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المقدمة
تهــدف وثيقــة آداب الســلوك الرقمــي ،إلــى تعزيــز وبنــاء الســلوكيات اإليجابيــة لــدى الطــاب

الســتخدام المنصــات اإللكترونيــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بالتعليــم العــام
الحكومــي واألهلــي ،وتوفيــر مرجعيــة ضابطــة لســلوكيات الطــاب الرقميــة فــي اســتخدام التقنيــة
بشــكل عــام واســتخدامها فــي التعليــم اإللكترونــي بشــكل خــاص ،وتوفيــر الممارســات الصحيحــة
لالســتفادة المثلــى مــن إمكانيــات المنصــات التعليميــة للتعليــم اإللكترونــي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.

نطاق الوثيقة والفئات المستهدفة
تنطبــق هــذه الوثيقــة علــى طــاب مــدارس التعليــم العــام بمختلــف فئاتهــم وعلــى أوليــاء األمــور.

وتنــص علــى األحــكام التــي يمكــن اتخاذهــا فــــي حالــــة وقــــوع مخالفــات االســتخدام فــي المنصــة

وفقــا ألحــكام هــــذه الوثيقــة.
ً
والتــي يترتــب عليهــا إجــراءات؛
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مصطلحات مهمة
ا لمصطلح

الــتـعريـــف

السياسات

هي المبادئ واإلجراءات والتعليمات المنظمة التي تتبناها وزارة التعليم في التعليم
اإللكتروني والتعليم عن بعد.

آداب الســلوك الرقمي

هي السلوكيات واإلجراءات الصحيحة المتوقعة من مستخدمي منصة مدرستي على
اختالف فئاتهم.

المعلومــات الشــخصية

هي معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية الفرد ،على سبيل المثال ال الحصر:
اسم الشخص وعنوانه وتاريخ ميالده والحالة االجتماعية ومعلومات االتصال والهوية
وتاريخها.

التنمــر اإللكتروني

هو التنمر باستخدام التقنيات الرقمية ،ويمكن أن يحدث على وسائل التواصل
االجتماعي ومنصات المراسلة ومنصات األلعاب والهواتف المحمولة ،وهو سلوك غير
إيجابي يهدف إلى إخافة أو استفزاز المستهدفين به ،أو تشويه سمعتهم.

ســرية المعلومات

االحتفاظ بقيود مصرح بها للوصول إلى المعلومات واإلفصاح عنها ،بما في ذلك
وسائل حماية معلومات الخصوصية والملكية الشخصية.

نظــام مكافحــة الجرائم

هو نظام يتضمن مجموعة من القواعد واإلجراءات التي تحد من وقوع الجرائم
المعلوماتية ،وأي فعل يرتكب متضمنً ا استخدام الحاسب اآللي أو الشبكة المعلوماتية
بطريقة مخالفة ألحكام هذا النظام.

الحصــص االفتراضية

يقدم فيها المحتوى المقرر عبر االتصال بين المعلمين
هي حصص إلكترونية مباشرةّ ،
والطالب في نفس الوقت من خالل أدوات التعليم المتزامنة.

التحايــل اإللكتروني

هو أي نوع من أنواع الخداع التي يلجأ إليها األفراد أو المنظمات؛ الستغالل
المستخدمين بشكل غير مشروع عبر منصات اإلنترنت.

حقــوق الملكيــة الفكرية

هي مخرجات قانونية تحمي الحقوق والملكيات الفكرية لألفراد والمجموعات
والمؤسسات بكافة أنواعها ،وتشمل :العالمات التجارية ،حقوق النشر ،الرسومات،
التصاميم ،النماذج ،المواصفات ،المفاهيم ،العمليات ،التقنيات ،قواعد البيانات،
األسماء التجارية ،األصناف النباتية ،األسرار التجارية وغيرها.

المعلوماتيــة
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المواد المتضمنة في وثيقة آداب السلوك الرقمي
تتكون آداب السلوك الرقمي في هذه الوثيقة من التالي:
1.آداب السلوك الرقمي العامة.
2.آداب السلوك الرقمي في الفصل االفتراضي.
•الحضور واالنصراف.

•المشاركة الصفية داخل الفصل.
3.آداب السلوك الرقمي في أدوات التواصل والنشر اإللكتروني ،وتشمل:
•البريد اإللكتروني.

•المشاركة والنشر اإللكتروني.
4.آداب السلوك الرقمي في التقييمات اإللكترونية ،وتشمل:
•االختبارات.

•الواجبات والمشاريع.
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أوال:
ً
آداب السلوك الرقمي
العامة

أوال :آداب السلوك الرقمي العامة
ً
1.تأكــد مــن جاهزيــة الجهــاز أو الحاســوب المكتبــي أو الشــخصي الخــاص بــك قبــل وقــت الــدرس ،وكــن مســتعدا دائمــا قبــل
كاف مــن حيــث التشــغيل وقــوة شــبكة اإلنترنــت.
بــدء الــدرس بوقــت ٍ

كاف.
2.احرص على جودة شبكة اإلنترنت قبل وقت الدرس بوقت ٍ

3.تأكد من إتقانك للمهارات الرقمية التي ستساعدك على استخدام المنصات التعليمية.

4.احرص على اتباع تعاليم وآداب الشريعة اإلسالمية السمحة واألعراف والتقاليد الوطنية السائدة.

5.كن طالباً مجتهداً فطناً وتجنب الدخول في مواضيع سياسية أو مخالفة لقوانين الدولة ذات العالقة.

6.تأكد من إغالق المنصة التعليمية بالكامل حفاظاً على خصوصيتك ،عند االنتهاء من اليوم الدراسي.

7.تواصــل مــع الدعــم الفنــي للمنصــة التعليميــة أو المدرســة لتقديــم المســاعدة فــي أي مشــكلة تقنيــة قــد تواجهــك ،فــي
حــال عــدم القــدرة علــى حلهــا بنفســك.

8.تأكّ ــد مــن الحفــاظ علــى ســرية اســم المســتخدم وكلمــة المــرور الخاصــة بالبريــد اإللكترونــي المرســل مــن الجهات الرســمية
أو المدرســة ،وعــدم مشــاركتها مــع اآلخرين.

9.احــرص علــى عــدم نشــر البيانــات الشــخصية للطــاب أو المعلميــن كاألســماء وبيانــات االتصــال والعناويــن أو رقــم بطاقــة
الهويــة الشــخصية.

10.تجنّ ــب التســويق ألي جهــة كانــت داخــل القنــوات الرســمية للــوزارة ،ألن هــذا الفعــل يعـ ّـد مــن المخالفــات التــي تحاســب
عليهــا.

أن إســاءة اســتخدام أنظمــة وزارة التعليــم اإللكترونيــة أو األنظمــة الحكوميــة بمــا يؤثــر علــى أدائهــا ،أو مســتوى
 11.تذكــر ّ

أمانهــا ،أو ســرعتها ،أو اســتمراريتها ،أو حرمــان اآلخريــن مــن االســتفادة منهــا يعـ ّـد مــن الجرائــم المعلوماتيــة التــي يعاقــب

عليهــا القانــون.

الموجــه الطالبــي بشــكل خــاص،
12.اتبــع اإلجــراءات الصحيحــة عنــد التعــرض للتنمــر اإللكترونــي ،وذلــك بإبــاغ المعلــم أو
ّ
الموجــه الطالبــي التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة.
وتوثيــق الحالــة لــدى المدرســة ســواء مديــر المدرســة أو
ّ

13.يجب استخدام القنوات الرسمية لرفع الشكوى للجهات ذات العالقة.

14.تجنــب التســبب فــي إثــارة فتنــة ضــد المدرســة أو أحــد منســوبي التعليــم بطريقــة غيــر قانونيــة ،حيــث ُيعــد ارتــكاب هــذا
الفعــل مــن الجرائــم المعلوماتيــة التــي يعاقــب عليهــا القانــون.

15.احذر من بعض السلوكيات التي قد تشكل خطر على أمن وسرية المعلومات؛ لذا يلزم على سبيل المثال ال الحصر:
•عدم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في ورقة أو مستند إلكتروني من أجل تذكرها.

•عدم مشاركة كلمات المرور مع اآلخرين على اإلطالق مع العلم بأن الدعم الفني لن يطلبها منك.
•تغيير كلمة المرور دورياً.

•استخدام أنظمة وبرامج مرخصة على جهازك وتحديثها باستمرار لمنع حصول أي اختراقات أو تسريبات للبيانات.
•استخدام برامج حماية من الفيروسات.

•عدم تثبيت برامج مجهولة المصدر حيث قد تحتوي على بعض ثغرات أو برامج ضارة.
•وضع كلمة مرور دخول للجهاز الشخصي وعدم تركه مفتوحاً عند مغادرته.

16.ال يسمح بوضع صور عرض غير الئقة.

17.يلزمــك االطــاع علــى نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم  79وتاريــخ 7/3/1428هـــ،
و الــذي تمــت المصادقــة عليــه بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م 17/وتاريــخ 8/3/1428هـــ .وفهــم العقوبــات
المتعلقــة بالجرائــم المعلوماتيــة أو المخالفــات الرقميــة.

18.تجنّ ــب انتحــال الشــخصيات والدخــول بحســاب أي طالــب آخــر ،وارتــكاب هــذا الفعــل يعـ ّـد مــن الجرائــم المعلوماتيــة التــي
يعاقــب عليهــا القانــون.
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ثانيا:
ً
آداب السلوك الرقمي
في الفصل االفتراضي

ثانياً  :آداب السلوك الرقمي في الفصل االفتراضي

الحضور

واالنصراف

1.احرص على االنضباط وحضور الحصص االفتراضية في الوقت المحدد.

2.عليك باالنصراف بعد انتهاء وقت الحصة االفتراضية واالنتقال للحصة األخرى ،إن وجدت.

3.تجنّ ــب فتــح أكثــر مــن نافــذة أثنــاء الحصــة االفتراضيــة لمنــع التشــتت ولمنــع بــطء جهــاز الحاســب
اآللــي.

4.تجنّ ب الدخول بحساب أي طالب آخر ،أو انتحال شخصية شخص آخر.

1.تجنّ ــب فتــح الكاميــرا بــدون إذن المعلــم وولــي األمــر ،وفــي حيــن طلــب ذلــك ،يجــب التأكــد مــن
جــودة اتصــال اإلنترنــت قبــل البــدء بتشــغيل الكاميــرا ،وارتــداء المالبــس الالئقــة والرســمية عنــد

المشــاركة مــن خــال الكاميــرا ووضــع خلفيــة مناســبة؛ مراعــاة للــذوق العــام.

2.احــرص عنــد اســتخدام الميكروفــون أو الكاميــرا للمشــاركة علــى تهيئــة البيئــة المحيطــة ،ويجــب
التأكــد مــن إغــاق القــط الصــوت الميكرفــون إذا كنــت ال تتحــدث.

3.احــرص علــى االســتئذان قبــل المشــاركة اإللكترونيــة برفــع اليــد مــن خــال البرنامــج ،والحديــث
عندمــا يــأذن لــك المعلــم بذلــك.

ـبقا ،وتتثبــت من جودته
أي ملــف علــى الشاشــة أن تختبــر الملــف مسـ ً
4.تأكّ ــد عنــد مشــاركة الطــاب ّ

المشاركة
الصفية داخل
الفصل

قبــل موعــد الحصــة ،ويفضــل أن تكبــر الصفحــة ليتضــح للجميــع رؤيــة مــا تود عرضــه عليهم.

وتقبل اآلراء  ،و النقد البناء من اآلخرين.
5.احترم مشاركات الطالب ،وتعامل بلطف معهم،
ّ

تحفــز
6.يمنــع نطــق أو كتابــة األلفــاظ الخادشــة للحيــاء وإرســال وســائط مخلــة بــاآلداب ،أو عبــارات ّ
علــى العنصريــة والكراهيــة والطائفيــة والقبليــة البغيضــة ،والقــذف والتشــهير واإلســاءة واللمــز
واالنتقــاص مــن اآلخريــن ومجهوداتهــم حيــث تعــد مــن الســلوكيات الخاطئــة التــي يعاقــب عليهــا
فــي نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة.

7.يمنــع التنمــر اإللكترونــي علــى المعلــم أو الطــاب ســواء علــى أســمائهم أو صورهــم أو ألقابهــم
أو مشــاركتهم ،حيــث يعــد ذلــك مــن المخالفــات الرقميــة التــي يعاقــب عليهــا.

8.يمنــع افتعــال المشــاكل بيــن الطــاب أو المعلميــن أو منســوبي المدرســة ،حيــث يعــد ذلــك مــن
المخالفــات الرقميــة التــي يعاقــب عليهــا.

9.يمنــع تســجيل أو تصويــر مــا يحــدث داخــل الفصــل االفتراضــي ونشــره فــي أي وســيلة مــن وســائل
التواصــل االجتماعي،حيــث يعـ ّـد ذلــك مــن المخالفــات الرقميــة التــي يعاقــب عليهــا.

10.االبتعــاد عــن إرســال الصــور أو الملصقــات التعبيريــة واالختصــارات فــي المحادثــات الفوريــة
(الشــات) أثنــاء الحصــة االفتراضيــة دون طلــب المعلــم.
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ً
ثالثا:
آداب السلوك الرقمي
في أدوات التواصل
والنشر اإللكتروني

ثالثاً  :آداب السلوك الرقمي في أدوات التواصل والنشر اإللكتروني
1.يجــب اســتخدام وســائل التواصــل اإللكترونــي الرســمية المعتمــدة مــن قبــل وزارة
التعليــم للتواصــل مــع المعلميــن وإدارة المدرســة والطــاب ،ويمنــع اســتخدام غيرهــا
مــن تطبيقــات  /منصــات التواصــل االجتماعــي أو غيرهــا مــن الوســائل اإللكترونيــة غيــر

الرســمية ،واختيــار الوقــت المناســب إلرســالها وأن تكــون واضحــة ومختصــرة.

2.يجــب اســتخدم البريــد الرســمي الخــاص بالمنصــات التعليميــة فــي المراســات الخاصــة
بالمدرســة فقــط ،ويمنــع اســتخدامه خــارج ذلــك مثــل المواقــع والتطبيقــات التجاريــة.

3.يجــب كتابــة عنــوان واضــح للبريــد اإللكترونــي ،والتأكــد مــن جهــة االتصــال للشــخص
المرســل إليــه.

4.اســتخدم اللغــة العربيــة عنــد كتابــة نــص البريــد اإللكترونــي ،وتجنّ ــب اســتخدام الكلمــات
العاميــة.

البريد

اإللكتروني

5.راجع البريد اإللكتروني قبل إرساله ،وتأكّ د من صحته من الناحية اإلمالئية واللغوية.

6.احرص على االهتمام بالتنسيق العام لمحتوى البريد اإللكتروني.

7.حــاول توضيــح المطلــوب مــن إرســال البريــد اإللكترونــي (الفكــرة األساســية) بشــكل
مختصــر وواضــح.

8.احــرص علــى تضميــن البريــد اإللكترونــي معلومــات التواصــل المهمــة ،مثــل :رقــم الهاتــف
المحمــول فــي حــال تطلــب ذلــك.

9.استخدم البريد اإللكتروني الرسمي الخاص بالمنصة التعليمية.

10.تأكّ د من خلو الملفات /الروابط المرسلة من الفايروسات.

11.تجنّ ب التنصت والتخريب؛ حيث يعد ذلك من المخالفات الرقمية التي يعاقب عليها.

12.تجنّ ــب إرســال رســائل تحمــل صــور كراهيــة أو محتــوى تهديــدي أو تشــهير؛ حيــث يعــد ذلــك
الفعــل مــن المخالفــات الرقميــة التــي يعاقــب عليها.

13.تجنــب اســتخدام معلومــات أو مــواد محميــة بأنظمــة الحقــوق الفكريــة؛ ألن ارتــكاب هــذا
الفعــل يعـ ّـد مــن المخالفــات الرقميــة التــي يعاقــب عليهــا.
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1.استخدم اللغة العربية الفصحى وقواعد اإلمالء في المشاركة اإللكترونية.

2.احتــرم الطــرف اآلخــر ،واختــر األلفــاظ والعبــارات األكثــر تقديــراً واحترامــاً بيــن المشــاركين
أثنــاء كتابــة المشــاركات واآلراء المختلفــة.

 3.تجنّ ــب نطــق أو كتابــة األلفــاظ الخادشــة للحيــاء ،وإرســال وســائط مخلــة بــاآلداب ،أو
التلفــظ بعبــارات تحفــز علــى العنصريــة والكراهيــة والطائفيــة والقبليــة البغيضــة،
والقــذف والتشــهير واإلســاءة واللمــز واالنتقــاص مــن اآلخريــن ومجهوداتهــم ،ألن
ارتــكاب هــذه األفعــال يعتبــر مــن الســلوكيات الخاطئــة التــي يعاقــب عليهــا فــي نظــام
الجرائــم المعلوماتيــة.

4.تأكّ د من صحة الملفات والروابط التي يتم مشاركتها.

 5.تجنّ ب إرسال الملفات التجسسية أو التخريبية؛ لتجنب العقوبات القانونية.

6.تأكّ د من مراجعة المشاركات اإللكترونية ،واألنشطة اإللكترونية قبل إرسالها.

7.تَ َح َّل بالصبر عند انتظارك لرد شخص ما داخل ساحات النقاشات.

المشاركة

8.التــزم دائمــا بالحــدود العامــة لســاحات النقــاش؛ ليكــون مكانــا للنقــاش البنــاء وفقــا

اإللكتروني

9.ابتعــد عــن إرســال الصــور أو الملصقــات التعبيريــة واالختصــارات خــال المشــاركة

والنشر

في المنصات
التعليمية

للتعليمــات التــي يعطيهــا لــك المعلــم.

اإللكترونيــة خــال فتــرة الصــف الدراســي الرســمي.

10.اســتخدم الجمــل القصيــرة والمختصــرة إليصــال فكرتــك وال تتخـ َّـط الحــدود المســموحة
بإرســال طرفــة أو موضــوع خــارج موضــوع النقــاش المحــدد مــن قبــل المعلــم.

الجديــة المباشــرة بموضــوع النقــاش والموضوعيــة والوضــوح
11.احــرص علــى العالقــة
َّ
واالختصــار.

12.الزم المشاركة بشكل نوعي بطريقة تخدم المحتوى وتجنب التكرار

13.تأكّ ــد مــن توثيــق المعلومــات التــي يتــم مشــاركتها إلكترونيــا بذكــر مصادرهــا؛ حفاظــا علــى
حقــوق الملكيــة الفكرية.

14.يمنع نشر أي معلومات غير كاملة ،خاطئة أو غير دقيقة عن نفسك أو اآلخرين.
15.تجنّ ب نشر اإلشاعات و األكاذيب.

16.تجنّ ب استخدام المحادثات الجانبية في غير موضوع المناقشة الرئيسي .

17.احــرص علــى عــدم مشــاركة معلومــات أو محتــوى شــخصي فــي المشــاركات اإللكترونيــة
أو ســاحات النقــاش.
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رابعا:
ً
آداب السلوك الرقمي
في التقييمات
اإللكترونية

رابعاً  :آداب السلوك الرقمي في التقييمات اإللكترونية

االختبارات

الواجبات و
المشاريع

1.التــزم بمواعيــد االختبــار (اليــوم والوقــت ومــدة االختبــار) واتبــع تعليمــات االختبــار
الموضوعــة مــن قبــل المعلــم.
طبق العقوبــات عليــك حســب اللوائح المنصوص عليها عند كشــف التحايل
2.اعلــم بأنــه ســتُ ّ
اإللكترونــي ،مثــل :أن يقــوم شــخص آخــر باإلجابــة عــن أســئلة االختبــارات اإللكترونيــة نيابــة
عــن الطالــب أو تأديــة االختبــار نيابــة عنــه ،وفــي مثــال هــذه الحالــة ســيتم حــذف الدرجــة
تلقائيا.
 3.التــزم باألمانــة األكاديميــة ،وتجنّ ــب الغــش مــن اآلخريــن ،ومصــادر أخــرى مثــل :اإلنترنــت،
ومجموعــات الدراســة و النقــاش ،ومواقــع التواصــل ...
4.اعلــم بــأن العقوبــات ســتطبق علــى المخالفيــن حســب اللوائــح المنصــوص عليهــا فــي
حــال تصويــر أســئلة االختبــار ونشــرها.
5.اعلــم بــأن العقوبــات ســتطبق حســب اللوائــح المنصــوص عليهــا فــي الــوزارة عنــد الترويــج
ألســئلة وهميــة لالختبــار ،ونشــر شــائعات عــن االختبــار وتفاصيلــه.
6.احــرص علــى اســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى أثنــاء اإلجابــة فــي المــواد التــي تتطلــب
اســتخدام اللغــة العربيــة.

1.عليــك بالدقــة عنــد نقــل واســتخدام اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشــريفة،
وعــدم اســتخدامها إال بعــد التأكــد مــن الصحــة فــي النقــل ،واإلشــارة للمصدرمــن كتــاب
اللــه الكريــم ،وكتــب األحاديــث الصحــاح ،والمعتمــدة.
2.احترم قوانين وحقوق الملكية الفكرية والنســخ ،واذكر المراجع والمصادر المســتخدمة،
وتجنّ ب الســرقة العلمية واألدبية لألعمال واألنشــطة اإللكترونية التي يتم تقديمها.
3.تجنّ ــب التحايــل اإللكترونــي -بحيــث يقــوم شــخص آخــر بتنفيــذ األعمــال المكلــف بهــا
الطالــب -عنــد تقديــم الواجبــات حيــث يعـ ّـد ذلــك مــن الســلوكيات التــي يعاقــب عليهــا
ضمــن اللوائــح.
4.احــرص علــى أن يكــون حجــم الملــف فــي حــدود المســموح بــه (وفــي حــال تجــاوز الملــف
للحجــم المســموح بــه اســتخدم المســاحات التخزينيــة الموفــرة لــك مــن وزارة التعليــم،
وارفــع رابــط الملــف ،أو اســتخدم المواقــع المخصصــة لتخفيــض الحجــم) وتأكــد أن يكــون
الملــف خاليــا مــن الفايروســات.
5.قــم بمراجعــة ملــف الواجــب قبــل إرســاله للمعلــم ،وتأكّ ــد مــن خلــوه من األخطــاء العلمية
واللغوية واإلمالئية.
6.ينصــح باســتخدام البرامــج للوصــول إلــى ملفاتــك فــي حــال عــدم وجــود اإلنترنــت مثــل
( ) onedrive offline accessإلمكانيــة العمــل عليهــا فــي أي وقــت دون معوقــات .
7.االلتــزام بتعليمــات ارفــاق الملفــات و نوعهــا ووجــوب التقيــد بمواعيــد تســليم الواجبــات
او المشــاريع .
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المراجع
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

https://www.mcit.gov.sa/sites/default/files/la_004_a_anti-cyber_crime_law.pdf
https://www.tamiu.edu/distance/students/netiquette.shtml
https://www.digitalsamba.com/blog/virtual-classroom-etiquette
https://avepointcdn.azureedge.net/pdfs/en/Etiquette-in-Teams-eBook.pdf
https://almanahj.com/ae/id=11400
https://2u.pw/GdmSJ
https://www.mcit.gov.sa/sites/default/files/la_004_a_anti-cyber_crime_law.pdf

16

آداب السلوك الرقمي لمنصة مدرستي

آداب السلوك الرقمي لمنصة مدرستي

17

