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المستخمص
ييدؼ البحث الحالي إلى معرفة درجة كعيالمعمميف باألمف السيبراني كعالقتو بتطبيؽ
أساليب حديثة لحماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت ،كأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية لدييـ،

كتككنت العينة مف ( )401معمما كمعممة في مدارس مدينة الطائؼ الحككمية كاألىمية .استخدـ
المنيج الكصفي االرتباطي كتـ بناء مقياس لتحديد درجة الكعي باألمف السيبراني لدل المعمميف
في مدارس الطائؼ ،كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت ،كأساليب لتعزيز القيـ كاليكية
الكطنية لدل الطمبة .أظيرت نتائج الدراسة ارتفاع كعي المعمميف باألمف السيبراني في مجاؿ
حماية األجيزة الخاصة كالمحمكلة مف مخاطر االختراؽ اإللكتركني كاليجمات السيبرانية ،كفي
درجة استخداميـ ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت ،كأساليب تعزيز القيـ كاليكية
الكطنية بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاالت االىداؼ الدراسية ،كطرؽ التدريس،

كاألنشطة كالمشاريع ،كأساليب التقكيـ ،ككجدت عالقة ارتباطية مكجبة كمتكسطة بيف كعي
المعمميف باألمف السيبراني كاستخداميـ ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت،كألساليب
تعزيز القيـ كاليكية الكطنية ،فيما لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المعمميف
حكؿ الكعي باألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت تبعا لنكع المدرسة،
بينما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المعمميف حكؿ أساليب تعزيز القيـ كاليكية
الكطنية تبعا لنكع المدرسة لصالح المدارس الحككمية ،كلـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
استجابات المعمميف حكؿ الكعي باألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت
كأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية تبعا لمجنس كلمتخصص كلممؤىؿ العممي كلسنكات الخبرة
في التدريس.
الكممات المفتاحية :األمف السيبراني،أساليب الحماية ،مخاطر اإلنترنت،القيـ ،اليكية الكطنية
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Abstract
This research aims to identify the teachers' awareness of
cybersecurity and its relationship to the methods of protecting students
from the dangers of the Internet, and the methods of promoting national
values and identity. The research sample consisted of (104) male and
female teachers in public and private schools of Taif City; (58) teachers
represent public schools and (46) represent private schools. The
researchers use the correlational descriptive approach and prepared a
scale to assess the teacher's awareness of cybersecurity, the methods
of protecting students from the dangers of the Internet, and the methods
of promoting national values and identity.
The results of the study showed high degree of teachers
awareness about (1) cybersecurity in the field of protecting private and
portable devices from the risks of electronic penetration and cyberattacks, (2) high degree of their use of the methods of protecting
students from the dangers of the Internet and promoting national values
and identity in Taif from their point of view objectives, teaching methods,
activities and projects and methods of evaluation. There was a positive
moderate correlation between teachers' awareness of cybersecurity and
their use of the methods of protecting students from the dangers of the
Internet, and the methods of promoting national values and identity.
There were no statistically significant differences between
teachers' responses on awareness of cybersecurity and the methods of
protecting students from Internet risks due to type of school, where as
there were statistically significant differences on the methods of
promoting national values and identity in favor of public schools. There
were no statistically significant differences between teachers' responses
due to sex, specialization, educational qualification and years of
experience in teaching.
Keywords: cybersecurity, methods of protection, Internet risks,
values, national identity.
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المقدمة:
استيدفت رؤية المممكة العربية السعكدية  0000التطكير الشامؿ لمكطف كأمنو
كاقتصاده كرفاىية مكاطنيو ،ككانأحد أىدافيا التحكؿ نحك العالـ الرقمي كتنمية البنية التحتية
الرقمية لمكاكبة التقدـ العالمي المتسارعفي الخدمات الرقمية كفي قدرات المعالجة الحاسكبية
كقػػدرات التخزيف اليائمة لمبيانات ،كبػمػا يييئ لمتعامؿ مع معطيات الذكاء االصطناعي ،كحتى
يتـ ضبط ىذا التطكر قامت الييئة الكطنية لألمف السيبراني بتطكير الضكابط األساسية لألمف
السيبراني ،كالتي تككنت مف مككنات أساسية كفرعية كضكابط أساسية لألمف السيبراني ،كأخذت
في االعتبار المحاكر األساسية التي يرتكز عمييا األمف السيبراني كىي :االستراتيجية،
األشخاص ،كاإلجراء كالتقنية (الييئة الكطنية لألمف السيبراني.)0045،

كمع انتشار اليكاتؼ الذكية كتقنيات االتصاؿ السريعة في االستخداـ اليكمي عبر
المجتمعات المختمفة ،أصبحت المعمكمات المنشكرة عمى اإلنترنت ىي األكثر ىيمنة عمى حياة
األطفاؿ ،لذلؾ أصبح مف الضركرم تكعيتيـ باألمف السيبراني أثناء تعمميـ الميارات األساسية،
مف خالؿ تدريبات يتـ دمجيا في المناىج الدراسية لتكفير المعرفة كالكعي لطمبة المدرسة
االبتدائية ( .)Venter, Blignaut, Renaud & Venter, 2019عالكة عمى ذلؾ فإف
االستخداـ المفرط لإلنترنت قد يعرض االطفاؿ كالطمبة لمخاطر كثيرة ،مثؿ التأثير عمى قيميـ
كسمككياتيـ كتفاعميـ مع بعضيـ البعض كعمى ىكيتيـ الكطنية التي تميز كؿ أمة عف غيرىا،
كالتي عادة ما تككف ثابتة.كىذا يعني أف ىناؾ خط ار عمى معمكمات األفراد كالمؤسسات ،مما
يشير إلى أىمية نشر الكعي باألمف السيبراني كدكره في حماية معمكمات األفراد كالمؤسسات،كالى
أىمية تحمؿ المؤسسات التعميمية مسؤكلياتيا في ابتكار كتطبيؽ أساليب كاستراتيجيات فعالة لمحد
مف مخاطر اإلنترنت عمى الطمبة كلترسيخ القيـ كاليكية الكطنية لدييـ ،عمى اعتبار أف التربية
ىي عممية قيمية كالقيـ ىي التي تحدد الفمسفات كاألىداؼ كالعمميات التعميمية (عقؿ.)0004،
كبما أف التعميـ أصبح معتمدا بشكؿ كبير عمى شبكة اإلنترنت ،فإنو يجب عمى
المعمميف التنبو لمخاطر استخداـ شبكة اإلنترنت التي تتمثؿ في إصابة البيانات كالمعمكمات
المخزنة عمى الحاسكب بالفيركسات المدمرة،أك اختراقممفات المستخدـ ،أك استغالؿ حاسكبو في

االساءة إلى آخريف ،أك سرقة بطاقات االئتماف ،مع التأكيد أنو ال يمكف التخمص كميا مف ىذه
المخاطر ،كانما يمكف اتخاذ خطكات كقائية لحماية الطمبة منيا.
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إف كجكد الكعي باألمف السيبراني لدل المعمـ كماذا يعني ككيؼ يعمؿ ،كما ىي
المخاطر التي يحمي الطمبة كاألفراد كالمجتمعات منيا ،يمكنو مف حماية نفسو كطالبو مف ىذه
المخاطر كالتي تؤثر بشكؿ كبير عمى التركيبة اإلنسانية المككنة مف ديف كعقيدة كقيـ كأخالؽ
كانتماء كثقافة ،كذلؾ مف خالؿ استخدامو ألساليب ابتكارية تمقى قبكال لدل الطمبة.
إف العالقة بيف التعميـ كاليكية الكطنية عالقة قكية جدا ،كلذلؾ يجب التركيز عمى
تنمية مفيكـ اليكية الكطنية كسمككيات مؤثرة في األفراد كالمجتمع ،مف خالؿ ابتكار أساليب
ترسخ مفيكـ اليكية الكطنية كطرؽ التعبير عنيا بسمككيات إيجابية ،سكاء أكانت ىذه األساليب
ذات عالقة بالمنيج أك خارج المنيج ،ألف اليكية الكطنية ىي السكر كالدرع الكاقي مف مخاطر
اإلنترنت كتأثيراتو السمبية عمى األفراد.
كىكذا نجد أف دكر المعمـ في المدرسة ىك درك كبير كىاـ كفعاؿ في حماية الطمبة مف
المخاطر التي قد تكاجييـ أثناء استخداـ التقنيات الحديثة ،كىك القدكة الذم يتـ مف خاللو تعزز
القيـ كاليكية الكطنية لدل الطمبة.

مشكمة البحث:

أصبح اإلنترنت أحد المؤثرات الرئيسية عمى الشباب بمف فييـ طمبة المدراس ،حيث
أنيـ يعتمدكف عميو في التعميـ كاعداد المشركعات الدراسية كاألبحاث الخاصة بالمقررات ،كما
أنيـ يستخدمكنو في مجاؿ الترفيو ،مما يعني قضاؤىـ أكقاتا طكيمة عمى صفحاتو ،األمر الذم قد
يؤثر عمى معتقداتيـ كأسمكبيـ في الحياة كفيميـ لمعالـ مف حكليـ.
ككما أف لإلنترنت العديد مف اإليجابيات في حياة الطمبة إال أف لو العديد مف السمبيات
أيضا خاصة إذا استخدـ بدكف رقابة مف األسرة كالمدرسة ،كبدكف فيـ لمخاطره عمى قناعاتيـ
كقيميـ المختمفة .أثبتت دراسة الصكفي ( )0001أف استخداـ الشباب لإلنترنت يؤثر سمبا عمى
عقيدتيـ كثقافتيـ كسمككيـ ،كىذا يعني كجكد خطر عمييـ،األمر الذم يؤكد أىمية األمف
السيبراني كدكره في حمايتيـ كحماية معمكماتيـ ،كأكدت الدراسة عمى أىمية تكعيتيـ بمخاطر
اإلنترنت كالجرائـ اإللكتركنية كالسرقات كاليجمات الفيركسية كغيرىا ،كىذا لف يتـ بدكف استخداـ
المعمـ ألساليب حديثة كمبتكرة كاستراتيجيات مقبكلة لدل الطمبة،كذلؾ نظ ار لدكره الياـ كلقربو مف
الطمبة كلطكؿ الفترة الزمنية التي يقضييا معيـ ،ككذلؾ تأثيره الكبير عمييـ ألنو قدكة ليـ ككالمو
مسمكع لدييـ ،كما أكدت دراسة ()Vural, Aydos,&Tekerek, 2016عمى أنيفي السنكات
العشر القادمة ستككف الحركب السيبرانية الباردة أحد أكبر التيديدات ألمننظـ المعمكمات الكطنية
بيف الدكؿ ،مما سيتسبب في حدكث أضرار مممكسة كغير مممكسة عمى األفراد كالمؤسسات.
كيعتمد قياـ المعمـ بتكعية الطمبة بمخاطر اإلنترنتعمى مقدار كعيو باألمف السيبراني
كبأىميتو ،كعمى ابتكاره ألساليب كاستراتيجيات كفعاليات نابعة مف فيمو لألمف السيبراني ،كالتي
تعمؿ عمى حماية الطمبة مف ىذه المخاطر ،كتعزز القيـ كاليكية الكطنية لدييـ.
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كمف ىنا فقد جاءت فكرة ىذا البحث لمكشؼ عف كعي المعمـ باألمف السيبراني،
كالتعرؼ عمى األساليب كاالستراتيجيات التي يستخدميا لممساعدة في حماية الطمبة مف مخاطر
اإلنترنت ،كتعزيز القيـ كاليكية الكطنية لدييـ لتككف درعا ليـ لصد مثؿ ىذه اليجمات كالقرصنة.

أسئمة البحث:
يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي :ما درجة كعي المعمميف
باألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كتعزيز القيـ كاليكية الكطنية لدييـ
بمدينة الطائؼ؟

ويتفرع منو األسئمة اآلتية:
 .4ما درجة كعي المعمميف بمدينة الطائؼ باألمف السيبراني مف كجية نظرىـ؟

 .0ما درجة استخداـ المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائؼ مف
كجية نظرىـ؟
 .0ما درجة استخداـ المعمميف ألساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ مف
كجية نظرىـ؟
 .1ىؿ تكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف درجة كعي المعمميف باألمف السيبراني
كاستخداميـ ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كأساليب تعزيز القيـ كاليكية
الكطنية بمدينة الطائؼ؟
 .2ىؿ يمكف التنبؤ بدرجة استخداـ المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت
كأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية مف خالؿ كعييـ باألمف السيبراني بمدينة الطائؼ؟
 .3ىؿ تختمؼ استجابات المعمميف حكؿ الكعي باألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف
مخاطر اإلنترنت كأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية لدييـ بمدينة الطائؼ باختالؼ
(نكع المدرسة ،الجنس ،التخصص ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة في التدريس)؟

أىداف البحث:



تحديد درجة كعي المعمميف باألمف السيبراني بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ.

تحديد درجة استخداـ المعمميف ألساليب كاستراتيجيات حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت
بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ.
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تحديد درجة استخداـ المعمميف ألساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ مف
كجية نظرىـ.
معرفة العالقة االرتباطية بيف كعي المعمميف باألمف السيبراني كاستخداميـ ألساليب
كاستراتيجيات حماية لمطمبة مف مخاطر اإلنترنت كأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية
لدييـ بمدينة الطائؼ.
معرفة امكانية التنبؤ بدرجة استخداـ المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت
كأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية مف خالؿ كعييـ باألمف السيبراني بمدينة الطائؼ.
تحديد اختالؼ استجابات المعمميف حكؿ الكعيباألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة
مف مخاطر اإلنترنت كتعزيز القيـ كاليكية الكطنية لدييـ بمدينة الطائؼ باختالؼ
(نكع المدرسة ،الجنس ،التخصص ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة في التدريس).



لفت انتباه المعمميف ألىمية الكعي باألمف السيبراني نظ ار لمدكر المؤثر الذم يمعبكنو في
حياة الطمبة.
تزكيد المعمميف بأساليب كاستراتيجيات ابتكارية يستخدميا زمالؤىـ في حماية الطمبة مف
مخاطر اإلنترنت كتعزز القيـ كاليكية الكطنية لدييـ.
لفت انتباه مصممي كمطكرم المناىج إلى أىمية تضميف الكتب الدراسية لمعمكمات
كأساليب فاعمة في حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كتعزيز القيـ كاليكية الكطنية لدييـ.
لفت انتباه المشرفيف التربكييف إلى األساليب كاالستراتيجيات الفاعمة في حماية الطمبة مف
مخاطر اإلنترنت كتعزيز القيـ كاليكية الكطنية لدييـ لتدريب المعمميف عمى استخداميا.
تزكيد المكتبة العربية بإطار نظرم ىاـ حكؿ األساليب اإلبداعية التي يستخدميا المعممكف
في حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كتؤدم في نفس الكقت لتعزيز القيـ كاليكية
الكطنية لدييـ.






أىمية البحث:





حدود البحث:
تقتصر حدود البحث في التالي:
الحدود الموضوعية:تحديد درجة الكعي باألمف السيبرانيمدل المعمميف مف خالؿ حماية االجيزة
الخاصة المحمكلة ككسائط التخزيف ،كالتعامؿ اآلمف مع خدمات تصفح اإلنترنت ،كاالطالع عمى
األساليب اإلبداعية التي يستخدمكنيا في حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كتعزيز قيميـ
اإليجابية كالمتمثمة في ىذا البحث بالقيـ كاليكية الكطنية.
الحدود المكانية :المدارس الحككمية كاألىمية بمدينة الطائؼ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحدود الزمانية :الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 4114/4110ق.
الحدود البشرية:معممي مدارس المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطةالحككمية كاألىمية بمدينة الطائؼ.

مصطمحات البحث:
األمن السيبراني:ىك "النشاط الذم يحمي المكارد المالية كالبشرية التي ترتبط باالتصاالت،
كيخفؼ مف حدة األضرار كالخسائر التي تحدث في حاؿ كجكد قرصنة أك مخاطر أك تيديدات،
كيحاكؿ تصميح ما أفسدتو ىذه اليجمات" (جبكر،0043،ص.)2
كيعرؼ أيضا بأنو التدخالت التقنية كالتدابير المتخذة لحماية أجيزة الكمبيكتر كشبكات
اإلنترنت كالبيانات كمعمكمات اليكية منالكصكؿ غير المصرح بو كذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى
سالمة كنزاىة المعمكمات المخزنة داخؿ ىذه األجيزة Richardson, Lemoine, Stephens
).)&Waller, 2020
كيعرؼ إجرائيا :بأنو حماية االفراد كبياناتيـ كحساباتيـ مف اليجمات اإللكتركنية،
كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ مف خالؿ إجابتو عمى فقرات مقياس األمف السيبراني.
شبكة اإلنترنت :ىي شبكة اتصاالت الكتركنية معتمدة كمتشعبة تؤمف التكاصؿ كالتفاعؿ بيف
األشخاص في مختمؼ األماكف كالدكؿ كفي كؿ األكقات ،كتسمح بتبادؿ المعمكمات ،كتحتكم
عمى مكاقع عديدة لمتكاصؿ (عثماف كالزيكد.)0042،
مخاطر اإلنترنت :مدل التأثير السمبي الستخداـ اإلنترنت كمكاقعو المختمفة عمى الجكانب الكطنية
كاألخالقية كالدينية االجتماعية كالثقافية كالصحية لألفراد (أبكالفحـ.)0044،
القيم:تعتبر القيـ ى ي األداة التي تعتمد عمى فكرة الخير كالشر كالتي تبيف عالقة الشخص ببيئتو
فتقكد إلى المستكل الثقافي كتحكـ سمككو كاىتمامو كاتجاىو (.)Veugelers, 2003
كتعرؼ اجرائيا بأنيا القكاعد كاألنظمة الي يتفؽ عمييا المجتمع ،كيتقبؿ أك يرفض سمكؾ
الفراد بناء عمى مدل التزاميـ بضكابطيا.
اليوية الوطنية :ىي "مفيكـ اجتماعي نفسي يشي ارلى كيفية إدراؾ شعب ما لذاتو ،ككيفية تمايزه

عف اآلخريف ،كىي تستند إلى مسممات ثقافية مرتبطة تاريخيا بقيمة اجتماعية كسياسية
كاقتصادية لمجتمع ما"(إبراىيـ ،0004،ص .)0400
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أساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت وتعزيز القيم واليوية الوطنية:
تعرؼ إجرائيا بالطرؽ كاالستراتيجيات كالتقنيات المختمفة التي يستخدميا المعمـ كالمتضمنة
في األىداؼ كطرؽ التدريس كالمشاريع كاألنشطة كالتقكيـ ،كتقاس في ىذا البحث بالدرجة التي
يحصؿ عمييا المعمـ عمى مقياس أساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كتعزيز القيـ
كاليكية الكطنية.

اإلطار النظري:
أوال :األمن السيبراني:
يعرؼ األمف السيبراني بأنو مجمكعة مف األطر القانكنية كالتنظيمية ،كاجراءات سير
العمؿ ،كالكسائؿ التقنية كالتكنكلكجية التي تمثؿ الجيكد المشتركة لمقطاعيف الخاص كالعاـ،
المحمية كالدكلية كالتي تيدؼ إلى حماية الفضاء السيبراني الكطني مف خالؿ تكافر أنظمة
المعمكمات كتمتيف الخصكصية كحماية سرية المعمكمات الشخصية كاتخاذ جميع اإلجراءات
الضركرية لحماية األفراد مف مخاطر الفضاء السيبراني (السالـ .)0046،كيعمؿ األمف السيبراني

عمى حماية األفراد مف األفكار المتعصبة كالدخيمة عمى المجتمع ،كمف تدمير االنتماء الكطني
كاختراؽ معمكمات أمنية أك شخصية تؤثر عمى الدكلة كالمجتمع كغيرىا مف األخطار ،كتأتي ىذه
الحماية مف خالؿ استراتيجيات ىامة تقكـ بيا الجية المسؤكلة عف األمف السيبراني في الدكؿ في
محاكلة منيـ لمتقميؿ مف مخاطر اإلنترنت بكافة مكاقعو (السكاط كآخركف.)0000،
كاألمف السيبراني ىك الحؿ األمثؿ لمتابعة االستخداـ الكاسع لإلنترنت كتطبيقاتو
كأنظمتو المختمفة لمتقميؿ مف المخاطر التي تنشا مف سكء االستخداـ ،حيث تكجد محتكيات غير
مشركعة كغير مرغكب بيا ذات تأثير سمبي عمى أخالقيات كقيـ المجتمع كتؤدم إلى تغييرات
في شخصية األفراد ،كميؿ البعض منيـ لسمككيات منحرفة كبالتالي كثرة الجرائـ مف خالؿ التقميد
أك ممارسة ألعاب معينة تشجع عمى ذلؾ ،كليذا فال بد مف بناء مجتمع كاعي مسؤكؿ كمدرؾ
ليذه المخاطر ليستطيع التعامؿ معيا كفقا لقكاعد السالمة مع إدراكو لمعكاقب القانكنية لمتصرفات
الالمسؤكلة كالتي تعرض اآلخريف لمخطر أك لمسرقات (جبكر.)0043،

كلذلؾ تنبيت المممكة العربية السعكدية ألىمية األمف السيبراني،كحققت إنجا از متمي از
بحصكليا عمى المركز الثالث عشر عالميا ،كاألكؿ عربيا مف بيف ( )442دكلة في المؤشر
العالمي لألمف السيبراني الذم يصدره االتحاد الدكلي لالتصاالت التابع لألمـ المتحدة
لمعاـ 0045ـ ،كذلؾ يتكاكب مع إنشاء الييئة الكطنية لػألمػف السيبراني في 0044/40/04
(صحيفة سبؽ.)0046،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولألمن السيبراني عناصر يجب أن تتوافر لضمان حماية المعمومات ،ومنيا:
.4
.0
.0
.1

السرية كاألمف :أم التأكد مف أف المعمكمات ال تكشؼ كال يتطمع عمييا مف قبؿ أشخاص
غير مخكليف بذلؾ.
التكاممية كسالمة المحتكل :التأكد مف أف محتكل المعمكمات صحيح كلـ يتـ تعديمو أك تدميره
أك تغييره أك العبث بو في أم مرحمة مف مراحؿ المعالجة أك التبادؿ سكاء في مرحمة التعامؿ
الداخمي أك المعمكمات أك عف طريؽ التدخؿ غير المشركع.
استم اررية تكفر المعمكمات أك الخدمة :التأكد مف استمرار عمؿ النظاـ المعمكماتي كاستمرار
القدرة عمى التفاعؿ مع المعمكمات كتقديـ الخدمة لمكاقع المعمكماتية ،كأف المستخدـ لف
يتعرض لمنع استخداـ أك لمدخكؿ إلى النظاـ.
عدـ إنكار التصرؼ المرتبط بالمعمكمات ممف قاـ بو :أم ضماف إنكار الشخص المتصؿ
بالمعمكمات أك مكاقعيا بقيامو بتصرؼ ما ،بحيث تتكافر قدرة إثبات ىذا التصرؼ كأف
شخصا ما في كقت معيف قد قاـ بو ،كأيضا عدـ قدرة مستمـ رسالة معينة عمى إنكار
استالمو ليذه الرسالة (الصحفي كعسككؿ.)0046،

مجاالت استخدام األمن السيبراني:

يستخدم األمن السيبراني في مجاالت عديدة من أىميا:
 .4حماية جميع أنكاع االجيزة الخاصة المحمكلة كالمعدات التقنية ككذلؾ كسائط التخزيف مف
خطر اليجمات كاالختراقات االلكتركنية كالتدمير الجزئي أك الكمي.
 .0التعامؿ اآلمف مع خدمات تصفح اإلنترنت مف خالؿ نشر المعمكمات كاإلجراءات التي
تعمؿ عمى تكعية األفراد بخطكرة اليجمات كالجرائـ االلكتركنية ،ككسائؿ االحتياؿ
(السكاط كآخركف.)0000،

ثانيا :القيم واليوية الوطنية:

مف المؤكد اف القيـ ىي المعيار الضابط لسمكؾ األمـ كالشعكب ،ألنيا تعمؿ بفاعمية
عمى تجانس أفراد المجتمع الكاحد كتؤدم إلى تحقيؽ التكامؿ كاالنسجاـ بيف أفراده كضبط
لمسمكؾ ،كبالتالي التقيد بقكاعد كنظاـ المجتمع ،فيي تعمؿ عمى تشكيؿ شخصية الفرد كتحديد
سمككياتو كتكجياتو ،كيستخدميا الفرد كمعايير لضبط سمككو كتكجييو ،مما يجعمو أكثر تكيفامع
المجتمع كمع نفسو(السميـ .)0042،كتزداد أىمية القيـ في ظؿ التقدـ العممي كالتقني الذم غدا
يمس كؿ مككنات الحياة اإلنسانية (سمكـ كالجمؿ ،)0006،حيث تحدد كتحفظ كتنظـ البناء
االجتماعي ،مف خالؿ ما تمده بو مف تماسؾ كانتظاـ ،كتحفظ ىكية المجتمع ،كتشكؿ اإلطار
المرجعي لتحديد أىداؼ المجتمع كغاياتو (بيكمي.)0001،
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كال شؾ أف تكفر القيـ الرفيعة لدل األفراد يعزز مف قيمة المجتمع كأفراده ،ألف ىذه
القيـ ىي معايير دقيقة تحدد مقدار التطكر كالرقي لممجتمعات ،فيي تساعد عمى تماسكيا
كتمنحيا قكة كتطيرىا مف األمراض النفسية كاالجتماعية ،مما يعني أنو كمما تمسؾ المجتمع
بالقيـ األخالقية كمما كاف أرقى كأكثر تقدما كاستق ار ار ،كال يمكف أف يستقر أم مجتمع بدكف
االستناد إلى مرجعية أخالقية تحظى بقبكؿ كرضا الجميع (زىراف .)0000 ،كمف أمثمة القيـ التي
يجب تعزيزىا لدل االفراد ،القيـ األخالقية كالتي تعرؼ بأنيا القكاعد السمككية التي تحدد السمكؾ
اإلنساني كتنظـ العالقات االجتماعية كتمكف مف االختيار في المكاقؼ بما يتناسب مع طبيعة قيـ
كآداب المجتمع ،فيي أساس سمككيات الفرد مع نفسو كمع اآلخريف كتحقؽ لو اإلحساس باألماف
كتعطيو فرص التعبير عف نفسو بكؿ ثقة كتكفر لو اإلطار المرجعي لفيـ ذاتو كعالمو كبيئتو،
كتييئ لو الخيارات األنسب لو (الزيكف كربيعاف.)0043،
كما أنو يجب تعزيز القيـ الدينية عمى اعتبار أنيا مجمكعة معتقدات كتصكرات معرفية
ككجدانية كسمككية راسخة يختارىا الفرد بعد تفكر كتأمؿ كيعتقد بيا اعتقادا جازما كتشكؿ لديو
منظكمة مف المعايير التي يحكـ بيا عمى األمكر بالصكاب كالخطأ(الجالد ،)0004،كىي
مجمكعة المعايير المستمدة مف القراف الكريـ كالسنة النبكية كأصبحت محؿ اعتقاد كاتفاؽ
المسمميف عف اقتناع كاختيار كمف خالليا يتـ الحكـ عمى سمكؾ األفراد مف حيث قبكلو أك رفضو
(الصالح.)0000،
أما اليكية الكطنية فيي أساس انتماء الطمبة لمكطف كحبيـ لو كاالعتزاز بو كالمحافظة عميو
كذكر رمكزه كأبطالو كمعالمو كانجازاتو ،كالدفاع عنو كالتضحية كالفداء في سبيمو ،كأحد مسؤكليات
المؤسسات التعميمية تنمية اليكية الكطنية مف خالؿ بناء الكعي بيذه اليكية لدل الطمبة كترجمتيا
إلى أسمكب عممي كسمككيات يكمية بالتكامؿ ما بيف المؤسسة كالمنزؿ كالمجتمع
(الشرقاكم.)0002،كيمعب المعممكف دك ار أساسيا في تشكيؿ فكر الطمبة كشخصياتيـ ،مف خالؿ
تغذية عقكليـ باألخالؽ كاألفكار كالمكاطنة الصالحة سكاء أكاف ذلؾ بطريقة مقصكدة أك غير
مقصكدة(السيؼ.)0045،كينظر لميكية الكطنية عمى اعتبار أنيا مجمكعة سمات كخصائص
مشتركة تميز أمةأك مجتمع أك كطف معيف عف غيره ،كيفتخر بيا األفراد ألنيا تشكؿ جكىر
الكجكد كاإلطار الرمزم ليـ (عمي ،)0002،كما أنيا "شعكر الفرد باالنتماء الى جماعة اجتماعية
تشكؿ في كحدتيا السياسيةالكطنية مرجعية يدرؾ في ضكئيا الفرد انتمائو الى كطف معيف يمثؿ
شعبو كافراده االخركف جماعتو الداخمية التي يتشارؾ معيا اىتمامات مشتركة كمصير مشترؾ
كيعرؼ نفسو الى االخريف في ضكئيا بانتمائو الى كطف معيف" (جبر ،0005 ،ص  ،)30كىي
رابطة اجتماعية تتميز بطابع ثقافي متميز ،كتنشأ مف خالؿ استقرار األفراد في مجتمع متكحد
(حسف.)0040،
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كيسيـ عامالف في تعزيز أزمة اليكية الكطنية في جميع المجتمعات كىما عامؿ
العكلمة كالذم تسيطر عميو فئات معينةكيعمؿ في أحياف كثيرة عمى اختراؽ اليكية الكطنية
كاضعاؼ االنتماء ليا ،كعامؿ انتشار كسائؿ اإلعالـ كمكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كالتي تؤدم

إلى تغيير االتجاىات كالمعتقدات كالكالءات(حنفي4666،؛ مكي ،)0002،كتقع عمى عاتؽ
المجتمع بكافة مؤسساتو المحافظة عمى اليكية الكطنية ألنيا صماـ االماف لمكحدة كالتماسؾ بيف
مختمؼ مككناتو كفئاتو ميما اختمفت أجناسو كثقافاتو،فيي تحقؽ التكافؿ االجتماعي ،كتمنح
األفراد االتزاف كاالستقرار (الحيدرم.)0006،

ثالثا :اإلنترنت ومخاطره:
لإلنترنت ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي نكاحي إيجابية كما أف ليا نكاحي سمبية ،ففي

حاؿ تـ استخداميا لزيادة المعرفة كاالطالع فإنيا نافعة ،كلكف في حاؿ استخداميا كبديؿ لمتفاعؿ
الحقيقي مع اآلخريف فأنيا ستؤدم إلى سكء التكاصؿ االجتماعي مما يؤدم لمشاكؿ نفسية
كأحيانا جسدية (القرني ،)0040،كقد ازدادت المشكالت كثي ار بدخكؿ اإلنترنت لمنازلنا ،كأثرت
بشكؿ كبير عمى األفراد كاألسر كالمجتمع ككؿ ،خاصة المراىقيف كالشباب ،فالمكاقع مفتكحة
كغير مراقبة (أبك الفحـ ،)0044،كمف ىذه المشكالت:
 االبتزاز اإللكتركني:كىك استخداـ الكسيمة التقنية الحديثة لمحصكؿ عمى مكاسب مادية أك
معنكية عف طريؽ اإلكراه مف شخص اك أشخاص أك مؤسسة ،كيككف بالتيديد بفضح سر
لمشخص أك صكر أك فيديكىات(البادم .)0044،كقد تأثرت ىذه الجريمة بالتقدـ العممي
كالتكنكلكجي المعاصر ،فظيرت أساليب إجرامية بتقنيات لـ تكف معركفة مف قبؿ كطكعت
التقنيات الحديثة الرتكاب الجرائـ في مراحميا المختمفة مف تخطيط كاعداد كتنفيذ كتضميؿ
كتمكيو لإلفالت مف العدالة فاستخدمت األجيزة كاألدكات كالتقنيات الحديثة في ارتكاب
الجرائـ التي تميزت بالعنؼ ،كيصاحب التقدـ العممي جرائـ جديدة لـ تكف معركفة مثؿ
الدخكؿ غير المشركع عمى شبكات الحاسب كنظـ المعمكمات كنشر الفيركسات كاتالؼ
البرامج كتزكير المستندات كمياجمة الشبكات كالبنكؾ كاإلرىاب االلكتركني كنشر الشائعات
كاألكاذيب كالسمككيات غير المرغكبة كغير المتكافقة مع المجتمع ،كىناؾ دكافع لالبتزاز

منيا :دكافع نفسية كعقائدية كعنصرية.
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 المخاطر الداخمية :كىي التي تككف مف داخؿ نظاـ المعمكمات ،كاألخطاء البشرية المقصكدة
كغير المقصكدة كىي أكثرىا تأثي ار عمى تقدـ المعمكمات ،مثؿ خطأ في برمجة النظـ كقكاعد
البيانات ،شطب الممفات عف طريؽ الخطأ ،أخطاء في إدارة النظاـ أثناء التركيب ،كأخطاء
في البيانات حيث تعتمد صحة المعمكمة عمى صحة البيانات التي يتـ إدخاليا ،كأخطاء في
البرمجيات قد تؤدم إلى نتائج غير متكقعة ،كنقاط الضعؼ كالثغرات التي تمكف المعتدم أف
ينفذ مف خالليا كيخترؽ الحسابات االلكتركنية ،إذا لـ تكف مؤمنة ضد ىذه االختراقات ،أك
أف الفرد غير متبع لطرؽ حماية النظاـ مثؿ :كممات السر كاإلقفاؿ كحكاجز العبكر ،أك إذا
كاف المكقع المكاني لمنظاـ مجي از بكسائؿ الكقاية كالحماية (محمد.)0041،
 االستخداـ المفرط لإلنترنت :االستغناء عف اإلنترنت أصبح مشكمة تكاجو الكثير ،اال أف
االستخداـ غير الكاقعي كالمفرط لو يعد بحد ذاتو مشكمة البد مف أف يكاجييا األفراد
كالمؤسسات،كقد أظيرت الدراسات األضرار الجسيمة إلدماف األفراد أك الجماعات اإلنترنت
(مثؿ القرني0044 ،؛ كردم0006 ،؛ مقدادم كسمكر.)0005 ،

ويضيف الباحثون بعض المخاطر و تأثيرات السمبية األخرى لإلنترنت ،مثل:
 ضعؼ التحصيؿ الدراسي :حيث يتدنى التحصيؿ الدراسي في حاؿ قضاء أكقات طكيمة عمى
اإلنترنت ،كاىماؿ الدراسة كعدـ القياـ بالكاجبات ،خاصة إذا لـ تكجد رقابة مف األسرة
كالمدرسة عمى الطالب.
 اضمحالؿ القيـ الكطنية :فمف خالؿ بث الشائعات كاألخبار الكاذبة كالتحريض ،قد يتأثر
البعض نسبيا كيقؿ انتماؤىـ لكطنيـ ،كخكفيـ عميو كحرصيـ عمى مصمحتو ،كمحافظتيـ
عمى كؿ ما بداخمو مف مصالح كمؤسسات كأعماؿ.

 تدني القيـ األخالقية :ىناؾ قيـ دخيمة أكثر جماال كانفتاحا مف قيـ الطفؿ (مف كجية نظره)
كمف السيكؿ تقميدىا كاالنجراؼ كراءىا ،كبالتالي التخمي عف قيمو األخالقية التي تربى عمييا
في أسرتو أك مدرستو كمجمعو.
 الجرائـ االلكتركنية :كالتي تشمؿ الجرائـ الجنسية كجرائـ االختراقات كانتياؾ الخصكصية،
سرقة الممفات كالبيانات كالصكر الشخصية ،السطك عمى أرقاـ الحسابات في البنكؾ كسرقة
األمكاؿ ،القرصنة بكافة أنكاعيا؛ فمع انتشار العديد مف البرامج التي تسمح باختراؽ
الحسابات الشخصية كالبيانات ،فقد كثرت حكادث انتياؾ الخصكصية كالسطك عمى البيانات
كالصكر الشخصية كااليميالت ،كالتي قد يستغميا البعض في عمميات ابتزاز لممستخدميف
سكاء مادية أك غيره.
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د /نورة عمر الصانع
د /حمد بن حمود السواط
د /زاىدة جميل أبوعيشة
د /إيناس محمد سميمان
د /عواطف سعد الدين عسران

وعي المعممين باألمن السيبراني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انحراؼ في القيـ الدينية :كيبدأ مف إىماؿ القياـ بالكاجبات الدينية كالصالة في كقتيا ،كيصؿ
إلى تغيير بعض المعتقدات الدينية مف خالؿ االطالع عمى مذاىب كأفكار عقائدية أخرل،
أك مف خالؿ التكاصؿ اإللكتركني مع آخريف يركجكف ألفكار معينة ،فيناؾ مكاقع تحرؼ
الفرد عف اصكؿ العقيدة اإلسالمية الخالصة بما تثبتو عمى دكاعي ضالة كبدع كخرافات
منحرفة كمكاقع تشكؾ بالعقيدة اإلسالمية كتحرض عمى الديف القيـ كتدفع الشباب المراىؽ
خصكصا الى التشكيؾ بتمؾ العقيدة كقد يؤدم ذلؾ الى التمرد عمييا.
 ضعؼ كسكء العالقات االجتماعية:مثؿ الجفاء كالبعد عف األسرة كاالنغالؽ عمى عالمو
االفتراضي كتفضيؿ الجمكس بعزلة عف التحدث كاالختالط مع األسرة.
 الحد مف قدرة األسرة عمى حماية إبنيا :فمف خالؿ جمكس االبف المستمر كلساعات طكيمة
عمى اإلنترنت تقؿ الرقابة األبكية بؿ كتستحيؿ أحيانا ،مما يجعؿ االبف عرضة لممخاطر
كاستدراجو في حديث أك سمكؾ غير الئؽ ،أك التعرؼ عمى أشخاص غرباء ،أك الدخكؿ
لمكاقع تؤدم لتغييرات في معتقداتو كدينو كقيمو كسمككو.
 التكاليؼ المالية الباىظة:حيث تتحمؿ األسرة عادة مبالغ ال يستياف بيا الستم اررية تكصيؿ
خدمات اإلنترنت لمنازليـ.
 األمراض النفسية :كالعزلة االجتماعية كالكحدة كاالكتئاب كالتكتر.
 األمراض العصبية :كالتشنج كالعصبية الزائدة.

رابعا :أساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت وتعزيز القيم واليوية الوطنية:
يعد المعمـ مف أىـ عكامؿ تشييد البناء االجتماعي ،ألنو مسؤكؿ عف التعامؿ مع القكل
البشرية التي ىي أثمف ما في المجتمع كمستقبؿ كؿ أمة ،كما أنو يعتبر القدكة الصالحة كالمثؿ
المحتذل كالنمكذج المتبع مف قبؿ الطمبة ،كىذا يعني أنو كمما كانت صفات المعمـ كخصائصو
كاممة شاممة كمما استقاـ التالميذ كصمح المجتمع(الخطيب.)0000،كألف التعميـ ىك أساس
ازدىار كؿ المجتمعات ،فإف المؤسسات التعميمية ىي أىـ المؤسسات التي تكفر الفرص الالزمة
لتنمية الطمبة مف جميع النكاحي العممية كالجسدية كالنفسية كاألخالقية كالكطنية ،فييتساعدىـ
عمى ممارسة أنماط سمككية مقبكلة كتجعميـ يشعركف باإلنتماء لكطنيـ كبقيمة مجتمعيـ الذم

سيساعدىـ في تحقيؽ أىدافيـ (العساؼ.)0000،
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتعتبر القيـ كاليكية الكطنيةبحد ذاتيا أىدافا نسعى إلى تحقيقيا ،كالتربية ىي المنفذة
ليذه األىداؼ ،كىذا يتطمب مف المنفذيفاالىتمام بالجانب القيمي والوطني لمطالب منذ دخولو
المدرسة ،بإيجاد تنشئة اجتماعية سميمة ،واىتمام من المدرسة والمعممين لتعزيز ىذه القيم
واليوية الوطنية ،من خالل األساليب ومصادر التعمم المستخدمة في التعميم ،وىذا لن يحدث
إال إذا توفر وعي حقيقي من المسؤولين في المؤسسات التعميمية والمعممين بأىمية الجانب
القيمي(زامل.)645;،
كتركز سياسية كأىداؼ التعميـ في المممكة العربية السعكدية عمى مسألة القيـ األخالقية
لدل الطمبة (ك ازرة المعارؼ ،)4662 ،كليذا يجب أف يكجو المعمـ طمبتو التكجيو الصحيح باتجاه
نمكىـ الخمقي ،كالبحث عف الطرؽ كالكسائؿ كاألساليب التي تساعده في تعزيز القيـ األخالقية
(داغستاني.)0002،
كيرل الباحثكف أف المسؤكلية تفع عمى عاتؽ المعمـ في ابتكار أساليب حديثة تتناسب
مع التطكر التكنكلكجي اليائؿ الذم يحدث مف حكلنا ،في محاكلة لتقميؿ الضرر الذم يصيب
أبناؤنا الطمبة أثناء استخداميـ لإلنترنت ،كلحمايتيـ مف ىذه األضرار ،كقد ركز الباحثكف
عمىأساليب مرتبطة بالمجاالت التي ليا عالقة مباشرة بالمنيج الدراسي الذم يطمب مف المعمـ
تغطيتو خالؿ الفصؿ الدراسي ،كالتيمف الممكف أف ينتيجيا المعمـ في تكعيتو لمطمبة لحمايتيـ
مف مخاطر اإلنترنت ،كلتعزيز القيـ كاليكية الكطنية لدييـ ،كىذه المجاالت ىي:األىداؼ ،طرؽ
التدريس ،األنشطة كالمشاريع ،أساليب التقكيـ.
وىناك استراتيجيات أخرى يمكن لممعمم توجيو الطمبة الستخدميا لتحميو من مخاطر
اإلنترنت ،منيا:
 استخداـ كممة مركر قكية يصعب كصكؿ القراصنة ليا ،كقد تطكرت كممة المركر في اآلكنة
األخيرة حيث شممت بصمة العيف كاإلصبع كالكجو كالصكت كىندسة اليد (فكرم،)0041،
كىذا يعني تأميف كتحديد إمكانية الكصكؿ لمنظاـ مف خالؿ أنظمة التعريؼ كالتحكيؿ كالتي
تتضمف كسائؿ التعرؼ عمى شخصية المستخدـ (جمعة.)0041،
 التدريب عمى المكاطنة الرقمية،كىك مف أىـ طرؽ تنمية األمف السيبراني ،كتعتبر مجمكعة
القكاعد كالضكابط كالمعايير كاألعراؼ كالمبادئ المتبعة في االستخداـ األمثؿ لمتكنكلكجيا
الرقمية ،كالتي يحتاجيا جميع مف يستخدـ اإلنترنت بغض النظر عف أعمارىـ أك مستكياتيـ
التعميمية أك طبيعة عمميـ ،كذلؾ كي يتعممكا طريقة التعامؿ مع التقنيات ليحفظكا أمنيـ مف
االختراؽ كليساىمكا في المحافظة عمى أمف الكطف(الدىشاف كالفكييي ،)0042،فمف الممكف
تدريب الطمبة كتأىيميـ الستخداـ نظـ المعمكمات لمحفاظ عمى األمف كالسرية لممعمكمات،
كىذا سيحمييـ مف االبتزاز إذا حدث اختراؽ لحساباتيـ كاستيالء عمى ممفاتيـ كصكرىـ
الشخصية (الدباغكزينؿ.)0040،
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وعي المعممين باألمن السيبراني

د /نورة عمر الصانع
د /حمد بن حمود السواط
د /زاىدة جميل أبوعيشة
د /إيناس محمد سميمان
د /عواطف سعد الدين عسران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمؿ نسخ احتياطية مف البيانات كالممفات الخاصة بنظـ المعمكمات أك الحالة التقنية لمنظاـ،
مثؿ كممات المركر الخاصة كالبريد االلكتركني كالبيانات المخزنة داخؿ أك خارج النظاـ.
 الكقاية مف الفيركسات التي تياجـ النظاـ ،كذلؾ بتثبيت برنامج التحقؽ مف الفيركسات في
الذاكرة ،كتحديثو باستمرار لضماف قدرتو عمى مكاجية الفيركسات الحديثة كالمتطكرة،
كبتجييز نسخ احتياطية مف البرمجيات السترجاعيا في حاؿ تعرض النسخة األصمية لمتمؼ،
كمف خالؿ تكعية الطمبة بعدـ تحميؿ أم برنامج غير مكثكؽ بو في حساباتيـ ،أك فتح ركابط
مجيكلة المصدر (كىداف.)0040،

الدراسات السابقة:

أجرل السكاط كآخركف ( )0000دراسة حديثة ىدفت إلى معرفة درجة الكعي
باألمف السيبراني كعالقتو بالقيمالكطنية كاألخالقية كالدينيةلدل تالميذ المرحمتيف االبتدائية
كالمتكسطة بمدينة الطائؼ ،كالكشؼ عف امكانية التنبؤ بيذه القيـ مف خالؿ المعرفة
باألمف السيبراني ،كتككنت العينة مف ( )013تمميذا كتمميذة مف المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة
داخؿ المدارس الحككمية كمدارس المغات ،كاستخدـ مقياسي الكعي باألمف السيبراني كالقيـ
(الكطنية كاألخالقية كالدينية) كأداتيف لمدراسة ،كأظيرت النتائج أف درجة الكعي باألمف السيبراني
لدل تالميذ المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة بمدينة الطائؼ مرتفعة بدرجة كبيرة في مجاؿ التعامؿ
اآلمف مع خدمات تصفح اإلنترنت ،كأف القيـ الكطنية كاألخالقية كالدينية متكفرة لدييـ بدرجة
عالية ،ككشفت عف كجكد عالقة قكية بيف الكعي باألمف السيبراني كالقيـ لدل أفراد العينة،
كاتضح إمكانية التنبؤ بالقيـ الكطنية كاألخالقية كالدينية مف خالؿ الكعي باألمف السيبراني ،كقد
كجدت فركؽ في معرفة التالميذ باألمف السيبراني كالقيـ تعزل لمتغير المرحمة الدراسية كلصالح
أفراد المرحمة االبتدائية ،ككذلؾ في متغير دخؿ األسرة كلصالح الدخؿ العالي ،في حيف لـ تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس كنكع المدرسة.
كأجرت القحطاني ( )0046دراسة لمكشؼ عف مدل تكافر الكعي باألمف السيبراني لدل
طالب كطالبات الجامعات السعكدية مف منظكر اجتماعي مف كجية نظرىـ ،كتككنت العينة مف
( )153طالب كطالبة مف طمبة الجامعات السعكدية طبقت عمييـ استبيانو األمف السيبراني،
كأظيرت النتائج أف ( )%3472مف أفراد العينة سمعكا عف األمف السيبراني ،كما تبيف أف اقرب
مفيكـ لألمف السيبراني مف كجية نظرىـ ىك استخداـ مجمكعة مف الكسائؿ التقنية كالتنظيمية
كاإلدارية لمنع االستخداـ غير المصرح بو كلمنع سكء االستغالؿ كاستعادة المعامالت االلكتركنية
كنظـ االتصاالت كالمعمكمات التي تحتكييا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما أجرت الصحفي كعسككؿ ( )0046دراسة ىدفت لمكشؼ عف مستكل الكعي
باألمف السيبراني لدل معممات الحاسب اآللي بالمرحمة الثانكية بمدينة جدة ،كتككنت العينة مف
( )020معممة مف معممات الحاسب اآللي ،كاستخدمت استبياف الكعي باألمف السيبراني لقياس
محكرم الكعي بماىية األمف السيبراني كالكعي بطرؽ المحافظة عميو ،كأكدت النتائج كجكد
ضعؼ كقصكر لدل معممات الحاسب اآللي في مستكم الكعي باألمف السيبراني ،كلـ تكجد فركؽ
ذات داللة احصائية في درجة كعي معممات الحاسب اآللي باألمف السيبراني تعزم لمتغيرم
سنكات الخبرة المستكم التعميمي.
كقامت الصائغ((0045بدراسة ىدفت لتحديد العالقة بيف كعي أفراد االسرة بمفيكـ االمف
السيبراني كبيف االحتياطات األمنية التي يتخذكنيا لمكقاية مف الجرائـ االلكتركنية ،كتككنت العينة
مف ( )042منيـ ( )15مف الذككر ك( )434مف اإلناث ،كاستخدمت استبيانو األمف السيبراني،
كأشارت النتائج إلى كجكد عالقة ذات داللة احصائية بيف كعي أفراد األسرة بمفيكـ األمف
السيبراني كبيف االحتياطات األمنية المتبعة لمكقاية مف الجرائـ اإللكتركنية ،ككذلؾ كجدت عالقة
بيف كعي أفراد االسرة بمفيكـ االمف السيبراني كبيف دخؿ االسرة ،فيما لـ تكجد فركؽ ذات داللة
احصائية قي درجة كعي أفراد األسرة بمفيكـ األمف السيبراني كبيف متغيرات النكع كالعمؿ كالعمر.
كقاـ السيؼ ( )0045بدراسة ىدفت إلى تحديد دكر المدارس في المجتمع السعكدم
في تعزيز اليكية الكطنية ،كتككنت العينة مف ( )340طالبا بالسنة األكلى كالثانية بالمعيد العالي
لمدراسات األمنية ،كطبؽ عمييـ استبياف اليكية الكطنية،كبينت النتائج دكر المؤسسات التربكم في
تعزيز اليكية الكطنية لدىالطمبة كمساىمتيا الفاعمة في استقرار المجتمع كأمنو.
كما أجرم العنزم ( )0044دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى دكر معمـ المرحمة الثانكية في تعزيز
قيـ المكاطنة لدل الطمبة مف كجية نظر المشرفيف التربكييف  ،كتككنت العينة مف ()50
معمما،كاستخدمت االستبياف كأداة لمدراسة ،كاشتممت عمى محاكر(الكالء كاالنتماء كالمشاركة
االجتماعية) ،كقد أكدت النتائج ارتفاع دكر المعمـ في تعزيز قيـ المكاطنة لدل الطمبة عمى
جميع المحاكر.
كىدفت دراسة آؿ سميـ ( )0040إلى التعرؼ عمي مخاطر اإلنترنت المتعمقة بالمحتكل
كباالتصاؿ عبر اإلنترنت التي يتعرض ليا الطفؿ بالسنة السادسة بمدرسة السمطاف الخاصة
كتككنت العينة مف ( )55طفال بالسنة السادسة ،كبينت النتائج أف ( )%00.0مف عينة الدراسة
يستخدمكف اإلنترنت ثالث ساعات يكميا ،كأف ( )%10.0منيـ يستخدمكف غرؼ الحكار كبرامج
الدردشة ” “chat roomsككجدت الدراسة أف ( )%33.4مف اآلباء ال يقكمكف بدكرىـ في تكجيو
أطفاليـ كمراقبتيـ عند استخداميـ لإلنترنت ،كأخي ار تكصمت الدراسة إلىأف( )%33.4مف عينة
الدراسة تعرضت فعميا لمخطر خالؿ استخداميـ لإلنترنت.
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كما قاـ الفي ( )0040بدراسةىدفت لتحديد درجة قياـ االدارة المدرسية بدكرىا في
تكعية طمبة المرحمة الثانكية بمحافظة غزة بمخاطر اإلنترنت ،كتككنت العينة مف جميع معممي
المرحمة الثانكية بمديريات (رفح ،خانيكنس ،شرؽ خانيكنس) ،كاستخدمت االستبانة كأداة
لمدراسة،كأشارت النتائج إلى قياـ االدارة المدرسية بتكعية الطمبة بدرجة متكسطة مف مخاطر
اإلنترنت ،كلـ تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسط تقديرات عينة الدارسة لدرجة قياـ اإلدارة
المدرسية بدكرىا في تكعية الطمبة بمخاطر اإلنترنت تعزل لمتغير النكع.
كأخي ار أجرت مؤسسة المناىج األسترالية ( )AGDEST, 2006دراسة ىدفت لتطكير
برنامج يسيـ في تعميـ الطمبة القيـ بمختمؼ أنكاعيا األخالقية كاالجتماعية كالسياسية ،مف خالؿ
تنفيذ مشاريع مف شأنيا تحديد كتجسيد الممارسات الجديدة في تعميـ القيـ ،كتككنت العينة مف
( )433مدرسة طبؽ عمييا برنامج يتضمف قيما متعددة الجكانب ،كنفذ العديد منيا مف خالؿ
مشاريع تعميـ القيـ في المناىج االسترالية ،كأكدت النتائج كجكد نتائج ايجابية مف برنامج تعميـ
القيـ كالممارسات األجنبية عمى مستكل الطمبة في المدارس ،كتبيف بأف الطمبة استفادكا عمى
المستكل الشخصي مف القيـ التي تعممكىا في البرنامج.

التعميق عمى الدراسات السابقة:
بالنظر لمدراسات السابقة يتضح أنيا اىتمت بمدل تكفر كعي المعمميف باألمف
السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كتعزيز القيـ كاليكية الكطنية ،كتنكعت
عينات الدراسة فييا ،فكانت العينة في بعض الدراسات مف معممي المدارس ،بينما كانت العينات
في دراسات أخرل مف طمبة الجامعات ،كتميز البحث الحالي بأف العينة ىي مف معممي
كمعممات المدارس الحككمية كاألىمية بمدينة الطائؼ،مما يعني أف ىذه الدراسة مكممة لمدراسات
المستعرضة ،كما تميز البحث الحالي بتحديد األساليب كاالستراتيجيات التي يعتمد عمييا
المعممكف فيتعزيز القيـ كاليكية الكطنية لدل الطمبة ،كقد تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في
اختيار منيج الدراسة كاجراءاتيا كبناء أداة الدراسة كفي تفسير كمناقشة نتائج الدراسة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراءات البحث:
أوال :منيج البحث:اعتمد البحث الحاليعمى المنيج الكصفي االرتباطي لمناسبتو لطبيعة
ىذا البحث.

ثانيا :عينة البحث:تككنت عينة البحث مف ( )401معمما كمعممة منيـ ( )12مف الذككر

ك( )26مف اإلناث ،تكزعكا عمى مدراس مدينة الطائؼ (الحككمية كاألىمية) ،كتكضح الجداكؿ
التالية تكزيع العينة تبعا لمتغيرات البحث:
جدول ( )5وصف عينة الدراسة تبعا لنوع المدرسة
نكع المدرسة

التكرار

النسبة المئكية

حككمية

25

% 2275

أىمية

13

% 1370

المجمكع

401

% 400

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )4أف أفراد العينة تكزعكا عمى المدارس الحككمية بكاقع ( )25معمـ
كمعممة بنسبة ( ،)%2275كعمى المدارس االىمية بكاقع ( )13معمـ كمعممة بنسبة ()%1370
كىي عينة ممثمة لنكعي المدارس المكجكدة في مدينة الطائؼ.
جدول ( )6وصف عينة الدراسة تبعا لمجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئكية

ذكر

12

% 1070

أنثى

26

% 2374

المجمكع

401

% 400

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )0أف أفراد العينة تككنكا مف ( )12معمـ بنسبة ( )%1070ك()26
معممة بنسبة ( )%2374مف معممي المرحمة االبتدائية كالمتكسطة كىي عينة ممثمة لممجتمع
األصمي في مدارس مدينة الطائؼ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )7وصف عينة الدراسة تبعا لمتخصص
التخصص

التكرار

النسبة المئكية

أدبي

33

% 3072

عممي

05

% 0372

المجمكع

401

% 400

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )0أف عينة الدراسة تككنت مف ( )33معمـ كمعممة في التخصص
األدبي بنسبة ( )%3072كأف ( )05معمـ كمعممة منالتخصص العممي بنسبة ( )%0372كىي
عينة ممثمة لتخصص المعمميف في مدارس مدينةالطائؼ.
جدول ( )8وصف عينة الدراسة تبعا لممؤىل العممي
المؤىؿ العممي

التكرار

النسبة المئكية

بكالكريكس

50

% 4575

دراسات عميا

00

% 0470

المجمكع

401

% 400

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )1أف عينة الدراسة تككنت مف ( )50معمـ كمعممة حاصميف عمي
درجة البكالكريكس بنسبة ( )%4575كأف ( )00حاصميف عمى الدراسات العميا بنسبة ()%0470
كىي ممثمة لنكعي المعمميف في المدارس بمدينة الطائؼ .

جدول ( )9وصف عينة الدراسة تبعا لسنوات الخبرة في التدريس
سنكات الخبرة في التدريس

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف خمس سنكات

40

% 673

مف  40-2سنكات

40

% 4072

أكثر مف عشر سنكات

54

% 4476

المجمكع

401

% 400
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يتضح مف جدكؿ رقـ ( )2أف عينة الدراسة تككنت مف ( )40معمـ كمعممة سنكات خبراتيـ
في التدريس أقؿ مف خمس سنكات بنسبة ( ،)%673كأف ( )40معمـ كمعممة تراكحت سنكات
خبرتيـ ما بيف ( )40-2سنكات بنسبة ( ،)%4072كأف حكالي ( )54معمـ كمعممة كانت سنكات
خبراتيـ اكثر مف عشر سنكات بنسبة ( ،)%4476كتعتبر العينة ممثمة لممجتمع األصمي مف
المعمميف كالمعممات في مدارس مدينة الطائؼ.

ثالثا :أداة البحث:
قاـ الباحثكف بمراجعة العديد مف الدراسات ذات الصمة بمكضكع البحث ،كقامكا بتصميـ
مقياسا لتحقيؽ أغراض ىذا البحث ،اشتمؿ البيانات األكلية ،كعمى عبارات لقياس الكعي باألمف
السيبراني ،كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية.
الجزء األول :كخصص ىذا الجزء لمبيانات األكلية لعينة الدراسة.
الجزء الثاني:الوعي باألمن السيبراني:كاشتمؿ ىذا الجزء عمى ( )00فقرة اىتمت بقياس كعي
المعمميف بأساليب حماية األجيزة الخاصة المحمكلة ككسائط التخزيف كالتعامؿ اآلمف مع خدمات

تصفح اإلنترنت.

الجزء الثالث:أساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت :كاشتمؿ ىذا الجزء عمى ( )00فقرة
اىتمت بتحديد أساليب كاستراتيجيات حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت.
الجزء الرابع :أساليب تعزيز القيم واليوية الوطنية :كاشتمؿ ىذا الجزء عمى ( )01فقرة اىتمت
بقياسأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية.

الخصائص السيكومترية لممقياس:
أوال :الصدق الظاىري
تـ عرض المقياس بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المتخصصيف في المناىج كطرؽ
التدريس كاألمف السيبراني إلبداء المالحظات حكؿ مناسبة الفقرات ألغراض البحث ،كطمب منيـ
تعديؿ أك حذؼ أك إضافة ما يركنو مناسبا .كبعد األخذ بآراء المتخصصيف تـ حذؼ كتعديؿ
كاضافة بعض الفقرات ،تككف المقياس في صكرتو األكلية مف ( )04فقرة لقياس كعي المعمميف
بأسا ليب حماية األجيزة الخاصة المحمكلة ككسائط التخزيف كالتعامؿ اآلمف مع خدمات تصفح
اإلنترنت ،ك( )00فقرة لقياس أساليب كاستراتيجيات حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت ،ك()01
فقرة لقياس أساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية بمجمكع ( )32فقرة لكامؿ المقياس.
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ثانيا :صدق البناء لممقياس

بعد االنتياء مف تحكيـ المقياس ،تـ تجربتو عمى عينة استطالعية مف خارج عينة
الدراسة بمغت ( ) 00فردا ،كلذلؾ لقياس صدؽ البناء عف طرؽ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف
كما في الجدكؿ التالي:
جدول ( ):قيم معامالت االرتباط لمجاور االستبيان (ن=)74
المحاكر

عدد العبارات

معامؿ االرتباط

الكعي باألمف السيبراني

04

**0754

أساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت

00

**0754

أساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية

01

**0746

** االرتباط دال عند ()4.45
يتضح مف الجدكؿ ( )3أف قيـ معامؿ ارتباط بيرسكف لصدؽ البناء تراكحت بيف ()0746
ك( )0754كىي قيـ عالية تؤكد عمى صدؽ األداة كالكثكؽ بيا في جمع بيانات الدراسة.

ثالثا :ثبات المقياس
بعد االنتياء مف تحكيـ المقياس ،تـ تجربتو عمى عينة استطالعية مف خارج عينة
الدراسة بمغت ( )00فردا ،كلذلؾ لقياس ثبات المقياس باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ كما في

الجدكؿ التالي:

جدول (;) قيم معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات أداة الدراسة
عدد العبارات

معامؿ الثبات

المحاكر
أساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت

04
00

0764

أساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية

01

0764

الكعي باألمف السيبراني

32

مجمكع المحاكر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مف الجدكؿ ( )4أف قيـ معامؿ ألفا كركنباخ لحساب الثبات لمحاكر االستبياف
تراكحت بيف ( )0764ك( ،)0764بينما بمغ الثبات الكمي ألداة الدراسة ()0763؛ مما يدؿ عمى
تمتع أداة الدراسة بثبات عاؿ يؤكد صالحيتيا لجمع بيانات الدراسة.

األساليب اإلحصائية :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 -4التك اررات كالنسب المئكية لكصؼ عينة الدراسة.

 -0معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearsonلحساب صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة كالعالقة.
 -0معامؿ ألفا كركنباخ) (Cronbach's Alphaلحساب ثبات أداة الدراسة.
 -1المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لترتيب فقرات االستبياف.
 -2اختبار (ت) لمعينات المستقمة ) (Independent-Samples T-Testلتحديد الفركؽ بيف
مجمكعتيف مستقمتيف.
 -3اختبار تحميؿ التبايف األحادم) (ANOVAلتحديد الفركؽ بيف المجمكعات ذات الثالث
مستكيات فأكثر.
طريقة التفسير :لتحديد طكؿ خاليا مقياس ليكرت الخماسي تـ حساب المدل ()1=4-2
كتقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية ( ،)0750=2÷1ثـ إضافة ىذه
القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس (الكاحد الصحيح) كأصبحت أطكاؿ الخاليا كما يمي:
جدول (<) قيم المتوسطات الحسابية لمعايير االستجابة
قيمة المتكسط الحسابي

معيار االستجابة
منخفضة جدا

مف  4إلى أقؿ مف 4750

منخفضة

مف  4750إلى أقؿ مف 0730

عالية

مف  0710إلى أقؿ مف 1700

مف  0730إلى أقؿ مف 0710

متكسطة

مف  1700إلى 2

عالية جدا

نتائج البحث:
إجابة السؤال األول:لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ كنصو "ما درجة كعي المعمميف
بمدينة الطائؼ باألمف السيبراني مف كجية نظرىـ؟"؛ تـ حساب المتكسطات الحسابية

كاالنحرافات المعيارية كترتيبيا تنازليا ،كما في جدكؿ (:)6
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول (= ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة وعي المعممين بمدينة الطائف
باألمن السيب ارني من وجية نظرىم
المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الدرجة

الترتيب

رقـ
العبارة

1.34

0.25

عالية جدا

4

4

1.32

0.46

عالية جدا

0

42

1.25

0.62

عالية جدا

0

41

1.24

0.51

عالية جدا

1

44

أحذر كثي ار عند االتصاؿ بالشبكات العامة.

1.23

0.56

عالية جدا

1.20

0.43

عالية جدا

2

4

3

40

4

00

5

44

أتكخى الحذر عند مشاركة االخريف معمكمات حساسة باستخداـ
إعدادات الخصكصية لمخدمات االلكتركنية.

6

04

40

40

الغي ام اشتراؾ لي في االعالنات المستيدفة لحماية بياناتي الشخصية
كالمالية.

44

40

40

0

40

0

41

45

42

1

43

2

44

3

45

43

46

46

اغير اعدادات جيازم بشكؿ مستمر حفاظا عمي اختراؽ شبكة
الكايفام.

00

6

04

5

اتجنب الكشؼ عف ام بيانات شخصية اك عائمية اثناء تصفحي عمى
اإلنترنت.

العبارة
أختار كممة مركر قكية تحتكم عمى مجمكعة مف األحرؼ كاألرقاـ
كالرمكز.
اتجنب فتح أم رابط مف شخص غير معركؼ.

أحرص عمى عدـ فتح ام رسائؿ الكتركنية مجيكلة المصدر.
اتجنب ارساؿ معمكماتي الشخصية عبر الرسائؿ النصية اك البريد
االلكتركني.
احرص عمى استخداـ متصفح آمف لإلنترنت.

1.15

0.66

عالية جدا

1.14

0.60

عالية جدا

1.05

0.65

عالية جدا

1.03

0.60

عالية جدا

1.02

4.45

عالية جدا

1.46

4.06

عالية

افحص الركابط التي يبدك لي انيا ضارة.

1.40

4.00

عالية

1.05

4.06

عالية

ادعـ البيانات المخزنة عمى جيازم بإعداد نسخة احتياطية عمى الخدمة
السحابية.

احرص عمى تحميؿ التحديثات كالبرامج االمنة.

استخدـ أدكات اإلبالغ عف االساءات التي يتعرض ليا المستخدمكف.

استخدـ تقنية التحقؽ الثنائي (كممة المركر  -البصمة).
احرص عمى تحميؿ برامج حماية ضد المكاقع الضارة.
اىتـ بتحميؿ برامج آمنة لمكافحة الفيركسات.

احرص عمى تعطيؿ خدمات الكصكؿ لمكقعي في التطبيقات المحممة
عمي جيازم.

احرص عمى غمؽ جيازم الحاسكب بشكؿ صحيح تحسبا لفقد ام
بيانات اك معمكمات.

اىتـ بتغيير كممات المركر الخاصة بدخكؿ خدمات اإلنترنت كؿ فترة.

احرص عمى االبالغ عف المكاقع المشككؾ فييا لمجيات المختصة.
المتكسط العاـ

42

0.60

4.00

عالية

0.55

4.10

عالية

0.53

4.42

عالية

0.45

4.01

عالية

0.35

4.04

عالية

0.26

4.10

عالية

0.10

4.01

عالية

1.46

0.36
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنظر لمجدكؿ ( )6يتضح أف المتكسطات الحسابية لمفقرات الخاصة بمجاؿ درجة كعي
المعمميف بمدينة الطائؼ باألمف السيبراني مف كجية نظرىـ أظيرت تكفر الكعي باألمف السيبراني
لدييـ بدرجة عالية جدا في معظـ الفقرات ،كعالية في الفقرات األخرل ،حيث تراكحت
المتكسطات الحسابية ما بيف ( ،)1.34-0.10كقد تبيف أف الفقرات (أختار كممة مركر قكية
تحتكم عمى مجمكعة مف األحرؼ كاألرقاـ كالرمكز،أتجنب فتح أم رابط مف شخص غير
معركؼ ،كأحرص عمى عدـ فتح أم رسائؿ الكتركنية مجيكلة المصدر) حصمت عمى أعمى
المتكسطات الحسابية ،في حيف أف الفقرات (أىتـ بتغيير كممات المركر الخاصة بدخكؿ خدمات
اإلنترنت كؿ فترة،أتجنب الكشؼ عف أم بيانات شخصية أك عائمية أثناء تصفحي عمى
اإلنترنت ،أحرص عمى االبالغ عف المكاقع المشككؾ فييا لمجيات المختصة) حصمت عمى أقؿ
المتكسطات الحسابية،كبمغ المتكسط العاـ في مجاؿ كعي المعمميف بمدينة الطائؼ باألمف
السيبراني مف كجية نظرىـ ( ،)1.46كىك متكسط عالعمى مقياس ليكرت الخماسي ،كىذا يدؿ
عمى ارتفاع درجة كعي المعمميف باألمف السيبراني في مجاؿ حماية األجيزة الخاصة كالمحمكلة
مف مخاطر االختراؽ اإللكتركني كاليجمات السيبرانية.

إجابة السؤال الثاني :لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني كنصو "ما درجة استخداـ المعمميف
ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ؟"؛ تـ حساب
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كترتيبيا تنازليا ،كما في الجداكؿ التالية:
جدول ( )54المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجة استخدام المعممين ألساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائف من
وجية نظرىم في مجال األىداف
الترتيب

رقـ
العبارة

العبارة

المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الدرجة

4

0

أعزز استخداـ االنترانت كالتطبيقات االلكتركنية ككسيمة لتعمـ
كالبحث كالحصكؿ عمى المعرفة لدل الطمبة.

1.42

0.22

عالية
جدا

0

4

1.35

0.40

0

0

1.30

0.40

1

2

1.06

0.60

2

1

1.04

4.00

1.22

0.36

أقكـ بتكعية الطمبة بأىمية استخداـ اإلنترنت كتحديد المصادر
المكثكقة لحصكليـ عمى معمكمات تتعمؽ بدراستيـ.
أعرفيـ بميارات التعمـ عمى استخداـ اإلنترنت.

أتحدث معيـ حكؿ أىمية حماية الممفات الخاصة لممقررات
الدراسية.
أطبؽ ميارات معالجة المعمكمات االلكتركنية كالتأكد مف صحتيا.
المتكسط العاـ
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عالية
جدا
عالية
جدا
عالية
جدا
عالية
جدا
عالية
جدا

د /نورة عمر الصانع
د /حمد بن حمود السواط
د /زاىدة جميل أبوعيشة
د /إيناس محمد سميمان
د /عواطف سعد الدين عسران

وعي المعممين باألمن السيبراني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنظر لمجدكؿ ( )40تبينأف المتكسطات الحسابية لمفقرات الخاصة باستخداـ المعمميف
ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائفمف كجية نظرىـ في مجاؿ األىداؼ
تراكحت بيف ()1.42-1.04؛ كىي متكسطات عالية جدا،كقد حصمت الفقرتيف(أعزز استخداـ
اإلنترنت كالتطبيقات االلكتركنية ككسيمة لمتعمـ كالبحث كالحصكؿ عمى المعرفة لدل الطمبة ،كأقكـ
بتكعية الطمبة بأىمية استخداـ اإلنترنت كتحديد المصادر المكثكقة لحصكليـ عمى معمكمات
تتعمؽ بدراستيـ) عمى أعمى المتكسطات الحسابية ،في حيف أف الفقرتيف (أتحدث معيـ حكؿ
أىمية حماية الممفات الخاصة لممقررات الدراسية،كأطبؽ ميارات معالجة المعمكمات االلكتركنية
كالتأكد مف صحتيا) حصمتا عمى أقؿ المتكسطات الحسابية ،كبمغ المتكسط العاـ الستخداـ
المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ
األىداؼ( )1.22كىك متكسط عاؿ جدا عمى مقياس ليكرت الخماسي ،كىذا يدؿ عمى ارتفاع
درجة استخداـ المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنتفي مجاؿ االىداؼ الدراسية.
جدول ( )55المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجة استخدام المعممين ألساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائف من
وجية نظرىم في مجال طرق التدريس
الترتيب

رقـ
العبارة

4

1

0

0

0
1
2

2
0
4

العبارة
أنمي ميارات االستخداـ االيجابي لإلنترنت لدل الطمبة.

المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الدرجة

1.40

0.24

عالية جدا

1.21

0.52

عالية جدا

أعزز الكعي لدييـ بمخاطر الركابط الضارة عند تصفح اإلنترنت.

1.26

أدربيـ عمى استخداـ التطبيقات األمنو كالبرامج التعميمية.

1.03

أشجعيـ عمى استخداـ البريد االلكتركني ألغراض تعميمية.

أدربيـ عمى التصفح االمف باإلنترنت في التدريس أثناء الحصة.
المتكسط العاـ

1.04
1.13

0.40
0.60
4.04
0.33

عالية جدا
عالية جدا
عالية

عالية جدا

يتضح مف الجدكؿ ( )44أف المتكسطات الحسابية لمفقرات الخاصة باستخداـ المعمميف
ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ طرؽ
التدريس تراكحت بيف (،)1.40-1.04كىذه متكسطات عالية جدا ،كقد تبيف أف الفقرتيف
(أنمي ميارات االستخداـ االيجابي لإلنترنت لدل الطمبة،كأعزز الكعي لدييـ بمخاطر الركابط
الضارة عند تصفح اإلنترنت) حصمتا عمى أعمى المتكسطات الحسابية ،في حيف أف الفقرتيف
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أدربيـ عمى استخداـ التطبيقات األمنو كالبرامج التعميمية،كأدربيـ عمى التصفح االمف باإلنترنت
في التدريس أثناء الحصة) حصمتا عمى أقؿ المتكسطات الحسابية ،كبمغ المتكسط العاـ الستخداـ
المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ
طرؽ التدريس( ،)1.13كىك متكسط عاؿ جداعمى مقياس ليكرت الخماسي ،كىذا يدؿ عمى
ارتفاع درجة استخداـ المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت في مجاؿ
طرؽ التدريس.
جدول ( )56المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجة استخدام المعممين ألساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائف من
وجية نظرىم في مجال األنشطة والمشاريع
الترتيب

رقـ
العبارة

4

4

0

2

0

1

1

0

2

0

العبارة
أشجع الطمبة عمى استخداـ المصادر االمنة كالمكثكقة االلكتركنية
لكتابة البحكث.
أقكـ بتثقيفيـ حكؿ بعض المشكالت الناتجة عف استخداـ اإلنترنت
لفترات طكيمة.
أشجعيـ عمى االندماج بالحياة االجتماعية كعدـ االنشغاؿ بالحياة
االفتراضية عمى اإلنترنت.

استخدـ تطبيقات الكتركنية مكثكقة كمعتمدة ألعداد األنشطة
كمشاركة الطمبة لمعمؿ عمييا.
أعرفيـ عمى استخداـ تقنيات تعميمية جديدة في تقديـ مشاريعيـ.
المتكسط العاـ

المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الدرجة

1.41

0.33

عالية جدا

1.31

0.41

عالية جدا

1.30

0.26

عالية جدا

1.23

0.54

عالية جدا

1.22

0.45

عالية جدا

1.30

0.30

عالية جدا

بالنظر لمجدكؿ ( )40يتبيف أف المتكسطات الحسابية لمفقرات الخاصة باستخداـ المعمميف
ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ االنشطة
كالمشاريع تراكحت بيف ( ،)1.41-1.22كىي متكسطات عالية جدا ،كتبيف أف الفقرتيف
(أشجع الطمبة عمى استخداـ المصادر االمنة كالمكثكقة اإللكتركنية لكتابة البحكث،كأقكـ بتثقيفيـ
حكؿ بعض المشكالت الناتجة عف استخداـ اإلنترنت لفترات طكيمة) حصمتا عمى أعمى
المتكسطات الحسابية ،في حيف أف الفقرتيف (استخدـ تطبيقات إلكتركنية مكثكقة كمعتمدة إلعداد
األنشطة كمشاركة الطمبة لمعمؿ عمييا،كأعرفيـ عمى استخداـ تقنيات تعميمية جديدة في تقديـ
مشاريعيـ) حصمتا عمى أقؿ المتكسطات الحسابية ،كبمغ المتكسط العاـ الستخداـ المعمميف
ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ االنشطة
كالمشاريع ( )1.30كىك متكسط عاؿ جداعمى مقياس ليكرت الخماسي ،كىذا يدؿ عمى ارتفاع
درجة استخداـ المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنتفي مجاؿ االنشطة كالمشاريع.
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وعي المعممين باألمن السيبراني

د /نورة عمر الصانع
د /حمد بن حمود السواط
د /زاىدة جميل أبوعيشة
د /إيناس محمد سميمان
د /عواطف سعد الدين عسران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )57المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجة استخدام المعممين ألساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائف من
وجية نظرىم في مجال أساليب التقويم
الترتيب

رقـ
العبارة

4

1

0

2

0

0

1

4

2

0

العبارة
استخدـ برامج كتطبيقات االلكتركنية مرخص ليا لتقييـ أنشطتيـ
كاعماليـ.
أتابع انخفاض مستكاىـ التحصيمي كأحاكؿ ربطو بعدد ساعات
استخداـ لإلنترنت.
أحدد بعض البرامج التعميمية لمطمبة لتحميؿ أنشطتيـ الخاصة
بالمنيج عمييا لتقييميا.
أناقش معيـ إيجابيات كسمبيات البرامج االلكتركنية ذات العالقة
بالمنيج.
أكتب رأيي ليـ في أعماليـ كتغذية راجعة عمى البرامج التعميمية
االلكتركنية.
المتكسط العاـ

المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

1.24

0.40

1.15

0.51

1.10

0.56

1.05

0.51

1.04

0.54

1.10

0.44

الدرجة
عالية
جدا
عالية
جدا
عالية
جدا
عالية
جدا
عالية
جدا
عالية
جدا

يكضح الجدكؿ ( )40أف المتكسطات الحسابية لفقرات استخداـ المعمميف ألساليب حماية
الطمبة مف مخاطر اإلنترنت بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ أساليب التقكيـ تراكحت

بيف ()1.24-1.10؛ كىي متكسطات عالية جدا ،كتبيف أف الفقرتيف (استخدـ برامج كتطبيقات
إلكتركنية مرخص ليا لتقييـ أنشطتيـ كأعماليـ،كأتابع انخفاض مستكاىـ التحصيمي كأحاكؿ ربطو
بعدد ساعات استخداميـ لإلنترنت) حصمتا عمى أعمى المتكسطات الحسابية ،في حيف أف
الفقرتيف (أناقش معيـ إيجابيات كسمبيات البرامج االلكتركنية ذات العالقة بالمنيج ،كأكتب رأيي
ليـ في أعماليـ كتغذية راجعة عمى البرامج التعميمية االلكتركنية) حصمتا عمى أقؿ المتكسطات
الحسابية ،كبمغ المتكسط الستخداـ المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت بمدينة
الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ اساليب التقكيـ ( ،)1.10كىك متكسط عاؿ جدا عمى مقياس
ليكرت الخماسي ،كىذا يدؿ عمى ارتفاع درجة استخداـ المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف
مخاطر اإلنترنت في مجاؿ أساليب التقكيـ.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجابة السؤال الثالث:لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث كنصو "ما درجة استخداـ المعمميف

ألساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ؟"؛ تـ حساب المتكسطات
الحسابية كاالنحرافات المعيارية كترتيبيا تنازليا ،كما في الجداكؿ التالية:

جدول ( )58المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجة استخدام المعممين ألساليب تعزيز القيم واليوية الوطنية بمدينة الطائف من وجية
نظرىم في مجال األىداف

الترتيب

المتكسط

االنحراؼ

رقـ

الحسابي

المعيارم

1.53

0.24

عالية جدا

1.50

0.40

عالية جدا

1.44

0.41

عالية جدا

1.42

0.40

عالية جدا

1.41

0.30

عالية جدا

أعزز القيـ الدينية لدييـ.

1.44

0.64

عالية جدا

المتكسط العاـ

1.44

0.32

عالية جدا

العبارة

العبارة

4

0

0

4

0

2

1

0

2

1

3

3

أقكـ بتكعية الطمبة عف حقكقيـ ككاجباتيـ تجاه الكطف.
أغرس لدييـ حب الكطف كاالنتماء خالؿ الحصص
الدراسية.
أقكـ بتحفيزىـ حكؿ ضركرة االلتزاـ بتعاليـ الديف في
معامالتيـ اليكمية.
أعزز فكرة االحتراـ المتبادؿ معيـ.
أشجعيـ عمى استخداـ المكاقع االلكتركنية التي تعمؽ القيـ
األخالقية لدييـ.

الدرجة

يتضح مف الجدكؿ ( )41أف المتكسطات الحسابية الستخداـ المعمميف ألساليب تعزيز

القيـ كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ األىداؼ تراكحت بيف

( ،)1.53-1.44كىي متكسطات عالية جدا،كتبيف أف الفقرتيف (أقكـ بتكعية الطمبة عف حقكقيـ
ككاجباتيـ تجاه الكطف ،كأغرس لدييـ حب الكطف كاالنتماء خالؿ الحصص الدراسية) حصمتا
عمى أعمى المتكسطات ،كبمغ المتكسط العاـ الستخداـ المعمميف ألساليب تعزيز القيـ كاليكية

الكطنية بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ األىداؼ ( ،)1.44كىك متكسط عاؿ
جداعمى مقياس ليكرت الخماسي ،كىذا يدؿ عمى ارتفاع درجة استخداـ المعمميف ألساليب تعزيز
القيـ كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ األىداؼ.
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د /نورة عمر الصانع
د /حمد بن حمود السواط
د /زاىدة جميل أبوعيشة
د /إيناس محمد سميمان
د /عواطف سعد الدين عسران

وعي المعممين باألمن السيبراني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )59المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجة استخدام المعممين ألساليب تعزيز القيم واليوية الوطنية بمدينة الطائف من وجية
نظرىم في مجال طرق التدريس

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

4

1

أتعامؿ مع الطمبة بأخالؽ راقية ألككف القدكة الصالحة ليـ.

1.54

0.20

عالية جدا

0

0

أركزمعيـ عمى القيـ األخالقية ذات العالقة بالمنيج.

1.44

0.44

عالية جدا

0

2

1.40

0.40

عالية جدا

1

3

1.36

0.40

عالية جدا

2

0

1.30

0.46

عالية جدا

3

4

1.15

0.64

عالية جدا

1.36

0.32

عالية جدا

الترتيب

رقـ

العبارة

العبارة

أحثيـ عمى االستشياد بمكاقؼ كأحاديث عف الرسكؿ عميو
السالـ لدعـ أفكارىـ العممية.
أحرص عمى المساكاة بينيـ كأراعي الفركؽ الفردية اثناء
تدريسي لممقرر.
أناقش أفكارىـ اإلبداعية لتطكير الكطف خالؿ الحصة.
أقكـ بإعداد برامج تكضيحية ليـ حكؿ أىمية التراث كاليكية
االجتماعية.
المتكسط العاـ

الدرجة

بالنظر لمجدكؿ ( )42يتبينأف المتكسطات الحسابية الستخداـ المعمميف ألساليب تعزيز

القيـ كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ طرؽ التدريس تراكحت بيف

( ،)1.54-1.15كىي متكسطات عالية جدا ،كقد تبيف أف الفقرتيف (أتعامؿ مع الطمبة بأخالؽ
راقية ألككف القدكة الصالحة ليـ ،كأركز معيـ عمى القيـ األخالقية ذات العالقة بالمنيج) حصمتا
عمى أعمى المتكسطات ،كبمغ المتكسط العاـ الستخداـ المعمميف ألساليب تعزيز القيـ كاليكية

الكطنية بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ طرؽ التدريس ( ،)1.36كىك متكسط عاؿ

جداعمى مقياس ليكرت الخماسي ،كىذا يدؿ عمي ارتفاع درجة استخداـ المعمميف ألساليب تعزيز
القيـ كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ طرؽ التدريس.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )5:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجة استخدام المعممين ألساليب تعزيز القيم واليوية الوطنية بمدينة الطائف من وجية
نظرىم في مجال األنشطة والمشاريع
الترتيب

رقـ

العبارة

العبارة

4

4

0

2

0

0

1

3

2

1

3

0

أعزز حب الكطف لدل الطمبة مف خالؿ تقديـ أنشطة كمبادرات
كمشاريع تطكعية ليا عالقة بالمنيج.
أشجعيـ عمى االستشياد بآيات قرآنية أك أحاديث نبكية تدعـ
فكرة مشاريعيـ المنيجية.
أشجعيـ عمى استخداـ شعار الدكلة في المشاريع البحثية
المقدمة.
أساعدىـ عمى اختيار المشاريع المتكافقة مع الديف اإلسالمي.
أشجع الخجكليف منيـ عمى المشاركة باألنشطة مف خالؿ
دعميـ مف أقرانيـ.
أشاركيـ في أياـ تطكعية لتنظيؼ المدرسة.

المتكسط العاـ

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

1.44

0.40

1.30

0.50

1.30

0.54

1.24

0.55

1.20

0.50

1.01

0.54

1.23

0.40

الدرجة
عالية
جدا
عالية
جدا
عالية
جدا
عالية
جدا
عالية
جدا
عالية
جدا
عالية
جدا

يكضح الجدكؿ ( )43أف المتكسطات الحسابية الستخداـ المعمميف ألساليب تعزيز القيـ

كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ األنشطة كالمشاريع تراكحت بيف
( ،)1.44-1.01كىي متكسطات عالية جدا،كتبيف أف الفقرتيف (أعزز حب الكطف لدل الطمبة

مف خالؿ تقديـ أنشطة كمبادرات كمشاريع تطكعية ليا عالقة بالمنيج،كأشجعيـ عمى االستشياد

بآيات قرآنية أك أحاديث نبكية تدعـ فكرة مشاريعيـ المنيجية) حصمتا عمى أعمى المتكسطات،
كبمغ المتكسط العاـ الستخداـ المعمميف ألساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ مف

كجية نظرىـ في مجاؿ األنشطة كالمشاريع ( ،)1.23كىك متكسط عاؿ جداعمى مقياس ليكرت

الخماسي ،كىذا يدؿ عمى ارتفاع درجة استخداـ المعمميف ألساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية

بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ األنشطة كالمشاريع.

45

اجمللي  – 63العيد السادش – ييًيه 0202م

د /نورة عمر الصانع
د /حمد بن حمود السواط
د /زاىدة جميل أبوعيشة
د /إيناس محمد سميمان
د /عواطف سعد الدين عسران

وعي المعممين باألمن السيبراني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول (; )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجة استخدام المعممين ألساليب تعزيز القيم واليوية الوطنية بمدينة الطائف من وجية
نظرىم في مجال أساليب التقويم
الترتيب

رقـ

العبارة

4

1

0

0

0

3

1

4

2

0

3

2

المتكسط

العبارة
أشجع الطمبة عمى أعماؿ الخير كمساعدة زمالئيـ مف

المحتاجيف كأؤكد تقدير اهلل ليـ عمى ىذه األعماؿ.

أكافئ الطمبة الذيف تصدر عنيـ تصرفات تدؿ عمى تحمؿ

المسؤكلية اتجاه المدرسة كالكطف.

أتعاكف مع المرشد الطالبي لمعمؿ مع الطالب الذم تصدر عنو

سمككيات منافية لمديف لتعديؿ سمككو.

أميز مشاريعيـ كأعماليـ التي تختص بتعزيز القيـ كاليكية

الكطنية.

أساىـ في اختيار الطالب المثالي كتكريمو.
أطمؽ اسـ محبب عمى الطالب الذم يطبؽ ما تعممو مف

سمككيات دينية.

المتكسط العاـ

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

1.44

0.42

1.40

0.40

1.31

0.50

1.30

0.51

1.26

0.66

1.10

0.64

1.30

0.42

الدرجة
عالية
جدا

عالية
جدا

عالية
جدا

عالية
جدا

عالية
جدا

عالية
جدا

عالية
جدا

بالنظر لمجدكؿ ( )44يتبيف أف المتكسطات الحسابية الستخداـ المعمميف ألساليب تعزيز
القيـ كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ أساليب التقكيـ تراكحت بيف
( ،)1.44-1.30كىي متكسطات عالية جدا ،كتبيف أف الفقرتيف (أشجع الطمبة عمى أعماؿ
الخير كمساعدة زمالئيـ مف المحتاجيف كأؤكد تقدير اهلل ليـ عمى ىذه األعماؿ ،كأكافئ الطمبة
الذيف تصدر عنيـ تصرفات تدؿ عمى تحمؿ المسؤكلية اتجاه المدرسة كالكطف) حصمتا عمى
أعمى المتكسطات ،كبمغ المتكسط العاـ الستخداـ المعمميف ألساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية
بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ أساليب التقكيـ ( ،)1.30كىك متكسط عاؿ جداعمى
مقياس ليكرت الخماسي ،كىذا يدؿ عمى ارتفاع درجة استخداـ المعمميف ألساليب تعزيز القيـ
كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ أساليب التقكيـ.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجابة السؤال الرابع:لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرابع كنصو "ىؿ تكجد عالقة ارتباطية دالة
إحصائيا بيف درجة كعي المعمميف باألمف السيبراني كاستخداميـ ألساليب حماية الطمبة مف
مخاطر اإلنترنت كأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ؟"؛ تـ حساب معامالت
ارتباط بيرسكف كما في جدكؿ (.)45
جدول (< )5معامالت ارتباط بيرسون لبيان العالقة بيندرجة وعي المعممين باألمن السيبراني
واستخداميم ألساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت وأساليب تعزيز القيم واليوية الوطنية
بمدينة الطائف
متغيرات الدراسة

الكعي باألمف السيبراني

أساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت

أساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية

** 07340

** 07100

07000

07000

متكسطة

متكسطة

** دالة عند (.)4045
يتضح مف الجدكؿ( )45كجكد عالقة ارتباطية مكجبة كمتكسطة دالة إحصائيا عند
مستكل ( ) 0704بيف كعي المعمميف باألمف السيبراني كاستخداميـ ألساليب حماية الطمبة مف
مخاطر اإلنترنت كأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ؛ حيث بمغت قيـ معامؿ
ارتباط بيرسكف ليذه العالقة ( )07340ك( )07100عمى التكالي ،مما يعني أف ( )%12700مف
استخداـ المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت ك( )%43مف استخداميـ
ألساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية لدل الطالب يعكد إلى كعييـ باألمف السيبراني.
إجابة السؤال الخامس :لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الخامس كنصو "ىؿ يمكف التنبؤ
بدرجة استخداـ المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كأساليب تعزيز القيـ
كاليكية الكطنية مف خالؿ كعييـ باألمف السيبراني بمدينة الطائؼ؟"؛ تـ استخداـ تحميؿ االنحدار
كما في الجدكؿ (.)46
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د /نورة عمر الصانع
د /حمد بن حمود السواط
د /زاىدة جميل أبوعيشة
د /إيناس محمد سميمان
د /عواطف سعد الدين عسران

وعي المعممين باألمن السيبراني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول (= )5نتيجة تحميل االنحدار بين درجة وعي المعممين باألمن السيبراني
واستخداميم ألساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت وأساليب تعزيز القيم واليوية الوطنية
بمدينة الطائف
المتغيرات

الكعي
باألمف
السيبراني

أساليب
حماية
الطمبة مف
مخاطر
اإلنترنت
أساليب
تعزيز القيـ
كاليكية
الكطنية

معامؿ
االرتباط

مربع
معامؿ
االرتباط
المعدؿ

قيمة
"ؼ"

الداللة

المعامؿ
البائي
()B

بيتا
Beta

قيمة
ت

الداللة

07340

07120

51716

07000

07250

07340

67460

07000

07100

07430

46715

07000

07051

07100

17140

07000

يتضح مف الجدكؿ ( )46أف قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستكل داللة ( )0704مما
يدؿ عمى داللة تأثير الكعي باألمف السيبراني لدل المعمميف عمى استخداميـ ألساليب حماية
الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية.
كيتضح مف الجدكؿ أف المعامؿ البائي مكجب ،مما يدؿ عمى كجكد عالقة طردية بيف
كعي المعمميف باألمف السيبراني كاستخداميـ ألساليب تحمييـ مف مخاطر اإلنترنت كتعزيز القيـ
كاليكية الكطنية لدييـ ،مما يعني أنو كمما أرتفع الكعي ارتفع استخداـ ىذه األساليب،كقد بمغ
مربع معامؿ االرتباط المعدؿ في أساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت ( )0.120كىي
قيمة متكسطة تدؿ عمى أف ( )%12.0مف التبايف الحاصؿ في أساليب حماية الطمبة مف
مخاطر اإلنترنت يعكد إلى كعي المعمميف باألمف السيبراني ،بينما تعكد النسبة الباقية إلى عكامؿ
أخرل ،كما بمغ مربع معامؿ االرتباط المعدؿ في أساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية ()07430
كىي قيـ متكسطة تدؿ عمى أف ( )%43مف التبايف الحاصؿ في أساليب تعزيز القيـ كاليكية
الكطنية يعكد إلى كعي المعمميف باألمف السيبراني ،بينما تعكد النسبة الباقيةإلى عكامؿ أخرل،
كبيذا يتبيف أنو يمكننا التنبؤ بأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كأساليب تعزيز القيـ
كاليكية الكطنية مف خالؿ معرفة درجة تكفر كعي لدل المعمميف باألمف السيبراني.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجابة السؤال السادس:لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة السادس كنصو "ىؿ تختمؼ استجابات
المعمميف حكؿ الكعي باألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كأساليب
تعزيز القيـ كاليكية الكطنية لدييـ بمدينة الطائؼ باختالؼ (نكع المدرسة ،الجنس ،التخصص،
المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة في التدريس)؟"؛ تـ استخداـ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف
لمتغيرات نكع المدرسة كالجنس كالتخصص كالمؤىؿ العممي ،كاختبار تحميؿ التبايف األحادم
( (ANOVAلمتغير سنكات الخبرة في التدريس حسب الجداكؿ التالية:
جدول ( )64نتيجة اختبار (ت) لعينتين مستقمتين لتحديد الفروق بين استجابات المعممين
حول الوعي باألمن السيبراني وأساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت وأساليب تعزيز القيم
واليوية الوطنية لدييم بمدينة الطائف تبعا لنوع المدرسة
المحاكر

نكع المدرسة

العدد

المتكسط الحسابي

الكعي باألمف

حككمية

25

1744

السيبراني

أىمية

13

1704

أساليب حماية

حككمية

25

1720

الطمبة مف مخاطر

أىمية

13

1720

أساليب تعزيز القيـ

حككمية

25

1746

كاليكية الكطنية

أىمية

13

1720

اإلنترنت

درجة الحرية

قيمة (ت)

400

07002-

400

400

07443

07042

مستكل الداللة
0741
غير دالة
0753
غير دالة
0701
دالة

يتضح مف الجدكؿ ( )00عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0702بيف
استجابات المعمميف حكؿ الكعي باألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت
تبعا لنكع المدرسة؛ حيث بمغت قيـ مستكل الداللة ( )0753( ،)0741عمى التكالي؛ كىي قيـ أكبر
مف ( )0702كغير دالة إحصائيا .بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0702بيف
استجابات المعمميف حكؿ أساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية تبعا لنكع المدرسة لصالح المدارس
الحككمية؛ حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ()0701؛ كىي قيمة أصغر مف ()0702
كدالة إحصائيا.
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د /نورة عمر الصانع
د /حمد بن حمود السواط
د /زاىدة جميل أبوعيشة
د /إيناس محمد سميمان
د /عواطف سعد الدين عسران

وعي المعممين باألمن السيبراني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )65نتيجة اختبار (ت) لعينتين مستقمتين لتحديد الفروق بين استجابات المعممين
حول الوعي باألمن السيبراني وأساليب حماية الطمبة من مخاطر اإل نترنت وأساليب تعزيز القيم
واليوية الوطنية لدييم بمدينة الطائف تبعا لمجنس
الجنس

العدد

المتكسط
الحسابي

الكعي باألمف السيبراني

ذكر

أنثى

12

1740

26

1703

أساليب حماية الطمبة مف
مخاطر اإلنترنت
أساليب تعزيز القيـ كاليكية
الكطنية

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

12
26
12
26

1724
1720
1720
1743

المحاكر

درجة
الحرية

قيمة (ت)

مستكل
الداللة

0702
غير
47430دالة
0760
07400غير دالة
0703
47605غير دالة

400
400
400

يتضح مف الجدكؿ ( )04عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0702بيف
استجابات المعمميف حكؿ الكعي باألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت
كأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية تبعا لمجنس؛ حيث بمغت قيـ مستكل الداللة (،)0702
( )0703( ،)0760عمى التكالي؛ كىي قيـ أكبر مف ( )0702كغير دالة إحصائيا.
جدول ( )66نتيجة اختبار (ت) لعينتين مستقمتين لتحديد الفروق بين استجابات المعممين
حول الوعي باألمن السيبراني وأساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت وأساليب تعزيز القيم
واليوية الوطنية لدييم بمدينة الطائف تبعا لمتخصص

المحاكر

التخصص

العدد

المتكسط
الحسابي

الكعي باألمف
السيبراني

أدبي

33
05
33

1701
1706
1725

05

1706

33
05

1734
1741

أساليب حماية
الطمبة مف مخاطر
اإلنترنت
أساليب تعزيز القيـ
كاليكية الكطنية

عممي
أدبي
عممي
أدبي
عممي

44

درجة
الحرية

قيمة (ت)

مستكل
الداللة

400

47000

0704
غير دالة

400

47116

0742
غير دالة

400

07621-

0701
غير دالة
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مف الجدكؿ ( )00عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0702بيف
استجابات المعمميف حكؿ الكعي باألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت
كأساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية تبعا لمتخصص؛ حيث بمغت قيـ مستكل الداللة (،)0704
( )0701( ،)0742عمى التكالي؛ كىي قيـ أكبر مف ( )0702كغير دالة إحصائيا.
جدول ( )67نتيجة اختبار (ت) لعينتين مستقمتين لتحديد الفروق بين استجابات المعممين
حول الوعي باألمن السيبراني وأساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت وأساليب تعزيز القيم
واليوية الوطنية لدييم بمدينة الطائف تبعا لممؤىل العممي

المحاكر
الكعي باألمف
السيبراني

المؤىؿ
العممي
بكالكريكس
دراسات
عميا

أساليب حماية

بكالكريكس

الطمبة مف مخاطر

دراسات

اإلنترنت

عميا

أساليب تعزيز القيـ
كاليكية الكطنية

بكالكريكس
دراسات
عميا

العدد
50

المتكسط
الحسابي
1744

00

1701

50

1714

00

1736

50

1730

00

درجة الحرية

قيمة (ت)

مستكل الداللة

1755

400

400

400

07250-

47244-

07440-

0723
غير دالة
0740
غير دالة
07000
دالة

يتضح مف الجدكؿ ( )00عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0702بيف
استجابات المعمميف حكؿ الكعي باألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت
تبعا لممؤىؿ العممي؛ حيث بمغت قيـ مستكل الداللة ( )0740( ،)0723عمى التكالي؛ كىي قيـ
أكبر مف ( )0702كغير دالة إحصائيا .بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
( )0702بيف استجابات المعمميف حكؿ أساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية تبعا لممؤىؿ العممي
لصالح الدراسات العميا؛ حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ()07000؛ كىي قيمة أصغر مف
( )0702كدالة إحصائيا.
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د /نورة عمر الصانع
د /حمد بن حمود السواط
د /زاىدة جميل أبوعيشة
د /إيناس محمد سميمان
د /عواطف سعد الدين عسران

وعي المعممين باألمن السيبراني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )68اختبار تحميل التباين األحادي ( )ANOVAلتحديد داللة الفروق بين استجابات
المعممين حول الوعي باألمن السيبراني وأساليب حماية الطمبة من مخاطر اإلنترنت وأساليب
تعزيز القيم واليوية الوطنية لدييم بمدينة الطائف تبعا لسنوات الخبرة في التدريس
مجمكع

درجة

متكسط

قيمة

مستكل

المربعات

الحرية

المربعات

(ؼ)

الداللة

بيف المجمكعات

47232

0

07450

داخؿ المجمكعات

157410

404

07150

المجمكع

207005

400

أساليب حماية

بيف المجمكعات

07420

0

07043

الطمبة مف

داخؿ المجمكعات

047116

404

07044

مخاطر اإلنترنت

المجمكع

047300

400

أساليب تعزيز

بيف المجمكعات

07066

0

07020

القيـ كاليكية

داخؿ المجمكعات

137001

404

07124

الكطنية

المجمكع

137000

400

المحاكر

الكعي باألمف
السيبراني

مصدر التبايف

0700
47300

غير
دالة

07003

07406

0754
غير دالة

0760
غير دالة

يتضح مف الجدكؿ ( )01عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0702بيف
استجابات المعمميف حكؿ الكعي باألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت
تبعا لسنكات الخبرة في التدريس؛ حيث بمغت قيـ مستكل الداللة ()0760( ،)0754( ،)0700
عمى التكالي؛ كىي قيـ أكبر مف ( )0702كغير دالة إحصائيا.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشة النتائج:
أظيرت النتائج ارتفاع درجة كعي المعمميف باألمف السيبراني في مجاؿ حماية األجيزة
الخاصة كالمحمكلة مف مخاطر االختراؽ اإللكتركني كاليجمات السيبرانية ،كيرل الباحثكف أف
ىذه النتيجة تؤكد مدل حرص المممكة العربية السعكدية عمى تكعية المعمميف باألمف السيبراني
نظ ار لدكرىـ الياـ في المجتمع كمع الطمبة عمى كجو الخصكص ،كتقكـ المممكة متمثمة بك ازرة
التعميـ بتأىيؿ المعمميف مف خالؿ دكرات تدريبية تنمكية ليتكسبكا ميارات حياتية كمعمكماتية
تساعدىـ عمى مكاكبة العصر ،كعمى اكتساب طرؽ كأساليب إبداعية لمتعامؿ مع الطمبة
كتكجيييـ بشكؿ سميـ ليحصمكا عمى مستقبؿ زاىر بعيدا عف األخطار التي تحدؽ بيـ نتيجة
التطكر التكنكلكجي اليائؿ في ىذا الزمف.كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة السكاط كآخركف
( )0000في كجكد درجة كعي كبيرة جدا كلكف لدل الطمبة في مجاؿ التعامؿ اآلمف مع خدمات
تصفح اإلنترنت كمع دراسة القحطاني ( )0046التي أكدت أف نسبة كبيرة مف أفراد العينة سمعكا
عف األمف السيبراني ،كاختمفت مع دراسة الصحفي كعسككؿ ( )0046مف حيث كجكد ضعؼ
كقصكر لدل معممات الحاسب اآللي في مستكم الكعي باألمف السيبراني ،كيمكف تفسير ىذا
االختالؼ إلى اختالؼ الجكانب التي تناكلتيا الدراستيف.
كما بينت نتائج الدراسة ارتفاع درجة استخداـ المعمميف ألساليب حماية الطمبة مف
مخاطر اإلنترنت في مجاالت االىداؼ الدراسية ،كطرؽ التدريس ،كاألنشطة كالمشاريع ،كأساليب
التقكيـ ،كتمكف تفسير ىذه النتيجة بتحمؿ ك ازرة التربية كالتعميـ لمسؤكليات كبيرة في تأىيؿ
المعمميف كاكسابيـ ميارات كأساليب فعالة لمتعامؿ مع الطمبة ،بيدؼ اكسابيـ معارؼ كمعمكمات
كميارات تعمؿ عمى حمايتيـ مف مخاطر اإلنترنت ،كأكدت ىذه النتيجة تقدير المعمميف لجيكد
الك ازرة في رفع مستكاىـ كمياراتيـ ،حيث عممكا عمى ترجمة ىذه الميارات عمى أرض الكاقع أثناء
عمميـ مع الطمبة داخؿ كخارج الصؼ الدراسي ،كأثناء تعميميـ كتنفيذىـ لألىداؼ التعميمية،
كتطبيقيـ لطرؽ التدريس الفعالة كاألنشطة كالمشاريع كأساليب التقكيـ.
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د /زاىدة جميل أبوعيشة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ككشفت نتائج الدراسة عف ارتفاع درجة استخداـ المعمميف ألساليب تعزيز القيـ كاليكية
الكطنية بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ في مجاؿ االىداؼ الدراسية ،كطرؽ التدريس ،كاألنشطة
كالمشاريع ،كأساليب التقكيـ ،كىذا يدؿ عمى أف المممكة العربية السعكدية كمع اىتماميا بتطكير
المعمميف كالطمبة كالمجتمع مف ناحية معمكماتية كتقنية ،إال أنيا لـ تيمؿ الجانب الكطني كالقيـ،
فعممت كبكؿ ما أكتيت مف قكة عمى حماية المكاطنيف بشكؿ عاـ ،كالطمبة بشكؿ خاص مف
التأثيرات السمبية لمثكرة المعمكماتية عمى المجاؿ القيمي كالكطني ،فعممت عمى تدريب المعمميف
عمى أساليب كطرؽ لتنفيذ أنشطة كفعاليات تعمؿ عمى غرس المفاىيـ الكطنية كتعزيز اليكية
الكطنية لدل الطمبة ،حتى ال تتركيـ فريسة سيمة لمتأثيرات السمبية لإلنترنت ،كأكد المعممكف أنيـ
أىؿ ليذا الدكر الكبير الذم تنظره منيـ المممكة في حماية أبنائو مف مخاطر اإلنترنت ،مف
خالؿ إيمانيـ بيذا الدكر ،كبأىمية استخداميـ كؿ ما يممككنو مف أساليب كميارات في تعزيز

االنتماء الكطني كالقيـ كاليكية الكطنية ألبنائيـ الطمبة حتى يمتمككا القكة في مكاجية أية أخطار
خارجية يتعرضكف ليا .كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة العنزم ( )0044التي أظيرت نتائجيا
ارتفاع دكر المعمـ في تعزيز قيـ المكاطنة لدل الطمبة عمى جميع المحاكر ،كمع دراسة السيؼ
( )0045التي بينت دكر المؤسسات التربكم في تعزيز اليكية الكطنية لدل الطمبة كمساىمتيا
الفاعمة في استقرار المجتمع كأمنو.
كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة ارتباطية مكجبة كمتكسطة بيف كعي المعمميف

باألمف السيبراني كاستخداميـ ألساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت،كاستخداميـ
ألساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية بمدينة الطائؼ؛كىذا يدؿ عمى مقدار الجيد الذم يبذلو
المعممكف في محاكلتيـ تطبيؽ األساليب التي لدييـ كالتي اكتسبكىا مف خالؿ خبرتيـ كمف خالؿ

الدكرات التأىيمية التدريبية التي تنظميا ليـ الك ازرة ،حيث أنيـ مطالبيف بذات الكقت في إتماـ

المنيج ،كفي عقد االختبارات لمطمبة كرصد الدرجات ليـ ،كما إلى ذلؾ مف كاجبات كمياـ تطمب
منيـ ،كمما يؤكد ىذا عمى أف النسبة كانت أعمى في أساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت
عنيا في أساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية ،إذ أف الفرصة في تكضيح مخاطر اإلنترنت

لمطمبة أعمى نتيجة اعتماد المنيج عمى التطكر التكنكلكجي كاستخداـ اإلنترنت في معظـ

المقررات الدراسية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبيف مف نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المعمميف

حكؿ الكعي باألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت تبعا لنكع المدرسة

(حككمية ،أىمية) ،كىذه نتيجة منطقية ،فاىتماـ المممكة بالمعمميف في جميع المدارس عمى نفس
القدر ،كفرصيـ في التطكير ىي كاحدة ميما اختمؼ نكع المدرسة؛ حيث تعد المدرسة مف أىـ

المؤسسات التعميمية التي تكفر الفرص الالزمة لتنمية الطمبة في جميع النكاحي العممية كالتقنية،

كىذا عمى المستكم العاـ ،كما يمعب المعمـ الدكر األكبر في حماية الطمبة كتكجيييـ الستخداـ
استراتيجيات تساعدىـ عمى التعامؿ مع اليجمات االلكتركنية ككيفية حماية أجيزتيـ الخاصة مف

أم اختراؽ ،فاستخداـ الطمبة لإلنترنت سكاء في المدارس الحككمية أك األىمية كىذا ما تطمب مف

المعمـ باعتباره المكجو كالمرشد ليـ في مساعدتيـ عمي تنمية كعييـ كادراكيـ بالتعامؿ االمف مع
شبكات اإلنترنت ككيفية حماية انفسيـ مف أم اختراؽ.كما كشفت نتائج الدراسة أيضا عف كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المعمميف حكؿ أساليب تعزيز القيـ كاليكية الكطنية تبعا
لنكع المدرسة لصالح المدارس الحككمية ،كىذه النتيجة مقبكلة نكعا ما ،مف منطمؽ أف المدارس
الحككمية تيتـ بالمناسبات الكطنية كالفعاليات أكثر مف األىمية ،التي قد تضـ بيف ثناياىا طمبة

مف جنسيات أخرل.

أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المعمميف
حكؿ الكعي باألمف السيبراني كأساليب حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت كأساليب تعزيز القيـ
كاليكية الكطنية تبعا لمجنس كالتخصصكالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة في التدريس ،كيمكف
تفسير ىذه النتيجة بأف جميع المعمميف ،بغضالنظر عف الجنس ،أك التخصص أك المؤىؿ
العممي ،أك سنكات الخبرة في التدريس ،حريصكف عمى أداء الدكر المطمكب منيـ بكؿ إيماف
كاخالص ،مف منطمؽ خكفيـ عمى مستقبؿ ىذا الجيؿ كبالتالي مستقبؿ المممكة .كاتفقت ىذه
النتيجة مع نتيجة دراسة الصحفيكعسككؿ ( )0046التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في درجة كعي معممات الحاسب اآللي باألمف السيبراني تعزل لمتغيرم سنكات الخبرة
المستكم التعميمي ،كمع نتائج دراسةالفي ( )0040التي لـ تكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة
إحصاية في تكعية إدارة المدرسة لمطمبة بمخاطر اإلنترنت تعزل لمتغير النكع.
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التوصيات:
 -4نشر ثقافة الكعي باألمف السيبراني بيف معممي جميع المرحؿ الدراسية العامة لتكعية الطمبة
بمخاطر اإلنترنت بمختمؼ أنكاعيا.

 -0إعداد برامج تقنية تكعية تيدؼ إلى تدريب المعمميف عمىأساليب حماية الطمبة مف مخاطر
اإلنترنت كاتخاذ التدابير كاالحتياطات األمنية مف مخاطر اليجمات اإللكتركنية.
 -0تضميف أساليب كاستراتيجيات حماية الطمبة مف مخاطر اإلنترنت ،كمفاىيـ األمف السيبراني
في المقررات كالمناىج الدراسية في كافة المراحؿ التعميمية مع ضركرة تكظيؼ المصطمحات
التي تخدـ كؿ فئة عمرية.
 -1إعداد دكرات كأمسيات ثقافية لممعمميف كالمعممات في المراحؿ الدراسية المختمفة لتكعيتيـ
بكيفية التعامؿ مع اليجمات السيبرانية لحماية أنفسيـ كحماية الطمبة مف أضرار االختراؽ
اإللكتركني.
 -2تضميف قيـ المكاطنة كاليكية الكطنية في جميع المقررات الدراسية لمختمؼ المراحؿ العمرية
مع مراعاة التكامؿ بينيا.
 -3إقامة دكرات تدريبية لممعمميف في مجاؿ تعزيز القيـ كأىمية غرسيا في نفكس الطالب.

أبحاث مقترحة:
 -4فاعمية برنامج ارشادم لتنمية كعي المعمميف باألمف السيبراني كاالختراقات االلكتركنية كأثره
عمى طمبة المرحمة االبتدائية كالمتكسطة بمحافظة الطائؼ.
 -0الكعي باألمف السيبراني دراسة مقارنة بيف معممي المرحمة االبتدائية كالمرحمة الثانكية.
 -0فاعمية تطبيؽ برامج ألنشطة طالبية مف قبؿ المعمميف لتنمية كعي الطمبة باألمف السيبراني
كاالختراقات االلكتركنية كاثرىا عمى حياتيـ العامة.
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قائمة المراجع
أوال :المراجع العربية:
ابراىيـ ،مجدم عزيز ()0004مكسكعة المعارؼ التربكية ،الحركؼ مف ـ-م ،القاىرة :عالـ
الكتب.

أبك الفحـ ،محمد ()0044سمبيات استخداـ اإلنترنت ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي كدكر األنشطة
الرياضية في الحد منيا (رسالة ماجستير غير منشكرة) .األردف ،جامعة
اليرمكؾ.
آؿ سميـ ،نايفة عيد سبتي ( )0040الطفؿ العماني كسبؿ حمايتػو عمى اإلنترنت د ارسػػة حػال ػػة

عمػػى مػدرسػة السمطػاف الخاصة بمحافظة مسقط بسمطنة عماف .مجمة
االداب كالعمكـ االجتماعية.30-12 ،0 ،
البادم ،محمد بف حمد ( )0044االبتزاز اإللكتركني ،جريدة الرؤية اإللكتركنية،
http://cutt.us/zuAf8
بيكمي ،محمد أحمد ( )0001عمـ اجتماع القيـ .اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية.
جبر ،لؤم خزعؿ ( )0005اليكية الكطنية العراقية :دراسة ميدانية .العراؽ :المركز العراقي
لممعمكمات كالدراسات.
جبكر ،منى األشقر ( )0043السيبرانية ىاجس العصر .لبناف :جامعة الدكؿ العربية ،المركز
العربي لمبحكث القانكنية كالقضائية.
الجالد ،ماجد ()0004تعمـ القيـ كتعميميا .األردف :دار المسيرة لمطبع كالتكزيع كالنشر.

جمعة ،صفاء فتكح ( )0041مسؤكلية المكظؼ العاـ في إطار تطبيؽ نظاـ اإلدارة اإللكتركني.
مصر :دار الفكر كالقانكف.
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حسف ،حسف محمد ()0040اليكية الكطنية السعكدية :عكامؿ ظيكرىا كقكتيا .مجمة جامعة
الممؾ سعكد.43-4،)4(01 ،

حنفي ،حسف ( )4666الثقافة العربية بيف العكلمة كالخصكصية في كتاب العكلمة
كاليكية.المؤتمر العممي الرابع لكمية اآلداب كالفنكف ،األردف :منشكرات
جامعة فيالدلفيا.

الحيدرم ،إبراىيـ ( )0006الكالءات العشائرية كالطائفية كاشكالية اليكية في العراؽ .العراؽ:
الممتقى

الفكرم األكؿ لمحكار ،الكطف3-2 ،أكتكبر.

الخطيب ،عامر يكسؼ ( )0000فمسفة التربية نظريات كتطبيقات .فمسطيف ،غزة :مكتبة القدس.
داغستاني ،بمقي ( )0002التربية الدينية كاالجتماعية لألطفاؿ .الرياض :مكتبة العبيكاف.
الدباغ ،رائد عبدالقادر حامد ،كزينؿ ،بشرل عمي ( .)0040فاعمية التدريب في تحقيؽ نجاح أمف
نظـ المعمكمات :دراسة استطالعية آلراء عينة مف العامميف في نظـ

المعممات بجامعة المكصؿ.مجمة تنمية الرافديف-400 ،)440(01 ،

.410

الدىشاف ،جماؿ عمي خميا كالفكييي ،ىزاع بف عبدالكريـ ( )0042المكاطنة الرقمية مدخال

لمساعدة أبناءنا عمى الحياة في العصر الرقمي.مجمة البحكث النفسية

كالتربكية.10-4 ،)1(0 ،

زامؿ ،مجدم ( )0044درجة تقدير مديرم المدارس الحككمية لألساليب التي يستخدميا معممك

المرحمة األساسية الدنيا في تعزيز القيـ األخالقية لدل طمبتيـ .المجمة

األردنية في العمكـ التربكية.200-154 ،)1(40 ،
زىراف ،حامد ( )0000عمـ النفس االجتماعي .القاىرة :عالـ الكتب.
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الزيكف ،محمد سميـ ك ربيعاف ،سعكد حمكد ( )0043درجة تمثؿ طمبة المرحمة الثانكية لمقيـ

األخالقية في منطقة حائؿ في المممكة العربية السعكدية .مجمة اتحاد

الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفس.)4(41 ،
السالـ،

بندر2(.

.)2019,November

األمف

السيبراني،

صكت

المكاطفhttps://www.okaz.com.sa/citizen-،
voice/na/1754249

سمكـ ،طاىر عبدالكريـ كالجمؿ ،محمد جياد ( )0006التربية األخالقية كالقيـ :مناىجيا كطرائؽ
تدريسيا .العيف :دار الكتاب الجامعي.

السميـ ،بشار عبداهلل ( )0042القيـ التربكية المتضمنة باألناشيد الكاردة في كتب لغتنا العربية

لصفكؼ المرحمة األساسية األكلى في األردف.مجمة دراسات العكـ

التربكية.)0(10 ،

السكاط ،حمد كالصانع ،نكرة كأبكعيشة ،زاىدة كسميماف ،ايناس كعسراف ،عكاطؼ ()0000
العالقة بيف الكعي باألمف السيبراني كالقيـ الكطنية كاألخالقية كالدينية

لدىتالميذ المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة بمدينة الطائؼ .مجمة البحث
العممي في التربية.003-045،)1(04 ،

السيؼ ،محمد إبراىيـ ( )0045دكر التعميـ ككسائؿ اإلعالـ في تعزيز اليكية الكطنية في

المجتمع السعكدم :دراسة تطبيقية عمى بعض خريجي الجامعات.مجمة

البحكث األمنية.63-30 ،)05(40 ،

الشرقاكم ،مكسى عمي ( )0002كعي طالب الجامعة ببعض قيـ المكاطنة :دراسة ميدانية.مجمة
دراسات في التعميـ الجامعي.6 ،

الصالح ،عطية محمد ( )0000تنمية القيـ األخالقية لدل طالب مرحمة التعميـ األساسي العميا
مف كجية نظر معممي التربية اإلسالمية في المممكة األردنية الياشمية
(رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة أـ القرل.
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الصائغ ،كفاء حسف ()0045كعي أفراد األسرة بمفيكـ األمف السيبراني كعالقتو باحتياطاتيـ

األمنية مف الجرائـ اإللكتركنية ،المممكة العربية السعكدية .المجمة العربية

لمعمكـ االجتماعية.40-45،)0(41،

الصحفي ،مصباح كعسككؿ ،سناء ( )0046مستكل الكعي باألمف السيبراني لدل معممات

الحاسب اآللي لممرحمة الثانكية بمدينة جدة .مجمة البحث العممي في

التربية.201-160 ،)00(40 ،

صحيفة سبؽ ( ،)0046السعكدية تحقؽ المركز  40عالميا في مؤشر األمـ المتحدة لألمف
السيبراني ،نشرت في .0046/0/04

الصكفي ،حمداف ( )0001تصكر تربكم مقترح لمكاجية أخطار استخداـ شبكة اإلنترنت لدل

فئة الشباب .المؤتمر التربكم األكؿ ،فمسطيف :غزة ،الجامعة اإلسالمية،

.654-614 ،0001/44/01-00

عثماف ،فاطمة ك الزيكد ،نايؼ ( )0042أثر استخداـ تقنية االتصاؿ الحديثة عمى القيـ

االجتماعية مف خالؿ التكاصؿ االجتماعي بيف جيؿ األبناء كاآلباء .مجمة

التربية لمعمكـ التربكية كاالجتماعية كالنفسية.000-041 ،)0(414 ،

العساؼ ،صالح بف حمد ( )0000المدخؿ إلى البحث في العمكـ السمككية .الرياض :مكتبة
العبيكاف.

عقؿ ،محمكد عطا ( )0004القيـ السمككية لدل طمبة المرحمتيف المتكسطة كالثانكية في دكؿ

الخميج العربية :دراسة نظرية ميدانية .الرياض :مكتب التربية العربي

لدكؿ الخميج.

عمي ،سعيد إسماعيؿ ( )0002اليكية كالتعميـ .القاىرة :عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة.
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العنزم،محمد سماح مسند ( )0044دكر معمـ المرحمة الثانكية في تعزيز قيـ المكاطنة لدل

الطالب مف كجية نظر المشرفيف التربكييف .المجمة العممية لكمية التربية،
.452-420 ، )00(4
فكرم ،أيمف عبداهلل ( )0041الجرائـ المعمكماتية :دراسة مقارنة في التشريعات العربية كاألجنبية.
الرياض :مكتبة القانكف كاالقتصاد.
القحطاني ،نكرة ناصر ( )0006مدل تكافر الكعي باألمف السيبراني لدل طالب كطالبات

الجامعات السعكدية مف منظكر اجتماعي:دراسة ميدانية .جمعية
االجتماعيف في الشارقة. 400-52 ،) 411(03 ،
القرني ،حسف عبداهلل ( )0040أثر استخداـ طمبة جامعة تبكؾ لشبكات التكاصؿ االجتماعي
عمى سمككاتيـ .المجمة التربكية الدكلية المتخصصة-4046 )40(0 ،
.4010
القرني ،محمد سالـ محمدالسييمي ( )0044إدماف اإلنترنت كعالقتو ببعض االضطرابات
النفسية لدل عينة مف طالب جامعة الممؾ عبدالعزيز .مجمة كمية التربية،
.403-404 ،)42(0
كردم ،سميرة بنت عبد اهلل ( )0006االكتئاب كالذكاء االنفعالي لدل عينة مف مدمنات اإلنترنت
كدراسة كصفية مقاربة.مجمة دراسات نفسية.)4(46 ،
محمد ،محمد أحمد ثابت ( )0041فكضى المعمكمات الشبكية كتأثيراتو عمى ضعؼ اإلفادة مف

المعمكمات :دراسة تحميمية عمى الشبكات االجتماعية.مجمة بحكث في
عمـ المكتبات كالمعمكمات،454-404 ،40 ،
مقدادم ،مؤيد كسمكر ،قاسـ ()0005اإلدماف عمى اإلنترنت كعالقتو باالستجابات العصبية لدل

عينة مف مرتادم المقاىي اإلنترنت في ضكء بعض المتغيرات.المجمة

األردنية في العمكـ التربكية.03-42 ،)4(1 ،
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مكي ،ثركت ( )0002اإلعالـ كالسياسة كسائؿ االتصاؿ كالمشاركة السياسية .القاىرة :عالـ
الكتاب.

الييئة

الكطنية

لألمف

السيبراني

(.)0045الضكابط

األساسية

لألمف

السيبراني،

https://ega.ee/wp-content/uploads/2019/03/EssentialCybersecurity-Controls.pdf
ك ازرة المعارؼ ( )4662كثيقة سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية ،ط(.)0
كىداف ،كىداف ( )0040فيركسات الحاسب اآللي ..أنكاعيا كأساليب ردعيا .مجمة الباحثكف
العممية ،تاريخ الزيارة:

0000/4/4ـ:
http://albahethon.com/index.php?page=show_det&sele
،ct_page=49&id=1510
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