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برنامج مقترح في التربية اإلعالمية الرقمية لتنمية الوعي المعرفي بالخصوصية 
 الرقمية لدى طمبة الجامعة

 1رجب صفاء أحمد محمود
  3أ.م.د/ ىاني نادي عبدالمقصود           2أ.م.د/ وائل صالح نجيب

 ُمستخمص البحث:
فعالية برنامج البحث إلى تحقيؽ اليدؼ الرئيس اآلتي: التًّعرؼ عمى  ىدؼ     

مقترح في التربية اإلعالمية الرقمية لتنمية الوعي المعرفي بالخصوصية الرقمية لدى 
( 30التجريبي عمى عينة قواميا)طمبة الجامعة, حيث استخدمت الباحثة المنيج شبو 

 طالًبا وطالبة مف جامعة المنيا.
 ≥وكانت أىـ النتائج كاآلتي: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى       

بيف القياسيف القبمي والبعدي المجموعة التجريبية  طمبة( بيف أفراد عينة البحث 0.05)
تجاه المتوسط األكبر )القياس خصوصية الرقمية "الجانب المعرفي" الوعي بال في

بيف أفراد عينة ( 0.05) ≥مستوى البعدي(, ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 
في مستوى الجانب المعرفي تجاه المتوسط األكبر البحث تعزى لمتغير النوع  

( بيف أفراد 0005) ≥عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى و ناث(, )اإل
 .محؿ اإلقامةعينة البحث تعزى لمتغير 

التربية اإلعالمية الرقمية, الخصوصية الرقمية, الوعي المعرفي, الكممات المفتاحية: 
  طمبة الجامعة.
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A Proposed Program in Digital Media Literacy to Develop 

Cognitive Awareness of Digital Privacy Among University 

Students 

Abstract 

     The Research aims to achieve the following main objective: to 

identify the effectiveness of a proposed program in a digital media 

education to develop the congnitive awareness of digital privacy 

among university students, where the researcger used the quasi-

experimental approach on a sample of (30) male and female 

students from minya university.           

     The most important results were as follows: thereare 

statistically significant differences at the level of ≤ (0.05) between 

the members of the research sample, students of the experimental 

group between the tribal and remote measurements in awareness 

of digital privacy" the cognitive aspect" towards the larger average 

(post- measurement), and the presence of statistically significant 

differenecs at the level of ≤ (0.05) among the members of the 

research sample due to the gender variable in the level of the 

cognitive aspect towards the larger average (females), and there 

aren’t statistically significant differences at the level ≤ (0.05) 

among the research sample members due to the variable of 

residence. 

Keywords: Digital Media Education, digital Privacy, Cognitive 

Awareness, University students. 
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 مقدمة:
برز في اآلونة األخيرة مصطمح اإلعالـ الجديد في األوساط اإلعالمية, حيث       

أصبحت وسائؿ اإلعالـ الجديدة اليوـ أكثر استخداًما مف مختمؼ الفئات العمرية, فيي 
وسائؿ إعالمية حديثة تسيـ بشكؿ فعَّاؿ في مد جسور التواصؿ بيف فئات المجتمع 

في ميداف تبادؿ البيانات والمعمومات واألخبار, ككؿ, وىذا أدَّى إلى تطور ىائؿ 
وبالرغـ مف المزايا التي تحققت وال تزاؿ تتحقؽ كؿ يوـ بفضؿ تمؾ الوسائؿ عمى جميع 
األصعدة وفي شتى مجاالت الحياة المعاصرة, فإف ىذه الثورة التكنولوجيا المتنامية 

رَّاء ُسوء استخداـ ىذه صاحبتيا في المقابؿ جممة مف االنعكاسات السمبية والخطيرة ج
الوسائؿ, حيث تمتد ىذه االنعكاسات السمبية لتشمؿ حقوؽ اإلنساف وحرياتو الشخصية 
األساسية, ومف أىـ ىذه الحقوؽ التي تعرضت لالنتياؾ اإللكتروني في مجاؿ 
تكنولوجيا المعمومات ىو الحؽ في الخصوصية الرقمية, نظًرا لمخصائص والمميزات 

مت في تآكؿ الخصوصية الشخصية لمفرد والتي تعود إلى أف ما نقـو الرقمية التي ساى
نما أصبح ممكية عامة  بتدوينو ونشره عمى منصات ىذه الوسائؿ لـ يعد ممكية خاصة وا 
 في ظؿ التدفؽ اليائؿ لمبيانات والزخـ المعموماتي الحاصؿ في ىذا الفضاء االفتراضي.

اإلعالمية الرقمية يمكنيا أف تقوـ بدور ميـ التربية وعمى الجانب اآلخر فأف       
تجاه تمؾ االنعكاسات السمبية لوسائؿ اإلعالـ الجديدة, فيي تعتبر الحؿ األمثؿ لحماية 
ُمستخدمي تمؾ الوسائؿ مف تمؾ االنتياكات, حيث تعتبر مشروع شامؿ لمتعامؿ 

                           دميف مع وسائؿ اإلعالـ الجديدة. الواعي مف ِقبؿ الُمستخ
ونتيجة لذلؾ حثَّت بعض الدوؿ األجنبية والعربية عمى إدخاؿ منيج التربية      

اإلعالمية الرقمية في  بعض مؤسساتيا التربوية واألكاديمية لتوعية األفراد تجاه 
مضاميف وسائؿ اإلعالـ, لذا أصبحت الخصوصية الرقمية في وسائؿ اإلعالـ الجديدة 

       برنامج مقترح في التربية اإلعالمية الرقمية لتنمية الوعي  في حاجة إلى وجود
                                                   طمبة الجامعة.المعرفي بالخصوصية الرقمية لدى 

 الدراسات السابقة:
؛ لموقوؼ البحثتتناوؿ الصفحات القادمة عرض لمدراسات السابقة في ُمتغيرات       
أىـ النتائج والعالقات المرتبطة بالموضوع, حتى تتمكف الباحثة مف تحديد  عمى
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المشكمة وصياغة األىداؼ ووضع الفرضيات وتحديد العينة واألدوات وتصميميا, 
                   :   السابقة إلى محوريف رئيسيف وفي ىذا اإلطار قامت الباحثة بتقسيـ الدراسات

 دراسات تناولت التربية اإلعالمية الرقمية  - أ
 دراسات تناولت الخصوصية الرقمية - ب

 وفيما يمي تفصياًل لكال المحوريف:
 المحور األول: دراسات تناولت التربية اإلعالمية الرقمية 

نوان: العالقة بين الوعي ( بع2022دراسة بسنت عبدالمحسن عبدالمطيف العقباوى ) -1
مية والسمات الشخصية لدى الطالبات المعممات بكمية التربية اإلعالمية الرق بالتربية

اإلعالمية  والتي ىدفت إلى التَّعرؼ عمى العالقة بيف الوعي بالتربية لمطفولة المبكرة
, الرقمية والسمات الشخصية لدى الطالبات المعممات بكمية التربية لمطفولة المبكرة

( 242أداة االستبياف عمى عينة قواميا) واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي باستخداـ
جامعة المنوفية, وتوصمت الدراسة إلى وجود  -طالبة مف كمية التربية لمطفولة المبكرة

( بيف أبعاد التربية اإلعالمية الرقمية, 0001ارتباط موجب داؿ إحصائًيا عند مستوى)
( بيف 0005وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى داللة أكبر مف أو يساوي)

متوسطات درجات الطالبات عمى استبانة الوعي بالتربية اإلعالمية الرقمية تعزي إلى 
 اختالؼ السمة الشخصية.

( بعنوان: تصور مقترح لبرنامج تدريبي لنشر 2021دراسة فاطمة فايز عبده قطب ) -2
التربية اإلعالمية والرقمية بين الشباب الجامعي في صعيد مصر: دراسة طولية شبو 

وضع تصور مقترح لنشر التربية اإلعالمية والرقمية بيف  والتي ىدفت إلى تجريبية
شباب الصعيد, وذلؾ عبر مستوييف؛ األوؿ: وضع مقترح لبرنامج تدريبي في التربية 
اإلعالمية والرقمية يتـ نشره بيف مجتمع الشباب في صعيد مصر داخؿ كميات ومعاىد 

ور مقترح لكيفية نشر تدريس اإلعالـ بمحافظات الوجو القبمي, والمستوى الثاني: تص
التربية اإلعالمية والرقمية خارج الجامعة, اعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي 
باستخداـ أداتي المالحظة واالستبياف, وتوصمت الدراسة إلى إيجاد مالمح وأسس 
لبرنامج تدريبي لنشر التربية اإلعالمية والرقمية داخؿ المجتمع األكاديمي وخارجو؛ 

كساب المواطنيف ميارات والذي  يسيـ بدوره في تعزيز الوعي بتأثير وسائؿ اإلعالـ, وا 
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نتاجيا وذلؾ باستخداـ األدوات الرقمية  التَّعامؿ مع محتوى الرسائؿ ونقدىا؛ بؿ وا 
 والتكنولوجية المختمفة عبر الوسائط المحمولة وأجيزة الحاسب اآللي.

نوان: آليات تداول الشباب العربي بع 1(2021دراسة ممدوح عبداهلل مكاوي وآخرون ) -3
لممحتوى الرقمي الزائف عبر وسائل التواصل االجتماعي نموذج مقترح في إطار 

والتي ىدفت إلى الكشؼ عف آليات تداوؿ المحتوى مدخل التربية اإلعالمية الرقمية 
 الرقمي الزائؼ عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي, ورصد العوامؿ المؤثرة في اتخاذ القرار
بيذا التداوؿ, وتقديـ نموذج مقترح لوصؼ وتفسير العمميات المرتبطة بتحديد شكمو, 

( 392اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي باستخداـ أداة االستبياف عمى عينة قواميا)
( مفردة مف المممكة العربية 99( مفردة مف جميورية مصر العربية, و)97مفردة بواقع)
( مفردة مف دولة تونس, 96ف اإلمارات العربية المتحدة, و)( مفردة م100السعودية, و)

وتوصمت الدراسة إلى تقديـ إطار فمسفي شامؿ لتفسير ظاىرة تداوؿ المحتوى الرقمي 
الزائؼ عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي؛ وذلؾ في ضوء مدخؿ التربية اإلعالمية 

والحد مف يفية مواجيتيا, الرقمية بما يسيـ في رصد أبعاد تمؾ الظاىرة, والوقوؼ عمى ك
مستوى امتالؾ ُمستخدمي وسائؿ  فينتائج العالقات المختمفة آثارىا السمبية, ورصد 

ميارة  -التواصؿ االجتماعي ميارات التربية اإلعالمية الرقمية األربع)ميارة الوصوؿ
 ميارة إنتاج المحتوى(. -ميارة التقييـ -التحميؿ

( بعنوان: من يستيمك وسائل اإلعالم 2021) et all   Su Xiao Xizhuدراسة -4
الجديدة بحكمة أكبر؟ فحص العوامل الشخصية والتربية اإلعالمية الرقمية في عصر 

والتي ىدفت إلى التَّعرؼ أىمية التربية اإلعالمية الرقمية بالنسبة  المعمومات المضممة
وسائؿ اإلعالـ لمشباب, ومعرفة القدرة عمى التحميؿ النقدي لممعمومات الموجودة داخؿ 

الجديدة, اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي باستخداـ أداة االستبياف عمى عينة 
( ُمفردة, وتوصمت الدراسة إلى أف التربية اإلعالمية الرقمية تساعد عمى 551قواميا)

تقميؿ المفاىيـ الخاطئة الناجمة عف المعمومات الخاطئة المنتشرة في بيئة اإلعالـ 
 الجديدة.

                                                

  .)األصدار السادس( APA*استخدمت الباحثة نظام التوثيق الخاص بجمعية علم النفس األمريكية 
American Psychological Association (APA-6) 
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( بعنوان: اتجاىات النخبة األكاديمية نحو تفعيل 2020سة إيمان سيد عمي )درا -5
والتي ىدفت إلى التَّعرؼ عمى اتجاىات مبادئ التربية اإلعالمية لدى طالب الجامعات 

النخبة األكاديمية نحو تطبيؽ التربية اإلعالمية بالجامعات المصرية, اعتمدت الدراسة 
( مفردة 200داة االستبياف عمى عينة قواميا)أداـ باستخعمى المنيج الوصفي المسحي 

مف النخبة األكاديمية بكميات اإلعالـ بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة, 
وتوصمت الدراسة إلى أف أفضؿ طريقة لتدريس التربية اإلعالمية لمطالب ىي" ورش 

", وأف أكثر العمؿ" و"المناقشة والحوار" و"تبادؿ وجيات النظر بيف الطالب والمعمـ
المخاطر التي تراىا النخبة األكاديمية لمتعامؿ غير الواعي لمطالب مع وسائؿ اإلعالـ 
ىي: "تحفيز الغرائز الجنسية" و" تحفيز الميوؿ العدوانية" و "انعزاؿ الطالب عف قضايا 
المجتمع" و " التأخر عف الدراسة" و" ىدـ القيـ االجتماعية والدينية", كما أشارت نتائج 
الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الدرجة العممية لمنخبة 

أستاذ متفرغ( واتجاىاتيـ نحو أساليب تفعيؿ  -أستاذ -أستاذ مساعد -األكاديمية)مدرس
 مبادئ التربية اإلعالمية لدى طالب الجامعات.

( بعنوان: تقييم كفاءة ممارسة ميارات 2020دراسة حنان محمد اسماعيل حسنين ) -6
والتي ىدفت إلى التَّعرؼ عمى التربية اإلعالمية لدى الطالب بأقسام اإلعالم التربوي 

مستوى االستيالؾ الناقد لوسائؿ االتصاؿ التقميدية والرقمية بيف طمبة أقساـ اإلعالـ 
الشخصية في مجاؿ التربية اإلعالمية ومدى وجود عالقة التربوي, ومستوى الميارات 

بيف االستيالؾ الناقد ومستوى الميارات الشخصية في التربية اإلعالمية, اعتمدت 
( مبحوث مف طمبة الفرقتيف الثالثة 360الدراسة عمى المنيج المسحي عمى عينة قواميا)

بجامعة القاىرة, المنوفية, والمنيا,  والرابعة بأقساـ اإلعالـ التربوي بكميات التربية النوعية
( مبحوثيف مف المعيديف والمدرسيف 8باإلضافة إلى عينة مجموعة نقاش مركزة شممت)
( مف الموجييف األوائؿ, وتوصمت 7المساعديف, وعينة المقابالت المتعمقة وشممت)

نية الدراسة إلى وجود ارتباط داؿ إحصائًيا بيف استخداـ الصحؼ الورقية والتميفزيو 
ومواقع التواصؿ االجتماعي ومستوى االستيالؾ الناقد ليذه الوسائؿ, في حيف لـ يثبت 
وجود عالقة دالة إحصائًيا بيف استخداـ الراديو واستخداـ مواقع الصحؼ اإللكترونية 
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واالستيالؾ الناقد, كما تبيف وجود ارتباط داؿ إحصائًيا بيف االستيالؾ الناقد والميارات 
 جاؿ التربية اإلعالمية.الشخصية في م

( بعنوان: العالقة بين التربية 2020)Samantha Martinدراسة سامانثا مارتن  -7
والتي ىدفت إلى التَّعرؼ عمى عالقة التربية اإلعالمية بتوجيو  اإلعالمية والتوجيو

الشباب نحو السموكيات الصحيحة في استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ, ومعرفة استراتيجيات 
البحث عف المعمومات, اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي باستخداـ أداة المقابمة 

توجيو المنظمات والمؤسسات إلنشاء  المكثفة والمتعمقة, وتوصمت الدراسة إلى ضرورة
برامج تدريب فعالة لمتوعية بالتربية اإلعالمية ولمتثقيؼ اإلعالمي, وأف التربية اإلعالمية 

 يتـ تعمميا مف خالؿ التجربة والخطأ والتعميـ والتطور.
 المحور الثاني: دراسات تناولت الخصوصية الرقمية

وان: اتجاىات النخب نحو تشريعات ( بعن2022دراسة أسماء عشري برعي محمدين ) -1
حماية البيانات عبر مواقع التواصل االجتماعي ودورىا في حماية الخصوصية الرقمية 

نحو تشريعات حماية البيانات عبر  ةوالتي ىدفت إلى التَّعرؼ عمى اتجاىات النخبليم 
 مواقع التواصؿ االجتماعي ودورىا في حماية الخصوصية الرقمية ليـ كيدؼ رئيس,
واعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي بشقو الميداني باستخداـ استمارة االستقصاء 

القانونية واإلعالمية واألكاديمية, وأداة  ة( مف النخب50اإللكتروني عمى عينة قواميا)
القانونية  ة( مف النخب10المقابمة المباشرة واإللكترونية شبو المقننة لعينة قواميا)

الدراسة إلى أف مواقع التواصؿ االجتماعي تقدـ عدًدا مف واإلعالمية, وتوصمت 
الخاصة لُمستخدمييا منيا: إجراءات  ياناتنية التي تيدؼ إلى حماية البالنصوص القانو 

التحقؽ مف أماف الحساب أكثر مف مرة؛ وربطو برقـ الياتؼ المحموؿ وبالبريد 
يقاؼ إمكانية التقاط الشاشة لصورة صفحة الحساب  اإللكتروني الشخصي, وا 
الشخصي, واإلبالغ بشكؿ فوري في حالة محاولة الدخوؿ مف أكثر مف جياز, ومف 

سة حماية الخصوصية عبر تمؾ المواقع يشوبيا بعض التضارب؛ جية أخرى فإف سيا
وصريح؛  حوىو ما يجعؿ الُمستخدميف حذريف في إعطاء بياناتيـ الشخصية بشكؿ واض

 خوًفا مف إمكانية االستيالء أو التعدي عمييا.
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( بعنوان: إدراك الجميور النتياكات الخصوصية 2021درسة سحر أحمد غريب ) -2
التَّعرؼ والتي ىدفت إلى م الجديد في ضوء تأثير الشخص الثالث الرقمية عبر اإلعال

عمى مدى إدراؾ أفراد الجميور النتياكات الخصوصية الرقمية التي يتعرضوف ليا, 
وتحديد مدى معرفة الجميور بأشكاؿ انتياؾ خصوصيتيـ الرقمية, اعتمدت الدراسة 

عمى عينة عمدية  عمى المنيج الوصفي باستخداـ أداة االستبياف اإللكتروني
( مف الجميور المصري العاـ, وتوصمت الدراسة إلى أف غالبية عينة 433قواميا)

الدراسة يعرفوف حقيـ في الخصوصية الرقمية عمى وسائؿ اإلعالـ الجديدة بدرجة 
متوسطة, ووجود تأييد كبير مف عينة الدراسة لفرض رقابة عمى وسائؿ اإلعالـ 

الرقابة ىي وضع معايير أخالقية يمتـز بيا  الجديدة؛ وكاف أىـ أشكاؿ ىذه
الُمستخدموف, كما أثبتت الدراسة صحة الفرض األوؿ وجود فروؽ بيف مستوى إدراؾ 
الجميور النتياكات الخصوصية الرقمية لو عبر وسائؿ اإلعالـ الجديدة مقارنة بمستوى 

 اآلخريف(. -إدراكيـ النتياكات الخصوصية لػ )ألىؿ واألصدقاء
( بعنوان: دور منظمات 2020)Erica Diva Basu يريكا ديا باسو دراسة إ -3

المجتمع المدني في تشكيل خطاب الخصوصية الرقمي وصنع سياسات حماية 
والتي ىدفت إلى فحص دور منظمات المجتمع المدني في تشكيؿ  البيانات في اليند

اليند, خطاب الخصوصية والتأثير عمى صنع سياسات حماية البيانات الرقمية في 
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي باستخداـ أداتي المقابمة والمالحظة عمى عينة 

( ممثاًل لمنظمات المجتمع المدني, وتوصمت الدراسة إلى أف سياسة حماية 84قواميا)
البيانات الرقمية محؿ نزاع كبير بيف أصحاب المصمحة, وأف التربية اإلعالمية الرقمية 

ف بيف منظمات المجتمع المدني والحكومة والشركات الخاصة لحماية توفر وسيمة لمتعاو 
الخصوصية الرقمية, كما أشارت النتائج إلى أف السمات التنظيمية لمنظمات المجتمع 

 المدني والمناخ السياسي اليندي يقوـ عمى المحافطة عمى خصوصية األفراد الرقمية.

 
( بعنوان: تطبيقات اليواتف الذكية 2020دراسة حسام الدين محمد رفعت أبو سريع ) -4

والتي ىدفت إلى تشخيص واقع عمؿ والخصوصية المعموماتية: دراسة تحميمية مقارنة 
التي تعمؿ في بيئة اليواتؼ الذكية وخاصة فيما يتعمؽ  Google Playتطبيقات 
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البيانات والمعمومات الشخصية  بتجميع المعمومات أو السماح بالوصوؿ إلى
لممستخدميف, وذلؾ بالتَّعرؼ عمى طبيعة البيانات والمعمومات التي يتـ تجميعيا أو 
السماح بالوصوؿ إلييا ومف ثـ رصد طبيعة المخاطر المتمثمة في استخداـ ىذه 
التطبيقات, اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميؿ المقارف لدراسة وتحميؿ 

ات التي يتـ تجميعيا مف تطبيقات اليواتؼ الذكية, وتوصمت الدراسة إلى أف البيان
تطبيقات التواصؿ االجتماعي تحتؿ المرتبة األولى في جمع المعمومات والبيانات 
الشخصية الخاص بالمستخدميف, كما تبيف مف تحميؿ تطبيقات التواصؿ االجتماعي أف 

تطبيقات تجميًعا لبيانات المستخدميف, ُيعد مف أكثر ال Facebook تطبيؽ الفيس بوؾ
, كما تبيف أف Skype, ثـ تطبيؽ سكايب Imoيميو في المرتبة الثانية تطبيؽ إيمو 

التطبيقات الصحفية واإلخبارية ال تسعى لجمع معمومات عف المستخدميف لخدماتيا 
نظير االستخداـ؛ وذلؾ خشية مطوري التطبيقات الصحفية واإلخبارية مف عزوؼ 

تخدميف عف استخداـ التطبيقات في حالة معرفتيـ بقياـ التطبيقات بتجميع المس
 معمومات شخصية عنيـ.

( بعنوان: الخصوصية الرقمية 2020) Matthew Voigtsدراسة ماثيو فويغتس  -5
والتي ىدفت إلى التَّعرؼ عمى المسئولية والمسئولية الشخصية واالجتماعية والمدنية 

نية لمخصوصية الرقمية, اعتمدت الدراسة عمى المنيج الشخصية واالجتماعية والمد
( طالب في شرؽ ميدالندز في المممكة 23الوصفي باستخداـ أداة المقابمة المتعمقة مع)

المتحدة, وتوصمت الدراسة إلى أف الطمبة يفتقدوف إلى العديد مف الضوابط والقواعد في 
ة الرقمية؛ عمى الرغـ مف تعامميـ مع وسائؿ اإلعالـ الجديدة والتي تخص الخصوصي

 اىتماميـ وحرصيـ في حماية بياناتيـ الرقمية.
( بعنوان: الشباب األردني وانتياك خصوصية 2019دراسة أمجد عمر صفوري ) -6

والتي ىدفت إلى  ةاآلخرين باستخدام شبكات التواصل االجتماعي والتطبيقات الرقمي
ـ شبكات التواصؿ االجتماعي التَّعرؼ عمى دوافع انتياؾ خصوصية اآلخريف باستخدا

والتطبيقات الرقمية, اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي باستخداـ أداة 
( طالًبا وطالبة مف جامعات حكومية وخاصة 680استبياف إلكتروني عمى عينة قواميا)

في األردف, وتوصمت الدراسة إلى أف بعض أفراد العينة قد تـ انتياؾ خصوصيتيـ 
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شبكات التواصؿ االجتماعي أو التطبيقات الرقمية؛ حيث تركزت دوافع باستخداـ 
االنتياؾ بحقيـ بيف اإلساءة لآلخريف بقصد تشويو السمعة ثـ قمة الوازع الديني 
واألخالقي ثـ االبتزاز المادي والتسمية, وأف أكثر األساليب التي تـ استخداميا في 

%(, وأف ثمث 50.3خصية بنسبة)انتياؾ الخصوصية تمثمت في استخداـ الصور الش
 أفراد العينة يتابعوف المواقع االجتماعية مف باب تقميدىـ لمجماعات التي ينتموف إلييا.

( بعنوان: حماية خصوصية مستخدمي مواقع 2019دراسة رائد محمد فميح النمر ) -7
والتي ىدفت إلى التواصل االجتماعي عمى ضوء التشريعات في مممكة البحرين 

عمى آلية حماية المستخدـ عمى مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي ومختمؼ التَّعرؼ 
التحديات التي تواجو المستخدميف لحماية خصوصياتيـ في ىذا العالـ االفتراضي, 
اعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي والمقارف لموقوؼ عمى المعطيات التي نظرت مف 

ع الدراسة, وتوصمت الدراسة إلى أف خالليا التشريعات المقارنة إلى القضية موضو 
خصوصيات مستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي آخذه في التآكؿ بقوة؛ حيث عندما يمج 
المستخدـ إلى أي موقع مف مواقع التواصؿ االجتماعي فإنو يقبؿ شروط وأحكاـ دائًما 

ا ما ما تكمفو بوعي منو أو دونو الموافقو عمى عرض معموماتو وبياناتو الشخصية وىذ
يعرضو النتياؾ خصوصيتو, عمى الرغـ مف ترويج ىذه الشبكات لما يسمى بمصطمح" 
سياسة الخصوصية" عمى الموقع والذي يمكف أف يستغفؿ المستخدـ تمقائًيا ويجعمو يقتنع 
ويفترض أف معموماتو آمنو عندما يتبع خطوات سياسة الخصوصية التي تعرضيا ىذه 

 المواقع.
مواقف  ( بعنوان:2018) Anabel Quan-Haaseس دراسة أنابيل كوان ىا -8

والتي ىدفت إلى التَّعرؼ عمى الخصوصية والمخاوف في الحياة الرقمية لكبار السن 
تجربة كبار السف لمخصوصية عبر اإلنترنت, اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي 

رىـ) وما ( مفردة تتراوح أعما40ياستخداـ أداة المقابمة المتعمقة مع عينة قواميا)
( في مدينتي إيست يورؾ, وتورنتو, وتوصمت الدراسة إلى أف الغالبية العظمى 65فوؽ

مف عينة الدراسة يشعروف بالقمؽ بشكؿ مستمر تجاه تعامميـ مع وسائؿ اإلعالـ 
الجديدة, حيث يروف أف مشاركتيـ عبر اإلنترنت أصبحت محدودة؛ خوًفا مف إساءة 

 ىذه المواقع. استخداـ معموماتيـ الشخصية عمى
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 تعميق عام عمى الدراسات السابقة:
 من خالل العرض السابق لمدراسات السابقة يتضح اآلتي:

 من حيث الموضوعات:
تناولت الدراسات السابقة آليات تداوؿ الشباب العربي لممحتوى الرقمي الزائؼ       

عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي, واتجاىات النخبة األكاديمية نحو تفعيؿ مبادئ 
التربية اإلعالمية لدى طمبة الجامعات, وتقييـ كفاءة ممارسة ميارات التربية 

ة بتوجيو الشباب نحو السموكيات الصحيحة في اإلعالمية, وعالقة التربية اإلعالمي
استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ, كما تناولت الدراسات السابقة دور منظمات المجتمع 
المدني في تشكيؿ خطاب الخصوصية الرقمية وصنع سياسات حماية البيانات, 
والتَّعرؼ عمى آلية حماية المستخدـ عمى مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي ومختمؼ 

لتحديات التي تواجو المستخدميف لحماية خصوصياتيـ في ىذا العالـ االفتراضي.ا  
 من حيث األىداف:

ىدفت الدراسات إلى التَّعرؼ عمى أىمية التربية اإلعالمية الرقمية بالنسبة       
لمشباب, ومعرفة القدرة عمى التحميؿ النقدي لممعمومات الموجودة داخؿ وسائؿ 

تَّعرؼ عمى اتجاىات النخبة األكاديمية نحو تطبيؽ التربية الواإلعالـ الجديدة, 
اإلعالمية بالجامعات المصرية, وعالقة التربية اإلعالمية بتوجيو الشباب نحو 
السموكيات الصحيحة في استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ, كما تناولت األىداؼ 
فحص دور منظمات المجتمع المدني في تشكيؿ خطاب الخصوصية والتأثير 

والتَّعرؼ عمى دوافع انتياؾ , مى صنع سياسات حماية البيانات الرقميةع
, خصوصية اآلخريف باستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي والتطبيقات الرقمية

 تواصؿ االجتماعي ومختمؼ التحدياتوآلية حماية المستخدـ عمى مواقع شبكات ال
         .العالـ االفتراضيالتي تواجو المستخدميف لحماية خصوصياتيـ في ىذا  

 
 من حيث المنيج الُمستخدم:

تنوَّعت المناىج الُمستخدمة في الدراسات السابقة ما بيف المنيج الوصفي       
                              المسحي, المنيج الوصفي التحميمي, المنيج المقارف.
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 من حيث األدوات الُمستخدمة:
ستخدمة في الدراسات السابقة ما بيف االستبياف الورقي تنوَّعت األدوات المُ       

أداة و واالستبياف اإللكتروني, المقابمة المكثفة والمتعمقة, مجموعات نقاش مركزة, 
                                                                          المالحظة.

 أىم نتائج الدراسات السابقة:
أوضحت النتائج أف التربية اإلعالمية الرقمية تساعد عمى تقميؿ المفاىيـ الخاطئة       

 الطرؽالناجمة عف المعمومات الخاطئة المنتشرة في بيئة اإلعالـ الجديدة, وأف أفضؿ 
لتدريس التربية اإلعالمية لمطالب ىي" ورش العمؿ" و"المناقشة والحوار" و"تبادؿ 

, مع ضرورة توجيو المنظمات والمؤسسات إلنشاء "عمـوجيات النظر بيف الطالب والم
برامج تدريب فعالة لمتوعية بالتربية اإلعالمية ولمتثقيؼ اإلعالمي, كما أظيرت النتائج 
أف الطمبة يفتقدوف إلى العديد مف الضوابط والقواعد في تعامميـ مع وسائؿ اإلعالـ 

ىتماميـ وحرصيـ في الجديدة والتي تخص الخصوصية الرقمية؛ عمى الرغـ مف ا
حماية بياناتيـ الرقمية, فخصوصيات مستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي آخذه في 
التآكؿ بقوة, وأف أكثر األساليب التي تـ استخداميا في انتياؾ الخصوصية تمثمت في 

                                         %(.50.3استخداـ الصور الشخصية بنسبة)
 

اإلستفادة من الدراسات السابقةأوجو   
تقدـ الدراسات السابقة مجموعة كبيرة مف المعمومات التي ترتبط وتتعمؽ بموضوع      
, وتجيب عمى عدد كبير مف األسئمة, حيث تساعد عمى تجنب الوقوع باألخطاء البحث

التي وقع بيا الباحثوف السابقوف, كما توفر مجموعة كبيرة مف المصادر والمراجع 
                     .ابحثيوالتي تساعد الباحثة عمى إنجاز  البحثلمتعمقة بموضوع ا
حيث استفادت الباحثة من ىذه الدراسات في:    

وذلؾ مف خالؿ القراءة المتأنية لمدراسات  تحديد ُمشكمة البحث وتحديد ُمتغيراتو: -
السابقة وقراءة النتائج والتوصيات المتعددة وبالتالي تـ التَّعرؼ عمى ما تـ دراستو وما لـ 

 تتـ دراستو مما ساعد الباحثة في تحديد ُمشكمة البحث الحالية تحديًدا دقيًقا.  
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سات السابقة تـ التَّعرؼ مف خالؿ قراءة الدراالتحقق من مدى أىمية البحث الحالي:  -
عمى ما يحتاج إليو التراث العممي والتأكيد عمى أىمية وجود برنامج مقترح في التربية 

 .اإلعالمية الرقمية لتنمية الوعي المعرفي بالخصوصية الرقمية لدى طمبة الجامعة
بعد قراءة الدراسات السابقة  صياغة األىداف والتساؤالت والفروض لمبحث الحالي: -

تحقؽ مف أىدافيا وفروضيا تأكدت الباحثة مف حاجة البحث الحالي إلى أىداؼ وال
 أخرى لـ يتـ تناوليا مف قبؿ. 

مف خالؿ الدراسات السابقة استطاعت تحديد المنيج والعينة المناسبة لمبحث الحالي:  -
الباحثة التَّعرؼ عمى المنيج المستخدـ في البحث الحالي الذي ينتمي إلى الدراسات 

ؿ التجريبية, وأيًضا توصمت الباحثة إلى أف طمبة الجامعات ستكوف العينة األفضشبو 
 . الحالي البحثفي تحقيؽ أىداؼ 

لقياس الفروض واإلجابة عن  تحديد األدوات التي سوف تستخدميا الباحثة -
مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة وجدت الباحثة أف معظـ التساؤالت: 

أداة االستبياف والمقابمة ومقاييس متعددة وبالتالي اختارت الباحثة الدراسات استخدمت 
 أداة البحث المناسبة.

إثراء الجانب النظري من خالل ما تضمنتو الدراسات من موضوعات ذات صمة  -
 بموضوع البحث.

 

:شكمة البحثمُ   
يشيد العالـ في الوقت الراىف تحديات أمنية في غاية الخطورة عمي كافة        

صعدة بشكؿ لـ تعيده مف قبؿ, وخاصة زيادة معدؿ االعتداء عمى الخصوصية األ
الرقمية لؤلفراد, وترجع مسألة ظيور االعتداء عمى الحؽ في الخصوصية الرقمية مف 
خالؿ مساىمة التكنولوجيا في جمع البيانات الشخصية وتنظيميا ودمجيا بسيولة 

يانات شكمت تيديًدا لحدود الحؽ في وسرعة غير مسبوقة, وأيًضا كثرة نقؿ وتداوؿ الب
                                                              الحياة الخاصة الرقمية.

الفرد بأف يكوف واعًيا مف تساعد  التربية اإلعالمية الرقميةف ومف ىذا المنطمؽ فإ     
خالؿ اكتسابو المعارؼ والمعمومات لمتعامؿ مع وسائؿ اإلعالـ الجديدة, مما يساعده 
عمى تكويف سموكو الناقد, وتنمية مياراتو لموصوؿ إلى المحتوى اإللكتروني بسيولة, مع 
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ضار  وتحديد ما ىو نافع وما ىو , فيـ ىذا المحتوى وتحميمو وتقييموزيادة قدرتو عمى 
في تمؾ الوسائؿ, بما يحقؽ لو تنمية مياراتو لحماية خصوصيتو في العالـ الرقمي, 
ومما سبؽ ومف خالؿ اطالع الباحثة عمى أدبيات البحث العممي تبيف ليا عدـ دراسة 

         ىذه األدبيات لمخصوصية الرقمية مف الناحية اإلعالمية عمى حد عمـ الباحثة. 
ما ؽ يمكف بمورة ُمشكمة الدراسة في ىذا التساؤؿ الرئيس اآلتي: وبناًء عمى ما سب     
برنامج مقترح في التربية اإلعالمية الرقمية لتنمية الوعي المعرفي  فعالية

                                             ؟بالخصوصية الرقمية لدى طمبة الجامعة
:أىمية البحث  

  -تكمن أىمية البحث الحالي من جانبين النظري والتطبيقي وذلك عمى النحو اآلتي:
 األىمية النظرية لمبحث: 

 تسميط الضوء عمى التربية اإلعالمية الرقمية. -1
 يستمد ىذا البحث أىميتو مف أىمية العينة وىـ طمبة الجامعة. -2
تمحؽ الضرر بالكثير يكتسب ىذا البحث أىميتو مف كوف انتياؾ الخصوصية الرقمية  -3

 مف ُمستخدمي وسائؿ اإلعالـ الجديدة والتقنيات الحديثة.
يسيـ البحث في إلقاء الضوء عمى تزايد استخداـ وسائؿ اإلعالـ الجديدة, واتساع  -4

 تأثيرىا عمى تغيير السموؾ لدى ُمستخدمي تمؾ الوسائؿ.
 األىمية التطبيقية لمبحث: 

مى ضرورة وجود برنامج لتنمية الوعي المعرفي تفيد نتائج البحث الجامعات بالحث ع -1
 بالخصوصية الرقمية لدى طمبة الجامعة في ضوء التربية اإلعالمية الرقمية.

تفيد نتائج البحث المختصيف في أمف المعمومات وذلؾ عف طريؽ وجود قواعد وضوابط  -2
 لحماية الخصوصية الرقمية.

ؽ تدريس التربية اإلعالمية تفيد نتائج البحث الجامعات بالحث عمى ضرورة تطبي -3
 الرقمية في المناىج الدراسية.

تفيد نتائج البحث ُمستخدمي وسائؿ اإلعالـ الجديدة في التوعية بأساليب اختراؽ  -4
 الخصوصية الرقمية وكيفية حماية بياناتيـ الشخصية. 
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 أىداف البحث:
 ىدؼ البحث إلى تحقيؽ اليدؼ الرئيس اآلتي:

برنامج مقترح في التربية اإلعالمية الرقمية لتنمية الوعي فعالية التًّعرف عمى 
                                   : لدى طمبة الجامعة بالخصوصية الرقمية المعرفي

 ويتفرع من ىذا اليدف األتي: 
 مفيـو التربية اإلعالمية الرقمية.  أف ُيعرِّؼ الطالب -1
 أشكاؿ انتياؾ الخصوصية الرقمية عمى وسائؿ اإلعالـ الجديدة. الطالب دحدأف ي -2
ستخدمو لمحصوؿ عمى معمومات عف أبرز وسائؿ اإلعالـ الجديدة المُ  أف يذكر الطالب -3

 اآلخريف.
 دور الُمستخدـ في انتياؾ خصوصيتو الرقمية. أف يذكر الطالب -4
 كيفية حماية الخصوصية الرقمية عمى وسائؿ اإلعالـ الجديدة. أف ُيعرِّؼ الطالب -5

 تساؤالت البحث:
الجانب المعرفي لموعي بالخصوصيىة  الرقمية في القياس القبمي  ىؿ يختمؼ مستوى  -1

 عف المتوسط الفرضي ? البحثلدى عينة 
ىؿ يختمؼ مستوى الجانب المعرفي لموعي بالخصوصيىة  الرقمية في القياس البعدي  -2

 ? عف المتوسط الفرضي البحثى عينة لد
 فرضيات البحث:

المجموعة  طمبة( بيف متوسط درجات 0.05) ≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى  -1
تجاه  بالخصوصية الرقمية المعرفي ياسيف القبمي والبعدي في الوعيالتجريبية بيف الق
 .القياس البعدي

مجموعة  طمبةجات ( بيف متوسط در 0.05) ≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًياعند مستوى  -2
 .تعزى لمتغير النوعبالخصوصية الرقمية  المعرفي الوعيالبحث في مستوى 

مجموعة  طمبةجات ( بيف متوسط در 0.05) ≥يوجد فرؽ داؿ إحصائًياعند مستوى  -3
 محؿ اإلقامة. تعزى لمتغير بالخصوصية الرقمية المعرفي الوعيالبحث في مستوى 
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  البحث:منيج         
المتغير  عمى تجريبي لقياس أثر المتغير المستقؿالعمى المنيج شبو  ةحثاالب تاعتمد 

 التابع.
 مجتمع وعينة البحث:

 : يتكوف مجتمع البحث مف طمبة جامعة المنيا.مجتمع الدراسة - أ
 ( طالًبا وطالبة.30: تتمثؿ عينة البحث)عينة الدراسة - ب

      حدود البحث:
يركز البحث عمى تناوؿ برنامج مقترح في التربية اإلعالمية  الحدود الموضوعية : -

 لدى طمبة الجامعة. بالخصوصية الرقمية الرقمية لتنمية الوعي المعرفي
 تـ تطبيؽ البحث عمى جامعة المنيا.  الحدود المكانية: -
 .25/4/2022حتى  11/4/2022مف تـ تطبيؽ البحث خالؿ الفترة  الحدود الزمانية: -
تـ تطبيؽ البرنامج عمى عينة مف طمبة جامعة المنيا تتراوح أعمارىـ  البشرية:الحدود  -

 عاًما. 25إلى  18مف 
 

 التصميم التجريبي لمبحث
لمبحث الحالي التصميـ شبو التجريبي لممجموعة الواحدة لقياس  ةاستخدمت الباحث      
                                          .التابععمى المتغير ثير المتغير المستقؿ تأ

 أدوات البحث
( أبعاد 10)مف إعداد الباحثة( يتضمف) اختبار البنية المعرفية)االختبار التحصيمي( -1

 -لمتربية اإلعالمية الرقمية والخصوصية الرقمية وىـ)مفيوـ التربية اإلعالمية الرقمية
أىداؼ التربية  -بية اإلعالمية الرقميةميارات التر  -أبعاد التربية اإلعالمية الرقمية

 -مفيوـ الخصوصية الرقمية -مستويات التربية اإلعالمية الرقمية -اإلعالمية الرقمية
صور انتياؾ  -دور الُمستخدـ في انتياؾ خصوصيتو -مجاالت الخصوصية الرقمية

صاؿ الحماية الوقائية لمبيانات الشخصية مف مخاطر تقنيات االت -الخصوصية الرقمية
  -الحديثة(, وتـ إجراء اآلتي لقياس صدؽ وثبات االختبار:
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قامت الباحثة بحساب صدؽ االختبار مف خالؿ عرضو عمى مختصيف صدق االختبار:  - أ
مف تخصصات اإلعالـ, تكنولوجيا التعميـ, وعمـ النفس التربوي, وتبيف أنو يقيس بالفعؿ 

االختبار ومناسبة عباراتو لمطمبة ما وضع لقياسو, وذلؾ لمتأكد مف وضوح تعميمات 
ووضوح األىداؼ, وأظيرت نتائج التحكيـ صدؽ االختبار, وأنو صالح لمتطبيؽ عمى 

 %(.90طمبة الجامعة بنسبة )
 :ياس االختبار عمى العوامؿ اآلتيةاعتمدت الباحثة في  ق ثبات االختبار:  - ب
 حيث أف ىناؾ تناسب بيف طوؿ االختبار ودرجة ثباتو. طول االختبار: -
حيث أف األسئمة شديدة الصعوبة واألخرى شديدة  توسط صعوبة مفردات االختبار: -

 السيولة تقمؿ مف ثبات االختبار.
 حيث أف األسئمة الغامضة تقمؿ مف ثبات االختبار. صياغة األسئمة بوضوح: -

المعرفية باستخداـ طريقة)ألفا كرونباخ( وذلؾ  وقامت الباحثة بحساب ثبات اختبار البنية
( مف طمبة الجامعة مف غير 10بتطبيقو عمى عينة استطالعية مف مجتمع البحث )

 -0.812العينة األصمية؛ واتضح أف معامؿ ثبات ألفا كرونباخ لالختبار تراوحت بيف)
 ( وُيعد ىذا معامؿ مناسب لثبات أبعاد االختبار.0.962

 لجة التجريبيةبناء مادة المعا -2
( المرجعي ADDIEاعتمدت الباحثة في تصميـ مادة المعالجة التجريبية عمى نموذج)    

 الذي يتكوف مف خمس مراحؿ لبناء مادة المعالجة التجريبية وىي: 
 مرحمة التحميل:  - أ
تـ تحقيؽ تقارب خصائص طمبة الجامعة؛ حيث أنيـ تحديد خصائص طمبة الجامعة:  -

والخصائص  نفس المحافظة وىو ما يعطي تقارب في الفكرمف نفس الجامعة ومف 
 العامة.

تحددت االحتياجات التدريبية لدى طمبة الجامعة  تحديد االحتياجات التعميمية: -
ميارات التربية  -أبعاد التربية اإلعالمية الرقمية -وىي)مفيوـ التربية اإلعالمية الرقمية

مستويات التربية اإلعالمية  -الرقمية أىداؼ التربية اإلعالمية -اإلعالمية الرقمية
دور الُمستخدـ في  -مجاالت الخصوصية الرقمية -مفيوـ الخصوصية الرقمية -الرقمية

الحماية الوقائية لمبيانات  -صور انتياؾ الخصوصية الرقمية -انتياؾ خصوصيتو
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الشخصية مف مخاطر تقنيات االتصاؿ الحديثة(, وذلؾ وفؽ اختبار البنية المعرفية 
 الذي تـ تصميمو في البحث الحالي.

 مرحمة التصميم:  - ب
صياغة األىداف العامة: في ضوء اختبار البنية المعرفية الُمستخدـ في البحث الحالي 

فعالية برنامج مقترح في التربية اإلعالمية الرقمية التًّعرف عمى  تمثؿ اليدؼ العاـ في
                      :الجامعةدى طمبة لبالخصوصية الرقمية لتنمية الوعي المعرفي 

 ويتفرع من ىذا اليدف األتي: 
 التَّعرؼ عمى مفيوـ التربية اإلعالمية الرقمية.  -
 القدرة عمى نقد المحتوى اإلعالمي الُمقدـ في وسائؿ اإلعالـ الجديدة. -
 تحديد أشكاؿ انتياؾ الخصوصية الرقمية عمى وسائؿ اإلعالـ الجديدة. -
ستخدمو لمحصوؿ عمى معمومات عف وسائؿ اإلعالـ الجديدة المُ التَّعرؼ عمى أبرز  -

 اآلخريف.
 التَّعرؼ عمى دور الُمستخدـ في انتياؾ خصوصيتو الرقمية. -
 التَّعرؼ عمى كيفية حماية الخصوصية الرقمية عمى وسائؿ اإلعالـ الجديدة. -

 تحميل المحتوى التعميمي: 
جراءات ىدفت عممية تحميؿ المحتوى إلى بناء        محتوى يتضمف مفاىيـ وميارات وا 

وحقائؽ لتقوـ بإكساب الوعي المعرفي بالخصوصية الرقمية لدى طمبة الجامعة عينة 
 البحث.

 ضبط المحتوى التعميمي: 
 صياغة المحتوى التعميمي بحيث يسيؿ تصميمو باستخداـ البرنامج. -
 تقسيـ البرنامج إلى مجموعة مف الفيديوىات الصغيرة. -

 تراتيجية التعمم:تحديد اس
فاعؿ مع بيئة التعمـ استخدمت الباحثة نمط التعمـ التعاوني, مف خالؿ التَّ       

نشاء جروب عمى التميجراـ Zoomاإللكترونية عبر مجموعة مغمقة عمى تطبيؽ  , وا 
 لتنزيؿ فيديوىات المادة العممية لمطمبة.
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 مرحمة البناء:  -جـ
تـ انتاج برنامج عف  :ووالوسائط التعميمية الُمستخدمية اإلعداد األولي لممادة العمم -

 نتاج العناصر الفرعية اآلتية:إطريؽ 
 شكؿ مختصر ومرتبط بالعنصر نصي: الذي شمؿ النصوص المكتوبة بالمحتوى ال

 البصري والسمعي.
  العنصر البصري والسمعي الذي تضمف األلواف والرسومات واألشكاؿ والتعميؽ الصوتي؛

 طة والوضوح واإلبداع الفني.االذي يضـ البس
  التنظيـ: تـ التنوع في طرؽ تنظيـ العناصر البصرية والسمعية والمحتوى النصي؛ وذلؾ

 في ضوء األىداؼ التعميمية والمحتوى.
ي مالبرنامج التعمي ءـ استخداـ برامج كمبيوتر في إنشات برامج الكمبيوتر الُمستخدمو: -

 ثـ تحويمو إلى فيديو.  power Pointحيث تـ استخداـ 
نتياء مف النموذج األولي تـ عمؿ مراجعة بعد اإل تصميم البرنامج واإلخراج النيائي: -

ختيار السميـ لممحتوى النصي مف التمثيؿ السميـ لممعمومات واإلفنية وذلؾ لمتأكد 
 والمحتوى السمعي والبصري وسالمة المغة.

 

 مرحمة التنفيذ:  -د
تـ تجييز الفيديوىات لالستخداـ وتحميميا عمى بيئة التعمـ  ة:تجييز البيئة التعميمي -

 اإللكترونية عبر تطبيؽ زوـو والتميجراـ.
تـ تنفيذ جمسة إرشادية لتوضيح اليدؼ العاـ مف  تدريب عمى استخدام بيئة التعمم:مل -

نية, البرنامج, شرح األىداؼ العامة والفرعية, شرح كيفية التَّعامؿ مع بيئة التعمـ اإللكترو 
 وتوزيع الجدوؿ الزمني لمبرنامج.

 مرحمة التقويم: -ىـ
( مف طمبة الجامعة مف 10تـ تطبيؽ مادة المعالجة التجريبية عمى عينة استطالعية) -

غير العينة األصمية؛ لمتأكد مف سيولة استخداـ البرنامج ومناسبتو لعينة البحث والجودة 
 الفنية والتقنية.
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 إجراء تجربة البحث: -
 تجربة البحث بالخطوات اآلتية: مر إجراء

 :تـ اختيار مجموعتي البحث) االستطالعية والتجريبية( بطريقة  اختيار عينة البحث
(, وبمغ عدد عينة المجموعة 10عشوائية, حيث بمغ عدد مجموعة العينة االستطالعية)

 ( طالًبا وطالبة مف جامعة المنيا.30التجريبية)
 :دوات القياس, وكذلؾ فحص مادة أتيدفت ىذه الخطوة توثيؽ اس التجربة االستطالعية

المعالجة التجريبية, وذلؾ عف طريؽ تطبيقيـ عمى عينة استطالعية مف مجتمع البحث 
مف غير العينة األصمية, وتـ عمؿ التوثيؽ الالـز ألدوات القياس وعمؿ التعديالت 

 المطموبة عمى مادة المعالجة التجريبية.
 :قامت الباحثو بتنفيذ ورشة عمؿ تعريفية بالتطبيؽ؛ تـ فييا توضيح  التمييد لمتجربة

اليدؼ العاـ مف البرنامج, شرح األىداؼ العامة والفرعية, شرح كيفية التَّعامؿ مع بيئة 
 التعمـ اإللكترونية, وتوزيع الجدوؿ الزمني لمبرنامج.

 التَّعريفات اإلجرائية:
حؽ الفرد في أف يتحكـ بالمعمومات والبيانات التي تخصو عبر الخصوصية الرقمية:  -

وسائؿ اإلعالـ الجديدة, وأيًضا حؽ الفرد في التحكـ بتوقيت مشاركة تمؾ البيانات 
 والمعمومات مع اآلخريف وعدـ اطالعيـ عمى تمؾ الخصوصية بدوف عمـ أو إذف منو. 

خالليا تزويد األشخاص بطرؽ ىي العممية التي يتـ مف التربية اإلعالمية الرقمية:  -
االستخداـ الصحيحة والواعية لوسائؿ اإلعالـ الجديدة, مثؿ طريقة الوصوؿ والنقد 

كنيـ والتقويـ والتحميؿ والميارات االجتماعية التي تساعدىـ عمى االتصاؿ الفعَّاؿ وتم
 . الرقمية لؤلفراد ةمف استعياب احتراـ الخصوصي

:األساليب اإلحصائية الُمستخدمة  
 المتوسط الحسابي.  -1
 اإلنحراؼ المعياري. -2
 معامؿ ألفا كرونباخ لثبات االتساؽ. -3
 معامؿ ثبات التجزئة النصفية) معادلة التصحيح سبيرماف براوف(. -4
 معامؿ ارتباط بيرسوف. -5
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 العينات المرتبطة و المستقمة." ت " الختبار داللة الفروؽ بيف متوسطات اختبار  -6
 مربع ايتا لحساب حجـ التأثير.   -7

 اإلطار المعرفي لمبحث
 أواًل: التربية اإلعالمية الرقمية

  مفيوم التربية اإلعالمية الرقمية
نتج عف تكيؼ مفيـو التربية اإلعالمية مع التطورات الرقمية مفاىيـ فرعية جديدة       

مثؿ: محو أمية اإلنترنت, محو أمية الصورة, محو أمية التواصؿ االجتماعي, ومحو أمية 
الحاسبات الذكية, وىذا يعني أف ىذا التطور الجديد فرض مجاالت متنوعة لكؿ منيا 

, بعضيا ُمعقد وبعضيا اآلخر فائؽ التعقيد وكؿ منيا يتطمب خصوصية وأبجدية مختمفة
 ميارات ومعارؼ وخبرات خاصة بو تناسب الصيغة والوظيفة التي يؤدييا.

وفي ىذا اإلطار عرَّؼ الباحثوف التربية اإلعالمية الرقمية عمى أنيا القدرة عمى      
عادة إنتاجيا الوصوؿ لممحتويات اإلعالمية عبر وسائؿ اإلعالـ الجديدة وتح ميميا ونقدىا وا 

(, كما تعرَّؼ بأنيا ممارسات التواصؿ والتفكير 398, ص2020بشكؿ سميـ)محمد, 
(, وتعميؽ وعي األفراد تجاه ما Astuti, 2021, P4واالرتباط بالوسائط الرقمية)

يتعرضوف لو مف وسائؿ اإلعالـ التقميدية والرقمية, وتمكنيـ مف الفيـ والحكـ الصحيح 
ضامينيا ويتـ ذلؾ عف طريؽ تعمميـ الميارات المعرفية والتقنية الالزمة لذلؾ)سالـ, عمى م
(, والقدرة عمى الفيـ واستخداـ المعمومات بتنسيقات متعددة مف 44, ص2018حسف, 

 ,Nicholsمجموعة واسعة مف المصادر عندما يتـ عرضيا عبر أجيزة الكمبيوتر)
Stornaiuolo, 2019, P18 القدرات التي يحتاجيا األفراد لممشاركة في (, والميارات و

 (.Yue et al, 2019, P101المجتمع الرقمي)
 أىمية التربية اإلعالمية الرقمية 

تبحث التربية اإلعالمية في البيئة الرقمية بشكؿ عاـ عف تمكيف الُمستخدميف عمى       
و مف رسائؿ وقيـ فيـ الوسائط اإلعالمية الجديدة وتفسير مضامينيا, واكتشاؼ ما تحمم

وذلؾ مف خالؿ اإلختيار الواعي المبني عمى المقدرة عمى نقد المحتويات اإلعالمية 
(, فالتربية 173, ص2018واإلفادة مف خصائص تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة)ىاروف, 
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اإلعالمية الرقمية وسعت مفيوـ التربية اإلعالمية ليشمؿ أشكاؿ مختمفة مف الثقافة 
 ,Morgenthalerنيات االتصاالت والمعمومات, ووسائؿ اإلعالـ الجديدة)اإلعالمية, وتق
2016, P11.) 

 وتتمثل أىمية التربية اإلعالمية الرقمية في:    
  زيادة قدرة األفراد عمى التواصؿ ونشر أفكارىـ في مجموعة واسعة ومتزايدة في

 الصحافة وأشكاؿ وسائؿ اإلعالـ الجديدة وحتى المحافؿ الدولية.
  التركيز عمى الميارات العممية بداًل مف معرفة المحتوى, وتكسب األفراد القدرة عمى

تحميؿ أية رسالة في أية وسيمة إعالمية, ومف ثـ يتمكنوف مف عيش حياتيـ في ثقافة 
 (.45, ص2018مشبعة بوسائؿ اإلعالـ الجديدة)سالـ, حسف, 

 يـ لممعمومات في العممية أىمية التربية اإلعالمية الرقمية ترجع إلى الدور الم
الديموقراطية, ودور المشاركة الثقافية والمدنية, وتزايد وصوؿ األطفاؿ والمراىقيف إلى 

 (.Astuti, 2021, P4الوسائط الرقمية)
 وترى الباحثو أن أىمية التربية اإلعالمية الرقمية ترجع إلى: 

 فراد المجتمع بصفة عامة أنيا تحمؿ أماًل لؤلطفاؿ والمراىقيف والشباب بصفة خاصة وأل
 بتوعيتيـ وتحصينيـ ضد التأثيرات الضارة لوسائؿ اإلعالـ الجديدة.

  التربية اإلعالمية الرقمية وسيمة ىادفة لتحقيؽ االتصاؿ الفعَّاؿ بيف كؿ األطراؼ لتحقيؽ
 الفيـ الواعي واإلدراؾ السميـ.

   ModelDigital Literacy Levelsنموذج مستويات التربية الرقمية 
نموذج يوضح وجود ثالثة مستويات أساسية لمتربية الرقمية يمكف مف خالليا تقييـ     

 (:400-393, ص ص2020الُمستخدـ لوسائؿ التواصؿ واالتصاؿ الحديثة)محمد, 
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 نموذج مستويات التربية الرقمية (1شكل رقم)                        

 التربية اإلعالميةجوانب مالئمة اإلعالم الجديد في 
-Adamمف سمات األلفية الجديدة التكامؿ واالعتماد عمى التكنولوجيا الرقمية)     

Turner, 2017, P3 حيث تختص التربية اإلعالمية الرقمية بتعميـ األفراد ميارة ,)
التعامؿ الواعي مع وسائؿ اإلعالـ الجديدة, وذلؾ ألف اإلعالـ ووسائؿ االتصاؿ 

ىي الموجو والسمطة المؤثرة في القيـ والمعتقدات والتوجيات الحديثة أصبحت 
والممارسات في جوانب الحياة المختمفة اقتصادًيا, ثقافًيا, اجتماعًيا, سياسًيا, ودينًيا, 
فكاف البد لمفيوـ التربية اإلعالمية أف يتطور في ظؿ المتغيرات المعاصرة والمتسارعة 

سايرىما ويتجاوز تمؾ المفاىيـ الضيقة إلى مفيـو في مجالي التكنولوجيا واإلعالـ وأف ي
أوسع وأشمؿ يستوعب ما سبؽ ويركز عمى المستقبؿ لمرسالة أو المتمقي لمرسالة 
اإلعالمية وموقفو مف المضاميف التي تحمميا وتنقميا وسائؿ اإلعالـ الجديدة والمحممة 

 (.110, ص2019بقيـ وأفكار مرسمييا)أبو النور, 
جوانب مالئمة اإلعالـ الجديد في   Sefton-Greenف جريفووصؼ سيفتو      

 (:486, ص2019التربية اإلعالمية عمى النحو التالي)المدني, 
 

نموذج مستويات التربية 
 الرقمية

 التحول الرقمي

 اإلنتاجية

 اإلبداع

 االستخدام الرقمي

 الحرفية

 التطبيق

 الميارات الرقمية

 االتجاىات

 الميارات
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 ( جوانب مالئمة اإلعالم الجديد في التربية اإلعالمية2شكل رقم)

 ثانًيا: الخصوصية الرقمية
 مفيوم الخصوصية الرقمية

الخصوصية الرقمية ىي حؽ الشخص في عدـ ىتؾ أو إفشاء أو فضح البيانات      
الرقمية والمعموماتية الشخصية لو عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي متى كانت ىذه 
المعمومات ذات خصوصية شخصية تعبر عف وجية نظر صاحب ىذا الموقع أو 

ى أف التعبير عف (, وأشار العديد مف الباحثيف إل257, ص2020ذاؾ)عباس, 
الخصوصية الرقمية مرتبط بوضع ضوابط عمى المعمومات الشخصية, فضاًل عف حرية 
تقرير كيفية ومتى الكشؼ عف معمومات معينة لآلخريف وتحديد القدرة عمى التحكـ في 

(, وىي حؽ الفرد في أال يطمع الغير عمى أموره Torres, 2021, P 163المعمومات)
 بإذنو أو تحقيًقا لمصمحة عامة وفي الحدود التي يحددىا الشخصية والعائمية إال

(, ويمكف القوؿ بأف الخصوصية مف حيث مفيوميا 129, ص2017القانوف)السيد, 
جرى التعامؿ معيا كحؽ لمنع إساءة استخداـ الحكومة لمبيانات التي يصار لمعالجتيا 

(, 109, ص2017بشتاوي, آلًيا أو إلكترونًيا أو تقييد استخداميا وفؽ القانوف فقط)ال
وىي أيًضا حرية الفرد مف اإلفشاءات غير المرغوب فييا, وفقداف السيطرة عمى 
الشخصية, أو القدرة عمى التحكـ في ما ىي المعمومات التي يتـ توصيميا عف 

 (. Gloria, 2016, P8أنفسيـ)
 خصائص الخصوصية الرقمية

 والمميزات نحددىا في ما يمي:الخصوصية الرقمية ليا مجموعة مف الخصائص 

جوانب مالئمة اإلعالم 
الجديد في التربية 

 اإلعالمية
 التركيز عمى الطالب

 التربية اإلعالمية في بيئة تعاونية توفير بيئات تعمم مفتوحة النيايات

 البحث النشط عن اإلجابات والحمول
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 ( خصائص الخصوصية الرقمية3شكل رقم)

 وفيما يمي تفصياًل لكٍل منيا:
 الفرع األول: الخصائص ذات الُبعد االجتماعي 

  الخصوصية ىي بمنظور ما ُمتغير تابع لبيئة تمثؿ متغيًرا ثابتًا, وأف التحوالت التي
إحداث تبديالت وتغييرات في مكونات تجري في ىذه البيئة وتؤدي تاريخًيا إلى 

 الخصوصية, ولذلؾ فإف ثبات مكونات الخصوصية ىو ثبات نسبي.
  ليست الخصوصية كتمة صماء؛ وليست قيمة مطموبة ذاتيا ولذاتيا بؿ ىي تجسيد

, ص ص 2017لحوار مجتمع معيف وتفاعمو مع ماضيو وحاضره ومستقبمو)قوتاؿ, 
133-134.) 

 يؽ غاية عمى الصعيد االجتماعي والثقافي والمستوى الخصوصية ىي وسيمة لتحق
 (.Fu, 2015, p9النفسي, ووسيمة لتحقيؽ الذات واألمف الوجودي)
 الفرع الثاني: الخصائص ذات الُبعد الشخصي 

  الخصوصية ال تعني الشخصية المتفردة, كما أنيا ال تعني اليوية المتميزة؛ مفيوما
ـ الخصوصية وأكثر ثباًتا واستمرارية, ولكف الشخصية واليوية أشمؿ وأعمؽ مف مفيو 

خصوصية شعب معيف تشكؿ موضوعًيا مكوًنا أساسًيا مف مكونات ىذا الشعب 
 وشخصيتو.

  شارات وأساليب حياة كانت مف مكونات يفرض التطور تراجع بعض سمات ومعالـ وا 
خذت الخصوصية, ولكنيا َشُحبت اآلف بفعؿ متغيرات ذاتية وموضوعية وتوارت وربما أ

-134, ص ص2017قوتاؿ, )لتالشي والزواؿ مف عالـ الخصوصيةطريقيا إلى ا
135.) 

الخصائص 
 ذات

الُبعد  
 االجتماعي

الخصائص 
 ذات 

الُبعد 
 الشخصي

خصائص 
الخصوصية 

 الرقمية
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  الخصوصية شرط داعـ لبعض العمميات الشخصية والنفسية التي ينطوي عمييا اإلنساف
 ,Lombardiمثؿ زيادة الشعور بالسيطرة عمى البيئة, والتنظيـ الذاتي, وتعزيز اإلبداع)

Maria, 2016, P128.) 
 ستخدم في انتياك خصوصيتودور المُ 
مما ال شؾ فيو أف لكؿ إنساف حريتو الشخصية, وىو الوحيد الذي يقرر الكشؼ      

نساف اليوـ عمى اإلنترنت في معظـ ف خصوصيتو الشخصية, حيث يعتمد اإلبإرادتو ع
أنشطتو؛ بدًءا مف التحقؽ مف رسائؿ البريد اإللكتروني الخاصة بو وصواًل إلى تصفحو 

 (.Mouawad, 2020, P7والمواقع المختمفة )لمويب 
 وترى الباحثة أن لمُمستخدم الدور األكبر في انتياك خصوصيتو إذا قام باآلتي:

 فاعالت مع الغرباء عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.قبوؿ التَّ  -
 مشاركة الصور والبيانات الشخصية عمى وسائؿ اإلعالـ الجديدة. -
 الخصوصية لممنصات المختمفة بعناية.عدـ قراءة الُمستخدـ لسياسات  -
 عدـ التأكد مف أف المواقع التي يقوـ بزيارتيا آمنة. -
 وظيفة تحديد الموقع الجغرافي. ةإتاح -
 التصفح في وضع التصفح غير المتخفي في المتصفحات. -
 عدـ حذؼ بيانات التصفح المحفوظة عمى األجيزة. -

 الشخصيةالحقوق القانونية المتعمقة باستخدام البيانات 
تمعب الخصوصية الرقمية دوًرا كبيًرا في تشكيؿ اإلحساس بالذات؛ فإف عدـ القدرة      

عمى االحتفاظ بالسيطرة عمى بياناتنا أو حتى معرفة مف يقـو بالوصوؿ إلييا لو تأثير 
 (.Hild, 2017, P3عميؽ عمى اليوية سواء بالنسبة لؤلفراد أػو المجتمع ككؿ)

فرد بسبعة حقوق أساسية لحماية بياناتو الشخصية وىي:وينبغي أن يحتفظ ال   
لمشخص الحؽ في اإلعتراض عمى المعالجة في حاؿ إذا كانت  الحق في اإلعتراض: -1

 المعالجة إللتزاـ قانوني أو مالي أو تعاقدي أو إحصائي أو تسويقي.
: في حالة إذا تـ استخداـ البيانات الشخصية عمى أساس الحق في سحب الموافقة -2

 افقة الشخص.مو 
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يجوز لمشخص أف يطمب التأكد مف ماىية المعمومات التي يتـ حفظيا  حق االطالع: -3
 (.43, ص2021وتخزينيا ويطمب نسخة منيا)إبراىيـ, 

في بعض الحاالت يمكف لمشخص أف يطمب محو البيانات الشخصية مف حق المحو:  -4
 السجالت المحفوظة.

 لبيانات إذا كانت غير دقيقة.لمشخص أف يطمب تصحيح وتحديث احق التصحيح:  -5
في بعض المواقؼ مف حؽ الشخص أف يطمب تقييد نطاؽ حق تقييد نطاق المعالجة:  -6

 المعالجة إذا كاف ىناؾ خالؼ حوؿ وقتيا أو استخداميا المشروع.
: لمشخص أف يطمب نقؿ البيانات مف مزود خدمة إلى الحق في نقل البيانات -7

 (.44, ص2021آخر)إبراىيـ, 
البحث وتفسيراتونتائج   

توصيف عينة البحث( 1جدول )  

ناث ويتضح مف جدوؿ توصيؼ العينة أف ىناؾ تقارب بيف عدد الذكور واإل      
(, وفي ضوء متغير محؿ 14بينما عدد اإلناث) (؛16فكاف إجمالي عدد الذكور)

                   (.12بينما عدد الحضر) (؛18قامة فكاف إجمالي عدد الريؼ)اإل
 أسئمة البحث
 السؤال األول:

الجانب المعرفي لموعي بالخصوصيىة  الرقمية في القياس القبمي  ىل يختمف مستوى  -1
 عن المتوسط الفرضي ؟ البحثلدى عينة 

قامت الباحثة بحساب اإلحصاءات الوصفية)متوسط حساب وانحراؼ معياري( في       
القياس القبمي لمجانب المعرفي, ومقارنة المتوسط الفعمي بقيمة اختبارية) المتوسط 

 %  ن  المتغير  المتغير/ العدد

 46.67  14  ذكور  النوع
 53.33  16  إناث 

قامةمحل اإل  
 40  12  حضر 
 60  18  ريف 
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%( مف الدرجة الكمية لمجانب المعرفي لموعي 50درجة( والتي تعادؿ) 30الفرضي( قدرىا)
 One- sample Tار ت لممجموعة الواحدة بالخصوصيىة الرقمية, وتـّ حساب اختب

Test(2, وكانت النتائج في جدوؿ.) 

نتائج اختبار ت لمقارنة متوسط مجموعات البحث والقيمة االختبارية المتوسط ( 2)جدول
(30)ن= لقبميالفرضي في القياس ا  

المتوسط  التطبيق المتغير
 الفعمي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
مستوى  قيمة ت الفرضي

 الداللة
نوع 
 الداللة

الجانب  المعرفي  
لموعي 

بالخصوصيىة  
 الرقمية 

 0.000 23.569 30 1.93 41.79 القبمي
دال 

 احصائًيا

يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  خالؿ نتائج الجدوؿ السابؽ أنو يتضح  مف
لمقياس  ( بيف أفراد عينة البحث  في مستوى  الجانب المعرفي 0005) ≥ عند مستوى

) المتوسط الفرضي( والتي حيث كانت أكبر مف القيمة االختبارية ,لدى العينةالقبمي 
مجانب المعرفي لموعي %( مف الدرجة الكمية ل50درجة( والتي تعادؿ ) 30قدرىا )

 ؛مرتفع  لمجانب المعرفي لدى العينة يشير إلى وجود مستوى ا, ممبالخصوصيىة الرقمية
(.42.46)لدى العينة حيث بمغ القياس البعدي لمجانب المعرفيإال أنو أقؿ مف متوسط   

ىل يختمف مستوى الجانب المعرفي لموعي بالخصوصيىة  الرقمية في القياس البعدي  -2
 ؟ عن المتوسط الفرضي البحثلدى عينة 

قامت الباحثة بحساب اإلحصاءات الوصفية)متوسط حساب وانحراؼ معياري( في        
القياس البعدي لمجانب المعرفي, ومقارنة المتوسط الفعمي بقيمة اختبارية) المتوسط 

%( مف الدرجة الكمية لمجانب المعرفي 50درجة( والتي تعادؿ ) 30الفرضي( قدرىا )
 One- sampleختبار ت لممجموعة الواحدة لموعي بالخصوصيىة الرقمية, وتـّ حساب ا

T Test(3, وكانت النتائج في جدوؿ.) 

 



 

 2419 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

نتائج اختبار ت لمقارنة متوسط مجموعات البحث والقيمة االختبارية المتوسط ( 3)جدول
(30الفرضي في القياس البعدي )ن=  

 المتوسط  التطبيق  المتغير
االنحراف   الفعمي

المتوسط   المعياري
مستوى   قيمة ت  الفرضي

 الداللة
نوع 
 الداللة

الجانب  
المعرفي  
لموعي 

 بالخصوصيىة
 الرقمية 

 
 
 
 

دال  0.000  30.581  30  1.578  42.46   البعدي
 احصائًيا

أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  ضح  مف خالؿ نتائج الجدوؿ السابؽيت
لمقياس ( بيف أفراد عينة البحث  في مستوى  الجانب المعرفي 0005) ≥ عند مستوى

) المتوسط الفرضي( والتي االختباريةمف القيمة  حيث كانت أكبر ,لدى العينةالبعدي 
مجانب المعرفي لموعي %( مف الدرجة الكمية ل50درجة( والتي تعادؿ ) 30قدرىا )

 ,مرتفع  لمجانب المعرفي لدى العينة يشير إلى وجود مستوى ا, ممبالخصوصيىة الرقمية
أنو أكبر مف متوسط القياس القبمي لمجانب المعرفي لدى العينة حيث بمغ كما 
(41.79.)                                                                          

  فرضيات البحث 
 الفرض األول:

 عرض النتائج الخاصة بالفرض األوؿ وتحميميا وتفسيرىا
 ≥يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى ينص الفرض األوؿ عمى أنو "  

( بين متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية بين القياسين القبمي والبعدي 0.05)
 ".  في الوعي المعرفي   بالخصوصية الرقمية تجاه القياس البعدي

ـّ استخداـ اختبار)ت( لمعينات المرتبطة    Paired Sample T-Testت
لتوضيح داللة  الفروؽ لدى عينة طمبة المجموعة التجريبية بيف القياسيف القبمي 
والبعدي في الوعي  بالخصوصية الرقمية "الجانب المعرفي" , وجاءت النتائج كما 

 يوضحيا الجدوؿ اآلتي:
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اختبار )ت( لمعينات المستقمة لمفروق بين استجابات أفراد عينة البحث ( 4)جدول

القياس تالف طبًقا إلى اخ  

المتوسط  التطبيق البعد
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 نوع الداللة الداللة

الجانب 
 المعرفي

30قبمي=  41.51 1.579 
 دال احصائًيا 00000 23.685

30بعدي=  42.46 1.578 

يتضح  مف خالؿ نتائج الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية       
( بيف أفراد عينة البحث طمبة المجموعة التجريبية بيف القياسيف 0.05) ≥عند مستوى 

القبمي والبعدي في الوعي المعرفي بالخصوصية الرقمية تجاه المتوسط األكبر)القياس 
                                                                            البعدي(.

واختبار )ت( اختبار داللة لمفروؽ؛ أي أنو يشير إلى مدى الثقة في وجود الفروؽ بيف 
                                                            االقياسيف القبمي والبعدي.

 
شكل رقم)4( اختبار )ت( لمعينات المستقمة لمفروق بين استجابات أفراد عينة البحث طبًقا إلى 

 اختالف القياس
 ومف طرؽ حساب حجـ األثر لممتغير المستقؿ عمى المتغير التابع في حالة معرفة قيمة

 يالقة بيف المتغيريف, وىي دليؿ قػو د عمى حساب قوة العمالنسبة التائية )ت( طريقة تعت
الفعمػػػي لممعالجػػػة التجريبيػػػة عمػػػى نتػػػائج البحػػػث, ويمكػػػف قيػػػاس حجػػػـ األثػػػر عمػػػى األثػػػر 
+ درجػػػػات  2ت) ( % 2)ت=  2: ايتػػػػابػػػػع إيتػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ المعادلػػػػة اآلتيػػػػةباسػػػػتخداـ مر 

ـّ التوصؿ إلييا والجدوؿ التالي يوضح(, الحرية                          .النتائج التي ت

40

42

44

 30=بعدي 30=قبلي

 الجانب المعرفي

41.51 42.46 

 30=الجانب المعرفي بعدي 30=الجانب المعرفي قبلي
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المعرفي حجم تأثير المتغير المستقل )المعالجة التجريبية( في المتغير التابع )الوعي ( 5جدول )
  (بالخصوصية الرقمية

مربع إيتا)نسبة  قيمة " ت " ن المستوى
 داللتو(

حجم 
 التأثير

 الجانب المعرفي
 

 كبير 00951 23.685 30

 (المعالجة التجريبية )يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف حجـ تأثير المتغير المستقؿ 
كػاف كبيػًرا, وتػدؿ ىػذه  (00951)(الخصوصية الرقميةب المعرفي الوعي ) في المتغير التابع

النتيجة عمى أف نسب الداللة مف التبايف الحادث في المتغير التابع يرجع بالضرورة إلػى 
مػؾ النسػب أي أف المعالجػة التجريبيػة تػؤثر فػي المتغيػر التػابع بت ؛المتغير المستقؿ كبيػرة

, وتدؿ ىذه النتيجػة عمػى (0.05) ≥مستوى السابقة مما يعني تحقؽ الفرض األوؿ عند 
أف نسػػب الداللػػة مػػف التبػػايف الحػػادث فػػي المتغيػػر التػػابع يرجػػع بالضػػرورة إلػػى المتغيػػر 
المسػػتقؿ أي أف المعالجػػة التجريبيػػة تػػؤثر فػػي المتغيػػر التػػابع بتمػػؾ النسػػب السػػابقة ممػػػا 

                                  .(0.05) ≥مستوى عند  األوؿ يعني تحّقؽ الفرض
( حيػػػث 2021)عبػػػده قطػػػبفاطمػػػة فػػػايز نتيجػػػة الفػػػرض األوؿ مػػػع دراسػػػة  تتفـــق      

يجػاد مالمػح  أوضحت الدراسة فاعمية تأثير المعالجة التجريبية عمى المتغيػر المسػتقؿ, وا 
والرقميػػػػة داخػػػػؿ المجتمػػػػع األكػػػػاديمي وأسػػػػس لبرنػػػػامج تػػػػدريبي لنشػػػػر التربيػػػػة اإلعالميػػػػة 

                                                                            وخارجو.
 الفرض الثاني

 عرض النتائج الخاصة بالفرض الثاني وتحميميا وتفسيرىا
( بين 0.05) ≥" يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى الثاني عمى أنوينص الفرض 

 الوعي المعرفي بالخصوصية الرقميةمتوسط درجات طمبة مجموعة البحث في مستوى 
 تعزى لمتغير النوع".
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 نتائج الفروق باختالف متغير النوع: 
ـّ استخداـ اختبار)ت( لمعينات المستقمة      ,  Independet Sample T-Test ت

الجانب المعرفي( لدى  -الرقميةالوعي بالخصوصية لتوضيح داللة الفروؽ في مستوى)
عينة طمبة المجموعة التجريبية طبًقا إلى اختالؼ متغير النوع, وجاءت النتائج كما 

 يوضحيا الجدوؿ اآلتي:
اختبار )ت( لمعينات المستقمة لمفروق بين استجابات أفراد عينة البحث  (6)جدول

 طبًقا إلى اختالف متغير النوع

المتوسط  النوع البعد
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 نوع الداللة الداللة

الجانب 
 المعرفي

14ذكور=  41.79 1.93 
 2.250  دال احصائًيا 0.032 

16إناث=  43.06 1.12 

يتضح  مف خالؿ نتائج الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 
ب النوع  في مستوى الجانبيف أفراد عينة البحث تعزى لمتغير ( 0.05) ≥مستوى 

, وقد يرجع ذلؾ إلى أف طبيعة المجتمع ال تعيب ناث(المعرفي تجاه المتوسط األكبر)اإل
عمى الذكور ولكف تعيب عمى اإلناث, فبالتالي نجد اإلناث ميتمات بإكتساب 
المعمومات والمعارؼ حوؿ كيفية حماية بياناتيـ الشخصية عبر وسائؿ اإلعالـ الجديدة؛ 

ما ينشر حوؿ خطورة جرائـ اإلعالـ اإللكتروني, بينما الذكور ميتميف أكثر نظًرا ل
                          بالتسمية والترفيو وقضاء وقت الفراغ والدردشة مع األصدقاء.

( 2022نتيجة الفرض الثاني مع دراسة أسماء عشري برعي محمديف) تختمف    
         ة إحصائية بيف الذكور واإلناث.حيث أوضحت الدراسة أف ليس ىناؾ فروؽ دال
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شكل رقم)5( اختبار )ت( لمعينات المستقمة لمفروق بين استجابات أفراد عينة البحث طبًقا 

 إلى اختالف متغير النوع
باستخداـ مربع وبحساب حجـ التأثير لمفروؽ الدالة في مستوى الجانب المعرفي 

( وىػي قيمػة كبيػرة تػدؿ عمػى فاعميػة وتػأثير المعالجػة التجريبيػة 00153)ايتا بمغت قيمتيا
                                ناث بدرجة كبيرة.لدى اإلفي مستوى الجانب المعرفي 

 الفرض الثالث
 وتحميميا وتفسيرىا لثالخاصة بالفرض الثاعرض النتائج 

( بين 0.05) ≥يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى عمى أنو"  لثينص الفرض الثا
 الوعي المعرفي بالخصوصية الرقميةمتوسط درجات طمبة مجموعة البحث في مستوى 

 .تعزى لمتغير محل اإلقامة"
 نتائج الفروق باختالف متغير محل اإلقامة :

ـّ استخداـ اختبار)ت( لمعينات المستقمة لتوضيح داللة الفروؽ في مستوى  ت
لدى عينة طمبة المجموعة التجريبية طبًقا إلى  الوعي المعرفي بالخصوصية الرقمية

 اختالؼ متغير محؿ اإلقامة, وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ اآلتي:

 

 

 

 

41
42
43
44

 16=إناث 14=ذكور

 الجانب المعرفي

41.79 
43.06 

 16=الجانب المعرفي إناث 14=الجانب المعرفي ذكور
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اختبار )ت( لمعينات المستقمة لمفروق بين استجابات أفراد عينة البحث ( 7)جدول
  محل اإلقامةطبًقا إلى اختالف متغير 

 البعد
محؿ 
 اإلقامة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 نوع الداللة الداللة

الجانب 
 المعرفي

12حضر=  42.50 1.17 
غير دال  0.771 0.294

18ريف= احصائًيا  42.33 1.71 

روؽ ذات داللة إحصائية مف خالؿ نتائج الجدوؿ السابؽ عدـ وجود ف يتضح
في كؿ مف  ( بيف أفراد عينة البحث تعزى لمتغير محؿ اإلقامة0005) ≥ عند مستوى

وقد يرجع ذلؾ إلى أف في ىذا العصر ال , بالخصوصية الرقميةالمعرفي الوعي مستوى 
باالطالع والمعرفة؛ فكؿ ما ييتموف بو عبر وسائؿ اإلعالـ الجديدة ىو أحد ييتـ كثيًرا 

التسمية والترفيو, وبالتالي أصبح مف الطبيعي أف ال يكوف ىناؾ فرؽ بيف الريؼ 
                           والحضر في مستوى الوعي المعرفي بالخصوصية الرقمية.

عبدالمحسف عبدالمطيؼ  بسنتنتيجة الفرض الثالث مع دراسة  تتفق      
حيث أوضحت بعدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى داللة  (2022العقباوى )

           ( عمى استبانة الوعي بالتربية اإلعالمية الرقمية.0005أكبر مف أو يساوي)

 
شكل رقم)6( اختبار )ت( لمعينات المستقمة لمفروق بين استجابات أفراد عينة البحث طبًقا إلى 

 اختالف متغير محل اإلقامة
 
 

42.2

42.3

42.4

42.5

 18=ريف 12=حضر

 الجانب المعرفي

42.5 
42.33 

 18=الجانب المعرفي ريف 12=الجانب المعرفي حضر
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 النتائج العامة لمبحث
في  ( بيف أفراد عينة البحث0005) ≥توى يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مس -

مستوى  الجانب المعرفي في القياس القبمي لدى العينة, حيث كانت أكبرمف القيمة 
  االختبارية

%( مف الدرجة الكمية 50درجة( والتي تعادؿ ) 30)) المتوسط الفرضي( والتي قدرىا 
رتفع  , مما يشير إلى وجود مستوى ملمجانب المعرفي لموعي بالخصوصيىة الرقمية

, إال أنو أقؿ مف متوسط القياس البعدي لمجانب المعرفي العينةلمجانب المعرفي لدى 
 .(42.46لدى العينة حيث بمغ )

فػػي  ( بػػيف أفػػراد عينػػة البحػػث0005) ≥ روؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوىيوجػػد فػػ -
مػف القيمػػة  لػدى العينػػة, حيػث كانػت أكبػػر البعػػديفػي القيػاس  مسػتوى  الجانػب المعرفػػي

 االختبارية 
%( مػػف الدرجػػة الكميػػػة 50)جػػة( والتػػي تعػػادؿدر  30)فرضػػي( والتػػي قػػدرىا) المتوسػػط ال

, ممػػا يشػػػير إلػػػى وجػػود مسػػػتوى  مرتفػػػع  لمجانػػب المعرفػػػي لمػػوعي بالخصوصػػػيىة الرقميػػػة
لمجانب المعرفي لدى العينة,  كما أنو أكبر مػف متوسػط القيػاس القبمػي لمجانػب المعرفػي 

 (.41.79لدى العينة حيث بمغ )
( بيف أفراد عينة البحث طمبة 0.05) ≥اللة إحصائية عند مستوى وجود فروؽ ذات د -

تجاه المتوسط  بمي والبعدي في الجانب المعرفيالمجموعة التجريبية بيف القياسيف الق
 األكبر )القياس البعدي(.

بيف أفراد عينة البحث تعزى ( 0.05) ≥مستوى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند  -
 )اإلناث(.الجانب المعرفي تجاه المتوسط األكبرلنوع  في مستوى لمتغير ا

 ي( بيف أفراد عينة البحث تعز 0005)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 لمتغير محؿ اإلقامة.

 توصيات البحث
ضرورة حرص الجامعات عمى إقامة برامج توعية لمطمبة في التثقيف التقني واكتساب ميارات الحفاظ عمى  -

 قمية.الخصوصية الر 
 ضرورة توضيح الجانب القانوني والعقوبات التنفيذية لمنتيكي الخصوصية الرقمية. -
 ضرورة إدخال التربية اإلعالمية الرقمية كمقرر دراسي لمطمبة في الجامعات. -
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296. 



 

 2427 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

(. الحماية القانونية لحؽ الخصوصية لمستخدمي مواقع 2020عباس, قصي عمي ) -9
 .278-252, 44, عالتواصؿ االجتماعي. مجمة الكوفة لمعمـو القانونية والسياسية

(. اتجاىات النخبة األكاديمية نحو تفعيؿ مبادئ التربية 2020عمي, إيماف سيد ) -10
-3918, 55جامعة األزىر, ع -اإلعالمية لدى طالب الجامعات. مجمة البحوث العممية

3964. 
 Literacy Digital(. قياس ميارات التربية الرقمية 2020محمد, حياة بدر قرني ) -11

عالـ بالجامعات المصرية ضمف تجربة التعميـ عف بعد في ظؿ أزمة لطالب كميات اإل
 .427-387, 73جائحة كورونا. المجمة المصرية لبحوث اإلعالـ, ع

(. تصور مقترح لدور التربية اإلعالمية 2019أبو النور, محمود أبو النور عبدالرسوؿ ) -12
لتربية النوعية, في مواجية مخاطر اإلعالـ الجديد" خبرات بعض الدوؿ". بحوث في ا

 .149-99, 35ع
(. استخداـ اإلعالـ الجديد في نشر مفيوـ التربية 2019المدني, أسامة بف غازي زيف ) -13

 .506-475, 68اإلعالمية لدى الشباب الجامعي. المجمة المصرية لبحوث اإلعالـ, ع
(. الشباب األردني وانتياؾ خصوصية الىخريف باستخداـ 2019صفوري, أمجد عمر ) -14

 .107-89, 2شبكات التواصؿ االجتماعي والتطبيقات الرقمية. مجمة أنساؽ, ع
(. كفايات منيج التربية اإلعالمية 2018سالـ, سحر خميفة؛ حسف, راضي رشيد ) -15

الرقمية مف وجية نظر أساتذة الجامعات العراقييف.. دراسة ميدانية. مجمة الباحث 
 .56-35, 40اإلعالمي, ع

المنطمقات النظرية لمتربية اإلعالمية في عصر وسائط (. 2018ىاروف, منصر ) -16
 .180-171, 13اإلعالـ الجديد. المجمة الدولية لالتصاؿ االجتماعي, ع

(. الحماية الدستورية لمخصوصية المعموماتية. 2017البشتاوي, سعد منور سعد ) -17
 .127-105, 3المجمة األردنية لممكتبات والمعمومات, ع

(. الحؽ في الخصوصية في ظؿ مراقبة وسائؿ 2017)السيد, حمدي أبو النور  -18
 .239-123, 46التواصؿ االجتماعي. مجمة البحوث القانونية واالقتصادية, ع

 مؤتمرات وندوات - ب



 

 2428 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

(. حماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصؿ 2019النمر, رائد محمد فميح ) -19
الدولي المحكـ:  االجتماعي عمى ضوء التشريعات في مممكة البحريف. ُقدِّـ إلى الممتقى

 الخصوصية في مجتمع المعموماتية, طرابمس.
(. المواءمة بيف العمؿ اإلداري اإللكتروني وحؽ الخصوصية 2017قوتاؿ, ياسيف ) -20

المحكـ: اإلدارة اإللكترونية بيف الواقع والحتمية,  . ُقدِّـ إلى المؤتمر الدولياإللكترونية
 عماف.

 ثانًيا: المراجع األجنبية
 مقاالت - أ

21-Astuti, Yanti Dwi (2021). Digital Literacy Competence of 

Indonesian Lecturers on analysis Hoax in social Media. Library 

Philosophy and Practice, 1-12. 

22-Torres, Gastelu C.A (2021). Late Adoption of Preventive 

Meeasures of Online Privacy in Mexican and Colombian 

University Students. Scientia socialis Ltd, Issue 1,162-184. 

23-Nichols, T, Philip; Stornaiuolo, Amy (2019). Assembling" 

Digital Literacies": Contingent Pasts, Possible Futures. Coogitatio 

Press, Issue 2, 14-24.   

24-Yue, Audrey et all (2019). Digital Literacy Through Digital 

Citizenship: Online Civic Participation and Public Opinion 

Evaluation of Youth Minorities in Southeast Asia. Coogitatio 

Press, Issue 2, 100-114.  

25-Lombardi, Debora Benedetta; Rita, Maria (2016). More Than 

Defense in Daily Experience of Privacy: The Functions of Privacy 

in Digital and Physical Environments. Europe's Journal of 

Psychology, Issue 1, 115-136. 

 ب-بحوث علمية منشورة

26-Xiao Xizhu, Su; Yan,Ka Lai; Lee, Danielle (2021). Who 

Consumes New Media Content More Wisely? Examining 

Personality Factors, SNS Use, and New Media Literacy in the Era 

of Misinformation.Sage Publications Ltd. Vol 7, Iss 1. 

 



 

 2429 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 جـ- رسائل ماجستير ودكتوراه

  27-Basu, Erica Diva (2020). India's Privacy Chowkidars: The Role 

of Civil Society Organizations in Shaping Digital Privacy 

Discourse& Data Protection Policymaking in India.PHD. American 

University. District of Columbia- United States. 

  28-Martin, Samantha (2020). Dear Diary: The Relationship 

Between Media Literacy and Mentoring. MD. Ball State 

University. Indiana- United States. 

  29-Mouawad, Ghada p (2020). Students' Privacy in a Digital Age. 

PHD. University La Verne, California: united States. 

 30-Voigts, Matthew (2020). Digital Privacy and Personal, Social and 

Civic Agency: Refugees' Experiences.PHD. The University of 

Nottingham(United Kingdom)-England. 

 31-Quan-Haase, Anabel (2018). Privacy attitudes and concerns in the 

digital lives of older adults: Westin's privacy attitude typology 

revisited.Ithaca- United States. 

 32- Adam-Turner, Nancy (2017). Digital Literacy Adoption with 

Academic Technology: Namely Digital Information Literacy to 

Enhance Student Learning Outcomes. PHD. Old Dominion 

University, Virginia: United States. 

 33-Hild, Katherine (2017). Leave Me Alone: Protecting Children's 

Privacy in the digital Age. MD. Georgetown University, District of 

Columbia: united States. 

 34-Gloria, Marie Joan Kristine T (2016). Imprudence of Reason: An 

Examination of  Privacy Expectations. PHD. Rensselaer 

Polytechnic Institute, New York: united States.  

 35-Morgenthaler, Deirdre J (2016). Preparing Teachers for Critical 

Media Literacy Education: Portraits of Sociopolitical Development. 

PHD. University of Colorado at Denver, Colorado: United States. 

  36-Fu, Tao (2015). An Examination of Privacy in the Socio-

Technological Context of Big Data and the Socio- Cultural Context 

of China. PHD. Southern lllinois university at Carbondale, lllinois: 

united States.  


