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 اخلامسةاحملاضرة 

 الثقافــة الحاسوبيــة: مكونات عنوان المحاضرة 

  عناصر المحاضرة:

 مكونات الثقافــة الحاسوبيــة. •

 

 مكونات الثقافة الحاسوبية:
 :( مكونات الثقافة الحاسوبية في Mims Merrill Ted, 1983حدد )          

 معرفة األجزاء المادية للحاسوب.  -1

 القدرة على فهم الحاسوب وإدراك استخداماته.  -2

 القدرة على تطبيق األعمال اإلدارية بطريقة محوسبة.  -3

 القدرة على استخدام البرامج التطبيقية بكفاءة عالية.  -4

 القدرة على برمجة الحاسوب أو التعامل مع إحدى لغات البرمجة.  -5

 ( فقد قسم مكونات الثقافة الحاسوبية إلى أربعة أقسام هي:Danial H. Watt, 1985أما )         

 القدرة على التحكم بالحاسوب وبرمجته لتحقيق أهداف معينة.  -1

 القدرة على استخدام البرمجيات التطبيقية المختلفة واالستفادة منها.  -2

القدرة على فهم اآلراء المختلفة واالستتفادة منها في الحاستوبك ساستترجال المعلومات واالت تال وحل  -3

 المشكالت. 

 واالقت ادية والتقنية المتزايدة للحاسوب.  القدرة على فهم اآلثار االقت ادية -4

 ( مكونات الثقافة الحاسوبية في:1997وقد حدد )زاهر أحمدك          

 القدرة على فهم الحاسوب واستخدامه.  -1

 القدرة على إدخال الرسائل للحاسوب في صورة أوامر.  -2

 القدرة على ستابة برامج جديدة.  -3
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 . القدرة على التعامل مع شبكة اإلنترنت -4

 الوعي بأخالقيات استخدام الحاسوب وعدم استخدامه استخدامًا غير أخالقي.  -5

( مكونات الثقافة الحاستتوبية للدراستتة الحالية في أربعة مكونات   2007وقد حدد ) محمد المخيني ك        

 هي:

 معرفة األجزاء المادية وملحقات الحاسوب.  -1

 القدرة على استخدام الحاسوب وفهم البرمجيات التطبيقية ألداء مهمة إدارية.  -2

 القدرة على االت ال بشبكة اإلنترنت أو شبكات أخرى إن وجدت.  -3

الوعي بأخالقيات استتتخدام الحاستتوبك ستتواء في العمل أو خارجه واستتتخدامه ب تتورة مثمرة نوجزها  -4

 فيما يلي:

 خرين. عدم استخدام الحاسوب على حساب اآل •

 عدم التدخل أو االعتراض على عمل اآلخرين للحاسوب.  •

 عدم التطفل أو التل ص على ملفات اآلخرين.  •

 عدم استخدام الحاسوب ألغراض غير شرعية سالسرقة وغيرها.  •

 عدم استخدام الحاسوب سشاهد زور إلنجاز عمل ما.  •

  عدم االستيالء على البرمجيات غير المدفوعة الثمن واستخدامها. •

 عدم استخدام ممتلكات اآلخرين من األجهزة دون وجه حق أو تعويض مناسب.  •

 عدم التدخل في معتقدات الشعوب األخرى وأفكارها.  •

االعتراف بحقوق اآلخرين وبراءة االخترال والبرمجيتات والمووتتتوعتات التي يكتبهتا أو ي تتتممهتا  •

 اآلخرون. 

 توجيه استخدام الحاسوب من أجل م لحة البشرية واحترام الملكية العامة ومراعاة اآلخرين.  •

وجهات نظر أصحابها ويتضح من التعريفات السابقة لماهية الثقافة الحاسوبية ومكوناتها  تباين           

في داللة هذا الم تتطلحك فبينما ينظر البعض إلى الثقافة الحاستتوبية على أنها بعض المعارف والمهارات 

الخاصتة باألجزاء المعدنية المادية للحاستوب ويريقة تشتغيلهك يرى وخرون أن الثقافة الحاستوبية البد أن 

 الفرد والمجتمع . تتضمن فهم اآلثار الم احبة لوجود الحاسوب على سل من 
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سما أن هناك من يرى أن الثقافة الحاستتوبية البد أن تتضتتمن تعلم البرمجة الحاستتوبية من أجل 

التحكم في الحاستوب والستيطرة عليهك وهناك من يضتيل إلى الثقافة الحاستوبية قدرة الفرد على االت تال 

 بشبكة اإلنترنت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


