
                         

 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام    
 م2019 – 2018للعام الدراسي                                                                      
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الرابع                                

 (4 -حنو إعداد جيل حبثي واعد )                                              
 خبنيىنس: مديرية 

وان   عن  حث  ب   ب 
 األمن الرقمي لدى طالبات المدارس الثانوية في محافظة خان يونس وسبل تعزيزه

ي  
حث  ق  الب  رب  اء الف   :ا عض 

 نور نضال األسطل سارة عبد الناصر الفرا        مرح فادي األسطل

 عال رمزي أبو شاب                 شذا أحمد شبٌر ختام أنور الفقعاوي      

 

لم  
المع

ان   رف   ت  ان  المش  حث  ت   االغب أنيس إيمبنابتسبم دمحم صبح      / علي الب 

 مدرسة فبروق الفرا الثبنىية للبنبت

 
 م16/3/2019                        البحثتبريخ االنتهبء على اعداد 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :وأسئلتهمشكلة البحث  

لهذا فقد دعت الحاجة ألن ٌكون هذا الموضوع محل دراسة وبحث، حٌث تتحدد أسئلة  

 :البحث فً األسئلة الفرعٌة اآلتٌة

ما مستوى توافر مفاهٌم األمن الرقمً لدى طالبات المدارس الثانوٌة فً محافظة خان -1

 ٌونس من وجهة نظرهم؟

ما مخاطر استخدام التقنٌات الرقمٌة بما فٌها أجهزة الهواتف الذكٌة على طالبات -2

 المدارس الثانوٌة فً محافظة خان ٌونس من وجهة نظر المختصٌن؟

ما السبل الالزمة لتعزٌز األمن الرقمً لدى طالبات المدارس الثانوٌة فً محافظة خان -3

 ٌونس؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :أهمية البحث

  :من كل البحث يفيد وقد 
 التقنيات استخدامين لدى الرقمي األمن مفيوم لتعزيز الثانوية المدارس طالبات -1

 .الرقمية
 مما الرقمي، األمن بمفاىيم المعنية والجيات األىل انتباه لفت في الدراسة ىذه تسيم.2

 .االجيزة ىذه استخدام بخطورة ابنائيم توعية ضرورة يستدعي
 مناسبة توعية بحمالت لمقيام والشرطية التوعوية، المؤسسات البحث يفيد قد-3

 .التقنيات ىذه لمستخدمي
 أىمية من لو لما المجال ىذا عمى الضوء تسميط في آخرين باحثين البحث يفيد قد-4

 .كبيرة



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :حدود البحث

 :يمي فيما البحث حدود تتمثل 
 :الموضوعي الحد-1

 محافظة في الثانوية المدارس طالبات لدى الرقمي األمن دراسة عمى البحث اقتصر
 .تعزيزه وسبل يونس خان

 :البشري  الحد-2
 .عشر والثاني عشر الحادي الثانوية المدارس طالبات من عينة -
 .شرطة في العامة العالقات مدير -
 :الزماني الحد-4

 م2019-ه1440 الدراسي لمعام الثاني الدراسي الفصل



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 :منهج البحث 

  

 من النوع ىذا يناسب ألنو وذلك التحميمي، الوصفي المنيج الباحثات استخدمت لقد 
 أو الظواىر لدراسة طريقة ىو " :أنو عمى الوصفي المنيج الباحثات عرفت وقد األبحاث،
 تفسيرات الى الوصول ثم ومن عممية بطريقة بالوصف القيام خالل من العممية المشكالت

 ويتم لممشكمة محددة أطر وضع عمى القدرة الباحث تمنح وبراىين دالئل ليا منطقية
 ." البحث نتائج تحديد في ذلك استخدام



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 :أدوات البحث

 :اآلتية األدوات الدراسة ىذه في الطالبات استخدمت وقد  
 بعض لتوضيح العالقة ذوي  من المعمومات جمع في الباحث يستخدميا عندما العممي البحث أدوات من المقابمة وتعتبر :المقابمة.1

 .معين موضوع حول االمور
   :المقابمة أسئمة صياغة .ا 

 .(2) ممحق البحث ممحقات في ارفاقيا سيتم كما الباحثات، قبل من صياغتيا تمت مفتوحة أسئمة عن عبارة المقابمة أسئمة كانت   
 :المقابمة من اليدف .ب

 :كالتالي المقابمة أسئمة كانت وقد البحث مشكمة من والثالث الثاني السؤالين عن االجابة الى المقابمة خالل من الباحثات ىدفت
 نظرك؟ وجية من الفتيات ليا تتعرض التي المخاطر تمك أكثر ماىي وبرأيك الرقمية؟ لمتقنيات األمنية المخاطر عن حدثنا.1
 .ممكنة درجة أدني الى المخاطر تمك لتقميل الفتيات بيا تقوم أن يمكن التي األمنية واالحتياطات الطرق  ماىي برأيك.2
 بين الرقمية لمتقنيات األمنية والثقافة األمني الوعي نشر في دور لكم كان ىل الداخمية لوزارة تابعة وشرطية أمنية كمؤسسة أنتم.3

 المطموبة؟ الدرجة الى دوركم ارتقى وىل المواطنين،
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :نتبئج البحث

 :سبق كمو نالحع أن النتائج التي تم التوصل الييا كالتاليمما 
 .المتعددة فوائدىا من بالرغم الرقمية لمتقنيات المخاطر من العديد ىناك أن.1
 مثل ألخرى  طالبة من نسبية كانت وان الطالبات، لدى لمتقنيات الرقمي األمن مقومات ببعض وعي ىناك أن.2

 شخص أي مع الذكية االجيزة ترك بعدم والوعي التطبيقات، لبعض المرافقة المشبوىة الروابط فتح بمخاطر الوعي
 وضع دون  الجياز كاميرا ترك بمخاطر كالجيل األخرى  المقومات ببعض الجيل الى اضافة بو، موثوق  غير

 .لمفيروسات مكافحة برامج وجود بأىمية والجيل عمييا، الصق
 واالبتزاز االختراق، عمميات خاللو من تتم موقع أكثر ىو (بوك الفيس) االجتماعي التواصل موقع أن.3

 .واالسقاط االلكتروني،
 .ابناءىم يمتمكيا التي الرقمية التقنيات متابعة بضرورة األمور أولياء لدى توعوي  افتقار ىناك أن.4
   االنترنت عمى الحصول ومصادر شبكات عمى العامة الرقابة ضعف .5.
 .الرقمي األمن عمى لمحفاظ فعال بشكل تطبيقو ويتم قوي  االلكترونية لمجرائم قانون  وجود عدم.6



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :تىصيبت البحث

 :لقد خرجت الباحثات من ىذا البحث بعدد من التوصيات
 وتعزيز الطالبات بين الرقمي األمن ثقافة لنشر وندوات عمل وورش دورات عقد بضرورة الباحثات توصي.1

 من لالستفادة الرقمية لمتقنيات األمثل االستخدام خالل من والفائدة النفع لتحقيق ومقوماتو، الرقمي األمن مفاىيم
 .أشكاليا بكافة الحديثة التكنولوجيا

 الدور ىذا وتعزيز سموكياتيم وتوجيو أبنائيم متابعة في األمور واولياء الواعية، األسرة دور أىمية عمى التأكيد.2
 .الموضوع ىذا حول ليم ندوات عقد خالل من

 الثانوية والمدارس الداخمية، ومؤسسات المختصة، المراكز مثل الجيات جميع مع الجيود تكثيف ضرورة.3
 وسائل مستخدمي لجميع شاممة توعوية لقاعدة فعالة عمل آليات إليجاد المستويات جميع وعمى االمور وأولياء

 .التقني التطور ىذا ومضار بمنافع لتعريفيم عامة بصفة واالنترنت االجتماعي التواصل
 .عموما واالنترنت التواصل وسائل لمستخدمي النافع المحتوى  وتقديم الشامل بمفيوميا لمرقابة آلية إيجاد.4
   جريمة ارتكاب أو بالتحايل يقوم من كل معاقبة يتم بحيث االلكترونية، الجرائم لمكافحة قوانين سن.5
 .الموضوع ىذا تتناول التي األبحاث من بمزيد القيام ضرورة.6


