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 ممخص:
عن مدي وعي أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة جنوب  لى الكشفإ الدراسة ىَدَفت

الوادي ببنود سياسة الخصوصية بمواقع التواصل االجتماعي، تحديد مدي وعييم بسياسات وضوابط 
ومعرفة مدي تأثير ، مواقع التواصل االجتماعيتخزين البيانات عبر األجيزة المستخدمة لمولوج إلى 

عمى التفاعل والتشارك المعرفي ليم، واعتمدت الدراسة عمي المنيج بنود سياسة الخصوصية 
الميداني واستخدمت االستبانة االلكترونية كأداة لجمع البيانات عن مجتمع الدراسة الذي بمغ عدده 

تأكيد أعضاء ( عضو واستغرقت الدراسة عام وشير تقريبًا ومن أبرز نتائجيا أنيا كشفت عن 317)
: عمى أن السياسات والضوابط المتعمقة بتخزين البيانات الشخصية في 5443 ىيئة التدريس بنسبة

مواقع التواصل االجتماعي ال كما أن  ،مواقع التواصل االجتماعي تتسم بالغموض وعدم الوضوح
تقوم بإعبلميم بالتغيرات التي تطرأ عمى سياسة أمن وتخزين بيانات الخصوصية، باإلضافة إلى عدم 

مكانية التتبع أثناء تصفح المواقع وتخزين البيانات الشخصية حماية الممفات ا لمختزنة من التداول وا 
لممستخدم، ومن أىم توصياتيا إعبلم المشتركين في مواقع التواصل االجتماعي بكافة التغيرات التي 
تطرأ في سياسات ضبط وتخزين البيانات الشخصية أواًل بأول، وضرورة إلزام المؤسسات المسئولة 

مواقع التواصل االجتماعي بإتاحة الفرصة أمام المستخدمين لمتحكم في التنبييات المتعمقة  عن
العمل عمى حماية البيانات أو تشغيميا و  بسياسات أمن وتخزين البيانات سواء فيما يتعمق بإيقافيا

الشخصية وذلك من خبلل تشفير البيانات وفرض إجراءات تعزيز حماية البيانات الشخصية عمى 
 مواقع التواصل االجتماعي4

 
 ممف تعريف االرتباط، الخصوصية، مواقع التواصل االجتماعي،سياسة  الكممات المفتاحية:

 .التشارك المعرفي
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 تمهيـــــد:
والمعمومات البيانات تداول ألمن وسبلمة  يمثل ظيور شبكة اإلنترنت تحديًا جديدً 

ءًا من محركات البحث التقميدية أو بدتي أنحاء العالم؛ في ش فراد والمؤسساتاأل بين
المدمجة حيث تقوم بجمع وتخزين بيانات البحث الخاصة باألفراد والمؤسسات عمى 

كافة  بتتبع-بياالمدمجة  وفقُا لطبيعة البرمجيات-حد سواء، كما تقوم مواقع الويب 
 4األنشطة عمى مواقع اإلنترنت

اإلنترنت وفري خدمة ومن المؤكد أن التقنيات الحديثة مكنت مزودي أو م
Internet Service Provider (ISP)  البيانات من تجميع كمية غير مسبوقة من

والتطبيقات الخدمة وذلك من خبلل المراقبة أو البرمجيات الشخصية عن المشتركين ب
بطبيعة الحال انعكس ذلك عمى و  ،المختمفة متصفحات الويبفي واآلليات المستخدمة 

تسمح لؤلفراد والييئات والمؤسسات بكافة التي  صل االجتماعيمواقع التواتطبيقات 
أصبحت  حيث ،ى والمشاركة في الشبكات الرقميةبمشاركة المحتو  أنواعيا ومستوياتيا

ىي األكثر شيوعًا منصات وسائل التواصل االجتماعي والشبكات االجتماعية 
 والتفاعل مع اآلخرين4  واستعمااًل لمتواصل

ع في استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل جميع الفئات ومع التزايد السري
يظل أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم أكثر الفئات التي ُيفترض أن ُتدقق في سياسة 
الخصوصية بحكم امكانياتيا العممية والفكرية واالبداعية، ويعد الكشف عن طبيعة 

تحديد الوعي بالتغيرات التي ونوعية المعمومات والبيانات الشخصية التي يتم جمعيا و 
تطرأ عمى بنود سياسة الخصوصية ومدي تأثيرىا عمي تفاعل المستخدمين من األمور 

 التي تحظي باالىتمام إلى حد كبير4



 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة جنوب الوادي بسياسة الخصوصية  مدي وعي
 

 2222 أكتوبر 4 نخمسووال سادسالعذد ال

 المنهجي لمدراسة: اإلطار أواًل:
  :المحاور الفرعية التالية عمىاإلطار المنيجي لمدراسة تضمن ي     

  الدراسة: مشكمة .1
بيانات مستخدمي شبكة اإلنترنت اوف واسعة النطاق بشأن خصوصية مخُتوجد 

م عن الخصوصية، وتبين 1999أجريت دراسات عام  مى سبيل المثالبشكل عام؛ فع
من وقت  شخصية بيانات: من مستخدمي الويب رفضوا تقديم 95أن ما يقرب من 

 Economist The أعدت مجمة بالخصوصية، كما تتعمق بسبب مخاوف آلي آخر
األمريكيين قمقون بشأن ما يحدث من : 88م أظير أن 1999مسحًا في مايو

المتعمقة بالمفاىيم التقميدية  تالتي يتم جمعيا عنيم كما أن التيديدا لممعمومات
 ,Tang, Z., Hu, Y.J., & Smith) المستقبللمخصوصية ستشيد انتشارًا في 

M.D. 2007, P.1534) 
 لممشتركين في مواقع التواصل االجتماعيصية تخزين البيانات الشخو ُيعد حفظ 

، كما أن سياسة  أمرًا خطيراً  بناًء عمى ما تخولو سياسات وضوابط الخصوصية
قد الخصوصية التي وضعتيا المؤسسات المسئولة عن مواقع التواصل االجتماعي 

في ظل عدم توافر وسائل تكشف عن مدي السيما  يتسبب في تيديد الخصوصية،
سياسة البنود المدرجة أن المستخدم قمما يعبأ بقراءة كل جانب  إلىطورتيا، خأىميتيا و 

والتي قد يعتبرىا البعض  فييا االشتراكقبيل مواقع التواصل االجتماعي الخصوصية ب
لو، حيث يتم بالنسبة  إشكالية أي الموافقة عمييا مثلال يو مجرد إجراءات روتينية 

 .وفقًا ليذه الضوابط والشروط عميياالتحكم فييا بموجب بالموافقة 
إشكالية الدراسة في طرح موضوع ُيعد من الخطورة بمكان  تبدو عميوبناًء و 

وخصوصًا في ظل عدم الشفافية التي تنتيجيا مؤسسات مواقع التواصل االجتماعي 
الخصوصية وآليات الموافقة عمييا، باإلضافة إلى عدم تحقق  في طرح بنود سياسة

انتياك خصوصية يكفل تأمين ىذه البيانات، فضبًل عن احتمالية  األمان الكافي بما
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م أعضاء ىيئة التدريس البيانات الشخصية لممشتركين فييا من كافة الفئات ومن بيني
 4ومعاونييم

 :هختيار ومبررات االدراسة  موضوعأهمية  .2

تخزين سياسة الخصوصية المتبعة في  ةتمد أىمية موضوع الدراسة من أىميتس
، وتنحصر أىمية موضوع الدراسة لشخصية بمواقع التواصل االجتماعيانات االبي

 :في جانبين ىمااختياره  ومبررات
ية وخطورة البنود المدرجة الغرض منو تسميط الضوء عمى أىمالجانب النظري: 4 1

الوقوف عمى مدي الخصوصية بمواقع التواصل االجتماعي وبيان ماىيتيا و  بسياسة
كاديمي، باإلضافة إلى محاولة عية المشتركين بيا من المجتمع األخطورة بنودىا وتو 

ور إلى رصيد اإلنتاج الفكري في المجال بشكل عام وتحديدًا محا الدراسة ضيفأن تُ 
   .التواصل االجتماعي الوعي ومواقع

يسعي إلى تقديم رؤية واضحة عن مدي الوعي بسياسة 4 الجانب التطبيقي: 2
صل االجتماعي وتحديدًا فيما يتعمق بضبط وأمن وتخزين الخصوصية بمواقع التوا

البيانات الشخصية وتأثيرىا عمى التشارك المعرفي لدي أعضاء ىيئة التدريس 
 4ومعاونييم بجامعة جنوب الوادي

 وقع اختيار الباحث عمي ىذه الفئة )مجتمع الدراسة( دون سواىا لؤلسباب التالية:
م يأتون في مقدمة الفئات األكثر ثقافة ووعيًا أن أعضاء ىيئة التدريس ومعاونيي-1

بوسائل التواصل االجتماعي وآليات التعامل معيا نظرًا لطبيعة عمميم التي تقتضي 
 التفاعل والتشارك المعرفي4

أنيا تغطي جميع كوادر أعضاء ىيئة التدريس في المجتمع الجامعي؛ سواء من -2
 أو المدرسين المساعدين أو المعيدين4األستاذة واألستاذة المساعدين أو المدرسين 

أنيا ُتمثل جميع قطاعات الدراسة الجامعية؛ سواء في مجاالت العموم اإلنسانية أو -3
 4ةالبحتة أو التطبيقي
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 الدراسة:أهداف  .3

مدي وعي أعضاء ىيئة الوقوف عمى  :ىو رئيستحقيق ىدف  إلىالدراسة  تسعي
مواقع الخصوصية المتبعة في سياسة التدريس ومعاونييم بجامعة جنوب الوادي ب

ىذا اليدف  إطاروفي التفاعل والتشارك المعرفي، عمى  وتأثيرهالتواصل االجتماعي 
 :لتاليالنحو ا عمىألىداف الفرعية لمدراسة اتتبمور بقية 

بجامعة  ومعاونييم أعضاء ىيئة التدريس التعرف عمى الواقع الفعمي الستخدام -1
   .واصل االجتماعيلمواقع التجنوب الوادي 

 بجامعة جنوب الوادي ومعاونييممدي وعي أعضاء ىيئة التدريس  عن الكشف-2
 .يبمواقع التواصل االجتماع الخصوصية سياسةنود بب

بسياسات بجامعة جنوب الوادي  ومعاونييم أعضاء ىيئة التدريس وعيمدي  تحديد-3
مواقع التواصل لى تخزين البيانات عبر األجيزة المستخدمة لمولوج إوضوابط 
 .االجتماعي

التشارك المعرفي التفاعل و عمى  الخصوصية بنود سياسةمدي تأثير  معرفة-4
 .بجامعة جنوب الوادي ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم

التي تكفل زيادة وعي أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  تعمى المقترحا الوقوف-5
 .رك المعرفةالخصوصية وتشا ياسةبسبجامعة جنوب الوادي 

 . تساؤالت الدراسة:4
فيما لتساؤالت التي ُتجيب عنيا الدراسة ا بمورةيمكن  الدراسة يد أىدافمن خبلل تحد

 :يمي

ما واقع استخدام أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة جنوب الوادي لمواقع -1
 لتواصل االجتماعي؟ا

جنوب الوادي ببنود سياسة ما مدي وعي أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة -2
 الخصوصية بمواقع التواصل االجتماعي؟



 : المكتبات واإلعالمسادسلالجزء ا              بنها  جامعة-مجمة كمية اآلداب 
 

 2222 أكتوبر 7 نخمسووال سادسالعذد ال

ما مدي وعي أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة جنوب الوادي بسياسات -3
 وضوابط تخزين البيانات عبر األجيزة المستخدمة لمولوج إلى مواقع التواصل االجتماعي؟

ارك المعرفي ألعضاء ىيئة ما تأثير بنود سياسة الخصوصية عمى التفاعل والتش-4
 التدريس ومعاونييم بجامعة جنوب الوادي؟

ما المقترحات التي تكفل زيادة وعي أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة -5
 جنوب الوادي بسياسة الخصوصية وتشارك المعرفة؟

 . منهج الدراسة وأدواتها:5

 منهج الدراسة:  1.5
المنيج  ة عمى تساؤالتيا استخدم الباحثألغراض تحقيق أىداف الدراسة واإلجاب

 وتحميل بيدف جمع والتحميلالوصف  عمى سوالذي يعتمد باألسا ميداني"مسحي ال"ال
ممثمة في بعينيا واقع استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل فئة  البيانات حول

ل بنود ، مع االعتماد عمى تحميبجامعة جنوب الوادي أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم
تأثير  بيانسياسات الخصوصية وطرح أىميا وأكثرىا خطورة لتحديد مدي وعييم بيا و 

 .من جانبيمالتشارك المعرفي التفاعل و  سياسة الخصوصية عمى
 أدوات جمع البيانات: 2.5

)ممحق األداة األساسية  باعتبارىا )الكترونية( ستبانةقام الباحث بإعداد وتصميم ا
عبر اإليميل  ياوذلك من خبلل ارسال عمي مجتمع الدراسةيميا حيث تم تعمالدراسة( 
والصفحة الرسمية  عضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة جنوب الواديأل الرسمي

ىداف الدراسة أولتحقيق  الجامعة عمى الفيس بوك، تلمركز معمومات واتصاال
بتحديد  بدأتسية رئي بنودربعة االستبانة إلي أ تم تقسيمواإلجابة عمي تساؤالتيا 

مواقع التواصل ل مواقع استخدامي يمييامجتمع الدراسة ل رافيةالديموج تالبيانا
الوعي بسياسات أمن وتخزين بيانات الخصوصية في فتضمن  الثالث، أما االجتماعي

التشارك المعرفي لموقوف عمى مدي تأثير  ، وختمت ببندمواقع التواصل االجتماعي
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مجتمع بين التشارك المعرفي وتداول البيانات  التفاعل عمىىذه الضوابط والسياسات 
 4الدراسة

في المجال )ممحق قائمة  المتخصصين األساتذةبعض تحكيم االستبانة من جانب 
عمى مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس كما خضعت االستبانة لمتجريب  ،بأسمائيم(

و اإلضافة أو أاء بالحذف جراء بعض التعديبلت سو إ فكان لزاماً الجامعة ومعاونييم ب
التعديل والعمل عمى ضبطيا بما يكفل صبلحيتيا لمتطبيق والقياس، وبعد تطبيقيا خرج 

 4الباحث بمجموعة من المؤشرات التي تخدم موضوع الدراسة في الجوانب المراد تغطيتيا
 عمىبنود رئيسية موزعة أربعة تغطي  ( سؤاالً 23)االستبانة في صيغتيا النيائية 

 التالي: حوالن
 ( يوضح البنود الرئيسة لبلستبانة وعدد العناصر )األسئمة( الواردة بيا1جدول رقم )

 عدد األسئمة البند عنوان  م

 5 لمجتمع الدراسةالبيانات الديموجرافية  1

 3 الدراسةمجتمع من قبل  استخدام مواقع التواصل االجتماعي 2

 11  .ل االجتماعيالخصوصية في مواقع التواص ةالوعي بسياس 3

 4 بين مجتمع الدراسة اسة الخصوصية عمى التشارك المعرفييتأثير س 4

 23 العدد اإلجمالي لمعناصر )األسئمة(

 وعناصره تحديداً  البند الثاني عمىتركيز الباحث  بنود االستبانة عمىالمبلحظ 
ال البنود األخرى مع مراعاة عدم إىم لدراسةلموضوع ا ةباعتباره ُيشكل الركيزة األساسي

لمحصول عمى البيانات األساسية والضرورية التي تخدم أىداف الدراسة في االستبانة 
  4ودون إخبلل بأي جانب من جوانب الدراسةبشكل موضوعي وتساؤالتيا 

 :والعينة الممثمة مجتمع الدراسة 5.3

عة بجام ( عضو ومعاون1786)بمغ إجمالي عدد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم 
الموقع الرسمي لمجامعة  عمىجنوب الوادي وفقُا آلخر إحصاء 



 : المكتبات واإلعالمسادسلالجزء ا              بنها  جامعة-مجمة كمية اآلداب 
 

 2222 أكتوبر 9 نخمسووال سادسالعذد ال

(https://www.svu.edu.eg/ar/ )وتجدر  ،م2821في يوليو فترة إعداد الدراسة حتى
( 317) عدد األعضاء المجيبين عمى االستبانة إلى لوصولالباحث  سعياإلشارة إلي 

المواقع العممية اإلحصائية لتحديد حجم العينة بشكل  إلىا أن الباحث لجأ ، سيمعضو
 وفي مقدمة ىذه المواقع وأشيرىا:؛ عممي ودون أي تدخل شخصي

(calculator.html-size-https://www.calculator.net/sample)  تم حيث 
مع ( :95)ب ستوي الثقة المطمو وتحديد م (1786)الدراسة  لمجتمعالعدد الكمي تحديد 
وبإدخال العدد الكمي جاءت العينة الممثمة ( :5 اقل نسبةاختيار )الخطأ ىامش بيان 

من إجمالي عدد أعضاء ىيئة  :1747 بنسبة( 317) عدد لمجتمع الدراسة محصورة في
 4التدريس ومعاونييم

  :الدراسةحدود  .6
 الموضوعية: الحدود 1.6

 الخصوصيةسياسات مدي وعي أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بتعالج الدراسة 
Policy of Privacy التشارك المعرفي عمىالتواصل االجتماعي ومدي تأثيرىا  بمواقع، 

التشريعات التي تقرىا الحكومات الموائح والقوانين و  ويخرج عن حدود ىذه الدراسة
البرمجيات  استخدام وكذلك ،مواقع التواصل االجتماعي عمىتداول البيانات  لضبط

كما يخرج  ،مواقع التواصل االجتماعيالمشتركين بفي اختراق خصوصيات المستخدمة 
بشكل  التشارك المعرفي في مواقع التواصلوضوابط ممارسات وآليات  عن حدودىا

 عام4
 الحدود النوعية: 2.6

عضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ومدي وعييم بسياسات أ عمى تنطبق الدراسة
ومدي  ،أيًا كان عددىا ونوعيتيا وتبعيتيامواقع التواصل االجتماعي الخصوصية المتبعة ب

تُتاح  حتىوقد تم مراعاة ذلك عند تصميم االستبانة  ،تأثير ذلك عمى التشارك المعرفي
 4مجتمع الدراسةاستخداميا من جانب الفرصة كاممة لتحديد نوعية مواقع التواصل التي يتم 

https://www.svu.edu.eg/ar/
https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html
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 الزمنية: الحدود 3.6
لتي استغرقتيا الدراسة الحالية وتحديدًا من تتمثل الحدود الزمنية لمدراسة في الفترة ا

عام  :م، أي2821 رم وحتى نياية شير سبتمب2828من عام  سشير أغسطبداية 
  وشير تقريبًا4

 :)الجغرافية( المكانية الحدود 4.6
لتشمل أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة جنوب المكانية  حدودال تتسع

لرئيسي لمجامعة ا فتمثل المقر قنا؛ أما البحر األحمرقنا و  الوادي التي تغطي محافظتي
 الغردقة مدينةوتحديدًا البحر األحمر محافظة أما و كمية ومعيد، ( 17) يوجد بياو 

كمية الحاسبات والذكاء و وكمية األلسن ة : كمية التربيوىيكميات فقط  (3)بيا  فيوجد
 4االصطناعي

 . مصطمحات الدراسة:7
 Awareness الوعي: 1.7

ميارة العثور عمى المعمومات التي  :الوعي بأنو Joan M. Reitz( 2813)ُيعرف 
 :يتضمن المفيوم أيًضا، و تقنيات البحث الشائعة االستخدام ومعرفة المرء 444يحتاجيا 

 فعال،ة إلجراء تقييم نقدي لمحتوى المعمومات وتوظيفو بشكل الميارات المطموب
نقل  يتم االعتماد عمييا فيباإلضافة إلى فيم البنية التحتية التكنولوجية التي 

 بما في ذلك سياقيا االجتماعي والسياسي والثقافي وتأثيرىا4  المعمومات،
لكي يكون أنو  عمى (2006) (ALA)األمريكيةت كدت جمعية المكتبات والمعموماأو 

عمى التعرف عمى وقت الحاجة إلى المعمومات  اً أن يكون قادر  فينبغي اً الشخص واعي
وأن يكون لديو القدرة عمى تحديد وتقييم واستخدام المعمومات المطموبة بشكل فعال، 

يعرفون كيف يتم تنظيم المعرفة، وكيفية العثور عمى األشخاص الواعون معموماتيًا و 
فية استخدام المعمومات بطريقة يمكن لآلخرين التعمم منيا4 إنيم المعمومات، وكي

أشخاص مستعدون لمتعمم مدى الحياة، ألنيم يستطيعون دائًما العثور عمى المعمومات 
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 أيدييم4 في أمور بينقرار اتخاذ البلزمة ألي ميمة أو 
  The Privacy policyالخصوصية: سياسة  2.7

ىي المفتاح لبناء الثقة بين و المعمومات خصوصية  تعني ببساطة:الخصوصية 
 لتحقيق مواثيق مطمبًا ضرورياً الثقة ، وُتعد في التعامبلت المستمرة ؤسسات واألفرادالم

 وثيقة سياسة الخصوصية ىي عبارةوىناك من يري أن 4 التجارة والتداول االلكتروني
بجمع ألول االطرق التي يقوم بيا الطرف كل أو بعض أو مستند قانوني يكشف عن 
دارتيا4 يمكن أن تكون المعمومات الشخصيةنشرىا بيانات العميل واستخداميا و  ، أو وا 

اسم الشخص، العنوان، تاريخ  وقد تتضمناستخدامو لتحديد ىوية الفرد،  نبيان يمك
 ,Hirsch)لخ 444ا الشخصية الميبلد، الحالة االجتماعية، معمومات االتصال، اليوية

D.D. 2011, p439) حق الفرد )أو المجموعة( في الحفاظ سياسة الخصوصية كفل وت
خاصة  عنيا،الكشف  وعدمعمى المعمومات المتعمقة بالحياة الشخصية والمينية 

والبقاء بعيًدا عن المراقبة باستثناء ما ىو مصرح بو لممؤسسات العامة والخاصة 
 بموجب أحكام القانون4 

 Social Network Sites (SNSs)مواقع التواصل االجتماعي:  3.7
عبارة عن شبكة اتصاالت بين مجموعة من األفراد، كبيرة كانت أو صغيرة، وىي 

رسمية أو غير رسمية؛ حيث يعتمدون عمى تقنيات مواقع الويب في مشاركة بياناتيم 
 (Panckhurst, R., & Marsh, D. 20084) الشخصية وأخبارىم وصورىم
من خبلل األصدقاء وغيرىم  بيناعل لتفلمتواصل واوتستخدم ىذه المواقع 

 ، كما ُتستخدم في نقل وتبادل المعمومات التي تتراوح بينعمى ىذه المواقع مجموعات
 ,.Mingle, J) الخ4 444والبحوث واآلراء، التعبير عن المشاعر،و  والمناقشاتاألخبار 

& Adams, M. 2015  ) 
 Knowledge sharing المعرفي: التشارك 4.7 

المعرفة )المعمومات أو الميارات أو الخبرة( بين  نشاط لتبادل :لمعرفيالتشارك ا
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تتجاوز  المعرفة إذ أن أخرى4 أو مؤسسات زمبلء أو أصدقاء أو عائبلت أو منظمات
4 والتشارك المعرفي "لماذا"و  "كيف"حول تدور المعرفة ، و مجرد استيبلك المعمومات

لركائز األساسية لؤلفراد وضمان تعزيز بناء احيث يساعد عمى  المعرفة،يتجاوز مجرد 
 ,Yeo, R., & Dopson, S. 2017) المؤسساتمزيد من الخبرات التعميمية والبحثية في 

P414) 
أن التشارك  (Serban, A. M., & Luan, J.  2002) سيربان ولوان كبًل منويري 

ل التكنولوجية نقل وتبادل المعرفة بين األفراد والمجموعات بشتى الوسائالمعرفي يعني: 
المتاحة بغرض زيادة فرص اإلفادة من المعرفة التي يتشارك فييا األفراد مع بعضيم 
البعض بشكل رسمي أو غير رسمي، وغالبا ما يتم التشارك المعرفي بين 

 (P.11) 4المتخصصين في مجاالت معرفية
 الدراسة:الدراسات السابقة والمثيمة في موضوع  .8

المصادر  تم مراجعة ابقة أو المثيمة في موضوع البحثلسالدراسات ا عمىموقوف ل
 التالية:

 مكتبات الجامعات المصرية4تحاد الالموحد ال الفيرس-1
لئلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعمومات/ محمد  الببميوجرافيالدليل -2

 م(4 2821اإللكترونية  النسخة-النسخة المطبوعة )اليادي4 فتحي عبد 
اليادي لئلنتاج الفكري المتاحة بموقع االتحاد العربي لممكتبات والمعمومات  دةقاع-3

 )اعمم(4
 (Cybrarians)قواعد بيانات البوابة العربية لممكتبات والمعمومات -4

 Yahoo + Google+ Bing التقميدية:محركات البحث -5
 Dogpile: (Meta)الوصفية البحث  محركات-6
المتاحة من خبلل بنك المعرفة مثل: دار المنظومة  قواعد البيانات العربية-7

 والعبيكان4
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 المصطمحات التالية:وأثناء البحث تم استخدام     

مواقع التواصل ( )أمن وتخزين البيانات الشخصيةالخصوصية( )سياسات  سياسة) 
 4المعرفي(التشارك ( )االجتماعي

 المثيمةالسابقة و جنبية واألالعربية مجموعة من الدراسات  وجودتبين وبعد البحث 
سواء ما يتعمق بشبكات مواقع  موضوع الدراسة الحاليةعالجت محاور جانبية لالتي 

عضاء ىيئة التدريس ليذه أالتواصل االجتماعي بشكل عام أو التي تناولت استخدام 
سياسة أو التي تعرضت ل إشارة إلي سياسة الخصوصية ومدي الوعي بياالمواقع دون 
 الدراساتأو ومعاونييم بيا أعضاء ىيئة التدريس وعي ن االىتمام بدو الخصوصية 
في المواقع الرسمية لمجامعات الحكومية ولم تتعرض  ةسياسة الخصوصيالتي تناولت 

ومعاونييم أعضاء ىيئة التدريس وعي مدي أو لمواقع شبكات التواصل االجتماعي 
مجانب الرئيس لأي دراسة لم تتعرض وبناًء عميو ، المدرجة بيا الخصوصية بسياسة

وفقًا لمترتيب الزمني من القدم إلي عرض ىذه الدراسات يمكن ، و لحالية برمتولمدراسة ا
 التالي:النحو  عمياألحدث 

 :الدراسات العربية 8.1
استخدام أعضاء ىيئة التدريس عمي ( م2815) األوليدراسة الانصبت –1

الكشف عن أثر  يوتمثمت أىدافيا ف ،الجتماعيبالجامعات المصرية لمواقع التواصل ا
استخدام أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية لمواقع التواصل االجتماعي 

الدراسة الميدانية التي أجرتيا الباحثة بعد المتحققة منيا من خبلل  عاتواالشبا
واستخداميا لبلستبانة كأداة لجمع البيانات وقامت  الميداني المسحاعتمادىا عمى منيج 

من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم تطبيقيا عمى عينة الباحثة بتوزيعيا الكترونيًا ثم 
 ( موزعة عمى ثبلث جامعات مصرية ىي:158بشكل متوازن، حيث بمغ عدد العينة )

مفردة لكل جامعة وذلك لتمثيل كافة أشكال التعميم  58بواقع  أكتوبر-األزىر –القاىرة 
أعضاء  استخدامعبلقة بين كثافة  وجودرز نتائجيا وكان من أب 4مصرالجامعي في 
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 العمميالتخصص من  التواصل االجتماعي وبين كبلً  لمواقع ىيئة التدريس ومعاونييم
بينما لم تكن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين كثافة ، العممية ةأو الدرج رأو العم

أو  المنصب اإلداري أوالنوع التواصل االجتماعي وبين كبًل من لمواقع استخداميم 
ن ىذه الدراسة تمتقي ومن المؤكد أ 4(2815، ناصر، نيى السيد أحمد) الجامعة نوع
الدراسة الحالية بشكل عام مع اختبلف اليدف الرئيس لكل منيما حيث موضوع مع 

االستخدام وعبلقتو بمتغيرات عديدة بينما تيتم الدراسة  عمىتركز الدراسة السابقة 
مواقع في اسة الخصوصية المدرجة كشرط أساسي لبلشتراك يسبنود الحالية بالوعي 

التشارك المعرفي وىذا مالم تتطرق إليو  عمىالتواصل االجتماعي ومدي تأثير ذلك 
 4ي حال من األحوالبأ الدراسة السابقة

أثر البيئة الثقافية عمى حول ( م2815)في نفس العام الثانية  ُأجريت الدراسة-2
شخصية في المؤسسات الحكومية العربية وركزت الدراسة عمى أمن البيانات ال

 ت الشخصية في المؤسسات الحكوميةالمخاطر المحتممة التي تتعرض ليا البيانا
 إلى التي تتعرض ليا البيانات الشخصيةإجراءات مواجية المخاطر وكذلك تحديد 

البيئة الثقافية الغطاء التشريعي في حماية البيانات الشخصية من االنتياك في جانب 
ومن أبرز  ،الباحثة المنيج الوصفي التحميمي استخدمتو  ،لموظفي المؤسسات العربية

النتائج أن إجراءات مواجية المخاطر التي تتعرض ليا البيانات الشخصية والناجمة 
عن البيئة الثقافية لموظفي المؤسسات العربية تتمثل في التدريب والتعميم ورفع الوعي 

تباع إجر  اءات التقميل من أثر المخاطر من خبلل وضع نظام قانوني لحماية البيانات وا 
الشخصية4 كما اتضح أن بعض الدول وضعت نظام لحماية ضبط وتخزين البيانات 

حمايتيم من مخاطر جمع وتخزين ومعالجة المعمومات في بيئة الوسائل و الشخصية، 
وع من التفاعل اآلمن والفوري ضرورة وجود ن يا:أبرز توصيات منو التقنية الجديدة4 

 وبين-الخاصةتقدميا المؤسسات الحكومية أو -بين خدمات إلكترونية عالية المستوى 
المواطنين الذين يستفيدون من تمك الخدمات والعمل عمى وجود قانون أو ضابط يؤدى 
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من خبلل و  (2815، الغامدي، فوزية بنت صالح) 4ثقة بالمعامبلت اإللكترونيةإلى ال
نيا غطت جانبًا ميمًا يمتقي مع أحد الجوانب األساسية أيل ىذه الدراسة يتضح تحم

ن كان الفارق في تناوليا وفقًا آلليات ا  وىو أمن البيانات الشخصية و  لمدراسة الحالية
ضبطيا وتخزينيا في األجيزة والمؤسسات الحكومية وىو األمر الذي يمثل أكثر أمانًا 

قبل المؤسسات المسئولة عن مواقع التواصل االجتماعي من تمك التي يتم تخزينيا من 
ببنود سياسة الخصوصية في مواقع األمن المحيط  يكن االىتمام بمديحيث لم 

التواصل االجتماعي من أولويات الدراسة السابقة وىو ما ترتكز عميو الدراسة الحالية 
لفئات وعيًا في أكثر ا باعتبارىالموقوف عمي مدي الوعي بيا من جانب فئة بعينيا 

 المجتمع4

سياسات الخصوصية لممواقع  عمي معالجة( م2816) لثةالثا الدراسة ركزت-3
جامعة، وكان اليدف  (25)عددىا  والبالغونية لمجامعات الحكومية السعودية اإللكتر 

بيان الجية عمى مواقع ىذه الجامعات، مع  سياسة الخصوصية منيا تحديد مدي توافر
الجوانب التي ركزت أىم القضايا و معرفة ىذه السياسة، إلي جانب المسئولة عن وضع 

إجمالي من  :52أن نسبة  ومن أبرز نتائجياعمييا من أجل تحميميا والمقارنة بينيا، 
بقية لم تتوافر خصوصية، بينما لم ةياسس بياالمواقع اإللكترونية ليذه الجامعات 

الرتباط من أبرز الجوانب التي أن ممفات تعريف ا إلي جانب، :38نسبة بالجامعات 
( مواقع 8)حيث توافرت في اإللكترونية  اشتممت عمييا سياسة الخصوصية في المواقع

ومن أىم توصيات الدراسة ضرورة اىتمام  ،: من إجمالي عدد المواقع32بنسبة 
سياسات بوجو عام مع اتاحة الجامعات الحكومية السعودية بمواقعيا اإللكترونية 

، واإلسراع بتوفيرىا والعمل عمى مراجعتيا وتحديثيامييا بشكل واضح، عالخصوصية 
تتوافر في مواقعيا اإللكترونية نظرًا ألىميتيا لمجامعة من ناحية  في الجامعات التي ال

ومن الواضح أن  4(2817، الخثعمي، ميا بنت دخيل اهلل) والمستخدم من ناحية اخري
سياسة الخصوصية وضبط وتخزين في تناول  تمتقي مع الدراسة الحاليةىذه الدراسة 
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لكنيا تختمف عنيا في تركيز اىتمام الدراسة السابقة عمى سياسة الخصوصية البيانات 
بعكس الدراسة الحالية التي لمجامعات كمؤسسات  االلكترونية في المواقعالمتبعة 

صل ينصب اىتماميا عمى ىذه السياسة لكن تمك التي تتبعيا مؤسسات مواقع التوا
االجتماعي من ناحية، فضبًل عن االىتمام بتحديد مدي وعي أعضاء ىيئة التدريس 

 ومعاونييم بيذه السياسة وتأثيرىا عمي تشاركيم المعرفي من ناحية اخري4 
القواعد القانونية واألخبلق لبلتصال الحكومي ( م2817) رابعةالدراسة ال تناولت-4

رصد  وفي مقدمة أىداف الدراسة ،ماراتلتواصل االجتماعي بدولة اإلعبر وسائل ا
مقة بالتعامل مع المواقع اإللكترونية ونظم المتعو الخاصة بالمعمومات القوانين 

القواعد المؤسسية المحددة الستخدام  عمىجانب التعرف  إلىالمعمومات وشبكاتيا 
ل مواقع التواص عمىألدوات التواصل وحساباتيا الجيات الحكومية في دولة اإلمارات 

االجتماعي، ورصد األسس التي تحكم المشاركات اإللكترونية ليذه الجيات وأدوات 
تحدد كيفية قواعد  ثمةأن ومن أبرز نتائجيا  ىذه المواقع، عمىالتواصل وحساباتيا 

بيدف دعم التفاعل مع  ،التواصل االجتماعيمواقع تعامل المنظمة مع أدوات و 
، إلى جانب تعدد أشكال التفاعل مع مةوحثيم عمى التواصل مع المنظ المشتركين

ضرورة يا توصياتأبرز ومن جميور المتعاممين عبر أدوات التواصل االجتماعي، 
غير  االستخدامبالقوانين والموائح التي تمنع  لئللماماالىتمام بتدريب مستخدم اإلنترنت 

عمي  االطبلعضرورة و السميم مع الشبكة وتفاعمو مع مواقع التواصل االجتماعي، 
ن تعمل أمع ضرورة احترام الخصوصية و شروط استخدام المواقع اإللكترونية 

 المؤسسات عمي نشر معايير استخداميا ألدواتيا االجتماعية ومحددات استخدام
عرض الدراسة أنيا خبلل ويتضح من  4 (2817 ،رضوان، أحمد فاروق) الجميور ليا

تعمقة باستخدام مواقع اإلنترنت تطرقت إلى جانب الخصوصية في إطار القوانين الم
الحالية، لكن ومواقع التواصل االجتماعي وىو جانب تمتقي فيو مع أحد جوانب الدراسة 

عمى بنود سياسة الخصوصية في مواقع التواصل االختبلف واضح في عدم تركيزىا 
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ن اىتماميا لم يتجو نحو دراسة مدي ، كما أوخطورتيا عمى المشتركين بيااالجتماعي 
 وعي لدي فئة بعينيا كما ىو الحال في الدراسة الحالية4ال

األساتذة الجامعيين  ماستخدافاتجيت نحو  م(2828)خامسة الدراسة الأما  -5
أساتذة قسم عموم اإلعبلم ، وركزت الدراسة عمي االجتماعيلشبكات التواصل 

التعرف ا وكان من أبرز أىدافي ،وعمم المكتبات بجامعة الحاج لخضر باتنة واالتصال
ومجاالت  عمى مدى استخدام األساتذة الجامعيين لشبكات التواصل االجتماعي

، كما تم التحميمي المنيج الوصفي اعتمدت الدراسة عميو ، ستخدام لتمك الشبكاتاال
 (23)وبمغ عدد مجتمع الدراسة، ات والمعموماتاستخدام االستبيان كأداة لجمع البيان

لشبكات التواصل  أفراد الدراسةاستخدام جميع  اومن أىم نتائجي ،أستاذ جامعي
ن كان تطبيق الفيس بوك ىو األكثر استخدامًا من جانبيم حيث جاء في  االجتماعي وا 

األكثر استخداما من شخصية عمى الفيس بوك الصفحة ال المرتبة األولي؛ وتعتبر
جاء ة، كان ألغراض متعدداستخداميم ليا أن ، ومن المبلحظ ىؤالء األساتذة جانب

التي يمكنيم اإلفادة منيا في المعمومات  الوصول إلى مصادر االستخدامفي أولويات 
إعداد الجديدة أو بحثية المشاريع ال إنجاز وأأغراض البحث العممي سواء التأليف 

الجامعيين  وأن األساتذة والدروس العممية والتدريبات العممية4محاضرات وتجييز ال
بكات الّتواصل االجتماعي في الوظائف األكاديمية، عمى استعداد الستخدام ش

نولوجيا، وتكييفيا مع تكوتطويعيا بشكل ايجابي لتجاوز صعوبات وعراقيل ىذه ال
وتمتقي ىذه الدراسة مع الدراسة  4(2828 ،، وسام يوسفغيده)بن  األكاديميةاألىداف 

م لشبكات التواصل الحالية في االىتمام بمدي استخدام أعضاء ىيئة التدريس ومعاونيي
تختمف معيا في أن  لموضوع العام وفئة الدراسة، لك؛ أي من حيث ااالجتماعي

تنوعُا في فئات أعضاء ىيئة التدريس حيث تشمل أعضاء ىيئة الدراسة الحالية أكثر 
التدريس من كافة قطاعات العموم اإلنسانية والبحتة والتطبيقية فضبل عن عدم التطرق 

وعييم مدي لمواقع التواصل بقدر االىتمام بسياسة الخصوصية و  ألغراض االستخدام 
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الواردة بسياسات الخصوصية المتبعة في ىذه المواقع تخزين البيانات الشخصية ب
وىو ما لم تتطرق إليو  وتأثير بنود تمك السياسة عمى التفاعل والتشارك المعرفي

 الدراسة السابقة من قريب أو من بعيد4
  :ة دونت بالمغة األجنبيةدراسات عربي 8.1.1

وقد  م(2815) ُنشرت عامو ونت بالمغة اإلنجميزية صادف الباحث دراسة عربية دُ 
إلي تحقيق وسعت  سياسة الخصوصية لمواقع الحكومة اإللكترونيةبالدراسة  اىتمت

الوقوف عمى القضايا المتعمقة بسياسة الخصوصية في اىداف رئيسية تمثمت في 
ساء وتحديد مدي حماية المعمومات الشخصية حتى ال يُ  الحكومة اإللكترونية

اعداد وتصميم استخداميا من قبل حكوماتيم ولتحقيق ىذا الغرض حاولت الدراسة 
قائمة مرجعية لقياس درجة التزام مواقع الويب الحكومية بمعايير حماية الخصوصية 

ن باستخدام القائمة والنشر، واىتمت الدراسة بإجراء اختبار لمجموعة مختارة من البمدا
عمى مؤشر التنمية لمحكومة  المرجعية المحددة، حيث تم مقارنة النتائج مع

ألبحاث والتقارير عمى أىمية الخصوصية في ا، ومن نتائج الدراسة تأكيد اإللكترونية
كترونية بين الحكومة اإللكترونية وأثرىا بشأن الثقة وتبني مبادرات الحكومة اإلل

ن الخصوصية ليا تأثير كبير عمى أداء أ كما كشفت الدراسة عن اتالمواطنين والشرك
انخفاض في مؤشر سياسة  وجود إلىباإلضافة  الحكومة ورضا المستخدمين،

بضرورة ، وأوصت الدراسة الخصوصية المنشورة عمى مواقع الحكومة اإللكترونية
لكترونية االعتماد عمى مؤشر نشر الخصوصية والتعريف بو عمى مواقع الحكومة اإل

 ,.Al-Jamal, M., & Abu-Shanab, E) لتقييم المواقع مستقببلً كمؤشر أو معيار 

ن كان  4(2015 االىتمام ينحصر في ثمة التقاء بين ىذه الدراسة والدراسة الحالية فوا 
بينما االلكترونية بشكل عام، عمى المواقع  وبنود الخصوصية بنشر وتحديد بيانات

مجتمع فئة و ُممثبُل في زة خصوصًا فيما يتعمق بمجتمع الدراسة تبدو جوانب التباين بار 
ببنود سياسة الخصوصية عمى مواقع التواصل  من ناحية وقياس مدي الوعي الدراسة
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عن االستخدام العام من ناحية  بعيداً مشاركاتيم لممعرفة  عمىوتأثير ذلك  االجتماعي
 4اخري

  األجنبية:الدراسات  8.2
 م البحث في المصادر التالية:السابقة تاألجنبية دراسات ال عمىلموقوف      

1-Education Research Complete.  2-EBSCO. 3- ProQuest Dissertation 

& Theses Global (PQDT). 4-Science Direct   
 وأثناء البحث في المصادر السابقة تم استخدام المصطمحات التالية: 

The Privacy - Social Network Sites - Social media organizations  -  

Knowledge sharing. 
لتي او موضوع الدراسة الحالية، لمجموعة من الدراسات المثيمة الباحث ع استرج

الخصوصية موضوع تدور حول االستخدام أو االستفادة من مواقع التواصل أو تناول 
التدريس ال من قبل فئة أعضاء ىيئة لمستخدمي مواقع اإلنترنت بشكل عام 

ولم يقف الباحث عمي دراسة تعني بجميع جوانب الدراسة الحالية تحديدًا ومعاونييم، 
لموقوف عمى األطر المنيجية وطرق بعرض الدراسات األجنبية السابقة  لذا يكتفي

 إلىذه الدراسات وفقًا لمترتيب الزمني من القدم ، ويمكن استعراض ىالمعالجة بيا
 عمى النحو التالي:األحدث 

بلل حماية الخصوصية اكتساب الثقة من خم( 2885الدراسة األولي )تناولت  -1
أكدت الدراسة ، و يم الذاتي أو المعايير اإللزاميةالتنظوتحديدُا ما يتعمق ب عبر اإلنترنت
أنو تم تقديم و  مستخدمي خدمات االنترنتالثقة لتسييل نقل معمومات عمى دور 

ومن خصوصُا في األسواق اإللكترونية،  معموماتمقترحات مختمفة لتيسير نقل ىذه ال
نماذج تحميمية لممعمومات المخفية لتحميل فعالية ىداف الدراسة العمل عمى تطوير أ

ومن أبرز نتائج ، ءتيا من حيث الرعاية االجتماعيةىذه األنظمة لبناء الثقة وكفا
الثقة تعتمد  الشركات عمى التأثير عمى معتقدات المستيمكين حول الدراسة أن قدرة

إلى  غموض ببلإشارات  لدييا القدرة عمي ارسالعمى ما إذا كانت الشركات 
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، كما كشفت الدراسة عمى فيما يتعمق بحماية الخصوصية مستخدمي خدمات اإلنترنت
يمكن أن تؤدي اإلشارات الغامضة إلى انييار ثقة المستيمك، في حين أن وضوح أنو 

وخرجت توصيات الدراسة لتؤكد  الثقة،إلى تعزيز  يؤديومصداقية اإلشارة يمكن أن 
تعويض مع االىتمام بمستويات عالية من حماية الخصوصية  ريتوف عمي ضرورة

والعمل  ،لحساسة من خبلل األسعار المنخفضةالمستيمكين عن استخدام بياناتيم ا
عمى غرار تمك المعتمدة في االتحاد  لحماية الخصوصيةعمى اتباع نيج محدد 

الواضح أن ىذه  نوم 4(Tang, Z., Hu, Y.J., & Smith, M.D., 2005) وبياألور 
تعالج سياسة الخصوصية وحمايتيا من منظور السوق اإللكترونية لحماية الدراسة 

مع موضوع بيانات المستيمكين مما يدل عمى التقائيا في نقاط الخصوصية وخطورتيا 
ة بعينيا وىم رواد المواقع االلكترونية وجيت اىتماميا إلى فئالدراسة الحالية إال أنيا 

التسويقية وىو ما يؤكد عمى تباين موضوعيا عن موضوع الدراسة الحالية من حيث 
فضبًل عن األغراض الرئيسية  ،نوعية المواقع وكذلك فئة ومجتمع الدراسة ذاتو

 4الستخدام ىذه المواقع من قبل المشتركين بيا
 University متشجانجامعة في باحثان ام بيا م( فق2885)الثانية الدراسة أما -2

of Michigan  معالجات الخصوصية لمواقع  األمريكية وتناولتبالواليات المتحدة
 باعتبارىا مشكمة كبيرةتحميل الخصوصية ومن أىدافيا الرئيسية ، الشبكات االجتماعية

الباحثان عمل  الميمة وإلنجاز ىذه ،في مواقع الشبكات االجتماعية عمى االنترنت
عمى  ( مستخدما حقيقياً 45) خبلل الخصوصية منعن  جمع بيانات مفصمةعمي 

 Facebook كمثل: فيسبو عمي وجود مستخدمين لمواقع  الدراسة وأكدت فيسبوك،
ممفاتيم الشخصية، في بياناتيم و لدييم القدرة عمى التحكم وضبط من يمكنيم رؤية 

وع من سياسات ضبط وتخزين البيانات ىذا الن تحديد وجد صعوبة فيأن البعض حين 
ميول واتجاىات المستخدمون وكشفت نتائج الدراسة عن  ،الشخصيةوالممفات 

والتي يمكن استخراجيا  صور تفضيبلت الخصوصية الخاصة بيمالحقيقيون إلى ت
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يمكن كما ، عية باستخدام التقنيات الموجودةبسيولة من تحميل بيانات الشبكة االجتما
مدخبلت باستخدام بعة إعداد خصوصية عالية الدقة سياسات المتال ومن خبلل

لسياسة المتبعة حاليًا؛ في االمستخدم دون االعتماد عمى أدوات كثيرة كما ىو الحال 
اعداد قالب لتصميم معالج خصوصية الشبكات ومن توصيات الدراسة ضرورة 

ا يتعمق بتفضيبلت و ذلك بناًء عمى متابعة المستخدمين الحقيقيين فيم االجتماعية
تصميم إمكانية ، مى أساس مجموعة ضمنية من القواعدالخصوصية المتعمقة بيم ع

ت مستخدم بعينو، ومن ثم وبناء نموذج التعمم اآللي الذي يصف بإيجاز تفضيبل
 & .Fang, L)ة تمقائيلتكوين إعدادات خصوصية المستخدم بطريقة و استخدام

LeFevre, K., 2010) 4 لدراسة مع الدراسة الحالية في كونيا تممس جانب اىذه وتمتقي
مستخدمي مواقع  ميمًا السيما في سياسة الخصوصية وآليات التعامل معيا من جانب

 خطورة بعضدون تحديد فئة بعينيا وال التعمق في الكشف عن التواصل االجتماعي 
 عرفيالتفاعل والتشارك الم عمىذلك  تأثيربنود سياسة الخصوصية أو قياس مدي 

 لدي مجتمع الدراسة الحالية4
وتحديدًا من خبلل  م( المجتمعات التخيمية2886)استعرضت الدراسة الثالثة -3

 ،، تشارك المعمومات، والخصوصية عمى فيسبوكالوعي ىي ةمحاور ثبلثتناول 
في أكدت الدراسة عمى أن الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت شيدت نموا ىائبل و 

وأشارت إلى أن وسائل التواصل االجتماعي تثير مخاوف تتعمق  ،السنوات األخيرة
عينة من بغرض دراسة استخدمت الدراسة المنيج المسحي و  الخصوصيةاألمن و ب

المسح لبيانات أعضاء الفيس بوك في مؤسسة أكاديمية أمريكية، وتم اجراء مقارنة 
وىدفت الدراسة إلى التي تم استرجاعيا من الشبكة نفسيا،  اعتمادًا عمي المعمومات

أعضاء الشبكة وغير  مجموعاتالسموكية بين و رافية جتحميل االختبلفات الديمو 
وخمصت  ،مخاوف الخصوصية عمى سموك األعضاءإلى جانب بيان تأثير  ،األعضاء

أن مخاوف خصوصية الفرد ليست سوى مؤشر ضعيف عمى عضويتو الدراسة إلى 
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ضبط مخاوفيم المتعمقة بالخصوصية من  في الشبكة، وأن بعض األعضاء تمكنوا من
، كما كشفت عن تحكم في المعمومات التي يقدمونياخبلل الثقة في قدرتيم عمى ال

وجود أدلة عمى المفاىيم الخاطئة لؤلعضاء حول الحجم الفعمي لممجتمع عبر اإلنترنت 
 & ,.Acquisti, A) وتكوينو، وكذلك حول ظيور ممفات البيانات الشخصية لؤلعضاء

Gross, R., 20064)  تحميل اتجاه محدد لفئة تنحصر في ومن المؤكد أن ىذه الدراسة
لتعرض لفئة الدراسة بعينيا من الكميات والمدارس الثانوية دون تفرقة وبشكل عام دون ا

، إلى جانب تركيزىا عمي بيان خطورة كشف البيانات الشخصية لؤلعضاء الحالية
لبعض وليس بنود سياسة الخصوصية التي المشتركين في الموقع بين بعضيم ا

فضبًل عن  ،يخضع ليا الجميع وال يتمكنون من التحكم فييا بأي شكل من األشكال
ي الخصوصية ومد بياناتلقياس مدي الوعي بسياسة ضبط وتخزين عدم التعرض 

  فيما بينيم4 تأثير ذلك عمى التشارك المعرفي

لمعمومات الخاصة في الشبكات ا ةم( حماي2888) رابعةالدراسة ال تناولت-4
البيانات الشخصية لؤلفراد المشتركين من أىدافيا دراسة و ، االجتماعية عبر اإلنترنت

مع خصوصًا ذات أىمية بالشبكات االجتماعية من منطمق أن الخصوصية أصبحت 
وتحديد مدي ، اكتساب خدمات الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت المزيد من الشعبية

ذوي الصمة األصدقاء  لمجموعة منستنتاج قيم السمة الشخصية بدقة عالية اإمكانية 
كمية دراسة وتحميل باإلضافة إلي ، الشبكة االجتماعية واالىتمام المشترك داخل

، ممًفا شخصًيا( 66766المطموبة لعدد من ممفات األعضاء بمغ عددىم )المعمومات 
األصدقاء في الشبكات االجتماعية  أن العبلقات السببية بينوأظيرت نتائج الدراسة 

باعتبارىا نموذج  Bayesian network البايزية" الشبكة"يمكن أن تكون عمى غرار 
االستدالل الديناميكي الغرض منو   لمشبكات االجتماعية، وىي عبارة عن نموذج

في درجات والوصول ألعمي ممكن، لمعثور عمى أقصى تفسير  "االستدالل البايزي"
نتائج كما كشفت  ،دالل من خبلل مقارنة القيم المتوقعة مع القيم الفعميةدقة االست
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المحاكاة والدراسات التحميمية أن التعديبلت االنتقائية لمشبكة االجتماعية وفقا لقاعدة 
، وأوصت الدراسة الحماية المقترحة ىي أكثر فعالية بكثير من التعديبلت العشوائية

ماية المعمومات الخاصة عن طريق إخفاء مخططات لحضرورة تصميم وتنفيذ ب
والعمل عمي االجتماعية، المعمومات بشكل انتقائي استنادا إلى خصائص الشبكة 

الياكرز تقنيات لمنع وضع  لمكشف عنيا معيفرض قيوًدا  نموذج إخفاء اليويةتصميم 
 ,.He, J., & Chu, W) االجتماعيةمن استنتاج المعمومات الخاصة من الشبكات 

 ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في التركيز عمى سياسة الخصوصية ي4 وتمتق(2008
وكذلك نوعية  تتفاوت في درجات وطبيعة المعالجةلكنيا وحماية بيانات المشتركين 

 مشاركة المعرفة4التفاعل و  عمىمدي سياسة الخصوصية  تحديدوفئة الدراسة الحالية و 

قانون وسياسة الخصوصية عمى حول م( 2811) ةلخامساالدراسة  دارت-5
الوقوف ، ومن أىداف الدراسة اإلنترنت: التنظيم، التنظيم الذاتي، أو التنظيم المشترك

اإلنترنت وتحديد التيديدات  عمى قوانين وسياسة الخصوصية المتبعة لمستخدمي شبكة
عمى جيود دول جانب التعرف  إلىالتي تتعرض ليا الخصوصية عبر اإلنترنت، 

 الكشفالدراسة  ، ومن نتائجبياحماية البيانات الخاصة  في قوانين ياالتحاد األورب
الخصوصية بيانات التيديدات التي تتعرض ليا التغمب عمي عن الجيود المبذولة في 

من مزودو خدمات اإلنترنت بجمع وتخزين المزيد وكذلك قيام  ت؛عبر اإلنترن
أىمية وخطورة خصوصية البيانات لي تحديد مدي إباإلضافة  المعمومات الشخصية،

واحدة  حيث ُتعدذاتو مقانون األميركي ل المتاحة عمى اإلنترنت والتي أدت إلى مراجعة
 وفقًا لمدراسة ذاتيا ألخيرةمن أعمق التغييرات في المجتمع األمريكي في اآلونة ا

(Bowie, N., & Jamal, K., 2006)4 الدراسة مع الدراسة الحالية في  ىذه وتمتقي
االىتمام بالتيديدات التي يتعرض ليا مستخدمي خدمات اإلنترنت من جانب مزودي 

يديد الدائم الخدمة واالطبلع عمى الخصوصية وتزايد ىذا األمر لدرجة الخطورة والت
في عدم التعرض لدراسة الخصوصية في اإلطار اسة الحالية تختمف عنيا لكن الدر 

https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2003&context=sulr
https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2003&context=sulr
https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2003&context=sulr
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وبيان بعينيا حيث ترتكز عمي فئة  لدولة ما أو مجموعة من الدول القانونيالتشريعي و 
كما أن الدراسة الحالية ال تيتم ، تشاركيممدي وعييم بيا وتأثير ذلك عمي تفاعميم و 

بنود كل عام ولكنيا تنصب عمي بدراسة الخصوصية عمي مواقع االنترنت بش
 عمي شبكة اإلنترنت4مواقع التواصل دون سواىا الخصوصية عمي 

جربة ميدانية لتنبييات ت عمي أساسم( 2814) السادسة الدراسةقامت  -6
تنفيذ وتصميم تعديمين ومن أىداف الدراسة   Facebookلمفيس بوكالخصوصية 

إلزالة الخوف من نشر  Facebookلتغيير واجية الويب الخاص بموقع الفيس بوك 
والتي من شانيا دفع المستخدمين إلى تدقيق النظر في  المشتركينمعمومات وبيانات 

تغييرات إعدادات المحتوي والجميور الذي سُتطرح لو بياناتيم ومعموماتيم، و 
مستخدمًا لمفيس  (28)أسابيع مع  (6)واستغرقت الفترة الزمنية لمدراسة  ،الخصوصية

مشاركاتيم خبلل من وذلك تفاعبلت المشاركين مع التنبييات والمحتوى تحميل بوك، ب
ومن نتائج الدراسة 4 ستطبلع آراء المشاركين في التجربةا بعدواآلراء التي تم جمعيا 

أن التنبييات المتعمقة بشأن نشر المحتوي الخاص بالجميور أصبح تحت سيطرة 
يتم دون  ةالمنشورات غير المقصودالمستخدمين من ناحية وأن منع اإلفصاح عن 

ضرورة طرح  إلىوخمصت الدراسة في توصياتيا  من ناحية اخري، كبيرعبء 
، الي جانب اعداد مشتركينتصميم وتقييم النظم لمساعدة الالتحديات ل المناقشات بشأن

ال تتداخل مع قابمية بحيث أن تعمل التنبييات بشكل صحيح و  ،ر التنبيياتآليات ظيو 
عمى مواقع التواصل تنبييات الخصوصية  وأال يتوقف عملوموثوقية النظام4  استخدام

التجارة  :إلى ألنواع أخرى مثلأن تمتد كالفيس بوك وتويتر444الخ بل ينبغي 
ومن المؤكد أن (Wang, Y., et al., 2014 4ة )لكترونية وتطبيقات اليواتف الذكياإل

تحميل  في طبيعة الموضوع وخصوصاً  ىذه الدراسة تمتقي مع موضوع الدراسة الحالية
الحالية  بوك ولكن الدراسة الفيس موقع عمىبالخصوصية لبعض التنبييات المتعمقة 

مجتمع الدراسة، قبل عدة مواقع لمتواصل االجتماعي وفقُا لبلستخدام من  عمىُتجري 
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خبلف  عمى( مستخدم ذوي اىتمامات ووظائف متباينة 28) عمى أنيا أجريتكما 
فضبًل عن اختبلف األغراض ، فئة بعينيا دون سواىا عمىُتجري  ة الحالية التيالدراس

 4واالىداف التي تختمف عن موضوع الدراسة الحالية
تجاىل سياسات الخصوصية وشروط موضوع م( ب2818السابعة )الدراسة  اىتمت-7

ك سياسة الخصوصية وسمو الدراسة تناول  ىذه ، ومن أىدافخدمة الشبكات االجتماعية
تقييم مدى تجاىل األفراد تيدف إلى تجريبية من خبلل دراسة قراءة سياسة شروط الخدمة 

: من 74، وقد كشفت الدراسة عن تخطي مام إلى خدمة الشبكات االجتماعيةعند االنض
لسياسة الخصوصية  األفراد لسياسة الخصوصية كما تبين أن متوسط سرعة قراءة الكبار

ومن نتائج الدراسة أن متوسط وقت قراءة  ،قيقة الواحدةكممة في الد (288-258)بمغ 
( ثانية فقط، في حين كان متوسط وقت قراءة شروط الخدمة 17سياسة الخصوصية بمغ )

( ثانية4 كما تبين من خبلل نتائجيا موافقة معظم المشاركين بخدمات الشبكات 51)
كانت الموافقة عمى  :، بينما97كبية بمغت  ةالخصوصية وبنسباالجتماعية عمى سياسة 

ن جاءت بنسبة اقل من سابقتيا حيث بمغت  : من 93شروط الخدمة كبيرة حتى وا 
لى السياسات إجمالي المشتركين، كما اشارت النتائج النوعية إلى أن المشاركين ينظرون إ

أوصت الدراسة بأن معدل قراءة سياسة الخصوصية يجب أن و ، عمى أنيا مصدر إزعاج
قيقة عمى األقل، أما االطبلع عمى شروط الخدمة فينبغي أن ( د32-29يستغرق )

ومن  (Obar, J.A., & Oeldorf-Hirsch, A., 20204) دقيقة 17-15يستغرق من 
التقاء ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في التأكيد  خبلل عرض الدراسة السابقة يتبين مدي

ألفراد بشكل عام من عمى ضرورة الوعي ببنود سياسة الخصوصية ومدي انزعاج ا
االختبلف واضحة في  بن ثمة جوانأسياسات أمن وتخزين البيانات الشخصية ليم، و 

وبنودىا المختمفة ونوعية  تحديد فئة بعينيا وتحديد مدي الوعي بسياسة الخصوصية
وتأثير ذلك عمى البيانات التي تختزنيا مواقع التواصل من خبلل األجيزة المستخدمة 

 4ي فيما بينيمالتشارك المعرف
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لمعمومات في الحكومة ممارسات خصوصية ام( 2819)الثامنة  الدراسةتناولت -8
ممارسات خصوصية المعمومات في الحكومة واقع تحميل ىدافيا ، ومن أاإللكترونية

 -حد قول القائمين عمي الدراسةمن -بمد أفريقي من أقل البمدان نموًا  اإللكترونية في
خصوصية المعمومات قضية حاسمة بالنسبة أن اعتبار ، عمى وىي دولة رواندا

ين عمى ثقة المستخدم لتطوير الحكومة اإللكترونية حيث يؤثر عدم وجودىا سمباً 
توفير ضمان موثوق يتطمب ثقة المستخدمين  كسبأن ، و واعتماد الحكومة اإللكترونية
وكان من الكافية، ممارسات حماية خصوصية المعمومات  لمخصوصية من خبلل تنفيذ

قييم حالة برنامج الممارسات العامة القائمة في الحكومة اإللكترونية في ت أىدافيا أيضاً 
واعتمدت الدراسة  ،لمتقييممؤشر أساسي رواندا، باستخدام مبادئ الخصوصية الدولية ك

قمة الشخصية، واتضح من نتائج الدراسة المقاببلت  عمىفي جمع البيانات المطموبة 
الممارسات العامة القائمة وتأثيرىا في ضمان حماية خصوصية  فعالية برنامج

وبناًء عميو أوصت الدراسة  ،الحكومية اإللكترونية في رواندا مستخدمي الخدمات
اإللكترونية من خبلل تقديم  حماية خصوصية المعمومات في الحكومةبضرورة 
والتي  موماتلواضحة في خصوصيات البيانات والمعلمتخفيف من الثغرات ا مقترحات

 & ,.Mutimukwe, C., Kolkowska, E) من شأنيا انتياك الخصوصية أحياناً 

Grönlund, Å., 20194)  الدراسة يتضح تباينيا محاور ىذه ومن خبلل استعراض
ما الجغرافية وتبعية المواقع ذاتيا التام عن موضوع الدراسة الحالية من حيث المنطقة 

 االتجاىاتجانب  إلى مواقع التواصل االجتماعيما بين مواقع حكومية وبين بين 
ن كان من التقاء بينيما فمتا واليدف الرئيس في ك يبدو جميًا في االىتمام الدراستين، وا 

جميع فئات  عمىبوجو عام ولم يتحدد في فئة بعينيا بل بخصوصية المعمومات 
 لحكومة االلكترونية4 مواقع االمستخدمين ل

إساءة استخدام البيانات من  مدي قياسبم( 2828)ة التاسع الدراسة اىتمت -9
، وأطمقت قبل تطبيقات الجيات الخارجية عمى الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت
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تطبيقات تحديد مدي قدرة " ومن أىداف الدراسة تطبيقات الطرف الثالثعمييا "
ر من الشخصية لعدد كبيبيانات الوصول إلى ال مكنيا منيُ الجيات الخارجية التي 

إساءة استخدام البيانات التي تمت مشاركتيا مع مدي  التعرف عميو  ،لمستخدمينا
تطبيقات الجيات الخارجية وتحديدًا عمى فيس بوك وذلك من خبلل مشاركة عنوان 
البريد اإللكتروني المرتبط بحساب فيس بوك عن طريق تثبيت تطبيق تابع لجية 

ومن نتائج الدراسة وجود نقص ني المستممة4 مراقبة رسائل البريد اإللكترو مع  خارجية
طرق الكشف عن إساءة استخدام البيانات بشكل منيجي من قبل تطبيقات  كبير في

وذلك بعد استخدام برامج  لشبكات االجتماعية عبر اإلنترنتالجيات الخارجية عمى ا
ة الفدية الضار بما في ذلك برامج ( حسابًا عمى الفيس بوك 1824لممراقبة لعدد )

Ransom ware  وأوصت الدراسة  واالعبلنات المستيدفة4والرسائل غير المرغوب فييا
لمكشف عن إساءة استخدام البيانات المشتركة مع تطبيقات بتصميم وتنفيذ برمجيات 

مستخدم ثم يراقب استخدامو عبر قنوات الحساب بحيث يتم ربطو ب الطرف الثالث
من  4(Farooqi, S., et al., 2020)ثالث المختمفة بعد مشاركتو مع تطبيق الطرف 
فترض تطبيقيا برامج المراقبة التي يُ  عمىالمؤكد ان ىذه الدراسة صبت اىتماميا 

وىذا جانب ومدي إساءة استخداميا الخصوصية لممشتركين وتتبع بيانات لحماية 
ود السياسة االلتقاء الوحيد بعيدًا عن الجوانب المختمفة لمدراسة الحالية سواء الفئة او بن

 مجتمع الدراسة4 التشارك المعرفي من قبل  عمىذاتيا ومدي الوعي بيا وتأثيرىا 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:. 9
الدراسة الحالي  لموضوع-أجنبية  وأعربية -دراسات  تناوليؤكد الباحث عمي عدم 

 ومحاور ذات صمة جوانبتناولت ن ثمة دراسات لك ،كبيرإلى حد في مجممو 
وليس من شك في أن ، بشكل مباشر أو غير مباشرالدراسة الحالية  ضوعبمو 

وجود ومن الثابت زيد من أىميتيا، الحالية وياستعراضيا ودراساتيا ُيفيد الدراسة 
وأنيا ليست  بعيدة الصمة عن موضوع الدراسة الحاليخري جنبية أدراسات عربية وأ
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ئًا عمى عبيعدو عن كونو لن عرضيا فضبًل عن أن  ،لذا نحاىا الباحث جانباً  ذات بال
 الدراسات السابقة4محور معالجة 

 ثانيًا: اإلطار النظري لمدراسة:
  Awareness: الوعي مفهوم. 1

و بما الوعي أ :في الدراسة الحالية ىوبالوعي ود ن المقصيؤكد الباحث عمي أ
مجموعة القدرات  وىو لمعرفة المعموماتية أو ما ُيطمق عميو البعض با" الدراية"بـ  ُيعرف

وفيم كيفية  ،المراد الحصول عمييا لمعموماتا اكتشاف وتحديدالمتكاممة التي تشمل 
ستخدام المعمومات في تكوين االستعداد الو  تقييميا،القدرة عمى و إنتاج المعمومات 

 التعمم4و  الفعالة واألخبلقية في مجتمعات المعرفةمعرفة جديدة والمشاركة 
(https://www.dbq.edu/library/forfacultyandstaff/informationliteracy) 

مدي دراية أعضاء ىيئة  عمىوفي إطار الدراسة الحالية ينصب مفيوم الوعي 
اصل التدريس ومعاونييم بكل بنود سياسة الخصوصية التي أقرتيا مؤسسات مواقع التو 

من بدايتيا  افنيدىفالوقت متاح أمامو لمراجعتيا وتاالجتماعي كشرط لمدخول إلييا؛ 
 الموافقة عمييا4اإلقرار بوحتى نيايتيا قبل 

  The Privacyالخصوصية: سياسة . 2

مجموعة من الضوابط والشروط واإلجراءات المتبعة من  سياسة الخصوصية ىي
لتطبيقات التواصل االجتماعي والتي تكفل ليا صممة قبل المؤسسات والشركات الم

مى أمن حساباتيم وبياناتيم، مع العمل عمى جمع تحديد ىوية المستخدمين والحفاظ ع
وضبط وتنظيم كافة البيانات والمعمومات التي يتبادليا األفراد بغرض تحسينيا، فضبًل 

غراض عن استغبلليا في تحديد االحتياجات الفعمية والمحتممة لممستخدمين لخدمة أ
 تحدياً اإلنترنت ر مثل ظيو وي (Aguenza, B.B., 20124)لمنتجاتيا التسويق والترويج 

ل إلييا والتفاعل معيا لما ينطوي ذلك عمى حفظ و الستخدام المعمومات والوصجديدًا 
مكانية استغبلليا ومشاركتيا من  وتخزين بيانات البيانات الشخصية وبيانات التصفح وا 
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سياسة الخصوصية في تفتضيو بنود  اخبلل المؤسسات المعنية بمواقع الويب بم
 ,Tang, Z., Hu) ن المعمومات وفق آليات واستراتيجيات بعينياالتصفح والبحث ع

Y.J., & Smith, M.D., 2005)  4 
 (FTC) أن لجنة التجارة الفيدراليةDennis Hirsch (2011 ) دينيس ىيرشيذكر و 

تحقيق سري في تسريبات بيانات مستخدمي موقع فيسبوك،  كانت قد بدأت األمريكية
لما ليا من خطورة عمى المعمومات  جة بيا،ر المد الخصوصيةبيانات بنود وكذلك 

م 1995في عام و  الشخصية لممستخدمين وانتياك الخصوصية بشكل غير قانوني،
في قوانين حماية  جديدالدول األعضاء في االتحاد األوروبي في تبني نيج  بدأت

يق ًا لتطوير وتطبمع المؤسسات المعنيةحيث تعمل الحكومة و  بيا،البيانات الخاصة 
)قوانين الخصوصية( أثناء القيام تحميل شامل ليذه القوانين وقد تم  ،قواعد الخصوصية

 4طريقة أصيمة لتصنيفيا وفيميا، ومن ثم تطوير اجعة القانون في الواليات المتحدةبمر 
(P. 439) 

أنو عند  Livingstone & Helsper( 2887)يفينستون وىيمسبرل وتؤكد كبًل من
االنخراط في التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي وبشكل غير مدروس فحتمًا 

شخصية، كما أنو مجموعة من التحديات نتيجة إعطاء بيانات المستخدم سيواجو 
ماتو الشخصية المخاطر التي تواجيو في سبيل حماية معمو سيكون محفوفًا بالعديد من 

باإلضافة إلى حماية  ،والتخمص من اليجمات الشرسة المستمرة عمى بياناتو
 خصوصياتو في التشارك المعرفي وحقوقو في الممكية الفكرية4

تفاصيل الوضع الراىن ىو أتمتو أو استخبلص ال فيأحد البدائل المقترحة إن 
وذلك الخصوصية،  سياسةالنصوص الواردة في بنود البارزة بشكل شبو آلي من 

المعالجة والتعمم المستخدمة في المغة الطبيعية و الجماعي،  التعيدباستخدام مجموعة 
اآللي4 ومع ذلك، كان ىناك ندرة نسبية من مجموعات البيانات المناسبة لتحديد 

غالًبا يتم تجاىل (4 و Wilson, S., et al, 2016الخصوصية ) الممارسات في سياسات

https://www.tandfonline.com/author/Livingstone%2C+Sonia
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تكون  لبنودمن قبل مستخدمي اإلنترنت، ألن ىذه اصية بالمواقع بنود سياسة الخصو 
تستدعي مزيدًا من االىتمام  ومع ذلك فإن أىمية الخصوصية ،طويمة وصعبة الفيم
ُيعد مواقع ومستخدمييا، و ال سئوليبين مكاتفاق قانوني  ممزمةالمطموب باعتبارىا 

ما أنو يكتسب أىمية كبيرة كلمستخدمي اإلنترنت و غموض ىذه السياسة تحديًا كبيرًا 
    4لحفظ الحقوق والواجبات لكبل الطرفين امن قبل القائمين عمى إعدادى

 Social Network Sites Institutions االجتماعي:مؤسسات مواقع التواصل . 3
 Social Network Sites)بمؤسسات مواقع التواصل االجتماعي المقصود و 

(Institutions لمجموعة التطبيقات التقنية التي  صممةات المالمؤسسات والشرك ىي
أنتجتيا وأتاحتيا عمى الشبكة العنكبوتية بغرض التواصل االجتماعي بين األفراد 

وتبادل البيانات والمعمومات وفق سياسات وشروط وضوابط محددة، ومن  والييئات
 4توتير444 إلخأمثمتيا: فيس بوك، واتس أب، 

 اتطبيقاتيبدعم  واقع التواصل االجتماعيمؤسسات م متيت وجرت العادة أن
والمؤسسات كاديميون األيتم أن ي ينبغي وبالتاليلبلستخدام في الجوانب التعميمية، 

إذ انيا  ي،يقات في تعزيز التميز األكاديماستخدام ىذه التطبباالستفادة من األكاديمية 
نشاء معمومات غير من الوصول بسيولة إلى  فردتمكن ال االتصال، محدودة، وا 

 التفاعمي4ومشاركة األفكار ومقاطع الفيديو، ويمكنو أيًضا المشاركة في التعمم 
(Salvation, M., & Adzharuddin, N.A., 2014) 
 Social Network Sites (SNSs)مواقع التواصل االجتماعي:  .4

لعرض الممفات قائمة عمى الويب ظيرت مواقع الشبكات االجتماعية كمنصة 
لفردية ومشاركة المعمومات والصور ومقاطع الفيديو والتجارب بين الشخصية ا

، 444 الخفيما بينيمالرسائل  تبادلو  عبلقاتمستخدمي اإلنترنت باإلضافة إلى تكوين 
 Socialببرمجيات التفاعل االجتماعي ) مواقع التواصل االجتماعيوتعرف 

collaboration software) اء االلكتروني بيدف باعتبارىا تدعم التواصل في الفض
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واء كان التفاعل والتشارك المعرفي ألنيا تنطوي عمى التفاعل المباشر وغير المباشر س
 & ,.Mazman, S.G) و المرئيتصال الصوتي أو االاالتصال بواسطة الكتابة أ

Usluel, Y.K., 2009)  مواقع الشبكات االجتماعيةومن المؤكد أن (SNSs ) ساىمت
حيث تعمل خبلل السنوات األخيرة بشكل متزايد اديميين والباحثين انتباه األك جذبفي 

من خبلل اىتماميم إثارة  عمىالمؤسسات المسئولة عن مواقع التواصل االجتماعي 
والتفاعبلت الشخصية ومشاركة وسائل الوصول إلييا مزايا ىذه المواقع وتسييل 

  (Boyd, D., & Ellison, N., 2010)  4المعمومات
 Cookies :تعريف االرتباط . ممفات5

عبارة عن ممفات نصية صغيرة تحتوي عمى سمسمة من األحرف التي يمكن 
حتى تتمكن مواقع وضعيا عمى جياز الكمبيوتر أو الجياز المحمول الذي تستخدمو 

المحمول ومعرفة بيانات جياز الكمبيوتر أو الجياز التواصل االجتماعي من تحديد 
ويتم استغبلل ىذه  المواقع،ىذه  إلىمشتركين لمولوج الوصول التي يستخدميا ال

المحتوي التسويقي المناسب الىتمامات البيانات لمساعدة المشتركين في تحديد 
  4في التنقل بين الصفحات بكفاءةيم ومساعدتالمشتركين 

(https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig) 
البنود المدرجة بيذه الممفات أصبح  وتجدر اإلشارة إلى انو وبموجب بعض

باإلمكان نسخ ونقل البيانات الشخصية لممشتركين فييا، ولم يتوقف األمر عند ىذا 
الحد بل تطور إلى إمكانية استغبلل ىذه المعمومات طالما اقر المستفيد من الخدمة 

 4تفاصيل كافة البنوددون وعي أو دراية ببالموافقة عمييا و 
: من مواقع 6241 أن تعريف االرتباط بممفاتسات المعنية الدرااحدي وأكدت 

بزيادة  االرتباط،الويب في أوروبا تعرض اآلن إشعارات الموافقة عمى ممفات تعريف 
المستخدمين باستخدام ، ىذه اإلشعارات من شأنيا تنبيو 2818: عن شير يناير 16

من خبلل تحميل ممفات المستخدم، و ممفات تعريف االرتباط في الموقع وممارسات تتبع 
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 (GDPRالقانون العام لحماية البيانات )تبين أن  طبيًقا( ت16االرتباط المتاحة بــ )
جعل الويب أكثر شفافية، ولكن ال يزال ىناك نقص في اآلليات  لبلتحاد األوربي

م مستخدمين لمموافقة عمى معالجة بياناتيمن قبل الالوظيفية والقابمة لبلستخدام 
 (Degeling, M., et al., 2019) 4ى اإلنترنت أو رفضياالشخصية عم

 Knowledge sharingالتشارك المعرفي: . 6

د االستخدام يع حيث [KMمن إدارة المعرفة ] أساسي ء[ جز KSتبادل المعرفة ]ُيعد 
يتطمب استخدام المعرفة و  التعميمية، مؤسساتفي جميع ال ياً رئيس اً نالفعال لممعرفة مكو 
مجرد توافر أجزاء تطويرىا، ف متطمبات المؤسسة والعمل عمىفيم بشكل صحيح في 

الج وال يمكن أن يعفي حد ذاتو من المعمومات ليس معرفة  مترابطةبسيطة وغير 
المؤسسات ، وفي ظل التطورات الرقمية تسعي متطمبات المؤسسة بشكل مناسب

 .Paloti, R) الوظيفية4تعزيز الفاعمية و د عمى دعم تبادل المعرفة بين األفرا ةاألكاديمي

G., 2010)    
 .Isika, N., Ismail, M.A., & Khan, A.F) نقبًل عنويري عبد العال ومغاوري 

أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم باعتباره  نبيتزداد التشارك المعرفي  أىمية أن( 2013
من ناحية  تحقيق الميزة التنافسية بالجامعاتجانب  إلىمن ناحية  ُيمثل انتاجيم الفكري

والذي ينطوي بطبيعة ثل اليدف الرئيس من التشارك المعرفي وىذا في جوىره يماخري 
 مى أىداف فرعية أخري مثل:الحال ع

 االبتكار والقدرات المعرفية األخرى4و تعزيز القدرة االستيعابية -أ
 تحويل المعارف الفردية إلى معارف تنظيمية تدور في إطار ىيكمي منظم4-ب
المسارات المينية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم نتيجة التشارك المعرفي تطوير -جـ

 مستوي األداء4رتفاع واالستفادة من ا
خروج بعض أعضاء ىيئة التدريس المعارف التي يمكن افتقادىا نتيجة  عمىالحفاظ -د

 (79)ص4 أو اإلعارة4 سواء لبلنتداب
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المشاركة الناجحة ونقل أربعة عوائق أمام  وجود عمىويؤكد بعض الباحثين 
عدم وجود عبلقة بين مزود  االستيعابية،والقدرة  النقل،المعرفة: الجيل من طرفي 

وبطء معدل التبني أي التبني القانوني المعني بنقل جميع الحقوق  والمتمقي،الخدمة 
 (Serban, A.M. and Luan, J., 2002, p.12) والمسؤوليات بشكل مستمر4

 ميدانية:ثالثًا: الدراسة ال
( ويقع الحرم الغردقةمحافظتي قنا والبحر االحمر ) الواديغطى جامعو جنوب ت

فرع من جامعة أسيوط ك 19784في أكتوبر  بيابدأت الدراسة  قنا،الرئيسي في مدينو 
 ويبمغ عدد م19954يناير  2في ( الصادر 23)بالقرار الجميوري رقم  ياوتم فصم

 28الحالية )تاريخ اعداد الدراسة  حتىجنوب الوادي  الكميات والمعاىد التابعة لجامعة
 المعيد الفني لمتمريضوقد تم استبعاد أعضاء ىيئة التدريس بكل من  كمية( ومعيدين،

من لمتدريس حيث يتم انتداب أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  المعيد الفني الصحيو 
ما ُيعد بوغيرىم العموم كميات الجامعة كالطب والصيدلة والعبلج الطبيعي والصيدلة و 

 تكرارًا لما تم تعداده من قبل4
ُا وفقُا لما ىو عضو ( 1786أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم )إجمالي عدد وبمغ 

4 2821يوليو 38متاح عمى الصفحة الرئيسية لمجامعة حتى 
(http://www.svu.edu.eg/ar ) أما توزيعيم عمى كميات الجامعة فقد لجأ الباحث إلي

ات الرسمية لمكميات لحصر العدد اإلجمالي لكل كمية عمى حدة كما ىو موضح الصفح
( حيث يتضمن العدد اإلجمالي مع بيان وعدد مجتمع الدراسة من كل 2بالجدول رقم )

 كمية عمى حدة4 
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 كميات الجامعة عمىأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ( توزيع 2جدول رقم ) 
 م

 الكمية
عدد أعضاء هيئة 
 التدريس ومعاونيهم

 مجتمععدد 
 الدراسة

 من كل كمية

 النسبة المئوية

الدراسة مجتمع من إجمالي 
(317) 

بقنا كمية التربية -1  106 21 ٪6.6 

 11.7٪ 37 324 كمية العموم -2

اآلدابكمية  -3  216 34 ٪10.7 

 8.2٪ 26 115 كمية الطب البيطري -4

 10.1٪ 32 107 كمية التربية النوعية -5

 1.9٪ 6 55 كمية التجارة -6

 7.3٪ 23 79 كمية الزراعة -7

 6.6٪ 21 59 كمية اآلثار -8

 3.5٪ 11 39 كمية الحقوق -9

 2.8٪ 9 36 كمية التربية الرياضية -10

 7.3٪ 23 338 كمية الطب -11

 4.4٪ 14 53 كمية التمريض -12

 3.5٪ 11 64 كمية الهندسة -13

 2.5٪ 8 49 كمية طب الفم واألسنان -14

 5.6٪ 18 47 كمية اإلعالم -15

 2.2٪ 7 24 كمية الصيدلة -16

 1.6٪ 5 25 كمية العالج الطبيعي -17

بقنا كمية الحاسبات والمعمومات -18  16 4 ٪1.3 

ية بالغردقةكمية الترب -19  29 5 ٪1.6 

كمية الحاسبات والذكاء االصطناعي  -20
 بالغردقة

5 2 ٪0.6 

 100٪ 317 1786 اإلجمالي

  تقريبًا. :17 ما يمثل نسبة وهو( 317)هوحجم العينة وفقًا لمواقع تحديد حجم ونسبة العينة 
 جامعة جنوب الواديمجتمع الدراسة بكل كمية في ( يوضح أعداد 1شكل رقم )

https://www.svu.edu.eg/ar/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://www.svu.edu.eg/ar/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
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 يمكن الخروج بمؤشرات عامة عمى النحو التالي:( 1رقم )من خالل دراسة الجدول 

حتل أعداد ىيئة التدريس ومعاونييم بكمية العموم المرتبة األولي من حيث العدد ي -
 بنسبةيمييا في المرتبة التالية كمية اآلداب : 1147 بنسبة مجتمع الدراسةالكمي وعدد 

وفي المرتبة  :1841ة النوعية في المرتبة الثالثة بنسبة ، ثم جاءت كمية التربي:1847
ثم توالت بقية الكميات في المراتب التالية  :842الرابعة كمية الطب البيطري بنسبة 

خيرة كمية الحاسبات والمعمومات بقنا المرتبة قبل األواحتمت قل من سابقتيا بنسب أ
لحاسبات والذكاء االصطناعي كمية ا جاءت، و مجتمع الدراسةمن إجمالي  :143بنسبة 

 4من إجمالي عدد العينة :846األخير بنسبة في المركز بالغردقة 
يرجع إلي العدد اإلجمالي ألعضاء ويري الباحث أن السبب الرئيس في ىذه النتائج 

لقدم النشأة والتأسيس من ناحية  نظراً  حيث تتفاوت األعداد بياىيئة التدريس بكل كمية 
 الردود عمي فيوىو ما انعكس  ،خريمن ناحية أالمتاحة بيا ممية وعدد األقسام الع
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زاد عدد فكمما زاد عدد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالكمية كمما  االستبانة؛
إذ أنو وبالرغم من حداثة نشأتيا باستثناء كمية الطب البشري  ،االستبانات الواردة منيا

ضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بيا نظرًا لتعدد إال أنيا تشيد ارتفاعًا ممحوظًا في عدد أع
بنسبة استمارة ( 23سوي )لمباحث ومع ذلك لم ترد  ،بيااألكاديمية واإلكمينيكية  ماألقسا
يتناسب مع العدد اإلجمالي وىو ما ال  مجتمع الدراسةمن إجمالي عدد  :743 بمغت
والبحثية وكذلك  ةيكثرة الميام األكاديم إلى-الباحثوجية نظر  من- ويرجع ذلكبيا 

 المستشفى الجامعي أو العيادات الخاصة4  في متابعة الحاالت فيواء لطبية سا

 :لمجتمع الدراسة البيانات الديموجرافية األول: رالمحو 
سمات وخصائص مجتمع الدراسة من خبلل تحميل دراسة مجتمع الدراسة تبدأ 

والدرجة األكاديمية والتخصص  ليياإ ونالتي ينتسب النوع والكميةالديموجرافية بدءًا من 
أعضاء ىيئة الدراسة ومعاونييم  ىذه البيانات بين يالعممي والتي ُتظير مدي التباين ف

يضم  ( الذي3)، ومن خبلل الجدول رقم في كل كمية مجتمع الدراسةالذين ُيمثمون 
 ة:التالييمكن الخروج بالمؤشرات  البيانات الديموجرافية لمجتمع الدراسة عناصر

 ةتوزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمبيانات والعناصر الديموجرافي (3جدول رقم )

 الرتبة
 317ن = 

 البيانات الديموجرافية
 التكرار النسبة المئوية

 

مجتمع توزيع  عدد الذكور 183 :57.7 1
 عدد اإلناث 134 :42.3 2 وفقًا لمنوع الدراسة

 

مجتمع توزيع  ةكميات العموم االنساني 157 :49.53 1
ًا لمكميات وفق الدراسة

 التي ينتسبون إليها
 الكميات العممية  103 :32.49 2

 الكميات الطبية 57 :17.98 3
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 الرتبة
 317ن = 

 البيانات الديموجرافية
 التكرار النسبة المئوية

مجتمع توزيع  أستاذ  29 :9.1 5
وفقًا  الدراسة

الدرجات 
 األكاديمية

 أستاذ مساعد 53 :16.7 4

 مدرس 78 :24.6 2

 مدرس مساعد 83 :26.2 1

 معيد 74 :23.4 3
 

مجتمع توزيع  والتربوية اإلنسانيةالتخصصات  157 :49.53 1
وفقًا  الدراسة

متخصصات ل
 العممية

 التخصصات العممية والتطبيقية 103 :32.49 2
 التخصصات الطبية والصحية 57 :17.98 3

 وفقًا لمنوع:                      مجتمع الدراسةتوزيع أعداد  1.1
 عضو (183) مجتمع الدراسةعضاء الذين يمثمون األمن لذكور عدد ابمغ  -

كان نصيب بينما ، كان ليم نصيب أكبر في مجتمع الدراسةومن ثم  :5747بنسبة 
وىذا أمر طبيعي ، :4243وبنسبة ( 134) نعددىحيث بمغ اإلناث أقل من الذكور 

ناث، إال أنو نظرًا لزيادة عدد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم من الذكور عن اإل
عدد المعينين من اإلناث في فئة المعيدين في  تزايد ممحوظ  تجدر اإلشارة إلي

الطالبات عن عدد عدد  زيادنبع ذلك يأتي من ، ومفي السنوات األخيرة بالجامعة
بالقياس إلي من اإلناث  :61حيث بمغت النسبة المئوية  ،لمنظرالفت  بشكلالطبلب 

وىذا األمر )تقريبًا( من العدد الكمي  :39مغت نسبتيم نسبة الطبلب الذكور التي ب
)الخطة االستراتيجية لجامعة جنوب الوادي  محل دراسات عممية أخري

 (364 ص4، 2822/2823 -2818/2819
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 :مكميات التي ينتسبون إليهاوفقًا ل مجتمع الدراسةأعداد توزيع  2.1
ومعاونييم بكميات العموم من أعضاء ىيئة التدريس  مجتمع الدراسةزيادة أعدد  -

التربية -التربية النوعية -التربية وتمثمت في كميات:  :49453اإلنسانية بنسبة بمغت 
ويرجع السبب في ذلك إلي زيادة أعداد الكميات ، اإلعبلم–اآلداب -التجارة -الرياضية 

 ذاتيا من ناحية وزيادة أعداد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بيا من ناحية أخري
في  مجتمع الدراسةأعداد  تأتيو ، قدم نشأتيا وتأسيسيا من ناحية ثالثةفضبًل عن 

وتمثمت في ، مجتمع الدراسةمن  :32449تالية بنسبة الكميات العممية في المرتبة ال
، وجاءت الحاسبات والمعمومات-الطب البيطري -العموم -اليندسة -الزراعة كميات: 

بالرغم من زيادة اعداد  :17498بنسبة تمثمت  رةالمرتبة األخيفي الكميات الطبية 
وتمثمت في  السابق ذكرىا،أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بيا ويرجع ذلك لؤلسباب 

 4العبلج الطبيعي-التمريض -طب الفم واألسنان -الصيدلة -الطب البشرى كميات: 
 وفقًا لمدرجة األكاديمية: مجتمع الدراسةتوزيع  3.1
أصحاب النصيب ضاء ىيئة التدريس في درجة مدرس مساعد أع معاونو ُيعد -
أعضاء  يمييم :2642المرتبة األولي بنسبة في  جاُءواو االستبانة  عمىكبر في الرد األ

، وجاء مجتمع الدراسةبين  :2446ىيئة التدريس بدرجة مدرس حيث بمغت نسبتيم 
خيرة جاء األساتذة وفي المرتبة قبل األ :2344في المرتبة الثالثة بنسبة المعيدون 

جاءت  :941المرتبة األخيرة وبنسبة قميمة لمغاية بمغت أما  :1647المساعدون بنسبة 
 االستبانة وربما يرجع ذلك النشغاليم باألعباء اإلدارية والتدريسية عمىردود األساتذة 

 ومراجعة وتحكيم األبحاث والرسائل العممية4 
 صات العممية:وفقًا لمتخص مجتمع الدراسةتوزيع  4.1 

عن توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمتخصصات العممية عدم اختبلف من المبلحظ  -
إذ أن  ؛وفقًا لكميات الجامعة مجتمع الدراسةتوزيع أعداد ما ورد في البند المتعمق ب

ارتباًطا  -التي ينتسب إلييا– بالكميةيرتبط لعضو ىيئة التدريس التخصص العممي 
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أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم من ذوي فقد كان ، ا عن اآلخرال ينفك أحدىموثيقًا 
بينما  ،:49453بنسبة  مجتمع الدراسةالتخصصات اإلنسانية والتربوية ىم األكثر بين 

المرتبة  يوالتطبيقية فالتخصصات العممية أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم في  جاء
الطبية والصحية في المرتبة  المتخصصين في العموموأخيرًا  :32449التالية بنسبة 

 4مجتمع الدراسةمن إجمالي  :17498بنسبة الثالثة 
 :من قبل مجتمع الدراسة استخدام مواقع التواصل االجتماعي المحور الثاني:

تكوين في استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي تأسيس و وراء  الدافع الرئيسيتمثل 
كشفت إحدى حيث ا بين القران واألصدقاء العبلقات االجتماعية والحفاظ عمييا وتعزيزى

الدافع، المواقع ليذا  متستخدإجمالي عينة الدراسة من  :31أن  عن الدراسات العممية
والذي بمغت االبقاء عمى االتصال والتواصل مع األصدقاء فكان أما الغرض الثاني 

ثم  :14 غتوبنسبة بم التنشئة االجتماعية العامةبيدف أما الثالث فكان و  :21نسبتو 
( 12والبالغ عددىا )الستخدام ىذه المواقع األخرى والمبررات الفرعية األسباب  تتوالى
4 من إجمالي عينة الدراسة :34شكمت في مجموعيا  لمغاية وبنسب محدودةسبب 

(Ozok, A., & Zaphiris, P., 2009)   
بين  أصبح استخدام مواقع التواصل االجتماعي أمر مألوف ومنتشروبوجو عام 

 واالستفادة منو قبل أعضاء ىيئة التدريس استخداموولي أولذا كان من باب األفراد 
عمى اعتبار أن  ،باختبلف درجاتيم األكاديميةفي شتي البمدان و بالجامعات ومعاونييم 

تبادل  يعد أحد الركائز األساسية لتعزيزاالشتراك في مواقع التواصل واستخداميا 
  (Koranteng, F., & Wiafe, I., 2018)4نيم وبين اآلخرينفيما بي المعرفةوتشارك 

الستخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل من خبلل استقراء الواقع الفعمي 
 يتبين ما يمي: مجتمع الدراسة
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 :حساب عمى مواقع التواصل االجتماعي ممكية 1.2
 ( ممكية حساب عمى مواقع التواصل االجتماعي4جدول رقم )

 اب عمى مواقع التواصل االجتماعيممكية حس
 317ن = 

 :النسبة المئوية )ك(التكرار

 : 100 317 نعـم

 : 0 - ال

 : 100 317 العدد اإلجمالي
 ي: تبين ما يم (4)دراسة الجدول رقم من خالل 

 من (317) عدد الذين يمتمكون حسابات عمى مواقع التواصل االجتماعي بمغ -
 وىو ما يمثل تحقيق العبلمة وىذا أمر طبيعي :188 ةبنسبمجتمع الدراسة أعضاء 

مختمف تي فرضت نفسيا بقوة عمى األفراد في في ظل التطورات التكنولوجية ال
سميات المواقع في مُ ، ولكن ثمة تفاوت يبدو لتخصصات العمميةالمؤسسات وكذلك ا

  يتضح ذلك من خبلل دراسة البند البلحق4 حيثالتي يستخدمونيا ذاتيا 
 :مجتمع الدراسةمواقع التواصل االجتماعي األكثر استخدامًا من جانب  2.2

 مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداماً  (5)رقم جدول 
 الرتبة 317ن =  مواقع التواصل األكثر استخداماً 

 :النسبة المئوية التكرار)ك( 

 Facebook 317 100: 1فيس بوك 

 WhatsApp 317 100: 1 واتساب

 Twitter 206 64.9: 2تر توي

 YouTube 317 100: 1يوتيوب 

 Google Plus 129 40.6: 3وجل بمس ج

 Instagram 63 19.8: 4انستجرام 

 5 :18.2 58  يمواقع تواصل اجتماعي أخر 



 : المكتبات واإلعالمسادسلالجزء ا              بنها  جامعة-مجمة كمية اآلداب 
 

 2222 أكتوبر 42 نخمسووال سادسالعذد ال

 ( مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداماً 2رقم ) شكل                   
 :ييتضح ما يم( 2والشكل رقم ) (5رقم )من خالل دراسة الجدول  -

قع مو  عمىحسابات  يممكونعدد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم الذين  بمغ -
من إجمالي  :188عضو بنسبة  Facebook (317) بوك فيس التواصل االجتماعي 

 واليوتيوب Whats App واتسابوىو نفس العدد والنسبة لمواقع التواصل  مجتمع الدراسة
YouTube ،توتيرموقع  وجاء Twitter عضو (286)يستخدمو المرتبة التالية حيث  في 

حيث بمغ   Google Plusبمس مستخدمو جوجلفي المرتبة الثالثة يميو  :6449بنسبة 
تل بينما اح، مجتمع الدراسةمن إجمالي عدد  :4846عضو بنسبة ( 129)عددىم 
من  :1948عضو بنسبة  (63)باستخدامو من قبل  الرابعةالمرتبة  Instagramانستجرام 

األخيرة استخدام مواقع أخري لمتواصل االجتماعي  ، وجاء في المرتبةالعينةإجمالي عدد 
أنيم يستخدمون مواقع  :1842( عضو بنسبة 58أفاد )بخبلف السابق ذكرىا، حيث 

جاءت محصورة في موقعين فقط، مواقع التواصل األخرى  أن، وتجدر اإلشارة إلي أخري
يميو موقع سناب  :1249بنسبة عضو  (41) وحيُث يستخدم LinkedInد إن لينك :ىما

  4مجتمع الدراسةمن إجمالي  :543عضو بنسبة  (17)ويستخدمو  Snap Chatشات 
–قاربًا جاء ممن قبل عينة الدارسة الترتيب في االستخدام أن  وُيشير الباحث إلي

 االجتماعيالعالمي الستعمال مواقع التواصل  لمترتيب-ماحد  إلى
(https://www.statista.com/statistics)  ؛بسيطةالختبلفات بعض االباستثناء وذلك 
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وتم ادراجيا مواقع تواصل اجتماعي ال ُتستعمل في البيئة العربية حيث تخمل الترتيب 
 ، حيث أحدث اختبلفًا فيالعالميالترتيب  ضمن -وفقًا لعدد مستخدمييا حول العالم-

ألسباب عديدة وعمي رأسيا نظرًا وىو أمر طبيعي  ،الدراسة الحاليةالترتيب الوارد ب
عمي سبيل أخرى لمتواصل دون ة وشيوع استخدام مواقع يالثقافاليوية البيئة و طبيعة 
 بنسبة كبيرة عنيشيع استخدامو في مصر  حيث Facebookفيس بوك  موقع المثال:
ثير من دول الخميج العربي في كبينما يشيع استخدام األخير  Twitterتويتر موقع 
 Facebook4فيس بوك موقع  تفوق استخدامبنسبة 

 :لمواقع التواصل االجتماعي مجتمع الدراسةاستخدام  مدي 3.2
 لمواقع التواصل االجتماعي مجتمع الدراسةمدي استخدام ( يوضح 6جدول رقم )

 مدي استخدامك لمواقع التواصل االجتماعي
 317ن = 

 ة المئوية:النسب التكرار)ك(

 :75.4 239 استخدمها باستمرار

 :19.9 63 أستخدمها أحياناً 

 :4.7 15 نادرًا ما استخدمها

 :100 317 اإلجمالي
 :ي( يتضح ما يم6)من خالل دراسة الجدول رقم  -   

 مجتمع الدراسةجاء استخدام مواقع التواصل االجتماعي بصفة مستمرة من قبل  -
يمييا من ، مجتمع الدراسةمن  :7544بنسبة و عضو  (239)في المرتبة األولي بعدد 

بنسبة  و( عض63)يستخدمون مواقع التواصل أحيانا وعمى فترات متقطعة وعددىم 
بشكل واقع التواصل األعضاء الذين يستخدمون م ، وفي المرتبة األخيرة جاء:1949
اقتناعيم وربما يرجع ذلك إلى عدم ، :447 ةعضو بنسب (15)حيث بمغ عددىم نادر 
ليسوا ممن يفضمون التعامل  أو ألنيممواقع التواصل االجتماعي  التعامل مع بجدوى
متفاعل لالتواصل مما جعل استخداميم لمواقع  إليياُممحة و لعدم حاجتيم الأكثيرًا معيا 

 4وعمي فترات متباعدةمر نادر والتشارك فييا أ
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   لتواصل االجتماعي:الخصوصية في مواقع اة الوعي بسياس المحور الثالث:
من إال انو و مواقع التواصل االجتماعي تباين االشتراك في مختمف من عمى الرغم 

 ،خصوصًا في ظل التطورات الرقمية بسرعة يتزايد-عام بوجو-المؤكد أن استخداميا 
ما يتعمق مقدمتيا ويأتي في  ا من التحديات التي يجب معالجتياىناك عددً  كما أن
 ,.Bardakci, S)سياسة الخصوصية ضبط وتخزين بيانات واردة في البنود البقيود 

Arslan, Ö., & Ünver, T., 2018, P. 3354) 

الخصوصية في مواقع التواصل بسياسة الوعي  مدي عمى فمن الوقو لغرض اإن 
تعزيز فرص التوعية بالتعامل مع مواقع التواصل ىو لمجتمع الدراسة االجتماعي 

التي من شانيا إجراءات واتباع مزيد من ، لبيانات الشخصيةن اأماالجتماعي وتحديدًا 
 4المحددة االحتياجات الحفاظ عمى بياناتيم الشخصية في ضوء

مواقع الخصوصية ب سياسةبنود المستغرق في القراءة واالطالع عمى  الوقت 1.3
 :التواصل االجتماعي

د سياسة ليس من شك في أن دراسة الوقت المستغرق في االطبلع عمى بنو 
والقدرة عمى عمى مدي القراءة المتأنية حد كبير  إلىواضح الخصوصية لو مدلول 

واقع التواصل االجتماعي السيما المشتركين بم قبلمن االستيعاب لكثير من الجوانب 
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم حيث يعد  لدين عامل الوقت يحظى بأىمية كبيرة وأ

ولي اىتمامات ىذه الفئة التأليف في مجال التخصص من أممي و استثماره في البحث الع
 المستخدمين ليذه المواقع بوجو عام4فئات بين 

 بنود سياسة الخصوصية عمىاالطبلع الوقت المستغرق في يوضح ( 7رقم )جدول 

 عمى بنود سياسة الخصوصية االطالعالوقت المستغرق في 
 317ن = 

 :النسبة المئوية التكرار)ك(

 :63.4 201          ثانية 60أقل من 

 :26.5 84 دقيقة  15 دقيقة واحدة إلى من

 :10.1 32 فأكثر دقيقة 15
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 يتضح أن: (7رقم )من خالل دراسة الجدول 
ثانية  68 خبلل الخصوصية ةسياسبنود عمى احتل المرتبة األولي من اطمعوا  -

 (281عددىم )ث بمغ مواقع التواصل االجتماعي حيب االشتراكقبل )أقل من دقيقة( 
والتي يقتضي مما يدل عمي عدم التأني في مراجعة ىذه البنود  :6344عضو بنسبة 

التميل في أخذ القرار بشأن االشتراك في ىذه المواقع من عدمو أو عمي األقل اإللمام 
معيا الحذر بشأن التعامل الحيطة و لي مزيد من ورد بيذه البنود من ضوابط تدعو إ بما

ي بيانات أو معمومات قد تكون عرضة النتياك الخصوصية، عل والتشارك بأقبل التفا
 15من دقيقة واحدة إلى في فترة استغرقت  عمييا اطمعواوجاء في المرتبة الثانية من 

وفي المرتبة الثالثة واألخيرة جاء  ،:2645( عضو بنسبة 84، وعددىم )دقيقة
( عضو 32وعددىم )الطبلع عمييا دقيقة فأكثر في ا( 15)استغرقوا  األعضاء الذين

 4مجتمع الدراسةمن إجمالي :1841بنسبة 
 االجتماعي:قع التواصل ابمو مدي الوعي بسياسات أمن وتخزين البيانات الشخصية  2.3

 االجتماعيبموقع التواصل مدي الوعي بسياسات أمن وتخزين البيانات الشخصية  (8)جدول رقم 
يانات مدي الوعي بسياسات أمن وتخزين الب

 االجتماعيقع التواصل ابمو الشخصية 

 317ن = 

 النسبة المئوية: التكرار)ك(

 :25.9 82 عمى وعي تام بها

 :32.8 104 عمى وعي إلى بها حد ما

 :41.3 131 ليس لدي وعي بها

 :100 317 العدد اإلجمالي
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 وقع التواصل االجتماعيالوعي بسياسات أمن وتخزين البيانات الشخصية بم( 2شكل رقم)
 
 يتضح ما يمي: (3والشكل رقم) (8رقم )من خالل تحميل الجدول -

جاء أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم الذين أفادوا بأنيم ليسوا عمى وعي تام  -
في المرتبة األولي االجتماعي قع التواصل ابمو بسياسات أمن وتخزين البيانات الشخصية 

الذين ذكروا أنيم عمى وعي بيا  ء، يمييم األعضا:4143( عضو بنسبة 131عددىم )و 
المرتبة األخيرة :، واحتل 3248عضو بنسبة  (184)إلى حد ما حيث بمغ عددىم 

من  :2549عضو بنسبة  (82)وعددىم عمى وعي تام بيا  أنيم أفادوااألعضاء الذين 
ل مجتمع من قب الوعي بمثل ىذه السياساتن أ، ويري الباحث مجتمع الدراسةإجمالي 
جاء نتيجة طبيعية لمقراءة السريعة لبنود سياسة الخصوصية وعدم التأني في الدراسة 

المستخدم يرجع إلي حرص  فضبًل عن أنومي بنودىا كما سبقت اإلشارة لذلك، االطبلع ع
اإللمام بالسياسات والضوابط العامة التي تحكم التعامل مع مواقع اإلنترنت ذاتو عمي 

عمي تعامميم مع  -بشكل أو بآخر-كثرة التعامل معيا وانعكاس ذلك بشكل عام نتيجة 
المؤسسات المسئولة عن ىذه المواقع ومن بينيا مواقع التواصل االجتماعي، فضبًل عن 

 عمي ىذه المواقع بصفة مستمرة4 السعي لمتابعة التطورات التي تطرأ
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 :يبعض بنود سياسة الخصوصية بمواقع التواصل اإلجتماع غموض 3.3
 :  بعض بنود سياسة الخصوصية بمواقع التواصل اإلجتماعي( غموض 9جدول رقم )  

غموض بعض بنود سياسة الخصوصية بمواقع 
 التواصل اإلجتماعي

 317ن = 

 النسبة المئوية: التكرار)ك(

 :54.3 172 نعـم

 :45.7 145 ال

 :100 317 العدد اإلجمالي
 بين ما يأتي:ل استقراء الجدول السابق يتمن خال  -
أن السياسات  :5443عضو من أعضاء ىيئة التدريس بنسبة  (172)أكد  -

والضوابط المتعمقة بتخزين البيانات الشخصية في مواقع التواصل االجتماعي تتسم 
أن  :4547عضو بنسبة  (145)بينما نفي وضوح البنود، بالغموض واإلبيام وعدم 

إبيام بما يؤكد أنيم عمى ثقة بوضوح كافة و يشوبيا أي لسياسات غامضة أتكون ىذه ا
 البيانات الواردة في بنود سياسة الخصوصية4

 االجتماعي:قع التواصل امو بعض بنود الخصوصية عمى استخدام  ضتأثير غمو  443
 االجتماعيقع التواصل امو بعض بنود الخصوصية عمى استخدام  ض( تأثير غمو 18جدول رقم )

ى استخدام تأثير غموض بنود الخصوصية عم
 مواقع التواصل االجتماعي

 317ن = 

 النسبة المئوية: التكرار)ك(

 :27.1 86 نعـم

 :72.9 231 ال

 :100 317 العدد اإلجمالي
 ما يأتي:تبين ( 10جدول رقم )من خالل تحميل 

 تأثير غموض بنود الخصوصية عمى استخدام مواقع التواصل االجتماعيجاء عدم  -
 مجتمع الدراسةمن  :7249عضو بنسبة ( 231)فاد عدد أحيث  في المرتبة األولي

أن الغموض في سياسات الخصوصية مواقع التواصل لم يكن ليا تأثير ُيذكر في 



 : المكتبات واإلعالمسادسلالجزء ا              بنها  جامعة-مجمة كمية اآلداب 
 

 2222 أكتوبر 47 نخمسووال سادسالعذد ال

: 2741عضو بنسبة ( 86) أفادبينما  ،استخدام ىذه المواقع بأي شكل من األشكال
مواقع  أن الغموض الوارد ببنود سياسة الخصوصية كان لتو تأثير في استخدام

أن مستخدمي مواقع ، بما يؤكد وجية نظر الباحث في التواصل بشكل أو بآخر
والغامضة في التواصل االجتماعي قد يغضون الطرف عن بعض البنود المقيدة 

مواقع التواصل ستفادة من الميزات التي تتمتع بيا ة الخصوصية مقابل االسياس
ن -لفرد عمى بنود الخدمة أنو وبكل بساطة إذا لم يوافق اكما  ،االجتماعي حتي وا 

 فإن ذلك سيتسبب في عدم حصولو عمى خدماتيا4 -شابيا الغموض
 :مالئمة بنود سياسة الخصوصية وعدم انتهاكها لمبيانات الشخصية مدي 5.3

 مبلئمة بنود سياسة الخصوصية وعدم انتياكيا لمبيانات الشخصية ( مدي11جدول رقم )
ية وعدم انتهاكها مدي مالئمة بنود سياسة الخصوص

 لمبيانات الشخصية

 317ن = 

 النسبة المئوية: التكرار)ك(

 :8.2 26 مالئمة تماما           

 :54.3 172 مالئمة إلى حد ما   

 :37.5 119             مالئمةغير 

 :100 317 االجمالي 
 ما يأتي: تضحمن خالل دراسة الجدول السابق ي -
أن جميع البنود الواردة في سياسة  :5443بة بنسعضو ( 172اعتبر ) - 

وجاء في المرتبة التالية مخصوصية، ُتمثل انتياكًا لال الخصوصية مبلئمة إلي حد ما و 
( 119) وعددىممن أفادوا بأن ىذه البنود غير مبلئمة وتعد انتياكًا لمخصوصية 

ال تنتيك ئمة و من أفادوا بأن ىذه البنود مبلوفي المرتبة الثالثة ، :3745عضو بنسبة 
وتجدر اإلشارة إلي أن السبب الرئيس في ، :842( بنسبة 26عددىم )الخصوصية و 

أن األعضاء الذين يدركون أن بنود سياسة الخصوصية غير مبلئمة وتمثل انتياكًا 
فإن الباحث  وبالرغم من ذلك يستخدمون مواقع التواصل  بشكل أو بآخر لمخصوصية
واصل االجتماعي فرضت نفسيا بقوة حتي أصبحت مواقع الت إلي أنُيرجع ذلك 
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معرفة باإلضافة إلي الحرص عمي ضرورة أساسية لمتواصل والتشارك مع األفراد 
سواء عمي المستوي الفردي وغيرىا االجتماعية والتعميمية والبحثية أحدث المستجدات 

 ةأو اإلقميمي ةالمحميسواء العممية و جمعيات المينية والالمؤسسات أو ما يتعمق بأنشطة 
 4 ةأو العالمي

مواقع التواصل بفي التوعية بسياسة الخصوصية  الجامعية المؤسسة دور 6.3
 االجتماعي:

 مواقع التواصل االجتماعيدور المؤسسة في التوعية بسياسة الخصوصية ب( 12جدول رقم )
دور المؤسسة في التوعية بسياسات 

 وضوابط مواقع التواصل االجتماعي

 317ن = 

 :النسبة المئوية لتكرار)ك(ا

 :15.5 49 نعـم

 :84.5 268 ال

 :100 317 العدد اإلجمالي
 :اآلتيتضح ي( 12) رقمدراسة الجدول خالل من 
نتسبون إلييا عن دور المؤسسة التي يبسؤال أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  -
وضوابط مواقع بسياسات مثمة في الجامعة أو الكمية ودورىا في التعريف والتوعية م

جاءت بينما  ،:8445( عضو بنسبة 268)من قبل نفي جاء ال التواصل االجتماعي
، مجتمع الدراسة: من إجمالي 1545( عضو بنسبة 49الردود باإليجاب من قبل )

رؤية المؤسسة في أن مسئولية  إلى-من وجية نظر الباحث –وربما يرجع ذلك 
 بصفتو الشخصيةالعضو  مسئوليةعمي  ألولفي المقام االتعامل مع ىذه المواقع تقع 

ىذه  ال تتبعالمؤسسة من ناحية، فضبًل عن أن ىذه المواقع وليس باعتباره منتميًا إلى 
كما أنو ال يوجد من الموائح والقوانين  ،خريالكمية( من ناحية أ –المؤسسات )الجامعة 

 4ثالثةناحية  من التعامل معياما ًيخول ليا الرقابة عمييا أو تقنين إجراءات 
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 :التواصل االجتماعي الخصوصية بمواقعبسياسة متعريف والتوعية المؤسسة ل ائلوس 7.3
 متوعية بسياسة الخصوصية بمواقع التواصل االجتماعيلائل المؤسسة وس( 13رقم )جدول 

التوعية بسياسة المؤسسة لمتعريف و  وسائل
 الخصوصية بمواقع التواصل االجتماعي

 317ن = 

 النسبة المئوية: ار)ك(التكر 

 :0 - نشرة / دليل

 :15.5 49 ندوة

 :0 - اإليميل الجامعي

 :0 - وسيمة أخري

 ما يمي:تبين السابق من خالل دراسة الجدول  -
باستخدام  لم تعبأ مجتمع الدراسةلييا التي ينتسب إأن المؤسسة )الجامعة أو الكمية(  -

بلل سواء من خيتيا وبيان خطورتيا بسياسة الخصوصية وأىملمتوعية أي وسيمة 
اإليميل ي مواد )مطبوعة أو مسموعة أو مرئية( عبر أ بإرسالالنشرات أو األدلة أو 

التي عبر عنيا ، باستثناء الندوات أي وسيمة اخري تراىا مناسبة استخدامأو  الرسمي
ن كان الباحث يري أن ، مجتمع الدراسة: من إجمالي 1545( عضو بنسبة 49) وا 
أساليب  أثناء الندوات التي تتناول عمي استحياءوعية بسياسة الخصوصية جاء الت

وربما أتي الحديث عن الخصوصية التعامل مع مواقع التواصل األكاديمي فقط وطرق 
مواقع التواصل االجتماعي دون لفت االنتباه إلي أىميتيا وخطورتيا في بشكل عام 

  4إلي حد كبير في سياسة الخصوصية يوجد تفاوت بينيماحيث 
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 :بتخزين ممفات تعريف االرتباط من خالل جهاز الحاسب الشخصي الوعي 8.3
 الحاسب الشخصي جياز من خبللممفات تعريف االرتباط بتخزين  الوعي( 14) رقم جدول

بتخزين ممفات تعريف االرتباط  الوعي
 من خالل جهاز الحاسب الشخصي

 317ن = 

 لرتبةا النسبة المئوية: التكرار)ك(

 2 :87.1 276 نوع المتصفح المستخدم                   

 1 :92.7 294 نظام التشغيل المستخدم                                        

 5 :67.8 215 إصدارات البرامج                                    

 3 :72.8 231 التطبيقات المستخدمة              

 4 :68.7 218 وسرعة االتصال باإلنترنت    IPعنوان 
       

         

 ( الوعي بتخزين ممفات تعريف االرتباط من خبلل جياز الحاسب الشخصي4شكل رقم)
 

 :ما يأتييتبين ( 4والشكل رقم)( 14رقم )من خالل دراسة الجدول 
مجتمع  من حيث وعي أعضاءنوع النظام التشغيل المستخدم احتل المرتبة األولي  -

المستخدم  ممفات تعريف االرتباط من خبلل جياز الحاسب الشخصيبتخزين  الدراسة
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 :9247( عضو بنسبة 294حيث أفاد )في الولوج إلي مواقع التواصل االجتماعي 
وعي  يميو في المرتبة التاليةبوعييم ومعرفتيم بتخزين نوع نظام التشغيل المستخدم 

حيث افاد بذلك  نوع المتصفح المستخدممتعمقة ببتخزين البيانات ال مجتمع الدراسة
 التطبيقات المستخدمةالوعي ب الثالثة تبة، وجاء في المر :8741( عضو بنسبة 276)

 ، ثم جاء الوعي:7248( عضو بنسبة 231بجياز الحاسب الشخصي من قبل )
 عضو (218في المرتبة الرابعة بعدد ) وسرعة االتصال باإلنترنت IPعنوان بتخزين 

بتخزين البيانات الخاصة األخيرة فكان وعييم الخامسة و أما المرتبة  :6847سبة بن
( عضو 215البرامج المستخدمة في جياز الحاسب الشخصي وعددىم ) تبإصدارا
 4مجتمع الدراسةمن إجمالي  :6748بنسبة 
 :بتخزين ممفات تعريف االرتباط من خالل الهاتف المحمول الوعي 9.3

 المحمولالياتف من خبلل ممفات تعريف االرتباط  بتخزين ي( الوع15)رقم جدول 

مواقع التي يتم اختزانها بالبيانات الوعي ب
 الهاتف المحمولالتواصل من خالل 

 317ن = 

 الرتبة النسبة المئوية: التكرار)ك(

 3 :95.8 304 هاتفك المحمولاالتصاالت باسم شركة 

 5 :66.5 211         مزود/ موفر خدمة اإلنترنت               

 4 :93.6 297 المغة المستخدمة                                   

 1 :98.4 312 الموقع الجغرافي                   

 2 :96.5 306 رقم الهاتف الشخصي                          

 6 :65.9 209 قع                  ااألنشطة التجارية عمى المو 
 :يتضح اآلتيالجدول السابق  تحميلل من خال 

لمولوج  لمحمولعند استخدام الياتف االموقع الجغرافي جاء الوعي بتخزين بيانات  -
 :9844( عضو بنسبة 312) إلي مواقع التواصل االجتماعي في المرتبة األولي بعدد

( 386بعدد ) محمولبيانات رقم الياتف الالوعي بتخزين ويأتي في المرتبة الثانية 
اسم شركة االتصاالت الوعي بتخزين  و في المرتبة الثالثة :9645بنسبة عضو 
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، تبعيا الوعي بالمغة المستخدمة :9548( عضو بنسبة 384الياتف المحمول بعدد )ب
، أما المرتبة الخامسة :9346بنسبة  عضو (297في التصفح لممواقع ذاتيا بعدد )

 Internetلممستخدم  نترنتمزود/ موفر خدمة اإلفكانت من نصيب الوعي ب

Service Provider (ISP من خبلل خادم )Server))  شبكة خبلل سواء كانت من
Wi-Fi  بنسبة عضو ( 211)وبمغ عددىم ذاتو  محمولالالياتف شبكة أبراج أو
األنشطة المرتبة األخيرة كان الوعي ب يوف مجتمع الدراسةمن اجمالي  :6645

من  والتواصلوشراء من خبلل ابداء الرأي بالتعميقات  من بيعالتجارية عمى المواقع 
 :6549( عضو بنسبة 289وبمغ عددىم )المدرجة باإلعبلنات التواصل  وسائلخبلل 
كون الوعي بتخزين وُيرجع الباحث السبب الرئيس في  4مجتمع الدراسة اجماليمن 

سفل الصفحة ره أاعتباره أمر معروف سمفًا بظيو بيانات الموقع الجغرافي في المقدمة ب
، أما بالنسبة لموعي بتخزين محمولو الياتف الالتصفح سواء من خبلل الحاسب أ عند

أعضاء ىيئة التدريس ؤلن فبيانات األنشطة التجارية لمعضو وورده في المرتبة األخيرة 
ومعاونييم قمما ُيقبموا عمي الشراء أو البيع من خبلل مواقع التواصل االجتماعي نظرًا 

وعدم التأكد من جودة السمع المعروضة، فضبًل عن توافر  نوعًا ما خاطرةمو من لما في
 و المواقع التجارية الموثوقة والمعتبرة4 أخرى من خبلل المعاينة المباشرة البدائل األ

استخدام البيانات التي تتيح لمواقع التواصل الممكية بحقوق  الوعي 10.3
 الشخصية:

البيانات الشخصية إلى الوصول  لتواصل االجتماعيالممكية لمواقع ا تتيح حقوق
تحميميا أو مزامنتيا أو قام بمعمومات االتصال الشخصية التي لممستخدمين من خبلل 

الرسائل القصيرة  استيرادىا من جياز ما مثل: سجل العناوين أو سجل المكالمات أو
شارات الجياز: إشاراتالشخصية  الممفاتأسماء المشتركين وصور و  Bluetooth 444 وا 

 الخ4
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 الوعي بحقوق الممكية لمواقع التواصل التي تتيح استخدام البيانات الشخصية( 16جدول رقم )

لمواقع التواصل التي الممكية بحقوق  الوعي
 البيانات الشخصية استخدامتتيح 

 317ن = 

 النسبة المئوية: التكرار)ك(

 :16.4 52 عمى وعي تام بها       

 :47.0 149 إلى حد ما    عمى وعي بها

 :36.6 116  ليس لدي وعي بها

 :100 317 االجمالي 
 :يأتييتبين ما ( 16من خالل دراسة الجدول رقم )

لمواقع الممكية بحقوق وعي إلى حد ما من أفادو بأنيم عمى جاء في المرتبة األولي  -
ضو بنسبة ع( 149)بعدد  الشخصية وذلكالتواصل التي تتيح استخدام البيانات 

في المرتبة الثانية  اوعي بييم ليس لديويأتي من ، مجتمع الدراسةمن إجمالي  :4748
عمي  األعضاء الذينالمرتبة األخيرة بينما احتل : 3646( عضو بنسبة 116)بعدد 

 وعددىم بياناتيم الشخصيةبحقوق الممكية لمواقع التواصل التي تتيح استخدام وعي تام 
العينة وىو عدد ضئيل لمغاية بما يكشف عن من إجمالي  :1644عضو بنسبة  (52)

عدم االطبلع عمي كافة بيانات سياسة الخصوصية ومراجعتيا بدقة والوقوف عند 
إلي الحد الذي ُيمثل تجاوزًا إلي حد ما  خطورة -من وجية نظر الباحث –أمور تشكل 

تخاذ إجراءات ضرورة ا مما يحتم حقوق الخصوصية لممشتركين عمي ىذه المواقع في
 تقميصيا من ناحية أخري4إلي من ناحية والسعي  الحقوقمن شانيا زيادة الوعي بيذه 
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من قبل مواقع  الخصوصية سياسةالمشتركين بالبنود الُمعدلة في مدي إعالم  11.3
 :التواصل اإلجتماعي

 مدي إعبلم المشتركين بالبنود الُمعدلة في سياسة الخصوصية( يوضح 17جدول رقم )
مدي إعالم المشتركين بالبنود الُمعدلة في سياسة 

 الخصوصية من قبل مواقع التواصل اإلجتماعي

 317ن = 

 :النسبة المئوية التكرار)ك(

 :0 - نعـم

 :100 317 ال

 :100 317 العدد اإلجمالي
 ( يتبين أن:17من خالل دراسة الجدول رقم )

مواقع  بأنئة التدريس ومعاونييم من أعضاء ىي مجتمع الدراسةجميع أفراد أفاد  -
 التواصل االجتماعي ال تقوم بإعبلميم بالتغيرات التي تطرأ عمى سياسة أمن وتخزين

 بيانات الخصوصية التي تتعمق بيم4
جانب المؤسسات المسئولة عن مواقع  ويري الباحث أن ذلك يعد قصورًا بالغًا من

في  تطرأوتوضيح أي تغييرات  التواصل االجتماعي تجاه حقوق المشتركين في بيان
عقود مبرمة بين طرفين؛ تمثل  ألن ىذه السياسة عبارة عن الخصوصية بنود سياسة

 يمثمونف المشتركينالمؤسسات المعنية بمواقع التواصل االجتماعي الطرف األول، أما 
ذه المواقع إال بعد االشتراك في ىمطرف الثاني يمكن لالطرف الثاني، ومن ثم ال 

بيا، ومن األىمية بمكان أن أي لضمان االلتزام يا شروطسياستيا و  عمىقة المواف
عمييا مام المشتركين لمعرفة مدي موافقتيم ينبغي أن يتم طرحيا أ عميياتغييرات تطرأ 

لخصوصية المشتركين دون درايتيم أو  تشكل انتياكاً  نأمن عدمو، إذ أنو من الممكن 
 يم وال يمكنيم السيطرة عمييا والتحكم فييا4كونيا تتم بعيدًا عن أعين عمميم بيا
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 :لدي مجتمع الدراسة التشارك المعرفي عمىتأثير سياسة الخصوصية رابعًا: 
مجموعة واسعة من األنشطة التي تتراوح بين مواقع التواصل االجتماعي تدعم 

التعاون في المحتوى وتخطيط االجتماعات ومشاركة البيانات إلى تبادل األفكار 
، وُيعد قبل تقديميا لمدوريات العممية واألبحاث بارىا والتحرير التعاوني لممقاالتواخت

ما يستخدم العمماء  غالباو األكاديمية، ال يتجزأ من الحياة  جزءٌ  التشارك المعرفي
ىذه الغاية، وىذه الميزة يتم التعرف  وسائل التواصل االجتماعي لتحقيقوالباحثين 

سرعة ل نظًرا اإلجتماعيال يستخدمون مواقع التواصل عمييا حتى من ىؤالء الذين 
 ,.Bardakci, S., Arslan, Ö., & Ünver, T)عمييا المعمومات العممية المتداولة 

، وليس من شك في تزايد االنتباه إلى أىمية تشارك المعرفة وال سيما مع  (20184
قة بين استخدام وجود عبل الحديثة، فثمةانتشار وتعزيز تفاعل الشبكات االجتماعية 

يعتمد معظم الباحثين عمى المعرفة، حيث مواقع التواصل االجتماعي ومشاركة 
 نكما يواصل األكاديميو  منصات الشبكات االجتماعية لمتعاون وتبادل المعرفة

المعاصرون نشاطيم في التشارك المعرفي مع أقرانيم سيما مع سعي مؤسسات مواقع 
 ,Koranteng) اعبلت الشخصية ومشاركة المعموماتالتفالتواصل االجتماعي لتسييل 

F., & Wiafe, I., 2018 )       
 بمواقع التواصل االجتماعي:التشارك المعرفي التي تعوق سمبيات سياسة الخصوصية  1.4

 المعرفي التشاركسمبيات سياسة الخصوصية التي تعوق ( 18جدول رقم )
سمبيات سياسة الخصوصية التي تعوق التفاعل 

 لتشارك المعرفي بمواقع التواصل االجتماعيوا

 317ن = 

 النسبة المئوية: التكرار)ك(

 :67.5 214 الحصول عمى البيانات الشخصية لممستخدم

 :91.7 291 التتبع أثناء تصفح المواقعإمكانية 

 :98.1 311 من التداول بهاعدم حماية الممفات المختزنة 

 :11.3 36 سمبيات أخري
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 المعرفي التشاركسمبيات سياسة الخصوصية التي تعوق ( 5شكل رقم )              

 :ما يأتييتبين ( 5والشكل رقم )( 18من خالل دراسة الجدول رقم )
في الخصوصية التي تعوق عمميات التشارك المعرفي  ةسياس بالنسبة لسمبيات -

لممفات المختزنة حماية ا عدمجاء من قبل مجتمع الدراسة مواقع التواصل االجتماعي 
من  :9841عضو بنسبة ( 311وبمغ عددىم )في المرتبة األولي  من التداول بيا

في مواقع التواصل  إمكانية التتبع أثناء تصفح المواقعيمييا ، مجتمع الدراسةإجمالي 
الحصول عمى كان : وفي المرتبة الثالثة 9147بنسبة  عضو (291)االجتماعي بعدد 

، وثمة سمبيات :6745( عضو بنسبة 214) وأفاد بذلك ستخدمالبيانات الشخصية لمم
من  :1143( عضو بنسبة 36وعددىم ) مجتمع الدراسةخري أبداىا مجموعة من أ

لي أن السمبيات األخرى تباينت بين أعضاء مجتمع وتجدر اإلشارة إ، مجتمع الدراسة
الكافي لتبادل  وافر األمان، عدم تال فائدة منيا فرض إعبلنات: الدراسة وتمثمت في
المخاوف من استغبلل البيانات والصور الشخصية بشكل غير  ،البيانات والممفات

والمسموعة والمرئية بشكل خاطئ المدونة سميم، فضبًل عن إمكانية استغبلل البيانات 
وأخيرًا أكد البعض مما يثير غضب اآلخرين سواء عمى المستوي الفردي أو الجماعي، 

وتحديدًا فيما  ىذه المواقع استخدامنيا التقميل من أسمبيات من شىذه الأن  منيم عمي
 4عميياوالبحثية ممارسة الكثير من األنشطة العممية والمينية يتعمق ب
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 .مواقع التواصل االجتماعي عمى التفاعل والتشارك المعرفيب الخصوصية سةتأثير سيا 2.4
 تشارك المعرفيعمى التفاعل وال الخصوصية سةتأثير سيا( 19جدول رقم )

مواقع التواصل ب الخصوصية سةتأثير سيا
 االجتماعي عمى التفاعل والتشارك المعرفي

 317ن = 

 النسبة المئوية: التكرار)ك(

 :0 -             فقط أثرت باإليجاب

 :64.4 204              فقطأثرت بالسمب 

 :16.4 52 أثرت إيجابًا وسمبًا      

 :19.2 61           لم ُتؤثر ِإْطالقاً 

 :100 317 االجمالي 
 

 :ما يمي( يتبين 19)من خالل دراسة الجدول رقم 
في المرتبة بالسمب  سياسة الخصوصية عمى التفاعل والتشارك المعرفي جاء تأثير -

تأثير سياسة الخصوصية أن بمن أفادوا يمييم ، :6444عضو بنسبة  (284)األولي بعدد 
بنسبة  عضو (61) وبمغ عددىم المعرفيتشارك التفاعل وال عمي سمبًا وايجاباً تفاوت 
عمي التشارك اطبلقًا الخصوصية اسة يستأثير عدم كان وفي المرتبة األخيرة  :1942

و ال يوجد من نأ، ومن البلفت لمنظر :1644عضو بنسبة  (52) من جانبالمعرفي 
ط عمي التشارك المعرفي ن سياسة الخصوصية قد أثرت باإليجاب فقفاد بأاألعضاء من أ

تجاه  أن يكون ثمة انطباع إيجابيإلي أنو من الصعب  - فيما يري الباحث - ويرجع ذلك
اعبلم وضوح وعدم ثباتيا وتغييرىا من حين آلخر دون الفي ظل عدم  ىذه السياسة

، ومن الواضح أنو بدون عرض بنود سياسة مغيرىو أ مجتمع الدراسةالمشتركين سواء 
يكون ىناك حافز أو قدر اإلمكان فمن  وعدم الحرص عمي تقميصياشفافية الخصوصية ب

جراءات اإلقناعة لمشعور باألمان عمي مواقع التواصل االجتماعي مما يحتم اتخاذ 
مبلئمة التشارك المعرفي بشكل آمن وفي ظل ضوابط التفاعل و لضمان  البلزمة تدابيرالو 

 بشأن تخزين البيانات واصل االجتماعيتمتزم بيا المؤسسات المسئولة عن مواقع الت
 4الشخصية لممشتركين بيا
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 :االستبانةأسئمة  عمىبعد الرد عن التفاعل والتشارك المعرفي  مدي تغير انطباعك 3.4
-مباشرغير  بشكل-ىذا السؤال كنوع من التنبيو ولفت االنتباه  طرح الباحث

 4التواصل االجتماعيوخطورة سياسة الخصوصية عمى المستخدمين لمواقع  ألىمية
 الرد عمى االستبانةعن التفاعل والتشارك المعرفي بعد  ( االنطباع28جدول رقم )

عن التفاعل والتشارك المعرفي بمواقع  االنطباع
  الرد عمى االستبانةالتواصل االجتماعي بعد 

 317ن = 

 النسبة المئوية: التكرار)ك(

 :29.6 94 تغير تمامًا                       

 :58.7 186 تغير إلى حد ما              

 :11.7 37            لم يتغير ِإْطالقًا 

 : 100 317 االجمالي 
 :ما يأتيضح ( يت20من خالل دراسة الجدول رقم )

حد  إلىقد تغير العام لدي عدد من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم نطباع االأن  -
من أفادوا  ، يمييممجتمع الدراسةمن إجمالي  :5847عضو بنسبة  (186)من جانب ما 

غير تمامًا تجاه التفاعل والتشارك المعرفي في مواقع التواصل االجتماعي أن انطباعيم قد ت
المرتبة األخيرة من ، واحتل :2946عضو بنسبة  (94وعددىم )عقب الرد عمي االستبانة 

والتشارك المعرفي في ىذه المواقع التفاعل االستبانة تجاه موقفيم من  يرتأثأفادو بعدم 
عرفتيم ربما يرجع ذلك لم، مجتمع الدراسة: من 2946( عضو بنسبة 37وبمغ عددىم )

بنود سياسة الخصوصية  أنو أن لدييم انطباع وقناعة بالسابقة بسياسة الخصوصية أ
 4  بدونياأو  قراءة أسئمة االستبانة والرد عمييا بسواء ىي كما ستظل 

مواقع التواصل  عمىزيادة الوعي بسياسات الخصوصية والتشارك المعرفي  مقترحات 4.4
 االجتماعي:

أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بشأن من  مجتمع الدراسةمقترحات خبلل استقراء  من
في ظل تزايد االىتمام  االجتماعيتجاه سياسة الخصوصية بمواقع التواصل  زيادة الوعي
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 : تيةالنقاط اآل في مقترحاتيم انحصرتالشخصية بضوابط أمن وتخزين البيانات 
تخزينيا  يتمكافة البيانات الشخصية التي  تحديداتباع الوضوح والشفافية في -1

 الجيات المسئولة عن ىذه المواقع4قبل من عن رواد مواقع التواصل االجتماعي 
 مواقع التواصل االجتماعي إلى بيانات الخصوصيةالمشتركين ب تسييل وصول-2 

بشكل التي يتم جمعيا عنيم والتحكم فييا من حيث التحرير والحذف أو اإلضافة 
 4 فيما بعد بأي شكل من األشكالنيائي لضمان عدم استغبلليا 

أواًل بأول سواء ما يتعمق بنود سياسة الخصوصية تعديبلت التنبيو عن ضرورة -3
 4444الخ بالحذف أو اإلضافة

السياسات  شارات التنبيو بشأنمتحكم في ل لمستخدمينأمام ا الفرصة اتاحة-4
وعدم انفراد  و تشغيمياأ اسواء فيما يتعمق بإيقافيالمعدلة في بيانات الخصوصية 

  4بالتحكم فييا المسئولة عن ىذه المواقع مؤسساتال
 النتائج والتوصيات:
 أواًل: نتائج الدراسة:

 :ةل المحاور اآلتيائج التي توصمت إلييا الدراسة من خبليمكن بيان أىم النت
 البيانات الديموجرافية لمجتمع الدراسة:. 1

حيث  مجتمع الدراسةكشفت الدراسة عن زيادة نسبة الذكور عن نسبة اإلناث في  -
 من اجمالي عدد العينة، :4243أما الثانية فكانت بنسبة  : 5747 األولي نسبةبمغت 

وجاء ممثمي الكميات العممية  :49453العموم اإلنسانية وبمغت نسبة ممثمي الكميات 
والمرتبة األخيرة كانت ممثمي الكميات  :32449العممية في المرتبة التالية بنسبة  الكميات

في درجة مدرس مساعد أصحاب أعضاء العينة كما كان  :17498الطبية بنسبة 
 :2446 بنسبةتبلىا درجة مدرس  :2642كبر في الرد عمي االستبانة بنسبة النصيب األ

وفي المرتبة قبل األخيرة جاء األساتذة المساعدون بنسبة  :2344المعيدين بنسبة  ثم 
  4 :941  بنسبة كانت ردود األساتذة وفي المرتبة األخيرة  :1647
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 . استخدام مواقع التواصل االجتماعي:2
أن مواقع التواصل االجتماعي حظيت باالستخدام من جانب النتائج أظيرت  -
: وىي: موقع 188المرتبة األولي بنسبة ب، وحظيت ثبلثة مواقع ةمجتمع الدراسجميع 
، YouTubeوموقع اليوتيوب  WhatsAppواتساب وموقع  Facebook  بوك فيس 

:، 4846بنسبة Google Plus بمس  ثم جوجل :6449بنسبة  Twitter يمييم تويتر
األخيرة مرتبة :، وجاء في ال1948المرتبة التالية بنسبة  Instagramانستجرام احتل و 

في موقعين فقط، ىما لينكد إن وتنحصر : 1842بنسبة استخدام مواقع أخري 
LinkedIn  يميو موقع سناب شات 1249بنسبة :Snap Chat  من 543بنسبة :

 4مجتمع الدراسةإجمالي 
كشفت الدراسة عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي بصفة مستمرة من قبل  -

 مجتمع الدراسةمن  :7544عاونييم في المرتبة األولي بنسبة أعضاء ىيئة التدريس وم
جاء :، و 1949يمييا من يستخدمون مواقع التواصل أحيانا وعمى فترات متقطعة بنسبة 

في المرتبة األخيرة األعضاء الذين يستخدمون مواقع التواصل بشكل نادر بنسبة 
447:4 

 . الوعي بسياسات أمن وتخزين بيانات الخصوصية:3
أقل من في شفت الدراسة عن أن من اطمعوا عمى بنود سياسة الخصوصية ك -
قبل االشتراك بمواقع التواصل االجتماعي جاءوا في المرتبة األولي بنسبة  دقيقة
من دقيقة واحدة إلى في فترة استغرقت  ميياع :، وفي المرتبة الثانية من اطمعوا6344
دقيقة فأكثر في  15جاء من استغرقوا  وفي المرتبة األخيرة ،:2645، بنسبة دقيقة 15

 4مجتمع الدراسةمن إجمالي :1841االطبلع عمييا بنسبة 
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم الذين أفادوا بأنيم ليسوا عمى وعي تام  جاء -

في المرتبة االجتماعي قع التواصل ابمو بسياسات أمن وتخزين البيانات الشخصية 
الذين ذكروا أنيم عمى وعي بيا إلى حد ما  ءألعضا:، يمييم ا4143بنسبة األولي 
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عمى وعي تام بيا  ذكروا أنيمالمرتبة األخيرة األعضاء الذين :، واحتل 3248بنسبة 
 2549:4بنسبة 
أن السياسات والضوابط عمى  :5443تأكيد أعضاء ىيئة التدريس بنسبة  -

عي تتسم بالغموض المتعمقة بتخزين البيانات الشخصية في مواقع التواصل االجتما
أن تكون ىذه السياسات  :4547واإلبيام وعدم وضوح البنود بينما جاء النفي بنسبة 

غامضة أو يشوبيا أي إبيام بما يؤكد أنيم عمى ثقة بوضوح كافة البيانات الواردة في 
 بنود سياسة الخصوصية4 

 يتأثير غموض بنود الخصوصية عمى استخدام مواقع التواصل االجتماععدم  -
وجود  مجتمع الدراسةبينما أكد بقية أعضاء  :7249بنسبة من قبل مجتمع الدراسة 

 2741:4ليذه الغموض في استخدام المواقع بنسبة واضح تأثير 
أن جميع البنود الواردة في سياسة الخصوصية  مجتمع الدراسةاعتبر عدد من  -

بينما أفاد بعضيم أن ، :5443بنسبة  مخصوصيةُتمثل انتياكًا لال مبلئمة إلى حد ما و 
:، أما من أفادوا بأن 3745بنسبة ىذه البنود غير مبلئمة وتعد انتياكًا لمخصوصية 

 842:4بنسبة  واىذه البنود مبلئمة وال تنتيك الخصوصية فكان
بأي دور في التوعية  الكمية( –)الجامعة قيام المؤسسة  عدمكشفت الدراسة عن  -

بوجود جاءت الردود ، بينما :8445بنسبة  اصلبسياسة الخصوصية في مواقع التو 
محصورًا في وسيمة  كان، لكن ىذا الدور :1545بنسبة دور لممؤسسة في التوعية 
ثناء تناول موضوعات أ:وجاء ذلك عمى استحياء 1545واحدة ىي الندوات بنسبة 
 أخري قريبة الصمة بذلك4 

ي يتم تخزينيا من خبلل بالبيانات الت مجتمع الدراسةوعي  إلىأشارت الدراسة  -
 :9247نظام التشغيل المستخدم بنسبة يدًا الوعي بنوع جياز الحاسب الشخصي وتحد

، ثم الوعي بالتطبيقات :8741بنسبة  نوع المتصفح المستخدميميو الوعي بتخزين 
 وسرعة االتصال باإلنترنت IPعنوان ، تبلىا الوعي بتخزين :7248المستخدمة بنسبة 
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البرامج المستخدمة  تبتخزين البيانات الخاصة بإصداراوعييم خيرًا وأ :6847بنسبة 
 4مجتمع الدراسةمن إجمالي  :6748في جياز الحاسب الشخصي بنسبة 

عند استخدام الموقع الجغرافي بتخزين بيانات  مجتمع الدراسةأظيرت النتائج وعي  -
يميو الوعي بتخزين : 9844الياتف المحمول لمولوج إلي مواقع التواصل االجتماعي بنسبة 

اسم شركة االتصاالت ثم الوعي بتخزين  :9645بيانات رقم الياتف المحمول بنسبة 
تبعيا الوعي بتخزين المغة المستخدمة في التصفح  :9548الياتف المحمول بنسبة ب

 مزود/ موفر خدمة اإلنترنتثم الوعي بتخزين بيانات  :9346لممواقع ذاتيا بنسبة 
المرتبة األخيرة كان  يوف :6645بنسبة Internet Service Provider (ISP )لممستخدم 

 6549:4بنسبة ألنشطة التجارية عمى المواقع الوعي بتخزين بيانات ا
كشفت الدراسة عن وعي أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم إلى حد ما بحقوق  -

يمييم  :4748لمواقع التواصل التي تتيح استخدام البيانات الشخصية بنسبة الممكية 
بحقوق الممكية : وأخيرًا من ىم عمى وعي تام 3646بنسبة  اوعي بييم ليس لديمن 

 1644:4بنسبة  لمواقع التواصل التي تتيح استخدام البيانات الشخصية
أن مواقع التواصل االجتماعي ال تقوم بإعبلميم الدراسة عمى أجمع مجتمع  -

بيانات الخصوصية التي تتعمق بيم،  بالتغيرات التي تطرأ عمى سياسة أمن وتخزين
جانب المؤسسات المسئولة عن مواقع التواصل  ويعد ذلك قصور واضح من

  المستخدمين لممواقع4االجتماعي تجاه 
 :التشارك المعرفي. تأثير سياسة الخصوصية عمى 4
سمبيات سياسة الخصوصية التي تعوق عمميات أخطر أن أظيرت نتائج الدراسة  -

حماية الممفات المختزنة من  ىو عدمعرفي في مواقع التواصل االجتماعي التشارك الم
الحصول : ثم 9147مواقع بنسبة الإمكانية التتبع أثناء تصفح : يمييا 9841بنسبة التداول 

، وثمة سمبيات اخري أبداىا مجموعة :6745بنسبة  عمى البيانات الشخصية لممستخدم
، وعدم توافر رض اإلعبلنات التي ال فائدة منيافمثل:  :1143بنسبة  مجتمع الدراسةمن 
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األمان الكافي لتبادل البيانات والممفات و المخاوف من استغبلل البيانات والصور 
 البيانات المدونة والمسموعة والمرئية بشكل خاطئ4و الشخصية 

سياسة الخصوصية وما يتعمق بأمن وتخزين البيانات في مواقع التواصل  تأثير -
يمييا التأثير سمبًا  :6444بالسمب بنسبة  عمى التفاعل والتشارك المعرفي االجتماعي
عمى : ثم عدم تأثير ساسة الخصوصية 1942بنسبة عمى التشارك المعرفي وايجابًا 
من افاد بأنيا أثرت باإليجاب  مجتمع الدراسة: وال يوجد من بين 1644بنسبة التشارك 

 فقط عمى التشارك المعرفي4
سة عن أن االنطباع العام لدي عدد من أعضاء ىيئة التدريس كشفت الدرا -

تجاه التفاعل والتشارك المعرفي في مواقع التواصل ومعاونييم قد تغير إلى حد ما 
ثم من أفادوا أن انطباعيم قد  :5847عمى االستبانة بنسبة الرد بعد وذلك االجتماعي 

م من التفاعل والتشارك المعرفي وأخيرًا من لم يتأثر موقفي :2946بنسبة غير تمامًا ت
 :29464بعد الرد عمى االستبانة وبنسبة في ىذه المواقع 

 توصيات الدراسة:ثانيًا: 
  اآلتية:من خبلل تحديد نتائج الدراسة وتحميميا يمكن الخروج بالتوصيات 

لمعمل عمى سن  القانون اساتذةو في أمن البيانات لخبراء ضرورة المجوء إلى ا-1
مواقع التواصل الخصوصية في سياسات تعديل لتشريعات المتعمقة بالموائح وا
 المتاحة حاليًا4 االجتماعي

العمل عمى سن لوائح وتشريعات تكون ُممزمة وضرورية لبللتزام بيا عند -2
 تضمنبحيث الشروع في تصميم وتنفيذ أي موقع جديد من مواقع التواصل االجتماعي 

خاطر المختمفة سواء الناتجة من الفضاء السيبراني حماية البيانات والمعمومات ضد الم
 و المؤسسي4سواء عمى المستوي الشخصي أ أو من تداول البيانات والمعمومات

عدم الربط بين الموافقة عمى الشروط الواردة في بنود الخصوصية واالشتراك -3
 في مواقع التواصل وأن يكون شرط االشتراك فييا مقصورًا عمى بيانات اإليميل
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دون إمبلء شروط بعينيا لبلشتراك فييا  الشخصي أو رقم الياتف المحمول فقط
 4 واالستفادة من خدماتيا

في  تطرأالتغيرات التي افة مواقع التواصل االجتماعي بكالمشتركين في  إعبلم-4
البارزة  من خبلل اإلشعاراتواًل بأول ضبط وتخزين البيانات الشخصية أ تسياسا

 افقة عمييا من عدمو من جانب المستخدمين4وتحديد آليات المو 
 ضرورة إلزام المؤسسات المسئولة عن مواقع التواصل االجتماعي بإتاحة-5

المتعمقة بسياسات أمن وتخزين  اتمتحكم في التنبييللمستخدمين الفرصة أمام ا
  او تشغيميا4 اسواء فيما يتعمق بإيقافيالبيانات 

اية البيانات توعية بقضية الخصوصية وحمعقد دورات وندوات عممية لم ضرورة-6
مواقع التواصل االجتماعي والحد من استعمال بياناتيم  فيالشخصية لممشتركين 

 الشخصية بشكل او بآخر تحت أي مسميات أو ادعاءات4
العمل عمى حماية البيانات الشخصية وذلك من خبلل تشفير ىذه البيانات -7

 عمى مواقع التواصل االجتماعي4 الشخصيةوفرض إجراءات تعزيز حماية البيانات 
وىو إطار عمل يسمح  "مراقب الخصوصيةنظام "ما يعرف ب إلى تطبيق السعي-8

وتتبع اإلفصاح الفعمي عن  بيم،لممستخدمين بتحديد نظام الخصوصية الخاص 
سواء كان  أنواع التيديدات والمخاطريحمي من  بما يحقق توافر نظامالخصوصية 

  4 (Joe, E., 2010) المحمولبلل الحاسب الشخصي أو الياتف االستخدام من خ
المبادئ إال أن  خبلل دراسة تطبيقات بعينياالرغم من أن النتائج تأتي من  عمى-9

التطبيقات المثيمة بغض إلى خدمات ينبغي أن تمتد الخصوصية  بشأناألساسية 
تي يقررون قات الأو التطبيحاليًا النظر عن استعماليا من جانب مجتمع الدراسة 

   4(Wang, Y. et al., 2014)مستقببًل االشتراك بيا 
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 (*) المراجع

(4 سياسة الخصوصية في مواقع الجامعات الحكومية السعودية عمى 2817الخثعمي، ميا بنت دخيل اهلل4 )
 البحث العممي، عمادة-: الجامعة األردنية التربوية العموم-دراسة تحميمية4 دراسات اإلنترنت: 

 4http://search.mandumah.com/Record/861465 372- 353 ممحق، ،44مج
(4 أثر البيئة الثقافية عمى أمن البيانات الشخصية في المؤسسات 2815الغامدي، فوزية بنت صالح )
، ع 22مج -4 2815يوليو  -4 االتجاىات الحديثة في المكتبات والمعمومات -الحكومية العربية4 

44 4- 233-268 4 
(4 استخدام األساتذة الجامعيين لشبكات التواصل اإلجتماعي: دراسة ميدانية 2828، وسام يوسف4 )غيدهن ب

مجمة 4 81وعمم المكتبات بجامعة الحاج لخضر باتنة  واالتصالمع أساتذة قسم عموم اإلعبلم 
 18374- 1825 ،1ع ،12: جامعة الجمفة، مجدراسات وأبحاث

4/Record/1080370http://search.mandumah.com  
(4 القواعد القانونية واألخبلقية لبلتصال الحكومي عبر وسائل التواصل 2817رضوان، أحمد فاروق4 )

: جامعة المجمة العربية لبحوث اإلعبلم واالتصالبدولة اإلمارات العربية المتحدة4  اإلجتماعي
 /4876459http://search.mandumah.com/Record 14- 1 ،17األىرام الكندية، ع

(4 تفعيل التشارك 2821، ىالة أمين4 )ومغاوريأحمد، الميدي، سوزان محمد،  عبد اهللعبدالعال، إيناس  
مجمة بحوث:  المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس لتحقيق الميزة التنافسية بالجامعات المصرية4

 944- 71(24)2، البنات لآلداب والعموم والتربية كمية-جامعة عين شمس 
//search.mandumah.com/Record/1152253http: 

     (4 استخدام أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية لمواقع التواصل 2815ناصر، نيى السيد أحمد4 )
 –: جامعة األزىر اإلعبلمية دراسة ميدانية4 مجمة البحوثاالجتماعي واالشباعات المتحققة منيا:            
4 344- 297 ،44بالقاىرة، عاإلعبلم  كمية           
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