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 تقويم منهج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات

 معايير االستخداممدي توافر  بالمرحمة اإلعدادية فى ضوء 

 بها اإلنترنتلمكمبيوتر و  اآلمن 
 منال عبد العال مبارز /د. م.أو  ميرة رضا مسعد السعيدأوأ/ جامع  حسينيحسن  /د.أ

 : مقدمـة
مازال البعض يعتبرونيا   , مع ما تقدمو اإلنترنت من فرص متنوعة لمتعمم

وتتضح خطورتيا من طبيعتيا التي   , من أخطر ما أثمرتو التكنولوجيا حتى اآلن
وال قيود عمي   فبل قيود عمي استخداميا, ,حرة ببل قيوديمكن وصفيا بأنيا 

الحصول  ىمستخدمييا من الطبلب من يسعي إل فبينما يوجد بين  , مستخدمييا
ا محمبل إلكترونييوجد زميمو يرسل بريدا   , عمي معمومة تقيده في تعمم درس ما

أو   , وأصدقائ ىينسخ إحدى البرمجيات ويوزعيا عم أو  , بالفيروسات لآلخرين
وتكون   , التي تتراجع فييا األخبلقيات أحيانا  , يضيع وقتو في غرف الدردشة

   .1(74, 2005)عبد المطيف فرج, مجاال لكل ما ىو سمبي
 (34, 2000داود)حسن و  Palmer (2001, 769) ويقرر كل من بالمر

أنو رغم الفوائد العديدة التي ال تحصى  Batchelor et al., (2012, 98)و
ب بلستفادة من شبكة المعمومات العالمية إال أنو في نفس الوقت زادت أساليل

االستخدام غير اآلمن  أشكالانتشار  إلىدي ذلك أإساءة االستخدام لتمك الشبكة و 
وسيستمر ذلك ما دام المشترك في الشبكة  وغير المقبول بين المستخدمين,

 تكون متاحة من المصدر. )اإلنترنت( يمكنو االطبلع عمى كل المعمومات التي 
حظي مجال االستخدام اآلمن لمكمبيوتر واإلنترنت باىتمام كبير وحديثا 

تم تناول موضوع االستخدام اآلمن لئلنترنت في عدد من الكتب واألدلة حيث 
)خالد الغثبر ومحمد  المعمومات بمغة ميسرة وسبلمةالحديثة ومنيا كتاب أمن 

وكتيب  2014عام  طفالم اآلمن لئلنترنت لؤلودليل االستخدا (2009, القحطانى

                                                           

  .بحث استكمااًل لمتطمبات الحصول عمي درجة دكتور الفمسفة في التربية تخصص تكنولوجيا التعميم 
وبالنسبة لممراجع العربية  السادس اإلصدار APAنظام  هو البحث هذا فى المستخدم التوثيق نظام  

 (, السنة ,األول وأسم العائمة )االسم
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عمى اإلنترنت  األبناءودليل مرشد  2009عام  لؤلسرة لكترونيدليل اآلمان اإل
   .(2006 )محمد حمدان,

ال أحد يستطيع أن ينكرما توصل إليو العالم يتضح لمباحثة مما سبق أنو 
ن إرة, ورغم ذلك فاليوم من تقدم في مجال التكنولوجيا التي جنى منيا ثمارا كثي

العالم المعاصر قد عاني بسببيا أيضا من الكثير من المشكبلت التي تتفاوت في 
ومن المشكبلت التي تصاحب التكنولوجيا في عصرنا  ؛نسانتأثيرىا عمى اإل

الحاضر عدم مراعاة قواعد االستخدام اآلمن في استخدام التكنولوجيا التي من 
لبنيان كما يمكن استخداميا لمتقدم والعمران الممكن توظيفيا ليدم اإلنسان وا

 أسيل بكثير من البناء.-كما ىو معروف  –أيضا, واليدم 
   :الدراسات السابقة

ن قام بعض الباحثين في مجاالت تكنولوجيا يمع بداية القرن الحادي والعشر 
التعميم وأمن المعمومات بإجراء مجموعة من الدراسات والبحوث حول موضوع 

( استخدام 2000) فقد تناولت دراسة سامي طايع .بيوتر واإلنترنتأمن الكم
( من طمبة الجامعة بمصر 5000اإلنترنت في العالم العربي عمى عينة تضم )

من  %(72.6والسعودية واإلمارات والبحرين والكويت. وقد كشفت النتائج أن )
مات لدى غالبية يعتبر اإلنترنت مصدرًا ميمًا لممعمو العينة يستخدمون اإلنترنت. و 

%(, وكانت التسمية وشغل وقت الفراغ ىي المجال الثاني 91.5المستخدمين )
 لكتروني%(, أما االتصال بآخرين من خبلل البريد اإل88.7الستخدام اإلنترنت )

%(. وليست ىناك فروق دالة بين 59.3فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة )
 الجنسين في مختمف مجاالت االستخدام.

( طالب 400( بدراسة عمى عينة شممت )2003سعيد ) أمينكما قام 
وطالبة بجامعات القاىرة والمنصورة واألزىر والجامعة األمريكية بالقاىرة. ومما 

أن استخدام الشباب ىناك مخاطر أخبلقية لئلنترنت, و  كشفت عنو البحث أن
باحية والمحادثة ليذه التقنية سمبي إلى حد كبير ويتمثل فى مشاىدة المواقع اإل

الترفيو عمى  وتحميل األغاني والنغمات واالنضمام لجماعات مشبوىة, وقد جاء
رأس الموضوعات التي يتصفح الشباب مواقعو عمى اإلنترنت, ثم الثقافة, ثم 

 الرياضة. 
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لمكشف عن دوافع استخدام  ( دراسة2004وأجري تحسين منصور)
( طالبًا وطالبة. 330, مكونة من )اإلنترنت لدى عينة من طمبة جامعة البحرين

وتوصمت البحث إلى عدد من النتائج أىميا أن الدافع األول الستخدام اإلنترنت 
لدى الطمبة طمب المعرفة, يمي ذلك المتعة والترويح, ثم تكوين عبلقات 
اجتماعية. وليست ىناك فروق في دوافع االستخدام تعزى لمتغير الجنس. في 

ة في مجال المعمومات تعزى لمتغير الكمية لصالح طمبة حين أن ىناك فروق دال
دالة في مجال االندماج االجتماعي تعزى لمتغير  اكمية التربية. وىناك أيضا فروقً 

نت ألكثر من ثبلث سنوات. كما مدة استخدام اإلنترنت لصالح مستخدمي اإلنتر 
%( من مستخدمي اإلنترنت راضون عن نتائج 85البحث أن ) كشف

 يم. استخدام
( بعض السموكيات غير الحقيقية 2010) وأظيرت دراسة حمود القشعان

التي تظير جراء االستخدام غير اآلمن لئلنترنت ومنيا العبلقات القائمة عمى 
الكذب, المبالغة, المثالية وسموك اجتماعي تفاعمي غير حقيقي. والذي يعزز من 

% منيم يستخدمون 69.8صحة ذلك نسبة المبحوثين التي أشارت إلى أن نسبة 
% فقط 27.7نسب  اسمًا مستعارًا عند المحادثة. إضافة إلى أنيا أوضحت بأن

من أفراد العينة ىم الذين يعطون معمومات صحيحة عن أنفسيم عندما يقومون 
 باستخدام برامج المحادثة. 

بدراسة تأثير شبكات التواصل االجتماعي  (2012وقام محمد المنصور)
قين وذلك من خبلل دراسة مقارنة لممواقع االجتماعية والمواقع عمى جميور المتم

البحث إلى نتيجة توضح مدى تأثير شبكات التواصل  وخمص. ةلكترونياإل
االجتماعي عمى جميور المتمقين, وأنو لم يعد بإمكان متصفحي اإلنترنت 
 االستغناء عنيا, لما توفره من أخبار وتغطية شاممة وعاجمة ومعمومات ومعارف
مفيدة ومتنوعة, ومحادثة )دردشة( مع األىل واألصدقاء وزمبلء البحث والعمل 
وتبادل الممفات والصور ومقاطع الفيديو, إضافة إلى أنيا مجااًل مفتوحًا لتبادل 
اآلراء والتعميقات عمى اآلراء والردود عمى تمك التعميقات, وخمق صداقات 

  افتراضية جديدة واستراحة وثقافة وترفيو.
ق أن الواقع الراىن لتدريس الكمبيوتر واإلنترنت فى بضح مما سيت

تقويم وتطوير في ضوء معايير االستخدام اآلمن لمكمبيوتر  إليالمدارس يحتاج 
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دراسة واستخدام الكمبيوتر  أثناءواإلنترنت من أجل توفير بيئة تكنولوجية آمنة 
 واإلنترنت داخل المدارس اإلعدادية. 

 مبررات البحث:
 بمشكمة البحث من خبلل: اإلحساسنبع 

الشكوي المتزايدة لممعممين من أن الطبلب المراىقين بالمرحمة اإلعدادية  -1
 األحيانيستخدمون اإلنترنت بشكل غير آمن وغير مسئول في بعض 

)معمل مصادر التعميم بالمدرسة( بالمدرسة ومعمل  بمعمل المناىل
ىناك حاجة ماسة  وأن ,لةالكمبيوتر بالمدرسة ومن خبلل ىواتفيم المحمو 

تعرف معايير االستخدام اآلمن لئلنترنت وكيفية تنميتيا لمساعدتيم عمى 
 ة حديثة قائمة عمى التعمم المدمج.إلكتروني لدى الطبلب من خبلل برامج

ندرة الدراسات العربية التي اىتمت بتنمية معايير االستخدام اآلمن  -2
في  أم, ر وتكنولوجيا المعموماتبيوتلئلنترنت, سواء في محتوى مناىج الكم

طرائق تدريسيا, مما يفتح مجاال جديدا لممزيد من الدراسات والبحوث في 
 ىذا الموضوع.

عدم تضمين معايير االستخدام اآلمن لئلنترنت بصفة عامة ومواقع  -3
التواصل االجتماعي بصفة خاصة في محتوى المناىج الدراسية, مما 

ب لمخاطر وأضرار اإلنترنت, وال الطبل إدراكيضعف من فرص تنمية 
يسيم في تنمية الوعى بأخبلقيات استخدام التكنولوجيا المعاصرة لدى 

الذى قد يترتب  األمرالطبلب خاصة المراىقين منيم بالمرحمة اإلعدادية, 
ساءة استخدام الكمبيوتر واإلنترنت في المواقف  عميو تفاقم مشكبلت سوء وا 

ه المرحمة مسببين الضرر ألنفسيم الحياتية بواسطة الطبلب في ىذ
 ولآلخرين ولممجتمع ككل. 
إجراء ىذا البحث لتحديد معايير االستخدام  إلىيتضح مما سبق الحاجة 

اآلمن لمكمبيوتر واإلنترنت الواجب توفراىا بالمدارس اإلعدادية وتحميل مناىج 
دية لتعرف تبلميذ المرحمة اإلعدا ىوتكنولوجيا المعمومات المقررة عمالكمبيوتر 

مدي توافر ىذه المعايير بيا مع وضع المقترحات البلزمة لتقويم وتطوير ىذه 
 .المناىج في ضوء تمك المعايير
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 مشكمة البحث:
تحددت مشكمة البحث في ضعف توافر معايير االستخدام اآلمن 
لمكمبيوتر واإلنترنت بمناىج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات بالمرحمة اإلعدادية, 

غم المرحمة العمرية الحرجة التي يمرون بيا, وىى مرحمة المراىقة بالمرحمة ر 
  اإلعدادية.
 :التالية األسئمةويحاول البحث الحالي اإلجابة عن   

ما معايير االستخدام اآلمن لئلنترنت الواجب توافرىا لدى طبلب الحمقة  -1
 اإلعدادية؟

جيا مادة الكمبيوتر وتكنولو في المناىج الدراسية ل المعاييرما مدى توافر ىذه  -2
 ؟المعمومات بالحمقة اإلعدادية

ونسب توافر ىذه المعايير في المناىج الدراسية  تكراراتىل تختمف  -3
 ؟صفوف الثبلثة بالمرحمة اإلعداديةال باختبلف

ما التوصيات البلزمة الستخدام ىذه المعايير في تقويم وتطوير مناىج  -4
 ؟لمرحمة اإلعداديةباالكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات 

 أهداف البحث:
 :إلىىدف البحث 

تحديد معايير االستخدام اآلمن لئلنترنت الواجب لدى طبلب الحمقة -1
 اإلعدادية.

مدى توافر ىذه االمعايير في المناىج الدراسية لمادة الكمبيوتر  تحديد-2
 وتكنولوجيا المعمومات بالحمقة اإلعدادية.

لتوافر معايير االستخدام اآلمن لمكمبيوتر مقارنة التكرارات والنسب المئوية-3
 واإلنترنت في الصفوف الثبلثة بالمرحمة اإلعدادية 

التوصيات البلزمة الستخدام ىذه المعايير في تقويم وتطوير مناىج  وضع-4
 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات بالمرحمة اإلعدادية. 

 أهمية البحث:
 استمد البحث أىميتو من اآلتي: 

لمتوجيات الحديثة في مجال  ىذا البحث بمثابة استجابة موضوعية يعتبر -1
تدريس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات عمى المستويات المختمفة, والتي 

تنمية معايير االستخدام اآلمن لئلنترنت لدى الطبلب بجميع  إلىتيدف 
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المراحل الدراسية, مما ينعكس بدوره عمى وعييم بأخبلقيات استخدام 
تجنب األضرار  إلىتحدثات التكنولوجية المعاصرة في التعميم, ويؤدى المس

 ة المتزايدة المرتبطة بسوء االستخدام.لكترونيوالمخاطر اإل
يوجو البحث نظر القائمين عمى إعداد مناىج الكمبيوتر وتكنولوجيا  -2

المعمومات, لبلىتمام بمعايير االستخدام اآلمن لئلنترنت, باعتبارىا أحد أىم 
أثناء دراسة مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات  توافرىالمعايير البلزم ا

بالمرحمتين اإلعدادية لدى طبلب مراحل التعميم, وخاصة الطبلب المراىقين 
 والثانوية.

معايير ميمة لمساعدتيم عمي حماية أبنائيم من األمور يقدم البحث ألولياء  -3
بين الطبلب المراىقين في المرحمة  الممارسات السمبية الخاطئة, الشائعة

 اإلعدادية.
 حدود البحث:

 اقتصر البحث الحالي عمى ما يمى: 
 الحدود المكانية: المرحمة اإلعدادية بمحافظة دمياط. -1
 2015.-2013الحدود الزمنية: منيج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات  -2
 نترنت.الحدود الموضوعية: معايير االستخدام اآلمن لمكمبيوتر واإل -3

 :إجراءات البحث
 لئلجابة عن أسئمة البحث, قامت الباحثة بالخطوات اآلتية:   

مراجعة األدبيات التربوية)اإلطار النظري والدراسات السابقة( المرتبطة  .1
 بمتغيرات البحث الحالي.

 مراجعة وثائق معايير االستخدام اآلمن لمكمبيوتر واإلنترنت المحمية والدولية .2
 .2015-2000 خبلل الفترة من

تحديد قائمة بمعايير االستخدام اآلمن لمكمبيوتر واإلنترنت الواجب توافرىا  .3
 فى مناىج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات فى المرحمة اإلعدادية.

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات  مسح محتوى المناىج الدراسية في مادة .4
 ستخدام اآلمن لئلنترنت بيا.لدراسة مدى توافر معايير اال بالحمقة اإلعدادية

تحديد التكرارات والنسب المئوية لمدي توافر ىذه المعايير فى مناىج  .5
 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات بالمرحمة اإلعدادية.
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 اإلجابة عمى أسئمة البحث. .6
البلزمة لتقويم وتطوير مناىج الكمبيوتر  تقديم المقترحات والتوصيات .7

 دية في ضوء النتائج التي تم التوصل الييا.واإلنترنت بالمرحمة اإلعدا
 أساليب المعالجة اإلحصائية:

لتحميل البيانات التي أسفر عنيا البحث الحالي, استخدمت الباحثة األساليب   
 اإلحصائية التالية:

 النسب المئوية. -2.           التكرارات المطمقة -1
 مصطمحات البحث:

 التالية:اعتمد البحث الحالي عمى المصطمحات   
 :Safe use االستخدام اآلمن معايير

( الميارة بأنيا القدرة عمى أداء عمل 12,  2001يعرف حسن زيتون)
داءات البسيطة الفرعية. جموعة من األداءات األصغر وىي األيتكون عادة من م

ميارة استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعميم ( 11, 2009)وتعرف فاطمة الغرير
تدريس بأنيا القدرة والرغبة في التعامل مع مستحدثات تكنولوجيا والتعميم في ال

 التعميم والتعميم وكيفية توظيفيا لخدمة العممية التعميمية.
وعمى الرغم من اآلفاق الواسعة التي فتحتيا شبكة اإلنترنت, وعمى الرغم 

في  إبحارهمن المتعة التي يعيشيا المستخدم عند استخدامو لخدماتيا أو حين 
حاتيا, تبقى المشكمة العالقة ىي كيفية تأمين الحماية الشخصية التي باتت صف

ىاجسًا يشغل بال المستخدمين ومطوري صناعة خدمات اإلنترنت عمى حد 
 السبلمة تنقسم الحماية الشخصية عمى شبكة اإلنترنت إلى قسمين ىماو  .سواء

فسو من التعرض فالسبلمة ىي توفير الحماية لضمان سبلمة المستخدم ن .واآلمن
لبلستغبلل أو االبتزاز أو االنتياك أو اإلساءة. عبلوة عمى أنيا اصطبلح 

أثناء استخداميم لشبكة اإلنترنت. أما اآلمن  طفاليستخدم لئلشارة إلى حماية األ
 فيو توفير الحماية لضمان أمن المعمومات والبيانات والخصوصية الشخصية.

 .(38, 2005)عبد الفتاح مراد, عداتوالموىي بذلك تشمل حماية الممفات 
إبقاء المعمومات الشخصية تحت السيطرة المباشرة  ويقصد بأمن المعمومات

والكاممة, أي بمعنى عدم إمكانية الوصول ليا من قبل أي شخص آخر دون إذن 
و أن يكون الفرد عمى عمم بالمخاطر المترتبة عن السماح لشخص ما بالوصول 

ومن الواضح أن معظم األشخاص يرغبون في الحفاظ إلى معموماتو الخاصة. 
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عمى خصوصية معموماتيم الحساسة مثل كممات المرور ومعمومات البطاقة 
االئتمانية وعدم تمكن اآلخرين من الوصول إلييا. ومن الميم كذلك عمى كل فرد 
أن يفيم أنو حتى ولو لم يقم بإعطاء معموماتو ألي شخص عبر اإلنترنت, فقد 

ض األشخاص من الوصول إلى نظام الكمبيوتر لديو لمحصول عمى يتمكن بع
 .(3, 2000)حسن داود,المعمومات التي يحتاجونيا دون عمم أو إذن منو

 :بأنهلإلنترنت في البحث الحالي االستخدام اآلمن ويقصد ب
مجموعة القواعد والشروط التى تحكم االستخدام اآلمن لتقنيات تكنولوجيا  

دخول عمى شبكة اإلنترنت في المدرسة ويتم ذلك من خبلل المعمومات عند ال
التعامل مع وسائل تكنولوجيا المعمومات محفوف بالمخاطر. وحماية  أنإدراك 

النفس من أية مخاطر قد تتعرض ليا من الغير والعمل بشكل دائم عمى تطوير 
دراك كافة الحقوق  الوعي عند التعامل مع وسائل تكنولوجيا المعمومات وا 

لواجبات والعقوبات المتعمقة بالتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعمومات ومعرفة وا
أن اإلنترنت ليست مكانًا خاصًا, فأية معمومات يتم نشرىا تصبح متاحة لمجميع 

 ب اإلساءة لمنفس أو لمغير. وال يمكن التراجع عنيا وتجن
 نتائج البحث:

 اإلجابة عن السؤال األول:
الواجب توافرىا في  سبلمة الكمبيوتر واإلنترنتونصو "ما معايير أمن و 

  .مناىج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات بالمرحمة اإلعدادية؟"
مسح األدبيات العالمية والمحمية. واتضح وجود  تم عن ىذا السؤال ولئلجابة

معايير لتكنولوجيا التعميم في الكثير من الدول المتقدمة وغياب ىذه المعايير في 
دول النامية ومن بينيا مصر. كما اتضح اىتمام الدول المتقدمة من معظم ال

خبلل تكنولوجيا التعميم بوضع ما يسمى بمعايير االستخدام اآلمن وأخبلقيات 
مجال تعميم  الكمبيوتر واإلنترنت في حين غاب مثل ىذا االىتمام عن ماستخدا

 ةالدوليالمعايير  الكمبيوتر وتكنولوجيا التعميم في مصر. وفيما يمي عرض لبعض
 :والمحمية في مجال تكنولوجيا التعميم

 (:7117)معايير والية نورث كاروليينا
 Technology) تشتمل معايير تكنولوجيا التعميم بوالية نورث كارولينيا

Standards for Teachers,2007),  معايير تغطى جميع مؤشرات  6عمى
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 طفالبداية من مرحمة رياض األاألداء الجيد لممعمم في جميع مراحل التعميم 
وحتى الثانوية العامة. ويغطى المعيار الخامس موضوع االستخدام اآلمن 

 لئلنترنت في المدارس عمى النحو التالي:
نسانية وأخالقيةقضايا اجتماعية  -  :وقانونية وا 

يفيم المدرسون القضايا االجتماعية والقانونية واإلنسانية واألخبلقية 
ام التكنولوجيا في المدارس من الصف األول حتى الصف الثاني المحيطة باستخد

 عشر وتطبيق ذلك الفيم في الممارسة الفعمية عمى النحو التالى: 
ينمذج المدرس ويدرس الممارسات األخبلقية والقانونية المرتبطة باستخدام  -

 .التكنولوجيا
فيات والخصائص يطبق مصادر التكنولوجيا لتمكين وتقوية المتعممين ذوى الخم -

 والقدرات المتنوعة.
 يحدد مصادر التكنولوجيا التي تؤكد التنوع. -
 يحفز االستخدام اآلمن والصحي لممصادر التكنولوجية. -
 يسيل اإلتاحة المتساوية لممصادر التكنولوجية لكل المتعممين. -

 (:7118معايير والية ماستيشوس )
 Massachusetts)ة ماسيتشيوس تشتمل معايير تكنولوجيا التعميم بوالي   

Technology Literacy Standards and Expectations,April,2008) 
معايير تغطى جميع مؤشرات األداء الجيد لممعمم في جميع مراحل التعميم  4عمى 

وحتى الثانوية العامة. ويغطى المعيار الثاني  طفالبداية من مرحمة رياض األ
 رنت في المدارس عمى النحو التالي:موضوع االستخدام اآلمن لئلنت

 المعيار الثاني:
إظيار االستخدام المقبول لمتكنولوجيا وفيم قضايا األخبلقيات واآلمن أثناء 

 ة في المنزل والمدرسة والمجتمع. لكترونياستخدام الوسائط اإل
بين القضايا األخبلقية واالجتماعية واإلنسانية ويحفز  يربط ىذا المعيار -

االستخدام  إلىباإلضافة  ت اإليجابية نحو استخدام التكنولوجيااالتجاىا
تعرف أثر التكنولوجيا عمى ومات. ويتضمن ىذا المعيار أيضا المقبول لممعم

 والعممية الديمقراطية والبيئة. المشاركة المدنية
 التأكد من فيم الطالب لمقواعد العامة الستخدام ممارسات اإلنترنت إلىوييدف  -

 لك طرق حماية المعمومات الشخصية عمى اإلنترنت.بما في ذ
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مساعدة الطبلب عمى تطوير الوعى بالصورة الذىنية التي  إلىكما ييدف  -
 تنتشر من خبلل المعمومات الموضوعة عمى اإلنترنت.

 والتأكد من فيم الطبلب لمقوانين المحمية والقومية الخاصة بجرائم اإلنترنت.  -
 القيادة في المواطنة الرقمية.وتدعيم الطبلب إلظيار  -

 :طفالمرحمة رياض األ
 الهدف الثاني:

إظيار استخدام مسئول لمتكنولوجيا وفيم لؤلخبلقيات وقضايا السبلمة أثناء 
 ة في المنزل والمدرسة والمجتمع.لكترونياستخدام الوسائط اإل

 األخالقيات:
وتر والمصادر واألجيزة إتباع القواعد الخاصة باالستخدام المقبول ألجيزة الكمبي -

 التكنولوجية األخرى.
شرح أىمية إعطاء مصداقية لمبدعي الوسائط أثناء استخدام أعماليم في  -

 مشروعات الطبلب.
 المدرسة/المجتمع:

 شرح أسباب وجود قواعد الستخدام التكنولوجيا في المنزل والمدرسة. -
 ستمتاع(.تحديد اليدف من رسالة الوسائط )اإلعبلم والتتبع واال -
وصف كيفية استخدام األفراد ألنواع متعددة من التكنولوجيا في ممارسات  -

 حياتيم اليومية.
 الصحة والسالمة:

إتباع قواعد المدرسة لبلستخدام األخبلقي واآلمن لئلنترنت )استخدام اإلنترنت  -
 في ىذا الصف يحدد بواسطة سياسة المنطقة(.

 .ائية عند استخدام أجيزة الكمبيوترإظيار المعرفة بالسبلمة الكيرب -
 شرح أىمية كممات السر في حماية خصوصية المعمومات. -

 )المرحمة االبتدائية(:5-3الصفوف من 
 األخالقيات:

ظيار االلتزام مع القواعد المدرسية)سياسة االستخدام المقبول( فيما  شرح - وا 
 يخص االستخدام المقبول ألجيزة الكمبيوتر والشبكات.

ح االستخدامات المقبولة لمتكنولوجيا والمعمومات الرقمية ووصف النتائج شر  -
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 الممكنة لبلستخدامات غير المناسبة.
شرح تعميمات االستخدام العادل لممواد المطبوعة والمنسوخة مثل النصوص  -

 والصور والموسيقى والفيديو في مشروعات الطبلب.
 المجتمع:

 م التكنولوجيا في أماكن العمل والمجتمع.تحديد الطرق التي يتم بيا استخدا -
 العمل التشاركي عمى اإلنترنت مع الطبلب اآلخرين تحت إشراف المدرس. -
 والتتبع واالستمتاع. األخبارتحميل رسائل الوسائط وتحديد أىدافيا من حيث  -
تجارية  Linksالبحث عمى روابط  وآالتشرح إمكانية احتواء مواقع الويب  -

 .راألجمدفوعة 
شرح كيفية قيام الجزاء الصمبة والتطبيقات الخاصة بالكمبيوتر بتمكين األفراد  -

 ذوى القدرات الخاصة من التعمم.
 الصحة والسالمة:

ترتيب ووصف المخاطر المرتبطة باألشكال المتنوعة لمتواصل عبر  إعادة -
 اإلنترنت.

كفء ألجيزة تحديد وشرح االستراتيجيات المستخدمة لبلستخدام اآلمن وال -
الكمبيوتر مثل كممات السر وبرمجيات الحماية ضد الفيروسات وفبلتر التنقية 

 ضد التجسس.
والتعرف عمى التعرض  لكترونيإظيار ممارسات االستخدام اآلمن لمبريد اإل -

وقواعد االستخدام المناسب لو في حالة سماح  لكترونيالجماىيري لمبريد اإل
 .لكترونياستخدام البريد اإلالمنطقة التعميمية لمطبلب ب

واآلمن لممعدات أثناء التعامل مع مثل ىذه  اإللكترونيتحديد مظاىر التعدي  -
 المواقف.

ظيار االستخدام اآلمن -  لممعدات. تعرف وا 
 )المرحمة اإلعدادية(:8-6الصفوف من 

 :األخالقيات
وسات شرح القضايا األخبلقية المرتبطة بالخصوصية والغش والتجسس والفير  -

 والقرصنة وتشارك الممفات.
شرح كيفية حماية قوانين النسخ لممكية المواد الفكرية وشرح النتائج المترتبة  -

 عمى مخالفة القانون.
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شرح قواعد االستخدام العادل لممواد المطبوعة والمنسوخة مثل الصور  -
 والموسيقى والفيديو والنصوص في المشروعات المدرسية.

ت المناسبة والمقبولة ألدوات االتصال مثل الشات والرسائل وصف االستخداما -
 لخ.إ ...الفورية
 المجتمع:

تحديد ومناقشة الكفايات التكنولوجية المطموبة في أماكن العمل وكذلك طرق  -
 اإلعداد والتجييز لتحقيق ىذه المطالب.

 تحديد ووصف األثر الذى يحدثو التغير التكنولوجي عمى المجتمع. -
يفية دعم التكنولوجيا لبلتصال والتشارك واإلنتاجية الشخصية والمينية شرح ك -

 والتعمم مدى الحياة.
 .تحديد وشرح كيفية استخدام الوسائط والتكنولوجيا في اإلساءة المعموماتية -
إعطاء أمثمة لممكونات الصمبة والتطبيقات التي تمكن األفراد مع التعامل مع  -

 .استخدام التكنولوجياذوى القدرات الخاصة أثناء 
 الصحة والسالمة:

لمعمومات الرقمية مثل شرح المخاطر المرتبطة مع استخدامات شبكات ا -
 التميفونات المحمولة والبلسمكي والشبكات.اإلنترنت و 

توفير أمثمة لمممارسات اآلمنة وغير اآلمنة لمتشارك في المعمومات الشخصية  -
 نتواإلنتر  لكترونيمن خبلل البريد اإل

شرح أسباب حماية أجيزة الكمبيوتر والشبكات والمعمومات من الفيروسات  -
 لخ.... إواالختراقات 

شرح المصطمحات المرتبطة مع االستخدام اآلمن والكفء والفعال لبلتصاالت  -
المصغرة واإلنترنت مثل كممات السر وحائط الحماية والتجسس واآلمن 

 وسياسات االستخدام المقبول.
 )المرحمة الثانوية(: 07 -9من الصفوف 

 األخالقيات:
 .المدارسشرح األخبلقيات مع االلتزام بسياسة االستخدام المقبول داخل  -
شرح القضايا المرتبطة باالستخدام المقبول لمتكنولوجيا مثل الخصوصية  -

 واآلمن.
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 شرح القوانين المقيدة الستخدام المواد المطبوعة والمنسوخة. -
 اآلخرين. أعمالة لمغش ومناقشة النتائج المترتبة عمى الغش في تحديد أمثم  -
كتابة تذكارات نصية وقوائم مراجع لمنصوص والصور التي يتم تجميعيا من  -

 ة.لكترونيالمصادر اإل
إعطاء أمثمة لبلستخدام المناسب والمقبول ألدوات االتصال مثل الشات  -

 لخ....إوالرسائل الفورية 
دام التكنولوجيا لؤلسباب التجارية والشخصية مثل البرمجيات مناقشة سوء استخ -

التشارك غير المرخص بو لمممفات ونشر  أوغير المرخصة والتنزيل 
 وشرح النتائج المترتبة عمييا. الفيروسات واالختراقات

 المجتمع:
تصميم وتطبيق خطة التعمم الشخصي التي تحتوى االستخدام اآلمن  -

  ف التعمم مدى الحياة.لمتكنولوجيا لدعم أىدا
ة بما في ذلك لكترونيتقييم األصالة والدقة والمبلئمة وتحيزات المصادر اإل -

 ة.لكترونيالمواقع اإل
 ة.لكترونيتحميل القيم ووجيات النظر التي يتم تقديميا في رسائل الوسائط اإل -
وصف خصائص األجيزة والتطبيقات ونظم التشغيل التي تقدم فرص إتاحة  -

 عامل مع الطبلب ذوى االحتياجات الخاصة.لمت
 الصحة والسالمة:

 تقييم بيئات المدارس وأماكن العمل من خبلل مراجعة الممارسات الخاطئة. -
وصف واستخدام الممارسات المناسبة واآلمنة أثناء المشاركة في التواصل  -

 المتزامن عمى اإلنترنت مثل المناقشات الجماعية ومواقع شبكات التواصل
 االجتماعي.

شرح واستخدام الممارسات اآلمنة لحماية السبلمة الشخصية لؤلفراد عمى  -
اإلنترنت مثل عدم مشاركة المعمومات الشخصية مع األغراب والحذر من 

 نصابي اإلنترنت وتسجيل األنشطة المشبوىة.
شرح الطرق التي يقوم من خبلليا األفراد بحماية نظم التكنولوجيا والمعمومات  -

 الخاصة بيم من االستخدامات غير األخبلقية.
 (:7101)معايير والية الميسيسبي

 Technology)تشتمل معايير تكنولوجيا التعميم بوالية الميسيسبي    
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Standards for All mississipi Teachers,2010)  معايير تغطى  5عمى
جميع مؤشرات األداء الجيد لممعمم في جميع مراحل التعميم بداية من مرحمة 

وحتى الثانوية العامة. ويغطى المعيار الثاني موضوع االستخدام  طفالرياض األ
 اآلمن لئلنترنت في المدارس عمى النحو التالي:

 المعيار الثاني:
ا األخبلقية واإلنسانية نمذجة السموكيات المناسبة المرتبطة بالقضاي

 .والقانونية في مجال استخدام التكنولوجيا
 كن حذرا والتزم القيود المتوفرة عند استخدام أي برامج في اتفاق الترخيص. -
ة شريطة االلتزام بمعايير االستخدام اآلمن وحقوق لكترونيأنسخ ووزع المادة اإل -

 النشر.
ستخدام التكنولوجيا وفقا لقواعد الطبلب واعيين ويمارسون اأمن تأكد من  -

 .المدرسة والدولة والمنطقة
الطبقة  أو العمر أوتأكد من أن جميع الطبلب بصرف النظر عن الجنس  -

 .االجتماعية يممكون نفس الفرص الستخدام التكنولوجيا في المدارس
اسمح بالفروق في إتاحة استخدام التكنولوجيا بواسطة الطبلب خارج المدرسة  -

 ة عند تنفيذ الواجبات المنزلية.خاص
تأكد من استخدام التقنيات المعدلة لعمل خدمات مناسبة لمطبلب ذوى  -

 .االحتياجات الخاصة
تأكد من تمسك الطبلب بالقواعد األخبلقية والقانونية الستخدام اإلنترنت أثناء  -

 .إجراء الواجبات المنزلية
لتنقيتيا من المواد التي تحض  فمتر محتوى المادة المعروضة عمى اإلنترنت -

 عمى الجنس والحقد والكراىية ومخالفة الفانون.
 خصوصية معمومات طبلبك. احمي -

 معايير االستخدام اآلمن لمكمبيوتر واإلنترنت في مصر:
يتضح مما سبق الحاجة الماسة لمعايير االستخدام اآلمن لئلنترنت في     

بلل االستفادة من مراجعة قوائم المدارس المصرية بجميع مراحميا. ومن خ
 المعايير الدولية لبلستخدام اآلمن والمقبول لئلنترنت يمكن تحديد المعايير التالية:
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 المعايير العامة:
إظيار االستخدام المقبول لمتكنولوجيا وفيم قضايا األخبلقيات واآلمن أثناء 

 ة في المنزل والمدرسة والمجتمع. لكترونياستخدام الوسائط اإل
يربط ىذا المعيار بين القضايا األخبلقية واالجتماعية واإلنسانية ويحفز  •

االستخدام المقبول  إلىباإلضافة  االتجاىات العممية نحو التكنولوجيا
تعرف أثر التكنولوجيا عمى المشاركة ومات. ويتضمن ىذا المعيار أيضا لممعم

 والعممية الديمقراطية والبيئة. المدنية
د من فيم الطالب لمقواعد العامة الستخدام ممارسات التأك إلىوييدف  •

 بما في ذلك طرق حماية المعمومات الشخصية عمى اإلنترنت. اإلنترنت
مساعدة الطبلب عمى تطوير الوعى بالصورة الذىنية التي تنتشر من خبلل  •

 المعمومات الموضوعة عمى اإلنترنت.
 لخاصة بجرائم اإلنترنت.التأكد من فيم الطبلب لمقوانين المحمية والقومية ا •
 تدعيم الطبلب إلظيار الريادة في المواطنة الرقمية. •

 :طفالمعايير مرحمة رياض األ
 معرفة القواعد الموضحة الستخدام أجيزة الكمبيوتر.  •
 فيم أىمية حماية المعمومات الشخصية أو كممات السر. •
 بيوتر. إبداء االحترام لحقوق اآلخرين أثناء استخدام أجيزة الكم •
 فيم االستخدام المسؤول لمموارد والمعدات. •
 شرح أسباب وجود قواعد الستخدام التكنولوجيا في المنزل والمدرسة. •
وصف كيفية استخدام األفراد ألنواع متعددة من التكنولوجيات في ممارسات  •

 حياتيم اليومية.
 .إتباع قواعد المدرسة لبلستخدام األخبلقي واآلمن لئلنترنت •
 إظيار المعرفة بالسبلمة الكيربائية والفنية عند استخدام أجيزة الكمبيوتر •
 شرح أىمية كممات السر في حماية خصوصية المعمومات. •

 معايير المرحمة االبتدائية:
  إتباع قواعد السبلمة الشخصية عند استخدام شبكة اإلنترنت. •
ظيار االلتزام مع القواعد المدرسية • االستخدام المقبول  )سياسة شرح وا 

 والمقبول( فيما يخص االستخدام المقبول ألجيزة الكمبيوتر والشبكات.
 العمل التشاركي عمى اإلنترنت مع الطبلب اآلخرين تحت إشراف المدرس. •
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ترتيب ووصف المخاطر واألخطار المرتبطة باألشكال المتنوعة  إعادة •
 لمتواصل عبر اإلنترنت.

جيات المستخدمة لبلستخدام اآلمن والكفء ألجيزة تحديد وشرح االستراتي •
الكمبيوتر مثل كممات السر وبرمجيات الحماية ضد الفيروسات وفبلتر التنقية 

 ضد التجسس.
تعرف التعرض و  لكترونيإظيار ممارسات االستخدام اآلمن لمبريد اإل •

ح وقواعد االستخدام المناسب لو في حالة سما لكترونيالجماىيري لمبريد اإل
 .لكترونيالمنطقة لمطبلب باستخدام البريد اإل

واالستخدام اآلمن لممعدات واستراتيجيات  لكترونيتحديد مظاىر التعدي اإل •
 التعامل مع مثل ىذه المواقف.

ظيار االستخدام اآلمن •   لممعدات تعرف وا 
 :معايير المرحمة اإلعدادية

 لتكنولوجيا في التعميم.شرح الحاجة إلى قوانين وسياسات لتنظيم استخدام ا •
إثبات االمتثال "لسياسة االستخدام المقبول" داخل المدرسة وغيرىا من المبادئ  •

 التوجييية القانونية.
 العمل بصورة تعاونية و/أو بشكل مستقل عند استخدام التكنولوجيا. •
استكشاف إمكانات شبكة اإلنترنت كوسيمة لمتعمم الشخصي وتبادل االحترام  •

 .ار والمنتجاتلؤلفك
شرح القضايا األخبلقية المرتبطة بالخصوصية والغش والتجسس والفيروسات  •

 والقرصنة وتشارك الممفات.
شرح كيفية حماية قوانين النسخ لممكية المواد الفكرية وشرح النتائج المترتبة  •

 عمى مخالفة الفانون.
مثل الصور  شرح قواعد االستخدام العادل لممواد المطبوعة والمنسوخة •

 والموسيقى والفيديو والنصوص في المشروعات المدرسية.
وصف االستخدامات المناسبة والمقبولة ألدوات االتصال مثل الشات والرسائل  •

 .لخ...إالفورية 
 .تحديد وشرح كيفية استخدام الوسائط والتكنولوجيا في اإلساءة المعموماتية •
شبكات المعمومات الرقمية مثل شرح المخاطر المرتبطة مع استخدامات  •
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 اإلنترنت التميفونات المحمولة البلسمكي والشبكات.
توفير أمثمة لمممارسات اآلمنة وغير اآلمنة لمتشارك في المعمومات الشخصية  •

 .واإلنترنت لكترونيمن خبلل البريد اإل
شرح أسباب حماية أجيزة الكمبيوتر والشبكات والمعمومات من الفيروسات  •

 لخ.إ ...ختراقاتواال
شرح المصطمحات المرتبطة مع االستخدام اآلمن والكفء والفعال لبلتصاالت  •

المصغرة واإلنترنت مثل كممات السر وحائط الحماية والتجسس واآلمن 
 وسياسات االستخدام المقبول.

 معايير المرحمة الثانوية:
نة, والقرصنة ة مثل الفيروسات والقرصلكترونيإظيار المعرفة بالجرائم اإل •

 الكمبيوترية. 
ة, وفرص التعمم لكترونياالستكشاف والمشاركة في المجتمعات المحمية اإل •

 المتاحة عبر اإلنترنت. 
تحديد الدور الذي سوف تؤديو التكنولوجيا في الفرص الوظيفية المتاحة   •

 بالمستقبل.
 يف والنشر.االلتزام باالستخدام العادل والمبادئ التوجييية لحقوق التأل •
والخبراء, وغيرىم لممساىمة في مجتمع التعمم  األقرانالتعاون المحترم مع  •

   .لكترونياإل
 نمذجة االستخدام المسؤول واالحترام لممعدات والموارد والمرافق. •
 إظيار االلتزام بسياسة االستخدام المقبول داخل المدراس. •
لمتكنولوجيا مثل الخصوصية  شرح القضايا المرتبطة باالستخدام المقبول •

 واآلمن.
 شرح القوانين المقيدة الستخدام المواد المطبوعة والمنسوخة. •
 أعمالتحديد أمثمة لمغش ومناقشة النتائج المترتبة عمى عمى الغش في  •

 اآلخرين.
صال مثل الشات إعطاء أمثمة لبلستخدام المناسب والمقبول ألدوات االت •

 لخ.... إوالرسائل الفورية 
مناقشة سوء استخدام التكنولوجيا لؤلسباب التجارية والشخصية مثل البرمجيات  •

التشارك غير المرخص بو لمممفات ونشر  أوغير المرخصة والتنزيل 
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 وشرح النتائج المترتبة عمييا. الفيروسات واالختراقات
تصميم وتطبيق خطة التعمم الشخصي التي تحتوى االستخدام اآلمن  •

  يا لدعم أىداف التعمم مدى الحياة.لمتكنولوج
ة بما في ذلك لكترونيتقييم األصالة والدقة والمبلئمة وتحيزات المصادر اإل •

 ة.لكترونيالمواقع اإل
 ة.لكترونيتحميل القيم ووجيات النظر التي يتم تقديميا في رسائل الوسائط اإل •
رص إتاحة وصف خصائص األجيزة والتطبيقات ونظم التشغيل التي تقدم ف •

 لمتعامل مع الطبلب ذوى االحتياجات الخاصة.
وصف واستخدام الممارسات المناسبة واآلمنة أثناء المشاركة في التواصل  •

المتزامن عمى اإلنترنت مثل المناقشات الجماعية ومواقع شبكات التواصل 
 االجتماعي.

إلنترنت شرح واستخدام الممارسات لحماية السبلمة الشخصية لؤلفراد عمى ا •
مثل عدم مشاركة المعمومات الشخصية مع األغراب والحذر من نصابي 

 اإلنترنت وتسجيل األنشطة المشبوىة.
شرح الطرق التي يقوم من خبلليا األفراد بحماية نظم التكنولوجيا والمعمومات  •

 الخاصة بيم من االستخدامات غير األخبلقية.
 اإلجابة عن السؤال الثاني:

دي توافر ىذه المعايير فى مناىج الكمبيوتر وتكنولوجيا "ما م ونصو   
 وتمت اإلجابة عميو من خبلل مسح مناىج المعمومات بالمرحمة اإلعدادية؟".

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات بالمرحمة اإلعدادية بصفوفيا الثبلثة)وزارة التربية 
 ة:وتوصمت الباحثة الي النتائج التالي .(2014/ 2013 والتعميم,

 والنسب المئوية لتوافر معايير االستخدام اآلمن تالتكرارا (1جدول)
 تر واإلنترنت بالمرحمة اإلعداديةلمكمبيو 

 النسبة المئوية عدد المعايير المتوفرة األهداف الكمي عدد الموضوع
 0007 1 13 االستخدام اآلمن لئلنترنت
أخبلقيات التكنولوجيا 

 المعاصرة
13 1 0007 

 %0,4 7 %011 اإلجمالي
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يتضح من الجدول السابق ضعف توافر معايير االستخدام اآلمن في مناىج 
ككل حيث تم تخصيص  اإلعداديةبالمرحمة  الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات

المعيار الموجود ضمن اليدف العاشر الخاص باالستخدام  معيار واحد ليا وىو
( 0007بنسبة ) اعامً  اىدفً  13ن اآلمن لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من بي

% فقط. كما اتضح أيضا ضعف وجود معايير أخبلقيات التكنولوجيا المعاصرة 
حيث تم تخصيص معيار واحد ليا وىو دعم وعي المتعممين  في التعميم

بنسبة  اعامً  اىدفً  13بأخبلقيات المعمومات وحقوق الممكية الفكرية من بين 
 ( % فقط. 0007)

 سؤال الثالث:اإلجابة عن ال
ونسب توافر ىذه المعايير في المناىج الدراسية  تتكراراىل تختمف " ونصو
ىذا السؤال  ن؟ وتمت اإلجابة عصفوف الثبلثة بالمرحمة اإلعداديةال باختبلف

من خبلل حساب التكرارات والنسب المئوية لتوافر معايير االستخدام اآلمن 
. وتوصمت الباحثة اإلعداديةمرحمة لمكمبيوتر واإلنترنت بكل صف من صفوف ال

 النتائج التالية: إلي
  :اإلعداديالصف األول 

بمسح منيج الصف األول اإلعدادي اتضح ضعف توافر معايير 
االستخدام اآلمن لمكمبيوتر واإلنترنت في مناىج الكمبيوتر وتكنولوجيا 

 المعمومات.
 تخدام اآلمنمعايير االس والنسب المئوية لتوافر تالتكرارا (2) لجدو 

 اإلعداديواإلنترنت بالصف األول  لمكمبيوتر
األهداف  عدد الموضوع

 الكمي
عدد المعايير 

 المتوفرة
 النسبة المئوية

 0022 4 18 االستخدام اآلمن لئلنترنت
 0005 1 18 أخبلقيات التكنولوجيا المعاصرة

 %1,77  5 %011 اإلجمالي
أىداف  4معايير ليا ضمن  4أنو تم تخصيص  يتضح من الجدول السابق   

( % فقط. كما اتضح أيضا ضعف توافر 0022بنسبة ) اعامً  اىدفً  18من بين 
حيث تم تخصيص معيار  معايير أخبلقيات التكنولوجيا المعاصرة في التعميم

واحد ليا وىو دعم وعي المتعممين بأخبلقيات المعمومات وحقوق الممكية الفكرية 
 ( % فقط. 0005بة )بنس اعامً  اىدفً  18من بين 
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  عدادى:الصف الثاني اإل
النتائج الموضحة  إليوبمسح مناىج الصف الثاني اإلعدادي تم التوصل       

 بالجدول التالى:
 معايير االستخدام والنسب المئوية لتوافر تالتكرارا (3) جدول

 اإلعداديواإلنترنت بالصف الثاني اآلمن لمكمبيوتر 
األهداف  عدد الموضوع

 يالكم
عدد المعايير 

 المتوفرة
النسبة 
 المئوية

 0021 12 51 االستخدام اآلمن لئلنترنت
 0003 2 51 أخبلقيات التكنولوجيا المعاصرة

 %1,74 04 %011 اإلجمالي
توافر معايير االستخدام اآلمن في مناىج  ويتضح من الجدول السابق

 12يا ضمن معيار ل12الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات حيث تم تخصيص 
%. كما اتضح أيضا ضعف (21,0ىدف خاص بنسبة ) 51ىدف من بين 

توافر معايير أخبلقيات التكنولوجيا المعاصرة في التعميم حيث تم تخصيص 
  ( % فقط.0003ىدف عام بنسبة ) 51معيارين ليا ضمن ىدفين من بين 

  عدادى:الصف الثالث اإل
النتائج الموضحة  إلىصل وبمسح مناىج الصف الثالث اإلعدادي تم التو 

 بالجدول التالي:
 معايير االستخدام اآلمن لتوافر والنسب المئوية تالتكرارا (4) جدول

 عدادىبيوتر واإلنترنت بالصف الثالث اإللمكم
عدد األهداف  الموضوع

 الكمي
عدد المعايير 
 المتوفرة 

النسبة 
 المئوية

 %0000 صفر 42 االستخدام اآلمن لئلنترنت
 %0000 صفر 42 ت التكنولوجيا المعاصرةأخبلقيا

 %1,11 صفر %011 اإلجمالي
عدم توافر معايير االستخدام اآلمن في مناىج  يتضح من الجدول السابق

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات بالصف الثالث اإلعدادي حيث لم يتم تخصيص 
. % فقط(0000ىدف عام بنسبة ) 42من بين  أي معيار ليا داخل أي ىدف

كما اتضح أيضا عدم توافر معايير أخبلقيات التكنولوجيا المعاصرة في التعميم 
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ىدف عام  42حيث لم يتم تخصيص أي معيار ليا داخل اي ىدف من بين 
 ( % فقط.0000بنسبة )

 مناقشة وتفسير النتائج:
يتضح من نتائج البحث ضعف توافر معايير االستخدام اآلمن لمكمبيوتر 

ىج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات بالمرحمة اإلعدادية ككل واإلنترنت في منا
% لمصف 24و اإلعدادي% لمصف األول 27نسب التوافر بين  تراوحتحيث 
 .اإلعدادي% لمصف الثالث 0و اإلعداديالثاني 

المعايير عند التخطيط لتعميم منيج  أىميةويتضح من النتائج أيضا مدي 
بالمرحمة اإلعدادية حيث أكدت النتائج ضرورة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات 

وضع ىذه المعايير في كل مراحل بناء وتدريس منيج الكمبيوتر وتكنولوجيا 
 المعمومات في المرحمة اإلعدادية

عند التخطيط لتدريس منيج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات بالمرحمة و 
ميل من استخدام اإلعدادية يجب العمل عمي تحقيق المعايير من خبلل التق

الذي يركز عمي مفاىيم ومعمومات  (Rote- Learning) أسموب التعميم الروتيني
من التدريس التقميدي,  اإلقبللالكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات فقط, وكذا 

من التعميم المتمركز حول المعمم, والتعميم المتمركز حول  اإلقبللباإلضافة إلى 
 أحيانادريس الكمبيوتر اآللي داخل حجرة البحث االمتحانات, باإلضافة إلى ت

كمادة نظرية بعيدة عن معايير وحياة الطبلب وذلك في مقابل ضرورة التركيز 
والمقبول لمكمبيوتر واإلنترنت أثناء تدريس مادة  عمي معايير االستخدام اآلمن

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات, باإلضافة إلى زيادة وزن بعض الموضوعات 
المجاالت المتعمقة باالستخدام اآلمن لمكمبيوتر واإلنترنت أثناء كتابة وتنظيم و 

المحتوي الدراسي في مناىج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات ومنيا: القواعد 
ضرورة التركيز  إلىلخ باإلضافة ...إستخدام الكمبيوتر, جدار الحمايةالذكية ال

التعميم التكنولوجية التفاعمية ومنيا  في المعالجات التعميمة لممادة عمي مصادر
استخدام التعمم المدمج في التدريس من خبلل دمج فعاليات وأنشطة التعميم 

 .لكترونيالتقميدي مع فعاليات وأنشطة التعميم اإل
والبد أن يعي معمم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات بالمرحمة اإلعدادية أن 

وتر واإلنترنت لدى الطالب تبدأ عند اىتمام قوة معايير االستخدام اآلمن لمكمبي
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المعمم بيا, باإلضافة إلى كونيا تظير ما يمكن أن تسيم بو مقررات الكمبيوتر 
 في المرحمة اإلعدادية. وتكنولوجيا المعمومات في مجال إعداد الطالب تكنولوجيا

 توصيات البحث:
 بما يمي:في ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج يمكن التوصية 

يجب االستفادة من قائمة معايير االستخدام اآلمن لمكمبيوتر واإلنترنت التي  .1
البحث الحالية في تحسين تصميم وتعميم مادة الكمبيوتر  إليياتوصمت 

وتكنولوجيا المعمومات بالمرحمة اإلعدادية, حيث تقدم ىذه القائمة إطارًا 
ة اإلعدادية, وتقدم أمثمة إرشاديا لمنيج الكمبيوتر اآللي المطور بالمرحم

واضحة في معايير المحتوى والمعرفة في مجال االستخدام اآلمن لئلنترنت 
 لكل صف من صفوف المرحمة اإلعدادية.

في الكتاب المدرسي لمنيج الكمبيوتر اآللي  عند تنظيم المعمومات والخبرات .2
 ترنت وأنمعايير االستخدام اآلمن لئلن ىلمرحمة اإلعدادية يجب التركيز عمبا

ىذه المعايير من خبلل مواقف تفاعمية  ىيتاح لمطالب والمعمم التدريب عم
 تدمج بين أساليب التعميم التقميدي وأساليب التعمم المدمج.

يجب عمى معممي الكمبيوتر فيم المعايير الرئيسة الستخدام الكمبيوتر اآللي  .3
من وصًف  واإلنترنت بشكل آمن ومسئول عمي أن تكون ىذه المعايير جزء

دقيًق لما يجب عمى المعمم القيام بو طوال العام الدراسي داخل معامل 
 الكمبيوتر اآللي بالمدرسة.

يجب عمى الباحثين التأكيد في بحوثيم عمى خطوات بناء وتطوير منيج  .4
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات في ضوء معايير االستخدام اآلمن لئلنترنت 

 ت التكنولوجيا المعاصرة في التعميم.وعبلقتيا بالوعى بأخبلقيا
يجب عمى الباحثين في مجال تكنولوجيا التعميم االستفادة من اإلطار النظري  .5

المتاح بالبحث الحالي حول االستخدام اآلمن لئلنترنت لبناء وتطوير منيج 
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات وتحديد مكوناتو وخطوات بنائو وتدريسو 

 وتقويمو.
ى الباحثين االستفادة من المعايير العالمية لبلستخدام اآلمن يجب عم  .6

لئلنترنت ومشاريع تطوير مناىج الكمبيوتر عند تطوير المنيج الحالي 
 لمكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات بالمدرسة اإلعدادية.
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 مقترحات البحث:
في ضوء نتائج البحث الحالي واستكماال ليا يمكن اقتراح الموضوعات 

 لبحوث ودراسات في المستقبل: التالية
التعميم المقموب في تحقيق معايير االستخدام اآلمن  أسموبفعالية استخدام  .1

 لمكمبيوتر واإلنترنت لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية.
التكنولوجيا المعاصرة لدي  أخبلقياتقائم عمي التعميم بالموبايل لتنمية  جبرنام .2

 تبلميذ المرحمة اإلعدادية.
دريبي لمعممي مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات عمى معايير برنامج ت .3

 االستخدام اآلمن لمكمبيوتر واإلنترنت بالمرحمة اإلعدادية.
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 مراجعال
 :المراجع العربية -أوالً 

(. تأثير استخدام اإلنترنت عمى القيم 2003أمين سعيد عبد الغني سعيد. )
مؤتمر العممي التاسع لكمية الواالتجاىات األخبلقية لمشباب الجامعي. 

-1219ص ص  اإلعالم: أخالقيات اإلعالم بين النظرية والتطبيق,
 كمية اإلعبلم جامعة القاىرة. :, القاىرة1267

(. استخدام اإلنترنت ودوافعيا لدى طمبة جامعة 2004تحسين بشير منصور. )
جامعة  -المجمة العربية لمعموم اإلنسانيةالبحرين: دراسة ميدانية. 

 .196-167, ص ص86(22الكويت, )
حماية حقوق الممكية الفكرية في مجال (. 2005الدين كامل االىوانى. ) حسام

 .لمقانون العربى لكترونيالدليل اإل .اإلنترنت
WWW.Arablawinfo.com. 

 القاىرة. ,عالم الكتب .مهارات التدريس(.  2001حسن حسين زيتون.) 
. الرياض: أكاديمية نايف المعمومات جرائم نظم م(.2000حسن طاىر داود.)

 .األمنيةالعربية لمعموم 
أخالقيات التعامل مع الموارد التقنية (. 2013حسين سعيد سيف الغافري. )

  1/1/2013,المركز العربي لمبحوث القانونية والقضائية  واالتصالية
ة لحاجة لكتروني(. مدى تمبية التكنولوجيا اإل2010حمود فيد القشعان. )

ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي التاسعة: تحت عنوان مراىقين, ال
, وزارة األوقاف والشئون اإلعالم القيمي بين الفكر والتجربة

 اإلسبلمية, الكويت
كتاب أمن (. 2009محمد بن عبد اهلل القحطانى.)خالد بن سميمان الغثبر و 

يد , الطبعة األولى, الرياض: مكتبة الممك ف المعمومات بمغة ميسرة
 الوطنية.

(. استخدام اإلنترنت في العالم العربي: دراسة 2000سامي عبد الرؤوف طايع. )
المجمة المصرية لبحوث الرأي ميدانية عمى عينة من الشباب العربي". 

 .68-33, ص ص 4, عدد العام
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جتمع المعمومات في عصر أخبلقيات م(. 2007صباح محمد عبدالكريم كمو)
  .يوليو - (,. يناير13,) فهد الوطنية الممكمجمة مكتبة , اإلنترنت"
القاىرة: دار الكتب  ,شرح جرائم الكمبيوتر واإلنترنت(. 2005عبد الفتاح مراد. )

 38ص  والوثائق المصرية,
 ,(. توظيف اإلنترنت في التعميم ومناىجو2005عبد المطيف حسين فرج. )

 .74( 19) ,المجمة التربوية
؛ نحو ميثاق شرف ألخالق مجتمع المعمومات(. م2001عبد المجيد الرافعى. )

 م.2001 ,195مجمة المعمومات. ع
توظيف األساليب الحديثة في مجال (. 2009عمي الغرير.) إبراىيمفاطمة 

, تكنولوجيا التعميم في التدريس بمدارس المممكة العربية السعودية
 دراسة تقويمية.

؛ مة ىاني أحمد ثمجي, ترجاإلدمان عمى اإلنترنت(. 1998كمبرلى يونغ )
 .بيت األفكار الدولية :عمان

, رسالة حقوق اإلنسان بين الخصوصية والعالمية(. 2003محمد أحميميد. )
  لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة. الدار البيضاء, كمية الحقوق.

عمى جمهور  االجتماعيتأثير شبكات التواصل ( 2012)محمد المنصور.
ة لكترونيوالمواقع اإل  االجتماعيةنة لممواقع المتمقين. دراسة مقار 

واالتصال. كمية اآلداب  رسالة ماجستير في اإلعبلم ""العربية انموذجاً 
 / األكاديمية العربية في الدانمارك.والتربية

. دمشق: دار مرشد األبناء عمى اإلنترنت,أ(. 2006محمد زياد حمدان. )
 التربية الحديثة.
األسرة واألبناء مع اإلنترنت وتكنولوجيا ب(. ,2006محمد زياد حمدان. )

 .دمشق:دار التربية الحديثة المعمومات والترفيه المعاصرة.
دراسة تحميمية ميدانية من خبلل  :(. أخبلقيات اإلنترنت2008) ىند عموي

 cybrarians .منظور األساتذة الجامعيين بجامعة منتوري بقسنطينة
journal.- 15ع.  
االجتماع السادس (.القاىرة: 2012وتكنولوجيا المعمومات )وزارة االتصاالت 

   .يناير 30, لفريق العمل الوطني المعني باالستخدام اآلمن لإلنترنت
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االجتماع األول لمجنة  :(.القاىرة2013وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات )
   يونيو. 9 ,عمى اإلنترنت طفالالوطنية لحماية األ

االجتماع الثاني لمجنة (.القاىرة: 2013وتكنولوجيا المعمومات )وزارة االتصاالت 
 يوليو. 11. عمى اإلنترنت طفالالوطنية لحماية األ

دليل االستخدام اآلمن القاىرة: .(2014وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات )
, ورشة عمل بعنوان "معا من أجل انترنت آمن طفاللإلنترنت لأل

  طفال".لؤل
مسابقات اليوم ( القاىرة: 2014تصاالت وتكنولوجيا المعمومات )وزارة اال

 .فبراير 16 .العالمي لإلنترنت اآلمن
خطة تدريس منهج الكمبيوتر وتكنولوجيا (.2013وزارة التربية والتعميم)

. القاىرة: ساسياألة اإلعدادية من مرحمة التعميم المعمومات بالحمق
 ديوان عام الوزارة.

(. عبلقة شبكة اإلنترنت 2001حمود فيد القشعان. )دري و يعقوب يوسف الكن
مجمة العموم اإلنسانية بالعزلة االجتماعية لدى طبلب جامعة الكويت. 

 -1, ص ص 1(17, جامعة اإلمارات العربية المتحدة,)واالجتماعية
45. 
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