
 رأي مقال  

 

 

 اإلنترنت؟مع ثورة التكنولوجيا المتطورة و "الرقمي المواطن"أين 

 

 العربية" -مدير عام مؤّسسة "أي سي دي إل ،بقلم جميل عزو

 
، طالت  جاتا ع عتد  نقلة نوعية إلى حد  كبير في إحداث العالم الذي يشهدهر التكنولوجي التطو   ساهم

الرقمتي الموواطن جصتطل    ، بتر   المتستارعةوفي ظل الطفر  الرقميتة  التوظيف. بما فيها
1
التذي  ، 

عصتر التكنولوجيتا فتي  ونشتووااألفراد الذي ولدوا  ، ليشير إلىنسكييرطلقه األستاذ الااجعي جارك بأ

. أبتر  الممجت  المميتز  لته الفيديو والهواتتف المممولتةألعاب أجهز  الكمبيوتر والذي شكل  جة المتقد  

تالشباب المل   اليوم  األشخاص الرقميون يمثل و علتى نطتاو واست  ستتخدام التكنولوجيتا المديثتة اين بم 

و  ا جتمتتاعي التواصتتل الدراستتة أو ضاغتتراليوجيتتة ستتوا  أل إطتتار الميتتا فتتي   وألترفيتته اأو أو التستتو 

الثتور  التكنولوجيتة قبتل د ل تجتن و   علتى كتل   ليدل   المهاجر الرقمي   جصطل  ظهر  المقابل، وب التسلية.

 وجعاصر  التكنولوجيا المتقدجة.

 

عتمتتاد الكلتتي والمتزايتتد علتتى شتتبكة ا ، بتتاع المديثتتةللتكنولوجيتتا  المتستتار م وعلتتى التترغم جتتن التقتتد  

لتواصتل عبتر أكثتر جتيمل ل األشتخاص الرقميتون  اليتوم  باعإذ  .جتماعياجصدر قلق  يمثل اإلنترن 

بتد ل جتن  القصتير  ورستا ل البريتد اإللكترونتيإرستال الرستا ل النصتية شبكاع اإلعمم ا جتمتاعي و

، وجمارسة ألعاب الفيديو اإللكترونية يةبد ل جن الهاتف ستخدام الممادثاع الصوتيةاالرسا ل التقليدية، و

لتي  كتل جتن ولتد فتي ولكتن تشتير المعطيتاع الراهنتة إلتى أن   .والبدنيتة الرياضتية النشتاطاع بد ل جن

ل اب الايتل الشتإذ يمتلتك عصر المعلوجاع يمتلك المهاراع الم جة لمواكبة التطور التكنولوجي.  حاليتا

، ولكتن جتمتاعيلهواتف الذكيتة ووستا ل التواصتل ا اإلجكاناع الم جة إلستخدام أجهز  الكمبيوتر وا

تنميتة دف  عالتة في  توظيف التكنولوجيا المديثة بالشكل األجثل إلى القدر  علىيفتقر في أحيان كثير  

 .الماتمعاع المملية

 

 جعهتتد تشتتارترد لتكنولوجيتتا المعلوجتتاع  جتترارال جراهتتا أ وتشتتير النتتتا د الدراستتة اإلحصتتا ية التتتي

فين العتاجلين فتي إدار  المتوارد البشترية يعتبترون والموظ   المديرينبالما ة جن  81أن  إلىالبريطاني، 

ل للمصول على وظيفتة.  ل أساسيا ل للدراستة، والكفا   الرقمية شرطا إدار  البريتد اإللكترونتي  جتا عوفقتا

ستتخدام بتراجد جعالاتة الكلمتاع ا تمهتاأهميتة، األكثتر لوجيتة والمهاراع التكنفي جقدجة  بالما ة( 97)

 71بالما تة(، وإستتخدام شتبكاع التواصتل اإلجتمتاعي ) 89اول المستابية )بالما ة(، وإعداد الاد 92)

 بالما ة(.
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 رأي مقال  

 

 جعهتد تشتارترد لتكنولوجيتا المعلوجتاع   كة فتيجتن العينتة المشتار  بالما ة  51وعلى الرغم جن توكيد 

ستتاتهم وشتتركاتهم يتمتعتتون بالمهتتاراع الرقميتتة الم جتتة الكتتوادر البشتترية العاجلتتة فتتي جرس   علتتى أن  

ل الشتباب تتزايد المخاوف، إ   أن  ياع المستقبليةاكبة التمد  لمو إلتى  في الوق  المالي فيما يتعلق بتمتو 

تتزايتتد التتتي  الم جتتة لتتداول أستتواو العمتتلوالخبتتراع هتتاراع األساستتية يتتتام رقميتتين  يفتقتترون للمأ 

األولتى علتى استتقطاب ز بالدرجتة الشركاع ترك   ن  بو المتخصصة التقاريربعض  تفيد. إذ التنافسية بها

. راع الاديتد  فتي عتالم التكنولوجيتا واإلنترنت جواكبة التطو  القادر  على و المتمك نة الكفا اع البشرية

إلجكانتتاع اوالمعرفتتة الرقميتتة  كتستتاب  رقميين التتشتتخاص األ  توهيتتلل التتتدري  وهنتتا تبتتر  أهميتتة

ر المهنتي فتي م الوظيفي والتطو  تمقيق التقد  و بيئاع العمل المهنية ضمن حتياجاع ا لتلبية الضرورية

 .المستقبل

 

 التنميتةدف  عالتة وم بتكار واإلبدا  والتعل  أساسية لتمفيز ا  ةل دعاجأن التكنولوجيا الرقمية تشك   وبيد  

وا نفتاح سم بالشمولية الذي يت   الواس  لداول إلى الفضا  اإللكترونيل تمثل بوابة اهأن   إ   ، اديةقتصا 

  وتمت  هويتة ستتخداجه بصتور  حتر  إجكانيتة اللاميت   التشريعاع والقتوانين، وهتو جتا يتتي بعيدال عن 

ل بالمعرفة المعم  جا لم يكن  اإلنسان الرقمي   لذا فإن  جاهولة.  ، فمتن المترج  قة والدراية الكافيةجسلما

ألشتكال الاترا م  عرضةوبالتالي يصب  أكثر الماتم  الرقمي  جواكبة تطورأن ياد نفسه عاجزال عن 

والتثقيتف الرقمتي التم م  ا حترافتي المصول على التتدري  أهمية . وترك د هذه المعطياعاإللكترونية

 . الشخصي والمهنيالذي يترك آثارال سلبية على المستويين  اإللكترونيستغمل ا  الذي يمن 

 

ا متعتبارهاباألجتن المعلوجتاتي ورقميتة على أهمية الستمجة الوتدفعنا التطوراع المتمحقة إلى التشديد 

جقتصترال علتى ا ستتخدام الفعتال د يع   الرقمي الذي لمعالم ال ا ستفاد  المثلى جنلضمان  دعاجة أساسية

للوصتول إلتى ا ستتخدام ا جتن   المزيتد جتن التوعي المعرفتي باع يتطل ت وإنما، لكمبيوتر واإلنترن ل

 تطلت تمقيتق هتذه الغايتة ي أن  فيته   شتك جمتا . والمتزايتد  لمماية جتن المختاطر الرقميتةالذي يضمن ا

التتدري  لتتوفير  قطتا  التعلتيم وجاتمت  األعمتال وصتنا  القترارأوليتا  األجتور وبتين  تضافر الاهود

األجيتال الماليتة  ، في سبيل تنميتة جهتاراع وجعتارفصينتم  إشراف ابرا  جتخص   عالي المستوى

 .ن أجل ضمان جستقبل آجنجالمديثة واألجن الرقمي والقادجة في جاال التكنولوجيا 

 

والتكنولوجيا المتطتور  لتي  الستبيل لتوهيتل  توفير األجهز  الذكية بد  جن األاذ بعين ا عتبار بون  و  

الطريتق واضتمة وتدريبية  تعليمية   تطوير أس   الايل الشاب وتمكينه جن الناحية الرقمية. وإن ما يمثل 

 اإللكترونيوالمهاراع األساسية التي ترهلهم لداول العالم الشباب باإلجكاناع اإلبداعية  لتزويد األجثل

اية والخصوصتية والستمجة وفق أعلى جعايير المم المديثةإلستخدام السليم للتكنولوجيا بقو  وكفا   وا

 .الرقمية
 

 -إنتهى-


