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 ممخص البحث:
ىدفت الدراسة إلى تعرف واقع القيم األخبلقية لدى طبلب جامعة أسيوط في العصر 

راسة المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة الدراسة، واستخدمت الباحثة الرقمي، واستخدمت الد
االستبانة كأداة لمدراسة، وطبقت االستبانة عمى عينة من طبلب جامعة أسيوط في الفرق األولى 

أن نسبة  (  طالًبا وطالبة، وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج اىميا:8351والنيائية بمغت )
بلقية في العصر الرقمي جاءت بدرجة متوسطة، وكما توجد فروق دالة وعي الطبلب بالقيم األخ

إحصائًيا بين متوسط عينة الدراسة الكمية في المحاور الخمسة كل عمى حدة باختبلف متغير 
الفرقة الدراسية لصالح الفرقة النيائية، وكما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

متغير التخصص األكاديمي لصالح الكميات العممية، وأوصت  تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى
ضرورة بناء المناىج والمقررات الدراسية الجامعية واألنشطة بصورة تتفق مع القيم الدراسة ب

 االعصرية السائدة في المجتمع الطبلبي.
 : القيم األخبلقية، العصر الرقمي.الكممات المفتاحية
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Abstract: 
The study aimed to identify the university's role in developing 

moral values among its students in the digital age, The researcher used 
the descriptive approach that is suitable to the nature of the study. The 
researcher used the questionnaire as tool for the study, and applied the 
questionnaire on a sample of fresh and senior students in Assuit 
university (1538) male and female students, and the study reached a 
number of results, the most important of which are: The percentage of 
student's awareness of digital ethical values is average percentage, 
there are statistically significant differences between the averages of the 
total study sample in the five items separately according to the 
difference of the study group variable in favor of senior student, there 
are also statistically significant differences between the averages of the 
study sample estimates attributed to the academic specialization 
variable in favor of the practical faculties. 
Keywords: moral values, digital age 
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 مقدمة البحث:
شيدت نيايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين تطورات كبيرة جًدا في 
مجاالت العموم المختمفة أدت إلى إحداث تغيرات جذرية في جميع مناحي الحياة لكل المجتمعات 

كونية  عمى اختبلف ألوانيا ومستوياتيا، ومنيا التطور في مجال االتصاالت مما جعل العالم قرية
صغيرة، ونتج عن ىذا التطور السريع في مجال االتصاالت انتشار العديد من التقنيات الحديثة: 
نترنت األشياء، والذكاء االصطناعي، واالقتصاد الرقمي،  كاليواتف الذكية، والبيانات الضخمة، وا 

لتي أصبح وا، والحوسبة السحابية، والطابعات ثبلثية األبعاد، ووسائل اإلعبلم االجتماعية
استخداميا أمًرا ضرورًيا ال غنى عنو في أداء الكثير من الوظائف والميام، سواء عمى المستوى 

 الفردي أو المؤسسي أو المجتمعي.

فمع ثورة االتصاالت الرقمية وما وفرتو من تسييل وسرعة في عمميات التواصل  
ائج ذات آثار إيجابية عمى والوصول إلى مصادر المعمومات، ومع ما تحممو ىذه الثورة من نت

الفرد والمجتمع إذا تم استغبلل وسائل االتصال والتقنية الحديثة عمى الوجو األمثل، كان ليا عمى 
الجانب اآلخر بعض السمبيات واإلشكاليات التي جاءت نتيجة لبلستخدام السيئ ليذه التقنيات، 

والمبادئ األساسية التي تنظم شؤون ونتيجة التمرد عمى القواعد األخبلقية والضوابط القانونية 
(، فالتقنيات الحديثة من وسائل التكنولوجيا 81، 5183الحياة اإلنسانية ) الدىشان؛ الفوييي، 

تعتبر أسمحة ذو حدين، فإذا أحسن استخداميا تعود عمى الشاب بشكل إيجابي وتفيده في توسيع 
ذا أسئ استخداميا قد تؤثر بشكل سمبي ع دراكو، وا  مى نموه النفسي والجسمي واالجتماعي أفقو وا 

 (.53، 5111واألخبلقي ) الزبيدي، 

         ويعد الشباب الجامعي ىم أكثر الفئات استخداًما ليذه التقنيات الرقمية وىم أيًضا 
األكثر استيعاًبا ليا، فيم ال يستطيعون التخمي عنيا حيث أصبحوا يجمسون أوقاًتا طويمة أمام 

ي في كتابة الرسائل اإللكترونية والدخول في حوار عبر غرف الدردشة شاشات الحاسب اآلل
رسال الرسائل القصيرة والسريعة عبر اليواتف النقالة وغيرىا من الممارسات؛ وليذا يجب  وا 
االىتمام بطبلب الجامعة، والحرص عمى أن يكون الطالب الجامعي عمى مستوى عال من القيم 

          لعقيدة المجتمع، والتي توجيو لما فيو النفع والصبلح لو ولمجتمعو   األخبلقية وااللتزام بيا وفًقا
 (.853، 5183عبد اهلل، )
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وباعتبار الجامعة قمة النظام التعميمي فيي تعد الوسيمة الفعالة لغرس القيم، وىي التي 
كسيا تعد الشباب القادر عمى العطاء المتجاوب مع المتغيرات العصرية بروح القيم التي يع

المجتمع المعاصر، كما أن التعميم الجامعي يسيم في نشر الوعي بين طبلبو ويساعدىم عمى 
التمسك بالقيم والسموكيات المصرية األصمية واإلقبلع عن تقميد الحضارة الغربية الزائفة التي تيدد 

ة ، وفي الوقت الراىن تغير دور الجامع(815،8111) عبد التواب، كيان المجتمع المصري 
وأصبح من الضروري أن تأخذ الجامعات بعين االعتبار أن ليا دوًرا في تنمية القيم لدى طبلبيا 
وتدعيميا، كما أصبح من الميم في الوقت الحالي أن تحرص الجامعة بوصفيا مؤسسة تعميمية 

وتنمية (، 13، 5112الزيود، تربوية عمى القيام بتطوير منظومة القيم لدى الطبلب وتنميتيا) 
لقيم األخبلقية لمطبلب عمى المستحدثات التكنولوجية التي تخدم العممية التعميمية وتسيل وصول ا

المعمومة، والتعامل معيا بثقة ووضوح، وبذلك يجب عمى الطبلب أن يكونوا قادرين عمى 
 استخدام المستحدثات التكنولوجية حتى يواكبوا التغيرات المعرفية واالتصالية الحديثة.

 حث:مشكمة الب
التكنولوجيا بجميع أشكاليا وأنواعيا وجدت لتسيل وتيسر لئلنسان والمجتمع حياتو 
ورفاىيتو، لكن الواقع الحالي يؤكد عمى أن ىناك من يجيل أو يتجاىل األىداف األساسية من 
اختراع وتطوير ىذه التكنولوجيات، كما ال يعرف كيفية استخداميا استخداًما أخبلقًيا سميًما، 

: االستخدام غير األخبلقي لشبكة اإلنترنت، من اعتداء عمى ة عمى ذلك كثيرة منياواألمثم
الخصوصيات والتجسس المعموماتي وسرقة اليويات الشخصية وانتياك حقوق الممكية الفكرية، 
وسرقة البعض لئلنتاج الفكري لآلخرين ونسبتيا ألنفسيم، أو سرقة البرامج أو إعادة نسخيا، أو 

زالة  وتشويو البيانات والمعمومات، أو التخريب والتدمير اإللكتروني ألنظمة الكمبيوتر إتبلف وا 
أو في اإلساة إلى أشخاص وتمويث وتشويو سمعتيم، والمخاطر التي تنجم عن التحاور مع 
اآلخرين عبر مواقع المحادثة، وكذلك من يستخدمون اليواتف الجوالة إلزعاج اآلخرين 

 (. 53، 5182ة باآلداب عبر كاميرات ىذه اليواتف ) المبلح ، بالمعاكسات أو نشر صور مخم
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وقد أصبح أبناء اليوم يتواصمون مع مجيولين رقميين قد يشكمون خطًرا حقيقًيا عمييم، 
وأصبح من شبو المستحيل في ىذا المجتمع الرقمي السيطرة عمى آلية استخداميم لمتكنولوجيا، 

إلى تزايد عدد مستخدمي اإلنترنت حول العالم، فقد  وال سيما أن الدراسات واإلحصاءات تشير
كشف تقرير صادر عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات إلى ارتفاع عدد مستخدمي 

مميون في  53,1م مقارنة بـــــــ 5181مميون مستخدم في  55,81اإلنترنت في مصر إلى نحو 
٪ 33دمين فإن المعمومات تشير إلى أن م، وانتقااًل إلى اإلحصائيات حول نوعية المستخ5182

٪ من 53من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ىم من الذكور، بينما تحتل اإلناث نسبة 
  (.5181) وزارة االتصاالت والتكنولوجيا، إجمالي عدد المستخدمين 

وقد أوضحت دراسة عن القيم األخبلقية لمتواصل االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت أن 
داعيات أخبلقية سمبية لمواقع التواصل االجتماعي وكان من أبرزىا نشر مفيوم الحرية ىناك ت

المطمقة باإلضافة إلى عدم المصداقية في نقل األخبار والحوادث، وأيًضا منيا تمك التداعيات 
السمبية عمى المغة العربية، باإلضافة إلى إىدار منظومة الوقت، وانتشار العبلقات غير 

 (.512-552، 5185) درويش، ن الجنسين المشروعة بي

            وقد أكدت بعض الدراسات إلى أىمية تنمية وعي طبلب الجامعة بالقيم األخبلقية
              ( (Asma,Jamal,2015 البلزمة لمتعامل مع معطيات الثورة التكنولوجية ومنيا: دراسة

             ودراسة ،دة بين مستخدمي اإلنترنتالتي ىدفت إلى معرفة األخبلقيات اإللكترونية السائ
(Leili, Mosalanejad,2014 :)أوصت بضرورة تدريب الطبلب فيما يتعمق باالستخدام  التي

م( التي أوصت بضرورة إدماج 5188ودراسة ) إليام كحول،  ،لمفضاء اإللكتروني األمثل
              ة الدراسية، ودراسة موضوع أخبلقيات الحاسوب واإلنترنت في برامج ومقررات الجامع

م( التي أكدت في دراستيا عمى ثبلث مسائل أخبلقية وىى: حق الممكية 5111) كنزة إخمف، 
 الفكرية، والخصوصية، والقرصنة اإللكترونية.
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ونظًرا ألن الجامعة تعد في العصر الرقمي من أىم مؤسسات المجتمع التربوية، إذ أنيا 
يمي، وتضم بين جنباتيا نخب المجتمع الفكرية والعممية وفييا يتم إعداد تقع في قمة اليرم التعم

الطالب من جميع النواحي العممية والخمقية واالجتماعية والنفسية وغيرىا، وليذا يقع عمى 
الجامعات مسؤولية تنمية القيم األخبلقية في نفوس طبلبيا وتنمية القيم التي من خبلليا يستطيع 

عصرنا الحالي، ومن ىنا تتبمور مشكمة الدراسة في طبيعة الدور المحوري  الطبلب التعامل مع
لمجامعة في بناء المجتمع والحفاظ عمى مقومات وجوده واستمراه، ولذلك جاءت ىذه الدراسة 

 لمتعرف عمى دور الجامعة في تنمية القيم األخبلقية لدى طبلبيا في العصر الرقمي.
 أهمية البحث:

 لى:ترجع أهمية البحث إ
وما يفرزه  تناولو موضوًعا معاصًرا وحديثًا ذا أىمية كبيرة لمجامعات وىو العصر الرقمى،   .8

من تحديات تنعكس عمى الجامعة من حيث األدوار الجديدة التى ينبغى عمى المنظومة 
 الجامعية القيام بو، فقد أفرزت السيادة المطمقة لتكنولوجيا المعمومات واالتصال ضرورة

  ق التقميدية السائدة بالمنظومة الجامعية .تجاوز الطر 
اىتمامو بتوعية شريحة ميمة في المجتمع أال وىى الشباب بصفة عامة والمرحمة الجامعية   .5

عمى وجو الخصوص فيم رجال الغد وقادة المستقبل، فكمما زاد االىتمام بالشباب الجامعي 
ذين يقع عمييم العبء األكبر في ستكون النتائج إيجابية إذ سيظير منيم معممو المستقبل ال

 بناء ومواجية التحديات التي تواجييم.
 ييدف البحث الحالي إلى:أهداف البحث:

 تعرف اإلطار الفكري والفمسفي لمقيم األخبلقية في العصر الرقمي.  .8
 تعرف واقع القيم األخبلقية لدى طبلب جامعة أسيوط في العصر الرقمي.  .5

 تساؤالت البحث:
 فكري والفمسفي لمقيم األخبلقية في العصر الرقمي؟ما اإلطار ال  .8
 ما واقع القيم األخبلقية لدى طبلب جامعة أسيوط في العصر الرقمي؟   .5
ما التوصيات المقترحة لتنمية القيم األخبلقية لدى طبلب جامعة أسيوط في العصر   .5

 الرقمي؟
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 :منهج البحث
نات والمعمومات من الدراسات استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، بما يسمح بجمع البيا

واألدبيات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث الحالي، وتحمييا لبلستفادة منيا في بناء اإلطار 
 النظري والميداني لمبحث.

 حدود البحث:
 اإلطار الفكري حول العصر الرقمي والقيم األخبلقية.  حد الموضوع:

األولى والنيائية ببعض الكميات العممية،  عينة ممثمة من طبلب الفرق الفرقةالحد البشري: 
 نظرية.  -والنظرية، والعممية

 –كمية اآلداب ( والعممية ) كمية العموم  –: بعض الكميات النظرية ) كمية الحقوق الحد المكاني
كمية  –نظرية )  كمية التربية  –كمية الحاسبات ( والعممية  –كمية طب بيطري –كمية طب أسنان 

 . ( بجامعة أسيوطتربية نوعية 
تم تطبيق أداة البحث الميدانية خبلل الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي الحد الزماني: 

 . م5181/5151
 مصطمحات البحث:

 القيم األخالقية:
تعرفيا " الباحثة "  بأنيا مجموعة من القواعد والمعايير والمبادئ التي توجو سموك طبلب 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتي تعمل الجامعة عمى  الجامعة في تعامميم مع وسائل
 تعزيزىا من خبلل مجموعة من األنشطة والطرق والوسائل والمناىج الدراسية .

 العصر الرقمي:
بأنو ذلك العصر الذي انتشرت فيو العديد من وسائل االتصال الحديثة  تعرفو " الباحثة "

افة، وأدت إلى تخطي الحدود الفاصمة بين الدول التي قضت تماًما عمى عنصر الوقت والمس
واألشخاص عبر القارات، وأصبح من السيل عمى أي شخص في أي مكان الحصول عمى 
جميع المعمومات التي يحتاج إلييا في أي مجال من المجاالت المختمفة عن طريق شبكة 

 اإلنترنت بمجرد الضغط عمى أزرار جياز الحاسوب.
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 لعصر الرقمي:القيم األخالقية في ا
ىي القواعد والمبادئ التي  تحكم  مستخدمي التكنولوجيا  :تعرفيا الباحثة إجرائًيا بأنيا

               الرقمية وما يرتبط بيا من تخصصات تماًما كالقيم والمبادئ التي تحدد سموكياتنا في
 حياتنا الواقعية.

 محاور البحث:
 المحور األول: اإلطار النظري لمبحث:

 إلطار المفاهيمي والفكري لمقيم األخالقية في العصر الرقمي: ا   -
 مفهوم  العصر الرقمي:   -1

تعددت األسماء التي أطمقت عمى العصر الحالي، فيو عصر الثورة العممية والتكنولوجية، 
وعصر الفضاء واألقمار الصناعية، وعصر الجينات واليندسة الوراثية، وعصر اإلعبلم 

  قرية الكونية والعولمة، وعصر التطور السريع إلى آخر ىذه الصفات والفضائيات، وعصر ال
          التي تطمق كل واحدة منيا في سياق معين، ومع تعدد ىذه الصفات واألسماء إال أن 
      ىناك إجماًعا عمى صفة مميزة ليذا العصر وىى أنو عصر الثورة المعرفية والمعموماتية 

  (.538، 5113طعيمو، )

يًرا ما يذكر العصر الرقمي أو العصر المعموماتي لمداللة عمى مرحمة زمنية جديدة وكث
شغمت فييا التطبيقات القائمة عمى نظام تشفير المعمومات الرقمية مساحات واسعة من 
استخداماتنا لمحواسيب واألجيزة اإللكترونية والتي جمبت معيا تغيرات اقتصادية واجتماعية 

ا عصًرا جديًدا مختمًفا تماًما عما قبمو، ويطمق اسم العصر الرقمي عمى وسياسية وكأننا دخمن
، ويعرف بأنو " نتيجة ما فعمو ويفعمو (58، 5182) شمس، الفترة التي تمت العصر الصناعي 

الكمبيوتر والتقنيات الحديثة في الحياة الثقافية والعممية واإلدارية وغيرىا، إنو عالم اإلنترنت 
، كما يعرف بأنو عصر حديث ومتطور نجم عن تبنى ودخول (33، 5112، ) الصوفيوالويب 

لى العمل ودخوليا في المؤسسات التعميمية  تقنية المعمومات واالتصال إلى الحياة المنزلية وا 
 . (88، 5181) سيد، واستخداميا في وسائل الترفيو واالستجمام 
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المعاصرة،  ص أمام الجامعاتالعصر الذى يطرح العديد من التحديات والفر  ويعرف بأنو
عمى  كما أنو يتميز بالتغير السريع فى تكنولوجيا المعمومات ونمو التكنولوجيا الرقمية وتأثيرىا

              المجتمع المعرفة فى المجتمع المعاصر والتى أثرت عمى منظومة األعمال فى كافة قطاعات
( Duderstand, J.J & Et AL, 2002, 23 ) ،نو عصر يتميز بقدرة األفراد عمى ويعرف بأ

نقل المعمومات بحرية والوصول الفوري إلى المعمومات التي كان من الصعب أو المستحيل 
، كما يعرف بأنو العصر الذي انتقمت فيو القوة من (3، 5111) محمود، العثور عمييا سابًقا 

الشخص الذي يسيطر  الشخص الذي يمتمك رأس المال إلنشاء المصانع ودفع أجور العمال إلى
لى الشخص الذي يمتمك المعرفة التقنية والبرمجية             عمى تقنيات االتصاالت والمعمومات، وا 

 (.53،5113) حسب اهلل، 
ويتضح مما سبق أن معظم التعريفات اتفقت عمى أن العصر الرقمي ىو فترة زمنية 

معمومات ما عدا تعريف "عمى حسب تسيطر فييا الوسائل الرقمية في مجال االتصال وتبادل ال
اهلل " الذي يرى أنو العصر الذي يسيطر فيو الشخص الذي يمتمك المعرفة والتقنية، وبناُءا عمى 
ما سبق يمكن تعريف العصر الرقمي بأنو ذلك العصر الذي انتشرت فيو العديد من وسائل 

ت إلى تخطي الحدود االتصال الحديثة التي قضت تماًما عمى عنصر الوقت والمسافة، وأد
الفاصمة بين الدول واألشخاص عبر القارات، وأصبح من السيل عمى أي شخص في أي مكان 
الحصول عمى جميع المعمومات التي يحتاج إلييا في أي مجال من المجاالت المختمفة عن 

 طريق شبكة اإلنترنت بمجرد الضغط عمى أزرار جياز الحاسوب.
 التعريف بالقيم األخالقية: -2

تعرف بأنيا مجموعة من القواعد والمعايير المنظمة لمسموكيات ودعا ليا اإلسبلم، ويمكن 
اكتسابيا وتنميتيا عن طريق التربية اإلسبلمية، بوصفيا أخبلًقا إنسانية تتوافق مع الفطرة وتنظم 

ن وتعرف بأنيا تنظيمات نفسية يكتسبيا الفرد م (،511، 5185اليجيوج،عبلقة الفرد مع غيره ) 
خبلل معايشتو لقيم وعادات وتقاليد الوسط االجتماعي الذي يعيش فيو ويمارس دوره من خبللو، 
            وتتضح ىذه التنظيمات من خبلل موقف الفرد من الحياة وتفاعبلتو مع ذاتو واآلخرين 

وتعرف" بأنيا األحكام التي يصدرىا الفرد بالتفضيل أو عدم (،  515، 5181) الشمقامي، 
لتفضيل لمموضوعات أو األشياء، وتتم ىذه العممية من خبلل التفاعل بين الفرد بمعارفو وخبراتو ا

بأنيا "  ، وكما تعرف(53، 8113طيطاوى، وبين ممثمي اإلطار الحضاري الذي يعيش فيو ) 
مجموعة المبادئ والمعايير التي تنظم عبلقة اإلنسان بخالقو وبالكون والمجتمع، وتحدد اتجاىاتو 
وميولو وتضبط سموكو، وتعينو عمى التكيف مع الغير، فتستقيم حياتو وتتزن شخصيتو، ويحسن 

 .  (3، 5185) عبد القادر، تعاممو مع مجتمعو عمى نحو مناسب
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وتعرف " بأنيا مجموعة من المعتقدات والتصورات المعرفية والوجدانية والسموكية الراسخة 
ميق، ويعتقد بيا اعتقاًدا جازًما بحيث تشكل لديو منظومة التي يختارىا الفرد بحرية بعد تفكير ع

من المعايير يحكم بيا عمى األشياء بالحسن أو القبح، وبالقبول أو الرفض، ويصدر عنيا سموك 
، وتعرف بأنيا نظام من القواعد (51، 5112الجبلد، منتظم يتميز بالثبات والتكرار واالعتزاز)

اعية بين األفراد داخل المجتمعات من خبلل االستناد إلى تنظم التفاعبلت والعبلقات االجتم
 . (Oladipo,2009, 149) مفاىيم مثل الثقة والعدالة والحقوق

يتضح مما سبق أن القيم األخبلقية تنظم العبلقات البشرية وعمييا تقوم الحياة االجتماعية، 
ا تمك القيم األخبلقية، ولذا أي خمل في القيم ينتج عنو خمل في الحياة البشرية، ألن عمادى

وتعتبر القيم األخبلقية ىي إحدى ركائز المجتمع في حياتو والتي تبرز في تعامبلت أفراده ومن 
خبلليم تتضح صورىا وأشكاليا ومفاىيميا، وحيث تمثل تمك القيم ثقافة المجتمع واتجاىات 

 ومعايير األفراد بو .

 أهم القضايا األخالقية في العصر الرقمي: -3
ض انتشار تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى مجتمعنا مجموعة من القضايا فر 

األخبلقية التي أثرت بالسمب عمى النسق القيمي واليوية الثقافية لممجتمع العربي واإلسبلمي، إذا 
أسئ استخداميا، وليذا يجب تحديدىا لمحاولة ضبطيا؛ لكي تتناسب مع قيم وثقافتة وخصوصية 

 ا يمي بعض القضايا األخبلقية:مجتمعنا، وفيم

 الممكية الفكرية : -أ
باستمرار التطور التكنولوجي في طريقو أدى إلى حدوث طفرة تكنولوجية ىائمة في مجال 
االتصاالت والمعمومات، مما أدى إلى تدفق المعمومات عبر الحدود، وسيل الحصول عمييا دون 

تاحتيا عبر أن تقف الحدود الجغرافية لمدول عائقا أمام تباد ل المعمومات والبيانات والمصنفات وا 
الشبكة وفي أي مكان في العالم، وأصبح من السيل نشر المصنفات عبر الشبكة لتصل إلى 
مستعمل الشبكة في أي بقعة في العالم، ومن ثم أصبحت الشبكة تستخدم عمى نطاق واسع في 

المختمفة واالستشارات الفنية تسويق المصنفات الرقمية مثل: الكتب واألبحاث والدراسات 
 .(811، 5185) الشنيكات، والموسيقى واألفبلم واألغاني.......الخ  
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ويعرف المركز المصري لمممكية الفكرية وتكنولوجيا المعمومات " الممكية الفكرية " بأنيا  
ة كل ما ينتجو العقل والذىن اإلنساني، فيي األفكار التي تتحول أو تتجسد في أشكال ممموس

يمكن حمايتيا، وتتمثل في اإلبداعات الفكرية والعقمية واالبتكارات مثل: االختراعات، والعبلمات 
التجارية، والرسومات، والنماذج وتصميمات الدوائر المتكاممة، بينما تعرف المنظمة العالمية 

أي االختراعات لمممكية الفكرية )ويبــــــو( الممكية الفكرية بأنيا " كل ما يبدعو فكر اإلنسان، 
والمصنفات األدبية والفنية والرموز واألسماء والصور المستعممة في التجارة ، وتنقسم إلى فئتين 

 : (88، 5111)محمد، ىما 
وتشمل العبلقات التجارية، واألسماء التجارية، وبراءات االختراع، ونماذج  الممكية الصناعية:

ت المنشأ، والمؤشرات الجغرافية، واألسرار التجارية، المنفعة، والنماذج والرسوم الصناعية، وتسميا
 واألصناف النباتية الجديدة.

أو المرتبطة بو في مجال المصنفات  : وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورةالممكية األدبية
 األدبية والموسيقية والفنية والتصويرية السمعية والبصرية.
والتي تشمل حقوق  بالممكية الرقمية " وىناك نوًعا آخر من الممكية الفكرية يعرف "

الممكية الفكرية عمي اإلنترنت أي كل مصنف إبداعي ينتمي إلى بيئة تقنية المعمومات يعد 
مصنفا رقمًيا؛ وىذا ال يؤثر عمى انتماء المصنف بذاتو إلى فرع أو آخر من فروع الممكية 

مية نظم الممكية الفكرية عامة إال الفكرية، ويعود الفضل إلى الحوسبة والرقمية في الكشف عن أى
أن األمر الميم ىنا تمثل في التطور الذي تقوده الحوسبة والرقمية إلى تقسيم نظم الممكية الفكرية 

 (.5، 5113) يونس، إلى ممكية فكرية مادية ورقمية  
 حــــق الممكية الفكريــــة:

ة زمنية قصيرة نسبًيا، وىذا إن التطورات التكنولوجية كانت سريعة ومتبلحقة وتمت في حقب
ما صعب مكافحة االعتداء عمى الممكية الفكرية بشقييا، وممكية األعمال األدبية والفنية والحقوق 
المجاورة من جية، والممكية الصناعية من جية أخرى؛ ولذلك فإن العالم اليوم ال يعاني فحسب 

ماية الممكية، بل إن المشكمة األعظم من صعوبة اعتماد إجراءات ثابتة ومقبولة تقنًيا لتثبيت وح
تكمن في أن ثمة عدة وجيات نظر متناقضة حول حقوق الممكية الفكرية في العالم الرقمي 

 .  (5113،551)عميان، 
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وىناك صور عديدة النتياك حقوق الممكية الفكرية الرقمية في بيئة التقنية منيا: نسخ 
(  أو تحميل البرامج عن طريق DVDالرقمية ) األقراص المرنة أو المدمجة أو أقراص الفيديو

اإلنترنت أو تحميل القرص الصمب بطريق غير مصرح بيا، أو االستفادة من تعدد االستخدام 
 -فمًما  -صورًة  -صوًتا  -لمرخصة، أو األخذ من اإلنترنت أي معمومة سواء كانت) نًصا 

 (.535، 5185) اليدلق،  تصميًما( دون إذن من أصحابيا  -شكبًل 

 الخصوصية: -ب 
إن مبدأ الحق في الخصوصية في معناه التقميدي ىو حق الفرد في أن يقرر بنفسو متى 
لى أي حد يمكن أن يطمع اآلخرين عمى شؤونو الخاصة، وفي إطار االعتداءات التي أصبحت  وا 

، وبطاقات تطال حياتو الخاصة بواسطة التقنيات المعموماتية، كتقنيات رقابة ) كاميرات( الفيديو
اليوية اإللكترونية، وقواعد البيانات الشخصية، ووسائل اعتراض ورقابة البريد واالتصاالت، 
ورقابة بيئة العمل وغيرىا، أصبح من الضروري إعادة النظر في ىذا المفيوم، بل وقد زاد 

نولوجي االىتمام بيذا الحق نظًرا لما يتعرض لو من مخاطر تحيط بو وتيدده أبرزىا التقدم التك
              والمعموماتي، ويمكن تقسيم الخصوصية إلى عدة مفاىيم ترتبط مًعا في الوقت ذاتو وىي 

 ( : 512، 5185) الموسوي؛ فضل اهلل، 

: وتتضمن القواعد التي تحكم جميع إدارات البيانات الخاصة كمعمومات خصوصية المعمومات -
 اليوية. بطاقات

 بالحماية الجسدية لؤلفراد ضد أية إجراءات ماسة بالنواحي المادية : تتعمقالخصوصية المادية -
 .كفحص المخدرات

: وتتعمق بسرية وخصوصية المراسبلت الياتفية والبريد اإللكتروني وغيرىا خصوصية االتصاالت -
 .االتصاالت من

واألماكن : وتتعمق بالقواعد المنظمة لمدخول إلى المنازل وبيئة العمل الخصوصية اإلقميمية - 
 العامة .
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وىناك نوع من المعمومات يطمق عمييا خاصة كونيا تتعمق بالشخص ذاتو وتنتمي إلى 
وىذه النوعية من المعمومات أصبحت في وقتنا الحاضر عمى درجة كبيرة من  كيانو كإنسان،

   األىمية في ظل فمسفة المعموماتية المعاصرة، من ىنا ظير ما يعرف بالخصوصية المعموماتية 
وتعرف الخصوصية المعموماتية بأنيا  "حق الشخص ( ، 511، 5185) الموسوي؛ فضل اهلل، 

             في أن يتحكم بالمعمومات التي تخصو "، فيذه المعمومات يطمق عمييا خاصة كونيا
           تتعمق بالشخص ذاتو كإنسان مثل االسم والعنوان ورقم الياتف وغيرىا من المعمومات التي
تأخذ شكل بيانات وثيقة االرتباط وااللتصاق بكل شخص طبيعي معرف أو قابل لمتعريف 

Lucas, A. & Et AL, 2001, 76)) 

    بأنيا قدرة األفراد عمى التحكم بدورة المعمومات التي تتعمق بيم "في حين عرفيا " ميمر 
البيانات، ، وعميو يمكن القول أن خصوصية المعمومات ىي حماية (53، 5115) كيت، 

فاألخيرة جزء من الخصوصية، وتتعمق بمواجية االعتداءات عمى البيانات الشخصية، في حين 
أن الخصوصية عمى إطبلقيا تنطوي عمى خصوصية البيانات، وخصوصية االتصاالت وتشمل 
ثبلثة أقسام رئيسية في ظل اإلنترنت وىي: البريد اإللكتروني والشبكة االجتماعية واليواتف 

لة، وأيضا خصوصية المكان والمراسبلت العادية واإللكترونية، وكل ىذه المفاىيم ترتبط مًعا النقا
 ( .51، 5183) مصطفي، في نطاق حق واحد ىو الحق في الخصوصية 

وىناك أشكال عديدة النتياك الخصوصية عمى اإلنترنت أىميا: مراقبة الرسائل 
االضطبلع عمى البيانات الموجودة بالجياز اإللكترونية، والبرمجيات الخبيثة التي يمكنيا 

    المصاب، ورسائل التصيد وىي روابط مزيفة الغرض منيا الحصول عمى المعمومات الشخصية
 (.2، 5185الطاىر، ) 

 األمانة العممية :  -ج
تعد األمانة العممية أو األمانة األكاديمية من أىم قواعد البحث العممي التي يمتزم بيا 

ا وطالب الدراسات العميا في دراستو وعند إعداد بحثو بصفة خاصة، ولقد اىتمت الباحث عمومً 
الجامعات بتحقيق األمانة العممية في اإلنتاج العممي عمى اختبلف صوره كالكتب والبحوث 
           والمقاالت العممية؛ ألن ىذا الميراث العممي سيصبح غذاء عقول النشء وتزكية لنفوسيم

 (.15، 5183لسميرى، ) العبيكان؛ ا
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ولقد أكدت لوائح أخبلقيات البحث العممي في الجامعات العالمية عمى أىمية األمانة 
العممية، فاألمانة العممية باإلضافة إلى أنيا تنم عمى الضمير الحي والخمق المستقيم، فيي من 

حث العممي ىو الميارات األساسية التي ينبغي عمى طالب العمم التزام جانبيا دوًما، ألن الب
عممية تنقيب في شتى المعارف والعموم، ويجب عمى الطالب دائًما إرجاع الحق إلى أىمو، 

 (.1، 5188) الطاىر؛ الخرساني، وتوثيق مصادره توثيًقا دقيًقا  
واألمانة العممية ىي االلتزام بخمس قيم أساسية: الصدق، والثقة، والنزاىة، واالحترام، 

منيا مبادئ سموكية تمكن المجتمعات األكاديمية لترجمة المثل العميا إلى  والمسؤولية، حيث تنبثق
العمل، وتعرف " ريم العبيكان ولطيفة السميري " األمانة العممية بأنيا " ممارسات وأنشطة عممية 
ذات مصداقية ودقة ووضوح وتتنافى مع الغش والسرقة والتمفيق ويمكن أن يطمق عمييا الرقمية 

 (.15، 5183) العبيكان؛ السميري، ى المصادر الرقمية "  إذا اعتمدت عم
وتتخذ األمانة العممية صوًرا كثيرة منيا: الصدق في النقل، ونسب األقوال واألفكار إلى 
أصحابيا، وعدم التعميم عند إصدار األحكام، واالقتصاد في االستدالل عمى النصوص 

أما بالنسبة لممظاىر  ج كل منيما،الصحيحة، وذكر الباحث ما يوافقو ويخالفو وذكر حج
 : (5113) عبيد،  البلأخبلقية التي تتعمق باألمانة العممية فيى

: ينتحل الباحث أفكاًرا أو ابتكارات أو إبداعات أو أوراًقا بحثية قام بيا غيره االنتحال  -8
 فينسبيا إلى نفسو.

من عمل باحث أصيل : وىو االنتحال الجزئي غير المباشر يتم بنقل جزء كبير االختباس  -5
 وكتابتو أو صياغتو بأسموب يختمط فيو االقتباس مع االختبلس .

: يمجأ بعض الباحثين إلى استبعاد معمومات أو زيادة بيانات الركالت الخفية لممعمومات  -5
 يرى الباحث أنيا تؤثر عمى بحثو سمًبا أو ألن اآلخرين توصموا إلييا قبمو.

في بيانات التجربة بغرض تأكيد نتائج توصل إلييا  : يقوم الباحث بالتبلعبالتمفيق  -1
 مسبًقا.

           واالنتحال في صورتو الرقمية: ىو انتحال باستخدام اإلنترنت يمنح فرصة كبيرة 
لممنتحمين لبلستيبلء عمى ما يريدون من مادة عممية بيسر وسيولة عبر الولوج لممواقع 

العممية وتبادليا عبر البريد اإللكتروني والمنتديات اإللكترونية والمجبلت التربوية والمواقع 
 ويرجع االنتحال الرقمي إلى ضعف أمانة الباحث  ، ( 25، 5181) إسماعيل،  اإللكترونية 

وقمة إخبلصو، وضعف دور عضو ىيئة التدريس في توجيو الطبلب نحو االلتزام باألمانة 
              وصعوبة توثيق المعمومات اإللكترونية العممية، وسيولة الحصول عمى المعمومات إلكترونًيا،

( (Siemens, 2014 . 
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ومن أكثر أسباب اُلمجوء لمسرقة العممية  قصر الوقت، وتأجيل إنجاز الميام إلى أن يحل 
العجز والتكاسل ، و وصعوبة البحث المطموب، وغياب الوازع الديني الموعد النيائي لتسميم البحث،

سباب آثار سمبية منيا: أنيا تقضي عمى ممكة البحث العممي النزيو وتجعل العممي، ولكل ىذه األ
عممًيا، ويكون نتاجيا أن تكون  الباحث ال يبالي من أين أتى بالمعمومة، وتنشئ عقميات ىشة
 (.31، 5182) بخولة، األمة فراًغا من كل عقمية بحثية، وتقتل موىبة اإلبداع والتنافس

خبلقية السابقة، توجد مجموعة واسعة من التعديات األخبلقية باإلضافة إلى القضايا األ
الناشئة عن سوء استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتتمثل في التيديدات التي تتعرض ليا 
الخصوصية في قواعد البيانات أو عمى الشبكات الفائقة السرعة، وزيادة وسيولة سرقة الممكية 

بلم والفيديو والنصوص باإلضافة إلى الكوارث المتصمة باستخدام الفكرية مثل: الموسيقي واألف
( ، ويمكن تصنيف تمك التعديات التي نواجييا في (Bynum ,2006,17تطبيقات الكمبيوتر 

 العصر الرقمي عمى النحو التالي:

 االعتداء عمى الممكية الفكرية الرقمية  :  -1
م الحاسوب واالتصاالت عن بعد رغم أن قضية الممكية الفكرية قديمة إال أن استخدا

وشبكة اإلنترنت أدى إلى ظيور مشكبلت جديدة ليا، فقد جعل عصرنا الرقمي القيام بعممية 
ذلك أن ننسخ كتاًبا باستخدام آلة   ، في الماضيأسيل بكثير مما كان عميو الحال   النسخ أمًرا

أن يتم في ثوان معدودة  النسخ قد يستغرق ساعات، في حين أن ننسخو ببرنامج كمبيوتر يمكن
، ومن صور التعدي عمى الممكية الفكرية في البيئة الرقمية: نشر (515، 5113)المبان، 

عادة النسخ، والتعديل عمى  المصنفات  الرقمية  دون الحصول عمى إذن، والنسخ والمصق، وا 
غيير، حصول المصنف ثم التوزيع أو إعادة التوزيع، التحميل عمى أجيزة الحاسب لمتحوير والت

أي تعد غير مشروع عمى المصنفات، أو أي استخدام أو تداول غير قانوني، واالستفادة من 
 ( .8521، 5111) يونس، تعدد االستخدام لمرخصة 
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 االعتداء عمى الخصوصية المعموماتية :  -2
الخصوصية المعموماتية ىي حماية معمومات الفرد السرية، وأمن البيانات الوطنية، وىي 

مقمقة مع تزايد االختراقات واالنتياكات الدائمة لمخصوصية باستخدام تكنولوجيا المعمومات قضية 
 : استخدام بيانات شخصية غير صحيحةومن أبرزها(، Motaal, 2000, 258واالتصاالت )

إما عن طريق التبلعب في البيانات الشخصية أو محوىا من قبل أشخاص غير مرخص ليم، 
لبيانات شخصية صحيحة، ويمكن أن يحدث ذلك بأساليب مختمفة والتخزين غير المشروع 

كالتوصل بطريق غير مشروع إلى ممفات بيانات تخص اآلخرين، أو عن طريق مراقبة واعتراض 
ساءة  الرسائل المتبادلة عن طريق البريد اإللكتروني، واإلفشاء غير المشروع لمبيانات الشخصية وا 

 .(515، 5181)المكاوي، استخداميا 

 الفيروســـــــات :   -3
الفيروس اإللكتروني ىو برنامج لمحاسب اآللي مثل أي برنامج لكنو ييدف إلى إحداث 
عادة إنشاء نفسو حتى يبدو  ضرر بنظام الحاسب ولو القدرة عمى ربط نفسو بالبرامج األخرى، وا 

فة ومواقع مختمفة في أنو يتكاثر ويتوالد ذاتًيا، ويقوم الفيروس باالنتشار بين برامج الحاسب المختم
الذاكرة، وليذا الفيروس اإللكتروني خصائص منيا القدرة عمى االختفاء، والقدرة عمى االنتشار، 

 . (21-31، 5115) حجازي، والقدرة عمى االختراق 

تمك الفيروسات وما شابييا من البرامج المتطفمة والديدان وأحصنة طروادة، فيي برمجيات 
سوبية عن طريق الشبكات أو أقراص الوسائط اإللكترونية أو الرسائل تنتقل إلى األجيزة الحا

اإللكترونية بحيث تعمل عمى ىذه األجيزة بشكل خفي لسرقة أو لتدمير البيانات أو لتعطيل 
األجيزة، ويمكن اإلحساس بوجود الفيروس في جياز الحاسب من خبلل سمسمة من األعراض 

بيل المثال: تكرار رسائل الخطأ في أكثر من برنامج، التي تظير عند االستخدام ومنيا عمى س
وظيور رسالة تعذر الحفظ لعدم كفاية المساحة، وتكرار اختفاء بعض الممفات التنفيذية، وحدوث 

 .(521، 5111) الخنين، بطء شديد في تحميل نظام التشغيل أو تنفيذ بعض التطبيقات 
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 القرصنـــــــة:  -4
النسخ غير المشروع لنظم التشغيل أو البرامج الحاسوبية  يقصد بالقرصنة " االستخدام أو

المختمفة واالستفادة منيا شخصًيا أو تجارًيا " كما يعرف بأنو التوصل إلى المعمومات بالحاسوب 
بصورة غير مشروعة ونسخ البرامج بدون وجو حق، وقد يكون لمقرصنة طابع تجسسي سياسي 

عي فيو يرمي إلى االستيبلء عمى بعض حقوق أو عسكري أو اقتصادي أو إداري أو اجتما
زالة ما  الممكية األدبية والصناعية، ومن صور القرصنة تقميد البرامج وسرقة البرنامج األصمي وا 
يميز ىويتو، والنسخ المباشر لمبرامج وبيعيا دون دفع مقابل مالي لمحصول عمى ترخيص بذلك 

 (.512، 5181) المكاوي، غيرىامن منتجييا، وتحميل البرامج عمى أجيزة الحاسب و 
لى المستخدمين  وتمحق قرصنة البرامج الضرر بكل الشركات المنتجة لبرامج الكمبيوتر وا 
لى انحدار مستوى  أنفسيم، وىي تؤدي إلى ارتفاع أسعار البرامج بالنسبة إلى المستخدمين وا 
الدعم الفني لمبرامج، كما أنيا تتسب في تأخر تمويل عمميات تطور برامج جديدة؛ مما يؤدي 

 .(21، 5181) بودن،تدىور مستوى صناعة البرامج ككل بالتالي إلى
 االختراق المعموماتي :  -5

االختراق المعموماتي خطر ييدد المعمومات في الفضاء اإللكتروني يؤدي إلى تحقيق 
جرائم معموماتية باالعتماد عمى خرق حدود نظام من النظم السائدة في ىذا الفضاء، ويعتبر 

ف المعرفة العممية السائدة في ميدان ثقافة الحاسوب القتراف االختراق فعبل غير مشروع يوظ
ىجوم عمى الغير، ويتم اختراق المواقع اإللكترونية لتغيير محتوياتيا أو سرقة معمومات سرية أو 
تعطيل الموقع عن العمل والسيطرة عميو بشكل كامل، وبعد نجاح اختراق الموقع يضع 

 .(815، 5181) الدىشان،اقو المياجمون رسائل في الموقع تعمن اختر 
 السرقـــــة :  -6

السرقة باستخدام الحاسب عمى شبكة اإلنترنت قد تحدث نتيجة اختراق لنظام محمي أو 
إقحام عممية مزورة تصل من خبلل الشبكة، والسرقة يمكن أن تقع في بعض المعمومات الحيوية 

تقع عمى أصول أخرى ذات قيمة  المحظورة التي يمكن إفشاؤىا أو بيعيا في مقابل مادي، أو قد
مثل أرقام بطاقات االئتمان أو عمى األموال التي يجري تداوليا بمئات مبليين الدوالرات كل 

 ( .518-511، 5112) كمو، ساعة عمى الشبكة ويشمل ذلك مواقع المصارف العالمية 
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لى جانب ىده التعديات، تحول اإلنترنت إلى مرتع لوسائل التيديد بالعمميا ت النفسية وا 
المعموماتية، كالكذب، وتشويو المعمومات، وتحريف الحقائق، واالنتقاد العمني، والقذف، والتحرش 
من خبلل رسائل الكره، ورسائل المضايقات الجنسية، وبريد القمامة اإللكترونية الذي يعتبر 

 احتيال مالي.
لقيم التي ينبغي االلتزام بيا في وليذا كمو أصبح العالم الرقمي ليس مجرًدا من األخبلق وا       

الحياة التقميدية، إذ إن العالم الرقمي تكتنفو قيم وأخبلق العالم التقميدي، باإلضافة إلي بعض 
 ( Ward, S )األخبلقيات الجديدة التي فرضتيا طبيعة ىذا العالم الرقمي الجديد، ويرى 

تيتم بشكل عام في العبلقة والتفاعل ما  األخبلقيات الرقمية بأنيا " تمك المعايير األخبلقية التي
بين البشر والتكنولوجيا الرقمية في الوقت المعاصر، وتيدف إلى فحص ىذه العبلقة التواصمية 

 .(Ward, 2014)والتفاعمية أخبلقيًا، بحيث تعمل عمى زيادة الوعي المرجو ضمن ىذه العبلقة" 
في العصر الرقمي "بأنيا مجموعة وبناًءا عمى ما سبق يمكن تعريف " القيم األخبلقية 

اإلجراءات والقواعد والممارسات التي تحكم مستخدمي التكنولوجيا الرقمية وما يرتبط بيا من 
تخصصات، تماًما كالقيم والمبادئ التي تحدد سموكياتنا في حياتنا الواقعية، وفيما يمي نستعرض 

 ل البحث الحالي وىي :بعًضا من القيم األخبلقية الرقمية المراد تنميتيا من خبل
 قيمة احترام حق الممكية الفكرية الرقمية:  -1

المحافظة عمى حقوق التأليف والنشر، حيث تنسب الصور والكتب أو المقاالت تعني  
والبرامج واألفكار والمعمومات المتاحة في المصادر المفتوحة عمى اإلنترنت لؤلشخاص 

لشخص لنفسو، فيجب عمى كل مستخدم مراعاة والمصادر التي تم الرجوع ليا، فبل ينسبيا ا
األمانة والمصداقية فيما يعده أو يستفيد منو وعدم سرقة أعمال الغير واالدعاء بأنيا من صنعو 

 .أو نسخ عمل الغير كالبرامج مثبًل واستخداميا بالمجان
 قيمة احترام الخصوصية المعموماتية : -2

ات المحافظة أينما كان احترام الخصوصية بصفة عامة قيمة أخبلقية بالمجتمع
الخصوصية أحد األعراف والتقاليد االجتماعية الراسخة، التي ال يجب االعتداء عمييا، ومع 
ظيور شبكة اإلنترنت وانتشارىا ظيرت العديد من المخاوف الختراق الخصوصية خاصة مع 

ام الخصوصية حينما ميزة حرية انسياب المعمومات الموجودة عمى الشبكة، ولقد برزت قيمة احتر 
مكانية اقتحام الخصوصية في أي موقع وأي  ساعدت الحواسيب وثورة االتصاالت عمى سرعة وا 
زمان، فظيرت صعوبة في الحفاظ عمى المعمومات الشخصية، وليذا يجب عمى مستعمل 
األجيزة الرقمية احترام خصوصية األفراد والحفاظ عمى أسرارىم سواء نشرىا أو حتى البحث 

 .(81، 5183) عموي، عنيا
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 قيمة احترام حرية الرأي والتعبير الرقميين: -3
تعد حرية الرأي والتعبير إحدى " القيم المطمقة"  في منظومة حقوق اإلنسان والحريات 
نما تظل العديد من الحريات العامة التي  العامة، فيى ال تقتصر عمى القيمة الذاتية ليا، وا 

ن حرية الرأي والتعبير والتي تكاد تبلمس معظم مفردات الحريات يستحيل التقدم في إعماليا بدو 
وتنطوي حرية الرأي والتعبير عمى حقين متكاممين، ىما حرية  ،العامة مثل حرية التنظيم الحزبي

الرأي، والثانية حرية التعبير عنو، وال يمكن الفصل بينيما أو ممارسة إحداىما دون األخرى، وىو 
رية التعبير ىى انعكاس لحرية الرأي وبموجبيا ينتقل الفرد من مرحمة ما يعني تكامميما، وح

اعتناق الرأي إلى مرحمة التعبير عن محتواه، ونقمو إلى األخرين في مظير مادي خارجي بأيو 
 . (81، 5111) فيمي،  وسيمة من وسائل العبلنية بعد أن كان مجرد فكرة حبيسة في الصدور

 ربية:قيمة االعتزاز بالمغة الع -1
تعد المغة العربية من أىم مكونات اليوية الثقافية لمشعوب العربية فيي لغة القرآن الكريم 
وىي المغة القادرة عمى نقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل، فكانت المغة العربية وما زالت 

لمغة جوىر الحضارة العربية واإلسبلمية، وصنعت وحدة الفكرة ووحدة األمم العربية، وليست ا
مجرد حروف وكممات وجمل تسطر عمى صفحات الورق، ولكنيا طاقة تبث العديد من المفاىيم 
والقيم وأساليب التفكير والميول واألىداف، ومن ىنا البد من الحد من لغة االختصار المستخدمة 
في التواصل الرقمي بأنواعو والتي تقوم عمى اختصار بعض األفعال والجمل برموز مخمة لًغة 

          أدًبا والتي بتكرار تداوليا تسيم في انتشار المغة العامية والتأثير عمى ىوية من يستخدمياو 
 .(531، 5185) درويش، 

 قيمة إدارة الوقت :  -5
يعد الوقت قيمة من القيم الحضارية األساسية التي نبو إلييا الدين وحض عمي االلتزام بيا 

العديد من آيات القرآن الكريم ليبين مدى أىميتو  وحسن التصرف، وقد أقسم اهلل بالوقت في
( ، ويعد الوقت أثمن ما يممكو االنسان في 531، 5185) درويش، البالغة في حياة االنسان 

حياتو عمى اإلطبلق ودونو ال يستطيع اإلنسان فعل أي عمل فيو رأس مال الحياة وأساسيا 
شخص الناجح الموفق ىو من يستطيع ويجب عدم تجاىل تنظيمو أو تضيعو فيما ال يفيد فال

تنظيم وقتو واستغبللو بطريقة مثمى، ونقصد بتنظيم الوقت ىو االستخدام الفعال لموقت والموارد 
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          عمى الّرغم من الفوائدالمتاحة بيدف تحقيق األىداف المتوقعة خبلل إطار زمني محدد، و 
ذا لم تؤخذ أسس الحيطة والحذر عند التعامل العديدة لئلنترنت؛ إال أن لو العديد من السمبيات إ

          معو، تتمثل فيما يأتي: قضاء وقت كبير عمى اإلنترنت، وقد يمتد عمى حساب أوقات 
   ،الدراسة عند الشباب المنتسبين لجامعة أو كمّية معينة، مما يؤثر عمى تحصيميم األكاديمي

قيمة احترام الوقت وحسن استغبللو فيما وليذا يجب عمى الجامعة أن تغرس في نفوس طبلبيا 
 (.58، 5115) أبو شيخة، يفيد 

 المحور الثاني: إجراءات البحث الميدانية، وتفسير نتائجها:
 أهداف الجانب الميداني:  -1

ييدف الجانب الميداني  إلى: تعرف واقع القيم األخبلقية لدى طبلب جامعة أسيوط في       
 العصر الرقمي.

 وخصائصها:عينة الدراسة   -2
بكميات الجامعة العممية والنظرية  تتمثل في عينة من طبلب الفرق األولى والنيائية

           نظرية انتظام بجامعة أسيوط، وتم اختيار طبلب ىذه الفرق لمكشف عن واقع –والعممية 
ة القيم األخبلقية لدييم في العصر الرقمي، وتم اختيار الطبلب بالنسبة لكل كمية بالطريق

%( من أفراد 81( طالبا وطالبة، بواقع نسبة )8351العشوائية، وبمغ حجم العينة الكمية ) 
 المجتمع األصمي.

 أداة البحث الميدانية:  -3
استخدمت الباحثة في دراستيا استبانة من إعدادىا لجمع البيانات التي تتطمبيا متغيرات   -

 الدراسة الميدانية .
االستبانة عمى صدق المحكمين، حيث تم عرض االستبانة  اعتمدت الباحثة في حساب صدق  -

في صورتيا األولية عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية بالجامعات المصرية؛ 
وذلك لمتعرف عمى آرائيم حول مدى ارتباط ومناسبة كل عبارة لمبعد الذي تنتمي إليو 

     ىا المحكمين في اإلعتبار، وبناًءا عمىولبلستبانة ككل، وقد تم أخذ المبلحظات التي أبدا
ضافة عبارات أخرى وحذف العبارات التي أشار              ىذه اآلراء تم تعديل بعض العبارات وا 

 إلييا المحكمون.
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 أعتمدت الباحثة في التحقق من ثبات االستبانة عمى استخدام " معامل ألفا كرونباخ " -
Cronbach's Alpha Coefficient  ، باالعتماد عمى مخرجات برنامج 

SPSS.V.22( طالبا وطالبة، وقد تم استبعادىا 31وذلك عمى عينة استطبلعية مكونة من )
 من العينة الكمية، حيث كانت النتائج كما في الجدول التالي:

 ( : معامالت ثبات االستبانة1جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات محاور االستبانة

 1,233 1 ر األول: احترام حق الممكية الفكرية الرقميةالمحو 

 1,311 81 المحور الثاني: احترام الخصوصية المعموماتية

 1,251 1 المحور الثالث : احترام حرية الرأي والتعبير الرقميين

 1,221 81 المحور الرابع: االعتزاز بالمغة العربية

 1,231 81 المحور الخامس :  إدارة الوقت

 1,235 12 ستبانة ككلاال

بمغت معامبلت الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ كما ىو مبين في الجدول السابق،         
( لمبعد 1,221( لمبعد الثالث، و)1,251( لمبعد الثاني، و)1,311( لمبعد األول، و)1,233)

لثبات الكمي لبلستبانة ( لمبعد الخامس، وكميا قيم مقبولة إحصائًيا، ومعامل ا1,231الرابع، و)
 ( وىو معامل مقبول ومناسب لغرض الدراسة.1,235بمغ ) 

وبعد بناء االستبانة والتأكد من صدقيا وثباتيا أخذت االستبانة صورتيا النيائية حيث    -
تضمنت  كما ،عنوان االستبانة وبيانات عن الباحثة وىيئة اإلشراف وجية الدراسة تضمنت

الفرقة، والنوع، والكمية، وكذلك نبذة عن ىدف الدراسة والمطموب بيانات عن اسم الطالب، و 
وتضمنت عبارات إيجابية وسمبية مقيدة تقيس القيم األخبلقية في العصر الرقمي ، من الطالب

لدى طبلب الجامعة، وقد جاءت العبارات في خمسة محاور أساسية، وقد استخدمت الباحثة 
بات أفراد العينة لعبارات االستبانة وذلك كما موضح مقياس " ليكرت الثبلثي " لقياس استجا

 في الجدول التالي:
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 (: درجات مقياس ليكرت الثالثي2جدول رقم )

 لمعبارات السمبية لمعبارات اإليجابية 
 غير موافق إلى حد ما موافق غير موافق إلى حد ما موافق االجابة

 5 5 8 8 5 5 الدرجة

 المعالجة اإلحصائية: -4
حيث تم  SPSS.V.22تم تفريغ وتحميل االستبانة من خبلل برنامج التحميل االحصائي         

 االعتماد عمى ما يمي :

    مقاييس اإلحصاء الوصفي؛ وذلك من أجل اإلجابة عمى أسئمة الدراسة، وترتيب متغيرات
 الدراسة حسب أىميتيا باالعتماد عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

   ختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات عبارات االستبانة .ا 

    اختبار) ت( لعينتين مستقمتين؛ لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند
 ( في إجابات أفراد عينة الدراسة وفًقا لمتغير الفرقة الدراسية. 13,1مستوى الداللة )

   ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة  اختبار تحميل التباين األحادي ) ف( ؛ لمعرفة
( في إجابات أفراد عينة الدراسة وفًقا لمتغير نوع 1,13إحصائية عند مستوى الداللة )

 الكمية.

 نتائج الجانب الميداني : -5
وتتمثل في نتائج اإلجابة عن التساؤل الثاني والذي ينص عمى" ما واقع القيم األخبلقية 

( طالبا وطالبة 8351الرقمي؟"، وطبقت االستبانة عمى ) لدى طبلب جامعة أسيوط في العصر
كمية اآلداب (  –من طبلب الفرقة األولى والنيائية لبعض الكميات النظرية ) كمية الحقوق 

 –كمية الحاسبات ( والعممية  –كمية طب بيطري –كمية طب أسنان  –والعممية ) كمية العموم 
(، وتم عرض وتحميل محاور االستبانة باستخدام مقاييس كمية تربية نوعية –نظرية ) كمية التربية 

اإلحصاء الوصفي المتمثمة في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، ويعطى درجة لممتوسط 
 :الحسابي إلجابات أفراد العينة عن كل عبارة وفًقا لمجدول التالي



 ) دراسة ميدانية( في العصر الرقمي األخالقية لدي طالب جامعة أسيوط واقع القيم
 أماني عمى محمد مصطفى حمدأ/  د/هناء فرغمى عمى محمودالسيد الوشاحى  ا.م.د/غادة السيد
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 (: الحدود الدنيا والعميا لممتوسط الحسابي3جدول رقم )

 مرتفع متوسط فضمنخ الدرجة

 5 -5,51 5,55 -8,32 33,8-8 المتوسط الحسابي

تم تحديد واقع القيم األخبلقية لدى طبلب الجامعة في العصر الرقمي وذلك من منظور        
أفراد العينة وذلك من خبلل تحميل النتائج اإلحصائية إلجاباتيم عن األجزاء المختمفة لبلستبانة 

 وذلك عمى النحو التالي:
تحميل النتائج الخاصة بواقع القيم األخالقية لدى طالب جامعة أسيوط في محاور  -أواًل 

 االستبانة ككل :
 ( : الفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية عمى االستبانة ككل4جدول رقم )       

المتوسط  العينة محاور االستبانة 
 الحسابي

 مية مستوى األى الترتيب االنحراف المعياري

 متوسطة 5 1,511 5,135 8351 المحور األول 
 متوسطة 5 1,511 5,811 8351 المحور الثاني

 متوسطة 8 1,581 5,585 8351 المحور الثالث 
 متوسطة 3 1,513 8,121 8351 المحور الرابع 

 متوسطة 1 1,525 5,115 8351 المحور الخامس

 متوسطة       1,832 5,138 8351 االستبانة ككل

(، وبانحراف معياري 5,138يبلحظ من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي العام )     
(، وىذه القيمة تشير إلى أن وعي الطبلب بأىمية القيم األخبلقية الرقمية جاءت بدرجة 1,832)

متوسطة وفًقا لدرجة المعيار الذي تم تحديده، وفيما يمي عرض لنتائج تمك المحاور: احتل 
(  المرتبة األولى من منظور احترام حرية الرأي والتعبير الرقميينلثالث الخاص بقيمة ) المحور ا

، وتتفق ىذه (، وىى عمى درجة متوسطة من األىمية5,585العينة ككل، بمتوسط حسابى )
( التي توصمت إلى أن طبلب الجامعة 5181النتيجة مع نتائج دراسة ) خالد السرحان، 
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وجيات النظر بدرجة متوسطة عمى مواقع التواصل االجتماعي وشبكة  يحترمون اآلراء واختبلف
( في المرتبة احترام الخصوصية المعموماتيةوجاء المحور الثاني الخاص بقيمة )  االنترنت،

(، وىى عمى درجة متوسطة من 5,811الثانية من منظور العينة ككل، بمتوسط حسابي )
          ( التي انتيت إلى أن نسبة 5112الزيود، األىمية، ويتفق ذلك مع نتائج دراسة )ماجد

          وعي الطبلب لمخصوصية المعموماتية بدرجة متوسطة، وجاء المحور األول الخاص بقيمة 
( في المرتبة الثالثة من منظور العينة ككل بمتوسط حسابي احترام حق الممكية الفكرية الرقمية) 
          ىمية، وجاء المحور الخامس الخاص بقيمة (، وىى عمى درجة متوسطة من األ5,135)

   (، وىى5,115)منظور العينة ككل، بمتوسط حسابي ( في المرتبة الرابعة منإدارة الوقت) 
) االعتزاز بالمغة عمى درجة متوسطة من األىمية، وأخيًرا جاء المحور الرابع الخاص بقيمة 

(، وىى عمى درجة متوسطة من األىمية، 8,121( في المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي )العربية
( التي توصمت إلى انتشار مجموعة من المشاكل 5181ويتفق ذلك مع نتائج دراسة )خضر ،

  لدى الطمبة المرتبطة بالمغة العربية ومنيا: استخدام مفرادات إنجميزية واستخدام المغة العامية
 ولغة الفرانكو. 

لة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة عرض النتائج الخاصة بدال  -ثانًيا 
 :عمى النحو التالي

 t-testاستخدمت الباحثة اختبار  الفروق حسب متغير الفرقة ) األولى / النهائية(:  -أ
 لعينتين مستقمتين لداللة الفروق ويوضحيا الجدول التالي:

ف متغير الفرقة ( : الفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية باختال5جدول رقم )
 الدراسية عمى االستبانة ككل

مستوى  (Tاختبار) االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة الفرقة
  Sig الداللة

 
 ,111 3,525 ,833 5,151 331 األولى

 ,833 5,121 111 النيائية دالة*
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لعينتين مستقمتين  Tالمقابمة الختبار   sigيتضح من الجدول السابق أن القيمة االحتمالية 
( لبلستبانة ككل، مما يؤكد عمى وجود فروق ذات داللة 1,13جاءت أقل من مستوى داللة )

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير الفرقة الدراسية لصالح الفرقة 
إلى الفرقة النيائية النيائية، وربما يعود ذلك إلى أنو خبلل فترة الدراسة من الفرقة األولى وصواًل 

يتمقى الطبلب العديد من المصادر التي تنمي القيم األخبلقية لدييم عمى عكس الفرقة األولى 
التي لم تتعرف بعد عمى مجتمع الجامعة، وىذا يعني أن الحياة الجامعية والمقررات الدراسية 

ل الدراسة، تنمي في نفوس الطبلب القيم األخبلقية ومن ضمنيا قيم االعصر الرقمي مح
( في عدم وجود فروق ذات داللة 5183ويتعارض ذلك مع نتائج دراسة ) فيصل الرويس، 

 إحصائية تعزى إلى الفرقة الدراسية. 

     فقد تم :  نظرية( -الفروق حسب متغير نوع الكمية ) نظرية / عممية /عممية  -ب
ف إلى الفروق الظاىرية بين حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من أجل التعر 

المتوسطات الحسابية لتقديرات طمبة جامعة أسيوط حول القيم األخبلقية لمعصر الرقمي تبًعا 
 لمتغير نوع الكمية، ويوضحيا الجدول التالي:

 ( : الفروق بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة6جدول رقم )
 صر الرقمي باختالف متغير نوع الكمية عمى االستبانة ككلوعي الطالب بالقيم األخالقية لمع

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة نوع الكمية االستبانة   

االستبانة 
 ككل

 8255, 123 ,5 125 عممي
 8333, 5,115 333 نظري

 8253, 5,152 388 نظري -عممي
 8321, 5,138 8351 المجموع

السابق وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية في درجة الوعي  يظير ىذا الجدول      
( أستخدمت  à ≤1,13بالقيم األخبلقية تبًعا لمتغير نوع الكمية، ولمعرفة داللة ىذه الفروق عند )

 الباحثة تحميل التباين األحادي، والجدول التالي يظير ىذه النتائج:
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روق في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة تبًعا ( : تحميل التباين األحادي لمف7جدول رقم )
 لمتغير نوع الكمية

مجموع  مصدر التباين  االستبانة 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات 

مستوى  قيمة )ف(
 الدالة

االستبانة 
 ككل

 ,511 5 ,111 بين المجموعات
2,588 118, 

 *دالة
 ,151 8353 15,152 داخل المجموعات

  8352 15,553 المجموع

 فأقل 0005*دالة عند مستوى داللة  
            ( جاءت ( fالمقابمة الختبار   sigيتضح من الجدول السابق أن القيمة االحتمالية 

           ( االستبانة ككل، مما يؤكد عمى وجود فروق ذات داللة 1,13أقل من مستوى داللة )
رات عينة الدراسة تعزى إلى متغير نوع الكمية لصالح الكميات إحصائية بين متوسطات تقدي

            (، ويختمف مع نتائج دراسة 5188العممية، ويتفق ذلك مع نتائج دراسة ) إليام كحول، 
(، ويفسر ذلك الحتياج طمبة التخصصات العممية لبلتصال 5183) أحمد حسن صالح، 

يعة الدراسة بالكميات العممية تحتاج إلى التعامل مع بمصادر التقنية والمعموماتية، كما أن طب
التقنيات التكنولوجية الحديثة، وىذا التعامل يحتاج إلى مجموعة من القيم األخبلقية التي تجعل 
ىذا التعامل واالتصال أمن وخاص ومنيا قيمة احترام الممكية الفكرية الرقمية وقيمة احترام 

 الرأي والتعبير الرقميين. الخصوصية المعموماتية وقيمة حرية 

 خالصة النتائج :
 .درجة وعي الطبلب بالقيم األخبلقية في العصر الرقمي جاءت بدرجة متوسطة 

  بمقارنة استجابات أفراد العينة عمى المحاور نجد أن المحور الخاص " باحترام حرية الرأي
جاء المحور الخاص (، و 5,585والتعبير الرقميين" احتل المرتبة األولى، بمتوسط حسابى )

وجاء ، (5,811بمتوسط حسابي  ) ،" باحترام الخصوصية المعموماتية" في المرتبة الثانية
المحور الرابع الخاص بقيمة ) االعتزاز بالمغة العربية( في المرتبة الخامسة واألخيرة من 

 (.8,121منظور العينة ككل بمتوسط حسابي )



 ) دراسة ميدانية( في العصر الرقمي األخالقية لدي طالب جامعة أسيوط واقع القيم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــ

  

22 

 م0202أبرٌل    -  الثانًالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

 نة الدراسة الكمية في المحاور الخمسة كل عمى توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسط عي
حدة باختبلف متغير الفرقة الدراسية لصالح الفرقة النيائية فيما يخص قيمة احترام الممكية 
الفكرية، وقيمة احترام الخصوصية المعموماتية، وقيمة احترام حرية الرأي والتعبير الرقميين، 

 وقيمة إدارة الوقت.

 ة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى عدم وجود فروق ذات دالل
 متغير الفرقة الدراسية فيما يخص المحور الرابع الخاص بقيمة االعتزاز بالمغة العربية.

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير
 التخصص األكاديمي لصالح الكميات العممية.  

 ور الثالث: توصيات الدراسة:المح
توعية الكوادر البشرية ) أعضاء ىيئة التدريس، الكادر اإلداري، الطبلب ( بالجامعة   -8

 بأىمية التكنولوجيا الرقمية وطريقة توظيفيا في البنية التعميمية. 

توجيو مزيد من العناية واالىتمام بالتخصصات المرتبطة بالبرمجيات وتكنولوجيا   -5
 المعمومات.

عمل دورات تدريبية إلكساب الطبلب أخبلقيات البحث العممي وتدريبيم عمى الميارات   -5
 السميمة الستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة

االبتعاد عن األنماط التقميدية في التدريس واستخدام طرق التدريس القائمة عمى استخدام    -1
 لنقاش العممي.التكنولوجيا الحديثة مع التأكيد عمى أسموب الحوار وا

سعي إدرات رعاية الشباب واالتحادات الطبلبية في الكميات إلى توفير أنشطة متنوعة    -3
كسابيم ثقافة األمن  تسيم في تزويد الطبلب بالقيم األخبلقية البلزمة لمعصر الرقمي وا 

 المعموماتي.

التطورات العمل عمى تجديد وتطوير األنشطة الطبلبية بالجامعة بحيث تواكب التغيرات و   -3
 المستمرة لجذب الطمبة عمى المشاركة بصورة فعالة    
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إعادة النظر في مناىج التعميم الجامعي في إطار التوجيات القيمية العامة بما يبرز أىمية   -2
تطوير المقررات القيم في حياة المجتمع واألفراد وبما يؤدي إلى تنمية القيم لدي الطبلب، و 

 .العممي السريعوتحديثيا بحيث تبلحق التطور 
ضرورة بناء المناىج والمقررات الدراسية الجامعية واألنشطة بصورة تتفق مع القيم   -1

 االعصرية السائدة في المجتمع الطبلبي.
 بحوث مقترحة : -رابًعا

 القيام باجراء العديد من الدراسات والبحوث مثل:
من وجية نظر  إجراء دراسة حول دور الجامعة التربوي والقيمي في العصر الرقمي .8

 األساتذة.
إجراء دراسة حول دور أعضاء ىيئة التدريس في تنمية قيم احترام حرية الرأي والتعبير  .5

 الرقميين في العصر الرقمي.
إجراء دراسة حول دور األنشطة البلمنيجية  الجامعية  في تنمية قيم احترام حقوق  .5

 قمي.الممكية الفكرية الرقمية لدى طبلب الجامعة في العصر الر 
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 .قائمة المراجع
شكاليات األمانة العممية"،  -8 أعمال الممتقى بن الدين بخولة، " أخبلقيات البحث العممي وا 

، مركز جيل البحث المشترك لبنان/ طرابمس بعنوان " األمانة العممية"
 .35-33م، ص ص :5182العممي، 

رة: دار السحاب لمنشر ، القاىتحديات وآمال –المواطنة الرقمية تامر المغاوري المبلح،    -5
 م.5182والتوزيع ،

جمال عمي الدىشان؛ وىزاع عبد الكريم الفوييي،" المواطنة الرقمية مدخبل لمساعدة    -5
مجمة البحوث النفسية أبنائنا عمى الحياة في العصر الرقمي "، 

 1، عدد 51، كمية التربية جامعة المنوفية، مصر، مجمد والتربوية
 . 15-8م، ص ص:5183،

ل عمي خميل الدىشان، "اإلرىاب في العصر الرقمي اإلرىاب اإللكتروني: صوره، جما -1
، المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربويةمخاطره، آليات مواجيتو"، 

، 5إستونيا ، المجمد األول، عدد  –المؤسسة الدولية آلفاق المستقبل 
 . 15 – 858م، ص ص: 5181

، 83، المغرب، عدد مجمة القانون المغربيلفكرية، حميمة بودن، القرصنة والممكية ا   -3
 .12-22م، ص ص: 5181

ل، السعودية، مجمة العدحمد بن عبداهلل الخنين، الجرائم المعموماتية وقضاياىا المستجدة،    -3
 .515-523م ، ص ص: 5111، 51، عدد 81مجمد 

 م.5111، ، القاىرة: دار الفكر الجامعيحرية الرأي والتعبيرخالد مصطفى فيمي،    -2
، عمان: دار جرير لمنشر مجتمع المعمومات والواقع العربيربحي مصطفى عميان،   -1

 م.5113والتوزيع ،
المؤتمر العممي الثاني رشدي أحمد أحمد طعيمو، " األبعاد األخبلقية لممعموماتية"،    -1

، المعموماتية ومنظومة التعميم -لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية
 .531-511م، ص ص: 5113جمد األول، يوليو القاىرة ، الم
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ريم عبدالمحسن العبيكان؛ ولطيفة صالح السميري،" اتجاىات طالبات الدراسات العميا في    -81
مجمة العموم التربوية جامعة الممك سعود نحو األمانة العممية الرقمية "، 

 .31-18م، ص ص: 5183، العدد األول، 82، مجمد والنفسية
وج،" دور األستاذ الجامعي في تنمية القيم األخبلقية لدي طبلب سعد ذعار اليجي   -88

، 835، عدد 5، جامعة األزىر، مجمد مجمة كمية التربيةالجامعة "، 
 .555-512م ، ص ص : 5185

، القاىرة : دار الفكر  القيم التربوية في القصص القرآنيسيد أحمد طيطاوي،    -85
 م.8113العربي،

، وجيا االتصال )المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية(تكنولشريف درويش المبان،    -85
 م.  5113، القاىرة: دار العمم المصرية المبنانية،5ط

صباح محمد عبد الكريم كمو، " أخبلقيات مجتمع المعمومات في عصر اإلنترنت "،    -81
، العدد األول ، 85، السعودية ، مجمد مجمة مكتبة الممك فهد الوطنية

   513-513 م ، ص ص:5112
المركز األصيل لمطبع  :، القاىرة  ، مجتمع المعمومات الرقميطارق عباس محمود   -83

 م.5111والنشر، 
عثمان عمي الطاىر؛ وعبد الرحمن الخرساني محمد ،" دور ميارات الباحثين وخبرات   -83

الممتقى العممي األول : تجويد المشرفين في إعداد الرسائل الجامعية "، 
،  وحات العممية وتفعيل دورها في التنمية الشاممةالرسائل واألطر 

 م.5188الرياض: جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ، 
عائشة بن قارة مصطفى، " الحق في الخصوصية المعموماتية بين تحديات التقنية وواقع   -82

، المركز القومي "،  المجمة العربية لمعموم ونشر األبحاثالحماية القانونية
 - 35م، ص ص :5183،  3، عدد5ة ، فمسطين، مجمد لمبحوث غز 

51. 

عبد التواب عبد البله عبد التواب، القيم اإلسبلمية لدى طبلب الجامعات اإلسبلمية في   -81
، كمية التربية الرياضية بأسيوط مجمة بحوث التربية الرياضيةإندونيسيا، 

 .531-815م، ص ص: 8115، 5، عدد 



 ) دراسة ميدانية( في العصر الرقمي األخالقية لدي طالب جامعة أسيوط واقع القيم
 أماني عمى محمد مصطفى حمدأ/  د/هناء فرغمى عمى محمودالسيد الوشاحى  ا.م.د/غادة السيد
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مؤتمر االتحاد الممكية الفكرية في فضاء افتراضي،  عبد الرازق مصطفي يونس، حقوق   -81
العربي لممكتبات والمعمومات : نحو جيل جديد من نظم المعمومات 

م، 5111، ديسمبر  5، الدار البيضاء، المغرب، مجمد والمتخصصين
 .8515-8533ص ص :

رية: دار ،اإلسكندالنظام القانوني لحماية الحكومة اإللكترونيةعبد الفتاح بيومي حجازي،   -51
 م.5115الفكر الجامعي،

عبد القوى سالم الزبيدى،" المراىق وتحديات الثورة الرقمية والمعموماتية دراسة إجرائية عمى   -58
، سمطنة عمان، مجمة رسالة التربيةعينة من التربويين العمانيين" 

 . 13- 53م، ص ص:51،5111عدد

، مجمة أعمممكتبات الجامعية "، عبد المطيف الصوفي،" المراجع الرقمية وخدماتيا في ال  -55
 .م5112الرياض، المجمد األول، العدد األول، 

عبداهلل عبد العزيز اليدلق، واقع وعي المعممين وطبلب جامعة الممك سعود بحقوق   -55
مجمة كمية التربية الممكية الفكرية المتعمقة بحماية البرامج الحاسوبية، 

 .152-511م، ص ص: 5185، 81، عددببورسعيد

بل حافظ عبد القادر،" تفعيل دور كميات التربية في تنمية القيم األخبلقية لدى طبلبيا ع  -51
، 3، مجمد مجمة كمية التربية بالسويسفي ضوء المتغيرات العصرية "، 

 .51-5م، ص ص: 5185، 5عدد 

ورقة عمى إبراىيم إسماعيل، االنتحال في البحوث التربوية : أسبابو وطرائق مكافحتو،    -53
، جامعة الفيوم ، دمة في المؤتمر العممي العاشر بكمية التربيةعمل مق

 .5181ابريل ،  51-58

 م.5113دار الرشد،  :، الرياضالمواطنة الرقمية في المدارسعمى حسب اهلل،   -53
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ندوة الممكية عبر اإلنترنت : عمر محمد يونس،" حقوق الممكية الفكرية عبر اإلنترنت "،   -52
ة عبر اإلنترنت عمى التطورات السياسية تأثير حقوق الممكية الفكري

-52، اإلسكندرية، جامعة الدول العربية ، واالقتصادية العالمية
 م .5113اغسطس 58

، القاىرة: منشأة حماية حقوق الممكية الفكرية في التعميم الجامعيفاطمة زكريا محمد،    -51
 م.5111المعارف ،

ل دور الجامعة في مواجية بعض فاطمة عبد الغني عبد اهلل، " تصور مقترح لتفعي   -51
، جامعة مجمة كمية التربيةمظاىر أزمة القيم األخبلقية لدى طبلبيا"، 

 .551-855م، ص ص: 5183، العدد األول، يناير 55أسيوط ، مجمد 

 والنشر، لمترجمة األىرام مركز  :القاىرة ،المعمومات عصر في الخصوصية فريدة كيت،  -51
 م.5115

 م.5112، عمان : دار المسيرة ، القيم  تعميمماجد الجبلد ،    -58

ماجد الزيود، " تصورات الشباب الجامعي في االردن لدرجة إسيام البيئة الجامعية في    -55
مجمة تشكيل االتجاىات والقيم لدييم في ظل العولمة والمعموماتية "، 

، كمية التربية، جامعة عين اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 ..811-18م، ص ص :5112، العدد األول ، 3د شمس، مجم

، القاىرة: مؤسسة حرية الفكر الحريات الرقمية: المفاهيم االساسيةمحمد الطاىر،    -55
 م.5185والتعبير، 

محمد درويش درويش،" القيم األخبلقية لمتواصل االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت من    -51
عة الزقازيق، عدد ، جاممجمة دراسات تربوية ونفسيةمنظور إسبلمي "، 

 .512-552م، ص ص: 5185، يوليو 11

الجوانب األخالقية واالجتماعية والمهنية لمحماية من الجرائم محمد محمود المكاوي،   -53
 م. 5181،القاىرة: المكتبة العصرية لمنشر،المعموماتية
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مراد محمود يوسف الشنيكات، التحايل عمى التدابير التكنولوجية الفعالة فى بيئة    -53
األردن، مجمد  – المجمة األردنية في القانون والعموم السياسيةإلنترنت، ا
 .821-815م، ص ص:5185، 5، عدد 1

مروة عبد الرحمن أحمد سيد،" تجديد التعميم األساسي في مصر لتمبية احتياجات التبلميذ    -52
، معيد الدراسات التربوية ، رسالة ماجستيرفي العصر الرقمي "، 

 م.5181
الموسوي؛ وجان سيريل فضل اهلل، الخصوصية المعموماتية وأىميتيا ومخاطر  منى تركي  -51

، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعةالتقنيات الحديثة عمييا، 
 .5185العدد الخاص بمؤتمر الكمية ، 

 //:httpموقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، متاح عمى الرابط التالي    -51
 www.mcit.gov.eg/Ar ( 5181-1-51تاريخ الدخول.) 

 م.5115ردن: دار مجدالوي لمنشر، H، ال5، طإدارة الوقتنادر أبو شيخة،    -11
"، البحرين : المواطنة في العصر الرقمي :نموذج مممكة البحرينندى عمى حسن شمس،   -18

 م.5182معيد البحرين لمتنمية السياسية ،
نشوى الشمقامى،" إدراك الشباب المصري لتأثير المواقع اإلباحية عمى اإلنترنت عمى القيم   -15

األخبلقية لمذات ولآلخرين في إطار نظرية تأثر الشخص الثالث : دراسة 
،  35، جامعة الزقازيق ، مصر، عدد مجمة كمية اآلدابميدانية " ، 

  513-825م ، ص ص:5181
المجمة الدولية لعموم المكتبات "، 58مع المعمومات في القرن ىند عموي،" أخبلق مجت   -15

 .53-85م، ص ص : 5183، 5، عدد 5، مصر، مجمد والمعمومات
، ورقة عمل لممؤتمر القومي وليم عبيد، إحداثيات البعد القيمي في تكوين أستاذ الجامعة   -11

نوفمبر، جامعة عين شمس، مصر،  52-53، السنوي الثالث عشر
5113. 
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