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ممخص البحث:
ييدؼ البحث التعرؼ إلى األمف الرقمي لدػ طالبات الثانكية في مدارس مدينة خاف يكنس
كسبل تعزيزه ،كقد استخدمت الباحثات المنيج الكصفي التحميمي ،كما تـ استخداـ المقابمة كاالستبانة
كأدكات لمبحث ،كتككنت عينة البحث مف عينة عشكائية مف طالبات الثانكية مككنة مف  42طالبة،
كقد كانت تساؤالت البحث كما يمي:
.1ما مستكػ تكافر مفاىيـ األمف الرقمي لدػ طالبات المدارس الثانكية في محافظة خاف يكنس مف
كجية نظرىـ؟
.2ما مخاطر استخداـ التقنيات الرقمية عمى طالبات المدارس الثانكية في محافظة خاف يكنس مف
كجية نظر المختصيف؟
.3ماالسبل الالزمة لتعزيز األمف الرقمي لدػ طالبات المدارس الثانكية في محافظة خاف يكنس؟
كقد تـ التكصل إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا :أف ىناؾ العديد مف المخاطر لمتقنيات الرقمية
بالرغـ مف فكائدىا المتعددة ،كأف ىناؾ كعي ببعض مقكمات األمف الرقمي لمتقنيات لدػ الطالبات،
كاف كانت نسبية مف طالبة ألخرػ  ،كأف مكقع التكاصل االجتماعي (الفيس بكؾ) ىك أكثر مكقع تتـ
مف خاللو عمميات االختراؽ ،كاالبتزاز االلكتركني ،كاالسقاط ،كأف ىناؾ افتقار تكعكؼ لدػ أكلياء
األمكر بضركرة متابعة التقنيات الرقمية التي يمتمكيا ابناءىـ ،ضعف الرقابة العامة عمى شبكات
كمصادر الحصكؿ عمى االنترنت  ،كضعف الرقابة العامة عمى شبكات كمصادر الحصكؿ عمى
االنترنت ،كقمة كجكد قانكف لمجرائـ االلكتركنية قكؼ كيتـ تطبيقو بشكل فعاؿ لمحفاظ عمى األمف
الرقمي.
تكصي الباحثات بضركرة عقد دكرات ككرش عمل كندكات لنشر ثقافة األمف الرقمي بيف الطالبات
كتعزيز مفاىيـ األمف الرقمي كمقكماتو كتكثيف الجيكد إليجاد اليات عمل فعالة لقاعدة تكعكية
شاممة لجميع مستخدمي كسائل التكاصل االجتماعي ،كضركرة إيجاد آلية لمرقابة بمفيكميا الشامل
كتقديـ المحتكػ النافع لمستخدمي كسائل التكاصل ،كسن قكانيف لمكافحة الجرائـ االلكتركنية ،بحيث
يتـ معاقبة كل مف يقكـ بالتحايل أك ارتكاب جريمة.
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مقدمة البحث:
َيشػػيد القػػرف الكاحػػد كالعشػػركف ثػػكرة فػػي التّكنكلكجيػػا ،إذ أصػػبحت تُسػػيطر بشػػكل كبيػػر عمػػى الحيػػاة
ِ
ممي ػػة ،حت ػػى كص ػػل الح ػػاؿ إل ػػى
الع َم ّمي ػػة أك الع ّ
ّ
اليكمي ػػة كت ػػدخل ف ػػي ك ػ ّػل تفاص ػػيميا ،سػ ػكاء ف ػػي الحي ػػاة َ
إلكتركنيػػة أك ِتَق ّنيػػة مػػف نتػػاج ثػػكرة
التقميديػػة كاالستعاضػػة عنيػػا بػػأدكات
االسػػتاناء عػػف بعػػض األدكات
ّ
ّ
التقنيػػة كالتّكنكلكجيػػا انطالقػػا مػػف غػػزك التّكنكلكجيػػا
التكنكلكجيػػا .اسػػتمد العصػػر الحاضػػر لقػػب عصػػر
ّ
ّ

جميػػع َمنػػاحي الحيػػاة ،كعمػػى كاّفػػة األصػػعدة إذ لػػـ يقتصػػر عمػػى التّكاصػػل فحسػػب ،بػػل امتػ ّػد ُليصػػب
إف انتشػػاره كػػاف
السػػاب  ،إذ ّ
ممػػا كػػاف عميػػو فػػي ّ
أحػ َػد كسػػائل التّعمػػيـ األساسػ ّػية ،كالعمػػل ،كأكثػػر بكثيػػر ّ

ػانية.
َمحػ ػ ػػدكد ّ
النطػ ػ ػػاؽّ ،إال ّ
أف دائرتػ ػ ػػو بػ ػ ػػدأت تتّسػ ػ ػػع حتػ ػ ػػى َ
ضػ ػ ػ ّػمت جميػ ػ ػػع َمنػ ػ ػػاحي الحيػ ػ ػػاة اإلنسػ ػ ػ ّ
(الحيارػ.)2017،
كمع ىذا التطكر السريع في عالـ التقنية أنتج لنا أجيزة اليكاتف الذكية ذات القدرات العالية ،التي
أصبحت بمثابة الكمبيكترات الصايرة كالتي ُيعتمد عمييا في كثير مف أعمالنا اليكمية سكاء عمى

المستكػ الشخصي أك عمى مستكػ األعماؿ .كالحقيقة أف ىذه األجيزة غالبا ما تحتكؼ عمى بيانات
ميمة جدا منيا (أرقاـ اتصاالت ،رسائل  ،SMSرسائل بريدية ،صكر شخصية ،بيانات سرية كأرقاـ
سرية لاالب الحسابات الشخصية منيا الحسابات البنكية كالبريدية كبرامج التكاصل االجتماعية
كأيضا حسابات ألنظمة اخرػ ميمة) .كمع االنتشار الكاسع ليذه األجيزة ازدادت في السنكات
األخيرة حاالت التعنيف كاالختراؽ كاالبتزاز ،كالتعدؼ عمى الممكية الفكرية ،بسبب ضعف األمف
الرقمي لممدكنيف كمستخدمي الشبكات االفتراضية المختمفة.
ككما ىي العادة في أؼ مجتمع مف المجتمعات حيث ال يخمك مف أفراد يمارسكف السرقة كالتشكيو،
انطب ذلؾ تماما عمى المجتمع الرقمي ،لذلؾ كاف مف الميـ لضماف الحماية كالكقاية كاألماف اتخاذ
التدابير الالزمة بيذا الخصكص كما سنتناكلو في بحثنا ىذا.

مشكمة البحث:

1

ليذا فقد دعت الحاجة ألف يككف ىذا المكضكع محل دراسة كبحث ،حيث تتحدد أسئمة البحث في
األسئمة الفرعية اآلتية:
-1ما مستكػ تكافر مفاىيـ األمف الرقمي لدػ طالبات المدارس الثانكية في محافظة خاف يكنس مػف
كجية نظرىـ؟
-2ما مخاطر استخداـ التقنيات الرقمية بما فييا أجيزة اليكاتف الذكية عمى طالبات المدارس
الثانكية في محافظة خاف يكنس مف كجية نظر المختصيف؟
-3ما السبل الالزمة لتعزيز األمف الرقمي لدػ طالبات المدارس الثانكية في محافظة خاف يكنس؟

أىداف البحث:
تتمثل اىداؼ البحث فيما يمي:
.1التعرؼ إلى مدػ تكافر مفاىيـ األمف الرقمي لدػ طالبات المدارس الثانكية في محافظة خاف
يكنس.
.2الكقكؼ عمى مخاطر استخداـ التقنيات الرقمية عمى طالبات المدارس الثانكية مف كجية نظر
المختصيف.
.3الكشف عف السبل التي مف شأنيا تعزيز األمف الرقمي لدػ طالبات المدارس الثانكية في محافظة
خاف يكنس.

أىمية البحث:
ليذه الدراسة أىمية كبيرة بسبب المكضكع الذؼ تتناكلو ،كىك مكضكع الكعي باألمف الرقمي ،الذؼ
بات في بعض االحياف يشكل ىاجسا لكثير مف مستخدمي التقنيات الرقمية.
كقد يفيد البحث كل مف:
 -1طالبات المدارس الثانكية لتعزيز مفيكـ األمف الرقمي لدػ استخداميف التقنيات الرقمية.
.2تسيـ ىذه الدراسة في لفت انتباه األىل كالجيات المعنية بمفاىيـ األمف الرقمي ،مما يستدعي
ضركرة تكعية ابنائيـ بخطكرة استخداـ ىذه االجيزة.
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-3قد يفيد البحث المؤسسات التكعكية ،كالشرطية لمقياـ بحمالت تكعية مناسبة لمستخدمي ىذه
التقنيات.
-4قد يفيد البحث باحثيف آخريف في تسميط الضكء عمى ىذا المجاؿ لما لو مف أىمية كبيرة.

حدود البحث:
تتمثل حدكد البحث فيما يمي:
-1الحد المكضكعي:
اقتصػػر البحػػث عمػػى د ارسػػة األمػػف الرقمػػي لػػدػ طالبػػات المػػدارس الثانكيػػة فػػي محافظػػة خػػاف يػػكنس
كسبل تعزيزه.
-2الحد البشرؼ:
 عينة مف طالبات المدارس الثانكية الحادؼ عشر كالثاني عشر. مدير العالقات العامة في شرطة.-4الحد الزماني:
الفصل الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 1440ق2019-ـ.

مصطمحات البحث:
يشتمل ىذا البحث عمى عدد مف المفاىيـ كالمصطمحات ،كالتي تشعر الباحثات بضركرة تعريفيا،
كتحديدىا إجرائيا كفقا لمسياؽ الذؼ استخدـ فيو ىذا البحث.
كقد عرفتو الباحثات عمى أنو:القدرة عمى إدراؾ االشياء كالحقائ

التي تجرؼ مف حكلنا بشكل يجعل لدينا القدرة عمى فيميا

كتحميميا.
األمن الرقمي /ىك مزيج مف األدكات كالعادات التي يمكف لممستخدميف استخداميا لمنع االخريف مف
رصد تحركاتيـ عمى االنترنت سرا ،كالكصكؿ الى معمكماتيـ المخزنة الكتركنيا أك اتصاالتيـ كالعبث
بيا ،كالتشكيش عمى أجيزتيـ االلكتركنية أك برامجيـ( .سبيؾ اب)2019،
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 ىك حماية اليكية الرقمية الخاصة بؾ كالتي تستمزـ مف جميع مستخدمي التكنكلكجيا تكفيركل االحتياطات لضماف سالمتيـ الشخصية كامف كجكدىـ في الشبكات ،ما يشمل األدكات
لتأميف اليكية في عالـ االنترنت( .ابتكار.)2016،
 وقد عرفتو الباحثات عمى انو: ىك الطرؽ الكقائية التي يقكـ بيا الشخص مف أجل حماية معمكماتو كبياناتو الشخصية مفاالختراؽ أك التيكير لضماف السالمة الشخصية.
 طالبات المدارس الثانوية :ىف طالبات الصفكؼ الحادؼ عشر كالثاني عشر ،كالتي تتراكحأعمارىف ما بيف  18-17سنة ،كالمكاتي يتعاممف مع التقنيات الرقمية.

اإلطار النظري:
المحور االول :التكنولوجيا الرقمية
أ .ماىية التكنكلكجيا الرقمية.
ب .مميزات التكنكلكجيا الرقمية.
ت .مككنات التكنكلكجيا الرقمية.
ث .مجاالت استخداـ التكنكلكجيا الرقمية.
ج .أىمية التكنكلكجيا الرقمية.
ح .أدكات التكنكلكجيا الرقمية.
خ .سمبيات التكنكلكجيا الرقمية.
المحور الثاني :األمن الرقمي
ا .تعريف األمف الرقمي.
ب .طرؽ االختراقات األمنية.
ب .سبل تعزيز التكعية مف مخاطر التقنيات الرقمية.
أوالً :المحور األول :التكنولوجيا الرقمية.
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تعريف التكنكلكجيا الرقمية:
بأنيا إدارة البيانات ،سكاء كانت عمى شكل نص ،أك صكت ،أك صكرة ،أك أؼ شكل آخر،
تُعرؼ ّ

كىي القطاع الذؼ يتعامل مع األجيزة كالبرمجيات كاالتصاالت السمكية كالالسمكية في نقل
المعمكمات كتسييل عممية التكاصل كبالتالي فيك يشتمل عمى اإلنترنت .كتتضمف تكنكلكجيا
المعمكمات معالجة البيانات ،نقميا ،تبادليا أك استقباليا( .سحيب )2016،
بالتقدـ التقني كاإللكتركني الذؼ شيده
كفي العصر الحالي يرتبط َمفيكـ التّكنكلكجيا ارتباطا كثيقا
ّ
ّ
ّ
عبر عنيا ُمصطم التّكنكلكجيا عمى كجكد
الصناعات كالفنكف التي ُي ّ
العالـ ،كأصب يعتمد في إنجاز ّ
تطكرة( .الحيارػ.)2017 ،
أجيزة
ّ
إلكتركنية ُم ّ
مميزات التكنولوجيا الرقمية:

كتمتاز التكنكلكجيا الرقمية بالخصائص االتية:
عمميات بسيطة ،باإلضافة إلى
المعّقدة في
النظاـ :حيث تـ اختصار
 .1سالسة ّ
ّ
ّ
العمميات ُ
تعددة في كقت كاحد.
إنجاز َمياـ ُم ّ
الخاصة لألفراد كالجماعات.
.2
ّ
العامة ك ّ
العالمية كالتّجانس :ترتبط التّكنكلكجيا بالحياة ّ
كمضار في نفس الكقت.
نافع
ّ
 . .3االزدكاجية :حيث بإمكانيا أف تككف ذات َم َ

عممية دقيقة( .شاىيف)2002،
تأسست كف قكاعد ّ
ّ .4
مكونات ال ّتكنولوجيا الرقمية:
مما يأتي:
تتككف التّكنكلكجيا مف ّ
ّ
كل ّ
المعدات (.)Hardware
.1
ّ

البرمجيات (.)Software
.2
ّ

 .3قكاعد البيانات (.)Database
 .4شبكات الحاسكب (.)Networks
العمميات (.)Procedure
.5
ّ

أىمية وفوائد التكنولوجيا الرقمية:
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تكمف أىمية التكنكلكجيا الرقمية في انيا يمكف االستفادة منيا في مجاالت متعددة كمف
ىذه المجاالت:
مجاؿ التعميـ كالتعمـ
لقد قدمت التكنكلكجيا خدمة كبيرة في مجاؿ التعميـ ،بدءا باختراع القمـ كالكرؽ ،إلى مرحمة الطباعة،
كمرحمة التسجيل كالتصكير ،كاآلف أصب

الحاسكب مف أقكػ الكسائط المستخدمة في مجاالت

التعميـ ،إضافة إلى استخداـ شاشات العرض المختمفة كالفيديك كغيرىا في التعميـ .تعددت الطرؽ
التي كظفت بيا تكنكلكجيا المعمكمات في مجاؿ التعميـ كالتعمـ فاستعممت الكسائط المتعددة (
)  ،Multimediaحتى أصب

بإمكاننا مشاىدة فيمـ كثائقي عف كثير مف الظكاىر الطبيعية

كالزالزؿ كالرحالت الفضائية  ،كنمك النباتات كالكائنات الحية  ،كاستخدمت البرامج المخبرية التي
تظير محاكاة الكاقع الذؼ تتـ بو التفاعالت المختمفة بيف الذرات كالجزيئات  ،كعممت التكنكلكجيا
بذلؾ عمى  :تقريب البعيد  ،كتكبير الصاير  ،كتصاير الكبير  ،كاظيار أدؽ التفاصيل دكف خكؼ
أك ضرر  ،ككذلؾ التعمـ عف بعد حيث يمكف لمتعمـ في بمد ما أف يستمع كيناقش محاض ار في بمد
آخر كأصبحت الشبكة العنكبكتية (االنترنت) مصد ار أساسيا مف مصادر التعميـ ال غنى عنو لمطالب
كالمعمـ كمصد ار لممعمكمة ألؼ شخص اخر(.عبيات)2018،

مجاؿ االتصاالت
أصب ممكنا في ىذه األياـ أف تشاىد أك تسمع ما يحدث في ابعد مكاف في ىذا العالـ ،فمـ يعد
االتصاؿ مقتص ار عمى الرسائل البريدية أك المكالمات الياتفية ،فيناؾ البريد االلكتركني كالدردشة
االلكتركنية ،كغيرىا مف الكسائل ككذلؾ التراسل الفكرؼ لممعطيات أك التحدث مع اآلخريف عبر
المقاءات المرئية كذلؾ بفضل تكنكلكجيا االتصاؿ كشبكات الحاسكب حتى أصب العالـ أشبو بقرية
صايرة كمف المستجدات إمكانية استخداـ شبكة االنترنت إلجراء االتصاالت الياتفية بتكمفة قميمة مف
خالؿ ما يسمى (الصكت عبر بركتكككؿ االنترنت)VOIP .
التجارة االلكتركنية
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يقصد بالتجارة االلكتركنية القياـ بعمميات العرض كالبيع كالشراء لمسمع كالخدمات كالمعمكمات عبر
نظاـ الكتركني بيف المنتج كالمكرد كالمستيمؾ .بحيث تحق الشركات فكائد عدة منيا :تسكي أكثر
فاعمية ،تقميل عدد المكظفيف الذؼ لـ يعد ليـ حاجة في اإلعماؿ اإلدارية كالحسابات ،التكاصل
الفعاؿ مع الشركات األخرػ كالزبائف اينما كجدكا.
المجاؿ اإلدارؼ
تستخدـ المؤسسات الحكاسيب كالشبكات الداخمية كالخارجية في تسيير شؤكنيا اإلدارية ككذلؾ في
التراسل بيف فركع المؤسسة التي قد تككف متباعدة كلـ يعد مصطم (المكتب بال كرؽ ) الذؼ تنتج
فيو المعمكمات كيتـ تبادليا إلكتركنيا بعيد المناؿ  ،كما أصبحنا نسمع في الكقت الحاضر مصطم
الحككمة االلكتركنية يتردد كثي ار في كسائل اإلعالـ .فقد لجأت الدكؿ حديثا إلى نظاـ اإلدارة
االلكتركنية الذؼ يعتمد عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في إدارة نشاطاتيا المختمفة  ،مف
خالؿ أنظمة المعمكمات المحكسبة سكاء في المستكػ اإلعالمي أك التفاعمي في التكاصل مع اإلفراد
كبشكل يضمف حماية المعمكمات كأمنيا مما يسيل انجاز الخدمات كالمراسالت بيف الجيات الرسمية
مف جية  ،كالمؤسسات كالمكاطنيف مف جية أخرػ  ،بما يكفر الكقت كالجيد
كالماؿ(.عبيات)2018،
الصحة كالطب
لقد تـ تكظيف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في مجاؿ الصحة كالتطبيب عف بعد ،بيدؼ رفع
المستكػ الصحي لسكاف المناط النائية كاألرياؼ ،مما يقمل مف نفقات العالج كالسفر ،كيحق راحة
المريض مف عناء الكصكؿ لمراكز العالج المجتمعة في المدف الكبرػ ،ككذلؾ التبادؿ المعرفي بيف
المراكز الطبية المنتشرة في العالـ ،عبر المؤتمرات العممية كالطبية المرئية كربط المستشفيات البعيدة
بعضيا عف بعض بشبكة اتصاؿ تمكف األطباء مف تشخيص اإلمراض مف خالؿ تبادؿ الصكر
كالتقارير كتقديـ مشكرات طبية في الحاالت المرضية المعقدة .إضافة لما سب تـ إنشاء ما يعرؼ
بالصيدلية االلكتركنية التي تيتـ بتقديـ معمكمات محددة حكؿ األدكية كتسكيقيا عبر االنترنت ،كما
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يتـ عبر البطاقات االلكتركنية الخاصة تسجيل التاريخ الطبي لمشخص كأصب االنترنت مصد ار
أساسيا لممعمكمات الصحية.

مجاؿ اإلعالـ كالثقافة
أسيمت التكنكلكجيا في تقديـ خدمة كبيرة في رفع المستكػ الثقافي لمشعكب ،فالكرؽ ثـ الطباعة
كنتاجيا مف مطبكعات ككتب كصحف كمجالت كالكثائقيات المصكرة حكؿ شتى القضايا كالنشر مف
خالؿ االنترنت أسيمت جميعا في إيصاؿ المعرفة إلى قطاعات كاسعة ،كمكنت كذلؾ الكثيريف مف
النشر بتكمفة مقبكلة .كقد لعبت كسائل اإلعالـ كما زالت دك ار أساسيا في نقل المعمكمة كايصاليا في
كقت قريب مف حدكثيا ،سكاء كانت مسمكعة عبر اإلذاعة أك الياتف أك مسمكعة – مرئية عبر
البث التمفازؼ كطرؽ التسجيل األخرػ كحديثا مف خالؿ االنترنت .كقد اسيمت التكنكلكجيا في
سيكلة تكفير المعمكمة كمعالجتيا كبثيا في كقت قصير كترجمتيا لعدة لاات.
المجاؿ العسكرؼ:
استخدـ اإلنساف التكنكلكجيا في الحركب فكانت األسمحة المختمفة عامال أساسيا في كسب الحركب
قديما كحديثا .ككاف دكر تكنكلكجيا المعمكمات ميما في تكصيل الرسائل كالمعمكمات بشكل سرؼ
بيف القيادة كالميداف ككذلؾ ألغراض التجسس كحديثا دخمت تكنكلكجيا المعمكمات المجاؿ العسكرؼ
بشكل أكسع فينالؾ الصكاريخ المكجية بالحاسكب كأنظمة االتصاؿ الحديثة كغيرىا مما أثر بشكل
كبير عمى أداء الجنكد في المعركة( .عبيات)2018،
المجاؿ الترفييي:
ىنالؾ كثير مف العاب الحاسكب التي يعتمد بعضيا عمى الرسكمات الثالثية األبعاد كالصكت ،كما
تستخدـ تكنكلكجيا المعمكمات في إنتاج المكسيقى كاألفالـ كالتأثيرات الخاصة المصاحبة ليا
كتسجيميا كعرضيا كما تستخدـ االنترنت لتكزيع المنتجات المتعددة األكساط مما ساعد عمى
انتشارىا( .االيداء)2016،
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المجاؿ الصناعي:
صناعة تكنكلكجيا المعمكمات تشكل قطاعا ميما في اقتصاد كثير مف الدكؿ كقد استخدـ الحاسكب
أيضا في تصميـ كفحص نماذج اآلالت المعقدة كالسيارات كالطائرات كما شاع استخداـ اآلالت
المكجية بالحاسكب ،كاإلنساف اآللي في الصناعات كخاصة الخطرة منيا .كأصب كثير مف األجيزة
يستخدـ حكاسيب مصارة لمراقبة عمميا ،فمثال أصب

في السيارة الحديثة عدد مف الحكاسيب

الصايرة تتحكـ في عمل أجزائيا المختمفة.
سمبيات التكنولوجيا:
لمتكنكلكجيا سمبيات عديدة عمى الفرد كالمجتمع ،أىميا ما يمي
.1سببت حدكث عزلة اجتماعية في المجتمع ،حيث أصب األفراد يتكاصمكف معا مف خالؿ أسالؾ
الياتف كشبكة اإلنترنت كمكاقع التكاصل ،كقممكا مف تكاصميـ في الكاقع ،مما أثر عمى السمككيات
االجتماعية بشكل عاـ.
.2قممت مف قدرة الناس عمى التفكير كالتحميل كاجراء العمميات الحسابية كغيرىا مف أمكر الترجمة
كالقراءة كالبحث عف المعمكمات ،إذ أف الحكاسيب كشبكة اإلنترنت قد تكفمت بكل ىذه األمكر التي
أصبحت متاحة بسيكلة ،كىذا جعل مف العقل البشرؼ اتكاليا بعض الشيء كال يكمف نفسو عناء
التفكير الكبير.
.3أدت إلى زيادة التمكث البيئي كانتشار ظاىرة التصحر كاستيالؾ المكارد الطبيعية كاستنفاذىا.
.4قممت مف االعتماد عمى األيدؼ العاممة البشرية كزادت مف االعتماد عمى اآللة مما زاد مف نسبة
البطالة بشكل كبير.
.5سببت أض ار ار كبيرة عمى اإلنساف مثل انتشار األمراض التي لـ تكف مكجكدة مثل األمراض
الناتجة عف التمكث البيئي ،كأمراض السرطاف كالادد الصماء.
.6أدت إلى انتشار الحركب كتطكر األدكات المستخدمة فييا ،كظيكر أسمحة الدمار الشامل
كالسالح النككؼ.
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.7زادت مف تشتت انتباه األطفاؿ بسبب زيادة االعتماد عمى ألعاب الفيديك كبرامج التمفاز ،مما سبب
قمة قدرتيـ عمى التذكر.
.8تسبب اإلدماف لمستخدمييا بحيث أنيـ أصبحكا عاجزيف عف أداء العديد مف الميمات التي تكفمت
بيا اآلالت( .الحيارػ)2017،
أدوات التكنولوجيا الرقمية:
كمف أىـ أدكات التكنكلكجيا الرقمية:
اليكاتف المحمكلة كالذكية- .
الككمبيكتر الشخصي-
سفف الفضاء-
الطائرات-
السفف-
الاكاصات-
 االقمار الصناعيةاالنترنت-
الكيرباء السمكية-
الكيرباء الالسمكية-
طابعة ثالثية االبعاد-
اآلالت المستخدمة في كل المجاالت مثل المجاؿ الطبي كالصناعي-
كذلؾ ىناؾ آالؼ االختراعات التكنكلكجية كالتي ساىمت في تايير العالـ بشكل أك بأخر كلف يسعنا
اال اف نقكؿ اف التكنكلكجيا ىي اساس كل شيء حكلنا في المنزؿ اك الشارع اك العمل اك المدرسة.
فالتكنكلكجيا ىي نتاج كطبيعة تطكر المجتمع البشرؼ( .الجماؿ)2018،

10

وسنسمط الضوء فيي ىيذا البحيث عميى أكثير التقنييات الرقميية اسيتخداما مين قبيل طالبيات الثانويية
العامة وىي (اليواتف الذكية):
الجكالة جزءا أساسيا مف حياتنا اليكمية ،إذ لـ يعد دكرىا يقتصر عمى االتصاؿ
باتت اليكاتف ّ
الصكتي كالنصي فقط ،كذلؾ نتيجة ألحجاميا الصايرة كأسعارىا المنخفضة نسبيا ،كتعدد
استخداماتيا .كمف ىنا سكؼ نتطرؽ الى التعرؼ عمى اليكاتف الذكية.
ما معنى ىكاتف ذكية:
ىك مصطم يطم

عمى اليكاتف الخميكية التي تعمل بنظاـ تشايل ،حيث انيا تشبو الكمبيكتر

الصاير(،عبيات،)2018،كتتي لممستخدميف إجراء المكالمات الصكتية  ،كارساؿ الرسائل النصية،
كتصف

االنترنت ،كتشايل العديد مف البرامج األساسية التي يتـ تشايميا في أجيزة الحاسكب،

أف
كتشايل العديد مف البرامج األساسية التي يتـ تشايميا في أجيزة الحاسكب ،كمف الجدير بالذكر ّ

لمتفاعل مع المستخدميف ،كتتكفر عمييا العديد مف
اليكاتف الذكية تستخدـ شاشة تعمل بالممس
ُ
التطبيقات كالبرامج كالتطبيقات الشخصية كاأللعاب كالبرامج الخاصة المستخدمة في العمل ،كقد تـ
تطكير أكؿ ىاتف ذكي غير رسمي سنة 1992ـ مف قبل شركة ( ،)IBMكفي سنة 1994ـ تـ
إصدار نسخة محسنة منو عرفت باسـ (.)Simon Personal Communicator
(الجماؿ)2018،
مميزات اليواتف الذكية:
تتميز اليكاتف الذكية بالعديد مف الميزات الرئيسية ،كمنيا:
.1نظاـ التشايل :تستند اليكاتف الذكية عمى نظاـ تشايل يتي ليا تشايل التطبيقات المختمفة ،عمى
سبيل المثاؿ تعمل أجيزة اآلسفكف كف

نظاـ تشايل ( ،)iOSكىكاتف البالكبيرؼ بنظاـ تشايل

( ،)BlackBerry OSكتعمل أجيزة أخرػ كف نظاـ األندركيد كالكيندكز.
.2التطبيقات :تتي

التطبيقات في اليكاتف الذكية العديد مف الخدمات مثل إنشاء مستندات

مايكركسكفت كتعديميا أك عرضيا ،كتحرير الصكر كغير ذلؾ مف الخدمات.
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.3االتصاؿ بشبكة اإلنترنت :تتي اليكاتف الذكية االتصاؿ بشبكة اإلنترنت بسرعة كبيرة بفضل نمك
شبكات الجيل الثالث ( )G3كالجيل الرابع ( ،)G4كتتي لممستخدميف تصف المكاقع المختمفة.
 .4لكحة المفاتي  :تتضمف اليكاتف الذكية لكحة مفاتي مدرجة بنفس ترتيب لكحة المفاتي بأجيزة
الحاسكب.
 .5إرساؿ كاستقباؿ اإليميالت :تتي اليكاتف الذكية خدمة إرساؿ كاستقباؿ اإليميالت كالتعامل معيا
مف خالؿ البريد اإللكتركني ،حيث إف معظـ اليكاتف الذكية تدعـ حسابات البريد اإللكتركني
المختمفة( .بشار .)2014
فوائد اليواتف الذكية
لميكاتف الذكية العديد مف الفكائد ،كمنيا:
.1الخصكصية :تتي

األجيزة الذكية لممستخدميف خاصية تأميف كتخزيف المعمكمات الخاصة

الحتكائيا عمى نظاـ قفل الياتف ،المتاح عمى شكل رمز ،أك كممة مركر ،أك بصمة أصبع ،كبالتالي
تمنع الدخكؿ إلى إعدادات الجياز ،كالتطبيقات المختمفة مف دكف إدخاؿ كممة المركر الخاصة ،أك
الرمز الصحي  ،أك بصمة األصبع.
أؼ
 .2المركنة في التكاصل :تتي األجيزة الذكية لممستخدميف التكاصل مع األصدقاء كالعائمة مف ّ
مكاف في العالـ بسيكلة بمجرد االتصاؿ بشبكة اإلنترنت ،سكاء عف طري ارساؿ الرسائل ،أـ
الصكر ،أـ مقاطع الفيديك ،كما تتي ليـ تصّف مكاقع التكاصل االجتماعي ،كتسجيل الدخكؿ إلى
ّ
البريد اإللكتركني كالرد عمى الرسائل ،أك كسائل االتصاؿ األخرػ المتاحة عبر اإلنترنت دكف
ّ
الحاجة لمجمكس أماـ جياز الكمبيكتر الضخـ ،كبالتالي إنجاز العديد مف المياـ بسيكلة.
متعددة األغراض ،فباإلضافة إلى استخداميا ككسيمة اتصاؿ
تعد األجيزة الذكية أجيزة ّ
 .3التنظيـّ :
كمسجل صكت ،كتقكيـ
تستخدـ ككسيمة لمتنظيـ الحتكائيا عمى دفتر عناكيف ،كآلة حاسبة ،كتقكيـ،
ّ

المينية ،كما تساىـ في
ظـ الحياة
لممالحظات ،كالعديد مف
المميزات األخرػ التي تن ّ
الشخصية ك ّ
ّ
ّ
تنظيـ المياـ ،كاتماميا خارج المكاتب الحتكائيا عمى برامج جداكؿ بيانات ،كبرامج قكاعد بيانات،

كبرامج العرض المتنّقمة.
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 .4حاالت الطكارغ :تظير فكائد كأىمية اليكاتف المحمكلة في حاالت الطكارغ المفاجئة ،فعمى
سبيل المثاؿ :يمكف استخداـ الياتف المحمكؿ لالتصاؿ عمى رقـ الطكارغ لإلبالغ عف حصكؿ
حادث سيارة أك أؼ حادث آخر ،كما يمكف استخداـ تقنية الكامي ار المكجكدة في اليكاتف المحمكلة
الجديدة (اليكاتف الذكية) لتصكير الحدث ،كتكثي االدلة.
المختصة بالرعاية الصحية ،حيث
 .5الرعاية الصحية تتميز اليكاتف المحمكلة الحديثة بفكائدىا
ّ
الصحية ،كاألطباء عف طري إتاحة الفرصة ليـ لمراجعة االختبارات،
ساعدت مقدمي الرعاية
ّ
مكنتيـ مف
كالفحكص
الطبية المنزلية في أؼ مكاف ،كتقديـ العالجات المناسبة لممرضى ،كما ّ
ّ

الحصكؿ عمى فحكصات تنظيـ ضربات القمب عف بعد باستخداـ الياتف ،كتايير برمجة الجياز
لمعالجة التاييرات الالزمة لممريض ،كما يمكف أف يقكـ األطباء بإجراء بعض التشخيصات المرضية
فيما يتعم ببعض األمراض عبر الصكر المبعكثة لمياتف ،كتقديـ العالجات الفكرية لممريض كىك
في منزلو عند حاجتو إلييا.
 .6الحفاظ عمى البيئة يستخدـ معظـ الناس مؤخ ار تطبيقات اليكاتف الذكية إلرساؿ ،كاستقباؿ
الرسائل ،كتدكيف المعمكمات كاألفكار ،كبيذا فإنيـ قد استانكا عف استخداـ األكراؽ التي تساىـ
بشكل غير مباشر في تدمير البيئة كالاابات.
إف نظاـ البطاريات الحديث
 .7كما تتميز اليكاتف الذكية الحديثة بقدرتيا عمى تكفير الطاقة ،حيث ّ

يقّمل مف استيالؾ الكيرباء ،مما يساعد عمى تكفير الطاقة.

تعد اليكاتف المحمكلة الحديثة كسيمة ترفييية ،حيث يمكف مف خالليا تشايل بعض
 .8الترفيوّ :
برامج المكسيقى التي تسم لألشخاص بسماع األغاني ،كتسجيل أصكاتيـ ،باإلضافة إلى تشايل

الفيديكىات التي تتي لمناس فرصة مشاىدة األفالـ ،كالفيديكىات القصيرة أثناء التنقل ،مما يساعد
عمى ترفيو الشخص لنفسو.
افية بشكل دقي  ،مف خالؿ تحديد مكاف تكاجدىـ كمعرفة
 .9تتي لممستخدميف تحديد المكاقع الجار ّ
الطرؽ.
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 .10أتاحت لنا األجيزة الذكية معرفة آخر األخبار ،كحالة الطقس يكميا ،كاالطالع عمى الحجكزات
كتكثيقيا عف طري اإلنترنت بسرعة فائقة( .عباس)2013،
سمبيات اليواتف الذكية:
لألجيزة الذكية العديد مف السمبيات ،كمنيا:
تعرض األجيزة لمفقداف ،كعدـ تأمينيا بشكل
يدد
 .1تُ ّ
ّ
الخصكصية ،كبشكل خاص في حاؿ ّ
مناسب.

 .2تسبب اإللياء كفقداف التركيز.
أف
 .3تسبب مشاكل صحية ،بسبب انبعاث مكجات راديكية منيا تمتصيا أنسجة الجسـ ،كما ّ
اإلفراط باستخداميا يؤدؼ إلى حدكث مشاكل بصرية.

االجتماعية كغيرىا مف األلعاب( .عباس)2013،
تسبب اإلدماف عمى تصّف المكاقع
ّ
ّ .4

المحور الثاني :األمن الرقمي

تعريف األمف الرقمي :كعرفتو الباحثات عمى أنو ىك الطرؽ الكقائية التي يقكـ بيا الشخص مف أجل
حماية معمكماتو كبياناتو الشخصية مف االختراؽ اك التيكير لضماف السالمة الشخصية.
أك ىك حماية اليكية الرقمية الخاصة بؾ كالتي تستمزـ مف جميع مستخدمي التكنمكجيا تكفير كل
االحتياطات لضماف سالمتيـ الشخصية كأمف كجكدىـ في الشبكة ،ما يشمل األدكات لتأميف اليكية
في عالـ االنترنت.
ففي الحياة الكاقعية يقكـ الناس بكضع أقفاؿ ألبكاب منازليـ ،فضال عف أجيزة اإلنذار ،كيمكف
عكس المثاؿ ذاتو في تحصيف كجكدنا في الحياة الرقمية.

طرق االختراقات األمنية:
قد تعتقد لمحظة أف ىاتفؾ أك جيازؾ غير قابل لالختراؽ ،لكنو فعال يمكف أف يخترؽ كبكل سيكلة
كدكف أف تعرؼ .كحتى لك لـ يتمكف المياجـ الماكر مف الكلكج إلى ىاتفؾ ،فإنو يبقى بإمكانو أف
يحصل عمى المعمكمات الحساسة المخزنة فيو ،بما في ذلؾ جيات االتصاؿ ،األماكف التي قمت
بزيارتيا كالبريد االلكتركني( .خريشة)2015،
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بينما تاليا ثالث طرؽ يتـ فييا اختراؽ أجيزتؾ الرقمية عادة:
.1اتصال واي فاي غير

آمن:

اتصاؿ كاؼ فاؼ في األماكف العامة ،مثل المقاىي كالمطارات ،قد يككف غير آمف ،مما يسم
لممياجميف االطالع عمى كل شيء تقكـ بو أثناء اتصالؾ بيذه الشبكة ،فمف خالليا يستطيع أحدىـ
الكلكج إلى بريدؾ االلكتركني ،كممة السر الخاصة بؾ ،يحاكلكف الحصكؿ عمى مدخل لجميع جيات
االتصاؿ لديؾ ،مف تقابل ،متى كأيف .ىل تكاف ؟
تدفق أنظمة التشغيل:
رغـ كل النكايا الحسنة لدػ مصنعي االجيزة التقنية ،فإف نقاط الضعف تبقى مكجكدة بحيث تسم
لممياجميف الفرصة لمدخكؿ .كبدكرىـ مصنعك األجيزة يقكمكف بإصدار تحديث نظاـ التشايل تك ار ار
لحماية المستخدميف .كيعمـ الياكرز عف الفجكات الضعيفة كيحاكلكف اختراؽ األجيزة التي لـ يتـ
تحديثيا.
تطبيقات البرمجيات الخبيثة:
التطبيقات تضيف الكظائف لألجيزة الذكية ،لكنيا أيضا تزيد مف خطكرة الكلكج لمبيانات ،خصكصا
إذا كنت تقكـ بتحميميا مف مكاقع أك ركابط مكجكدة في رسائل ،بدال مف متجر التطبيقات الرسمي،
قد تككف البرمجيات الخبيثة مختبئة داخل التطبيقات ،حتى التي تعمل منيا ،مما يسم لمياكرز
بسرقة البيانات.
ككمما زاد عدد التطبيقات في ىاتفؾ ازداد ما نسميو مساحة سط اليجكـ .كىذا يعني بأف ىناؾ
سطك ار برمجية أكثر ،كبالتالي ىناؾ احتماؿ أعمى بأف تحتكؼ عمى مشكمة أمنية حرجة.

ممارسات مضرة باألمن الرقمي:
قد نقكـ أحيانا ببعض الممارسات العفكية التي تضر باألمف الرقمي ألجيزتنا دكف معرفة مخاطرىا
مف ىذه الممارسات:
فت المرفقات مف مصادر غير معركفة ،كما في مرفقات البريد اإللكتركني-.
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فت الركابط العشكائية.
استخداـ أجيزة التخزيف دكف مضاد لمفيركسات.
تجاىل المطالبات لتحديث البرنامج.

سبل تعزيز التوعية من مخاطر التقنيات الرقمية:
كىنا سكؼ نتطرؽ الى بعض الطرؽ التي مف شأنيا حمايتؾ مف مخاطر التقنيات الرقمية ،كمف ثـ
السبل كاالقتراحات الالزمة لتعزيز الكعي مف تمؾ المخاطر.
أوال :نصائح ىامة لحماية نفسك من االختراقات:
استخداـ كممات سرية قكية:
أكؿ طبقة مف طبقات الحماية التي يجب عميؾ استخداميا ىي استخداـ كممة سر قكية عبارة عف
 14حرؼ ،أك أف تحتكؼ عمى أحرؼ بجميع الحاالت (كيفضل استخداـ الماتيف العربية كاإلنجميزية)
كارقاـ كرمكز مختمفة.
باإلضافة الى ذلؾ ال تضع في الكممات السرية بيانات مثل تاريخ ميالد ،اك اسـ أحد المقربيف لؾ
مثل زكجة ،اك أكالد ،اك غيرىـ كذلؾ ألنو يمكنؾ لممخترؽ عف طري

اليندسة االجتماعية اف

يحصل اك يخمف الكممة السرية الخاصة بؾ.
ال تقـ ابدا بالنقر عمى الركابط المشبكىة:
ال تقـ بالنقر عمى اؼ رابط يصمؾ مف مصدر مجيكؿ ،سكاء عمى البريد اإللكتركني ،أك كمنشكر
عمى مكاقع التكاصل االجتماعي ،حيث اف مثل ىذه الركابط يمكف اف تقكـ باختراؽ حساباتؾ ،اك
حتى جيازؾ الذؼ تقكـ باستخدامو.
ىذه الركابط يمكف اف تصمؾ مف مصدر مكثكؽ لؾ مثل صدي اك مف مكقع مشترؾ فيو ،اك البنؾ
الذؼ يكجد فيو حسابؾ ،كغيرىا ،كلكنيا في الكاقع يمكف اف تككف رسائل تصيد زائفة ،اك أنو قد تـ
اختراؽ بريد أك حساب أحد اصدقائؾ ،كتـ ارساؿ مثل ىذه الرسائل منو ،فيمكف لممخترؽ اف يقكـ
بكضع برامج خبيثة بمجرد اف تقكـ بزيارة الرابط يتـ تحميميا عمى جيازؾ ،كبالتالي اختراؽ جيازؾ.
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قـ بتحديث نظاـ التشايل كالبرامج آلخر اصدار:
في كل يكـ يتـ اكتشاؼ ثارات أمنية جديدة في انظمة التشايل المختمفة ،كالبرامج ،كالتطبيقات،
كالمتصفحات .بمجرد اف يتـ الكشف عف ىذه الثارات فإف المخترقيف يقكمكف بتطكير استاالليات
ليذه الثارات األمنية .ىذه االستاالليات يتـ نشرىا في الاالب عمى مكاقع كمنتديات المخترقيف كيتـ
اضافتيا لمبرامج المفتكحة المصدر اك المدفكعة كالتي يككف الااية منيا ىك اختراؽ ىذه األنظمة اك
األجيزة بطرؽ مختمفة باالعتماد عمى الثارات األمنية المكجكدة فييا.
الشركات المسؤكلة عف انظمة التشايل كالبرامج تقكـ كبمجرد اكتشاؼ الثارات األمنية بالبدء بسد
ىذه الثارات كمف ثـ تصدر تحديثات ليا ،كىذا ما تالحظو كل فترة كىك ظيكر رسائل لؾ عف كجكد
نسخة أحدث مف التطبي اك تحديثات لمتطبيقات كالبرامج اك حتى نظاـ التشايل الذؼ تستخدمو ،إذا
لـ تقـ بإجراء عممية التحديث ىذه فإف اؼ مخترؽ يمكنو استاالؿ ىذه الثارات المكجكدة عمى
الجياز الخاص بؾ ،لذا ننصحؾ تحديث جميع البرامج المكجكدة عمى الجياز الخاص بؾ ،كالتأكد
مف أنؾ تمتمؾ آخر اصدار محدث.
ال تدخل الى حساباتؾ بكاسطة األجيزة العامة اك مقاىي اإلنترنت:
إف عممية استخدامؾ لإلنترنت الالسمكي المفتكح ،اك حتى اإلنترنت الالسمكي في المناط العامة
مثل المقاىي ،ك الفنادؽ ،ك المطارات ،ك غيرىا ،قد يؤدؼ الى اختراقؾ ،ألنو يمكف ألؼ شخص
متصل بالشبكة الالسمكية اف يقكـ باختراقؾ ،كالتنصت عمى جميع االتصاالت الخاصة بؾ عف
طري شف  ،كىك ىجكـ يسمى MiTMىجكـ يككف فيو المخترؽ متكسط لالتصاالت بيف الشخص
المستيدؼ ك الخادـ ،كيمكف لممخترؽ اف يقكـ باعتراض الطمبات ك تحميميا ،كالتعديل عمييا ،أيضا
يمكف ألؼ شخص حتى ك لك لـ يمتمؾ صالحيات االتصاؿ بالشبكة أف يقكـ باختراؽ الشبكة،
كاالتصاؿ بيا بشكل غير مشركع ،ك بالتالي يقكـ بعمل ما تـ ذكره سابقا  ،كاستيدافو لألجيزة
المتصمة ،كاختراقيا كالحصكؿ عمى البيانات منو.
أضف الى ذلؾ ايضا بعض الطرؽ:
ال تقـ بتحميل البرامج مف مصادر غير

مكثكقة.
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استخدـ برامج مكافحة الفيركسات كالممفات الخبيثة كابقائيا محدثة.
غم الجياز كاإلنترنت في الكقت الذؼ ال تستخدميما فيو.
احذؼ الممفات بشكل آمف قبل بيعؾ لألجيزة.
ال تستخدـ نفس كممة المركر عمى حسابات اخرػ.
ضع الصقا عمى كاميرات االجيزة في حالة عدـ حاجتؾ الستخداميا.
مالحظات ميمة
الحفاظ عمى األمف الرقمي ليس شيئا يمكنؾ القياـ بو مرة كاحدة ثـ نسيانو .بل ىي عممية مستمرة
تتطمب الكعي الدائـ بالتيديدات المحتممة كنقاط الضعف كالعمل االستباقي لمتصدؼ ليا .قد تبدك
الميمة شاقة ،كلكف الفكائد التي ستعكد عميؾ مف اتخاذ خطكات لحماية سالمتؾ كسالمة مصادرؾ
تستح كل ىذا الجيد.
أىـ االقتراحات كالسبل األخرػ لتعزيز األمف الرقمي:
_ نشر ثقافة األمف الرقمي بيف الطالبات كتعريفيـ بيا.
عمل حمالت تكعية ،مف شأنيا أف تعزز مفيكـ األمف الرقمي لدػ الطالبات خاصة ،كالمكاطنيفعامة ىذه الحمالت يككف مخطط ليا ،كتساندىا مؤسسات حككمية اك أىمية ،مثل المؤسسات
الشرطية أك مؤسسات حقكؽ االنساف كمراكز الدعـ.
عقد لقاءات مع أكلياء األمكر كاطالعيـ عمى مفيكـ األمف الرقمي كطرؽ تعزيزه لدييـ مما يزيدمف حرصيـ أثناء استخداـ أبنائيـ لتمؾ التقنيات ،كمف خالؿ تكضي النتائج المترتبة عمى مخاطرىا
كالتي يمكف اف تصل الى حد االسقاط.

الدراسات السابقة:
لقد قامات الباحثات باالطالع عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة ذات العالقة بيذا المجاؿ كسكؼ
نذكر ثالثة مف ىذه الدراسات:
درسة الجمل ( )2014بعنكاف" :اآلثار السمبية لمتقنيات الرقمية عمى سمككيات الطمبة مف كجية
 .1ا
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نظر المرشديف التربكييف كمديرؼ المدارس في جنكب الخميل".
ىدفت الد ارسة إلى التعرؼ عمى اآلثار السمبية لألجيزة الذكية عمى سمككيات الطمبة مف كجية
الدرسة المنيج
نظر المرشديف التربكييف كمديرؼ المدارس في جنكب الخميل .كقد استخدمت ا
الكصفي التحميمي .كتـ استخداـ استبانة مككنة مف 20فقرة ،مكزعة عمى أربعة جكانب ،كبمغ
حجـ العينة الدراسية (.)5442
كمف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:
 .1إف لألجيزة الذكية آثار سمبية عمى سمككيات الطمبة مف كجية نظر المرشديف كمديرؼ
المدارس
في جنكب الخميل.
 .2كما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اآلثار السمبية لألجيزة الذكية عمى
سمككيات الطمبة مف كجية نظر المرشديف كمديرؼ المدارس في جنكب الخميل.
 .3دراسة شاىيف ( )2014بعنكاف" :دكر األجيزة الذكية في التفكؾ االسرؼ كانحراؼ األحداث"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدكر الذؼ تمعبو األجيزة الذكية بالتفكؾ األسرؼ بأبعاده
االجتماعية كالنفسية كالدينية ،كبياف دكر األجيزة الذكية عمى األحداث مف حيث االنحراؼ
األخالقي كالجن كالجرائـ كالتعرؼ عمى قضية ىامة كىي اآلثار السمبية لألجيزة الذكية.
كقد استخدمت الد ارسة المنيج الكصفي التحميمي .كتـ استخداـ عينة الدراسة  50فرد مف
األخصائييف النفسييف كاالجتماعييف كذكؼ اإلعاقة منيـ باألسر المتصدعة كاألحداث
بمؤسسة الربيع لتأىيل األحداث بازة لمعاـ  2014-2015ـ .كخمصت الدراسة إلى أف
لألجيزة الذكية دكر في تحكيل األزكاج إلى أفراد فاقدؼ إحساس كيقمل مف حسيـ
بالمسؤكلية تجاه أسرىـ.
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 .4دراسة (قنيفو  / )2014،بعنكاف " ممارسات الشباب الجامعي لممكاطنة الرقمية عبر شبكات
التكاصل االجتماعي"
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أشكاؿ كطرؽ ممارسة الشباب الجامعي لممكاطنة الرقمية،
كالتعرؼ إلى دكر الفيسبكؾ في تبني الشباب الجامعي لسمككيات جديدة ،كقد تمثل مجتمع
الدراسة كعينتو في الشباب الجامعييف كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي ،كتكصمت
الدراسة الى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا :كشف الطرؽ التي يمارس الشباب الجزائرؼ
لممكاطنة عبر بعض المجمكعات الفيسبككية .كعرض اآلراء حكؿ المكاطنة الرقمية بشكل
عاـ.

منيج البحث:
لقد استخدمت الباحثات المنيج الكصفي التحميمي ،كذلؾ ألنو يناسب ىذا النكع مف
األبحاث ،كقد عرفت الباحثات المنيج الكصفي عمى أنو " :ىك طريقة لدراسة الظكاىر أك المشكالت
العممية مف خالؿ القياـ بالكصف بطريقة عممية كمف ثـ الكصكؿ الى تفسيرات منطقية ليا دالئل
كبراىيف تمن الباحث القدرة عمى كضع أطر محددة لممشكمة كيتـ استخداـ ذلؾ في تحديد نتائج
البحث ".

مجتمع البحث وعينتو:
أ .مجتمع البحث :جميع طالبات المدارس الثانكية في خاف يكنس.
ب .عينة البحث :تـ اختيار عينة عشكائية مف طالبات المدارس الثانكية في مدينة خاف يكنس.

أدوات البحث:
وقد استخدمت الطالبات في ىذه الدراسة األدكات اآلتية:
 .1المقابمة:
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كتعتبر المقابمة مف أدكات البحث العممي عندما يستخدميا الباحث في جمع المعمكمات مف
ذكؼ العالقة لتكضي بعض االمكر حكؿ مكضكع معيف.
ا .صياغة أسئمة المقابمة:
كانت أسئمة المقابمة عبارة عف أسئمة مفتكحة تمت صياغتيا مف قبل الباحثات ،كما سيتـ ارفاقيا
في ممحقات البحث ممح (.)2
ب .اليدف من المقابمة:
ىدفت الباحثات مف خالؿ المقابمة الى االجابة عف السؤاليف الثاني كالثالث مف مشكمة البحث
كقد كانت أسئمة المقابمة كالتالي:
 .1حدثنا عف المخاطر األمنية لمتقنيات الرقمية؟ كبرأيؾ ماىي أكثر تمؾ المخاطر التي تتعرض
ليا الفتيات مف كجية نظرؾ؟
 .2برأيؾ ماىي الطرؽ كاالحتياطات األمنية التي يمكف أف تقكـ بيا الفتيات لتقميل تمؾ
المخاطر الى أدني درجة ممكنة.
 .3أنتـ كمؤسسة أمنية كشرطية تابعة لك ازرة الداخمية ىل كاف لكـ دكر في نشر الكعي األمني
كالثقافة األمنية لمتقنيات الرقمية بيف المكاطنيف ،كىل ارتقى دكركـ الى الدرجة المطمكبة؟
نتائج المقابمة:
وقد تبين من خالل المقابمة
_ أف ىناؾ العديد مف السمبيات لمتقنيات الرقمية بسبب االستخداـ السيء ليا كمف ضمف
ىذه السمبيات:
العزلة االجتماعية ،التفكؾ األسرؼ ،كثير مف حاالت الطالؽ ،مشكمة العنكسة.
كما تـ التطرؽ الى الكثير مف المخاطر بدءا مف خدش الحياء العاـ ،كاالبتزاز االلكتركني
كانتياء باإلسقاط في كحل العمالة كالتخابر مع العدك.
كما أكض أف أكثر المخاطر التي تتعرض ليا الفتيات ىي االبتزاز االلكتركني ،كاف أغمب
تمؾ االبت اززات كانت نتيجة مكقع التكاصل االجتماعي (الفيس بكؾ) ،ككانت تمؾ االبت اززات
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إما عف طري االختراؽ ألجيزة الضحية ،أك مف خالؿ التعرؼ عمييا كاستدراجيا .كأنو قد
تـ التعامل مع الكثير مف تمؾ المشاكل كحميا بشكل سرؼ لحساسية المكضكع.
كقد أكعز أف سبب ىذه المخاطر كارتفاعيا ىك:
_ضعف الرقابة العامة عمى شبكات كمصادر الحصكؿ عمى االنترنت ،كانخفاض تكمفتيا
األمر الذؼ جعميا في متناكؿ الجميع.
قمة كجكد قانكف لمجرائـ االلكتركنية قكؼ كيتـ تطبيقو بشكل فعاؿ لمحفاظ عمى األمفالرقمي.
_قمة متابعة أكلياء األمكر لبناتيـ بشكل جيد ،كاعطاءىـ مساحة كبيرة مف الحرية الستخداـ
تمؾ التقنيات كما يحمك ليف.
افتقار العديد مف الفتيات لبعض مقكمات األمف الرقمي التي مف خالليا يمكف حمايةأنفسيف كمعمكماتيف الشخصية.
إضافة الى ضعف الكازع الديني لبعضف ،كتامب شيطاف الخمكات عمييف.كما انو تـ التكصل الى بعض الطرؽ كالكسائل الكاجب اتباعيا لضماف الحماية الشخصية
كالحد مف تمؾ المخاطر:
.1عدـ ترؾ الجياز مع أؼ شخص غير مكثكؽ بو ،أك إعارتو ألحد.
.2عدـ عمل أؼ صيانات لمجياز بالخارج ،كعدـ بيعو ،ألنو يمكف ألؼ شخص استعادة أؼ
بيانات سابقة عميو حتى لك تـ حذفيا.
.3التقميل قدر االمكاف مف استخداـ كسائل التكاصل االجتماعي ،كعدـ حفع أؼ معمكمات
أك بيانات عمييا.
.4االبتعاد عف شبكات االنترنت المفتكحة كغير المكثكؽ بيا ،كالتي قد تككف طعـ في بعض
االحياف لإليقاع بالضحية.
 .5كضع الص عمى الكامي ار طكؿ فترة استخداـ الجياز ،كفي حالة عدـ الحاجة لمكاميرا.
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 .6تنمية الثقافة الرقمية لدػ مستخدمي التقنيات الرقمية ألخد الحذر ،كتجنب مخاطرىا
كصكال إلى الحماية الشخصية.
ج .العينة المستيدفة:
استيدفت المقابمة المقدـ :نضاؿ كالب (ابك المثنى) مدير شرطة خاف يكنس
 .2االستبانة:
كيتـ مف خالليا االعتماد عمى جمع المعمكمات باإلجابة عمى مجمكعة مف األسئمة التي يتـ
تحميميا كاستخراج النتائج منيا.
كقد عرضت االستبانة في ىذه الدراسة عمى مختصيف لتحكيميا كابداء مالحظاتيـ عمييا ،كقد
أبدكا مالحظاتيـ ،كأخذ بيا بعيف االعتبار.
أ .اليدؼ مف االستبانة:
ىدفت الباحثات مف خالؿ تطبي االستبانة االجابة عف السؤاؿ األكؿ كىك:
 .1ما مستكػ تكافر مفاىيـ األمف الرقمي لدػ طالبات المدارس الثانكية في محافظة خاف
يكنس مف كجية نظرىـ؟

ب .محاكر االستبانة:

كقػػد كانػػت االسػػتبانة مككنػػة مػػف محػػكر كاحػػد ايجػػابي يتنػػاكؿ االحتياطػػات األمنيػػة عنػػد اسػػتخداـ

األجيزة الذكية.

ج .صياغة فقرات االستبانة:

تـ إرفاؽ االستبانة في ممحقات البحث ،ممح (.)4
د .العينة المستيدفة :عينة عشكائية مف طالبات الثانكية (الحادؼ عشر ،كالثاني عشر).
بمغ عدد العينة  42:طالبة.

كبعد تطبي االستبانة ،فيما يمي تحميل لنتائجيا:
الرقـ
1

الفقرة
أستخدم كممة مرور خاصة بي ومكونة من أكثر من  14حرف.
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بدرجة المجمكع

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قميمة

30

16

33

79

2

أبتعد عن استخدام نفس كممة المرور عمى حسابات أخرى .

54

16

16

86

3

أتجنب فتح االعالنات المشبوىة التي عادة ما تكون مرتبطة ببعض التطبيقات.

87

10

7

104

4

أقوم باستخدام برنامج مضادة لمفيروسات.

39

14

23

76

5

أضع الصقا عمى الكامي ار أثناء استخدامي لياتفي.

21

8

31

60

6

أتجنب إضافة أي أشخاص عمى شيبكات التواصيل االجتمياعي الخاصية بيي ان كنيت

72

16

10

98

7

أقوم بإغالق شبكة الواي فاي مباشرة بعد االنتياء من حاجتي ليا.

57

16

15

88

8

أبتعد عن فتح الروابط التي تحوي المعمومات المثيرة.

54

22

13

89

9

أتجنب نشر صوري عمى مواقع التواصل في المناسبات.

63

22

10

95

10

أبتعد عن ترك ىاتفي مع أي شخص غير موثوق بو.

96

10

5

111

11

أتجنب فت المرفقات مف مصادر غير معركفة.

69

24

7

100

غير متأكدة من ىويتيم.

كيتض مف الجدكؿ الساب ما يمي:
 .1تبيف أف الفقرات الحاصمة عمى اعمى تك اررات ىي الفقرات ()10، 3
حيث حصمت الفقرة رقـ ( )3كالتي تنص عمى " أتجنب فت االعالنات المشبكىة التي عادة ما
تككف مرتبطة ببعض التطبيقات" عمى أعمى مجمكع تك اررات كيساكؼ  104تكرار.
كتمييا الفقرة رقـ ( )10كالتي تنص عمى "أبتعد عف ترؾ ىاتفي مع أؼ شخص غير مكثكؽ بو"
عمى مجمكع تك اررات  100تكرار.
كتعزؼ الباحثات حصكؿ ىاتيف الفقرتيف عمى أعمى تكرار إلى كجكد مستكػ مف الكعي لدػ
الطالبات بخطكرة االعالنات المشبكىة ،كماجد يترتب عمييا مف اختراقات كفيركسات لألجيزة
الذكية خاصة بعد تعرض بعضيـ لمثل تمؾ المخاطر ،باإلضافة الى كعييـ أيضا بخصكصية
ىذه األجيزة كأنو ال بد مف عدـ تركيا مع أؼ شخص غير مكثكؽ بو لكثرة الممفات الخاصة
جدا التي تحتكيو كالصكر العائمية ككممات السر كغيره.
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 .2كما تبيف مف خالؿ تحميل االستبانة أف الفقرات الحاصمة عمى أدنى مجمكع تك اررات ىي الفقرات
()4، 5
حيث حصمت الفقرة رقـ ( )5كالتي تنص عمى " أضع الصقا عمى الكامي ار أثناء استخدامي
لياتفي" عمى أدني مجمكع تك اررات كيساكؼ  60تكرار.
كحصمت الفقرة رقـ ( )4كالتي تنص عمى " أقكـ باستخداـ برنامج مضادة لمفيركسات" عمى
مجمكع تك اررات  76تكرار.
كتعزؼ الباحثات حصكؿ ىاتيف الفقرتيف عمى أدنى تكرار إلى افتقار الطالبات لبعض مقكمات
األمف الرقمي مثل جيميف بالمخاطر التي قد تتسبب مف كراء ترؾ الكامي ار دكف الص في حاؿ
عدـ حاجتيا ،عمى أساس انيا تستخدـ لمتصكير فقط في حاؿ استخداميا ،األمر الذؼ قد يشكل
ثارة مف الممكف لبعض الذئاب البشرية استاالليا بشكل مؤذؼ مف خالؿ التبكير كاالختراؽ
كاالبت اززات.
اضافة الى جيميف بضركرة كجكد برنامج مضاد لمفيركسات يحمي األجيزة مف البرامج الخبيثة
التي مف شأنيا تسجيل كل التحركات كالممفات كالمعمكمات الخاصة بالشخص كمراقبتيا
كالحصكؿ عمييا.

نتائج البحث:
مما سب كمو نالحع أف النتائج التي تـ التكصل الييا كالتالي:
.1أف ىناؾ العديد مف المخاطر لمتقنيات الرقمية بالرغـ مف فكائدىا المتعددة.
.2أف ىناؾ كعي ببعض مقكمات األمف الرقمي لمتقنيات لدػ الطالبات ،كاف كانت نسبية مف طالبة
ألخرػ مثل الكعي بمخاطر فت الركابط المشبكىة المرافقة لبعض التطبيقات ،كالكعي بعدـ ترؾ
االجيزة الذكية مع أؼ شخص غير مكثكؽ بو ،اضافة الى الجيل ببعض المقكمات األخرػ كالجيل
بمخاطر ترؾ كامي ار الجياز دكف كضع الص
لمفيركسات.
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عمييا ،كالجيل بأىمية كجكد برامج مكافحة

.3أف مكقع التكاصل االجتماعي (الفيس بكؾ) ىك أكثر مكقع تتـ مف خاللو عمميات االختراؽ،
كاالبتزاز االلكتركني ،كاالسقاط.
.4أف ىناؾ افتقار تكعكؼ لدػ أكلياء األمكر بضركرة متابعة التقنيات الرقمية التي يمتمكيا ابناءىـ.
 .5ضعف الرقابة العامة عمى شبكات كمصادر الحصكؿ عمى االنترنت.
.6عدـ كجكد قانكف لمجرائـ االلكتركنية قكؼ كيتـ تطبيقو بشكل فعاؿ لمحفاظ عمى األمف الرقمي.

توصيات البحث:
لقد خرجت الباحثات مف ىذا البحث بعدد مف التكصيات:
 .1تكص ػػي الباحثػ ػػات بض ػػركرة عقػػػد دكرات ككرش عم ػػل كن ػػدكات لنش ػػر ثقاف ػػة األم ػػف الرقمػػػي بػػػيف
الطالبػػات كتعزيػػز مفػػاىيـ األمػػف الرقمػػي كمقكماتػػو ،لتحقي ػ النفػػع كالفائػػدة مػػف خػػالؿ االسػػتخداـ
األمثل لمتقنيات الرقمية لالستفادة مف التكنكلكجيا الحديثة بكافة أشكاليا.
 .2التأكيػػد عمػػى أىميػػة دكر األس ػرة الكاعيػػة ،كاكليػػاء األمػػكر فػػي متابعػػة أبنػػائيـ كتكجيػػو سػػمككياتيـ
كتعزيز ىذا الدكر مف خالؿ عقد ندكات ليـ حكؿ ىذا المكضكع.
 .3ضركرة تكثيف الجيكد مع جميع الجيات مثل المراكز المختصة ،كمؤسسات الداخمية ،كالمػدارس
الثانكيػة كأكليػػاء االمػػكر كعمػػى جميػػع المسػػتكيات إليجػاد آليػػات عمػػل فعالػػة لقاعػػدة تكعكيػػة شػػاممة
لجميػػع مسػػتخدمي كسػػائل التكاصػػل االجتمػػاعي كاالنترنػػت بصػػفة عامػػة لتعػريفيـ بمنػػافع كمضػػار
ىذا التطكر التقني.
 .4إيجاد آلية لمرقابة بمفيكميا الشامل كتقديـ المحتكػ النافع لمستخدمي كسػائل التكاصػل كاالنترنػت
عمكما.
 .5سػػف ق ػكانيف لمكافحػػة الج ػرائـ االلكتركنيػػة ،بحيػػث يػػتـ معاقبػػة كػػل مػػف يقػػكـ بالتحاي ػل أك ارتكػػاب
جريمة
 .6ضركرة القياـ بمزيد مف األبحاث التي تتناكؿ ىذا المكضكع.
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"٠٢٩٢
https://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%
D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B
0%D9%83%D9%8A%D8%A9
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" .17مؤسسة مكنتي كارلك الدكلية .المخاطر األمنية لميكاتف الذكية" آخر تحديث2013/04/13 :
– "11:22
https://www.mc-doualiya.com/articles/20130412%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A
7-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%A8%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA

( .18سعيد ،بشار)" ،أمف اليكاتف الذكية" ،مركز مجتمع األمف العربي 30،أغسطس2014، ،
http://security4arabs.com/2014/08/30/smart-mobile-security/
( .19اإليذاء ،سامي)" ،األجيزة الذكية .المخاطر كالحماية" ،المجمكعة السعكدية ألمف
المعمكمات2019،
http://hemayagroup.org/home/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8
%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2/

( .20عيبات ،عال) "،ما معنى اليكاتف الذكية " .مكقع مكضكع ،آخر تحديث٠٢ ،٩٩:٩٤ :
سبتمبر ٠٢٩٢
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%
D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84
%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9

( .21خريشة ،دمحم)" ،نصائ لحماية نفسؾ مف االختراؽ "مكقع تكنكاؼ ،عماف ،االردف ،يناير
2015
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https://www.technawi.net/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-2/
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التعػػرؼ إلػػى المخػػاطر األمنيػػة لميكاتػػف الذكيػػة كالتػػي تتعػػرض ليػػا الطالبػػات ،كأىػػـ السػػبل كالطػػرؽ
كاالحتياطات الالزمة لتجنب تمؾ المخاطر.
نوع األسئمة:
أسئمة مفتكحة
العينة المستيدفة:
المقدـ :نضاؿ كالب ،مدير الشرطة بمحافظة خاف يكنس.
صيغة أسئمة المقابمة:
.1حدثنا عف المخاطر األمنية لمتقنيات الرقمية؟ كبرأيؾ ماىي أكثر تمؾ المخاطر التي
تتعرض ليا الفتيات مف كجية نظرؾ؟
.2برأيؾ ماىي الطرؽ كاالحتياطات األمنية التي يمكف أف تقكـ بيا الفتيات لتقميل تمؾ
المخاطر الى أدني درجة ممكنة؟
 .3أنتـ كمؤسسة أمنية كشرطية تابعة لك ازرة الداخمية ىل كاف لكـ دكر في نشر الكعي األمني
كالثقافة األمنية لمتقنيات الرقمية بيف المكاطنيف ،كىل ارتقى دكركـ الى الدرجة المطمكبة؟
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ممحق ()2
استبانة
األمن الرقمي لدى طالبات المدارس الثانوية في مدينة خان يونس وسبل تعزيزه
عزيزتي الطالبة/
نرجػك منػؾ اإلجابػة عػػف فقػرات االسػتبانة بمصػػداقية كمكضػكعية ،حيػث سػػكؼ يػتـ اسػتخداميا بيػػدؼ
البحث العممي فقط.
بدرج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بدرج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بدرجة

الرقـ الفقرة

كبيرة
1

أسػػتخدـ كممػػة مػػركر خاصػػة بػػي كمككنػػة مػػف أكثػػر مػػف 14
حرؼ.

2

أبتعد عف استخداـ نفس كممة المركر عمى حسابات أخرػ .

3

أتجنػ ػػب فػ ػػت االعالنػ ػػات المشػ ػػبكىة التػ ػػي عػ ػػادة مػ ػػا تكػ ػػكف
مرتبطة ببعض التطبيقات.

4

أقكـ باستخداـ برنامج مضادة لمفيركسات.

5

أضع الصقا عمى الكامي ار أثناء استخدامي لياتفي.

6

أتجن ػ ػ ػػب إض ػ ػ ػػافة أؼ أش ػ ػ ػػخاص عم ػ ػ ػػى ش ػ ػ ػػبكات التكاص ػ ػ ػػل
االجتماعي الخاصة بي اف كنت غير متأكدة مف ىكيتيـ.

7

أق ػػكـ ب ػػإغالؽ ش ػػبكة الػ ػكاؼ ف ػػاؼ مباشػ ػرة بع ػػد االنتي ػػاء م ػػف
حاجتي ليا.

8

أبتعد عف فت الركابط التي تحكؼ المعمكمات المثيرة.

9

أتجنب نشر صكرؼ عمى مكاقع التكاصل في المناسبات.
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متكسطة

قميمة

10

أبتعد عف ترؾ ىاتفي مع أؼ شخص غير مكثكؽ بو.

11

أتجنب فت المرفقات مف مصادر غير معركفة.

ممح رقـ 3
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