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 املصتدلص:
ت الرقميااة أصاابزت جاازااي أساسااياي اااس زياااة ا نساااحت وارتاات هااذ  التقنيااات إح التقنيااا      

وأصاابا الااتعمج عااح بيعااد زقيقااة اااس الزياااة ا كاديميااة  ت99-كواياادنفساا ا بقااوة إااار جا زااة 
لمطاا،بت ومااح اااج تزااوث النظاااج التقمياادج إلااا نظاااج هجاايحت والااذي يقتتااا ممارسااات أخ،قيااة 

 اادب البزااث إلااا الوقااوب عمااا ا خ،قيااات يلااذا  ت امخاااوب بناا ن أيايااررقميااة سااميمة زيااث 
ط،ب كمية التربية النوعية جامعاة دميااطت ولتزقياة  منظورمح  99-ة كوايدزية إار جا الرقم

مجااالت أخ،قياة  ةذلت اتبع البزث المن ج الوصفس مستخدماي االستبانة ك زد أدواتا  ااس خمسا
ساااة رقمية: زقوة الممكية الفكرية )زماية زة المؤلب( ت والخصوصيةت والدقاةت والسا،مةت واا

االستخداجت وتاج تطبياة االساتبانة عماا عيناة ماح طا،ب الفرقاة الاالااة والرابعاة بالكمياة قوام اا 
( طالاابت وأساافرت النتااا ج عااح أح فالبيااة أاااراد العينااة لاادي ج تصااور إيجااابس لممارسااات 848)

سااااة  ا خ،قيااات الرقميااة وبصاافة خاصااة اااس مجاااث الساا،مة يمي ااا الخصوصااية اااج الدقااة واا
االستخداج انت ااي بزماية زة المؤلب با تااة إلا عدج وجود اروة ذات داللاة إزصاا ية ااس 
استجابات أاراد العينة تعزج إلا متغير النوعت وتوجد اروة ذات داللة إزصاا ية ااس اساتجابات 

ماا كنافت الدراساة عاح العواماث أاراد العينة تعزي لمتغيري الفرقة الدراساية والبارامج التعميمياة ك
منظاور التس تزوث دوح التقيد با خ،قيات الرقميةت ومقترزاات لتعزياز ا خ،قياات الرقمياة ماح 

وانت ا البزث بتصور مقترح لتعزيز تنمية ا خ،قيات الرقمية لدي ط،ب كمية التربياة  تالط،ب
 .99-كوايد جا زة إار النوعية جامعة دمياط

 -زقاااوة الممكياااة الفكرياااة -99-جا زاااة كواياااد -ا خ،قياااات الرقمياااة ة:الكمماااات المفتازيااا
 القتايا ا خ،قية الرقمية.-الس،مة-الدقة-الخصوصية
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Digital Ethics in the Aftermath of the COVID -19 Pandemic  

from the perspective of Students of the Faculty of Specific Education, 

Damietta University 

ABSTRACT: 

      Digital technologies have become an essential part in human life, and 

these technologies have imposed themselves strongly after the Covid-19 

pandemic. Distance learning has become a reality in students' academic life, 

then the traditional system has turned into a blended system, which requires 

correct digital ethical practices as concerns were raised about it. Therefore, this 

paper aims examine the digital ethics in the aftermath of the Covid-19 

pandemic from the perspective of students of the Faculty of Specific Education 

at Damietta University. To reach this end, the research follows the descriptive 

approach, using the questionnaire as one of its tools in five digital ethical areas: 

intellectual property rights (copyright protection), privacy, accuracy, and 

safety, And misuse;  the questionnaire was applied to a sample of (848) 

students of the third and fourth year in the college, and the results showed that 

the majority of the sample members have a positive perception of digital ethics 

practices, especially in the field of safety, followed by privacy, accuracy and 

misuse, ending with copyright protection. In addition, there are no statistically 

significant differences in the responses of the sample members due to the 

gender variable, and there are statistically significant differences in the 

responses of the sample members due to the study group and parent variables 

Educational programs. The paper also revealed the factors that prevent 

adherence to digital ethics, and proposals to enhance digital ethics from the 

students' point of view. The paper ended with a proposed vision to enhance the 

development of digital ethics among students of the Faculty of Specific 

Education, Damietta University in the aftermath of the Covid-19 pandemic. 

Key Words:Digital ethics, the COVID -19 Pandemic, Intellectual property 

rights, Privacy, Accuracy, Safety, Ethical issue digital. 
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اتسج العصر الرقمس بتطور التقنيات الرقمية نتيجة لتقدج العقث البنرج لدرجة أح الجياث        
الزااالس والمسااتقبمس ال يمكااح تخيااث زياتاا  باادون ا زيااث تااوار أدوات قويااة لتمكاايح التغيياار اااس 
مختمب المجاالت وتمنا جميع أنواع الفرص لتزسيح زياة ا نسااح ورااهيتا ت وبصافة خاصاة 

بداعاي وتميزاي ورقمنة. الذج الجامعسميج اس التع  جعمت  أكار س ولة وتفاعمية واا
المزمولاة والذكياة وال واتاب الذكياة ونابكات  ومح هذ  التقنياات أج ازة الزاساب ا لاس        

المعمومات العالمية لجماع وتخازيح وتباادث واساترجاع المعموماات ااس ناكث رقماس وبطارة أكاار 
 ,Onyancha, 2015)مواقاع التواصاث االجتمااعستطبيقات اا سا ولة وسارعة وكفاااةت وماح 

pp.387-388) يمكااح مااح خ،ل ااا تزميااث البيانااات مباناارة عمااا الويااب وتزريرهااا ماااث  التااس
الممفات والصور وممفات الفيديو وخ،ا ت ومح اج يتج منااركة هاذ  البياناات وتبادل اا والتعمياة 

 ( (Fabris, 2018, p.66.عمي ا
زصاا ماح مصاادر والوصوث إلا عادد ال يي ت وتج استخدام ا عما نطاة واسع بالجامعات       

يمكااح لمطاا،ب ث زيااث والبزااوالااتعمج ج يالمعمومااات الرقميااة التااس يمكااح اسااتخدام ا اااس التعماا
التواصااث مااع ال ي ااة التدريسااية لمزصااوث عمااا أج توتاايا أو معمومااة أكاديميااة عاا،وة عمااا 

 التواصث مع زم،  ج.
عااااا،وة عماااااا نمااااااذج مذهماااااة ماااااح التقنياااااات الرقمياااااة ومن اااااا الاااااذكاا االصاااااطناعست       

والميكاترونكس المتقدمة وها مازيج ماح الاذكاا االصاطناعس والاتعمج العمياةت وعماوج البيانااتت 
نترنت ا نياات وال ندسة الميكانيكية والك ربا ية زيث تقدج مجموعاة  وتكنولوجيا االستنعارت واا

ت ونظاج مختماب المجااالتتقنياة العالياةت والروبوتاات لمتطبيقاات العممياة ااس واسعة مح الانظج ال
تسااتطيع أداا الم اااج بنااكث مسااتقث عااح البناار وباادوح مراقبااة ماان جت  زيااثاالسااتق،ث الااذاتس 

والسااايارات ذاتياااة القياااادةت والطاااا رات بااادوح طياااارت والروبوتاااات ااااس أعمااااة البزاااار والفتااااا 
التناخيص الطباست والتقات هاذ  التقنياات الرقمياة بسارعة وهاذا ماا والتجارةت والتعمج العمية اس 

جعم ا أكار قوةت وجعم ا تس ج اس تزسيح ظروب العمث وتقميث الزاجة إلا التدخ،ت البنارية 
 أاناا التنغيث.

European Group on Ethics in Science and New Technologies, 2018, pp.6-

7)) 
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المنااك،ت االجتماعيااة زااث و سااتخدج التقنيااات الرقميااة أيتاااي اااس العمميااة التعميميااة تي كمااا       
والبي ية والعممية والاقااية ومعالجت ات والتوعية باالموارد الاقااياةت وممارساة المواطناة النناطةت 

لااذلت ااا ح   ((Luke, 2018, p.196والمناااركة اااس المنااروعات وا ننااطة المجتمعيااة. 
 ت وتس ج اس ااعمية وسرعة التعمج.جالرقمنة تخترة العالج االجتماعس والاقااس والتربو 

التااس اجتازاات العااالج عاااج 99-كوايااد وارتاات هااذ  التقنيااات نفساا ا بقااوة إااار جا زااة        
الااذهاب إلااا الجامعااات  تماااج العمميااة التعميميااة دوح ج( ومن ااا مصاارت والتااس زالاات 0202)

دوراي بارزاي اس مواصمة العممية التعميمية بالجامعات المصارية عاح طرياة  زترازجت وأدتك جراا ا
التعمج عح بعد والتعمج ال جيحت الذي لج يعد اختياراي ولكاح أتازا بادي، أساساياي ماح خا،ث هاذ  
التقنياتت ولكح قد يزادث بعاض المعتا،ت ا خ،قياة لاذا ييناكث االساتخداج ا خ،قاس لمتقنياات 

 ية أهمية كبيرة لتزقية ال دب المرجو من ات وأكد عما ذلت عدد مح الدراسات ومن ا:الرقم
أهمياة أح تزظاا ا خ،قياات الرقمياة بمزياد  زيث أكدت عماا (Peslak, 2007)دراسة        

عادج كفاياة التنمياة ا خ،قياة الرقمياة لادي طا،ب  مح االهتماج اس التعميج الجامعس مع معالجة
خاصااة أخ،قيااات الممكيااة الفكريااة  الجامعااات مااح خاا،ث دمج ااا اااس المناااهج التعميميااة وبصاافة

 والخصوصية.
ج اساتخداعماا أهمياة ا خ،قياات ااس  (Chavan & Tripathi, 2010)وأكدت دراسة       

زيث ت دب إلا مراعاة الجوانب ا خ،قية ال امة اس بناا ا دوات التاس يمكاح  التقنيات الرقمية
المصامزة  بعا،وة عماا تمبياة ازتياجاات أصازا واساتخدام ا الرقمياة تطبيق ا اس تطوير النظج

 اس تزقية القيج ا خ،قية. 
عماا أهمياة تعزياز البعاد   (Erturgut & Soyşekerci, 2010)أكادت  دراساةكماا       
ح بعدت وعدج التركيز عماا الجواناب التقنياة اقاطت كماا واالجتماعس لتطبيقات التعميج ع سا خ،ق

اكتسااب مف ااوج أخ،قيااات التعماايج معنااا مختمفاااي مااح خاا،ث انتنااار االنترناات والتعماايج عااح بعاادت 
 وأصبزت زيادة جرا ج االنترنت ت ديداي مزتم،ي لمتعميج عح بعد.

إلااا نمااوذج نااامث لمسااموت  (Halawi & Mccarthy, 2013)وتوصاامت دراسااة       
ا خ،قااس لممعراااة الرقميااة ويناامث: العوامااث الفرديااة ومن ااا العماار والمسااتوي التعميمااس والقاايج 
النخصية والموقب ا خ،قست ومتغيارات خارجياة ومن اا البي اة التعميمياة والظاروب االقتصاادية 

مث النمااوذج: أهميااة كمااا يناات واالجتماعيااة وهااذ  العوامااث تااؤار عمااا السااموت ا خ،قااس الرقمااس
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نناار القااوانيح والعقوبااات لمزكااج عمااا السااموكيات فياار ا خ،قيااة لمزااد من ااا أو تقميم ااا عاا،وة 
كمااا أكاادت  تعمااا أهميااة التوعيااة ب رنااادات اسااتخداج تكنولوجيااا المعمومااات وتقنيات ااا المتعااددة

عداد البنرية لمسموت ا خ،قس الرق  مس السميج.الدراسة عما أهمية التعمج ا خ،قست واا
أح ا خ،قياات الرقمياة ليسات قتاايا  ((Kim, Kim, & Lee, 2014وأكادت دراساة        

جدياادة أو مختمفااة عااح قتااايا ا خ،قيااات العامااة لااذا ااا ح القتااايا ا خ،قيااة قابمااة لمزااث مااح 
خاا،ث ا اااج وتطبياااة المباااادئ ا خ،قياااةت كماااا عااددت المناااك،ت ا خ،قياااة التاااس تزااادث عناااد 

والتعاااادج عمااااا  تةالخصوصاااي انت اااااتاساااتخداج التقنيااااات الرقمياااة ومن ااااا إدماااااح االنترناااتت و 
 والتس تقتتا تعميج متعمة لف م ا ومجاب ت ا.   سيبرانيةالممتمكات والجرا ج ال

 & ,Olcott, Carrera Farran, Gallardo Echenique)وأوصاات دراسااة       

González Martínez, 2015)  ب همياااة التااادريب عماااا االساااتخداج ا ماااح والمساااؤوث
وا خ،قااس لمتقنيااات الرقميااة واقاااي ل،زتياجااات واالهتمامااات والقاادرات والم اااراتت وأهميااة تعزيااز 
القاايج ا خ،قيااة اااس التعماايج وتبني ااا اااس جميااع المناقناااتت وأهميااة اسااتخداج التقنيااات واقاااي 

التعماايج يااتج ذلاات مااح خاا،ث و  تتياجااات ج ا ساساايةلمعااايير ازتااراج زقااوة ا خااريحت وتمبيااة از
والمنااااركة المجتمعياااةت والت كياااد عماااا إعاااداد مدوناااة لقواعاااد الساااموت الساااميمة عناااد اساااتخداج 
التقنيات الرقمية اس مختمب قطاعات المجتمع وتعزيز الوعا ب ات ومراجعة برامج إعداد المعماج 

 ت الرقمية اس التعميج.جابس ا خ،قس لمتقنيايبزيث تتتمح االستخداج ا 
عماا أح  ((Royakkers, Timmer, Kool, & van Est, 2018وأكادت دراساة       

الرقمنااة تااؤار عمااا القاايج العامااة ال امااة بااالمجتمع ومن ااا الخصوصااية والعدالااة والزفاااظ عمااا 
لكرامااة ا نسااانيةت لااذا امااح الم ااج الت كيااد عمااا زمايااة القاايج العامااة اااس الممارسااات اليوميااة ا

لممجتمع الرقمس مح قبث مختمب قطاعات المجتمع زيث هنات خطر عند الساعس نزاو السايطرة 
 عما التقنيات الرقمية الجديدة مع عدج االهتماج ب طر لزماية القيج العامة اس المجتمع.

 ممارسااااتااااس االعتباااار لتنمياااة ال تااازا ماااح الواجاااب أخاااذ ا خ،قياااات الرقمياااةلاااذا أ       
 هنااات زاجااة ماسااةلااذا ت 99-كوايااد وبصاافة خاصااة إااار جا زااة ا خ،قيااات الرقميااة ا يجابيااة

يجاابس ااس  تتعزيزها اس التعميج الجامعس والتوعية ب ال والتدريب عمي ا الستامارها بنكث اعاث واا
لااذا اااالتعميج بنااكث عاااج والتعماايج الجااامعس بنااكث خاااص  توالتواصااث التاادريس والااتعمج والبزااث

 مفتاح التربية ا خ،قية الرقمية.
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 :مشهلة البحح
وساااهمت اااس تزساايح زياااة  تجعماات التقنيااات الرقميااة العااالج كماا  قريااة اكريااة صااغيرة      

بيااراي إااار ا نساااح اااس مختمااب المجاااالت وبصاافة خاصااة التعماايج الجااامعس التااس كاااح ل ااا دوراي ك
التااس ارتاات التباعااد االجتماااعس زيااث تااج اسااتخداج الااتعمج ال جاايح  نجاااز  99-كواياادجا زااة 

ا لكتروناس أو الاتعمج  عاح بعادالعممية التعميميةت وهو الذج يجماع بايح الاتعمج التقميادج والاتعمج 
نترنااات هاااو مزاااور العممياااة وا   سأتااازا اساااتخداج ال ااااتب المزماااوث أو الزاساااب ا لااا لاااذا
 ميمية.التع

وهنا ظ رت بعض التزديات ا خ،قياة الرقمياة التاس واج ت اا البازااة بزكاج عمم اا أانااا       
رسااث  التعمج عاح بعاد ومن اا: انت اات الخصوصايةت وانت اات خصوصاية العدياد ماح الطالبااتت واا

ااااس  بعاااض الرساااا ث العناااوا ية با تاااااة إلاااا كتاباااة المعموماااات دوح ا ناااارة إلاااا مصااادرها
 لذا برزت الزاجة إلا تزديد ا خ،قيات الرقمية وأهج تزديات ا. تالبزوث
وقاااد أظ ااارت مجموعاااة كبيااارة ماااح ا دبياااات اتجاهااااي متصااااعداي نزاااو دراساااة الممارساااات       

ا خ،قيااة الرقميااةت وقااد أظ اار هااذا االتجااا  مخاااوب بناا ح ا اااار ا خ،قيااة ل ااات نتيجااة لاادمج 
 :سيمية ومن ا ما يمالتقنيات الرقمية اس العممية التعم

زياث أظ ارت مخااوب ر يساة بنا ح  (Mason, 1986)مح أوا ث هاذ  الدراساات دراساة       
أربعااة قتااايا أخ،قيااة زااوث اسااتخداج المعمومااات مااع نمااو تكنولوجيااا المعمومااات: الخصوصااية 

مكانية الوصوثت وزذرت مح انت اك ا ب دب تعزيز الكرامة ا نسانية.  والدقة والممكية واا
ازص الاوعا ب خ،قياات ( (Masrom, Ismail, & Hussein, 2008 تناولت دراسةو       

ح بماليزيات وأظ رت النتا ج أح معظاج الطا،ب تيبيح الط،ب الجامعييح اس جامع ا لسالزاسب 
زياث تاج تساميط التاوا عماا الخصوصاية والممكياة  سا لاعما عمج بقتايا أخ،قياات الزاساب 

نسا   سل ات وأح الط،ب كانوا عما دراية أعما ب ن  مح فير ا خ،قا سالفكرية وا ار االجتماع
واسااتخداج البرمجيااات دوح داااع مقابااث ل ااا مااح الطاا،بت وأوصاات الدراسااة بتقااديج ورش عمااث 

 ي اة التدريساية والعاامميح ماع إتاااة مقارر بالجامعة لمط،ب وال سزوث أخ،قيات الزاسب ا ل
اس المناهج الدراسية با تااة إلاا إجاراا مساوزات دورياة  خ،قياات  سأخ،قيات الزاسب ا ل

 الزاسب ا لس لمراقبة وعا مستخدمي  بالجامعة.
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إلا استكناب االخت،اات بايح الجنسايح ااس أخ،قياات  ((Acilar, 2009وهدات دراسة       
بيح ط،ب إدارة ا عماثت وازص اتجاهاات ج نزاو االساتخداج ا خ،قاس لمزاساب  ا لسالزاسب 

ت وكناافت الدراسااة عااح أح الطاا،ب الااذكور أكااار وعياااي مااح الطالبااات أج أح هنااات ع،قااة ا لااس
 .سبيح النوع والوعا ب خ،قيات الزاسب ا ل

إلااا تزديااد المنااك،ت المتعمقااة ب خ،قيااات  ((Kuzu, 2009, p.91وهاادات دراسااة       
مكانياة الوصاوثت و  سالزاسب ا ل  اقتاراحمع ا نارة إلا الخصوصية والدقاة والممكياة الفكرياة واا

ت ماع مقترزات لزث هذ  المنك،ت بمساعدة المتخصصيح اس تكنولوجيا المعمومات واالتصااال
   الت كيد عما أهمية تعميج أخ،قيات الكمبيوتر.

الطااا،ب عماااا  تيزفااازإلاااا العواماااث التاااس   (Muhammad, 2018)وتوصااامت دراساااة      
التصااارب بناااكث فيااار أخ،قاااس ومن اااا انخفااااض التفااااع،ت المبانااارة بااايح ال ي اااة التدريساااية 
والط،بت وقمة السياسات التس تزفز بي ة التعمج المرح والمستقثت وقمة المنااركات االجتماعياة 

راسة نموذجاي لادمج ا خ،قياات التس تجعث الط،ب معزوليح عح عا ،ت ج وأقران جت واقترزت الد
لطا،ب دي الكترونس مح خ،ث مرند أكااديمس ااتراتاس لتزسايح القايج ا خ،قياة لااس التعمج ا  

 وتخريج خريجيح مؤهميح أخ،قياي.
بعاض التزاديات ا خ،قياة التاس واج ات  ((Dika & Hamiti, 2011وناقنات دراساة      

أوروباا والتاس  الط،ب وأعتاا هي اة التادريس بكمياة العماوج والتكنولوجياا بجامعاة جناوب نارة
تتعماااة ب ساااااة اساااتخداج التقنياااات الرقمياااة أانااااا العممياااة التعميمياااة با تاااااة إلاااا انت اااات 

 الخصوصية. 
إلااا خطااة تعميميااة مقترزااة لتاادريس  (Taherdoost et al., 2011)وأنااارت دراسااة       

الخصوصاايةت والممكيااة الفكريااةت والدقااةت وا تازااة  ومن ااا: سعاادد مااح أخ،قيااات الزاسااب ا لاا
أساابوعياي عباار مقااررات تعميميااة أخ،قيااةت وييعااد ذلاات العنصاار الزاسااج لمنجاااح النااامث  طااار 

س اااس المؤسسااات كمااا يساا ج اااس تنااجيع السااموت ا خ،قااس ا يجاااب سأخ،قيااات الزاسااب ا لاا
التعميمياة التاس تساتامر النياة المساتقبمية  ماح المعمومااتت كماا أح تادريس هاذ  ا خ،قياات ال 

 .  سيقث أهمية عح تدريس مفاهيج وم ارات الزاسب ا ل
نترنات ماح ت التعميمياة ل  مالمتعارب عماا االساتخدا (0294 تساميجاباح )وهدات دراسة        

قبااث طاا،ب المرزمااة الجامعياااة ا ولااا بجامعااة الساامطاح قاااابوس بساامطنة عماااحت وأخ،قياااات 
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أكااار تماماات وتوصاامت إلااا العديااد مااح النتااا ج ومااح أهم ااا:  تنترنااتالطاا،ب لمتعامااث مااع ا  
نترنااات ااااس النااابكات االجتماعياااة العاماااة والمتخصصاااةت وبالنسااابة االساااتخدامات التعميمياااة ل  

نترنت تبيح وجاود ااروة اردياة ذات داللاة إزصاا ية بايح  خ،قيات الط،ب عند التعامث مع ا  
نترنت ماح عيناة النوعيح لصالا ا ناث وهذا يعكس أن ح أكار تمسكاي ب خ،قيات التعامث مع ا  

 الدراسة.
الرقمياة التااس  إلاا أح ماح أكااار التزاديات ا خ،قياة( (Cilliers, 2017وأناارت دراساة      

 يجعاااث ا نترنااات: االنتزااااث وقرصااانة البرمجياااات زياااث سواج  اااا الطااا،ب ااااس التعمااايج العاااالي
الرقميااة  قنياااتوهااذا مااا قااد يااؤدج إلااا اسااتخداج الت تالمعمومااات ومااوارد الباارامج متازااة بساا ولة

الدراسااة بتتااميح أخ،قيااات المعمومااات لمغااش اااس االمتزانااات عنااد إجااراا االختباااراتت وأوصاات 
 اس المناهج الجامعية مح أجث إعداد الط،ب لمتعامث مع هذ  المنك،ت.

 قنياااتأح التزادج التعميماس التااس تايار  الت(  (Luke, 2018, p.195كماا أكادت دراسااة       
الرقمية ليس تزدياي يتعمة بالم ارات التقنياة باث هاو التزادج المتمااث ااس أخ،قياات اساتخدام ا 

 ومناركت ا.
إلاا تقيايج وعاا الطا،ب  (Almseidein & Mahasneh, 2020)كماا هادات دراساة       

وناست وأظ ارت لكتر با خ،قيات بجامعاة البقااا التطبيقياة باا ردح عناد اساتخداج نظااج الاتعمج ا  
النتااا ج أح وعااا الطاا،ب ماانخفض اااس التاازام ج بالقتااايا ا خ،قيااة: زقااوة الممكيااة الفكريااة 

عا،وة عماا عادج وجاود ااروة ذات  لكتروناسوالفساد والخصوصية عند استخداج نظاج التعمج ا  
داللاااة إزصاااا ية بااايح جااانس الطااا،ب والمساااتوي ا كااااديمس ايماااا يتعماااة باااوعي ج بالقتاااايا 

 ية.ا خ،ق
وانط،قاااي مااح هااذ  الدراسااات ارتاات التقنيااات الرقميااة الت كيااد عمااا عاادد مااح ا خ،قيااات       

زقوة الممكية الفكريةت والخصوصايةت والدقاةت والسا،مة كماا جمبات العدياد ماح : الرقمية ومن ا
 التزديات ا خ،قية الرقمياة التاس تيعاد أزاد أخطار النتاا ج لمعصار الرقماس ومن اا انت اات زقاوة

سااااة  وبصاافة خاصااة زمايااة زااة المؤلااب الممكيااة الفكريااة والخصوصااية والدقااة والساا،مة واا
يتطمب ب ح يكاوح الطا،ب عماا دراياة ب اا زتاا ال يزادث  جاستخداج التقنيات الرقمية ا مر الذ

 قيج ال دامة.لماوتا وننر 
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التربياة النوعياة طا،ب كمياة آراا عما ذلت اقد تج تعييح هاذا البزاث لموقاوب عماا  وبنااي       
 ح الزاجاة إلااا زياادة الااوعا  99-كواياادإاار جا زاة  ا خ،قياات الرقميااة زااوثجامعاة دميااط 

أمار باالا ا همياة لمتعزياز ا خ،قاس الرقماس  وكيفية مجاب ت اابا خ،قيات الرقميةت وتزديات ات 
ت وبناااي عماا ماا قمياةأخ،قية ر إيجابية  قراراتواتخاذ  تلمط،ب أاناا إعدادهج لمممارسة الم نية

 سبة يتماث التساؤث الر يس لمبزث ايما يما:
 كيب يمكح تعزيز ا خ،قيات الرقمية لدي طا،ب كمياة التربياة النوعياة جامعاة دميااط          

 ؟99-كوايدجا زة  إار
 ا س مة الفرعية التالية:الر يس  لسؤاثوينباة مح هذا ا      
 ؟الرقمية ما ا طار المفاهيمس لألخ،قيات -9
 ما أهج مجاالت ا خ،قيات الرقمية؟ -0
إاار جا زاة  ا خ،قياات الرقمياةزوث ما آراا ط،ب كمية التربية النوعية جامعة دمياط  -3

 ؟99-كوايد
النوعياة جامعاة المقترح لتعزيز ا خ،قيات الرقمية لدي ط،ب كمية التربياة  ما التصور -4

 ؟99-كوايدجا زة إار  دمياط

 أهداف الدراشة:

ي دب البزث إلا تعزيز ا خ،قيات الرقمية لدي ط،ب كمية التربية النوعية جامعة       
وأهج  المفاهيمس لألخ،قيات الرقميةت مح خ،ث استعراض ا طار 99-كوايدإار جا زة  دمياط

اس االستخداج ا خ،قس لمتقنيات الرقمية مح خ،ث  الرقميةت والتزقيةمجاالت االخ،قيات 
 سا مر الذج يقتت؛ إار الجا زةزوث مجاالت ا خ،قيات الرقمية  آراا الط،ب الوقوب عما

 تصور مقترح لتعزيزها.
 تنبع أهمية البزث مما يمس: البحح:أهنية 

والتس ارتت تسميط التوا  99-كوايدالتوج  نزو استخداج التقنيات الرقمية إار جا زة  -
 عما ا خ،قيات الرقمية لدي الط،ب.

زث ا خ،قيات الرقمية التس تيعد الدعامة الر يسة لمجاب ة التزديات الناجمة يتناوث الب -
 وتماسك  واستمرارا  وأمن . توتطور ت وعماد بقاا أج مجتمع سعح العصر الرقم
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زماية القيج وليس التعارض ببزيث ت تج التقنيات  ةدمج التقنيات الرقمية والقيج ا خ،قي -
 مع ا.

 ا خ،قسكمية التربية النوعية جامعة دمياط زوث االستخداج استكناب وج ات نظر ط،ب  -
 لمتقنيات الرقمية.

القرار بكمية التربية النوعية جامعة دمياط اس تعزيز ا خ،قيات الرقمية  سقد تفيد صانع -
 ج ال جيح.التعم تطبية نظاجلدي الط،ب إار 
 ميوج البحح وأداتى:

 المفاااااهيمسا طااااار اااااس جمااااع وتزميااااث اعتمااااد البزااااث الزااااالس الماااان ج الوصاااافس       
ومااح خ،لاا  يمكااح  عمااا أهااج مجاااالت ا خ،قيااات الرقميااةت وقااوبلألخ،قيااات الرقميااةت وال

باالعتمااااد عماااا  99-كوايااادإاااار جا زاااة آراا الطااا،ب زاااوث ا خ،قياااات الرقمياااة  معرااااة
 زيث تج إعدادها وتقنين ا وتطبيق ا عما الط،ب. االستبانة ك زد أدوات 

 لبحح:حدود ا

 يااة زااة المؤلاابازماقتصاار البزااث اااس زااد  الموتااوعس عمااا ا خ،قيااات الرقميااة )      
ساااااة اساااتخداج التقنياااات بمجااااث الممكياااة الفكرياااة ت والخصوصااايةت والدقاااةت والسااا،مةت واا

واقتصااار ااااس زااادود  المكانياااة عماااا كمياااة التربياااة النوعياااة جامعاااة دميااااط نظاااراي  الرقمياااة(
ت أماا الزادود الزمانياة ااتج 99-كوايادمة إار عمم اا إبااح جا زاة الستنعار البازاة بالمنك

 .(0202/0209) ستطبية أداة البزث خ،ث الفصث الدراسس ا وث لمعاج الجامع
 :مصطلحات البحح

 :البزث عما أن ا ستيعرب ا خ،قيات الرقمية إجرا ياي ا :األخالقيات الرقنية
ة التس تزكج وتوج  إعداد واساتخداج التقنياات الرقمياة القواعد والمبادئ والمعايير ا خ،قي      

الساتامارها االساتامار ا مااث ب ادب تزسايح جااودة الزيااة بناكث عااج والزيااة الجامعياة بنااكث 
 خاص لتزقية المخرجات المست داة بكفااة واعالية رقمية.

 :99-جائحة نوفيد       

 المساتجد عاح اياروس كوروناا نااجج  عاد  وبااا م : منظمة الصزة العالمية عما أنا عرات       
ولااج يكااح هنااات أج عمااج بوجااود  قبااث تفنااي  اااس مدينااة ووهاااح (ت 0ايااروس كورونااا سااارس )
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 ناا  انتنار اااس العدياد مااح دوث وقاد تزااوث إلاا جا زاة  (0299)( ديساامبر 39بالصايح ااس )
    (World Health Organization, 2020) العالج.

 إجراءات البحح:

مراجعة ا دبيات التربوية ايماا يتعماة با خ،قياات الرقمياة ماح أجاث إعاداد ا طاار النظارج  -
 لمبزث زيث انتمث المزاور التالية:

 .المزور ا وث: ا طار المفاهيمس لألخ،قيات الرقمية -
 مجاالت ا خ،قيات الرقمية. :سالمزور الاان -
وب عماااا آراا العيناااة زاااوث الممارساااات ا خ،قياااة إجاااراا الجاناااب الميااادانس لمبزاااث لموقااا -

وتطبيق اا وتزمياث  وتقنين ااوقاد اساتخدمت أداة االساتبانة ت 99-كوايادإار جا زة  الرقمية
 النتا ج وتفسيرها.

تقاديج تصااور مقتاارح لتعزيااز ا خ،قيااات الرقميااة لاادي طاا،ب كميااة التربيااة النوعيااة جامعااة  -
 .99-كوايدإار جا زة  دمياط
 ظري للبحح:   اإلطار الي

 :احملول األول: اإلطار املفاهيني لألخالقيات الرقنية
 يستعرض هذا المزور مف وج ا خ،قيات الرقمية وأهميت ا.      

 :مفووو األخالقيات الرقنية 9-9
 وينمث هذا المصطما ا خ،ة والرقمنة والتس تتعدد مفاهيم ات وتتتا ايما يمس:      

 ،ةت ويتتا ذلت ايما يما:مفاهيج ا خ تتعدد األخالم:  -
عماا أن اا: ازااث لمانفس داعياة ل اا إلاا أاعال اا  (05ت ص9928 )عرا ا ابح مسكوي        

عماا  ( 89ت ص9493 )مح فير اكر وال رويةا  ويتفة هاذا المف اوج ماع مف اوج  الجرجاانس 
أن ااا: اهي ااة اااس نفااس راسااخة عن ااا تصاادر ا اعاااث بساا ولة ويساار مااح فياار زاجااة إلااا اكاار 

صافات راساخة ااس الانفس ينباع من اا ا اعااث بسا ولة  :سورويةا  كما يتفاة ماع المف اوج التاال
أن اا  زياث (090ت ص0296 تالقاادر   البسايونس) ومن ا ماا هاو مزماود وماذموجت وبتمقا ية

 منبع لمفعث والسموت الذي يصدر بتمقا ية.
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منظومة مح القيج والمعايير التس يتفة عمي اا أااراد المجتماع لتوجيا   كما تيعرب عما أن ا:     
اتيااة أج سااموت ا اااراد لمااا يجااب القياااج باا  والن ااا عمااا يجااب تجنباا  اااس مختمااب المواقااب الزي

وهاس كاث ماا يتصاث بعماث  (95ت ص0293 توطفة)والزة والباطث.  توالنرر الخيالتمييز بيح 
ا نساح ونناط  وما يتعمة بربا ت وع،قتا  ماع نفسا  وماع ا خاريح وماا يزايط با  ماح زياواح 

 (00ت ص0229تالخراز)وجماد. 
ا خ،ة هس مجموعة ماح القايج والقواعاد والمعاايير  ستخمص مح هذ  المفاهيج: أحويي          

والتااس تتاارجج اااس هي ااة سااموت أج أن ااا منبااع السااموت وموج اا  اااس كااااة  تصااادرة مااح الاانفس
معام،تاا  الزياتيااة كمااا أن ااا دعامااة نخصااية الفاارد المتكاممااة وأساااس بقاااا المجتمااع وتطااور  

 ت أما الرقمنة يتتا مف وم ا ايما يمس.وتماسك 
 الرقنية: -

مااث  جاس القرح العنريح تغيير كبير وهو رقمنة المعمومات أج تزميث كث بيعاد ماادزدث       
إزدي الطرة التس ياتج ب اا تزوياث  أج أن ا الصوت أو الصورة إلا تسمسث انا س صفر ووازدت

كماا تتفاة هاذ  المفااهيج  (Fabris, 2018, p.29)لكترونيااي. إالكمياات الفيزيا ياة ومعالجت اا 
: هاااس عممياااة تزوياااث البياناااات التناظرياااة إلاااا بياناااات رقمياااة ومعالجاااة سالمف اااوج التاااالماااع 

   (Rachinger et al., 2019, p.1144) .المعمومات رقمياي 

كما ييقصد ب ا أن ا زيادة استخداج التقنيات الرقمية التصاث ا ناخاص والانظج والعممياات       
الورقية والعمميات اليدوية إلا نظاج مؤسساية  المواردوذلت بتزويث  اي والمؤسسات والخدمات رقمي
 ونماذج وتصميمات رقمية. رقمية باستخداج تطبيقات

(Hsu & Member, 2007, pp.4057,4059) 

وتيمكح الرقمنة مح إنناا أج زة جديدة وتزوث رقمس كبير لألج زة القديمة ومن اا الرادياو       
وال اااتب المزمااوث  سزيااث م اادت أج اازة الزاسااب ا لاا (Fabris, 2018, p.27)والكاااميرا 

وا ج اازة الذكيااة المسااتخدمة لتخاازيح المعمومااات ومعالجت ااا لعاادد مااح التقنيااات ومن ااا ناابكات 
المعمومااات العالميااة لموصااوث إلااا المعمومااات التااس أسساات مجتمااع المعمومااات ومااح تطبيقات ااا 

 (  (Onyancha, 2015, pp.387-388 .التواصث االجتماعس مواقع

منصاة سا مة لتباادث المعموماات بايح ا ااراد  ا او (Facebookوع ايماا بايح )نوالتس تت       
مااح مناااطة جغراايااة مختمفااةت وأصاابا اسااتخدام  ممارسااة م لواااة باايح طاا،ب الجامعااات زيااث 
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 ,Başaran & Rukundo)  أصاابزت جاازااي كبيااراي اااس زيااات ج االجتماعيااة وا كاديميااة.

2018, p.3680) (وLinkedIn( وهااو موقااع ناابكس لألعماااثت )Pinterest وهااو موقااع )
أو كتابااة  ( وهااو خدمااة تاادويح مصااغرةTwitterت و)ساكتناااب وجمااع ومناااركة وتخاازيح مر اا

( وهاو خدماة النابكات االجتماعياة ومنااركة Instagramت و)نترناتالرسا ث القصيرة عماا ا  
ج( وأزااادا ا 0220( ت ساااس عااااج )LinkedInوأقااادم ا )( (YouTubeو الصاااور والفياااديوت

(Pinterest(و )Instagram( ت سستا عاج )ج0292 ،)Reddick, 2019, p.80) ت)    
وأخيااراي عصاار إنترناات ا نااياا زيااث يااتج الااربط الناابكس باايح ا الت لمتواصااث مااع بعتاا ج       

 (Fabris, 2018, p.31) البعض لمقياج ببعض الوظا بت والزوسبة السزابية والروبوت.
أج أح الرقمنااة تساا ج اااس التبااادث الفعاااث لممعراااة والمعمومااات اااس أج مكاااح وزماااح اااس       

مختماب المجااالتت واالنتقااث مااح الفردياة إلاا الموتاوعات الرقميااةت وماح المنااظرة إلاا الزياااة 
الرقميةت ومح الزوكمة مح قبث المؤسسات إلا الزوكمة ماح خا،ث البيانااتت وماح االساتق،لية 

إلااااا تفاعااااث البناااار وا التت ومااااح المساااا ولية الفرديااااة إلااااا توزيااااع المساااا وليات  البناااارية
European Data Protection Supervisor, 2018, p.6)ات ( كمااا تساا ج التقنياا

الرقميااة اااس زااث المنااك،ت مااح توزيااع لممااوارد أكااار عدالااة وكفااااة إلااا ن ااج أكااار اسااتدامة 
 ((Floridi et al., 2018, p.693 .ل،ست ،ت

ح خ،ل اا معالجاة ياتج ما سسبة االرقمنة ها استخداج التقنيات الرقمية الت عما ما وبنااي       
تعزيز تزقية المخرجات التعميمياة المسات داة بالجامعاات ااس  ب دبالبيانات والمعمومات رقمياي 
وبادمج ا خا،ة والرقمناة  والتس أتزت ترورة ميمزاة إاار الجا زاةت تبي ة رقمية اعالة ومبتكرة

 تتنكث ا خ،قيات الرقمية التس يتج استعرات ا ايما يمس.
 :يمستعددت مفاهيج ا خ،قيات الرقمية ومن ا ما    رقنية:الاألخالقيات  -

 & Elena) أو المااوا ا التااس تتاامح االسااتخداج المناسااب لمتكنولوجيااا. هااس القواعااد      

Tomozei, 2018, pp.155-156) تفاعااث والعمااث اااس بي ااات رقميااة ب اادب ال وهااا معااايير
  ((Luke, 2018, pp.186-187 بنااكث عااادث اااس المجتمعااات واالقتصااادات الرقميااةة الزيااا

 .استامار التقنيات الرقميةالقوة الدااعة نزو وتنير هذ  المفاهيج إلا أن ا 
لدراساااة الزقاااا ة والمفااااهيج والسياساااات والقااايج المتعمقاااة  سوهاااس مجااااث معقاااد ودينااااميك      

ت واالساااتخداج فيااار الصااازيا ل اااا ياااؤدي إلاااا مناااك،ت لمتقنياااات الرقمياااةبالزياااادة الساااريعة 
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معايير ومباادئ توجي ياة  عاداد وتطبياة واساتخداج  لذا ا ا ((Kuzu, 2009, p.91أخ،قية.
مكانيااة الوصااوثت والنزاهااة  التقنيااات الرقميااة ومن ااا المساا ولية اااس ممارسااة العمااثت والدقااةت واا
النخصااااية والصاااادةت وساااارية المعموماااااتت والممكيااااة الفكريااااةت والساااا،مة العامااااةت والصاااازةت 

 ((van den Hoven, 2008, p.49   والرااهية.
ر التوجي ياااة ركاااز هاااذ  المفااااهيج عماااا أن اااا مجموعاااة ماااح القواعاااد والمباااادئ والمعااااييوتي       

لمسموكيات السميمة عند إعداد واستخداج التقنيات الرقمية اس بي ة رقمياة لمتميياز بايح الصاواب 
   ج ب  وما ال ينبغس القياج ب .اوالخط  وما ينبغس القي

تغيير طويث المدي ااس ن اج التفكيار ا خ،قاس ااس مختماب جواناب  وييقصد ب ا أيتاي أن ا      
 ,techUK)التااس يااتج ب ااا تصااميج زمااوث تقنيااة وتطويرهااا وتطبيق ااا. التكنولوجيااات والطريقااة

2019, p.2)  الجمااع باايح الااذج يقتتااس الرقمااس  سر ا خ،قااياانااير هااذا المف ااوج إلااا التفكويي
 المعراة الرقمية وتزميث القتايا ا خ،قية زول ا لف ج ا خ،قيات الرقمية.  

المنااك،ت ا خ،قيااة المتعمقااة بالبيانااات قاايج ااارع مااح ا خاا،ة التااس تاادرس وتي  كمااا أن ااا      
والمعمومات والتس تنمث: ا نتاج والتسجيث والتنظيج والمعالجاة والننار والمنااركة واالساتخداجت 
والخوارزميات التس تنمث: الذكاا االصطناعست والعواماث االصاطناعية وتعماج ا لاة والروبوتااتت 

ار والبرمجااة والقرصاانة والمعااايير الم نيااة مااح والممارساااتت والبنااس التزتيااة بمااا اااس ذلاات االبتكاا
وياري البزاث أح هاذا  (Floridi, 2018, p.3)أجاث صايافة ودعاج الزماوث ا خ،قياة الجيادة. 

 المف وج ييركز عما أخ،قيات المس وليح عح إدارة البيانات والمعمومات والبرامج الرقمية.

نتااااج  وييقصااد ب اااا أيتاااي        مجموعاااة مااح القااايج التااس تتفاااة عمي ااا المجتمعاااات لتصااميج واا
واساااتخداج وزوكماااة التقنياااات الرقمياااةت وقامااات المفوتاااية ا وروبياااة بصااايافة مجموعاااة ماااح 

والتااس قااد تكااوح أساااس لوتااع معااايير عالميااة وتناامث الكرامااة ا نسااانيةت  المبااادئ ا خ،قيااة
والسااااا،مةت  واالساااااتق،ليةت والمسااااا وليةت وا نصااااااب وا ماااااحت والديمقراطياااااةت والمزاسااااابيةت

 European)والخصوصااايةت ودقاااة المعموماااات والممكياااة الفكرياااةت واالساااتدامةت والرااهياااة:

Group on Ethics in Science and New Technologies, 2018, P.15) 
ماع التطاور الرقماس تتواكاب إعداد رؤية أخ،قياة رقمياة عماد مما سبة: أن ا وييستخمص       

نزو ما ينبغس أح يكاوح وماا هاو وزوكمت ا واستامارها  التقنيات الرقميةتصميج المذهث لتوجي  
 ومجاب ة تزديات ا. ومح اج تعزيز الاقة اس استامارهاجيد لمفرد والمجتمعت 
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 تتتا أهمية ا خ،قيات الرقمية ايما يمس:و   الرقنية: األخالقيات  أهنية 9-2

الرقمياة ااس تمكايح ا نسااح ماح تزقياة الاذات أج تنمياة قدرتا  عماا ا خ،قياات تس ج        
االزدهااااار مااااح زيااااث الخصااااا ص واالهتمامااااات والقاااادرات والم ااااارات المزتممااااةت والتطمعااااات 

راد والمجتمااع ككااثت وزااث وار ارصاااي لتزساايح وتعزيااز قاادرات ا اااتااوالمنااروعات الزياتيااةت أج 
المنااك،ت مااح خاا،ث ن ااج أكااار اسااتدامة الساات ،ت المااوارد ومااح اااج تزساايح زياااة ا نساااح. 
(Floridi et al., 2018, pp.691,693) 

ماعية التس تتيز اا التقنياات الرقمياة المؤسسات مح االستفادة مح القيمة االجت كما تيمكح      
توقاع و  افتنااج الفارصت ماحت وتيمكاح مح خ،ث تزديد ارص جديدة مقبولة اجتماعياي واساتامارها

ا خطاا وتجنب ا أو تقميم ا لوقاية مساارات العماث ماح الممارساات فيار المقبولاة اجتماعيااي أج 
   مؤسسات.أن ا نظاج إنذار مبكر تد المخاطر التس قد تتعرض ل ا ال

)Floridi et al., 2018, pp.694-695) 

تس ج اس الزوكمة الرقمية واالبتكار الرقماس ماح خا،ث التقيايج ا خ،قاس ع،وة عما أن ا       
 ((Floridi, 2018, pp.3-4لما هو جياد أو صازيا ب ادب تناكيث وتوجيا  التطاور الرقماس. 

تترجج المبادئ المتعمقاة بالقتاايا ا خ،قياة ا ساساية مااث االساتق،لية والكراماة ا نساانية كما 
والزرية والتساما والعدالة إلا مبادئ توجي ية قابماة لمتطبياة عناد تصاميج واساتخداج التقنياات 

أج أن ا تس ج اس تطوير واساتخداج التقنياات  (Öhman & Watson, 2019, p.3)الرقمية 
 الرقمية.
ااااس تزقياااة ا هاااداب المرجاااوة ماااح ا خ،قياااات الرقمياااة تسااا ج   سيسااااي عماااا سااابةوت      

ااس همال اا إزياث يسا ج  الفارد والمؤسساات والمجتماع ككاث االستامار الرقمس اس تقادج وتطاور
؛ لااذا أتاازا فرساا ا وتنميت ااا لاادي ا بناااا هاادج البناارية وهاادج التماساات االجتماااعس واسااتقرار 

 .99-كوايدإار جا زة ر الرقمس وبصفة خاصة اس العصوالط،ب ترورة ميمزة 
 احملور الجاىي: جماالت األخالقيات الرقنية: 

التقنيااات الرقميااة اااس العمميااة التعميميااةت  اماروهااا المبااادئ ا خ،قيااة التااس توجاا  اساات      
وييركاااز البزاااث عماااا زماياااة الممكياااة الفكرياااة )زماياااة زاااة المؤلاااب(ت والخصوصااايةت والدقاااةت 

 وايما يمس استعرات ا:  تااة إلا إسااة استخداج التقنيات الرقميةت باوالس،مة 
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 امللهية الفهرية )محاية حل املؤلف(:  2-9
تاج  زياث عاح بعادتعتبر زماية الممكية الفكرية مح القتاايا المتزايادة ا همياة ااس الاتعمج       
الساريع والمت،زاة  ااس ظاث التزاديات الناجماة عاح الجا زاة عا،وة عماا التطاور  اعميالت كيد 

ت واقتتاا ذلات الت كياد عماا أهمياة تعزيزهاات والطا،ب ااس زاجاة ماساة إلاا الرقماساس العصر 
 الوعا ب ا وتطبيق ا.

وتنااير الممكيااة الفكريااة إلااا ممكيااة فياار ممموسااة لألاااراد ومن ااا: االختراعااات وا عماااث       
ميمات والمؤلفااااات الموساااايقية الفكريااااة وا دبيااااة والفنيااااة والصااااور وا سااااماا والرمااااوز والتصاااا

والتسجي،ت الصوتيةت والع،ماات التجارياةت وا صاناب  لسوالموزات والنزت وبرامج الزاسب ا 
 (Mehrpouyan & Razavi, 2014, pp.272-273)النباتية الجديدةت وا سرار التجارية.  

نير أيتااي إلاا إباداعات العقاث التاس تتعماة بكاث ناسا ماح ا عمااث ا دبياة والفنياة كما تي       
 والع،مات التجارية ا خري ا لسواالختراعات وبرامج الزاسب 

(World Intellectual Property Organization, 2020, p.1) 

وييساتخمص ممااا ساابة أح زمايااة الممكيااة الفكرياة هااس الزمايااة القانونيااة ل نتاااج العقمااس       
يتج ترجمت  اس صورة أعماث اس مختمب المجاالتت ويس ج ذلت اس تعزيز واساتامار هاذ   الذج

 دعج بدور  التنمية الناممة عما مختمب المستويات. يي كما ا عماث بنكث قانونس 
مختمفة لمممكية الفكريةت وفالباي تنقساج إلاا ا تايح: الممكياة الصاناعية وزاة  وتوجد أنواع      

المؤلااب زيااث تناامث الممكيااة الصااناعية أنااكاث متعااددة ومن ااا: باارااات االختااراعت والتصااميمات 
الصااناعيةت والع،ماااات التجارياااةت والمؤنااارات الجغرااياااةت وزااة المؤلاااب التاااس تنااامث ا عمااااث 

 .بمختمب أنواع ا العممية والفنية وا دبية
 (World Intellectual Property Organization, 2020, p.3) 

يقاوج  والاذج( ج0220( لعااج )80ويتج زماية هذ  الزقوة اس مصار واقااي لقاانوح رقاج )      
بزماياااة جمياااع مجااااالت زقاااوة الممكياااة الفكرياااة وهاااا بااارااات االختاااراع ونمااااذج المنفعاااةت 
والتصاااميمات التخطيطياااة لمااادوا ر المتكامماااةت والمعموماااات فيااار المصااافا عن اااات والع،ماااات 

المؤنااارات الجغرااياااةت والرساااومات والتصاااميمات والنمااااذج الصاااناعيةت والبياناااات التجارياااةت و 
 (0220ةتقاااانوح الممكياااة الفكريااا)وزقاااوة المؤلاااب والزقاااوة المجااااورةت وا صاااناب النباتياااة. 

 (ج0225( لعااج )497ا صدور ال، زة التنفيذية بقارار ر ايس مجماس الاوزراا رقاج )ع،وة عم
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( لعااج 0020لاوزراا رقاج )با تااة إلا قارار ر ايس مجماس ا (0225)ر يس مجمس الوزراات 
)ر ايس مجماس ج( بتعديث بعاض أزكااج ال، زاة التنفيذياة لمكتااب الاالاث ماح القاانوح. 0226)

 (0226الوزراات 
وي تج البزث بزماية زة المؤلب نظاراي الساتخدام  ااس العممياة التعميمياة بالكمياة موتاع       

 التس يقوج ب ا الط،ب. والم اج الدراسة اس البزوث ومختمب ا عماث
يزمااس المخرجااات ا بداعيااة لممااؤلفيح بماانز ج زقوقاااي زصاارية س قااانونوييقصااد باا  نظاااج       

 ج لفتااارة مزاادودة مااع مراعااااة بعااض االساااتانااات التااس تساااما لمااتزكج اااس اساااتخداج إبااداعات
كماا ييقصاد با  قاوانيح لزماياة ا عمااث الفكرياة  (Ola, 2015) بدوح إذح المؤلاب اباستخدام 

والمقااااااالت والنناااااراتت والمزاتاااااراتت والرواياااااات ت ا دبياااااة والفنياااااة لمماااااؤلفيح مااااااث الكتاااااب
وقواعاد  ا لاسوالمسرزياتت والموسيقا والمنزوتات والموزات الفنياةت وا اا،ج وبارامج الزاساب 

التقنية مح النسا  أو التزاوير أو الترجماة أو والرسوج  تالبياناتت والخرا ط الجغرااية وا ع،نات
   .التوزيع بدوح إذح المؤلب

(World Intellectual Property Organization, 2020, p.20) 
 وتزما هذ  القوانيح نوعيح مح الزقوة:    
الزقوة المعنوية أو النخصية أو ا دبية: وهاا قواعاد لزماياة المصاالا فيار االقتصاادية   -

( 80واقاااي لقااانوح رقااج ) ومن ااا                            (36ت  ص0299ت لصاايح الوطنيااة لمممكيااة الفكريااةإدارة ا)
زاااة إساااناد و لمجم اااورت  الفكااارج(: الزاااة ااااس ننااار العماااث 943( بالماااادة )0220لعااااج )

والزصاوث عماا إذح المؤلاب عناد ننار  لنخصيت  وروز ت امتدادالمزتوي إلا مؤلف  ا و 
أو تزريفاا  أو تعديماا  أو  الفكاارجنترنااتت والزااة اااس منااع أج تنااوي  لمعمااث عمماا  عمااا ا  

                                                                                                                                                                                                                   (0220ةتقانوح الممكية الفكري) طمة عمي  زة الس،مة.تنوي  سمعة المؤلب ويي 
 المااادجث عمااا العا ااد تيمكااح المؤلااب مااح الزصااو سالزقااوة االقتصااادية أو الماليااة: والتاا -

ت  0299ت إدارة الصايح الوطنياة لمممكياة الفكرياة)الغيار  عمالا  بادوح إذح  اساتخداجنتيجة 
(: نساا  أو اسااتخداج 947( بالماادة )0220( لعاااج )80ح رقااج )ومن اا واقاااي لقاانو    (36ص

العمااااث باااادوح إذحت أو البااااث ا ذاعااااس أو التزرياااار أو التاااا جير أو التاااارخيص المؤقاااات أج 
نترنتت والزاة ااس الاتزكج استخداج ا عماث الفكرية بنروط مقابث رسوجت أو الننر عما ا  

ينمث ذلت زقوة الترجماة والتزاوير و  تا صمساس إيداع مؤلفات اكرية منتقة مح المؤلب 
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الذي يعنا تعديث عمث  نتاج عمث آخر ماث تزوير كتاب لمط،ب لتكييفا  ليناساب مساتوي 
( ماح القاانوح لمادة خمسايح عااج ماح تااري  962أقثت ويتج زماياة هاذ  الزقاوة بالماادة )

                                                                                                                                                                                                                   (0220ةتقانوح الممكية الفكري)وااة المؤلب 
ومن اا: ( ماح القاانوح 979بالماادة )وتوجد استانااات ل،ستبعاد مح زماية زاة المؤلاب      

أج االقتباااس ماااح المؤلفاااات المزميااة بنااارط ذكااار مصاادر االقتبااااس واساااج  :زريااة االساااتعماث
وااس  وح إذح المؤلابدبا إع،مياة  هاداب تعميمياة أو بزاياة أو تقاارير إخبارياةت وذل تالمؤلب

قااانوح الممكيااة ) بنااكث مباناار أو فياار مباناار. مااالسالزاادود المعقولااة باادوح تزصاايث مقابااث 
 فاراض تعميمياة ماع ا ناارة   لساع،وة عما االقتباس مح برنامج الزاسب  (0220ةتالفكري

ر ااايس مجماااس )( بال، زاااة التنفيذياااة 92أيتاااا إلاااا البرناااامج المقتااابس منااا  وذلااات بالماااادة )
 (0226 الوزراات
ييقصد بزة المؤلب اس البزث: الزماياة القانونياة لمزقاوة المعنوياة  ةما سبوبنااي عما       

والمالية لجميع ا عماث ا دبية والفنية والعممياة ماح نساخ ا وتعاديم ا وترجمت اا وننارها بادوح 
 لألفراض التعميمية والبزاية. بقواعد مع منا ص،زية زرية االستعماث إذح المؤلب

ولكح أسفرت التطاورات الرقمياة عاح نتاا ج إيجابياة تاؤار عماا الماؤلفيح ومن اا: سا ولة       
مكانية تسويق  عبر نبكة ا   نترنت بتكمفاة الننر مع انخفاض التكمفةت وسرعة توزيع العمث واا

مااح ذلاات اتوجااد نتااا ج ساامبية ومن ااا: صااعوبة الااتزكج اااس النناار عباار وعمااا الاارفج  منخفتااة
االقتبااس أو إعاادة الصايافة بناكث فيار ساميج و  طا الزدود الجغرااية لمدوثتالنبكة التس تتخ

 (Nunes & McPherson, 2013, p.437). ااس الم ااج البزاياة وا عمااث الفصامية المطموباة
 ا: القرصنة ومح أنكال با تااة إلا 

االنتزاث وهو أح ي خذ ارد عمث ارد آخر ويدعا أن  عمم  الخاص ب  دوح ا ناارة إلاا       
ة ماح مرجع العمث ا صمس وهو أكار نيوعاي نظراي لسا ولة الوصاوث إلاا المعموماات بنقارة وازاد
ة صاالط،بت وتوجد مواقع تبيع الم اج المطموبة او تقدم ا مجاناايت وماح بايح أناكال  قاص ول

عااادة صاايافة كممااات أج نااخص دوح ذكاار المصاادرت  النصااوص دوح االعتااراب بالمصاادرت واا
ت وناراا م ماة أو والدردنة مع الط،ب ا خريح أانااا االختباار ماح خا،ث ال واتاب المزمولاة

أو المجااوا  ي  (Elena & Tomozei, 2018, pp.161-162) تنترنااورقااة عباار ا  
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 ,Nunes & McPherson, 2013)ناخص كخدماة نخصاية  عاداد الم ااج المطموباة. 

p.437) 
االسااتخداج فياار القااانونس لمزتااوي مزمااا بزقااوة الطبااع ومااح أنااكاث القرصاانة أيتاااي       

والننر ومن ا: الصور ومقاطع الفياديو والبارامج والرساوج البيانياة والكتاب والمجا،ت والعاروض 
التقديمية وخ،اا ت وينامث هاذا االساتخداج: النسا  فيار القاانونس أو تنزياث ومنااركة المزتاوي 

وماح عواماث ذلات ماح وج اة نظار دراساة  (Lee et al., 2018, p.289)وح إذح باد المزماس
(Suduc et al., 2009, pp.31, 34) أن اا باهظاة الاامحت ومعظاج أقاراح الطا،ب يقوماوح :

بذلتت وس ولة الزصوث عمي ا بدوح ترخيصت وقد يرجع ذلت أيتاي إلاا عادج إدراك اج با ح هاذا 
   (wu et al., 2010, p.199).سأو قانون أخ،قسالسموت فير 

بسبب الكج ال ا اث ماح  القرصنة نترنت متاح لمجميع وال يتج اكتنابا   با تااة إلا أح      
لكترونياةت ونقاص الكفاااة ا كاديمياة وعادج القادرة عماا التعبيار عاح ا اكاارت وعادج الموارد ا  

مااح الطاا،بت وعاادج  العممااسنظاارا لعاادج طمااب ال ي ااة التدريسااية التوايااة  بزااة المؤلااب االااوع
   (Al-Jarf, 2013, pp.243,246)موح باالنتزاث لعقاب صارج. تعرض مح يقو 

لذا نن ت تدابير الزماية التكنولوجياة  عاقاة الزصاوث عماا العماث واالساتفادة منا  إال        
 تالصااغير)با ذح المؤلاب باساتخداج نظااج لمناع النسا  والتنافير والزصااوث عميا  بمقاباث ماادج 

وزما قاانوح الممكياة الفكرياة المصارج التادابير التكنولوجياة بدرجاة عالياة  ( 92ت ص0225
وبغراماة ال  ت( مح القانوح بالمعاقبة بالزبس مادة ال تقاث عاح نا ر989زيث تناولت المادة )

( جنيا ت وذلات ااس زالاة البياع أو التا جير أو 92222( جني  وال تزياد عاح )5222تقث عح )
ر  ي عمااث مزمااا بممكيااة اكريااة عباار ا ج اازة التقنيااة أو االنترناات وفيرهااا التقميااد أو النناا

باادوح إذح مساابة مااح المؤلااب با تااااة إلااا صااناعة أو اسااتيراد أج وساايمة معاادة لمتزايااث 
وكسااار الزماياااة التقنياااة لمعماااث أو إزالاااة أو تعطياااث أج زماياااة تقنياااة يساااتخدم ا المؤلاااب أو 

 (0220ةتقانوح الممكية الفكري)ا دبية أو المالية. االعتداا عما أج زة مح زقوة المؤلب 
وييستخمص مما سبة أح قانوح الممكية الفكرية المصرج أتفا الطابع القاانونس لزماياة       

ماح الطا،ب الاوعا  ويقتتاسالرقماست  أعماال ج بالعصاروالمالية لممؤلفيح ااس الزقوة ا دبية 
با  ل،لتاازاج بتطبيقاا  ااس مختمااب ا عماااث البزايااة والفنياة التااس يقااوج ب اا الطاا،ب اااس العمميااة 

 التعميمية والبزاية.
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عدد مح ا جرااات الوقا ية مح قبث الطا،ب  (324ت ص 0299 ت)مرادواقترزت دراسة       
ااس أج بزاث مقادج ماح الطا،بت  العمماسومن اا: االلتازاج بخطاوات البزاث  زة المؤلبلزماية 

قتباااس مناا  مااع ذكاار  اااس قا مااة المراجااعت ونناار اقااااة ا مانااة وا نااارة إلااا المصاادر عنااد اال
العممية عند الط،ب اس مختمب المزاتارات والبارامج التدريبياةت وتجناب ذكار المراجاع العممياة 

 ,Al-Jarf)دوح الرجااوع إلي ااات وأال تخاادج البزااوث ا هااداب النخصااية كمااا أوصاات دراسااة

بترورة وتع سياسات واتزة ومكتوباة ماح قباث الجامعاات لزماياة الممكياة الفكرياة  (2013
عاا،وة عمااا الت كيااد عمااا توعيااة الطاا،ب ب ساااليب التوايااة  ممتاازميحالمعاقبااة فياار  وتاارورة

 الممكية الفكرية. لكترونيةت وأح يكوح لدي كث جامعة مكتب زقوةلممصادر ا  
وت سيساااي عمااا مااا ساابة ااا ح قتااية زمايااة زااة المؤلااب قتااية زاساامة اااس العمميااة       

 ح التقنيااات الرقميااة تاياار العديااد مااح المخاااوب  الرقمااسالتعميميااة وبصاافة خاصااة اااس العصاار 
ذا لا توالتس قد تكاوح مقدماة لمممارساات االزتيالياة خا،ث الم ناة ا كاديمياة المساتقبمية بن ن ا
ار الجا زة بنكث خاص. توعية الط،ب ب ا يقتتس  بنكث عاج واا

 اخلصوصية:   2-2
يتسج بتقنيات االتصااالت الرقمياة الزاة ااس زماياة سارية  الذجيتطمب العصر الرقمس          

المعموماااات النخصااايةت أو المعموماااات فيااار المرفاااوب منااااركت ا ماااع ا خاااريحت والتزااارر ماااح 
والتااس تتعاادد مفاهيم ااا والاقااةت الخصوصااية لتااماح الساا،ج وا ماااح  المعراااست وازتااراجتطفااث ال

 :يمسايما 
وها بنكث عاج اهتماج ا اراد بالزفااظ عماا مساازة نخصاية خالياة ماح تادخث ا ااراد         

والمؤسسات وتنمث: خصوصية الفردت وخصوصية السموت النخصست وخصوصية االتصااالتت 
عمماااي باا ح معظااج االتصاااالت  (Peslak, 2010, pp.5-6). وخصوصااية البيانااات النخصااية

 .والبيانات النخصية أتزت رقمية
زااة الفاارد اااس الااتزكج اااس البيانااات النخصااية التااس تتماااث اااس البيانااات  ييقصااد ب اااكمااا        

لمنناار متااا وكيااب وكااج المعمومااات المتازااة دت وتزديااد فاار ال خااصالماديااة أو الرقميااة التااس ت
 .التزرر مح التطفثت والتدخث اس الخيارات النخصية، ووالتبادث بيح النظج الرقمية

 (Lawler et al., 2008, p.5) (Bevanda et al., 2009) (Presthus & Vatne, 

2019, p.40) 
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أن اا مساتوي ا مااح المطماوب لمبياناات والمعموماات عما  اس البزث بالخصوصيةوييقصد       
مااع  ل،زتفاااظ ب ااا دوح نناارها وزمايت ااا مااح ا تازااة باادوح موااقتاا  الرقميااة الخاصااة بااالفرد

 ومح قبث ا خريح. ازتراج هذا المستوي لآلخريح
لكترونااس أو عنااد الااتعمج ا   وتزااديات ا الخصوصااية يااداتومااع النمااو الرقمااس تاازداد ت د      

 ااسالتعمج عند بيعدت ومن ا: قياج أج نخص باستخداج اسج المستخدج وكممة المارور ل،ناترات 
ذلااات االنتباااا  إلاااا أساااموب كتاباااة الطالاااب.  ويقتتاااسرسااااث الم ااااج المطموباااة إالمناقناااات أو 

(Nunes & McPherson, 2013, p.437)  
واستخداج بيانات نخصية فير صزيزةت وجمع وننر بيانات نخصاية صازيزة بطريقاة       

ير منروع لبيانات خاصة با خريح أو الزصاوث عماا رساا ث فير منروعة كالتوصث بطرية ف
   (052ت ص0297 تزما   ليما)مع إسااة استخدام ا.  متبادلة وخ،ا 

التواصاث االجتمااعس صاوراي  ساماا  عما مواقاع وأعتاا هي ة التدريسمناركة الط،ب و       
ودرجات الط،ب والكايار ماح ا نناطة التاس تتساج بخصوصاية العممياة التعميمياة با تاااة إلاا 

انت اكاات خطيارة  تممارسااالوتمااث هاذ   تا نناطةهاذ  الننر بدوح موااقة مح يناركوح ااس 
 (Dika & Hamiti, 2011, p. 1113)  لممعايير ا خ،قية.

رسااث رساا ث        ع،وة عما اختراة الخصوصية عبر ا نترنت واستخداج بارامج التجساست واا
 .ال وية الرقمية ت وسرقةعنوا سبنكث  ا لكترونسالبريد 

(Peslak & Peslak, 2006, p.174) 
سااة اساتخدام ا عبار ال        تقنيااتلذا يجب تزذير الط،ب مح مخاطر إاناا المعمومات  واا

 (Chou & Chen, 2016, p.131)الخصوصااية وزمايااة البيانااات. بالرقميااة والتوعيااة 
(And Bryer, 2012, p.99)  بيانااات النخصااية عمااا تخاازيح أقاث قاادر مااح العاا،وة عمااا

 (Borcea et al., 2006, p.168). ي ا ج اازة الرقميااةت وتقساايم ا باادالي مااح إدارت ااا مركزيااا

 ما يتج ننر  زتا ال يتج طمس الخط الفاصث بيح الزياة الخاصة والعامة. نتقااابا تااة إلا 
الا ا همياة ااس العصار الرقماس عد زماية الخصوصية موتوع باوت سيساي عما ما سبة تي       

بزماياة الخصوصااية وبصاافة خاصااة زياث ياارتبط االسااتخداج ا خ،قاس السااميج لمتقنيااات الرقميااة 
 .99-كوايداس التعميج الجامعس إار جا زة 
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 :الدقة 2-3   

يتسااج العصاار الرقمااس بكااارة البيانااات والمعمومااات وساا ولة نناارها وتااداول ا؛ لااذا ينبغااس       
 لمعمومات أاناا عممية التعمج.مراعاة دقة ا

تااوخا الزااذر عنااد تبااادث  تقتتااست والتااس ا صااالة اااس اسااتخداج المعموماااتييقصااد بالدقااة: و        
واالنتناار ال ا اث لممعموماات الخاط اة  اس توا زخم ااعبر النظج الرقمية ومناركة المعمومات 
تزماث المسا ولية ت و خطاااالت كد مح صزت ا ماع تصازيا ا ع،وة عما  وا خبار فير الزقيقة

    (M. Masrom et al., 2011, p.371)  ا.نتيجة لمترر الناجج عن
 Durward et)عارب أيتاا عماا أن اا مادي صازة البياناات ومواوقيت اا واعتمادهااوتي       

al., 2016, p.825)كما ييقصاد ب اا النارعية والمصاداقية التاس ياتج ب اا تقاديج المعمومااتت   ت
االنتنااار السااريع لممعمومااات تااوخا الزااذر مااح ا خطاااا وتصاازيز ات ومااح أنااكاث  ويقتتااس

انت اك اااا: منااااركة أج بياناااات عااا،وة عماااا اساااتخداج الماااوارد الزوسااابية لتزقياااة مكاساااب 
 (Taherdoost et al., 2011, pp.817, 817) نخصيةت وكتابة معمومات خاط ة.

وييقصد ب اا ااس البزاث التادقية ااس صازة البياناات والمعموماات عبار التقنياات الرقمياة        
معمومااات دقيقااة لموصااوث إلااا نجااج تزااديات كبياارة مااع مراعاااة التاادقية عنااد مناااركت ا زيااث 

بصافة  لذا ينبغس التزقة مح دقاة البياناات والمعموماات وصازت ا توواتزة اس العصر الرقمس
 إار الجا زة. ممية التعمجعاج وبصفة خاصة أاناا ع

  :الصالمة 2-4

لااذا اتعزيااز  تالمتنوعااة مااح الت دياادات إلااا مجموعااةقااد يااؤدج اسااتخداج التقنيااات الرقميااة       
 الس،مة الرقمية لدي الط،ب مح القيج ال،زمة لزمايت ج مح المخاطر.

تااس تااؤدج إلااا الساا،مة هااس الزمايااة مااح خطاار إسااااة اسااتخداج التقنيااات الرقميااة الإح       
االساتخداج  :ييقصاد ب اا ااس البزاثو  (Ming et al., 2015, p.364) ع خساا ر كبيارة لممجتما

أج خطاار أو ت ديااد عنااد مااح أجااث الزمايااة مااح  اااس الااتعمج الرقميااة لمتقنياااتوا خ،قااس  مااحا 
 استخدام ا.

التااس قااد  ومااح أباارز صااور انت ااات الساا،مة الرقميااة: إرساااث البريااد الماازعجت والفيروسااات      
الوصاوث إلاا و ت (A G. & Pillai, 2014, p.1)تتسابب ااس إتا،ب النظااج الرقماس ب كمما 
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رساااث أج تطبيقااات برمجيااة تيزاادث أتاارار لآلخااريح لااذا يقتتااا اا و ذح مالكاا ت إ باادوح نترنااتا  
 يتج تصميم  أو ننر  لآلخريح. تطبيةالتفكير اس عواقب أج 

(Eftekhari, 2012, pp.2-3)  
 ب ادبوالوصاوث إلاا المعموماات والممفاات النخصاية  االختراة لمنظج الرقميةع،وة عما       

 & Barrow)المناسببل لاتببالم الم مبب  واالسااتخداج فياار  تل ااج ت ديااد ا خااريح وا سااااة

Gary, 2006, pp.37,53,66)  (Atkinson et al., 2009,p.14) تا وأكاادت دراساا
(Šimandl, 2017, p.52) (Mura et al., 2014)  ا عماا اأزاد الناروط ال اماة لمقتاأح

والممارسااات الجيااادة عمااا االساااتخداج ا مااح  مة الرقميااة هاااس التعماايج والتاادريبمخاااطر الساا،
 عند استخدام ا. ت والتوعية بالتدابير الوقا يةلمتقنيات الرقمية

فياة وكي تلذا تتزقة الس،مة الرقمياة ماح خا،ث تعزياز السا،مة والزماياة لمبي اة الرقمياة       
 وعاادج ا تاارار ب ااج تإدارت ااا ل،سااتفادة مااح مزايااا التطبيقااات الرقميااة لخدمااة الااذات وا خااريح

 تعزيزها اس التعميج الجامعس إار الجا زة. يقتتسزيث  لدرجة تصث إلا جرا ج خطيرة
 : إشاءة االشتدداو 2-5

يجااة إسااااة يمكااح أح ينااتج عااح التقنيااات الرقميااة عواقااب ساامبية عمااا عمميااة الااتعمج نت      
أاناااا عمميااة  لمتقنيااات الرقميااة االسااتخداج فياار ا خ،قااساسااتخدام ات وييقصااد ب ااا اااس البزااث: 

 ما يمس: وينمث نطاة إسااة االستخداج التعمجت
نترنات أانااا ممارسة ا لعاب عما ا  ومن ا  الوقت فير المناسباستخداج تطبيقات ا اس        

ومواقع التواصاث االجتمااعس ت ومواقع الويب التراي يةت رونسا لكتالتعمجت وتصفا رسا ث البريد 
دماااح ا  واالسااتماع إلااا الموساايقات الااتعمجت عمميااة  أاناااا المراساامة الرقميااةو  نترنااتت وتصاافا واا
         (Weatherbee, 2010, p.36)    دوح عمااااج ا ساااااتذة نترناااات أاناااااا المزاتاااارةا  

(Dika & Hamiti, 2011,p.1111)   (Mura & Diamantini, 2014, p.1230) 
 .التعمج ميةزيث ييعد ذلت إهدار لوقت العممية التعميميةت ويتسبب ذلت اس انث عم

وماااح أناااكاث إساااااة اساااتخداج التقنياااات الرقمياااة: االساااتخداج فيااار المناساااب لمبيانااااتت       
 (Chavan & Tripathi, 2010, pp.54,56)وانت اات ازتاراج ا خاريح عبار التقنياات التقنياةت

 مع عدج القياج بذلت. الوسا ط الرقميةإرااة م مة عبر  ودعاا
 (Elena & Tomozei, 2018, p.162) 
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 جيلعمميااة التعماا الرقميااة ت ديااداتعااد إسااااة اسااتخداج التقنيااات تي وت سيساااي عمااا مااا ساابة       
والتس ينبغس التصادج ل اا بقاوة ت ناجمة عح الممارسات فير ا خ،قية لمتقنيات الرقمية والتعمج

اسااتخداج التقنيااات الرقميااة أاناااا عمميااة  مااح خاا،ث قواعااد أخ،قيااة رقميااة معمنااة تناامث زاادود
 ع،وة عما المتطمبات التالية لتنمية ا خ،قيات الرقمية: صفة خاصر إار الجا زة وب التعمج
مااح خاا،ث الوصااوث الفعاااث الوصااوث المتساااوج لجميااع الطاا،ب إلااا المعمومااات الرقميااة        

ت ((Fabris, 2018, p.68زتاااا ال يكاااوح هناااات اجاااوة رقمياااة واقااياااة وعممياااة  ل نترنااات
ت خ،قيااات الرقميااة خااارج قاعااة المزاتاارة والباادا اااس تطبيق ااا بالزياااة الزقيقيااة مناقنااة او 
التاادريب عمااا االسااتخداج ا مااح والمسااؤوث وا خ،قااس لجميااع التقنيااات الرقميااة لجميااع أاااراد و 

تاواير بارامج ت و لمعاايير االساتدامة وازتاراج زقاوة ا خاريح واقااي  لايس الطا،ب اقاطت و المجتمع
 ((Olcott et al., 2015, p.67ا عما االنتزاث ا كاديمس. لمقتا
خ،قيات الرقمية لماتمكح ماح مواكباة التطاورات التكنولوجياة لأل واقاي الزالية  تقييج الموا او       

تعزياز تطاوير وتطبياة االبتكاارات الرقمياة ماع و ت ((Floridi et al., 2018, p.702وتزاديا ا 
 ((Floridi, Cath, & Taddeo, 2019, p.9تماح ازتراج القيج ا خ،قية.

التوعياة و  تنمية مختمب أنواع القيج لدي الط،ب مح خ،ث التربية النااممةتبا تااة إلا       
 .استخداج التقنيات الرقمية إسااة ا جرااات عند بعواقب
وبصاافة خاصااة  لمجامعاااتأتاازت تنميااة ا خ،قيااات الرقميااة هاادااي أساسااياي  مبمااا القااوثو       

وتاارتبط ببعتاا ا  تكمااث بعتاا ا الاابعضالتااس تي  اااس مجاالت ااا المتنوعااة 99-كواياادإااار جا زااة 
ت ماة التعمايج وا نساانيةو ت وأي انت ات  ي مجاث قد يسا ج ااس ان ياار منظالبعض ارتباطاي وايقاي 

 ينتقث البزث إلا الجانب الميدانس ايما يمس.و ت ا طار النظرج بذلت ينت سو 
 البحح اجلاىب امليداىي

ت والمعالجاااة وأداة البزاااثعيناااة البزاااثت مجتماااع و ينااامث الجاناااب الميااادانس أهدااااا ت و        
 ويتتا ذلت ايما يمس: الميدانست ومناقنة نتا ج البزث تا زصا ية لمبزث

 :أهداف اجلاىب امليداىي للبحح -9
ا خ،قياات الرقمياة  زاوثالطا،ب  آرااإلاا الوقاوب عماا لمبزاث  الميدانسي دب الجانب       

ت والعواماث التاس تزاوث دوح التقياد 99-كوايادإاار جا زاة  طبكمية التربية النوعية جامعاة دمياا
 لتعزيز ا خ،قيات الرقمية بالكمية. ومقترزات جت منظورهجبا خ،قيات الرقمية مح 
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 :جمتنع البحح والعيية -2
المرزمااة ح انااتمث مجتمااع البزااث عمااا طاا،ب كميااة التربيااة النوعيااة جامعااة دمياااط          

وتااج ت موصااوث إلااا مختمااب الاادرجات العمميااة والم ااح المختمفااةالجامعيااة ا ولااا هااس الساامج ل
 الباارامج التعميميااةانااتقاة عينااة عنااوا ية مااح طاا،ب الفرقااة الاالاااة والرابعااة بالكميااة بجميااع 

عااداد معمااج الزاسااب  ت والتربيااة الفنيااةت والتربيااة ا لااس)االقتصاااد المنزلااست وا عاا،ج التربااوجت واا
ميميااة بالكميااة قااد تااؤار اااس وج ااة نظاارهج زااوث ا خ،قيااات الموساايقية(  ن ااج مااروا بخباارة تع

 (.9اس جدوث ) ث العينة إلا المجتمع ا صمسمعد يتتاو  تالرقمية

 

النسبة 
المئوية 
لئلجمالي

%إجماليأنثىذكرإجماليأنثىذكرالشعبةالفرقة

12612690-140140-االقتصاد المنزلي

431352293188.6التربية الفنية

4981130427711951.5اإلعبلم التربوي

5288140448212690إعداد معمم حاسب آلي

4812461083.3التربية الموسيقية
1093484579232041290.2إجمالي الفرقة الثالثة
12412491.2-136136-االقتصاد المنزلي
964733586195.3التربية الفنية
4494138378612389.1اإلعبلم التربوي

241041281810011892.2إعداد معمم حاسب آلي
11314191071.4التربية الموسيقية

784114895937743689.2إجمالي الفرقة الرابعة

18775994615169784889.6

جدول )1(
معدل عينة طبلب كمية التربية النوعية إلى المجتمع األصمي

عينة البحث

الثالثة

الرابعة

اإلجمالي

المجتمع األصمي لمعينة
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 معاادث ا اااراد عينااة البزااث واقاااي لمنااوع زيااث بماا النساابسالتوزيااع  (9جاادوث )ويتتااا مااح      
قاة الاالااة ماح الفر معادث  اوبما ت%(80.99ا نااث ) معادث%( ااس زايح بماا 97.89الاذكور )

 مااح إجمااالس العينااة الفرقااة الرابعااة معاادث زاايح بمااا س%(ت ااا48.58) إجمااالس عينااة البزااث
مبااارامج ل ااااراد العيناااة واقااااي  النسااابسجااادوث يبااايح التوزياااع  ست ويتتاااا ايماااا يمااا%(59.40)

 .التعميمية

 
( أح أعماا نسابة ماح العيناة نااركت ااس اساتيفاا االساتبانة 0وييستخمص مح جدوث )

وا عا،ج الترباوج ااج التربياة الفنياة  آلاساالقتصاد المنزلس يمي ا إعداد معماج زاساب  جرنامبمح 
 بالبرامج ا خري.والتربية الموسيقية نظراي  ح أعدادهج بالمجتمع ا صمس أقث قياساي 

 أداة البحح:-3
ات عماااا الدراسااا طااا،عاالعماااا اي وتاااج إعااادادها بناااا تساااتبانةاالتمامااات أداة البزاااث ااااس       

مجااااالت  ويمي ااااالبياناااات ا ساسااايةت  واناااتممتت والبزاااوث ذات الصااامة با خ،قياااات الرقمياااة
 توالخصوصاايةت )زمايااة زااة المؤلااب( الممكيااة الفكريااة الممارسااات ا خ،قيااة الرقميااة وهااا:

ساااة االساتخداج  توالدقة العواماث التاس تزاوث دوح التقياد با خ،قياات الرقمياةت ااج والسا،مة واا
خداج مقيااس ليكارت خماساا متادرج لقيااس اساتجابات الطا،ب )دا ماايت فالباايت أزياناايت وتج است

النسبة المئويةالتكراراتالبرامج التعميمية

29.48%250االقتصاد المنزلي

28.77%244إعداد معمم الحاسب اآللي

28.54%242اإلعبلم التربوي

10.85%92التربية الفنية

2.36%20التربية الموسيقية

100%848المجموع

جدول )2(
التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمبرامج التعميمية
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إااار جا زااة  نااادرايت أبااداي( انت ااااي بسااؤاث مفتااوح لمقترزااات الطاا،ب لتعزيااز ا خ،قيااات الرقميااة
 .99-كوايد
 :يمسمح خ،ث التزقة مح الصدة والابات كما )االستبانة(  تقنيح أداة البزثوتج     

 االشتباىة: صدم 
كماا  تسااة الاداخمساال و صادة المزكمايح  تج التزقة مح صادة االساتبانة ماح خا،ث      
 :يمس
 صدم احملهنني:-أ

تخصاص أصاوث  تج عرض االستبانة اس صورت ا ا ولية عماا مجموعاة ماح المزكمايح      
كاث اقارة  اطارتبالموقاوب عماا مادي وتعمايج الكباار والاتعمج المساتمر  التربوجالتربية والتخطيط 
تاج زاذب إلي ت ومدي مناسابت ا لا ت ومادي وتاوز ات وااس تاوا آرا  اج  سلممزور التس تنتم

عبارة اس مجااث الممكياة الفكرياةت وتاج إتاااة عباارة ااس مجااث إساااة االساتخداجت وتاج زاذب 
عبارة اس مجاث الدقة با تااة إلا إعادة صيافة بعض العبارات لغويااي لتصابا االساتبانة ااس 

 :سانتممت ما يم  ا الن ا ية زيثصورت
والممارساااات ا خ،قياااة الرقمياااة لخمساااة مجااااالت: مجااااث الممكياااة ت البياناااات ا ساساااية      
( عبااارةت ومجاااث الدقااة 93( عبااارةت ومجاااث الخصوصااية )99) )زمايااة زااة المؤلااب( الفكريااة

 ب جمااالس اتر ( عبااا8ت ومجاااث إسااااة االسااتخداج )عبااارات (9( عباااراتت ومجاااث الساا،مة )4)
( عباارة با تاااة إلااا العواماث التااس تزاوث دوح التقيااد با خ،قياات الرقميااة والتاس نااممت 45)
 بالكمية. ( عبارات انت ااي بسؤاث مفتوح لمقترزات الط،ب لتعزيز ا خ،قيات الرقمية8)
 االتصام الداخلي: -ب

االرتباااط باايح االتساااة الااداخمس ل،سااتبانة مااح خاا،ث زساااب معامااث  تااج التزقااة مااح
إلياا  العبااارةت  ستنتماا جدرجااات كااث عبااارة مااح عبااارات االسااتبانة والاادرجات الكميااة لممجاااث الااذ

 التالس:الجدوث  اسيمس وجاات النتا ج كما 
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الت
مجا

ال

العبارات
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

الداللة 
اإلحصائية

دال0.520.01ُأدون المراجع عند االقتباس منيا في إعداد البحوث.

دال0.430.017أنسخ أجزاء من واجبات وبحوث زمبلئي وُأرسميا لؤلستاذ عمى أنيا خاصة بي.
أستخدم الصور والرسوم البيانية والجداول واألشكال التي يتم تنزيميا من اإلنترنت مع 

تدوين مصدرىا.
دال0.560.001

دال0.720.01ُأسجل فيديو لؤلستاذ الجامعي وىو يحاضر بعممو.

دال0.560.01ُأدون مراجع عممية لم أقم باالطبلع عمييا في الواقع.

دال0.620.01أقوم بنسخ ولصق فقرة من اإلنترنت دون تدوين المرجع.

دال0.450.012أنقل فقرات من اإلنترنت بالكممة بين عبلمتى تنصيص.

دال0.450.014أستخدم برامج غير مرخصة ألن تكمفة البرامج األصمية عالية.

دال0.690.01أستخدم كممة مرور مصرح بيا لتثبيت أي برنامج.

دال0.620.01أشترى بحث رقمي أو أي ميمة مطموبة وُأرسمو بإسمي.

دال0.60.01أستخدم برامج أُلنزل الممفات المحمية بحقوق الطبع والنشر.

عطى زمبلئي معمومات تسجيل الدخول عمى البريد اإللكتروني الخاص بي إلرسال البحوث التي  ُأ
أعددتيا.

دال0.70.01

أقبل دعوة زميل لي الستخدام تطبيق يمكنني من الحصول عمى معمومات شخصية غير مسموح 
لي بيا.

دال0.520.01

دال0.540.01أستخدم المعمومات الشخصية لآلخرين دون إذن منيم ألىداف خاصة.

دال0.540.01ُأرسل الميام الخاصة بزمبلئي األكبر منى في الفرق األعمى الكترونيًا بإسمي.

دال0.460.01ُأحافظ عمى سرية معمومات تسجيل الدخول لمختمف الحسابات االلكترونية الخاصة بي.

نشئ حساباً مزيفًا باسم طالب اخر لمتواصل مع األستاذ مجال ما ازعجتو ومنعني من التواصل  ُأ
معو

دال0.540.01

دال0.440.016ُأسجل حسابي بإسمي عمى مواقع التوصل االجتماعي.

دال0.440.015ُأحافظ عمى سرية معمومات زمبلئي.
أدخل عمى الحسابات االلكترونية الخاصة بزمبلئي لمقيام بالميام والبحوث المطموبة منيم 

رساليا. وا 
دال0.550.01

أُنشئ حساباً باسم األستاذ عمى مواقع التواصل االجتماعي وُأرسل طمبًا لمصداقة إلى جميع 
أصدقاء األستاذ.

دال0.750.01

دال0.530.01أقوم بإجراء محادثات الكترونية تحترم اآلخرين.

رسل رسائل وممفات تعميمية لزمبلئي بموافقتيم عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء التعمم عن  ُأ
بعد

دال0.520.01

دال0.430.019أعتذر إلرسال رسالة ألى شخص بالخطأ.

جدول )3(
معامبلت االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجات الكمية لممجال الذي تنتمي إليو العبارة

ف(
مؤل

ق ال
ة ح

ماي
 )ح
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ة ا
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الخ
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( معام،ت االرتباط بيح درجات كث عبارة ماح عباارات االساتبانة والادرجات 3يبيح جدوث )      

( وجميع اا دالاة 2.79 – 2.43ماا بايح ) زياث تراوزات العبارةإلي   ستنتم الذجالكمية لممجاث 
زساااب معامااث وتااج ت بااارات االسااتبانة صااادق  لمااا وتااعت لقياساا ع إزصااا يايت وبااذلت تعتباار

االرتباااط باايح الاادرجات الكميااة لكااث مجاااث مااح مجاااالت االسااتبانة والاادرجات الكميااة ل،سااتبانةت 
 س:وجاات النتا ج كما هس مبينة اس الجدوث التال

الت
مجا

ال

العبارات
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

الداللة 
اإلحصائية

دال0.660.01أشارك أي خبر يصمني عبر شبكات التواصل االجتماعي.

دال0.720.01ُأرسل رسالة لئلعبلن عن أي منتج عبر شبكات التواصل االجتماعي التعميمية.

دال0.750.01أحرص عمى إرسال معمومات صحيحة لزمبلئي.

دال0.750.01أىتم باإليجاز عند كتابة أي تعميقات ومعمومات.

دال0.570.01ُأرسل الممفات الكترونيا مجال التأكد من سبلمتيا.

دال0.630.01أبتعد عن اإلضرار بسمعة اآلخرين عبر اإلنترنت.

دال0.580.01ُأرسل التطبيقات الضارة إلتبلف األجيزة األخرى.

دال0.580.01أقوم بمياجمة حسابات األخرين عبر اإلنترنت.

دال0.580.01أستخدم اإلنترنت كأداة تيديد لؤلخرين.

دال0.470.01أتصل باإلنترنت بإذن مالكو.

دال0.60.01أفتح الممفات الكترونيًا مجال التأكد من سبلمتيا.

دال0.580.01أقوم بإرسال ممفات مصابة بالفيروسات عمدًا من خبلل نظام التعمم عن ُبعد

دال0.560.01ُأرسل لزمبلئي معمومات مفيدة وجيدة.

دال0.50.01أُنزل ممفات وفيديوىات ترفييية عمى الياتف المحمول أثناء المحاضرات.

دال0.740.01ُأجيب عمى الرسائل الواردة لي عمى الياتف المحمول أثناء المحاضرات.

دال0.790.01أمتنع عن الدردشة مع أصدقائي عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء المحاضرات.

َأدعى إرسال البحث المطموب الكترونيا دون أن أقوم بذلك لمنحي مزيدًا من الوقت 
إلنجازه.

دال0.650.01

دال0.560.01ألعب األلعاب عمى الياتف المحمول خبلل المحاضرات.

دال0.670.01أتصفح مواقع التواصل االجتماعي أثناء المحاضرات.

دال0.730.01ألتزم بغمق الياتف المحمول أثناء المحاضرة.

دال0.530.01أحترم المحادثات بين األستاذ وزمبلئي.

دام
ستخ

 اال
اءة

إس
دقة

ال
بلمة

الس

تابع جدول )3(
معامبلت االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجات الكمية لممجال الذي تنتمي إليو العبارة



 م7272( 98) -7ج-عدد سبتيبر                                                        ...      لخالياا  الرييا األ

 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 989 - 

 
( معااام،ت االرتباااط باايح الاادرجات الكميااة لكااث مجاااث مااح مجاااالت 4جاادوث ) يوتااا

( وجميع ااا دالااة 2.83 – 2.50االسااتبانة والاادرجات الكميااة ل،سااتبانة زيااث تراوزاات مااا باايح )
 يدث عما صدة وتجانس مجاالت االستبانة.هذا إزصا يايت و 

 االشتباىة: ثبات

وجااات النتاا ج كماا هاس  تاألفاا كرونبااخا اباات ث معامثتج زساب معامث الابات مح خ،       
 (.5مبينة اس الجدوث )

 

المجاالت
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

الداللة اإلحصائية

دال0.710.01الممكية الفكرية )حماية حق المؤلف(
دال0.830.01الخصوصية

دال0.630.01الدقة
دال0.630.01السبلمة

دال0.520.003إساءة االستخدام

جدول )4(
معامبلت االرتباط بين الدرجات الكمية لكل مجال من مجاالت االستبانة 

والدرجات الكمية لبلستبانة

المجاالت
عدد 
العبارات

معامل ألفا كرونباخ

110.78الممكية الفكرية )حماية حق المؤلف(

130.78الخصوصية

40.7الدقة

90.71السبلمة

80.77إساءة االستخدام

450.87االستبانة ككل

جدول )5(
نتائج اختبار ألفا كرونباخ لبلستبانة وأبعادىا
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    بااايح( معاااام،ت الاباااات ل،ساااتبانة ومجاالت اااات زياااث تراوزااات ماااا 5يبااايح الجااادوث )
(ت وهااا نساابة ابااات 2.87( لممجاااالتت وبمااا معامااث الابااات ل،سااتبانة ككااث )2.78 – 2.72)

 ومقبولة إزصا ياي. مرتفعة
تااعت لقياساا ت واابتااة ممااا يي و        نااير مااا ساابة إلااا أح االسااتبانة صااادقة اااس قياااس مااا وي

 اس صورت ا الن ا ية. يؤهم ا لمتطبية
 املعاجلة اإلحصائية:  -4

واختباار  النسابسواالنزاراب المعياارج والاوزح  الزساابستج اساتخداج التكارار والمتوساط 
ث عباارات االساتبانة واقااي لمقيااس ا لقياس الفاروة بايح اساتجابات أااراد عيناة البزاث زاو0اكا

 متدرج عما النزو التالس: خماسس
مقيااس ادا مااي ت فالباااي ت أزيانااي ت نااادراي ت أبادايا لمعبااارات الموجباة ت اأبااداي ت ناادراي ت أزياناااي ت 

( عماا الترتيابت وتاج زسااب 9ت  0ت  3ت  4ت  5با وزاح )لساالبة فالباي ت دا مايا لمعباارات ا
(ت اااج قساامة 4=  9 – 5رح أصااغر وزح مااح أعمااا وزح اااس المقياااس )الماادي وذلاات بطاا

=  5 ÷ 4( ب ااادب تزدياااد الطاااوث الفعماااس لكاااث مساااتويت وكانااات  )5( عماااا )4المااادي )
 (2.82+  9( وأقث مح )9(ت وهذا يعنا أح المستوي اأبداي/دا مايا يقع بيح القيمة )2.82
توي انادراي/فالبااايا يقااع باايح ت وأح المساا(9.79-9) أح المتوسااط الزسااابس ييعااادث مااحأج 

 .(0.59 – 9.82)مح أج ما ييعادث  (2.82+  9.82( وأقث مح )9.82القيمة )
أج مااا  (2.82+  0.62( وأقااث مااح )0.62ويقااع المسااتوي اأزيانااايا باايح القيمااة )       
( وأقاث ماح 3.42ت ويقاع المساتوي افالباي/ناادرايا بايح القيماة )(3.39 – 0.62)مح  ييعادث

ت ويقاع المساتوي ادا ماي/أبادايا بايح (4.99 – 3.42) ماح أج ما ييعاادث (2.82+  3.42)
 .(5– 4.02)مح أج ما ييعادث  (5( إلا القيمة )4.02القيمة )

 وتفصريها: امليداىي ىتائج البحح -5
مبياناااات ا ساساااية ويمي اااا واقااااي لكيفيااااي  عااارض النتاااا ج ا زصاااا ية وتزميم اااا  ياااوياااتج ا      

ماح خا،ث ربط اا بنتاا ج الدراساات ذات الصامة ماع ا طاار النظارج قياات الرقمياة مجاالت ا خ،
 ت ويتتا ذلت ايما يمس:لمبزث
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 اراد العينة واقااي المات،ت المبزاوث زاساب  النسبسوتنمث التوزيع  البياىات األشاشية: 5-9
عماا  والسااعات اليومياةنترناتت نترنتت وهاتب مزماوث متصاث بنابكة ا  متصث بنبكة ا   آلس
نترنااتت ووجااود قواعااد أخ،قيااة معمنااة السااتخداج التكنولوجيااا الرقميااة اااس التعماايجت ودراسااة ا  

أخ،قيات التعامث مع التكنولوجيا الرقميةت واتخاذ إجرااات ت ديبية تاد الطا،ب الاذيح يخترقاوح 
لوجياا الرقمياة مع التكنو تعامث القواعد ا خ،قية الرقمية بالكميةت والزاجة إلا تعزيز أخ،قيات ال

 بالكمية.
متصة  بشةبهة   وهةاتف حمنةول   ي ألفراد العييةة وفكةاال المةتالا حاشةب  لة      اليصيبالتوزيع  5-9-9

  اإلىرتىت: 

اااس التوزيااع تتااا يو  نةتالسااؤاث الخااامس والسااادس اااس االسااتبااسااتجابات ويناامث      
 الجدوث التالس:

 
متصااث بنااابكة  آلاااسب الاااذيح لاادي ج زاساا أاااراد العينااةنسااابة ( أح 6جاادوث ) وتاااي

متصااث بناابكة  آلااسزاايح بمغاات نساابة الااذيح لاايس لاادي ج زاسااب  اااس%(ت 79.46نترناات )ا  
الااذيح لاادي ج هاااتب مزمااوث متصااث بناابكة  ت وبمغاات نساابة أاااراد العينااة%(08.54نترناات )ا  
زايح بمغات نسابة الاذيح لايس لادي ج هااتب مزماوث متصاث بنابكة  اس%(ت 96.34نترنت )ا  
 .%(3.66نترنت )ا  

ت ويوجااد نااير ذلاات إلااا انتنااار التكنولوجيااا الرقميااة بنااكث واسااع باايح أاااراد العينااةويي  
وأكاد عماا  تمح خ،ث التكنولوجيا الرقمية بنكث كبير تكااؤ الفرص اس الوصوث إلا المعمومات

النسبة المئويةتكراراتالنسبة المئويةتكرارات
96.34%71.46817%606نعم
3.66%28.5431%242ال

100%100848%848المجموع

االستجابة
امتبلك ىاتف محمول متصل باإلنترنتامتبلك حاسب آلي متصل باإلنترنت

جدول )6(
 التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفقًا المتبلك حاسب آلى وىاتف محمول متصل بشبكة اإلنترنت
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أهميااة تااواار عمااا  (Toprakçı, 2007)ت دراسااة أكاادكمااا  (Kuzu, 2009)ذلاات دراسااة 
 اس التواصث والتفاعث بيح الط،ب وال ي ة التدريساية خاارج الزارج الجاامعسالتكنولوجيا الرقمية 

 لكترونس.لمتعمج عح بعد والتعمج ا   أساسسكمتطمب 
 ىرتىت: فراد عيية الدراشة وفكاال للصاعات اليومية على اإلأل اليصيبالتوزيع  5-9-2

 :ساس الجدوث التال التوزيع تتاالسؤاث السابع اس االستبانةت وياستجابات ينمث و           

 
سااااعات ( 6-3)يقتاااوح ماااح  الاااذيح أح عااادد أااااراد العيناااة( 7جااادوث ) يتتاااا ماااح

( ساااعات 6يقتااوح أكااار مااح ) يح%( هااس ا عمااا نساابة باايح أاااراد العينااة يمي ااا الااذ43.75)
وييساتخمص مماا ساابة  %(00.64سااعات ) (3) يقتاوح أقاث ماح الاذيح ويمي اا%( 33.69)

أج أح أااراد  نترنت بنكث واسع ومح اج استخداج التكنولوجياا الرقمياة لموصاوث إليا استخداج ا  
 العينة رقمييح.

 :يليملا  ألفراد عيية الدراشة وفكاال اليصيبالتوزيع  5-9-3

وجود قواعد أخ،قية معمنة الستخداج التكنولوجيا الرقمية اس التعمايجت ودراساة أخ،قياات        
واتخااذ إجارااات ت ديبياة تاد الطا،ب الاذيح يخترقاوح القواعاد  تالتعامث مع التكنولوجيا الرقمية

مياااة والزاجاااة إلاااا تعزياااز أخ،قياااات التعاماااث ماااع التكنولوجياااا الرق تا خ،قياااة الرقمياااة بالكمياااة
ت عناار اااس االسااتبانة والزااادجالسااؤاث الاااامح والتاسااع والعاناار  اسااتجابات ويناامث تبالكميااة

 :التالساس الجدوث ويتتا التوزيع 

النسبة المئويةالتكراراتعدد الساعات

22.64%192أقل من )3( ساعات     

43.75%371 )3-6( ساعات

33.61%285أكثر من )6( ساعات 

100%848المجموع

جدول )7(
التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمساعات اليومية عمى اإلنترنت
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 عمنااةم الااذيح أجااابوا بوجااود قواعااد أخ،قيااة نساابة أاااراد العينااةإلااا أح ( 8نااير جاادوث )يي       

زاايح بمغاات  اااس%( 8.73) 99-ياادإااار جا زااة كوا السااتخداج التكنولوجيااا الرقميااة اااس التعماايج
أج أح هناات اجاوة ااس  %(99.07) إار الجا زاة نسبة الذيح أجابوا بعدج وجود قواعد أخ،قية

 الدراسااااات التاليااااة:تفااااة ذلاااات مااااع مااااا أوصاااات باااا  يت و هااااذا المتطمااااب ويزتاااااج إلااااا تعزيااااز
(Almseidein & Mahasneh, 2020)  (Ugur & Koc, 2015) (Lee et al., 

2018) (Al-Jarf, 2013)  س ا خ،قااس الرقماال،سااتخداج  قواعاادوجااود تاارورة لمت كيااد عمااا
 ,Ocholla)ت وأكاادت دراسااة ت والتااس قااد تساااعد اااس تنميااة المساا ولية ا خ،قيااة الصاازيا

 ية.الرقم ياتتعزيز ا خ،قمح التزديات التس تواج  عدج وجود هذ  القواعد أح  عاى (2009
بدراسااة أخ،قيااات أناا  بمغاات نساابة اسااتجابات أاااراد العينااة المتعمقااة وتااا أيتاااي كمااا يي 

 دراساات ابعاادج االسااتجابات زاايح بمغاات نساابة  اااس %(4.05الرقميااة )التعامااث مااع التكنولوجيااا 
التاس كنافت عاح عادج  (M Jamil & Shah, 2014) ويتفاة ذلات ماع دراساةت %(95.75)

ت تزويااد الطاا،ب بالمعمومااات ايمااا يتعمااة با خ،قيااات الرقميااة خاا،ث المرازااث التعميميااة السااابقة
أح مااح باايح ا سااباب الر يسااة  (Almseidein & Mahasneh, 2020)وكناافت دراسااة 

 ج ا خ،قيات الرقمية اس المناهج الدراسية.االنخفاض الوعا لدي الط،ب أاراد العينة عدج إدر 

يخترقااوح القواعااد إجاارااات ت ديبيااة لمااذيح  تخاااذابلمتعمقااة االسااتجابات اوبمغاات نساابة 
بعاادج  االسااتجاباتزاايح بمغاات نساابة  س%( ااا3.77) إااار الجا زااة ا خ،قيااة الرقميااة بالكميااة

النسبة المئويةالتكراراتالنسبة المئويةالتكراراتالنسبة المئويةالتكراراتالنسبة المئويةالتكرارات
94.34%3.77800%4.2532%8.7336%74نعم
5.66%96.1148%95.75815%91.27812%774ال

100%100848%100848%100848%848المجموع

جدول )8(
التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفقًا لبعض متطمبات تعزيز األخبلقيات الرقمية إثر جائحة كوفيد-19

االستجابة

قواعد أخبلقية معمنة الستخدام 
التكنولوجيا الرقمية في التعميم 

إثر جائحة كوفيد-19

دراسة أخبلقيات التعامل مع 
التكنولوجيا الرقمية

اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطبلب 
الذين يخترقون القواعد األخبلقية 
الرقمية إثر جائحة كوفيد-19

الحاجة إلى تعزيز أخبلقيات 
التعامل مع التكنولوجيا 

الرقمية بالكمية
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نااير ذلاات إلااا تااعب التعامااث مااع مااح لااج يمتاازج بالقواعااد ا خ،قيااة ويي ت (%96.99) هااااتخاذ
                       دراسااااااااتاأوصاااااااات زياااااااث ب ااااااااا  لتااااااازاجاال عاااااااادج قااااااااد يسااااااابب  جالاااااااذ؛ ا ماااااااار الرقمياااااااة

(Ugur & Koc, 2015) (Lee et al., 2018) هاذ  ا جارااات  هميت اا ااس  خااذب همية ات
 االلتزاج با خ،قيات الرقمية.
بنسابة  تعزياز أخ،قياات التعاماث ماع التكنولوجياا الرقمياة بالكمياة إلااوأح هنات زاجاة 

ت %(5.66) بنسابة هاازيح بمغت نسبة الذيح أجابوا بعادج الزاجاة إلاا تعزيز  س%(ت ا94.34)
 التس أكدت عما أهمية تعزيزها والتوعية ب ا. (Cilliers, 2017)واتفة ذلت مع دراسة 

لاذا  إار الجا زاة إلا عدج وجود قواعد أخ،قية رقمية معمنة بالكميةستخمص مما سبة ويي       
 سلمطا،ب ااالرقمياة ا خ،قياات  ال توجد إجرااات ت ديبية لمح يخترق ا ع،وة عما عدج تدريس

ناة عماا أح هناات زاجاة لتعزياز ا خ،قياات الرقمياة مختمب البرامج التعميميةت وت كيد أااراد العي
 بالكمية.

 اليتائج اإلحصائية جملاالت األخالقيات الرقنية وتفصريها: 5-2

ت )زماياااااة زاااااة المؤلاااااب( وتنااااامث النتاااااا ج ا زصاااااا ية لمجااااااالت: الممكياااااة الفكرياااااة      
سااة استخداج التكنولوجيا الرقمية اس ا والتاس تتتاا  تلتعميجوالخصوصيةت والدقةت والس،مةت واا

 :سايما يم
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 وتتتا اس الجدوث التالس:: )محاية حل املؤلف( للنلهية الفهرية اإلحصائيةاليتائج  5-2-9

 
نزو  العينةا لداللة الفروة بيح استجابات أاراد 0نتا ج اختبار اكا (9يبيح جدوث )

ا دالة ازصا يايت 0ازيث جاات جميع قيج اكالفكرية  الممكيةزماية زة المؤلب بمجاث عبارات 
مما يدث عما وجود اروة معنوية بيح مستويات االستجابات لجميع العباراتت وتراوزت قيج 

وتراوزت ا وزاح النسبية ما  ت(3.56 – 0.09لمعبارات الموجبة ما بيح ) الزسابسالمتوسط 

كا2
مستوى 
الداللة

225.690.0017غالبا71.25%3.561.14موجبةُأدون المراجع عند االقتباس منيا في إعداد البحوث.12

17
أنسخ أجزاء من واجبات وبحوث زمبلئي وُأرسميا لؤلستاذ عمى 

أنيا خاصة بي.
1509.80.0011أبدًا89.10%4.461.05سالبة

22
أستخدم الصور والرسوم البيانية والجداول واألشكال التي يتم 

تنزيميا من اإلنترنت مع تدوين مصدرىا.
138.730.0019أحيانًا62.03%3.11.26موجبة

401.280.00111نادرًا44.29%2.211.34موجبةُأسجل فيديو لؤلستاذ الجامعي وىو يحاضر بعممو.27
470.010.0013غالبا78.68%3.931.23سالبة ُأدون مراجع عممية لم أقم باالطبلع عمييا في الواقع.32
304.770.0015نادرًا75.21%3.7611.22سالبةأقوم بنسخ ولصق فقرة من اإلنترنت دون تدوين المرجع.36
111.140.00110أحيانًا54.27%2.711.27موجبةأنقل فقرات من اإلنترنت بالكممة بين عبلمتى تنصيص.40
300.860.0016نادرًا73.37%3.671.4سالبةأستخدم برامج غير مرخصة ألن تكمفة البرامج األصمية عالية.44
229.820.0018غالبا69.76%3.491.53موجبةأستخدم كممة مرور مصرح بيا لتثبيت أي برنامج.48
1475.20.0012أبدًا88.63%4.431.07سالبةأشترى بحث رقمي أو أي ميمة مطموبة وُأرسمو بإسمي.51
415.570.0014نادرًا75.28%3.7641.42سالبةأستخدم برامج أُلنزل الممفات المحمية بحقوق الطبع والنشر.53

أحيانًا60.32%3.021.41موجبة

نادرًا80.05%41.28سالبة

جدول )9(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ونتائج اختبار "كا2" الستجابات أفراد عينة البحث نحو عبارات مجال الممكية الفكرية 
)حماية حق المؤلف(

عبارة  رقم ال
في االستبانة

عبارات ال

ارة
عب
 ال
اه
تج
ا

ي
ساب

لح
ط ا

وس
مت
ال

ري
عيا
لم
ف ا

حرا
الن
ا
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الن
ن 
وز
ال

)%
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بة
جا
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اال

اختبار "كا2"

ب
رتي
الت

الممكية الفكرية )حماية حق المؤلف(
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ا م البةلمعبارات الس الزسابسزيح تراوزت قيج المتوسط  اس%(ت 79.05 -% 44.09بيح )
 .%(89.92 -% 73.37وتراوزت ا وزاح النسبية ما بيح )ت (4.46 –3.67بيح )

مجاث الممكية  اسأاراد عينة البزث نزو الممارسات ا خ،قيات الرقمية  اتفاةويتبيح 
نس  أجزاا مح واجبات نزو عدج   جاا االتجازيث  وااللتزاج بزماية زة المؤلب الفكرية

 رااعدج نويمي ا ت اس المرتبة ا ولا  اذ عما أن ا خاصة بلألست سال ار اا وبزوث الزم،ا و 
 النتزاثالغش وا أج هنات توج  عاج بعدج م رسال  باساا أو أج م مة مطموبة و  رقمسبزث 

 & M Jamil) (Cilliers, 2017) تاهذ  النتا ج مع نتا ج دراس تفةتو ت ا كاديمس

Shah, 2014)  .التس أكدت عما أن ا ممارسات فير أخ،قية 
ازتمت زيث  اس الواقع عمي ا باالط،عتدويح مراجع عممية لج يقج  وفالباي ال يتج
ويؤكد ذلت ندرة  توزماية زة المؤلب االلتزاج با مانة العمميةنير إلا المرتبة الاالاة والتس تي 

 توالتس جاات اس المرتبة الخامسةاجع دوح تدويح المر نترنت القياج بنس  ولصة اقرة مح ا  
ت المرتبة السابعة زيث ازتمت اس إعداد البزوث عند االقتباس من افالباي جع اتدويح المر ويتج 

 (.(Cilliers, 2017هذ  النتا ج مع نتا ج دراسة  تتفةو 
تدويح مصدر الصور والرسوج البيانية والجداوث وا نكاث التس يتج تنزيم ا أزياناي يتج و 

بالكممة بيح  تنترنأما عبارة نقث اقرات مح ا  المرتبة التاسعةت والتس جاات اس  نترنتح ا  م
ز لذا تزتاج إلا تعزي أقم ج اس التوعية والممارسة نرةااس المرتبة الع تع،متا تنصيص جاا

مت صالتس تو  (Bušíková & Melicheríková, 2013) ةوتتفة هذ  النتيجة مع دراس
التس تنت ت ا مانة  إلا أح االستن اد بطريقة فير صزيزة مح أكار الممارسات نيوعاي 

 العممية.
طبع بزقوة ال المزمسوهنات توج  عاج بااللتزاج باالستخداج القانونس لممزتوي 

ويجد ندرة اس استخدج برامج لتنزيث الممفات المزمية بزقوة الطبع والننر والننر زيث 
وازتمت المرتبة الرابعةت ويمي ا ندرة استخداج برامج فير مرخصة وجاات اس المرتبة 

ويمي ا استخداج كممة مرور مصرح ب ا فالباي لتابيت أج برنامج وجاات اس المرتبة السادسةت 
تمت المرتبة ا خيرة الزادية عنر ندرة تسجيث ايديو لألستاذ الجامعس وهو الاامنةت واز

ت لمط،بمناركت ا المزاترات و  الجامعست وقد يرجع ذلت إلا تسجيث ا ستاذ زاتر بعمم يي 
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عما أح هذ  د اي ا آراا الخبراا التس أك (Kuzu, 2009)وتتفة هذ  النتا ج مع نتا ج دراسة 
 الممكية الفكرية.انت ات زقوة مح أبرز منك،ت المنك،ت 

لمعبااارات  الزسااابسأمااا زمايااة زااة المؤلااب بمجاااث الممكيااة الفكريااة ككااث؛ بمااا المتوسااط       
ت ت وبما متوسط اتجا  اساتجابات المجااث أزيانااي %(62.30) النسبس( والوزح 3.20الموجبة )

وبمااا متوسااط  %(82.25) النساابس( والااوزح 4.2لمعبااارات السااالبة ) الزسااابسبمااا المتوسااط و 
توعياة التعزياز و الناير هاذ  النتاا ج إلاا زاجاة المجااث إلاا اتجا  اساتجابات المجااث أزياناايت وتي 

 99-واياااادعمااااا الاااارفج مااااح أناااا  تااااج اسااااتبداث االمتزانااااات ب عااااداد البزااااوث إااااار جا زااااة ك
لكتروناس عيت ج رقميااي بكاااة مواقاع التواصاث االجتمااعس والموقاع ا  ج(ت وتاج تاو 0299/0202)

هااذ  النتيجااة مااع دراسااة وكيفيااة االستناا اد المرجعااست وتتفااة لمكميااة بكيفيااة إعااداد البزااوث 
(Oyewole, 2017) تادراسانتاا ج  ع ماوتختماب ت  (Almseidein & Mahasneh, 

2020) (Al-Jarf, 2013) بزمايااة زااة تااعب الااوعا لاادي الطاا،ب  زيااث تااج التوصااث إلااا
 المؤلب بمجاث الممكية الفكرية.
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 وتتتا اس الجدوث التالس:    :دصوصيةللاليتائج اإلحصائية  5-2-2

  

كا2
مستوى 
الداللة

14
ُأعطى زمبلئي معمومات تسجيل الدخول عمى البريد اإللكتروني 

الخاص بي إلرسال البحوث التي أعددتيا.
936.450.00111نادرًا83.37%4.171.23سالبة

19
أقبل دعوة زميل لي الستخدام تطبيق يمكنني من الحصول عمى 

معمومات شخصية غير مسموح لي بيا.
1560.60.0017أبدًا89.17%4.461.04سالبة

24
أستخدم المعمومات الشخصية لآلخرين دون إذن منيم ألىداف 

خاصة.
1952.70.0014أبدًا91.06%4.551.02سالبة

29
ُأرسل الميام الخاصة بزمبلئي األكبر منى في الفرق األعمى 

إلكترونيًا بإسمي.
1717.70.0015أبدًا90.02%4.51.03سالبة

34
 ُأحافظ عمى سرية معمومات تسجيل الدخول لمختمف الحسابات 

اإللكترونية الخاصة بي.
1480.70.00110دائما87.41%4.371.19موجبة

38
 أُنشئ حساباً مزيفًا باسم طالب اخر لمتواصل مع األستاذ بعد ما 

أزعجتو ومنعني من التواصل معو
2326.80.0012أبدًا93.09%4.650.93سالبة

1559.70.0016دائما89.67%4.481.01موجبة ُأسجل حسابي بإسمي عمى مواقع التواصل االجتماعي.42
1816.30.0013دائما92.19%4.610.86موجبةُأحافظ عمى سرية معمومات زمبلئي.46

49
 أدخل عمى الحسابات اإللكترونية الخاصة بزمبلئي لمقيام بالميام 

رساليا. والبحوث المطموبة منيم وا 
1376.90.0019أبدًا87.69%4.381.1سالبة

52
أُنشئ حساباً باسم األستاذ عمى مواقع التواصل االجتماعي وُأرسل 

طمبًا لمصداقة إلى جميع أصدقاء األستاذ.
2333.60.0011أبدًا93.16%4.660.93سالبة

558.310.00112غالبا78.30%3.921.38موجبةأقوم بإجراء محادثات إلكترونية تحترم خصوصية اآلخرين.54

55
ُأرسل رسائل وممفات تعميمية لزمبلئي بموافقتيم عبر مواقع التواصل 

االجتماعي أثناء التعمم عن بعد.
48.960.00113أحيانًا58.63%2.931.42موجبة

1228.80.0018دائما88.18%4.411موجبةأعتذر إلرسال رسالة ألى شخص بالخطأ.56
غالبا82.40%4.121.29موجبة
أبدًا89.65%4.481.05سالبة

جدول )10(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ونتائج اختبار "كا2" الستجابات أفراد عينة البحث نحو عبارات مجال الخصوصية
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ا لداللة الفروة بيح استجابات أاراد عينة البزث 0نتا ج اختبار اكا (92يبيح جدوث )
ا دالة ازصا يايت مما يدث عما 0نزو عبارات مجاث الخصوصيةت زيث جاات جميع قيج اكا

وتراوزت قيج المتوسط  جميع العباراتتوجود اروة معنوية بيح مستويات االستجابات ل
( وتراوزت ا وزاح النسبية ما بيح 4.69 – 0.93لمعبارات الموجبة ما بيح ) الزسابس

ما بيح  البةلمعبارات الس الزسابسزيح تراوزت قيج المتوسط  اس%(ت 90.99 -% 58.63)
 .%(93.96 -% 83.37( وتراوزت ا وزاح النسبية ما بيح )4.66 – 4.97)

أاراد عينة البزث نزو الممارسات ا خ،قيات الرقمية اا مجاث  اتفاةويتبيح       
باسج ا ستاذ  نناا زساب ب قياج أاراد العينةعدج ممارسة تجا  بخاصة بصفة الخصوصية و 

رسالعما مواقع التواصث االجتماعس  ازتمت زيث  لمصداقة إلا جميع أصدقاا ا ستاذ طمباي   واا
خر لمتواصث مع ا ستاذ بعد ازعاج  آباسج طالب دج إنناا زساب مزيب عت و المرتبة ا ولا

ت وقبوث دعوة زميث الستخداج تطبية زيث منع  مح التواصث مع  والتس جاات بالمرتبة الاانية
نت ات اوهذ  مح أبرز صور ت لمزصوث عما معمومات نخصية التس ازتمت المرتبة السابعة

 .عن ا التس ابتعد أاراد العينة الخصوصية
 ,.Maslin Masrom et al) (Kuzu, 2009) تادراس ويتفة ذلت مع نتا ج        

الوصوث فير المصرح ب  إلا المعمومات النخصية والممفات  التس أكدت عما أح (2008
 Chen)مع توصية دراسةالخصوصية  انت ات مح أبرز منك،ت النخصية با ج زة الرقمية

& Bryer, 2012)   بتوعية الط،ب زوث قتايا ا ماح والخصوصية عند ننر المعمومات
  ن ا مح أهج متطمبات زماية الخصوصية. النخصية

الزم،ات وعدج استخداج وجاات المرتبة الاالاة اس المزااظة عما سرية معمومات       
زيث  رابعةالمعمومات النخصية لآلخريح دوح إذح من ج  هداب خاصة التس ازتمت المرتبة ال

أكار التزديات مح أح هذ  الممارسة عما  (Dika & Hamiti, 2011)أكدت دراسة 
عما مواقع التواصث  الزقيقستسجيث الزساب باالسج عبارة وجاات ا خ،قية الرقميةت 

والزفاظ عما سرية معمومات تسجيث الدخوث لمختمب  االجتماعس بالمرتبة السادسةت
  .لكترونية بالمرتبة العانرةالزسابات ا  

اس الفرة ا عما  سلم اج الخاصة بالزم،ا ا كبر منعدج إرساث اجاات عبارة و       
لكترونية وازتمت عبارة عدج الدخوث عما الزسابات ا  اس المرتبة الخامسةت  سلكترونياي باسمإ
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رسال ا المرتبة التاسعةت وندرة إعطاا الزم،ا  لمزم،ا لمقياج بالم اج المطموبة من ج واا
نير ذلت ت ويي الخاص بالمرتبة الزادية عنر رونسا لكتمعمومات تسجيث الدخوث عما البريد 

رسال ا بذات ج.  إلا التزاج أاراد العينة ب عداد الم اج المطموب من ج واا
 اي يتج ي نخص بالخط  المرتبة الاامنةت وفالب  رساث رسالةوازتمت عبارة االعتذار       

التس  رتبة الاانية عنرا خريح التس ازتمت المخصوصية تزترج  يةلكترونإإجراا مزاداات 
بموااقت ج ث وممفات تعميمية لمزم،ا  اسرساث ر إمع  (Kuzu, 2009)أكدت عمي ا دراسة 

عد أزياناي وجاات بالمرتبة ا خيرة عبر مواقع التواصث االجتماعس أاناا التعمج عح بي أزياناي 
 والتس تزتاج إلا تعزيز. الاالاة عنر

( والوزح 4.90لمعبارات الموجبة ) الزسابسأما مجاث الخصوصية ككث؛ بما المتوسط         
ت وبما المتوسط ت وجاا متوسط اتجا  االستجابات ل ا نزو فالباي %(80.42) سبسالن

ت وجاا متوسط اتجا  %(89.65) النسبس( والوزح 4.48لمعبارات السالبة ) الزسابس
وتعزج هذ  النتيجة إلا أح مجتمع دمياط يتسج بالخصوصية  تاالستجابات ل ا نزو أبداي 

انباقت الخصوصية الرقمية مح لذا  تباقة مح المجتمعمن أج أن ا قيمة وازترام ا بنكث عاج
 Almseidein) تامع نتيجة دراس تختمب هذ  النتيجةلكح و  تاالجتماعيةقيمة الخصوصية 

& Mahasneh, 2020) (Mohamud et al., 2015)  ويجد لدي أاراد العينة وعا زيث
  .وزماية المعمومات السرية لمفرد منخفض بالخصوصية
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 وتتتا اس الجدوث التالس: دقة:للاإلحصائية  اليتائج 3 -5-2

 

ا لداللة الفروة بيح استجابات أاراد عينة البزث 0نتا ج اختبار اكا (99يبيح جدوث )
ا دالة ازصا يايت مما يدث عما وجود 0كانزو عبارات مجاث الدقةت زيث جاات جميع قيج ا

 الزسابساروة معنوية بيح مستويات االستجابات لجميع العباراتت وتراوزت قيج المتوسط 
 -% 66.39( وتراوزت ا وزاح النسبية ما بيح )4.46 – 3.30لمعبارات الموجبة ما بيح )

 – 3.08ا بيح )م البةلمعبارات الس الزسابسزيح تراوزت قيج المتوسط  س%(ت ا89.92
 .%(80.79 -% 65.59( وتراوزت ا وزاح النسبية ما بيح )4.94
أاااراد عينااة البزااث نزااو الممارسااات ا خ،قيااات الرقميااة اااا مجاااث الدقااة  اتفاااةويتباايح       

ب رسااث  نيادرة القيااجمازم،ا ويمي اا عما إرساث معمومات صازيزة ل الزرصعما  خاصةصفة وب
ت وجااااات عباااارة التواصاااث االجتمااااعس التعميمياااة مواقاااعج عبااار رساااالة ل عااا،ح عاااح أج منااات

ازتمات عباارة ت و ااس المرتباة الاالااة عناد كتاباة أج تعميقاات ومعمومااتأزيانااي  با يجازاالهتماج 
 المرتبااة الرابعااة وا خياارة أزياناااي  التواصااث االجتماااعس مواقااعأج خباار يصااث عباار مناااركة  عاادج

 ذلت إلا بعض الاقة اس ا خبار المتداولة عبر المواقع. ت وقد يرجعوالتس تزتاج إلا تعزيز

كا2
مستوى 
الداللة

163.540.0014أحيانًا65.59%3.281.18سالبةأشارك أي خبر يصمني عبر مواقع التواصل االجتماعي.16

21
ُأرسل رسالة لئلعبلن عن أى منتج عبر مواقع التواصل 

االجتماعي التعميمية.
740.010.0012نادرًا82.71%4.141.17سالبة

1448.10.0011دائما89.10%4.461.04موجبةأحرص عمى إرسال معمومات صحيحة لزمبلئي.26
149.640.0013أحيانًا66.39%3.321.21موجبة أىتم باإليجاز عند كتابة أى تعميقات ومعمومات.31

غالبا78.22%3.911.26موجبة
أبدًا89.10%4.461.25سالبة
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 النسبس( والوزح 3.99لمعبارات الموجبة ) الزسابسأما مجاث الدقة ككث؛ بما المتوسط       
 الزسابسوبما المتوسط  وجاا متوسط اتجا  االستجابات ل ا نزو فالبايت %(ت78.00)

ت وجاا متوسط اتجا  االستجابات ل ا %(89.92) النسبس( والوزح 4.46ة )البلمعبارات الس
 (M. Masrom et al., 2011) (Kuzu, 2009) تاويتفة ذلت مع نتا ج دراست نزو أبداي 

الت كيد عما صزة المعمومات عند إرسال ا أو مناركت ا نظرا  ح التكنولوجيا الرقمية اس 
تمكح الجميع مح الدخوث وننر أج معمومات بس ولة مع عدج التزكج اي ا وبصفة خاصة 

 .بمزيد مح االهتماج اس مجاث ا خ،قيات الرقمية دقة البيانات وأح تزظات عبر ا نترنت
 وتتبيح اس الجدوث التالس: الصالمة:حصائية اإل اليتائج 5-2-4

 

كا2
مستوى 
الداللة

860.180.0017دائما84.25%4.211.15موجبة ُأرسل الممفات إلكترونيا بعد التأكد من سبلمتيا.15
1661.20.0015دائما88.47%4.421.17موجبةأبتعد عن اإلضرار بسمعة اآلخرين عبر اإلنترنت.20
2182.30.0014أبدًا92.83%4.640.9سالبةُأرسل التطبيقات الضارة إلتبلف األجيزة األخرى.25
2204.50.0012أبدًا93.16%4.660.88سالبةأقوم بمياجمة حسابات اآلخرين عبر اإلنترنت.30
2325.70.0011أبدًا93.37%4.670.9سالبةأستخدم اإلنترنت كأداة تيديد لآلخرين.35
476.20.0019غالبا74.17%3.711.52موجبةأتصل باإلنترنت بإذن مالكو.39
848.950.0018غالبا83.80%4.191.18موجبة أفتح الممفات إلكترونيًا بعد التأكد من سبلمتيا.43

47
أقوم بإرسال ممفات مصابة بالفيروسات عمداً من خبلل نظام 

التعمم عن بعد.
2234.90.0013أبدًا93.07%4.650.91سالبة

836.420.0016دائما85.85%4.290.98موجبة ُأرسل لزمبلئي معمومات مفيدة وجيدة.50
غالبا83.31%4.171.24موجبة
أبدًا93.11%4.660.9سالبة
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ا لداللاة الفاروة بايح اساتجابات أااراد عيناة البزاث 0نتاا ج اختباار اكاا (90يبيح جادوث )      
دالاة ازصاا يايت مماا يادث عماا وجاود  ا0زياث جااات جمياع قايج اكاا نزو عبارات مجاث الس،مة

 الزسااابستت وتراوزاات قاايج المتوسااط اااروة معنويااة باايح مسااتويات االسااتجابات لجميااع العبااارا
 -% 74.97( وتراوزات ا وزاح النسابية ماا بايح )4.40 – 3.79لمعبارات الموجباة ماا بايح )

 – 4.64مااا باايح ) البةلمعبااارات الساا الزسااابسزاايح تراوزاات قاايج المتوسااط  اااس %(88.47
 .%(93.37 -% 90.83( وتراوزت ا وزاح النسبية ما بيح )4.67
أاراد عيناة البزاث نزاو الممارساات ا خ،قياات الرقمياة ااا مجااث السا،مة  اةاتفويتبيح       

وعادج القيااج ت التس جاات بالمرتبة ا ولا خريحآلنترنت ك داة ت ديد لوبخاصة عدج استخداج ا  
 عاادج القياااجوكااذلت ت التااس جاااات بالمرتبااة الاانيااة نترنااتخااريح عباار ا  بم اجمااة زسااابات ا 
التاس جااات بالمرتباة  بالفيروسات عمداي ماح خا،ث نظااج الاتعمج عاح بعادب رساث ممفات مصابة 

التس تؤكد عماا عادج م اجماة   (Suduc et al., 2009) ويتفة ذلت مع نتيجة دراسة تالاالاة
 ت وينير ذلت إلا عدج التوج  نزو إيذاا ا خريح.نظج معمومات ا خريح بالفيروسات

 التااس جاااات بالمرتبااة الرابعااة خااريحلآل تاا،ب ا ج اازة عاادج إرساااث التطبيقااات التااارة و       
عح ا تارار  واالبتعاد ،(Maslin Masrom et al., 2008)وأكدت عما هذ  النتيجة دراسة 

 معموماات مفيادة وجيادة مع إرساث التس جاات بالمرتبة الخامسة نترنتبسمعة ا خريح عبر ا  
رساااث الممفااات لماازم،ا والتااس جاااات بالمرتبااة السادسااةت  لكترونياااي بعااد الت كااد مااح ساا،مت ا إواا

بعاد الت كاد فالبااي لكترونيااي إويمي ا بالمرتبة الاامناة ااتا الممفاات  والتس جاات بالمرتبة السابعةت
 وا خيرة. اس المرتبة التاسعةفالباي نترنت ب ذح مالك  واالتصاث با  ت مح س،مت ا

( والوزح 4.97لمعبارات الموجبة ) الزسابسأما مجاث الس،مة ككث؛ بما المتوسط       
وسط وبما المت وجاا متوسط اتجا  االستجابات ل ا نزو فالبايت %(ت83.39) النسبس
ت وجاا متوسط اتجا  %(93.99) النسبس( والوزح 4.66لمعبارات السالبة ) الزسابس

 االستجابات ل ا نزو أبداي.
نير ذلت إلا وجود وعا عاج بمجاث الس،مة اس التعامث مع التقنيات الرقمية مع ويي       

ند التفاعث والزفاظ عما الس،مة الرقمية لآلخريح ع الزرص عما عدج إيذاا ا خريح رقميا
عما تصرب المعمميح  (Šimandl, 2017) وتتفة هذ  النتيجة مع نتيجة دراسة تمع ج
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باستخداج  ةأهمية توعية النباب بالمخاطر المرتبطالت كيد عما ت و الرقمية التقنياتب ماح مع 
 التقنيات الرقمية.

 اس الجدوث التالس: وتتتاالرقنية: التكييات  االشتدداو اإلحصائية إلشاءةاليتائج  5-2-5

 
فاروة بايح اساتجابات أااراد عيناة البزاث ا لداللاة ال0نتاا ج اختباار اكاا (93يبيح جادوث )      

ا دالااة ازصااا يايت ممااا ياادث 0نزااو عبااارات مجاااث إسااااة االسااتخداجت زيااث جاااات جميااع قاايج اكااا
عما وجود اروة معنوياة بايح مساتويات االساتجابات لجمياع العبااراتت وتراوزات قايج المتوساط 

النسااابية ماااا بااايح  ( وتراوزااات ا وزاح4.62 – 3.34لمعباااارات الموجباااة ماااا بااايح ) الزساااابس

كا2
مستوى 
الداللة

1128.50.0013أبدًا86.58%4.331.09سالبةأُنزل ممفات وفيديوىات ترفييية عمى الياتف المحمول أثناء المحاضرات.13
4010.0016نادرًا78.99%3.951.13سالبةُأجيب عمى الرسائل الواردة لي عمى الياتف المحمول أثناء المحاضرات.18

23
أمتنع عن الدردشة مع أصدقائي عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء 

المحاضرات.
320.770.0017غالبا74.55%3.731.39موجبة

28
َأدعى إرسال البحث المطموب إلكترونيا دون أن أقوم بذلك لمنحي مزيداً 

من الوقت إلنجازه.
922.50.0014نادرًا83.42%4.171.2سالبة

1507.70.0012أبدًا89.46%4.471.01سالبةألعب األلعاب عمى الياتف المحمول خبلل المحاضرات.33
690.710.0015نادرًا83.25%4.161.09سالبةأتصفح مواقع التواصل االجتماعي أثناء المحاضرات.37
114.330.0018أحيانًا66.79%3.341.46موجبةألتزم بغمق الياتف المحمول أثناء المحاضرة.41
1744.70.0011دائما92.05%4.60.85موجبةأحترم المحادثات بين األستاذ وزمبلئي.45

غالبا77.80%3.891.37موجبة
أبدًا84.34%4.221.12سالبة

جدول )13(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ونتائج اختبار "كا2" الستجابات أفراد عينة البحث نحو عبارات مجال إساءة االستخدام
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ماا بايح  البةلمعباارات السا الزسابسزيح تراوزت قيج المتوسط  اس%(ت 90.25 -% 66.79)
 .%(89.46 -% 78.99( وتراوزت ا وزاح النسبية ما بيح )4.476 –3.95)

مجاث إسااة  سأاراد عينة البزث نزو الممارسات ا خ،قيات الرقمية ا اتفاةويتبيح 
وينير  والزم،ا زيث نالت المرتبة ا ولاا ستاذ  مع مزادااتالج زترااوبخاصة  االستخداج

أاناا المزاداات الرقميةت وهذا يعبر عح التوج  نزو االستخداج  ذلت إلا تعزيز قيمة االزتراج
 (Kuzu, 2009) تادراس تفة ذلت معيو  تا ماث لمتقنيات الرقمية اس التواصث االجتماعس

(Başaran & Rukundo, 2018)  ممارسة أخ،قية رقمية هامة اس أح هذ  الممارسة 
 التواصث والتفاعث البناا. ز لتعزي

المرتبة  عدج لعب ا لعاب عما ال اتب المزموث خ،ث المزاتراتنالت عبارة و 
التس  تنزيث ممفات وايديوهات تراي ية عما ال اتب المزموث أاناا المزاترات وعدجت اانيةال

أاناا المزاترات التس نالت  االجتماعسوندرة تصفا مواقع التواصث  تنالت المرتبة الاالاة
المزموث أاناا المزاترات  بعما ال ات الواردةت وندرة ا جابة عما الرسا ث المرتبة الخامسة

 .(Lohenry, 2010)هذ  النتيجة مع نتيجة دراسة  تتفةو ت نالت المرتبة السادسةالتس 
 (UĞUR & KOÇ, 2015) اتدراسة مع نتيج االستجاباتهذ   تتناقضلكح و 

(Mccoy & Mccoy, 2013) (Karim et al., 2009)  ب رساث الط،ب فالبية يقوج زيث
 ت والدردنةنترنت ووسا ث التواصث االجتماعست وتصفا ا  عبر المزاترات النصية الرسا ث

وذلت  دماح استخداج ا ج زة الرقمية ولمزاربة النعوب بالممث  مع الرد عما المكالمات
السياسات التعميمية عن ا بالمزاترات زتا لو زظرت  لمتخمسوليسوا عما استعداد  ت والتراي 

 .الدراسساستخدام ا داخث الفصث 
دوح أح يقوج بذلت لمنز   لكترونياي إب رساث البزث المطموب  االدعااندرة با تااة إلا       

 ت مزيداي مح الوقت  نجاز  زيث نالت المرتبة الرابعة وينير ذلت إلا االلتزاج بالصدة
عبر مواقع التواصث االجتماعس أاناا المزاترات  فالباي واالمتناع عح الدردنة مع ا صدقاا 

 تالمرتبة ا خيرة (Bayless et al., 2013)وجاات اس دراسة  التس نالت المرتبة السابعةت
وا خيرة  الاامنة ةاج أزياناي بغمة ال اتب المزموث أاناا المزاترات التس نالت المرتبوااللتز 

 ,Lohenry)  ةهذ  النتيجة مع نتيجة دراس تتفةو  تت كيد عمي االتوعية و الوالتس ينقص ا 

2010). 
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 أاادتالتس  (Mccoy & Mccoy, 2013)وتقترب هذ  النتيجة مح نتيجة دراسة 
ونجج ذلت عح  تامتناع فالبية الط،ب عح استخداج ال اتب المزموث أاناا وقت الدراسةب

وعا س الط،ب يزتاج إل باقسوأنارت إلا أح استخدام  أاناا وقت المزاترةت  ار الوعا ب
نتيجة دراسة  مع تناقتت لكح و ت خث القاعة الدراسيةابآداب استخداج التقنيات الرقمية د

(UĞUR & KOÇ, 2015) ( مح أاراد العينة اقط القياج ب ف،ة 0.3زيث صرح )%
 هاتف ج المزموث أاناا المزاترات.

لمعبارات الموجبة  الزسابسأما مجاث إسااة االستخداج ككث؛ بما المتوسط   
بما وجاا متوسط اتجا  االستجابات ل ا نزو فالبايت و  %(ت77.82) النسبسوالوزح  ت(3.89)

ت وجاا متوسط %(84.34) النسبسوالوزح  ت(4.00) لمعبارات السالبة الزسابسالمتوسط 
استخداج  هنات توج  عاج نزو زسحت وينير ذلت إلا أح اتجا  االستجابات ل ا نزو أبداي 

 ,Dika & Hamiti)ت مع نتا ج دراسة تفة ذليت و التكنولوجيا الرقمية أاناا المزاترات

ح هذ  ممارسات إسااة استخداج التقنيات الرقمية أاناا التعمج عح أالتس أكدت عما   (2011
 عد هذ  تزديات أخ،قية رقمية.بعدت وتي 
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 :التالسويتتا بالجدوث : التكييه الهلى جملاالت األخالقيات الرقنية 5-2-6

 
ت الرقميةت زيث درجة استجابة أاراد عينة البزث لمجاالت ا خ،قيا (94جدوث )زدد يي       

ما بيح  الزسابسوتراوزت قيج المتوسط ت جاات معظج درجات االستجابة الموجبة افالبايا
%(ت وجاات 83.39 -% 62.30وتراوزت ا وزاح النسبية ما بيح )ت (4.97 – 3.20)

 – 4.2ما بيح ) الزسابسوتراوزت قيج المتوسط ت اأبدايا البةمعظج درجات االستجابة الس
 .%(93.99 -% 82.25وزت ا وزاح النسبية ما بيح )وترا ت(4.66

 ت%(88.09( ووزح نسبا )4.49) زسابسوجاا مجاث الس،مة ا اتث بمتوسط 
ت وتتفة هذ  %(86.23( ووزح نسبا )4.32) زسابسيمي  مجاث الخصوصية بمتوسط 

 تاياالتس أكدت عما أح الخصوصية مح الق (Brown, 2018) مع نتيجة دراسة النتيجة
ت وقد يعزي ذلت إلا التربية ا خ،قية الرقمية ال امة ومح العوامث ا كار صمة بالمجتمع العاج

أحيانًا60.32%3.021.41موجب

نادرًا80.05%41.28سالب

غالبا77.80%3.891.37موجب

أبدًا84.34%4.221.12سالب

غالبا82.40%4.121.29موجب

أبدًا89.65%4.481.05سالب

غالبا83.31%4.171.24موجب

أبدًا93.11%4.660.9سالب

غالبا78.22%3.911.26موجب

أبدًا89.10%4.461.25سالب
83.663%4.18الدقة

جدول )14(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات أفراد عينة البحث نحو مجاالت األخبلقيات الرقمية
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ا خ،قية التس تغرس قيمة الس،مة وعدج إيذاا ا خريح بنكث عاج وانباة من ا الس،مة 
 وازترام ا.الرقمية با تااة إلا فرس قيمة الخصوصية وزمايت ا 

%(ت يمي  مجاث 83.66( ووزح نسبا )4.98) زسابساج مجاث الدقة بمتوسط  
زماية زة %(ت وأخيراي 89.27( ووزح نسبا )4.25)س إسااة االستخداج بمتوسط زساب

 والذج %(72.98( ووزح نسبا )3.59) زسابسمجاث الفكرية الممكية بمتوسط المؤلب ب
وقد يرجع ذلت إلا زدااة استخداج التقنيات الرقمية  تتوعية أكار لزيادة الوعس ب  سيقتت

مية قوزسح استخداج التقنيات الر  الدقةتوالتس ارتت ت 99-كوايدبنكث إلزامس إار جا زة 
 وزماية زة المؤلب.

 :اليوعاليتائج اإلحصائية املتعلكة مبتغري  5-2-7

اااروة ذات داللااة  لموقااوب عمااا وجااود اتا لمعينااات المسااتقمةر اختبااااسااتخدج البزااث       
وجااات النتاا ج كماا هاس مبيناة  تناوعمتغيار ال تعزج إلاإزصا ية الستجابات أاراد عينة البزث 

 اس الجدوث التالس:

 
درجاات اسااتجابات الاذكور وا ناااث  ( عاادج وجاود ااروة باايح متوساطات95جادوث )بايح ي      

ت مماا يادث عماا عادج وجاود نزو ا خ،قيات الرقميةت زيث جاات قيمة اتا فير دالاة ازصاا ياي 
وتتفااة هااذ   تتجااا  ا خ،قيااات الرقميااة النااوع عمااا اسااتجابات أاااراد عينااة البزااث تاا اير لمتغياار

وتختماب  (Acilar, 2009) (Almseidein & Mahasneh, 2020)تا النتيجاة ماع دراسا
 (0294 تسميجابح ) (Lau & Yuen, 2014)تا هذ  النتيجة مع دراس

  

ت
درجات 
الحرية

مستوى الداللة

1512.710.49ذكور
6972.70.47إناث

جدول )15( 
داللة الفروق بين متوسطات درجات استجابات الذكور واإلناث نحو األخبلقيات الرقمية

االنحراف المعياريمتوسط الدرجاتنالنوع
اختبار "ت"

0.278460.79
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 :لفرقة الدراشيةاليتائج اإلحصائية املتعلكة مبتغري ا 5-2-8

لموقوب عما وجود اروة ذات داللة  اختبار اتا لمعينات المستقمةاستخدج البزث 
 النتا ج كماوجاات  تمتغير الفرقة الدراسيةتعزي إلا الستجابات أاراد عينة البزث  إزصا ية

 الجدوث التالس:هس مبينة اس 

     
درجات استجابات ط،ب الفرقة الاالاة  متوسطس( وجود اروة بيح 96جدوث )يوتا       

( 0.24يمة اتا )وط،ب الفرقة الرابعة )عينة البزث( نزو ا خ،قيات الرقميةت زيث بمغت ق
(ت مما يدث عما وجود ارة دالة ازصا ياي بيح ط،ب الفرقتيح )عينة 2.24ومستوي الداللة )

ت البزث(ت ويعنا ذلت وجود ت اير لمتغير الفرة الدراسية عما استجابات أاراد عينة البزث
ت إلي  ما توصم وهذا تالخبرة الدراسية اس تنمية ا خ،قيات الرقمية ويعزي ذلت إلا ت اير

عما ت ار االستخداج ا خ،قس لمتقنيات الرقمية بعدد سنوات  (Marcial, 2017) دراسة
التس  (Almseidein & Mahasneh, 2020)ولكح تختمب هذ  النتيجة مع دراسة ت التعميج

تايا رت إلا عدج وجود اروة ذات داللة إزصا ية بيح المستوي ا كاديمس والوعا بالقاأن
 .ا خ،قية الرقمية

 اليتائج اإلحصائية املتعلكة مبتغري الربامج التعلينية: 5-2-9

ا لموقوب عما وجود اروة ذات داللة ا زادجاختبار اتزميث التبايح استخدج البزث 
تعزي إلا متغير  مح ط،ب الفرقة الاالاة والرابعة إزصا ية الستجابات أاراد عينة البزث

 الاالاة كماالستجابات أاراد عينة البزث مح ط،ب الفرقة ةت وجاات النتا ج البرامج التعميمي
 هس مبينة اس الجدوث التالس:

مستوى الداللةدرجات الحريةت
4122.670.43الفرقة الثالثة
4362.730.51الفرقة الرابعة

جدول )16( 
داللة الفروق بين متوسطات درجات استجابات الذكور واإلناث نحو األخبلقيات الرقمية.

االنحراف المعياريمتوسط الدرجاتنالفرقة الدراسية
اختبار "ت"

2.048460.04
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بااايح متوساااطات درجاااات ذات داللاااة إزصاااا ية ( وجاااود ااااروة 97يتبااايح ماااح جااادوث )      

قياات نزاو ا خ، البارامج التعميمياةعينة البزث مح ط،ب الفرقة الاالاة واقاي لمتغيار  استجابات
(ت ممااا ياادث عمااا تاا اير 2.229( ومسااتوي الداللااة )5.43الرقميااةت زيااث بمغاات قيمااة ابا )

 .عما استجابات أاراد عينة البزث البرامج التعميميةمتغير 
بايح  ( المتوسطات الزسابية واالنزرااات المعيارية لادرجات اساتجابات98جدوث )يبيح و        
 ا خ،قيات الرقمية.  لاة )عينة البزث( نزوبالفرقة الاا البرامج التعميميةط،ب 

 
با خ،قياات الرقمياة  وعياي التربية الموسيقية ا كار  برنامج ( أح ط،ب98جدوث )وتا ي      

 وعيااي ا قث  ا لسإعداد معمج الزاسب برنامج (ت وجاا ط،ب 0.79زيث بما متوسط الدرجات )
وتتفااة هااذ  النتيجاااة مااع دراساااة  ت(0.54)با خ،قيااات الرقميااة زياااث بمااا متوسااط الااادرجات 

مستوى الداللةفمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

3.7940.95بين المجموعات
70.964070.17داخل المجموعات

74.75411المجموع

5.430.001

جدول )17(
داللة الفروق بين متوسطات درجات استجابات عينة البحث من طبلب الفرقة الثالثة وفقًا 

لمتغير البرامج التعميمية

االنحراف المعياريمتوسط الدرجاتنالبرامج التعميمية

1262.660.24االقتصاد المنزلي

1262.540.54إعداد معمم الحاسب اآللي

1192.780.43اإلعبلم التربوي

312.710.38التربية الفنية

102.790.27التربية الموسيقية

جدول )18(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات طبلب البرامج 

التعميمية بالفرقة الثالثة )عينة البحث( نحو األخبلقيات الرقمية
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(Kuzu, 2009) وهاذ  النتاا ج  تلادي ج ا خ،قياات الرقمياةب ناير ذلات إلاا تاعب التوعياةويي ت
الزاسااب لاادي ج  التااس أكاادت عمااا أح طاا،ب  (Brown, 2018)تتناااقض مااع نتااا ج  دراسااة 
واختااروا الخصوصااية ماح أكااار القتاايا ا خ،قيااة  تالرقمياة ودورهااج الاوعا بالقتاايا ا خ،قيااة

ال اماة باالمجتمعت وأكادت أيتااي عماا أهمياة التربياة ا خ،قياة الرقمياة لمطا،ب وبصافة خاصاة 
التااس قااد لكااا يتمكنااوا مااح اتخاااذ قاارارات أخ،قيااة طااواث زيااات ج الم نيااة  ا لااس طاا،ب الزاسااب

 .تواج  تزديات أخ،قية ال يمكح تخيم ا
بينما نتا ج اختبار اتزميث التبايح ا زادجا الستجابات أاراد العينة مح ط،ب الفرقة 

 الرابعةت تمامت اس الجدوث التالس:

 
 ( وجود اروة دالة ازصا ياي بيح متوسطات درجات استجابات99يتبيح مح الجدوث )      

نزو ا خ،قيات الرقميةت لبرامج التعميمية ب الفرقة الرابعة واقاي لمتغير اعينة البزث مح ط،
البرامج (ت مما يدث عما ت اير متغير 2.293( ومستوي الداللة )3.03زيث بمغت قيمة ابا )

 عما استجابات أاراد عينة البزث.التعميمية 
بيح  لدرجات استجابات ( المتوسطات الزسابية واالنزرااات المعيارية02جدوث )ويبيح       
 بالفرقة الرابعة )عينة البزث( نزو ا خ،قيات الرقمية.  البرامج التعميميةط،ب 

مستوى الداللةفمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

3.2940.82بين المجموعات

109.764310.25داخل المجموعات

113.05435المجموع

3.230.013

جدول )19(
داللة الفروق بين متوسطات درجات استجابات عينة البحث من طبلب الفرقة الرابعة وفقًا لمتغير البرامج التعميمية
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با خ،قيات الرقمية  وعياي التربية الفنية ا كار  برنامج ( أح ط،ب02جدوث )وتا ي

 عياي و ا قث  ا لسإعداد معمج الزاسب  برنامج(ت وجاا ط،ب 0.90زيث بما متوسط الدرجات )
ت واقتربت هذ  النتيجة مع نتيجة (0.66با خ،قيات الرقمية زيث بما متوسط الدرجات )

التس توصمت إلا أن  ال يوجد اخت،ب بيح ط،ب تكنولوجيا  (Peslak, 2007) دراسة
ويينير ت ج عما القتايا الرقمية فير ا خ،قيةالمعمومات والط،ب فير المتخصصيح اس الزك

 ما سبة إلا زاجة ط،ب برنامج إعداد معمج الزاسب ا لس إلا التوعية با خ،قيات الرقمية.
  العوام  اليت حتول دون التكيد باألخالقيات الرقنية: 5-2-91

م وية الستجابات ت وتتتا التكرارات والنسب ال( باالستبانة57ويتماث اس السؤاث رقج )      
 اس الجدوث التالس: نزو العوامث التس تزوث دوح التقيد با خ،قيات الرقميةأاراد العينة 

االنحراف المعياريمتوسط الدرجاتنالبرامج التعميمية

1242.740.55االقتصاد المنزلي

1182.660.52إعداد معمم الحاسب اآللي

1232.690.32اإلعبلم التربوي

612.920.69التربية الفنية

102.890.21التربية الموسيقية

جدول )20(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات بين طبلب البرامج 

التعميمية بالفرقة الرابعة )عينة البحث( نحو األخبلقيات الرقمية
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الستجابات أاراد عينة البزث نزو العوامث التس تزوث  النسبسالتوزيع  (09يبيح جدوث )      

وج بسموكيات فير دوح التقيد با خ،قيات الرقميةت زيث جاا فياب القوانيح العقابية لمح يق
تقمث مح  زيث (Lee et al., 2018)وأكدت عمي ا دراسة ت المرتبة ا ولا اسأخ،قية رقمية 

 تالمرتبة الاانية اس قمة الوعا با خ،قيات الرقميةوجاا  السموكيات الرقمية فير ا خ،قيةت
 (Al-Jarf, 2013) (Almseidein & Mahasneh, 2020) اتنتا ج دراس وأكد عمي ا

نترنت اا المرتبة تعب التدابير ا منية عما ا  و  تالمرتبة الاالاة اسوجاا تعب التربية 
 (Šimandl, 2017) (Chavan & Tripathi, 2010) تاوالتس أكدت عمي ا دراس الرابعة

 واختراق ا. زيث تسبب منك،ت كبيرة لألج زة الرقمية
والاقة  ت(Oyewole, 2017)التس توصمت إلي ا دراسة  ويمي ا نقص الموارد المالية 

نتيجة  ي أعباا ومنك،ت ويتفة ذلت مع دراسة  والتغط النفسس تنترنتاس معمومات ا  
(Šimandl, 2017)الذي أكدت عمي  دراسة  وتغط ا قراح ت(Oyewole, 2017)وأكدت  ت

مح  فير الممتزميح أخ،قياي  ما أح الصداقة الرقمية مع ا قراحع (Lee et al., 2018) دراسة

التكراراتالعوامل
النسبة 
المئوية

الترتيب

66.511%564غياب القوانين العقابية لمن يقوم بسموكيات غير أخبلقية رقمية.

58.492%496قمة الوعى باألخبلقيات الرقمية.

44.813%380ضعف التربية.

41.984%356ضعف التدابير األمنية عمى اإلنترنت.

22.295%189نقص الموارد المالية.

20.406%173الثقة في معمومات اإلنترنت.

19.107%162الضغط النفسي.

13.218%112ضغط األقران.

جدول )21(
التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث نحو العوامل التي تحول دون التقيد 

باألخبلقيات الرقمية
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والتس تزتاج إلا رقابة مح قبث ا سرة  تتزاج با خ،قيات الرقميةلالعوامث التس تسبب عدج اال 
واتفقت هذ  لمت كد مح االخت،ط ب قراح ممتزميح أخ،قيايت عما التفاعث االجتماعس الرقمس 

 كعوامث لمسموكيات الرقمية فير ا خ،قية. (Oyewole, 2017)العوامث مع نتا ج دراسة 
 مكرتحات لتعسيس األخالقيات الرقنية بالهلية: 5-2-99

وتتتا التكرارات الستجابات أاراد  باالستبانةتوا خير ( 58ويتماث اس السؤاث رقج )      
ت والتس تتتا اس الجدوث نزو إعداد مقترزات لتعزيز ا خ،قيات الرقمية بالكميةالعينة 
 :التالس

 
( أح مااح أهااج مقترزااات أاااراد العينااة نزااو تعزيااز ا خ،قيااات 00وييسااتخمص مااح جاادوث )      

 وأوصات ب اا الدراساات التالياة: تالرقمية لدي الط،ب بالكمية زيادة التوعية با خ،قيات الرقمياة
(M Jamil & Shah, 2014) (Mohamud et al., 2015) (Bušíková & 

Melicheríková, 2013) (Adejo & Connolly, 2017) (Ocholla, 2009) 

(Almseidein & Mahasneh, 2020) ومح ااج تزقياة المزياد ماح الاقة المتبادلة  تعزيزل
 الفعالية التعميمية.

  ويمي ا وتع قوانيح عقابية لمح يقوج بسموكيات فير أخ،قية رقمياة زياث أكادت دراساات      
(Lee et al., 2018) (Oyewole, 2017) (Bušíková & Melicheríková, 2013) 

(Adejo & Connolly, 2017) (Al-Jarf, 2013) عمااا التوعيااة ب اااا عنااد انت اااات
كمااااا أكاااادت دراسااااة  تا خ،قيااااات الرقميااااة لمتقميااااث مااااح السااااموكيات الرقميااااة فياااار ا خ،قيااااة

(Mehrpouyan & Razavi, 2014) قاوة ماياة زعماا أهمياة اتبااع القاوانيح المتعمقاة بز
 .ا لكترونسالممكية الفكرية وزقوة المؤلب وبصفة خاصة اس بي ة التعمج 

الترتيبالتكراراتمقترحات لتعزيز األخبلقيات الرقمية بالكمية

4371زيادة التوعية باألخبلقيات الرقمية.

2622قوانين عقابية لمن يقوم بسموكيات غير أخبلقية رقمية.

933زيادة التدابير األمنية عند استخدام اإلنترنت.
564التربية الشاممة السميمة.

جدول )22(
التكرارات الستجابات أفراد عينة البحث لمقترحات تعزيز األخبلقيات الرقمية بالكمية
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 Chavan)   ةدراسا زياث اقترزات نترناتزيادة التدابير ا منية عند اساتخداج ا   ويمي ا      

& Tripathi, 2010) تناافير البيانااات والباارامجت وزيااادة التاادابير ا منيااة مااع التوعيااة ب ااا 
أهمية التادابير ا منياة ااس بي اة عما  (Šimandl, 2017) (Peslak, 2007) تاوأكدت دراس
وتادريب  وبصفة خاصة لادي الطا،ب قباث الخدماة تز ا خ،قيات الرقميةلتعزيلكترونس التعمج ا  
 ح أاناا الخدمة.يالمعمم
 (Olcott et al., 2015)التربياة النااممة الساميمة زياث أكادت دراساة  والمقتارح ا خيار      

عما أهمية تنمية القيج خ،ث دورة زيااة الفارد لموصاوث لمنتا  ا خ،قاس ماح الطفولاةت وأكادت 
ي دلاا اااس تنميااة ا خ،قيااات الرقميااة (Kuzu, 2009) عمااا هااذ  المقترزااات جميع ااا دراسااة

 الط،ب.
 لتعسيس األخالقيات الرقنية لدى طالب نلية الرتبية اليوعية جامعة دمياطتصور مكرتح 

 :99-جائحة نوفيد  إثر

التس تس ج اس تعزيز تنمية  المقترزاتتج وتع تصور مقترح ينمث مجموعة مح       
ن د  التعميج ما اس توا  النوعية جامعة دمياطا خ،قيات الرقمية لدي ط،ب كمية التربية 

سرعت التزوث نزو التعمج القا ج عما ت والتس 99-كوايدجا زة  تداعيات مح الجامعس
هذ   ومح أهم ا تعزيز  تالتكيب بسرعة لتمبية ازتياجاتكما ارتت  التقنيات الرقميةت

ر المفاهيما لألخ،قيات ا طاالذي تناوث:  ا طار النظرج لمبزثت وبنااي عما ا خ،قيات
مح نتا ج  الميدانسواس توا ما أسفر عن  الجانب  الرقمية ومجاالت ا ومتطمبات تنميت ات

 تتماث ايما يمس: 
توجااد تكااااؤ الفاارص بنااكث كبياار اااس الوصااوث إلااا المعمومااات مااح خاا،ث التكنولوجيااا         
خ،قااس لمتعامااث مااع التكنولوجيااا ميااااة أوأح أاااراد العينااة رقمياايحت وهنااات زاجااة إلااا ت الرقميااة

ع،ناا  مااع اتخاااذ إجاارااات ت ديبيااة عنااد اختراقاا  عاا،وة  وبصاافة خاصااة إااار الجا زااة الرقميااة واا
عما الزاجة إلا تدريس القواعد ا خ،قياة الرقمياة لمطا،ب ااس مختماب التخصصاات خصوصااي 

ااس  99-كوايادا زاة ت والزاماس إاار جمع استخداج التكنولوجيا الرقمية لدي الط،ب بناكث كبيار
 التعمج.
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إاار كاح لدي فالبية أاراد العيناة تصاور إيجاابس لممارساات  خ،قياات الرقمياة وأح هنات       
ساااة  يمسوبصفة خاصة ايما  99-كوايد جا زة بمجاث الس،مة يمي ا الخصوصية ااج الدقاة واا

ا توعياة أكاار لتعزياز ت يزتااج إلا والاذجاالستخداج وأخيراي زماية زاة المؤلاب بالممكياة الفكرياة 
 وجاات نتا ج كث مجاث كما يمس: 

( لعااااج 80ياااتج زماياااة زاااة المؤلاااب بمجااااث الممكياااة الفكرياااة ااااس مصااار واقااااي لقاااانوح )      
الاااوعا بااا  لمعماااث بااا   سيقتتااا والاااذجج( لزماياااة الزقاااوة ا دبياااة والمالياااة لممؤلااابت 0220)

 ابت ا بالتوعية.وبصفة خاصة بالعصر الرقمس الذي ارض تزديات ينبغس مج
وهنات توج  عاج بعدج الغش واالزتياث مع االلتزاج با ماناة العممياةت ولكاح يزتااج المزياد       

مااح التوعيااة تاادويح مصاادر الصااور والرسااوج البيانيااة والجااداوث وا نااكاث وعنااد نقااث اقاارات مااح 
لقاانونس لممزتاوي االنترنت بالكممة يتج وتع ا بيح ع،متا تنصيصت وهنات التزاج باالستخداج ا

   .المزمس بزقوة الطبع والننر
والواجاب مراعات اا ااس التعمايج  تإح زماياة الخصوصاية ماح القايج ال اماة بالعصار الرقماس      

وبصفة خاصة ااس االبتعااد عاح التزيياب ب ادب  تزيث يوجد تصور إيجابس بمجاث الخصوصية
لم اج المطموبة مان جت واالبتعااد عاح التواصث االجتماعس مع ا ستاذ أو الط،ب أو عند إعداد ا

الوصوث إلا معمومات وممفاات نخصاية لآلخاريح ماع الزفااظ عماا سارية المعموماات بمختماب 
مااع الزاجااة نزااو تعزيااز إرساااث  لكترونااسااللتاازاج بااازتراج ا خااريح عنااد التواصااث ا  ت و أنواع ااا

 ماعس أانااا الاتعمج عاح بيعادرسا ث وممفات تعميمية لمزم،ا بموااقت ج عبر مواقع التواصث االجت
 .إار الجا زة

وهنات توج  نزو التدقية وا يجاز عند إرساث أج معموماات رقمياايت وأزيانااي عادج منااركة       
 عبر مواقع التواصث االجتماعس وجاات أقم ا ممارسة وتزتاج إلا تعزيز. أج خبر
ياذاا ا خاريح ماح خا،ث ويوجد تصور إيجابس بمجاث الس،مة وبصفة خاصة نزو عادج إ      

عاا،وة عمااا وجااود  التقنيااات الرقميااةت والزفاااظ عمااا الساا،مة الرقميااة لآلخااريح عنااد مراساامت ج
سااح اسااتخداج التقنيااات الرقميااة اااس التعماايج زيااث هنااات تعزيااز لقاايج االزتااراج  توجاا  عاااج نزااو زي

ر أانااا المزاتارات أاناا التواصث االجتماعست وقيج الصدة وااللتزاج أاناا المزاترات بقدر كبي
 .المبانرة بالكمية مع الزاجة نزو التوعية بغمة ال اتب المزموث أاناا المزاترات
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وال توجد اروة ذات داللة إزصا ية بيح استجابات أاراد لعينة واقاي لمتغير الناوعت وتوجاد       
كاار ماح الفرقاة لصاالا الفرقاة الرابعاة أ اروة ذات داللة إزصا ية واقا لمتغير الفرقاة الدراساية

اااس  الفرقااة الاالاااة والرابعااة باايح ةالفارقاا الدراسااية يعاازي ذلاات إلااا تاا اير الساانةقااد و ت الاالاااة
 .استجابات جت أج أح الخبرة الدراسية تؤار اس تنمية ا خ،قيات الرقمية

كما توجد اروة ذات داللة إزصا ية لادرجات اساتجابات الطا،ب واقااي لمبارامج التعميمياة        
فرقاة الاالاااة والرابعاةت وجاااا طاا،ب إعاداد معمااج الزاساب ا لااس بالفرقااة الاالااة والرابعااة أقم ااج لم

وعياي نزو الممارسات ا خ،قية الرقميةت وهذا ينكث عامث خطورة وت ديد كبيار نظاراي المات،ك ج 
 كفااات رقمية قد يتج إسااة استخدام ا وتسبب أذي لآلخريح.

الطا،ب: فيااب منظاور تزاوث دوح التقياد با خ،قياات الرقمياة ماح  وتتماث العوامث التاس      
القوانيح العقابية لماح يقاوج بساموكيات فيار أخ،قياة رقمياة ااج قماة الاوعا با خ،قياات الرقمياة 
ويمي ااا تااعب التربيااة اااج تااعب التاادابير ا منيااة عمااا ا نترناات ويمي ااا نقااص المااوارد الماليااة 

 النفسس اختتاماي بتغط ا قراح.  والاقة اس االنترنت اج التغط
والتاس تتمااث ت بالكمية إار الجا زةواقترح أاراد العينة مقترزات لتعزيز ا خ،قيات الرقمية       
قااوانيح عقابيااة لمااح يقااوج بسااموكيات فياار ت ووتااع زيااادة التوعيااة با خ،قيااات الرقميااةاااس: 

 التربية الناممة السميمة.ت االنترنتزيادة التدابير ا منية عند استخداج ت و أخ،قية رقمية
الفكريةت وخصا صا ت   ومنطمقاتت ال دب: المقترح التصورينمث ت سيساي عما ما سبة و       

أساساااية لتطبيقااا ت والتزاااديات التاااس تواج ااا ت وايماااا يماااس عااارض ل اااذا  تت واعتبااااراومزتاااوا 
 التصور:

 :هدف التصور املكرتح -9
عزيز تنمية ا خ،قيات الرقمية لدي ط،ب كمية ي دب التصور المقترح نزو ت      

 .99-كوايد إار جا زة التربية النوعية جامعة دمياط
 ميطلكات التصور املكرتح: -2

 خرجت الدراسة بمجموعة مح المنطمقاتت والتس تتماث ايما يمس:
 .99-كوايدالتوج  نزو استخداج التقنيات الرقمية بنكث إلزامس اس ظث جا زة  -
ة قتنمية ا خ،قيات الرقمية لكا يتج استامار التقنيات الرقمية بطريأهمية  -

 .إيجابية
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ع،ح ميااة أخ،قس لمتعامث مع التقنيات الرقمية -  .الزاجة إلا إعداد واا
لدي ت وبصفة خاصة الزاجة إلا تعزيز ا خ،قيات الرقمية مح قبث أاراد العينة -

 .99-وايدك جا زةإار  ا لسط،ب إعداد معمج الزاسب 
 :خصائص التصور املكرتح -3

 يتسج التصور بالعديد مح الخصا ص التس تس ج اس جعم  أكار اعالية ومن ا:
الرؤية: المساهمة اس تمبية ازتياجات المجتمع الجامعس بصفة خاصة اس ظث  -

 .99-كوايدجا زة 
 الواقعية: بزيث يمكح تطبيق  اس ظث ا مكانات المتازة. -
 اس ظث المتغيرات الطار ة. المرونة: يتج تطبيق  -
 الرقمية. لمتقنياتالفعالية: بزيث يس ج اس االستخداج ا خ،قس السميج  -

 حمتوى التصور املكرتح: -4
يت لب التصور مح مقترزات لتعزيز تنمية ا خ،قيات الرقمية لدي ط،ب كمية       

 :يمسا والتس تتتا ايم ت99-كوايد جامعة دمياط إار جا زة التربية النوعية
 بالم اج التالية: منوطةبالكمية الرقمية  ا خ،قيات وزدة إنناا 4-9
 :يمسوتنمث ما  تنظيج أننطة توعوية با خ،قيات الرقمية 4-9-9

لمن ااااااوض  وماااااؤتمرات ودورات تدريبيااااااة تنظااااايج ناااااادوات وورش عماااااث 4-9-9-9
ب اادب وبصاافة خاصااة لاادي الطاا،ب  با خ،قيااات الرقميااة لمختمااب ا طااراب المعنيااة 

القاايج ا خ،قيااة الرقميااة المسااتدامة عمااا المسااتوي الجااامعست وأوصااا  تنميااة تااماح
 (Almseidein & Mahasneh, 2020) (Maslin Masrom et al., 2008) تابذلت دراسا

اعالااة لمزااد مااح  هااذ  ا ليااات أح (Jafarkarimi et al., 2016)وأكاادت دراسااة 
عمااا  (Olcott et al., 2015)إسااااة اسااتخداج التقنيااات الرقميااةت وأكاادت دراسااة 

أهمية التدريب عما االستخداج ا مح وا خ،قس لمتقنيات الرقمية لجميع أاراد المجتماع 
 واقاي واهتمامات ج وقدرات ج وم ارات ج.

با خ،قيات الرقمياة نظاراي  ا لستكايب توعية ط،ب إعداد معمج الزاسب  4-9-9-0
ر ا اتث زتا ال تتزاوث استامارها االستاما سالمت،ك ج الم ارات الرقمية والتس تقتت

 إلا عوامث خطورة ت دد الطالب والمجتمع.
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تعييح سفراا مح الط،ب لألخ،قيات الرقمياة ااس مختماب مجاالت اا نظاراي  4-9-9-3
             لفعااااااااليت ج ااااااااس التااااااا اير عماااااااا ساااااااموكيات أقاااااااران جت وأوصااااااات باااااااذلت دراساااااااة

(Atkinson et al., 2009)    
تعياايح منسااة لكااث مجاااث مااح مجاااالت ا خ،قيااات الرقميااة مااح أعتاااا  4-9-9-4

هي ة التدريس المتخصصيح لزث أج منكمة تواج  الط،ب أو أعتااا هي اة التادريس 
 ولمتوجي  الرقمس. اس المجاث

باالتعريب ل اج  ستوجي  الط،ب الذيح يمتزقوا بالكمية اس ا سبوع التعريف 4-9-9-5
 تساميجاباح )وأكاد عماا ذلات دراساة توعياة بقواعاد االلتازاج ب اات با خ،قيات الرقمياة وال

0294) 
عاح ا خ،قيااات الرقميااة لزيااادة التوعيااة  رقميااة تزوياد الطاا،ب بمعمومااات 4-9-9-6
 السبث المتازة.مع ننرها بكااة  ب ا
لتعزيااز ا خ،قيااات الرقميااة لاادي الطاا،ب أخ،قااس  أو ميااااة إعااداد دليااث 4-9-9-7

 ومختمب ا طراب المعنية.
وبناكث خااص  تبناكث عااجالتقنياات الرقمياة أخ،قية لمتعاماث ماع قواعد  اقتراح 4-9-0

واعتمادهاا ماح المجاالس الرسامية  لكتروناساس نظاج التعمج عاح بعياد أو الاتعمج ا  
ع،ح لجميع الط،ب.بال  كمية وننرها واا

لمااح يتخطااا هااذ  القواعااد ا خ،قيااة  وقااوانيح عقابيااة إجاارااات ت ديبيااة اقتااراح 4-9-3
ع،ح لجميع الط،ب. الرقمية  واعتمادها مح المجالس الرسمية بالكمية وننرها واا

وآلياات زماياة  تالتوعية بزيادة التادابير ا منياة عناد اساتخداج التقنياات الرقمياة 4-9-4
 ة البيانات.خصوصي

 التقييج النامث لألخ،قيات الرقمية لدي الط،ب بنكث دورج. 4-9-5
 ع،ج االنت ات ا خ،قية. 4-9-6

                 إااااااار  بث تعزيااااااز ا خ،قيااااااات الرقميااااااة مااااااح خاااااا،ث أعتاااااااا هي ااااااة التاااااادريسسياااااا 4-0
   :99-كوايد جا زة

ا طاار ا خ،قاس ينبغس عما أعتاا هي ة التدريس بالكمية التركياز عماا بنااا وتعزياز        
 إار الجا زة. التعمج ال جيحالذج يعتبر عامث زاسج اس نجاح و  تلمط،ب اس العصر الرقمس
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أح يكااوح برنااامج ا خ،قيااات الرقميااة اااس باارامج تنميااة قاادرات أعتاااا  اقتااراح 4-0-9
 اقتاراحتفاة ذلات ماع يهي ة التدريس لبناا العديد مح القدرات اس هذا المجاثت و 

 (Maslin Masrom et al., 2008)دراسة 
باااالمقررات التربوياااة ماااح الفرقاااة ا ولاااا ا خ،قياااات الرقمياااة ات إدراج موتاااوع 4-0-0

وذلاات  تل لماااج بمف وم ااا وقتاااياها لمختمااب الباارامج التعميميااةوالتخصصااية 
وهذا ما أكادت عميا  ت وتداعيات ا الرقمية زيادة الوعس بالقتايا ا خ،قيةب دب 

   الدراسات التالية:
(Peslak, 2007) (Lawler et al., 2008) (Maslin Masrom et 

al., 2008) (Karim et al., 2009) (Taherdoost et al., 2011) 

)Mubashrah Jamil & Shah, 2014   ( (Mohamud et al., 

2015)  )  Cilliers, 2017) (Almseidein & Mahasneh, 2020) 

 عح ا خ،قيات الرقمية لتعزيز تنميت ا.إعداد منروعات بزاية  4-0-3
ماح خا،ث بايح الطا،ب زماية زاة المؤلاب بمجااث الممكياة الفكرياة ننر اقااة  4-0-4

  ا والت كيد عماا اتباع اا عناد إعاداد الم ااج البزاياة وبصافةا ع،ح عح سياسات
وتااع ع،متااا خاصااة تاادويح مصاادر الصااور والرسااوج والجااداوث وا نااكاثت ويااتج 

  .تنصيص عند نقث اقرات بالكممة مح أج مرجع
ماع الت كياد  زماية الخصوصيةتزفيز الط،ب عما االلتزاج بالممارسات الرقمية ل 4-0-5

 عما موااقة ا خريح عند إرساث ممفات ورسا ث تعميمية خ،ث التعمج عح بيعد.
لتادقية تزفيز الط،ب عما الممارسات الرقمية الخاصة بالدقاة وبصافة خاصاة ا 4-0-6

 عند مناركة أج خبر عبر مواقع التواصث االجتماعس.
والتوعيااة  الساا،مة الرقميااةبتزفيااز الطاا،ب عمااا الممارسااات الرقميااة الخاصااة  4-0-7

ج مااع الت كيااد عمااا فمااة ال اااتب التعمااي اااا التقنيااات الرقميااة بااآداب اسااتخداج
 لمنع تنتيت االنتبا . المزموث أاناا المزاترات المبانرة بالكمية

عااة تطبيااة القواعااد ا خ،قيااة الرقميااة اااس العمميااة التعميميااة لتااماح بي ااة متاب 4-0-8
 (UĞUR & KOÇ, 2015)تعميميااة اعالااة لجميااع الطاا،بت وأكاادت دراسااة 

 عما الرقابة الفعالة وعدج التساما مع مح يخترق ا.



 م7272( 98) -7ج-عدد سبتيبر                                                        ...      لخالياا  الرييا األ

 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 988 - 

قااوانيح زقااوة  لمتوعيااةبالكميااة  لممااوارد الرقميااةإنناااا مكتااب زقااوة الممكيااة الفكريااة  4-3
ب ب سااااليب التواياااة لممصاااادر ت وتعرياااب الطااا،وزماياااة زاااة المؤلاااب الممكياااة الفكرياااة

ت رقميااةعاا،وة عمااا التسااوية لممنتجااات ال مااع تقااديج الاادعج الفنااس لمطاا،ب لكترونيااةا  
وتسااجيث المااوارد الرقميااة لم ي ااة التدريسااية والطاا،بت والتزقيااة اااس نااكاوي انت اكااات 

وهااذا يتفااة مااع مااا أوصاات باا   تومتابعت ااا سلكترونااالطبااع والنناار لممزتااوي ا   قااوةز
    (Al-Jarf, 2013)  دراسة

 تة الكمياااة لمتوعياااة با ماناااة العممياااةباااوتاااع إرناااادات وتعميماااات بمكتويقاااوج المكتاااب ب
عداد وننار دلياث زماياة الممكياة الفكرياة ت و والزفاظ عما زقوة الممكية الفكرية ويتفاة اا

    (0299)مرادت ذلت مع ما اقترزت  دراسة 
قبااث  الرقميااة مااح خاا،ث أولياااا ا مااور والمؤسسااات التعميميااة ا خ،قياااتتنميااة تعزيااز  4-4

وهاذا ماا هات اس تعزيز  والمستمرة ممة السميمةنامنذ الطفولة نظراي  همية التربية ال الجامعية
مااع تعزيااز متابعااة ا بناااا عنااد اسااتخداج  (Olcott et al., 2015)أكاادت عمياا  دراسااة 
 التقنيات الرقمية.

 اعتبارات أشاشية لتفعي  تطبيل التصور: -5
 .99-كوايد إار جا زة قيادة واعية ب همية ا خ،قيات الرقمية -
 ننر اقااة ا خ،قيات الرقمية بيح مختمب ا طراب المعنية داخث وخارج الكمية. -
هي ة التدريس والط،ب والعامميح وأولياا  ركة الفعالة مح قبث أعتااالمنا -

 تطبية هذ  المقترزات.ا مور اس 
 إتازة وصوث الط،ب لمتقنيات الرقمية التس يقتتي ا التعميج الجامعس. -
 التركيز عما التربية الناممة السميمة اس الكمية. -

 التحديات اليت تواجى التصور املكرتح: -6
 ة اس التعميج الجامعس.قمة الوعس ب همية ا خ،قيات الرقمي -
 تعب التواصث الرقمس بيح الط،ب وأعتاا هي ة التدريس والقيادة. -
 التركيز عما التزصيث العممس باعتبار  المقياس الوزيد لمنجاح. -
 قراح السوا.مرااقة الط،ب لأل -
 تعب المزاسبية لمح ينت ت ا خ،قيات الرقمية. -
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والتاس تزتااج إلاا  99-كواياد ارتت ا خ،قيات الرقمية نفسا ا بقاوة إاار جا زاةوختاماي       
أجياااث  تعزياز بكمياة التربياة النوعياة جامعااة دميااط باعتبارهاا مركازاي ل نااعاع الاقاااس ااس إعاداد

وا ماح لمتقنياات  المسا وث وا خ،قاس رقمية مح المعمميح لدي ا القدرة عما االستخداج القاانونس
الزفاظ عماا بي اة رقمياة آمناة زياث ييعاد مح خ،ث  يادة المجتمع نزو العصر الرقمسلق الرقمية

إجراا دراسات مماامة عماا كمياات  بترورةوأوصت الدراسة ت ي دد المجتمع كبير انت اك ا خطر
-كوايااد إااار جا زااة ا خ،قيااات الرقميااة زااوثالطاا،ب آراا وجامعااات أخااري ب اادب استكناااب 

99. 
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