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مدى إلمام طالبات الدراسات العليا بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية بأخالقيات التعامل مع الذكاء االصطناعي في ضوء ِشْرَعة 

  أخالقيات العلوم والتكنولوجيا الصادرة عن اليونسكو
بن اشد ت ب ليفةرأمل ا يم   إبرا

  .كلية التربية ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  ،أصول التربية قسم
ي1 و لك يد   amal-zoom@hotmail.com :ال

 :المستخلص
بــن      محمــد مــام بجامعــة العليــا اســات الد طالبــات إملــام مــدى ــ ع التعــرف ــ إ البحــث رــدف

التعامـــ بأخالقيـــات ســـالمية العلـــومســـعود أخالقيـــات شـــرعة ضـــوء ـــ صـــطنا اء الـــذ مـــع َل ْ ِ

ـ ات ـ املتغ عـض أثـر ـ ع التعـرف ـ إ البحـث ـدف كمـا و، ـس اليو عن ة الصاد روالتكنولوجيا

خالقيــــات بتلــــك الطالبــــات إملــــام مــــدى املــــن. تحديــــد اســــتخدام تــــم البحــــث ــــداف أ ولتحقيــــق

املــس مــن. الوصـفي البحــث مجتمــع ـو ت أصــونوقــد قــسم ــ العليـا اســات الد طالبــات لجميـع ر

ن وعــــدد بيــــة، ــــا. طالبــــة) 83(ال فم البحــــث نتــــائج أبــــر عــــن العليــــا: زأمــــا اســــات الد طالبــــات رأن

مـــــدى ــــ ع ــــشدة موافقـــــات ســــالمية ســــعود بـــــن محمــــد مــــام بجامعـــــة بيــــة ال أصــــو لبقــــسم

شـــــــــ ضــــــــــوء ـــــــــ صـــــــــطنا اء الـــــــــذ مــــــــــع التعامـــــــــل بأخالقيـــــــــات ن العلــــــــــومِإملـــــــــام أخالقيـــــــــات َرعة ْ

بمتوسـط و ـس اليو عـن ة الـصاد إملــام)5مـن4.70(روالتكنولوجيـا أن أيـضا النتـائج مـن واتـ ،ً

ن إملـام ـا يل ، ـ و باملرتبـة جـاء صطنا اء الذ تكنولوجيا ن وتوط نقل بأخالقيات الطالبات

بأ ن إملام جاء ا وأخ ، صطنا اء الذ استخدام صـطنابأخالقيات اء الـذ إنتاج خالقيات

الثالثة مستو. باملرتبة عند إحصائية داللة ذات ق فر وجود عدم النتائج ىومن ـ) 0,05(و فأقل

املتعلقــــة خالقيــــة ليات واملــــسؤ ــــا، عاد وأ بانة ســــ محــــاو حــــو اســــة الد مفــــردات ــــات واتجا ر ل ر

و الـــدقيق التخـــصص ـــ متغ الخــــتالف عـــود العالقـــة ذات ـــات وجــــودبا مـــع ، ـــ ا الد راملــــستو ى

ــــ متغ الخــــتالف عــــود خالقيــــة ليات واملــــسؤ املحــــاو عــــض حــــو إحــــصائية داللــــة ذات ق وفــــر ر لو

اه الدكتو لصا اسية الد راملرحلة   .ر

املفتاحيــــــة لمــــــات صــــــطنا :ال اء صــــــطناأخالق،الــــــذ اء الــــــذ مــــــع التعامــــــل َشــــــرع،يــــــات ْ ةِ

والتكنولوجيا العلوم واليو،أخالقيات   .س
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The extent to which female postgraduate students at 
Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University are 

familiar with the ethics of dealing with artificial 
intelligence in the light of the Law of Ethics for Science 

and Technology issued by UNESCO 
Amal Rashed Alkhalifh 
Department of educational principles, Faculty of Education, Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University, Riyadh, KSA. 
Email: amal-zoom@hotmail.com 
ABSTRACT 
The research aims to identify the extent to which female postgraduate 
students at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University are familiar 
with the ethics of dealing with artificial intelligence in the light of the 
Law of Ethics for Science and Technology issued by UNESCO, the 
research also aims to identify the impact of some variables in 
determining the extent to which students are familiar with these ethics.  
And to achieve the objectives of the research, the study utilizes the 
descriptive survey approach. And the research community consisted of 
all female postgraduate students in the Educational Foundations 
Department, and their number was (83) students.  As for the most 
prominent results of the research: The female postgraduate students in 
the Educational Foundations Department at Imam Muhammad Ibn 
Saud Islamic University strongly agreed on the extent of their 
knowledge of the ethics of dealing with artificial intelligence in the 
light of the Law of Ethics for Science and Technology issued by 
UNESCO with an average of (4.70 out of 5), and it was also clear from 
the results that the students' knowledge of the ethics of transferring and 
localizing artificial intelligence technology came first, followed by 
their knowledge of the ethics of using artificial intelligence, and 
finally, their knowledge of the ethics of artificial intelligence 
production ranked third. Among the results, there were no statistically 
significant differences at the level (0.05) or less in the study 
vocabulary trends about the axes and dimensions of the questionnaire 
and the ethical responsibilities related to the relevant authorities due to 
the difference in the exact specialization variable and the academic 
level, with the presence of statistically significant differences on some 
axes and ethical responsibilities due to the difference in the academic 
stage variable in favor of the Ph.D.  
Keywords: Artificial intelligence, Ethics of dealing with artificial 
intelligence,  Law of Ethics for Science and Technology, UNESCO.   
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 :مقدمة

كفـــ ـــ ع ـــصو ل حتميــة أصـــبحت ـــ ال ديثـــة ا التقنيــات أحـــد صـــطنا اء الـــذ اءةلعــد
ـ ثمار سـ عـد و واملؤسـسات، الدو من للعديد التنافسية ة امل لتحقيق جديدة وفرص ، لأك

اململكـــة ــة ر ـــداف أ أحـــد صـــطنا اء والتعلـــيم2030ؤالــذ بيـــة ال ـــا وم املجــاالت، جميـــع . ـــ
ـــ املم مـــن ـــالرغم و ة، ـــشر ال حيـــاة ــ ـــة جذ ات ـــ غي التكنولوجيـــة ات التطـــو أحـــدثت رولقــد اتر

جتماعية و العلمية االت ش من العديد تث الت ما ا أ إال ديثة ا التكنولوجيا ا قدم زال
ال ـم يجعل ن، ح تحققت ال والتقنية العلمية املنجزات عظمة البعض ار فان خالقية، و

بــ ــا اتجا أن إال أخالقيــا، مقبــو ــو ومــا علميــا، ممكــن ــو مــا ن بــ ن ًيفكــر ً لً ــو يتمثــل و بــالظ ردأ
مــن ـ أك ـشمل ل نـوع وت ـا مخاطر ـسع ت قـد ــ ال ـا ومنتجا ديثـة ا التقانـة تطبيقـات مـن ـذر ا
العلميــة اســات الد عــض ــش حيــث وســالمتھ، وكرامتــھ تھ خــصوص ــ ــسان ــددة م رمجــال،

ألخ مخالفـات وجــود ـ ع يؤكــد ديثـة ا التكنولوجيــا ملجتمـع ن الــرا الواقـع أن ـ وآدابإ القيــات
التكنولوجيـــــــــا خالقيـــــــــة)2018الـــــــــسعيد،( اســـــــــتخدام ـــــــــ غ ســـــــــتخدامات عـــــــــض نـــــــــاك وأن ،

ـــــصية ال ـــــات و ال وســـــرقة والتجـــــسس، ـــــصوصيات ا ـــــ ع عتـــــداء ـــــ تمثلـــــت للتكنولوجيـــــا
ذلــك ــ وغ ة ضــا ملــواد ج و ــ وال ــة الفكر امللكيــة حقــو ــاك وان ا، ــ و امج ــ روال  ,Herman).ق

أنكذ(2015 البـد ـ ال حـصائيات عـض نـاك أن إال التكنولـو التطـو مـن بالرغم فإنھ رلك
ـا وم التقانـة، مـع التعامـل أخالقيـات حـو ـساؤالت ال عـض ـا حول مـن: ليثـار ـ أك نمليــو800أن

نقصا و ش ص مليار من وأك التغذية، سوء أو وع ا من عانو العالم حو ًص ن ي ن ل
ـــ وأك الغــذاء، ات880مــنــ ـــشب يرتبطــو ال ص ـــ مليــار مـــن ــ وأك ، أميـــو ص ــ نمليـــو ن ن

بــالعلم املتعلـق ــ خال البعـد غيـاب ــ إ ة شـا مــن البـد ة ـ الكب قــام ـذه مثــل وأمـام ـاء، ر رك ر
ومجال ان م من أك التقانة شار ،(وان   ). 2008يعاص

أصـــــبحت             لـــــة املذ العلميـــــة الطفـــــرات أن ذلـــــك ـــــ إ والقـــــيمإضـــــافة املبـــــادئ بزعزعـــــة ـــــدد
معـالم نـاك و ن، الـسن آالف منـذ ـشر ال الثقـا ـسيج ال مـة لت شـ ـ ال سانية يخالقية
ثانيـــة ـــة ج مـــن ـــسانية والقـــيم خـــالق ن ـــ و ـــة، ج مـــن ـــ العل التقـــدم ن بـــ حقيقيـــة ـــة مواج

البي أخالقيـات باسـم ف املعر ديد ا خال املبحث عـنومتمثلة بالـدفاع ـتم ا الـذي ولوجيـا
العلميــــــة والتــــــدخالت ســــــات املما جميــــــع ــــــ ــــــسان حقــــــو رمبــــــادئ فالتقــــــدم). 2008الــــــدواي،(ق

اجتماعيـــة مـــشكالت عـــدة ـــ ع تنطـــو ـــ ال العقبـــات مـــن العديـــد يـــصاحبھ املعاصـــر يالتكنولـــو
خالقيـــــــة لقيمـــــــھ ديـــــــدا و ـــــــسان، حقـــــــو ـــــــ ع خا صـــــــا اعتـــــــداء ل ـــــــش ـــــــسانية ًوإ ق ً

يـــــــةر والدي
ـــسانية ــــذه),2005Carl(و مـــع للتعامـــل خالقيــــة الـــضوابط بوضـــع عة املــــسا يوجـــب ـــذا و ر،

املؤســــسات أو ومــــات ا ســــواء ات، املــــستو افــــة ــــ ع ــــا الــــو ــــادة و ا ــــشر و زالتكنولوجيــــا،
إن حيث م، وغ فراد أو والبحثية،  ال القيةخ املعاي تلك  الرقمية خالقيات العلمية

ل ـش ن مـا والتفاعـل العالقـة ـ عـام ـتم ـشر بـ الرقميـة ال  املعاصـر، الوقـت ـ والتكنولوجيـا
ـدف ـ و التواصـلية ـذه فحـص إ ـ عمـل بحيـث ًأخالقيـا، والتفاعليـة العالقـة ـادة ع الـو ز
   Ward, 2014). (العالقة ذه ضمن املرجو

ســـتخدامات               أن ـــ إ اســـات الد عـــض ب ظـــلروتـــذ ـــ ديثـــة ا للتكنولوجيـــا عة ـــسا رامل
تبــاط ا أن ن حــ ــ ، والتــدم ــدم ال قــصد بــدو أو بقــصد ــ ع قــد خالقيــات و املبــادئ رغيــاب ن
اجــــة ا ــــرت ظ قــــد وأنــــھ ، ــــ والتعم البنــــاء ة بالــــضر ــــ ع باألخالقيــــات التكنولوجيــــا وراســــتخدام

الذكيــــ التكنولوجيــــا تــــصميم ــــ خالقيــــات مراعــــاة ــــ إ ن،(ةاليـــوم وآخــــر أن). 2016وحــــسي إال
اسـتفاقة لـوال ة الواج إ قھ طر ليأخذ يكن لم والتقانة للعلم خالقية لية باملسؤ وإن-والو



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة یولیو، ) األول(، الجزء )191: (العدد

 

 

429 

متــــأخرة ــــ-انــــت غ مناخيــــة واخــــتالالت متالحقــــة، طبيعيــــة ث ــــوا ب تمثلــــت يــــة بي مــــشكالت ــــ رع
عـض متنوعــة وأمـراض مقلقــة، واملـاء ـواء لل تلــوث ـسب عــدمـسبوقة، عائـد ا عــض و مـستجد ا

،(اندثار   ).2008يعاص

مـن             دائمـا نـاك ف مـل، م ـ خال عتبـار وأن مـسدود، فـق أن عرضـھ سبق ما ع ًوال

منتجــــــات مــــــن ســــــتفادة أجــــــل ومــــــن مــــــستدامة، تنميــــــة تحقيــــــق أجــــــل مــــــن لــــــو ا عــــــن ليبحــــــث
ن تحس التقانة من الغاية و من انطالقا نالتكنولوجيا ً

غباتـھ وتلبيـة ـسان حيـاة ف رظر و
)، ـ أنحـاء)2008الع مختلـف ـ الدوليـة واملنظمـات بحـاث مراكـز مـن العديـد خصـصت فلقـد ،

ـ ع ديثة ا للتقنيات املختلفة ات التأث اسة د دف ا اسا ود ا ود ج من اما قسما رالعالم ر ً ً

للـــــــــضوابط أطـــــــــر وضـــــــــع ميـــــــــة أ يـــــــــان و ة، ـــــــــشر ال يـــــــــاة ا ـــــــــجوانـــــــــب ع ـــــــــرص وا خالقيـــــــــة،
ظــــل ــــ الناميــــة البلــــدان مخــــاوف تزايــــد مــــع خاصــــة والثقافــــات، اللغــــات ام ــــ واح ــــصوصيات ا

تقدما ك الدو ن و ا بي الفجوة م ساع ًا   ).2007لو،(ل

والثقافة              والعلم بية لل املتحدة مم منظمة أطلقت الصدد ذا و،(و س ) 2019اليو
ات، املبــاد مــن رعــددا ــاً بمــشاركة: م والتعلــيم، صــطنا اء للــذ الــدو املـــؤتمر ـــرا،50عقــد ًو ز

مـــن ـــ مـــن 500وأك ـــ ألك واملؤســـسات100ممثـــل املتحـــدة، مـــم ـــ عـــضاء الـــدو مـــن لدولـــة
خ بتــا الـشعبية ن الــص ـة و جم ــ وذلــك ـاص، ا والقطــاع ي املـد واملجتمــع راديميـة ــ16ر إ

تاميــــة. 2019مـــايو/ّأيـــار 18 ا الوثيقـــة إصـــدار ن(وتــــم بيجـــ املجتمعــــو) توافـــق فيـــھ أقـــر نالــــذي
ـــ ــشر ال الـــتحكم ة ضــر ـــ ع وأكــدوا ، صــطنا اء الـــذ عــن الناجمـــة خالقيــة يبالتحــديات ور

قــــة بطر وســــائلھ تــــصميم ة وضــــر النــــاس، دمــــة ه ــــ ة وضــــر صــــطنا اء الــــذ ر رتطــــو ور و
تم أي ا ـــشو ال منــصفة وتقيـــيمأخالقيــة صــد ة وضـــر للتمحــيص، وقابلـــة شــفافة ـــو وت ، ــ ري ور ن

النــاس ــ ع املنطقــة .عواقبــھ ــ والتكنولوجيــا العلــوم أخالقيــات شــرعة و ــس اليو ت أصــد ِكمــا ر
عام ية يحة. 2019العر الـ ـة الوج ديثـة ا التكنولوجيـا يوجـھ ي عر أخال إطار وضع دف

ضرار بأن ي العر الو ايد ل بتلبية تـص ال خالقيـة الـضوابط اتباع عدم جراء تحدث ال
يــة، العر الوثيقــة تلــك لــصياغة رات ــ امل أحــد ــذا و ، أخــر ملجتمعــات تقــل ت بــل عينــھ، ىمجتمعـا ً

يـــن للمعن الذاتـــي ام ل لضمــان ــا الوصــو إ ية العر الشرعة وضع من دف ال و س لواليو
القبــــ إلــــى بــــل ـــا، لــسـبلـ القـــرار صــناع دعــم عنــــي ـــا مـ ــــو و ــــا، ل والــسياســي املجتمعــــي والدعــــم لو

ــــ ع حــــصلت ــــا أ خاصــــة املختلفـــــة، يـــــة العر قطــــار فـــــي املعنيـــــة يئـــــات ال فـــــي ـــــا وانطباق ــــا ن ت
من ينطلـق وفلسـفيا قيميـا أساسا ولتكـو ا؛ عل ية العر الدو جامعة مجلس ُموافقة ً ًً

ن لتتحــول لـھ
قانونيـا ملزمـة شـرعة إلـى
ً َ

و،(ِ س   ).2019اليو

ن           املتعلمـ إعـداد لية مـسؤ م ل ـا ـ ع يقـع حيـث ن، بـو ال أمـام ا ـ كب تحـديا ذلك ل ش وو ً ً

ـادة و ـا، عل م بتـد إال ذلـك يتحقـق وال ، صـطنا اء الـذ تقنيـات مـع التعامـل ع ن زالقاد ر ر
التع بأخالقيــــات م الــــشرعةوعــــ ــــ د و ملــــا وفقــــا ــــا مع رامــــل اســــات. ً الد إحــــدى صــــد مــــع رخاصــــة ر

أو ـ املعر املـستو ـ ع سـواء التكنولوجيا، مع التعامل بأخالقيات الطالب و لضعف ية ىالعر
ـــار امعــــات). 2018الــــسعيد،(يامل ا ــــ تب ة بــــضر اســــات الد مــــن عــــدد توصــــيات ــــ جــــاء رولــــذا ور

أخالقيات قضية البحثية تخـتصواملراكز اسـية د منـا إعـداد ـ ع والعمـل ، صطنا اء رالذ
ميــــة بأ املجتمــــع أفـــراد وتوعيــــة اســـية، الد ات املقــــر ـــ ــــا ودمج ، صـــطنا اء الــــذ ربأخالقيـــات ر

خالقيــــة الناحيـــــة مــــن صــــطنا اء الــــذ ــــ إ ار،(النظــــر عثامنيـــــة). 2019رد أمينــــة اســــة د رأمــــا
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امع) 2019( ا املؤسسات أوصت اءفقد الـذ مجـال ـ ن متخصـص طلبـة ن ـو بت والتعليميـة ية
صــطنا اء للــذ يجابيــة باآلثــار املؤسـسات وتوعيــة التكنولوجيــة، الثقافــة ــشر و ، صـطنا

الندوات امللتقيات، املؤتمرات، خالل   .من

البحث لة    :مش

التكنولو مـع التعامـل أخالقيـات موضوع مية أ يت تقدم ما اءضوء والـذ ديثـة ا جيـا
الــشأن ـذا ــ العامليـة ــات التوج التعليميـة امج ــ ال مـسايرة ة وضــر ومحليـا، عامليــا ورصـطنا ً ً .

عـض بـاطالع أنـھ إال ديثـة ا التكنولوجيـا مـع التعامـل بأخالقيـات العـال تمـام من الرغم و
عـــام منــذ ة ــشو امل يـــة العر ــة بو ال دبيـــات ــ ع ن مالحظـــة2000رالبــاحث تــم فقـــد ن، ــ وح

مجــــاال يفـــتح ممـــا ديثـــة، ا للتكنولوجيـــا لقيـــة ا عـــاد باأل تمـــت ا ـــ ال يـــة العر اســـات الد ة رنـــد ر
املوضـوع ـذا ـ والبحوث اسات الد من د للمز ن،(رجديدا وآخـر توجـد). 2016وحـسي ال حيـث

اســة الباحثــة-رد علــم حـــدود بأخالقيــا-ــ الطلبــة إملـــام مــدى ولـــذاتناولـــت ، صــطنا اء الـــذ ت
طالبـــــات إملـــــام مــــدى عـــــن للكــــشف محاولـــــة ــــ ـــــق، الطر ـــــ ع ــــ أو كخطـــــوة ــــا ا البحـــــث ي يــــأ
ثيقــة و شــرعة ضــوء ــ صــطنا اء الــذ مــع للتعامــل الغائــب لقــي ا بالبعــد العليــا اســات والد ر

السؤال البحث لة مش تتحدد نا ومن ية، العر باملنطقة اصة ا و س ياليو س ما: الرئ
بأخالقيـــــات ســـــالمية ســـــعود بـــــن محمـــــد مـــــام بجامعـــــة العليـــــا اســـــات الد طالبـــــات إملـــــام رمـــــدى
عــــن ة الــــصاد والتكنولوجيــــا العلــــوم أخالقيــــات شــــرعة ضــــوء ــــ صــــطنا اء الــــذ مــــع رالتعامـــل َ ْ ِ

ال ســئلة عــن جابــة مــن البــد الــسؤال ـــذا عــن ولإلجابــة ن؟ نظــر ــة وج مــن و ــس فرعيـــةاليو
  :التالية

ســـــــالمية: 1س ســـــــعود بـــــــن محمـــــــد مـــــــام بجامعـــــــة العليـــــــا اســـــــات الد طالبـــــــات إملـــــــام مـــــــدى رمـــــــا
والتكنولوجيـــــــا العلـــــــوم أخالقيـــــــات شـــــــرعة ضـــــــوء ـــــــ صـــــــطنا اء الـــــــذ إنتـــــــاج َبأخالقيـــــــات ْ ِ

ن؟ نظر ة وج من و س اليو عن ة   رالصاد

مـــــــا: 2س بجامعـــــــة العليـــــــا اســـــــات الد طالبـــــــات إملـــــــام مـــــــدى ســـــــالميةرمـــــــا ســـــــعود بـــــــن محمـــــــد م
العلــــوم أخالقيـــات شـــرعة ضـــوء ـــ صـــطنا اء الـــذ تكنولوجيـــا ن وتـــوط نقـــل َبأخالقيـــات ْ ِ

ن؟ نظر ة وج من و س اليو عن ة الصاد   روالتكنولوجيا

ســـــــالمية: 3س ســـــــعود بـــــــن محمـــــــد مـــــــام بجامعـــــــة العليـــــــا اســـــــات الد طالبـــــــات إملـــــــام مـــــــدى رمـــــــا
اء الــــذ اســــتخدام والتكنولوجيــــابأخالقيـــات العلــــوم أخالقيــــات شـــرعة ضــــوء ــــ َصـــطنا ْ ِ

ن؟ نظر ة وج من و س اليو عن ة   رالصاد

الداللــة: 4س مـــستو عنــد إحـــصائيا داللــة ذات ق فـــر توجــد ىــل ً الطالبـــات) 0,05(و اســتجابة ـــ
ن نظــر ـة وج مـن الــشرعة ضـوء ـ صــطنا اء الـذ مـع التعامــل بأخالقيـات ن إملـام نحـو

ملتغ الدقيق(اتًتبعا اسية-التخصص الد ا-راملرحلة الد راملستو   ؟)ى

البحث داف   :أ

ســــعود .1 بـــن محمــــد مـــام بجامعــــة العليـــا اســــات الد طالبـــات إملــــام مـــدى ــــ ع رالتعـــرف
أخالقيــــــات شــــــرعة ضــــــوء ــــــ صــــــطنا اء الــــــذ مــــــع التعامــــــل بأخالقيــــــات َســـــالمية ْ ِ

و س اليو عن ة الصاد والتكنولوجيا نرالعلوم نظر ة وج  .من

خالقيات .2 بتلك الطالبات إملام مدى تحديد ات املتغ عض أثر عن   .الكشف
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البحث مية   :أ

اسـتخدام - تـنظم ـ ال باألخالقيـات املتعلـق موضـوعھ مية أ من ميتھ أ البحث سب يك
خالقيــات إن حيـث وتطبيقاتــھ، صـطنا اء النظــر مــن زعــز الـذ ـسان ـم  يف

الرق باق الفرصة وتمنح ،للعصر ات الس واملعضالت حل  الصعو ل  ,Floridi( املشا
2010 .( 

اســـــة - كد العلميــــة اســـــات الد مــــن عـــــدد لتوصــــيات وملبيـــــا مــــسايرا ـــــا ا البحــــث ي ريــــأ ر ً ً

ار د املجتمـــــع) 2019(رخديجــــة أفــــراد ن بــــ ي املعلومــــا الــــو فـــــع ة بــــضر أوصــــت ــــ رال ور
الناحيــــــ مــــــن صــــــطنا اء الــــــذ مـــــــنبموضــــــوع عــــــدد وجــــــود مــــــع خاصــــــة خالقيـــــــة، ة

واملجتمـــع خــالق ــ ع ـــا وتأث ، صــطنا اء الــذ الســـتخدام الــسلبية ســات وال. راملما
كمـا ا باسـتخدام ـ خال الـو لـضعف ـاس ع ا ـ السلبية سات املما ذه أن رشك

ن وآخر حسي اسة د وتؤكد مصر) 2016(ر الطلبة عض ع ت أجر  .ال

ـي،ـستمد - العر بالعـالم خاصـة شـادية اس وثيقـة الـشرعة ميـة أ مـن ميتـھ أ َالبحـث
ِ

ــ وكث اململكــة، ــ صــطنا اء الــذ بأخالقيــات اصــة ا الوثــائق غيــاب ظــل ــ وذلــك
ية العر الدو ار،(لمن  ).2019رد

ناك - إن حيث ن، بو ال ن للباحث جديد مجال فتح م س أن ا ا للبحث يمكن
ة صـــــطنارنـــــد اء الـــــذ أخالقيـــــات بمجـــــال املتعلقـــــة ـــــة بو ال العلميـــــة اســـــات الد رـــــ

أن ــ املعلومــات تكنولوجيــا أخالقيــات مجــال بحكــم جديــدا موضــوعا ًعــد  العلــوم ً
فالكث جتماعية سانية، القضايا و فة تكن لم املجال ذا عن الناشئة من   ومعر

 ).2017حمد،(السابق

البحـــــث ــــدود املوضـــــوعية :حـ ـــــدود إملــــــام:ا مـــــدى ـــــ ع التعـــــرف ـــــ ع ـــــا ا البحــــــث اقتـــــصر
مــــع التعامــــل بأخالقيــــات ســــالمية ســــعود بــــن محمــــد مــــام بجامعــــة العليــــا اســــات الد رطالبــــات

ـــ و ـــس اليو عـــن ة الـــصاد والتكنولوجيـــا العلـــوم أخالقيـــات شـــرعة ضـــوء ـــ صـــطنا اء رالـــذ َ ْ ِ
أخ حيــــث مــــن ثالثــــة أساســــية ـــــا،ســــياقات وتوطي ــــا نقل ــــ إ والتكنولوجيــــا العلــــوم إنتــــاج القيـــــات

ا واستخدام ا ب اء   . ًوان

الزمانيــــة ــــدود ــــام:ا ا للعــــام ي الثــــا ــــ ا الد الفــــصل خــــالل امليدانيــــة اســــة الد إجــــراء رتــــم ر
  .ـ1441-1442

ة ــــشر ال ــــدود بقــــسم:ا العليــــا اســـــات الد طالبــــات ــــ ع امليدانيـــــة اســــة الد تطبيــــق رتـــــم لأصـــــور
مــام جامعـة ـ اه والـدكتو املاجـست ـ ملرحل ســالمية بيـة وال بيـة ال أصـو ھ بمـسا بيـة رال ل ر

سالمية سعود بن   .محمد

البحث ات   :مصط

صــطنا  اء الـــذ مـــع التعامـــل البحـــث: أخالقيــات ــذا ـــ ـــا قـــصد القواعـــد: و مجموعـــة ـــ
ت ـــــ ال خالقيــــة ليات واملـــــسؤ أساســـــيةوواملبــــادئ ســـــياقات ــــ العالقـــــة ذات طــــراف ـــــ ع تــــب



مدى إلمام طالبات الدراسات العلیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
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ـــــــ و ا: ثالثــــــة، اســـــــتخدام ـــــــ إ وصــــــوال ـــــــا، وتوطي ـــــــا ونقل ، صــــــطنا اء الـــــــذ تكنولوجيـــــــا إنتــــــاج
ً

ا   .و

ـسكو اليو عـن ة الـصاد والتكنولوجيـا العلـوم أخالقيـات رشرعة َ ْ ـ: ـِ القي طـار تحـدد وثيقـة
واملـسؤ ـا، اتباع الواجب املؤسـســاتواملبادئ ـــا ف بمـــا العالقـــة، ذات طـراف علـــى تبـة امل وليات

وعلمييــــن، باحثيـــن مــــن والتكنولوجيــــا بالعلــــم ن املـــشــتغل فــراد و ــــة، البحثيـ واملراكــــز امعــــات ا
فـــ نتــاج مؤســسـات ذلـــك فـــي بمـــا نتاجيــة والقطاعـــات وحاميـــة، داعمـــة ـــات كج ومــات يوا

ـــــــــــــــــــوم العلـ نواتـــــــــــــــــــج ومـــــــــــــــــســتخدمي ي ل مــــــــــــــــــسـ ـــــــــــــــــل ك واملجتمــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــاص، وا العــــــــــــــــــام القطــــــــــــــــــاع
و،(والتكنولوجيــا س   ). 2019اليو

السابقة اسات   :رالد

وفيمـا ، صـطنا اء والذ التكنولوجيا أخالقيات موضوع العلمية اسات الد عض رتناولت
اســــا الد اســــتعراض يــــتم بحيــــث ــــا، م لــــبعض عــــرض ــــ ــــري م ــــب ت و يــــة، جن ثــــم يــــة العر زت

ي اآل   :تصاعدي

حمد خالقيات) 2017(ىأجر حو اسة لد داثة الرقمية ر وجاء التواصل  وا ي، سا
أن ـا ة ف ـ الرقميـة رالثـو ا ال د ة ـش ـضا ـدان التكنولـو روالتطـو ـسانية را جـة مـن يز  رد

أخـذان التعقيـد، عـادا و ـا يـة،عامل ًأ يتخلل ــ حيــث اليات التحـديات مـن الكث شـ . خالقيــة و
خالقيـات تنـاو ـ إ اسـة الد ـدفت لو ـ فلـسفي، جانـب مـن الرقميـة ر ا بـد ال وال أخـذ ن مـن  عـ

، العـصر ســيادة ظـل ـ عتبـار ـ اليات وتفــادي حـل أجـل مــن الرق . الناشــئة خالقيـة شـ
وخلصت

ُ َ
اسة  ة رالد ضر عد  التفك ورإ قائق من أ ات ا اليـة باملعـاي الـصلة ذات والنظر  ا

شكيل ؤكد ستد الذي خال الو ل ة و ضر ا املعلومات ثقافة شر ورع   .وأخالقيا

الــسعيد املــدمج) 2018(أمـا الـتعلم حــو اسـة بد قــام لفقـد ات: ر ــا م لتنميـة تكنولــو رمـدخل
والــ نــت، لإلن مــن لقيــاسســتخدام اســة الد ــدفت و املعاصــرة، التكنولوجيــا بأخالقيــات رو

عداديـة طـالب لـدى الـو وذلـك ات ـا امل تلك تنمية املدمج التعلم ع قائم برنامج . رفعالية
ــــ ع وتطبيقــــھ نــــامج ال تــــصميم ــــ ع ــــ التجر شــــبھ املــــن اســــتخدام تــــم ــــدف ال ــــذا ولتحقيــــق

ســة بمد وضــابطة يــة تجر ن الــورمجمــوعت مقيــاس أمــا ديــدة، ا دميــاط بمدينــة ــل ز وأحمــد
ـــــا وتقبل ـــــا م وف ـــــا الطـــــالب ـــــ و مـــــدى لقيـــــاس ـــــدف فقـــــد املعاصـــــرة التكنولوجيـــــا بأخالقيـــــات

اليوميـة م حيــا ـ ـا والــو. وتوظيف ات ـا امل تنميــة ـ نــامج ال فعاليـة عـن النتــائج أسـفرت روقــد
الط لدى املعاصرة التكنولوجيا   .الببأخالقيات

ار د خديجـة أخالقيــات) 2019(روأجـرت حـو اســة لد اء ر ـوت صـطنا الـذ اســة :ووالر  رد
اء الـــذ بقـــضايا املرتبطـــة وانـــب ا اســـة ود خالقيـــات، ـــوم بمف ـــف التعر ـــ إ ـــدفت و رتحليليـــة،
حـة مق محليـة ـسياسات ج ـر ل وتـات للر ي الـذا الـو مـن واملخاوف خالقية، وصطنا و

الـــــشأنللـــــ ـــــذا تمـــــة م ملنظمـــــات عامليـــــة سياســـــات خمـــــسة اســـــة د خـــــالل مـــــن صـــــطنا اء . رذ
البيانـــــــات لتحليـــــــل كـــــــأداة املراجعـــــــة وقائمـــــــة ، ـــــــ التحلي املـــــــن اســـــــة الد وخلـــــــصت. رواســـــــتخدمت

الــــسياسات وأن ، صـــطنا اء للــــذ خالقيـــة الـــسياسات مــــن ـــي العر العـــالم خلــــو ـــ إ اســـة رالد
ـــــشتمل لـــــم اســـــة الد ـــــدماترمحـــــل ا جميـــــع تـــــوف ـــــ ع تـــــنص ـــــ ال املـــــساواة معيـــــار بنـــــود ـــــ ع

م ا ومـــــــــستو م ـــــــــسيا وج م وأعمـــــــــا م ثقـــــــــاف اخـــــــــتالف ـــــــــ ع ن املـــــــــستخدم افـــــــــة ل روالوظـــــــــائف
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سياســــات معــــاي ــــ ن والتحــــس ر التطــــو مــــن ــــد مز ــــ إ ة ــــ وا حاجــــة نــــاك وأن قتــــصادية،
صطنا اء الذ   .  أخالقيات

ــ ديف ،Davies )2016(وقــام صــطنا اء الــذ ــ ميــدة ا خــالق برنــامج حــو اســة لبد ر
ي ـأ و ـا، محل ـ غ ـ الـو طـو إذا خطـرا صطنا اء الذ ل ش أن من املخاوف إن ا ف رجاء ً

ــ بـاه ن مــن صـطنا اء الــذ مـن الــشديدة الوجوديـة ديــدات ال ـ ع ــ ك ال ب سـ مــن جـزء
اح ـــــ إ محلـــــھ ــــ الـــــوغ تطـــــو أن يمكــــن التكنولوجيـــــا ـــــذه أن ـــــسة. رتمــــال الرئ ن العنـــــاو ــــش و

ا لـــــذا مدركـــــة الت تـــــصبح أن مــــــن قلقـــــو ن م ـــــ املح ن املفكـــــر أن ـــــ إ ة ـــــ مــــــا. نخ مرحلـــــة ـــــ
يقظ" م" ـــــس وجـــــود ـــــدد و ـــــشر ال غبـــــات فـــــو لرغباتـــــھ ـــــة ولو عطـــــي و نـــــامج، ال مـــــن رجـــــزء . ق

يــتم أنــھ ـ إ اســة الد ت روأشـا أســاسر ــ ع ـ خط ــ غ أو ـ خط أنــھ ــ ع صـطنا اء الــذ ـف عر
ال أم واعيـــا مــــن. ًونـــھ منعـــھ ـــ ع ال الـــو ر تطــــو مـــن صـــطنا اء الـــذ منــــع أن اك إد جـــب رو

الــضر إحــداث ــ ع ة القــد ر رتطــو اء. ر الــذ ــ بــالو ــوس ال مــن بــدال أنــھ ــ إ اســة الد وخلــصت
ً

ر
مــن ـد املز بــذل يجـب ، خالقيـةصـطنا والقواعــد والقـيم ــداف برمجـة ــ ـد نــاك. ا و

ـــذا طـــالق؛ ـــ ع نـــصنعھ الـــذي الوحيـــد ــو اء الـــذ فـــائق اصـــطنا ـــاء ذ أو ـــو ي أن لفرصــة ن
ه ــــو ظ بمجــــرد ال-رألنــــھ أم لقيمــــھ-بــــو وفقــــا العــــالم ــــ غي ــــ والبــــدء نفــــسھ، ن تحــــس ًيمكنــــھ

اصــــة الــــس. ا احتياطــــات أحــــد و ســــي ــــاءنلــــذلك ذ أو أن مــــن للتأكــــد ع مــــشر ــــل تمو ــــو لالمة و
اية ال خط ح ث خب اصطنا اء ذ أي ع تغلب و ودود، اء الذ فائق وجـود. اصطنا ومـع

ن محظوظ و ن فقد باألخالقيات، ن تم امل ن والباحث ن مج امل من جيدا ال تمو ممولة نيئة ً ً
.  

امـــــــــــــسو وإبرا ي و فــــــــــــــا نوأجـــــــــــــر  Vakkuri & Abrahamsson) 2018(رى
ايــــد امل التــــأث أن ــــ إ وتوصــــال ، صــــطنا اء الــــذ ألخالقيــــات ساســــية يم املفــــا حــــو اســــة لد ر

املـس لألنظمـة القرار اتخاذ ات ـروقد النظـر ـ ع م حيـا ـ فـراد ـ يج صـطنا اء والـذ تقلة
نظمــــة ــــذه ــــ املــــضمنة ــــذه. القــــيم ــــ نظمــــة؟ ــــذه ــــ خــــالق تطبيــــق يجــــب كيــــف لكــــن

ألخالقيـــات ــ عم تنفيــذ نمــوذج ــشكيل ل كإطــار الفلــسفي التــصو ــ ع ــل ا ــ إ ينظــر اســة، رالد ُ ر
صــطنا اء طــوات. الــذ ا ــسيةوالتخــاذ الرئ يم املفــا تحديــد يجــب يم، املفــا وضــع ــ ــ و

املجــال ــذا ــ يــة. املــستخدمة املن ــرائط ا ســم اســة د بــإجراء الباحثــان قامــا روقــد الرســائل(ر
ة خالقيــــــــات) القــــــــص و صــــــــطنا اء الــــــــذ ــــــــ املــــــــستخدمة ــــــــسة الرئ لمــــــــات ال ــــــــ ع القائمــــــــة

ـــــــ الرئ يم املفـــــــا نـــــــة ومقا تحديـــــــد ـــــــ اءرللمـــــــساعدة الـــــــذ أخالقيـــــــات خطـــــــاب ـــــــ املـــــــستخدمة سة
ا ا أصـل. صطنا مـن أنـھ جدا ة1062وو القـص الرسـائل ـشفت اك ا، جاع اسـ تـم قـة رو

ة37 متكر سية ئ رلمة باألخالقيات83ر تماما ا عكس مما اديمية، أ قة    .رو

ن      وآخـــر يـــو ووأجـــر ـــ.Yu et al) 2018(ى خـــالق بنـــاء حـــو اســـة لد ـــر ال صـــطنا اء الـــذ
النفــــسية املناقــــشات ــــ ع ــــ كب ل ــــش ركــــزت ــــ ال اليــــة، ا ســــتطالعات اســــتكمال ــــ إ ــــدفت

ـــ ديثـــة ا ات التطـــو تحليـــل مـــع ، صـــطنا اء الـــذ حوكمـــة ملوضـــوع والقانونيـــة جتماعيـــة رو
اء الــذ مــؤتمرات ــ ات ــشو امل مراجعــة خــالل مــن وذلــك وكمتــھ، التقنيــة لــو را صــطنال

ذلك بما أنظمـة)AAMAS, AAAI , ECAI,  IJCAI(الرائدة ألن نظـرا املوضـوع ـذا تمام وجاء ،ً

حوكمــة موضــوع اســتحوذ فقــد ايــد، م ل ــش ــان م ــل ــ ــشرة من أصــبحت صــطنا اء الــذ
ا خيـــال ــ ع صـــطنا اء الـــذ بواســطة خالقيـــة ات القـــرا التخــاذ صـــطنا اء ـــورالــذ . رم

مــــــن للعديــــــد ايــــــة د أقــــــل املوضـــــوع ــــــذا يــــــزال ال صــــــطنا اء الـــــذ أبحــــــاث مجتمــــــع داخــــــل ـــــ رو
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ن مجـــــاالت. البـــــاحث عـــــة أ ـــــ إ املجـــــال يقـــــسم يفا تـــــص و املـــــشار البـــــاحثو ح ـــــ رواق
ً ن استكـــــشاف: ن

وأخ ماعيــة، ا خالقيـة القــرار أطــر الفـردي، ــ خال القــرار اتخـاذ أطــر خالقيــة، ااملعـضالت ًــ

صــــطنا اء والــــذ ــــسان ن بــــ التفــــاعالت ــــ ــــ. خالقيــــات إ الــــدعوة قــــة الو تــــضمنت ركمــــا
القــــضايا ـــة ملعا ممكــــن وقـــت أقــــرب ـــ صــــطنا اء للـــذ وموحــــد عـــال ــــ تنظي إطـــار ـــشاء إ
اء الـذ ـ خـالق دمـج أجـل مـن ة ـ ا املتعـددة التخصـصات ـ ع عتمـاد خـالل من خالقية

بـاح. صطنا ـم ف ألن ؛ صـطنا اء الـذ منـا من جزء خالق و ت أن ر الضر نومن ي و
ـــــــة، ر جو ـــــــ ك القواعـــــــد تحديـــــــد ـــــــ ع م ـــــــساعد خالقيـــــــة خالقيـــــــات صـــــــطنا اء الـــــــذ
اتخـــاذ التــا و الـــتعلم، ات مــسا ل ـــش الــذي صـــطنا اء الــذ ـــ خــالق دمـــج ــ م ــساعد رو

ات التفـــــاعالترالقــــرا ــــ ع ـــــ ك ال مــــن ـــــد مز نحــــو صــــطنا اء الـــــذ مجــــال وتوجيـــــھ خالقيــــة،
ـــشر ال مـــع امـــل. خالقيـــة الت نحـــو الواعـــدة املـــستقبلية البحـــث ـــات اتجا البـــاحثو نـــاقش نوقـــد

ة شر ال املجتمعات خالقية صطنا اء الذ ألنظمة   .النا

السابقة اسات الد ع   :رالتعليق

جميــــــــ              اءاتفقــــــــت بالــــــــذ املتعلقــــــــة خالقيــــــــة القــــــــضايا مناقــــــــشة ميــــــــة أ ــــــــ ع اســــــــات الد رع
ة ضـر مـع صـطنا اء الـذ تكنولوجيـا السـتخدام خالقية والعواقب وتطبيقاتھ، ورصطنا

ا اســـتخدام يحكــــم ـــ أخال إطـــار ــــ. وجـــود اســـات الد تلـــك مــــن اليـــة ا اســـة الد اســــتفادت روقـــد ر
وإجراءا اســــة الد لة مــــش النظــــررتحديــــد طــــار ودعــــم تلــــك. يــــا عــــن اليــــة ا اســــة الد روتختلــــف

إملــــام مـــدى ــــ ع التعـــرف ــــ ع ركـــزت ــــ ال ا ـــداف وأ املوضــــوعية ا وحـــدود ــــا من ـــ اســـات رالد
مــــع التعامــــل بأخالقيــــات ســــالمية ســــعود بــــن محمــــد مــــام بجامعــــة العليــــا اســــات الد رطالبــــات

أخالقيـــات شــرعة ضـــوء ــ صـــطنا اء َالــذ ْ مـــنِ و ــس اليو عـــن ة الــصاد والتكنولوجيـــا رالعلــوم
م عــــ و الطــــالب إملــــام واقــــع ص ــــ ــــ ال يــــة العر اســــات الد ة نــــد مــــع خاصــــة ن، نظــــر ــــة ووج ر ر

اليومية م حيا ا وتوظيف ، صطنا اء الذ   .  بأخالقيات

النظر   :يطار

معــھ،               التعامــل وأخالقيــات صــطنا اء الــذ قــضية طــار ــذا نــاو النحــولي ــ ع وذلــك
  : ي

أوال
ً

صطنا:  اء   :الذ

ومـــــــــــھ تمـــــــــــوث: مف دا مـــــــــــؤتمر ـــــــــــ مـــــــــــرة ألو املـــــــــــصط ـــــــــــذا ـــــــــــر رظ ،1956عـــــــــــام) Dartmouth(ل
ـش ذلك عد توسع عـاموقد ـ خاصـة املاضـية، القليلـة الـسنوات ـ ـوظ م بفـضل2015ل ،

الرســومات ــة معا وحــدات ــو ــالل،) (GPU(رظ و ــ صـــطنا). 2019مو اء الــذ فــإن : وعليــھ
يقــوم عنــدما ــشر ال اء الــذ مــن ا قــد تتطلــب امــا م تــؤدي ــ ال الت بنــاء ــ ع القــادر العلــم يــو ًر ً

ـــسان شـــياء.)Holland 1995,(ـــا تنفيـــذ مـــن الت يمكـــن الـــذي العلـــم بأنـــھ أيـــضا عـــرف ًو

ــسان قبــل مــن ا تنفيــذ تــم إذا ــاء ذ تتطلــب ـ ــMinsky,1961)(ال والتق ــ العل التيــار ــو و ،
ـشر ال اء الـذ اة محا ع ة قاد آالت شاء إ إ دف ال والتقنيات الطر يضم يالذي  Li et)رق

al,2017). 

الذ       ةإن متطـو أسـاليب عـن تبحـث ـ ال ديثـة ا اسب ا علوم أحد و صطنا راء
ـــــشابھ تاجات واســـــت بأعمـــــال ضـــــيقة-للقيـــــام حـــــدود ـــــ اء-ولـــــو لـــــذ ـــــسب ت ـــــ ال ســـــباب تلـــــك

، ـــشر ال العقـــل داخـــل تـــتم ـــ ال اء الـــذ عمليـــات ـــاة بمحا اســـوب ا قيـــام ـــ ا ـــدف و يـــسان،
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ا اســــوب ا لــــدى تــــصبح منطقـــــيبحيــــث بأســــلوب ات القــــرا واتخــــاذ املــــشكالت، حــــل ــــ ع ة رملقــــد ر
شر ال العقل تفك قة طر نفس و وعطيـات،(يومرتب، اسـات.)2006محمود الد عـض روأكـدت

لـــھ ـــة النظر ف التعـــا ـــل وأن ، صـــطنا اء للـــذ واحـــد ـــف عر ـــ ع إجمـــاع يوجـــد ال أنـــھ ـــ رع
نقـــل ـــ و كة، مـــش واحـــدة فكـــرة حـــو أساســـا لترتكـــز أنً آخـــر ـــ بمع لـــة، ـــ إ ي ـــسا اء الـــذ

اسوب ا أو الت سان يصنعھ الذي اء الذ و صطنا اء  ).  2019عثامنية،(الذ

صـطنا اء الــذ ميـة ،: أ بــو ال املجــال ـا ف بمــا املجــاالت ـل صــطنا اء الـذ غــز يلقــد ى
املؤسـ داخـل املـستخدمة الذكية لألنظمة يمكن إنجـازحيث ـ ا ـ كب ا دو تلعـب أن ـة بو ال ًسات ًر

ل، املــــشا حـــل ــــ ع ا بقـــد يتعلــــق مـــا خاصــــة وفعاليـــة، كفــــاءة ـــل ب والدقيقــــة الـــصعبة مـــات رامل
للمؤسسة املمكنة والبدائل لو ا أفضل اء. لواختيار بالـذ واملنظمـات املؤسسات تمام ا عز ىو

تية لألسباب  : الصنا

تــــــد - معرفيــــــة قاعــــــدة ــــــشاء ــــــإ العــــــاملو ــــــا إل يرجــــــع بحيــــــث التنظيميــــــة، الــــــذاكرة نعم
والوثائق الكتب تتوفر ال ال ية التجر القواعد علم و املعرفة، ع م  .حصول

ان - دو ب ـس ا ـسر أو ا فقدا من خوفا صطنا اء بالذ املرتبطة املعرفة ن رتخز
ً

م وفا أو م، استقال أو ن،  .العامل

ال - آلية شاء اقإ أو التعب أو القلق ة، شر ال للمشاعر خاضعة و رت  .ن

مات - ة إدا تطبيقات ة نا وسائل زامتالك  .ر

الـذاكرة - مـن عـز و املعرفيـة، القاعـدة ـ غ املعقـدة للمـشكالت ة النا لو ا زتوليد ل
واملطلـوب املناسـب الوقـت ـ للمـشكالت ـة واملعا التحليـل مـن ـا تمك ـ ال  التنظيمية

)،   ).2015يالعمر

بــو ال املجـــال ـــ ـــا: يتطبيقاتــھ وم ، بـــو ال امليــدان ـــ صـــطنا اء الــذ تطبيقـــات يعـــددت
  :ي

ي، - الــذ جــة ىاملحتــو د بــنفس ــ ق محتــو ــشاء إ التعليميــة وتــات للر يمكــن رحيــث ر ى و
ـشا إ ـ إ الرقميـة واملنـصات ات الـشر مـن عـدد ـس و ـشر، ال ـا يتمتـع ـ ال اعـة ءال

مثل الرقمية التعلم ات واج إ سية املد الكتب إ الرقمية دلة من ي الذ راملحتو ى
وطــرح )Brainly(ومنــصة Content Technologies Inc شــركة جتمــا للتواصــل

 .سئلة

سان - يفو ل ش التعليمية ام امل تؤدي بحيث الذكية، التعليمية وتات قالر  .و

وال - ن املتعلمــــ ،توصــــيف التحـــــصي م مــــستوا معرفــــة خـــــالل مــــن وذلــــك م، بـــــأدا بــــؤ ت
م ل املناسب الدعم تقديم مع اديمية م ا وإنجا والتغيب، ضو ا زومعدل  .ر

القــوة - نقــاط يص ــ مــع املقــر س تــد ــشمل و ي، الــذ ــصو ا س التــد رأنظمــة ر ر
الراجعة التغذية تقديم ثم ومن  .والضعف،
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عمل - ــــشمل و م، والتقــــو اءالتقيــــيم آ ومعرفــــة جات، للــــد ــــ والرصــــد يح التــــ ريــــات ر
التعلي النظام ن تحس ساعد ال ن  .املتعلم

والتوصــــــية - ، ــــــ ا الد املقــــــر س تــــــد ــــــشمل و ــــــصية، وال التكيفيــــــة الــــــتعلم ئــــــات رب رر
متعلم ل ب خاص علي  .ىبمحتو

ئــة - ب ن للمتعلمــ يتــوفر بحيــث ، صــطنا ي الــذ ــ ا ف ممــاالواقــع تفاعليــة علــم
م م وف م علم ادة  .زساعد

ــا - وم ، صــطنا اء الــذ تطبيقــات مــن مجموعــة نـاك ــيح: Layer تطبيــق: و ي الــذي
ــــــ إ ــــــا ل لتحو ــــــة املطلو اضــــــات ف وإضــــــافة املطبوعــــــة، للمــــــواد ي ضــــــو مــــــ إجـــــراء

العاملــات نظــام باســتخدام تفاعليــة مــا .صــفحات ا أو زتطبيــق تطبيــق: Aurasma ر ــو و
ـــــشطة ال للمـــــشاركة املـــــتعلم ـــــ تحف ـــــ ع ـــــ: Augmented 4تطبيقـــــات. ـــــساعد و

ن املتعلمـــ ميـــع متاحـــة ـــا يجعل ممـــا املـــصدر، ومفتوحـــة ســـتخدام لة ســـ .تطبيقـــات
ي ســــــــر بــــــــرامج الكــــــــالم) (Appleوكــــــــذلك ــــــــ ع التعــــــــرف ــــــــرامج و ي، الــــــــذ ــــــــاتف ال ــــــــ ع

ال ي تحا للمستقبل ة ر وتقدم حقيقـيؤوالتخليق، ص ـ مـع ي التلقـا اللغـو يتفاعل
و)2020محمود،( ،)Jin, 2019; Zawacki-Richter et al., 2019.(  

صطنا: ثانيا اء الذ مع التعامل   : أخالقيات

ـــا وم بــــالعلوم :مف املتعلقـــة والـــسلوكيات خالقيـــات يم مفــــا حـــو ات والتـــصو اء لاختلفـــت ر ر
عرفھ ما ب س دوالتكنولوجيا، ـش ولـذلك وعقائـدي، وفلـسفي اجتمـا تبـاين من املجتمعات

القــــضايا تلــــك حــــو واســــعا جــــدال الدوليــــة لاملنــــابر ً ً
عــــام.  يــــاة2017ففــــي ا مــــستقبل ــــد مع نظــــم

)Future Of Life Institute (مـؤتمر نيـا اليفو فيـھ) Asilomar(رـ التقـى حيـث املفيـد، اء الـذ عـن
و الفكـــر قــــادة مـــن مائــــة مـــن ـــ ملناقــــشةأك والفلـــسفة؛ خــــالق و والقـــانو قتــــصاد ـــ نبحــــاث

لبحـوث يـة التوج املبـادئ مـن عـدد صـياغة املـؤتمر نتائج من ان و ، صطنا اء الذ أخالقيات
املفيـد صـطنا اء ـالل،(الـذ و ـ تــصاعد). 2019مو مـن ن العـشر القـر ده شـ مـا ظـل ـ وو ن

وخا التقانة، استخدام محموم أصـواتسل تـرددت اثية؛ الو ندسة وال ة يو ا التقانة رصة
املؤسـسات قيـام ة وضـر خالقيـة، القواعـد ام ـ واح للتقانـة، خال باالستخدام تنادي ة وركث

مستقبلھ ن وتحس سان، حماية إ بالدعوة املختلفة ي،(جتماعية با   .)2008الش

و لــق ا مــن خــالق أو خالقيــات أنــھو خــالق علــم ــف عر ــ وجــاء والطبــع، ية الــ ــو
القــبح أو ــسن با توصــف ــ ال باألعمــال املتعلقــة القيميــة ــام ح نــاو ــو. لي ــ خال والــسلوك

ــ أخال ال وعكــسھ املجتمــع، ـ ة املقــر الــسلوك قواعــد مــع يتفــق ن،(رمـا وآخــر ). 1989ومــصطفى
صــ اء الــذ مــع التعامــل بأخالقيــات قــصد ــو ــا بأ ــ: طنا ال ا بمــستخدم املتعلقــة خــالق

فراد، ا م يل ن والقوان القواعد من مجموعة وتتضمن ا، نحو م وسلوكيا م تصرفا تحكم
التكنولوجيــا ــذه اســتخدام عنــد م وأفعــال م ا قــرا ــا عل ـ ن. روتب بــ خالقيــات ــذه ــو ت نوقــد

ونفــسھ، للتكنولوجيــا املــستخدم نالفــرد بــ خالقيــات ــ إ باإلضــافة ــذا ن، خــر ن ــ و نــھ ب أو
ــا ا ومحتو ــزة ج ســالمة ــ ع ــرص ا ــشمل ــ وال للتكنولوجيــا، املاديــة ونــات وامل املــستخدم

تالف ـو). Anders,2006( من ومـا ـ خ ـو مـا تحدد ال ا بأ ديدة ا خالقيات عرف و
بھ القيام يجب وما أحم(شر ص2005د،بن ،151.(  
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صطنا اء الذ أخالقيات حو ودولية ية وعر محلية ات لمباد   :ر

باألخالق؛              ما وتطبيقا والتكنولوجيا العلوم ان اق بقضية ة خ العقود تمام ا ر ظ
ــــسان ــــ ع ـــــاال و ــــ العل التقـــــدم ــــو ي ال ــــ ح

ً الدوليـــــة. ن واملنظمــــات ومـــــات ا شــــرعت وقـــــد
إ ــــ قليميـــة التوصــــياتو لتنفيــــذ ليــــات وتـــضع نحرافــــات، ــــة ملعا ــــان وال يئـــات ال ــــشاء

ــداف و اتيجيات ســ مــم. و كمنظمــة ــا منظما مــن العديــد ــ ع املتحــدة مــم يئــة وأولــت
والثقافـــــة والعلــــم بيـــــة لل و(املتحــــدة ــــس ف) اليو املعـــــا ألخالقيـــــات العامليــــة نـــــة ال ــــشأت أ ـــــ رال

والت ســـنةالعلميــة العامليـــة،1998كنولوجيـــة ة الـــ ومنظمـــة ي، نمــا املتحـــدة مـــم رنــامج و ،
املعلومــات تكنولوجيــا صــناعة كمجلــس واملجــالس، املنظمــات عــض قبــل مــن تمــام ا نــاك كمــا

ITI  ومنظمـــةIEEEـــا وغ ــــة. العامليـــة ـ التجر ـــا فم ســـالمية، يــــة العر ب ــــا التجـ ـــســية رأمـــا التو
ــــ ــــــةاملتمثلـ أدو ـــــتخدام باسـ ــــــب التجر بإجــــــراءات ـــــاص ـ ا ار الــــــو بالقــــــرار يـة ــــــة ؛)1990(ز والتجر

الطبـــــي ـــــث البحـ قانـــــو إصـــــدار ـــــي فـ املتمثلـــــة ندنيـــة ـــــة)2001(ر يـ و ال ـــــة والتجر ـــــي ؛ فـ املتمثلـــــة
يــــــو ا ـــــي الطبـ للبحــــــث شــــادية خالقيــــة القواعــــــد ـــــدار يإصـ الــــســعودية ؛)2009(ر ــــــة والتجر

املخلوقــــــات ـــــى علـ البحــــــث أخالقيــــات قانــــــو ـــــدار إصـ فــــــي ـــــة يـــــة ناملتمثلـ ــــشأت)2010(ا أ كمــــا ،
حمايـــة قانـــو فــي املتمثلـــة يـــة املغر ــة والتجر ؛ صــطنا اء والــذ للبيانـات وطنيــا مركــزا ناململكـة ً ً

فـــي ن املـشـارك اص البيو ـ س)2015(طبيـةبحـاث بتأســــ توجـــت التــــي ــة املـصر ــة والتجر ،
العلمــــــي البحــــــث أخالقيــــات ـــــس القواعـــــد)2005(مجلـ إعـــــداد فـــــي املتمثلـــــة الــــسـودانية ـــــة والتجر ؛

شـر رشادية ال علـى ـب التجر املتضمـن العلمـي البحـث فـي خال   ).2008(للسـلوك

ق املـســتو ـــنىوعلـــى و بت والعلــــوم والثقافـــة بيــــة لل يـــة العر املنظمــــة قامـــت ، ــ ـــة لي نـ ال
ـــام العـ فــــي والتقانـــة العلــــوم ألخالقيــات يـــة الــشــبكة2003العر أطلقــــت ألخالقيــات ،كمـــا يـــة العر

العـــــام فـــــي والتقانـــــة ـــــا2013العلـــــوم م ـــــداف، مـــــن جملـــــة ــــــيرفــــــع لتحقيـــــق الوعـ ىمــــســتو
ــــة يـ عر ـــــة ر ة ــــو بلـ ــــي فـ مة واملـــســا ــــة، والتقانـ ــــوم العلـ ؤبأخالقيـــات ـــــذا ر ــــن مـ ــــا وانطالقـ كة، مـــش

ً

عــام صيــف فــي نــت ت املنطقــة2017الواقــع، فــي مؤسســات العامــة عــدة املظلــة وتحـت يـة، العر
مــــن دعــــم و يــــة، العر الــــدو علــــىلامعــــة العمــــل و، ـــسـ ألخالقيـــات اليو ــــة يـ عر ــــرعة شـ ــــداد إعـ

للتخصــــصــات جامعــــــة ــــــة مظلـ تكــــــو والتكنولوجيــــــا التكنولوجيــــــا نالعلــــــوم وتطبيقـــــات العلميـــــة،
يـــة العر املنطقـــة خــصوصيـة عـــن ومعبـــرة ــــذه ومـــن. املختلفـــة، مــســودة إعــــداد ع مــشــر ــان وثــــم

املق َالــشــرعة ْ
فـــي املتعدديـــن ـة املــص ـــاب أ مـــع واســـعة ة ــشـاو عمليـــة ثمـــرة ـــي ــ ال رحــــة،

دامــت يــة العر وقــام) 18(املنطقــة را، الــدو ًشــ فــي للعلــوم ـ قلي و ـسـ اليو مكتــب ا ـسـيق لبت
مــن وعـدد يـة، العر الـدو جامعـة مـع بالتعـاو ـرة، القا ومقـره يـة لالعر نالـشـر ن قليميـ كمــا. اء

مـــــن أكثـــــر ــــ500قـــــدم ال الوثيقـــــة فـــــي القيمـــــة م ما مــــسـا يـــــة العر الـــــدو معظـــــم مـــــن ك لمــــشـا ر
يــــوم ــــس تو قمــــة ــ يــــة العر الــــدو جامعــــة مجلــــس بموافــــقة للــت س31لت علــــى2019آذار/ رمــــا

الـشـرعة َنـص ْ
إ  يــة العر الــدو داعيــا شــادية، اس لوثيقــة

ً
البحثيــة ــات ا لــدى ــا مباد ـشـر لــى

ــــا ـــ. لد يحة الـــ ـــة الوج والتكنولوجيـــا العلـــوم يوجـــھ ـــ أخال إطـــار وضـــع الـــشرعة دف ـــس و
علــــــى ـــــدة عديـ أخالقيــــة ليات مــــســؤ عليــــھ تــــب ي ـــــھ التوجيـ ــــــذا و جــــامع، ل ــــش يــــة العر واملنطقــــة

ا مصط سابقا ذكر كما العالقــة ذات البحثًطراف علــى. ت أيضا شـتمل ل الشـرعة سـع ًوت َ

العلــــــوم إنتــــــاج حيــــــث مــــــن ثالثــــــة أساســــــية ســــــياقات فــــــي والتكنولوجيـــــا للعلـــــوم القيميـــــة ســــس
تقــــدم فــــي أساســــية مرحلــــة ل ـــشـ التــــي والتكنولوجيــــا العلــــوم وتوطيــــن نقــــل إلــــى ــــا، والتكنولوجيـ
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فــ يــة العر املنطقـة
ّ

واســتخدام ســخ ــي و م بالعمليــة ــاء وان نفتاح، و العوملــة واقــع ظــل ي
املبــادئ ــ ع الــشرعة اشــتملت كمــا املــســتدامة، ــسانية للتنميــــة خدمــــة والتكنولوجيــــا العلــــوم

ا إل ند س ال العامة و،(خالقية س   ).  2019اليو

سالمي بية ال والتكنولوجياعالقة العلوم بأخالقيات   : ة

ثالثــــــة                ــــــة النظر ــــــشمل و ســــــالمية، بيــــــة لل ــــــسة الرئ املباحــــــث أحــــــد خــــــالق ــــــة نظر إن
س: أقــــسام املقــــاي ي الثــــا والقــــسم خالقيــــة، يم املفــــا ي ومعــــا بمــــصدر ــــتم و خــــالق، اء و رمــــا

ـ وأخ الباطـل، مـن ـق وا الـشر مـن ـ ا فـر دف ـس الـذي ــزخالقيـة ال التطبيقيـة يقـا ي ا ً

ئـــــــــة الب عـــــــــن والــــــــدفاع ـــــــــة النو ب ـــــــــر وا عـــــــــدام وحكــــــــم ـــــــــاض ج بموضـــــــــوعات وــــــــتم بـــــــــن(و
يــــــاة)2005أحمــــــد، ا جوانــــــب جميــــــع ــــــشمل بحيــــــث شــــــاملة، ســــــالمية بيــــــة ال ــــــ خــــــالق و ،

ــ ال املعاصــرة والتكنولوجيــا بــالعلم يتعلــق مــا وانــب ا تلــك أبــر مــن ولعــل ــا، أنزومجاال يجــب
النـاس حيـاة ـ ا اسـتخدام يحكـم ـ أخال بإطـار العلــم. تتـأطر ـ ع سـالمية بيـة ال حـضت فلقـد

إطـــار ـــ عليـــھ عت ــ بـــل ، والتكنولـــو ــ العل التقـــدم أمـــام عراقيـــل أيــة تـــضع ولـــم ــسابھ، واك
العلمــــ عـــن عــــرف ولقـــد ، ــــ العل البحـــث وأخالقيــــات واملـــتعلم، العــــالم أخالقيـــات يــــان ب ـــ اءأخال

بنـــاء ـــ ـــا م ســـتفادة يمكـــن وأخالقيـــة علميـــة يـــات من إطـــار ـــ يبحثـــو ـــانوا ـــم أ ن ناملـــسلم
التكنولوجيا بأخالقيات تتعلق عاملية   .وثائق

العلـــم،            أخالقيــات ـــ عــام ل ــش ديثـــة ا والتكنولوجيــا صـــطنا اء الــذ أخالقيــات إن
اء الـذ تطبيقـات أنتجـت ال العلمية عـنفاملعرفة مـستقلة ـو ت أن يمكـن ال ه ـ وغ نصـطنا

املجتمـــــع ـــــ الـــــسائد القـــــيم املنظومـــــة. ـــــسق عـــــن والتكنولـــــو ـــــ العل التقـــــدم فـــــصل يمكـــــن وال
يح الـ الـسلوك ـ إ يـؤدي الـذي الـسليم خال باملن ام ل من للتقدم البد بل خالقية،

ات،(   ). 2005بر

أخالقيات  عن ديث ا خـالق؛إن بفلسفة يرتبط أخال اجتما حديث و التكنولوجيا
ــــ يو ــــ أخال معيــــار ــــ إ عــــام ل ــــش والتكنولوجيــــا صــــطنا اء الــــذ مــــستخدمو يحتــــاج ولــــذا

العالقـــــة ذات ـــــات با املتعلقـــــة ليات ــــــ. واملـــــسؤ خال الفلـــــسفي البعـــــد ـــــذا عـــــن كتبـــــوا وممـــــن
ي تافا والذ) Tavani, 2007(للتكنولوجيا اسوب ا أخالقيات حو نظر ات وج ثالث ذكر : لي

ـ ن والعـامل اسـوب ا ملـستخدمي خالقيـة لية باملـسؤ ـف التعر ـ ع تركـز ـ ال نية امل وخالق
املتعلقــــــة املــــــسائل لتحليــــــل فلــــــسفية أدوات اســــــتخدام يــــــتم نــــــا و الفلــــــسفية، خــــــالق و مجالــــــھ،

والعـــام اســــوب ا ملـــستخدمي نيــــة امل يحــــتكمبـــاألخالق نــــا و الوصـــفية، خــــالق و مجالـــھ، ــــ ن ل
خالقية للقضايا الثقافية ماعات ا ات تفس إ اسوب ا ملستخدمي خال  . السلوك

ــ ع ة ــ كب ات تــأث ــا ل صــطنا اء الــذ تكنولوجيــا ــا وم ديثــة ا التكنولوجيــا أن شــك وال
بــھ ـــتم أمــر ــو و للـــشعوب، الثقافيــة ــات و ـــيال ممتل ــات و ســـتفرض ولــذا ســالمية، بيـــة ُال

لذلك ا؛ غ ع والعـدل ضـمان مـن ّبـد ال التكنولوجيا ـع ـ املـساواة ـا، التكنولوجيـا زتو  وامتالك
التأكد باإلضافة ا من إ قة استخدام املواطنة املجتمع أفراد قبل من عادلة بطر سة  العاملية رملما

ثيـة ثـار عـن ًعيـدا ا ـا رال ا ل د مثـل ـش ، سـتعمار :اليـوم اب التكنولـو ـ غ  الثقـا و
ماعـات املجتمعـات، ل اجـة بـأمس اليـوم فالعـالم. الرقميـة والفجـوة داخـل العامليـة ا ـ ـ إ  ٕوا

ش خالقيـة واملعـاي القواعـد يمتـد عـالم ـ للتعـا ك اليـوم لألجيـال مـش ـو و أيـضا القادمـة،
ِبـأمس
اجـة ّ توضـيح خـالق فلـسفة ردو لتفعيـل ا ـ ـو مـا" ـ ل سـيما وال "املحـك ع  املـشا

املتعلقـة ـي املعلومـات بتكنولوجيـا خالقيـة ـات يـتم ل النظر  القـيم، نظـم ـ خالقيـة اسـتخدام
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ضـع خالقيـة املعـاي وو ـ والـضوابط ـا يمكـن ال اليات حـل ـ تطبيق الناشـئة شـ  أو والقـضايا
ـ قاسـاب سـادت ال

ً
ت  ـ أن كمـا .ًالحقـا روتطـو خال ـ مـا التفك ـ عـن يكـشف ر  ـ العيـوب مـن كث
املتبعـة ر ـ الـسياسات ـ املعلومـات، تكنولوجيـا تطـو ل التكنولوجيـا و ـش  بـد وال عـام، الناشـئة

د من اسـات مـن املز بحـاث رالد املجـال؛ ـ و ة أجـل مـن ـذا ـشر املعلومـات، مجتمـع خلـق ورضـر  و
الت    ). 2017حمد،(كنولوجياثقافة

صطنا اء الذ مع التعامل بأخالقيات ملام مية    :أ

ـــــ              ع ــــسان اعتمــــاد تزايــــد مــــع خاصــــة خالقيــــات، ــــذه املعرفــــة ــــشر ميــــة بأ شــــك ال
ن بــــ ا ــــشر و التكنولوجيــــة الثقافــــة عمــــيم إن حيــــث وتطبيقاتــــھ، صــــطنا اء الــــذ تكنولوجيــــا

أ يخـدم املجتمـع الـشعوبأفـراد تقـدم يحقـق بمـا اقتـصادية وكـذلك واجتماعيـة، ة حـضا رغراضـا ً

ا ا د وا مم رو سـنة. ز و س اليو تھ أصد الذي للعلوم الدو ر التقر ذكر يمكن الصدد ذا رو
يجــــر1996 مـــا ـــم ف مـــن العــــادي ـــسان ن تمكـــ دف ـــس العلميــــة ميـــة محـــو أن فيـــھ يوجـــاء

التفاعــــل ـــــ ع ـــــساعده ل ـــــش العلميـــــةحولــــھ يم املفـــــا مـــــع والتجــــاوب املجتمـــــع، مـــــع والتواصـــــل
ديثة ا ر،(والتكنولوجية ش   ).2005بن

اء الــذ بمنتجـات الثقـة مـستو ـادة صـطنا اء الـذ بأخالقيـات املعرفـة فوائـد مـن ىولعـل ز
حـــل ـــ ـــا م ســـتفادة و اليوميـــة، فــــراد حيـــاة ـــ بـــاالنخراط ـــا ل والـــسماح ، عــــضصـــطنا

م وخصوصي فراد حقو مراعاة مع التعامـل. قاملشكالت، أخالقيـات ـشر ل ـة م حاجة ناك و
يـة، العر املجتمعـات ـ ان الـس غالبيـة لو ـش الـذين الشباب أوساط صطنا اء الذ نمع ِ

ّ

مــع التعامــل بأخالقيــات الــو غيــاب ــ إ بــت ذ ــ ال العلميــة اســات الد عــض وجــود مــع رخاصــة
ـذاال و م، علـ خطـرا ل ـش ممـا سـتخدام معـدالت تفـاع ا مـع الطلبـة لدى ديثة ا ًتكنولوجيا ر

خالقيـــات بتلـــك م تـــوعي حـــو مخططـــا تمامـــا ا يتطلـــب ه لبـــدو
ً ً ،(ر ـــ عـــد). 2020ع لـــم حيـــث

املجــــاالت، مــــن ــــ كث ــــ صــــطنا اء الــــذ تطبيقــــات اســــتخدام عــــن ــــستغنو امعــــات ا نطلبــــة
يتعلــــــــق مــــــــا والوصــــــــووخاصـــــــة اســــــــية الد املــــــــواد يل ــــــــ ــــــــ ــــــــستخدم إذ والــــــــتعلم، لبــــــــالتعليم ر

إجـراء ـ أيـضا ـستخدم و ـة، املطلو بحـاث و ر التقا لعمل السابق من أك سرعة ًللمعلومات ر
يـاة ا مجـاالت افـة ل سـتخدام ـذا متد و بل والزمالء، ساتذة مع التواصل و ات، رختبا

املعرفة يتطلب   .          باألخالقياتمما

وإجراءاتھ البحث ية   :من

البحث   :من

ـــــ            ع جابـــــة و البحـــــث ـــــداف أ ؛ـــــساؤالتھلتحقيــــق املـــــس الوصـــــفي املـــــن اســـــتخدام تـــــم
قيقـــــي ا الواقـــــع وصــــف ـــــ ع العتمــــاده ؛ ـــــا ا للبحــــث مالءمـــــة املنــــا ـــــ أك مــــن ـــــ عت والــــذي

ً

ست ناء و النتائج تحليل ثم ومن رة، اللظا ا الواقع ضوء   .تاجات

البحـــث قــــسم :مجتمـــع ـــ العليـــا اســــات الد طالبـــات جميـــع مــــن ـــا ا البحـــث مجتمــــع ـــو رت ن
اه والـــــدكتو املاجـــــست ـــــ مرحل ـــــ بيـــــة ال وأصـــــو ســـــالمية بيـــــة ال تخـــــصص بيـــــة، ال رأصـــــو ل ل

ن عــــدد بلــــغ وقـــــد ســــالمية، ســــعود بــــن محمــــد مــــام ــــ) 83(بجامعــــة ف خــــالل إجـــــراءطالبــــة ة
ـام ا العام من ي الثا ا الد الفصل اسة رالد البحـث1441/1442ر مجتمـع وملحدوديـة ــ؛
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مجتمــع امـل ــ ع البحـث أداة تطبيـق خــالل مـن وذلــك الـشامل، ـصر ا أســلوب الباحثـة اتبعـت
ــ ع الباحثــة حــصلت ي امليــدا التطبيــق عــد و ي) 83(البحــث؛ حــصا للتحليــل ة صــا بانة . اســ

ا) 3،2،1(لداووا ا متغ حسب البحث مجتمع أفراد ع تو   :زتو

  )1(لجدو

الدقيق التخصص متغ وفق البحث مفردات ع  زتو

الدقيق ٪ التكرار التخصص سبة  ال

سالمية بية  45.8 38 ال

بية ال  54.2 45 لأصو

 %100 83 املجموع

  )2(لجدو

املرحل متغ وفق البحث مفردات ع اسيةزتو الد  رة

اسية الد سبة التكرار راملرحلة  %ال

اه  6.0 5 ردكتو

 94.0 78 ماجست

 %100 83 املجموع

  ) 3(لجدو

ا الد املستو متغ وفق البحث مفردات ع رتو ى  ز

ا الد راملستو سبة التكرار *ى  %ال

ي الثا  15.7 13 ىاملستو

ع الرا  84.3 70 ىاملستو

 %100 83 املجموع

وتــــم*  املـــــستو ــــ الت مــــ طالبــــات وجــــود لعــــدم ـــــع والرا ي الثــــا املــــستو ــــ ع لقتــــصار ى ى
  .والثالث

ال داة :بحــــثأداة بنــــاء بانة(تــــم أجــــزاء،)ســــ ثالثــــة مــــن ائيــــة ال ا صــــو ــــ ونــــت وت :لو ر،
مــــن ــــا جمع الباحثــــة تــــود ــــ ال البيانــــات ونــــوع اســــة، الد ــــداف بأ فيــــة عر مقدمــــة ــــ ع ريحتــــو ي

ألغــراضمفـ ا باســتخدام ـد والتع املقدمــة، املعلومـات ة ــسر الـضمان تقــديم مـع اســة، الد رردات
فقــــــط ــــــ العل ي. البحــــــث الثــــــا ــــــزء ا بمفــــــردات: وأمــــــا اصــــــة ا وليــــــة البيانــــــات ــــــ ع يفيحتــــــو
ــــ واملتمثلــــة اســــة، الــــدقيق: (رالد اســــية–التخــــصص الد ــــ–راملرحلــــة ا الد راملــــستو ــــزء). ى وا

ت: الثالث منو ـ) 75(نو و أساسـية، محـاو ثالثـة ـ ع عـة مو ة، رعبا ز و: ر لاملحـو إملـام: ر مـدى
ـ والتكنولوجيـا العلـوم أخالقيـات شـرعة ضـوء صطنا اء الذ إنتاج بأخالقيات َالطالبات ْ ِ

ليات املـسؤ من عدد عد ل و عاد، أ ستة وتتضمن و، س اليو عن ة الصاد ية العر واملنطقة ر
اتخال للعبــا ــ الك املجمــوع ــو ي بحيــث رقيــة، ة) 50(ن ي. رعبــا الثــا الطالبــات: راملحــو إملــام مــدى

العلـــــــوم أخالقيـــــــات شــــــرعة ضـــــــوء ــــــ صـــــــطنا اء الــــــذ تكنولوجيـــــــا ن وتــــــوط نقـــــــل َبأخالقيــــــات ْ ِ
ليات املــــــسؤ مـــــن عـــــددا تـــــضمن و و، ـــــس اليو عـــــن ة الـــــصاد يـــــة العر املنطقـــــة ـــــ ووالتكنولوجيـــــا ً ر
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امل اتخالقيـــة للعبـــا ـــ الك املجمـــوع ـــو ي بحيــــث واملؤســـسات، ومـــات با رتعلقـــة ة) 13(ن . رعبــــا
الثالــــث شــــرعة: راملحــــو ضــــوء ــــ صــــطنا اء الــــذ اســــتخدام بأخالقيــــات الطالبــــات إملــــام َمــــدى ْ ِ

مــن عـددا تـضمن و و، ــس اليو عـن ة الـصاد يــة العر املنطقـة ـ والتكنولوجيــا العلـوم ًأخالقيـات ر
خ ليات ـواملسؤ و ات، ج بخمس املتعلقة نتاجيـة،(القية و البحثيـة املؤسـسات ومـات، ا

املجتمعية ليات واملسؤ عالم ات)وفراد، للعبا الك املجموع و ي بحيث ر، ة) 12(ن   .رعبا

وفـق اسـة، الد مفـردات اسـتجابات ـ ع ـصو ل ما ا ليكرت مقياس استخدام رتم ل
التاليـة املوافقــة جـات ـشدةأوافــ: (رد أدر–أوافــق–ق أوافـق-يال ـشدة-ال أوافــق ثــم). ال ومــن

للتـا وفقـا جـة، د السابقة ات العبا من ة عبا ل بإعطاء كميا، املقياس ذا عن ًالتعب
ر ر ر

ً
أوافـق: 

أوافق) 5(شدة جات، أدر) 4(رد ال جـات، يد أوافـق) 3(ر ال جـات، ـشدة) 2(رد أوافـق ال جتـان، رد
واحدة) 1( جة ي. رد دو ا ن املب املقياس ع البحث اعتمد النتائج تفس أجل   :لومن

  ) 4(لجدو

ما ا ليكرت مقياس فئات ستجابات(تقسيم متوسطات   )حدود

الفئة  حدود
 الفئة م

 إ من

شدة 1  5.00 4.21 أوافق

 4.20 3.41 أوافق 2

أدر 3  3.40 2.61 يال

أوافق 4  2.60 1.81 ال

شدةال 5  1.80 1.00 أوافق

ـــا وثبا اســة الد أداة العلـــوم: رصــدق أخالقيــات شـــرعة ــ د و مـــا ــ ع اعتمــدت بانة ســـ أن َبمــا
ِ ر

لعــام و ــس اليو عــن ة الــصاد ــا2019روالتكنولوجيــا وثبا ا صــدق مــن والتأكــد ــا تحكيم تــم وقــد ،
وقــــد و، ــــس اليو قبــــل الــــذمـــن ســـاتذة مــــن عــــدد بــــرأي الباحثــــة ـــست عــــدماستأ ــــ إ ا أشــــار وين

ــــــ وتـــــضمينھ الــــــشرعة، ـــــ د و بمـــــا يكتفــــــى بـــــل ، أخــــــر مـــــرة للتحكـــــيم ا عرضــــــ إلعـــــادة اجـــــة را ى
ا تطبيق ثم ومن بانة،   .س

البحـــث تطبيـــق ـــ: إجـــراءات ع ميـــدانيا بتطبيقـــھ الباحثـــة ثـــم ًقامـــت ونيـــا إلك بانة ســـ ـــع ًتو ز
ا عدد بلغ وقد ا، بانة) 83(جمع  . اس

املعا حصائيةأساليب   : ة

جتماعية                للعلوم حصائية زم ا برنامج استخدام حـساب ).SPSS(تم تـم ذلـك عد و
التالية حصائية س  :املقاي

وتحديـــــــــد -1 البحــــــــث، مفــــــــردات خـــــــــصائص ــــــــ ع للتعــــــــرف ـــــــــة؛ املئو ــــــــسب وال ات، رالتكــــــــرا
البحث أداة ا تتضم ال سة الرئ املحاو ات عبا تجاه م راستجابا   .ر
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واملتوسـط -2 املـو ي ـسا نا متوســط"Weighted Mean) "املـر(ز ـ ع للتعـرف وذلـك ؛
ـب ترت ـ يفيـد أنـھ كمـا ، املحـاو ات عبـا مـن ة عبـا ـل ـ ع البحـث مفـردات راستجابات ر ر

و مو ي حسا متوسط أع حسب ات نالعبا ز   . ر

ي -3 ـــــــسا ا اســــــــتجابات"Mean"املتوســـــــط انخفـــــــاض أو تفــــــــاع، ا مـــــــدى ملعرفـــــــة وذلــــــــك ر؛
البحـــ حـــسبمفـــردات املحـــاو ـــب ترت ـــ يفيـــد بأنـــھ العلـــم مـــع ـــسة، الرئ املحـــاو عـــن رث ر

ي حسا متوسط   .أع

املعيــــار -4 اســــتجابات"Standard Deviation"ينحـــراف انحــــراف مــــدى ــــ ع للتعــــرف ؛
املحــــاو مــــن محــــو ــــل ول اســــة، الد ات ــــ متغ ات عبــــا مــــن ة عبــــا ــــل ل البحــــث رمفــــردات ر ر ر ر

ي سا ا ا متوسط عن سة  . الرئ

ناختبـا -5 مـستقلت ن تـ لعي ت ن" Independent Sample T-test"ر بـ ق الفـر مـن وللتحقـق
ن فئت إ تنقسم ال م ا متغ باختالف البحث عينة ات   .اتجا

ه وتفس البحث نتائج   :تحليل

للبحـــث س الـــرئ بـــن: الـــسؤال محمـــد مـــام بجامعـــة العليـــا اســـات الد طالبـــات إملـــام مـــدى رمـــا
بأخالق سالمية العلـومسعود أخالقيـات شـرعة ضـوء ـ صطنا اء الذ مع التعامل َيات ْ ِ

ن؟ نظر ة وج من سكو اليو عن ة الصاد   روالتكنولوجيا

  )5(لجدو
محمـد مـام بجامعـة العليـا اسـات الد طالبـات إملـام مـدى ـ ع اسـة الد مفردات راستجابات ر

صـــطنا اء الـــذ مـــع التعامـــل بأخالقيـــات ســـالمية ســـعود أخالقيــــاتبـــن شـــرعة ضـــوء َـــ ْ ِ
سكو اليو عن ة الصاد والتكنولوجيا   رالعلوم

 م
املتوسط راملحو

ي سا  ا
نحراف

 ياملعيار
 الرتبة

صـطنا 1 اء الـذ إنتـاج بأخالقيات الطالبات إملام مدى
ـــــــ والتكنولوجيـــــــا العلـــــــوم أخالقيـــــــات شـــــــرعة ضـــــــوء َـــــــ ْ ِ

سكو اليو عن ة الصاد ية العر  راملنطقة
4.68 0.311 3 

تكنولوجيــا 2 ن وتـوط نقـل بأخالقيــات الطالبـات إملـام مـدى
العلـــــوم أخالقيـــــات شـــــرعة ضـــــوء ـــــ صـــــطنا اء َالـــــذ ْ ِ
عـــــــــــــن ة الـــــــــــــصاد يـــــــــــــة العر املنطقـــــــــــــة ـــــــــــــ ــــــا روالتكنولوجيــــــ

سكو  اليو

4.76 0.367 1 

اء 3 الــــــــــذ اســــــــــتخدام بأخالقيــــــــــات الطالبــــــــــات إملــــــــــام مــــــــــدى
أخالقيــــــــــــــات شــــــــــــــرعة ضــــــــــــــوء ــــــــــــــ َصــــــــــــــطنا ْ العلــــــــــــــومِ

عـــــــــــــن ة الـــــــــــــصاد يـــــــــــــة العر املنطقـــــــــــــة ـــــــــــــ ــــــا روالتكنولوجيــــــ
سكو  اليو

4.73 0.371 2 

بـن محمـد مـام بجامعـة العليا اسات الد طالبات إملام رمدى
صـــطنا اء الـــذ مــع التعامـــل بأخالقيــات ســـالمية ســعود

عـن ة الـصاد والتكنولوجيـا العلـوم أخالقيـات شرعة رضوء َ ْ ِ
سكو  اليو

4.70 0.314 - 
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أصـــــو بقـــــسم العليـــــا اســــات الد طالبـــــات أن أعـــــاله ة ـــــ املو النتــــائج خـــــالل مـــــن ليتــــ ر
بأخالقيــات ن إملـام مـدى ـ ع ـشدة موافقـات ســالمية سـعود بـن محمـد مـام بجامعـة بيـة ال
عــــن ة الــــصاد والتكنولوجيــــا العلــــوم أخالقيــــات شــــرعة ضــــوء ــــ صــــطنا اء الــــذ مــــع رالتعامـــل َ ْ ِ

بمتوســــ و ــــس العلميــــة) 5مــــن4.70(طاليو باملــــستجدات ن معــــرف ــــ ع يــــدل جيــــد مؤشــــر ــــذا و
العلــــــوم ــــــ جديـــــدا موضــــــوعا عــــــد املعلومـــــات تكنولوجيــــــا أخالقيــــــات مجـــــال أن بحكــــــم ديثـــــة ًا ً

ـــسانية و العليـــا)2017حمـــد،(جتماعيـــة اســـات الد طالبـــات إملـــام أن النتـــائج مـــن واتـــ ر،
بجامعــــــة بيــــــة ال أصــــــو نلبقــــــسم وتــــــوط نقــــــل بأخالقيــــــات ســــــالمية ســــــعود بــــــن محمــــــد مــــــام

يـة العر املنطقـة ـ والتكنولوجيـا العلـوم أخالقيات شرعة ضوء صطنا اء الذ َتكنولوجيا ْ ِ
بمتوســط ــ و باملرتبـة جــاء و ـس اليو عــن ة أكــدت) 5مـن4.76(رالـصاد مــا ـ إ عــود ـذا ولعــل

التكن نقل أن من اسات الد عض بركـبرعليھ ـاق ل الطـر أقـصر ـو ـا وتوطي ديثة ا قولوجيا
املتقدمـــــــــة ،(لالـــــــــدو والـــــــــشوا ي با اء)2017الـــــــــش الـــــــــذ اســـــــــتخدام بأخالقيـــــــــات ن إملـــــــــام ـــــــــا يل ،

بمتوســـــط الـــــشرعة ضـــــوء ـــــ َصــــطنا ْ إنتـــــاج)5مــــن4.73(ِ بأخالقيـــــات ن إملـــــام جـــــاء ا ـــــ وأخ ،
ً

ال باملرتبــة الــشرعة ضــوء ــ صــطنا اء َالــذ ْ بمتوســطِ ــ) 5مــن4.68(ثالثــة إ عــود ــذا ولعــل
ي العر الوطن التكنولوجيا إنتاج ملسألة يحة نظرة وجود   ).1982كرم،(عدم

و الـــــسؤال بـــــن: لإجابــــة محمـــــد مــــام بجامعـــــة العليـــــا اســــات الد طالبـــــات إملـــــام مــــدى رمـــــا
شـــــرعة ضـــــوء ـــــ صـــــطنا اء الـــــذ إنتـــــاج بأخالقيـــــات ســـــالمية َســـــعود ْ العلـــــومِ أخالقيـــــات

ن؟ نظر ة وج من سكو اليو عن ة الصاد   روالتكنولوجيا

  ) 6(لجدو

محمــد مــام بجامعــة العليــا اســات الد طالبـات إملــام مــدى ــ ع اســة الد مفــردات راسـتجابات ر
العلـــوم أخالقيـــات شـــرعة ضــوء ـــ صـــطنا اء الـــذ إنتــاج بأخالقيـــات ســـالمية ســـعود َبــن ْ ِ

ة الصاد سكوروالتكنولوجيا اليو   عن

 م
املتوسط البعد

ي سا  ا
نحراف

 ياملعيار
 الرتبة

أوال 1
ً

تنطبـــــق:  ـــــ ال خالقيـــــة ليات املـــــسؤ وعــــد ُ

والتكنولوجيا العلوم إنتاج مراحل  ع
4.66 0.334 4 

شراف: ًثانيا 2 و والتوجيھ ب التد رعد ُ 4.75 0.395 2 

ثالثا 3
ً

التأليف:  عد ُ 4.62 0.388 5 

والبحوث: ًعارا 4 العلوم نتائج شر عد ُ 4.75 0.350 1 

ن: ًخامـــــــــــــــسا 5 بــــــــــــــــ ك املــــــــــــــــش العلمــــــــــــــــي نتــــــــــــــــاج
املختلفة  املؤسسات

4.68 0.421 3 

النظراء: ًسادسا 6 أعمال ومراجعة التقييم عد ُ 4.59 0.433 6 

مـام بجامعـة العليـا اسـات الد طالبات إملام رمدى
بأخالقيــــــــا ســــــــالمية ســــــــعود بــــــــن إنتــــــــاجمحمــــــــد ت

أخالقيــــــــات شــــــــرعة ضــــــــوء ــــــــ صــــــــطنا اء َالــــــــذ ْ ِ
سكو اليو عن ة الصاد والتكنولوجيا  رالعلوم

4.68 0.311 - 



مدى إلمام طالبات الدراسات العلیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
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أصـــــو بقـــــسم العليـــــا اســــات الد طالبـــــات أن أعـــــاله ة ـــــ املو النتــــائج خـــــالل مـــــن ليتــــ ر
بأخالقيــا ن إملـام مـدى ـ ع ـشدة موافقـات ســالمية سـعود بـن محمـد مـام بجامعـة بيـة تال

و ــس اليو عـن ة الـصاد والتكنولوجيـا العلـوم أخالقيـات شـرعة ضـوء ـ صـطنا اء الـذ رإنتـاج َ ْ ِ
بلغ ي حسا املقيـاس)5.00من4.68(بمتوسط فئـات مـن امـسة ا الفئـة ـ يقـع متوسـط ـو و ،

ــ ما ـــ4.21مـــن(ا اســـة)5.00إ الد أداة ـــ ع ـــشدة أوافـــق خيــار ـــ إ ـــش ـــ ال الفئــة ـــ و . ر،
تمثـلو الـشرعة ضـوء ـ صـطنا اء الـذ إنتـاج بأخالقيات ن ل إملام أبر أن النتائج من َات ْ ِ ز

بمتوســط والبحــوث العلــوم نتــائج ــشر عــد موضــوع) 5مــن4.75(ُــ ميــة بأ ذلــك تفــس مكــن و
ذلـك، ـ ع القـسم بـرامج ع ـ حيـث العليـا، اسـات الد طلبـة لدى البحوث لنتائج العل شر رال

بمتوســـطيليــ شــراف و والتوجيـــھ ب التـــد عـــد رھ ـــ) 5مـــن4.75(ُ ع البعـــد ـــذا حــصو عـــز لو ى
والتكنولوجيـــا للعلـــوم املنتجـــة واملؤســـسات ومـــات ا توليـــھ حيـــث ميتـــھ أل نظـــرا الثانيـــة املرتبـــة
املؤســــسات ن بــــ ك املــــش ــــ العل نتــــاج عــــد يليــــھ ة، ــــ كب عوائــــد مــــن يحققــــھ ملــــا خاصــــة ُعنايــــة

ب مجــــــــال) 5مــــــــن4.68(متوســــــــطاملختلفــــــــة ــــــــ الــــــــشراكة ــــــــ إ واملؤســــــــسات الــــــــدو تتجــــــــھ لحيــــــــث
عــــد يليــــھ وتخصــــصات، وقطاعــــات ــــات ج عــــدة ن بــــ امــــل الت تفــــرض ــــا طبيع ألن ُالتكنولوجيــــا؛

بمتوســط والتكنولوجيــا العلــوم إنتــاج مراحــل ــ ع تنطبــق ــ ال خالقيــة ليات مــن4.66(واملــسؤ
بمتوسط)5 التأليف عد يليھ النظـراء)5من4.62(ُ، أعمـال ومراجعـة التقيـيم عد جاء ا وأخ ،ُ ً

املرتبـة)5من4.59(بمتوسط ـ البعـد ـذا جـاء حيـث الـشرعة ـب ترت مـع يجـة الن ـذه وتتفـق ،َ
ِ

خر عاد ن ب من ة خ و و،(ىالسادسة س   ).2019اليو

التفصيلية النتائج ي   :وفيما

  ) 7(لجدو

الد مفردات محمـداستجابات مـام بجامعـة العليـا اسـات الد طالبـات إملـام مـدى حو راسة لر
العلـــوم أخالقيـــات شـــرعة ضــوء ـــ صـــطنا اء الـــذ إنتــاج بأخالقيـــات ســـالمية ســـعود َبــن ْ ِ

سكو اليو عن ة الصاد   روالتكنولوجيا

املوافقة التكرار جة  رد
ات  م  رالعبا

سبة  ال
أوافق
 شدة

أدر أوافق اليال
 أوافق

أوافق ال
 شدة

املتوسط
ي سا ا

نحراف
 ياملعيار

رتب الفئة
ال

 ة

والتكنولوجيا: أوال العلوم إنتاج مراحل ع تنطبق ال خالقية ليات املسؤ وعد ُ 

 - - 3 26 54 ك
1 

سياسات تفعيل مية أ ىأر
اء الذ تكنولوجيا إنتاج يع

 صطنا
% 65.1 31.3 3.6 - - 

4.61 0.559 
  فقأوا

 شدة
6 

 - - 1 18 64 ك
2 

ن ب التعاو ة بضر نأؤمن ور
ا ومستخدم التكنولوجيا  - - 1.2 21.7 77.1 %منت

4.76 0.458 
  أوافق
 شدة

1 

 - 1 1 19 62 ك
3 

ان س تأس ة بضر ورأعتقد
ع املشا لتقييم رأخالقيات

املؤسسات مختلف  البحثية
% 74.7 22.9 1.2 1.2 - 

4.71 0.553 
  أوافق
 شدة

3 

 - 2 5 16 60 ك
4 

خالقيات س تد د رأؤ
أوسع ع اسية الد ات راملقر ر

ممكن  نطاق
% 72.3 19.3 6.0 2.4 - 

4.61 0.713 
  أوافق
 شدة

8 

 - - 4 15 64 ك
5 

ات ر ا حماية ة بضر ورأؤمن
تكفل ال والفردية العامة

و الفكر ة  بداعحر
% 77.1 18.1 4.8 - - 

4.72 0.548 
  أوافق
 شدة

2 

 - 2 1 24 56 ك
6 

ت
وما

تا
ليا

سؤ
م

و
 

املجتمع فئات جميع ن تمك د أؤ
املشاركة ثقافة شر ع

% 67.5 28.9 1.2 2.4 - 
4.61 0.641 

  أوافق
 شدة

7 
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املوافقة التكرار جة  رد
ات  م  رالعبا

سبة  ال
أوافق
 شدة

أدر أوافق اليال
 أوافق

أوافق ال
 شدة

املتوسط
ي سا ا

نحراف
 ياملعيار

رتب الفئة
ال

 ة
اء الذ بإنتاج املجتمعية

 صطنا
 - - 4 19 60 ك

7 

السي ز عز مية أ اساتأعتقد
نحو العلمية شطة لأل املوجة

تخدم اتيجية اس مجاالت
 سان

% 72.3 22.9 4.8 - - 
4.67 0.565 

  أوافق
 شدة

4 

 - - 5 17 61 ك
8 

عات شر ال ر تطو مية أ ىأر
الراشد باالستخدام اصة ا

الطبيعية د  رللموا
% 73.5 20.5 6.0 - - 

4.67 0.587 
  أوافق
 شدة

5 

 2 5 12 18 46 ك
9 

وتفعيل ر تطو مية بأ أعتقد
ب بالتجا اصة ا عات شر رال
م حيا يصو بما شر ال  نع

% 55.4 21.7 14.5 6.0 2.4 
4.22 1.060 

  أوافق
 شدة

10 

 - 1 8 22 52 ك

10 

وإنفاذ وجود ضمان مية أ ىأر
الرفق إجراءات ن تق عات شر

استخدامھ عند يوان با
 العلالبحث

% 62.7 26.5 9.6 1.2 - 
4.51 0.722 

  أوافق
 شدة

9 

العام  0.362 4.61 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 - - 7 21 55 ك
11 

املؤسسات تب مية أ ىأر
الشرعة ذه  - - 8.4 25.3 66.3 % لبنود

4.58 0.646 
  أوافق
 شدة

4 

 - - - 14 69 ك

12 

املؤسسات وضع مية بأ أعتقد
خالقية القواعد تحدد لوثيقة

العل للسلوك املنظمة
ل  واملسؤ

% 83.1 16.9 - - - 
4.83 0.377 

  أوافق
 شدة

1 

 - 1 1 17 64 ك
13 

بالشرع التوعية مية أ َأر ِ ى
املحلية خالقية والوثائق

عل ب والتد  اروالعاملية
% 77.1 20.5 1.2 1.2 - 

4.73 0.543 
  أوافق
 شدة

2 

 - 1 2 21 59 ك
14 

أخالقية ان شاء إ د أؤ
ع شرف التخصصات جميع

الشرعة  تنفيذ
% 71.1 25.3 2.4 1.2 - 

4.66 0.590 
  أوافق
 شدة

3 

 1 3 12 27 40 ك
15 

جيا
لو

نو
تك

ال
اج

إنت
ال

ج
م

لة
ام

لع
تا

سا
ؤس

امل
ت

ليا
سؤ

م
و

 

خاصة فضاءات توف د أؤ
حيوا احتياجات ناتلرعاية
املختلفة ب  رالتجا

% 48.2 32.5 14.5 3.6 1.2 
4.23 0.915 

  أوافق
 شدة

5 

العام  0.475 4.61 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 - - 2 18 63 ك
16 

ن املشتغل و ة ضر ورأر ى
ما و الشرعة نود ب بالعلم

الدولة ن قوان من ا مع م ي
% 75.9 21.7 2.4 - - 

4.73 0.496 
  أوافق
 شدة

3 

 - - 2 9 72 ك

17 

مراعاة ة ضر د ورأؤ
ية الدي صوصيات ا
والثقافية خالقية و

 للمجتمعات
% 86.7 10.8 2.4 - - 

4.84 0.427 
  أوافق
 شدة

2 

 - - - 11 72 ك
18 

لم
لع

با
ن

غل
شت

امل
راد

ف
ت

ليا
سؤ

م
و

 

معاملة حسن مية أ ع أؤكد
بھ ضرار وعدم املبحوث

صو موافقتھلوا  ع
% 86.7 13.3 - - - 

4.87 0.341 
  أوافق
 شدة

1 
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املوافقة التكرار جة  رد
ات  م  رالعبا

سبة  ال
أوافق
 شدة

أدر أوافق اليال
 أوافق

أوافق ال
 شدة

املتوسط
ي سا ا

نحراف
 ياملعيار

رتب الفئة
ال

 ة

 - 1 3 13 66 ك

19 

املشتغلو و مية أ نأر ى
يتعلق فيما م ليا بمسؤ وبالعلم
ألغراض يوانات ا باستخدام

 علمية
% 79.5 15.7 3.6 1.2 - 

4.73 0.586 
  أوافق
 شدة

4 

 - 2 4 13 64 ك
20 

امتناع د عنأؤ فراد
بح ع مشر بأية مة واملسا
ئة الب باستدامة  يضر

% 77.1 15.7 4.8 2.4 - 
4.67 0.683 

  أوافق
 شدة

5 

العام  0.366 4.77 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 - - - 17 66 ك
21 

بحاث ل تمو مية أ ىأر
التح ناو ت ال دياتلالعلمية

ة امل  املجتمعية
% 79.5 20.5 - - - 

4.80 0.406 
  أوافق
 شدة

1 

 - - 4 18 61 ك
22 

نتائج إتاحة ة بضر ورأعتقد
م، عل إجراؤه تم ملن البحث

ا شر إعاقة  وعدم
% 73.5 21.7 4.8 - - 

4.69 0.562 
  أوافق
 شدة

3 

 - 1 2 10 70 ك
23 

وم
عل

لل
لة

مو
امل

ت
ا

تا
ليا

سؤ
م

و
جيا

لو
نو

تك
وال

ع  الضغط عدم ة ضر ورأر ى
موضوعيةا ع للتأث ن ملبحوث

 البحث
% 84.3 12.0 2.4 1.2 - 

4.80 0.536 
  أوافق
 شدة

2 

العام  0.391 4.76 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

شراف: ثانيا و والتوجيھ ب التد رعد ُ 

 - 1 2 17 63 ك

24 

ومات ا اتخاذ د أؤ
حصو تضمن ال لللسياسات

ع ميع ةا ساو م فرص
مجال والعمل ب رالتد

العل  البحث

% 75.9 20.5 2.4 1.2 - 
4.71 0.574 

  أوافق
 شدة

2 

 - - 2 13 68 ك

ت 25
وما

تا
ليا

سؤ
م

و
 

ات املباد يع ة ضر رأر ور ى
سائر عليم تقو ال يالتعليمية ُ

والتكنولوجيا العلوم
التعليمية  املؤسسات

% 81.9 15.7 2.4 - - 
4.80 0.462 

  أوافق
 شدة

1 

العام  0.471 4.75 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 - - 3 15 65 ك
26 

حصو ضمان ة ضر لأر ورى
ب التد ع ن العامل رجميع

تمي دو  ناملستمر
% 78.3 18.1 3.6 - - 

4.75 0.514 
  أوافق
 شدة

2 

 - - 1 13 69 ك
27 

ت
سا

ؤس
امل

ت
ليا

سؤ
م

و
اج

إنت
ال

ج
م

لة
ام

لع
ا

جيا
لو

نو
تك

وال
وم

عل
ال

 

إجراءات ب التد ن تضم د رأؤ
البحث وأخالقيات ئة الب حماية

 العل
% 83.1 15.7 1.2 - - 

4.82 0.417 
  أوافق
 شدة

1 

العام  0.415 4.78 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 - 1 5 14 63 ك
28 

ت
ليا

سؤ
م

و
ن

غل
شت

امل
راد

ف
لم

لع
با

 

شرف أن ة ضر ورأر ى
بالع ةناملشتغلو خ ك لم

م م حدث ات ا م ر تطو رع
% 75.9 16.9 6.0 1.2 - 

4.67 0.646 
  أوافق
 شدة

1 

العام  0.646 4.67 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

التأليف: ثالثا عد ُ 
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املوافقة التكرار جة  رد
ات  م  رالعبا

سبة  ال
أوافق
 شدة

أدر أوافق اليال
 أوافق

أوافق ال
 شدة

املتوسط
ي سا ا

نحراف
 ياملعيار

رتب الفئة
ال

 ة
 - 1 8 18 56 ك

29 
املقصود حو معيار وضع د لأؤ

سياسة ضمن مؤلف لمة ب
ة الفكر  للمؤسسةامللكية

% 67.5 21.7 9.6 1.2 - 
4.55 0.720 

  أوافق
 شدة

1 

 6 10 9 19 39 ك
30 

سة
ؤس

امل
ت

ليا
سؤ

م
و

س ئ مؤلف تحديد مية أ رأر ى
جماعيا التأليف ان  7.2 12.0 10.8 22.9 47.0 % ًإن

 2 أوافق 1.312 3.90

العام  0.842 4.23 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 - 1 1 15 66 ك
31 

العل التمكن مية أ ىأر
 - 1.2 1.2 18.1 79.5 % للمؤلف

4.76 0.532 
  أوافق
 شدة

3 

 - - - 10 73 ك
32 

مانة و الدقة تو ة ضر ورأر ى
املادة وجمع قتباس عند

 العلمية
% 88.0 12.0 - - - 

4.88 0.328 
  أوافق
 شدة

1 

 - - 1 8 74 ك
33 

البحثأؤ بيانات مع التعامل د
وموضوعية  - - 1.2 9.6 89.2 % .بأمانة

4.88 0.363 
  أوافق
 شدة

2 

 - 1 2 13 67 ك
34 

شت
امل

ت
ليا

سؤ
م

و
لم

لع
با

غل
 /

ف
ؤل

امل
 

ل اسم اج إد ة ضر ع رأؤكد ور
والتأليف بالبحث ك شا  - 1.2 2.4 15.7 80.7 % .رمن

4.76 0.554 
  أوافق
 شدة

4 

العام  0.363 4.82 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

عا والبحوث :را العلوم نتائج شر عد ُ 
 1 - 4 16 62 ك

35 
طبيعة ضمان مية أ ىأر

البيانات ة سر وحدود
البح ع املشر  واملستخدمة

% 74.7 19.3 4.8 - 1.2 
4.66 0.686 

  أوافق
 شدة

3 

 - - 2 15 66 ك
36 

العل شر ال يع د أؤ
علم ات عاملياردو مصنفة  - - 2.4 18.1 79.5 % ًية

4.77 0.477 
  أوافق
 شدة

2 

 - 1 - 11 71 ك
ت 37

سا
ؤس

امل
ت

ليا
سؤ

م
و

 

شر لل املؤسسات تحف د أؤ
ية العر باللغة  - 1.2 - 13.3 85.5 % العل

4.83 0.464 
  أوافق
 شدة

1 

العام  0.390 4.76 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 - - - 16 67 ك
38 

البحث نتائج شر مية أ ىأر
التخصص دعم اما  - - - 19.3 80.7 % ًإس

4.81 0.397 
  أوافق
 شدة

2 

 - - - 13 70 ك
امل 39

ت
ليا

سؤ
م

و
غل

شت
لم

لع
با

 /
ث

ح
لبا

ا
 

ل ود بمج اف ع د أؤ
العل البحث ن م  - - - 15.7 84.3 % املسا

4.84 0.366 
  أوافق
 شدة

1 

العامامل  0.344 4.83 توسط
أوافق
 شدة

- 

 - - 1 15 67 ك
40 

جراءات اتباع ة ضر ورأر ى
شو امل العمل جودة رلضمان

تھ  ونزا
% 80.7 18.1 1.2 - - 

4.80 0.435 
  أوافق
 شدة

1 

 - - 3 13 67 ك
41 

ود املش ن املحكم اختيار د أؤ
التخصص م  - - 3.6 15.7 80.7 % ل

شدةأوا 0.502 4.77  2فق

 1 2 8 14 58 ك
شر 42

لنا
تا

ليا
سؤ

م
و

 

ة سر ع املحافظة ة ضر ورأر ى
بتحكيم املتعلقة املعلومات

شر لل املقدمة  بحاث
% 69.9 16.9 9.6 2.4 1.2 

4.52 0.461 
  أوافق
 شدة

3 

العام  0.424 4.69 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

العلمي: خامسا نتاج عد املختلفةُ املؤسسات ن ب ك  املش
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املوافقة التكرار جة  رد
ات  م  رالعبا

سبة  ال
أوافق
 شدة

أدر أوافق اليال
 أوافق

أوافق ال
 شدة

املتوسط
ي سا ا

نحراف
 ياملعيار

رتب الفئة
ال

 ة

 - - 9 19 55 ك
43 

ي كتا اتفاق عقد ة ضر ورأر ى
املشاركة ات ا ن ب

العل ع  واملشر
% 66.3 22.9 10.8 - - 

4.55 0.685 
  أوافق
 شدة

2 

 - - 6 22 55 ك
44 

ت
سا

ؤس
امل

ت
ليا

سؤ
م

و
 

ل ل و ي أن ة بضر نأعتقد ور
ة إلدا ة وا سياسة رمؤسسة

املصا ب تضا  رمسائل
% 66.3 26.5 7.2 - - 

4.59 0.625 
  أوافق
 شدة

1 

العام  0.590 4.57 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 1 - - 14 68 ك
45 

ل حو تفاق مية أ لأر ى
البح ع باملشر املتعلقة ومو ر

وإجراءاتھ  العل
% 81.9 16.9 - - 1.2 

4.78 0.564 
  أوافق
 شدة

2 

 - 1 1 13 68 ك

46 

راد
ف

ت
ليا

سؤ
م

و
 /

ن
غل

شت
امل

لم
لع

با
 

استغالل عدم ة ضر ورأر ى
لنفوذه س الرئ الباحث

أو لھ املصا عض تحقيق
ن املشارك  لبعض

% 81.9 15.7 1.2 1.2 - 
4.78 0.519 

  أوافق
 شدة

1 

العام  0.429 4.78 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

ومراجعة: سادسا التقييم عد النظراءُ  أعمال
 - - 5 22 56 ك

47 
ن العامل يع مية أ ىأر

املشاركة ع املؤسسات
التقييم  عمليات

% 67.5 26.5 6.0 - - 
4.61 0.601 

  أوافق
 شدة

2 

 - - 1 14 68 ك
48 

ت
سا

ؤس
امل

ت
ليا

سؤ
م

و

دقيقة علمية معاي وضع د أؤ
ا عل ب والتد عمال  - - 1.2 16.9 81.9 % رلتقييم

4.81 0.426 
  أوافق
 شدة

1 

العام  0.449 4.71 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 - - - 14 69 ك
49 

سة مما مية أ ع رأؤكد
بموضوعية واملراجعة التقييم

ة  ونزا
% 83.1 16.9 - - - 

4.83 0.377 
  أوافق
 شدة

1 

 - 8 11 27 37 ك
50 

لم
لع

با
غل

شت
امل

ت
ليا

سؤ
م

و
جع

ملرا
ثا

ح
لبا

ا
 

د أيةأؤ مراجعة عن متناع
لعدم التخصص خارج عمل

الكفاية مبدأ  .توفر
% 44.6 32.5 13.3 9.6 - 

 2 أوافق 0.980 4.12

العام  0.557 4.48 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

للمحو العام شدة 0.311 4.68 راملتوسط  أوافق

ا طالبـات أن الــسابق ـدو ا ـ النتــائج مـن بيــةليتـ ال أصـو بقـسم العليــا اسـات للد ر
ببعــــد ن إملــــام ات عبــــا جميــــع ــــ ع ــــشدة موافقــــات ســــالمية ســــعود بــــن محمــــد مــــام ُبجامعــــة ر
يتعلــــــــق فيمــــــــا والتكنولوجيــــــــا العلــــــــوم إنتــــــــاج مراحــــــــل ــــــــ ع تنطبــــــــق ــــــــ ال خالقيــــــــة ليات واملــــــــسؤ

كومات، ا ليات قـموبمسؤ ات العبا ا أبر من رولعل ر ت) 2،5(ز تـم ـ النحـوال ـ ع ليـا تنا ـا رتي
ً

ز
  :التا

قـم - 1 ة العبا رجاءت ـ) 2(ر ا:" و ومـستخدم التكنولوجيـا ـ منت ن بـ التعـاو ة بـضر نأؤمـن " ور
بلـغ ي حـسا بمتوسـط ـشدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة حيث من و 4.76(رباملرتبة

الـشراكة)5مـن ميـة أ تزايـد ملـسألة الطالبـات اك إلد ذلـك عـز و ر، القطاعــاتى مختلـف ن بـ
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املــــة مت ـــا و حيـــث مـــن ـــا طبيع بحكـــم وذلـــك ديثـــة؛ ا التكنولوجيـــا مجـــال ـــ ـــات وا
وقطاعات تخصصات لعدة  .وشاملة

قـــم - 2 ة العبـــا رجـــاءت ـــ) 5(ر تكفــــل:" و ـــ ال والفرديـــة العامـــة ـــات ر ا حمايـــة ة بـــضر ورأؤمـــن
بــــداع و الفكـــر ـــة م" حر موافقــــة حيـــث مـــن الثانيــــة ــــشدة،باملرتبـــة ـــا عل اســــة الد رفـــردات
بلغ ي حسا ر) 5من4.72(بمتوسط شـ بـن اسـة د إليھ بت ذ ما ذلك د ؤ مـن) 2005(رو

تحملــــھ مــــع ــــشاف ك و ــــ التفك ــــ ع تــــھ وقد ــــة الفكر تــــھ وحر الفــــرد عقــــل ام ــــ اح ة رضــــر ور
جتماعيـة لية قـم. وللمـسؤ ة العبـا جــاءت ن حـ رــ ــ) 9(ر و:" و ر تطـو ميــة بأ تفعيــلأعتقـد

م حيا يصو بما شر ال ع ب بالتجا اصة ا عات شر نال مـن" ر ة ـ خ و العاشـرة باملرتبة
بلغ ي حسا بمتوسط شدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة الـرغم) 5من4.22(رحيث ـ ع

ر شـ بــن اســة د تأكيــد م) 2005(رمـن بمــوافق ــشر ال ــ ع العلميـة ب التجــا إجــراء أن ــ رع
م بدو املنحرفـةنأو العلميـة الـسلوكيات مـن عـد ا، سالم من التأكد قبل م، تـ. وافق و

مـــــن بخمـــــس ن إملـــــام ـــــ ع ـــــشدة موافقـــــات الطالبـــــات أن الـــــسابق ـــــدو ا ـــــ النتـــــائج لمـــــن
فيمـا والتكنولوجيـا العلـوم إنتـاج مراحـل ع تنطبق ال خالقية ليات املسؤ عد ات وعبا ُ ر

املؤســـــــساتيتعلـــــــق ليات التكنولوجيـــــــا،وبمـــــــسؤ إنتـــــــاج مجـــــــال ــــــــ ــــــــاالعاملـــــــة أبر زومـــــــن
قم ات رالعبا التا) 12،13(ر ليا، تنا ا ترتي تم ال

ً
  :ز

قـــــم - 1 ة العبـــــا رجـــــاءت ـــــ) 12(ر القواعـــــد:" و تحـــــدد لوثيقـــــة املؤســـــسات وضـــــع ميـــــة بأ أعتقـــــد
ل املــــسؤ ــــ العل للــــسلوك املنظمــــة مفــــردات" وخالقيــــة موافقــــة حيــــث مــــن ــــ و باملرتبــــة
بلـــغ ي حــسا بمتوســـط ــشدة، ـــا عل اســة اســـة) 5مــن4.83(رالد د مــع يجـــة الن ــذه روتتفـــق

ــــ القواعــــدDavies) 2016(ديف وضــــع ــــ ــــد ا مــــن ــــد املز بــــذل ة ضــــر ــــ إ توصــــلت ــــ ورال
صطنا اء الذ بالو وس ال من بدال خالقية  .والقيم

قــــــم - 2 ة العبــــــا رجـــــاءت ــــــ) 13(ر التوعيـــــة:" و ميــــــة أ املحليــــــةىأر خالقيــــــة والوثــــــائق َبالــــــشرع ِ
ـا عل ب والتـد ــشدة،" روالعامليـة ـا عل اسـة الد مفـردات موافقــة حيـث مـن الثانيـة رباملرتبــة

بلـغ ي حـسا حمــد) 5مـن4.73(بمتوسـط اسـة د إليـھ توصـلت مـا مـع يجــة الن ـذه روتتفـق
ث) 2017( ــــــــشر ــــــــستد ــــــــ خال الـــــــــو ــــــــشكيل أن ــــــــ ع أكــــــــدت ــــــــ املعلومـــــــــاتال قافــــــــة

ــــا قـــــم. وأخالقيا ة العبــــا جــــاءت ن حــــ رــــ ــــ) 15(ر لرعايـــــة:" و خاصــــة فــــضاءات تــــوف ــــد أؤ
املختلفــة ب التجــا حيوانــات ــا" راحتياجــات عل الطالبــات موافقــة حيــث مــن ة ــ خ باملرتبــة

بلــــغ ي حـــــسا بمتوســــط أن). 5مــــن4.23(ــــشدة، الـــــسابق ــــدو ا ـــــ النتــــائج مــــن تـــــ لو
ـــــالطالبـــــات ال خالقيـــــة ليات املـــــسؤ ات عبـــــا مـــــن بخمـــــس ن إملـــــام ـــــ ع ـــــشدة وموافقـــــات ر

يتعلــــق فيمــــا وذلــــك والتكنولوجيــــا، العلــــوم إنتــــاج مراحــــل ــــ ع فــــرادتنطبــــق ليات وبمــــسؤ
بـــالعلم، ن قـــماملـــشتغل ات العبـــا ـــا أبر رومـــن ر النحـــو) 18،17(ز ـــ ع ليـــا تنا ـــا ترتي تـــم ـــ ال

ً
ز

  :التا

قـم - 1 ة العبـا رجـاءت ـ) 18(ر بــھ،:" و ضـرار وعـدم املبحـوث، معاملـة حـسن ميـة أ ـ ع أؤكـد
موافقتــھ ــ ع ــصو ــشدة،" لوا ــا عل اســة الد مفــردات موافقــة حيــث مــن ــ و رباملرتبــة
بلـــــــغ ي حـــــــسا عـــــــض)5مـــــــن4.87(بمتوســــــط إليـــــــھ بـــــــت ذ مـــــــا يجـــــــة الن ــــــذه مـــــــع وتتفـــــــق ،
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ـــشر ال ــــ ع العلميـــة ب التجــــا إجـــراء أن مــــن اســـات رالد مــــنر عــــد ا، ســـالم مــــن التأكـــد قبــــل
ن العــشر القــر عقـود عــض خــالل ة ــشر ال ـا عرف ــ ال املنحرفــة العلميــة بــن(نالـسلوكيات

ر،  ).2005ش

قــــــم - 2 ة العبــــــا رجــــــاءت ــــــ) 17(ر خالقيــــــة:" و و يــــــة الدي ــــــصوصيات ا مراعــــــاة ة ضــــــر ــــــد ورأؤ
للمجتمعـــات مفـــرد" والثقافيـــة موافقـــة حيـــث مـــن الثانيـــة ـــشدة،باملرتبـــة ـــا عل اســـة الد رات

بلغ ي حسا للتكنولوجيـا) 5من4.84(بمتوسط أخالقيـة ـ غ استخدامات وجود مع خاصة
مــان اســة د ــا عل والتجــسسHerman) 2015(رأكــدت ــصوصيات ا ــ ع عتــداء ــا . م
قـم ة العبـا جاءت ن رح ـ) 20(ر ـ:" و بح ع مـشر بأيـة مة املـسا عـن فـراد امتنـاع ـد وأؤ

ئـــة الب باســـتدامة ـــشدة،" يـــضر ـــا عل اســـة الد مفـــردات موافقـــة حيـــث مـــن ة ـــ خ رباملرتبـــة
بلــــغ ي حــــسا تــــھ)5مــــن4.67(بمتوســــط أفر مــــا ــــ ع اســــات الد عــــض تأكيــــد مــــن زبــــالرغم ر

املناخيـــة ات ــ والتغ الطبيعيـــة ث ــوا ال ــ تمثلـــت يــة بي مــشكالت مـــن ديثــة ا رالتكنولوجيــا
أخالقيـا وعيـا يتطلـب ـذا و املسبوقة، ًغ ً)، ـدو). 2008يعاصـ ا ـ النتـائج مـن تـ لو

عبــا ن إملـام ــ ع ــشدة موافقـات الطالبــات أن ــرالـسابق ال خالقيــة ليات املـسؤ عــد وات ُ

يتعلـــق فيمـــا وذلـــك والتكنولوجيـــا، العلـــوم إنتـــاج مراحـــل ـــ ع ـــاتتنطبـــق ا ليات وبمـــسؤ
والتكنولوجيا، للعلوم قـماملمولة ات العبـا أبـر رومن ر ـ) 21،23(ز ع ليـا تنا ـا ترتي تـم ـ زال

ي   :النحو

قـــم -1 ة العبـــا رجـــاءت ـــ) 21(ر ـــل:" و تمو ميـــة أ التحـــدياتىأر نـــاو ت ـــ ال العلميـــة لبحـــاث
ة امل بمتوسـط" املجتمعية ـشدة، ـا عل اسـة الد مفـردات موافقـة حيـث من و رباملرتبة

بلــغ ي ــ)5مــن4.80(حـسا ديف اســة د إليــھ توصــلت مــا ذلــك ــد ؤ و لحــوDavies) 2016(ر،
صطنا اء الذ ع مشر لدعم جيدا ال تمو ممولة يئة وجود ة وضر  .وتحدياتھرو

قــــــم -2 ة العبـــــــا رجــــــاءت ـــــــ) 23(ر ـــــــ:" و ع للتـــــــأث ن املبحــــــوث ـــــــ ع الـــــــضغط عــــــدم ة ضـــــــر ورأر ى
البحــــــث ــــــشدة،" موضــــــوعية ــــــا عل اســــــة الد مفــــــردات موافقــــــة حيــــــث مــــــن الثانيــــــة رباملرتبــــــة

بلغ ي حسا ن)5من4.80(بمتوسط بـ ـا عل ف املتعـا العلميـة التقاليد من ذلك أن حيث ر،
 .العلماء

من ت يو عبـا ن إملـام ع شدة موافقات الطالبات أن السابق دو ا رالنتائج ل
يتعلـــــق فيمـــــا وذلـــــك شـــــراف، و والتوجيـــــھ ب التـــــد رعـــــد كومـــــات،ُ ا ليات ـــــوبمـــــسؤ وتتمثـــــل

قــــم ات رالعبــــا ــــشدة،) 25،24(ر ــــا عل اســــة الد مفــــردات موافقــــة حــــسب ليــــا تنا ــــا ترتي تــــم ــــ رال ز
ً

  :التا

ة -1 العبـــا رجـــاءت ــــ) 25(قـــمر علــــيم:" و تقـــو ـــ ال التعليميــــة ات املبـــاد يع ـــ ة ضـــر يأر ُى
ر ور

التعليميـــــة املؤســـــسات ـــــ والتكنولوجيـــــا العلـــــوم موافقـــــة" ســـــائر حيـــــث مـــــن ـــــ و باملرتبـــــة
بلــــغ ي حـــــسا بمتوســــط ـــــشدة، ــــا عل اســـــة الد ـــــذه)5مـــــن4.80(رمفــــردات ميـــــة أ ــــد ؤ و ،

السعيد ذكره ما يجة اس) 2018(الن أخالقيـاترد بموضـوع تمـام كفاية عدم حو لتھ
ـسبة ب واحـد ـدف تخـصيص تـم حيـث التعليميـة، املؤسسات مـن %)(0.07التكنولوجيا

ن  .دف) 13(ب

قـــــم -2 ة العبـــــا رجـــــاءت ـــــ) 24(ر حـــــصو:" و تـــــضمن ـــــ ال للـــــسياسات ومـــــات ا اتخـــــاذ ـــــد لأؤ
البحث مجال والعمل ب التد ة ساو م فرص ع ميع من" العلرا الثانية باملرتبة
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بلــغ ي حـــسا بمتوســـط ــشدة، ـــا عل اســـة الد مفــردات موافقـــة وتتفـــق)5مـــن4.71(رحيــث ،
ار د خديجـة عليـھ أكـدت مـا مـع يجة الن ـ) 2019(رذه املـساواة معيـار ن تـضم ة ضـر ورمـن

صـــــطنا اء الــــــذ ألخالقيــــــات العامليــــــة الــــــسياسات ــــــدو. ـــــل ا ــــــ النتــــــائج مــــــن تــــــ لو
شراف و والتوجيھ ب التد عد ي عبا ن إملام ع شدة موافقات الطالبات أن رالسابق ُر

ن والتكنولوجيــــــــا،املتعلقتـــــــ العلــــــــوم إنتــــــــاج مجــــــــال ـــــــ العاملــــــــة املؤســــــــسات ليات وبمــــــــسؤ
قـم ات العبـا ـ روتتمثالن اسـة) 27،26(ر الد مفـردات موافقـة حـسب ليـا تنا ـا ترتي تـم ـ رال ز

ً

شدة، ا   :التاعل

قــــم -1 ة العبــــا رجـــاءت ــــ) 27(ر وأخالقيــــات:" و ئــــة الب حمايــــة إجــــراءات ب التــــد ن تـــضم ــــد رأؤ
ــ العل بمتوســط" البحــث ــشدة، ــا عل اســة الد مفــردات موافقــة حيــث مــن ــ و رباملرتبــة

بلغ ي  ).5من4.82(حسا

قـــم -2 ة العبــــا رجـــاءت ــــ) 26(ر ال:" و ــــ ع ن العـــامل جميــــع حـــصو ضــــمان ة ضـــر لأر بورى رتــــد
ي" املستمر حـسا بمتوسط شدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة حيث من الثانية رباملرتبة

افــــــــــــــــة) 5مـــــــــــــــن4.75(بلـــــــــــــــغ ل ـــــــــــــــدمات ا جميــــــــــــــــع تـــــــــــــــوف ـــــــــــــــ املــــــــــــــــساواة ملعيـــــــــــــــار تحقيقــــــــــــــــا
ن ار،(املـــستخدم موافقــــات). 2019رد الطالبــــات أن الـــسابق ــــدو ا ـــ النتــــائج مـــن تــــ لو

ة بالعبــا ن إملـام ــ ع يتعلــقرـشدة فيمـا وذلــك شـراف، و والتوجيــھ ب التـد ببعــد راملتعلقـة ُ

بـــالعلم، ن املــشتغل فـــراد ليات قـــموبمــسؤ ة العبــا ـــ روتتمثــل ــ) 28(ر أن:" و ة ضـــر ورأر ى
م مــ حــدث ات ــا م ر تطــو ــ ع ة ــ خ ــ ك بــالعلم املــشتغلو رــشرف ي" ن حــسا بمتوســط

  ).5من4.67(بلغ

ــــــ النتــــــائج مــــــن تــــــ نو إملــــــام ــــــ ع ــــــشدة موافقــــــات الطالبــــــات أن الــــــسابق ــــــدو لا
يتعلـــق فيمـــا وذلـــك التـــأليف، ببعـــد املتعلقـــة ة ُبالعبـــا املؤســـسة،ر ليات ةوبمـــسؤ العبـــا ـــ روتتمثـــل

ـــ) 29(رقـــم ــــة:" و الفكر امللكيـــة سياســـة ضـــمن مؤلـــف لمـــة ب املقــــصود حـــو معيـــار وضـــع ـــد لأؤ
بلـــغ" للمؤســـسة ي حـــسا ن،)5مـــن4.55(بمتوســـط إملــــام ـــ ع موافقـــات الطالبـــات أن ن حـــ ــــ

يتعلـــق فيمـــا وذلـــك التـــأليف، ببعـــد املتعلقـــة ة ُبالعبـــا املؤســـسة،ر ليات ةوبمـــسؤ العبـــا ـــ روتتمثـــل
جماعيـا:" و) 30(رقم التـأليف ـان إن س ئـ مؤلـف تحديـد مية أ ًأر ر بلـغ" ى ي حـسا بمتوسـط

أ). 5مـن3.90( الـسابق ــدو ا ـ النتــائج مـن تــ نلو إملــام ـ ع ــشدة موافقـات الطالبــات ن
ات عبـــــا مـــــن ع ربـــــأ يتعلـــــق ر فيمـــــا وذلـــــك بـــــالعلمالتـــــأليف، املـــــشتغل ليات ومـــــناملؤلـــــف،/ وبمـــــسؤ

قــــم ات العبــــا ــــا رأبر ر ــــا) 32،33(ز عل اســــة الد مفــــردات موافقــــة حــــسب ليــــا تنا ــــا ترتي تــــم ــــ رال ز
ً

التا   :شدة،

قم -1 ة العبا رجاءت تـو:" و) 32(ر ة ضـر ورأر املـادةى وجمـع قتبـاس عنـد مانـة و الدقـة
ي" العلمية حـسا بمتوسـط ـشدة، ـا عل اسـة الد مفـردات موافقـة حيـث مـن و رباملرتبة

ر)5مــن4.88(بلـغ شــ بـن ذكــره مـا ذلــك ـد ؤ و التقاليــد) 2005(، مـن مانــة و الدقـة وأن
ا عل ف املتعا  .رالعلمية

قـم -2 ة العبـا رجـاءت ـ) 33(ر وموضـوعية" :و بأمانـة البحـث بيانـات مـع التعامـل ـد باملرتبــة" أؤ
بلــغ ي حــسا بمتوســط ــشدة، ــا عل اســة الد مفــردات موافقــة حيــث مــن مــن4.88(رالثانيــة

قــــم)5 ة العبــــا جــــاءت ن حــــ ـــ ر، ــــ) 34(ر ك:" و شــــا مــــن ــــل اســــم اج إد ة ضــــر ــــ ع رأؤكـــد ر ور
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والتــــــأليف موافقــــــة" بالبحــــــث حيــــــث مــــــن ة ــــــ خ ــــــشدة،باملرتبــــــة ــــــا عل اســــــة الد رمفــــــردات
بلــــغ ي حــــسا مـــــع)5مــــن4.76(بمتوســــط ــــ الغ ــــود ج ــــ إ ة شــــا ــــل تجا أن مــــن بــــالرغم ر،

ا فكر استغالال عد ا م ر،(ًستفادة ش  ).2005بن

ن إملـام ـ ع ـشدة موافقات اسة الد مفردات أن السابق دو ا النتائج من ت رو ل
ش عد ات عبا من ُبثالث يتعلـق رر فيمـا وذلـك والبحـوث، العلـوم املؤسـسات،نتـائج ليات وبمـسؤ

قـــم ات العبــا ــ روتتمثــل اســـة) 37،36،35(ر الد مفــردات موافقــة حــسب ليـــا تنا ــا ترتي تــم ــ رال ز
ً

التا شدة، ا   :عل

قم -1 ة العبا رجاءت يـة:" و) 37(ر العر باللغـة ـ العل ـشر لل املؤسـسات تحف د باملرتبـة" أؤ
بلغ ي حسا بمتوسط شدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة حيث من ،)5مـن4.83(رو

ية العر باللغة شو امل العل للمحتو دعم من ذلك رملا  .ى

قم -2 ة العبا رجاءت عامليـا:" و) 36(ر مـصنفة علميـة ـات دو العل شر ال يع د ًأؤ " ر
مفــــردات موافقــــة حيــــث مــــن الثانيــــة بلــــغباملرتبــــة ي حــــسا بمتوســــط ــــشدة، ــــا عل اســــة رالد

ا)5من4.77( مستوا من والرفع العلمية البحوث د تجو م س ذلك أن حيث ن. ، ح
قم ة العبا رجاءت ـ) 35(ر املـستخدمة:" و البيانـات ة سـر وحـدود طبيعـة ضـمان ميـة أ ىأر

ـــــ البح ع املـــــشر الد" وـــــ مفـــــردات موافقـــــة حيـــــث مـــــن الثالثـــــة ـــــشدة،باملرتبـــــة ـــــا عل راســـــة
بلـــغ ي حــــسا مفــــردات). 5مــــن4.66(بمتوســـط أن الــــسابق ـــدو ا ــــ النتــــائج مـــن تــــ لو

ـشر عـد ي عبـا ن إملـام ع شدة موافقات اسة ُالد ر فيمـا ر وذلـك والبحـوث، العلـوم نتـائج
بــالعلميتعلــق املــشتغل ليات قــمالباحــث،/ ومــسؤ ن ت العبــا ــ روتتمثـــل تـــم) 39،38(ر ــ ال

التاترت النحو ع وذلك ليا تنا ا ي
ً

  :ز

قــــم -1 ة العبــــا رجـــاءت ــــ) 39(ر ــــ:" و العل البحــــث ــــ ن م املـــسا ــــل ــــود بمج اف ــــ ع ـــد " أؤ
بلـغ ي حـسا بمتوسـط ـشدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة حيث من و 4.84(رباملرتبة

ــــــا)5مــــــن عل ف املتعــــــا العلميــــــة التقاليــــــد أحــــــد ــــــو و ــــــم، م أمــــــر ــــــذا و العلمــــــاءر، ن بــــــن(بــــــ
ر،  ).2005ش

قـــم -2 ة العبـــا رجـــاءت ـــ) 38(ر التخـــصص:" و دعـــم ـــ اما إســـ البحـــث نتـــائج ـــشر ميـــة أ ًأر " ى
بلــــغ ي حــــسا بمتوســــط ــــشدة، ــــا عل اســــة الد مفــــردات موافقــــة حيــــث مــــن الثانيــــة رباملرتبــــة

عبــدالبا)5مــن4.81( اســة د تؤكــد كمــا مـــة م أخالقيــة بحثيــة قــضية ــ و وقـــد) 2004(ر،
العالم البحثية املؤسسات من عدد ملت ِأ

ُ
أن.  الـسابق دو ا النتائج من ت لو

ـشر عـد ات عبـا مـن بـثالث ن إملـام ـ ع ـشدة موافقـات ُالطالبات والبحـوث، ر العلـوم نتـائج
يتعلــــق فيمــــا الناشــــر،وذلــــك ليات قــــمومــــسؤ ات العبــــا ــــ روتتمثــــل تــــم) 40،41،42(ر ــــ ال

تنا ا التاترتي شدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة حسب رليا ز
ً

:  

قـــم -1 ة العبـــا رجــاءت ــ) 40(ر ـــشو:" و امل العمـــل جـــودة لــضمان جـــراءات اتبـــاع ة ضـــر رأر رو ى
تھ ي" ونزا حـسا بمتوسـط ـشدة، ـا عل اسـة الد مفـردات موافقـة حيـث مـن ـ و رباملرتبة

ذكـــــر)5مـــــن4.80(بلـــــغ مـــــا مـــــع يجـــــة الن ـــــذه وتتفـــــق ر، شـــــ بـــــن عــــــض) 2005(ه أن مـــــن
ـــــشر لل ا تقـــــديم قبـــــل م ألبحـــــا العلميـــــة النتـــــائج ـــــشذيب و ـــــف بتحر يقومـــــو قـــــد ن نالبــــاحث

و املحر ا يطل ال مة الصا شر ال ط لشر ناستجابة ر  .رو
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قــم -2 ة العبـــا رجــاءت ـــ) 41(ر التخــصص:" و ـــ ــم ل ود املـــش ن املحكمــ اختيـــار ــد باملرتبـــة" أؤ
مواف حيــث مــن بلــغالثانيــة ي حــسا بمتوســط ــشدة، ــا عل اســة الد مفــردات مــن4.77(رقــة

قــــم)5 ة العبــــا جـــــاءت ن حــــ ــــ ر، ـــــ) 42(ر املعلومـــــات:" و ة ســــر ـــــ ع املحافظــــة ة ضــــر ورأر ى
ــــــشر لل املقدمـــــة بحــــــاث بتحكـــــيم مفــــــردات" املتعلقـــــة موافقـــــة حيــــــث مـــــن الثالثــــــة باملرتبـــــة
بلغ ي حسا بمتوسط شدة، ا عل اسة  ).5 من4.52(رالد

ي عبـا ن إملـام ع شدة موافقات الطالبات أن السابق دو ا النتائج من ت رو ل
يتعلــــــــق فيمــــــــا وذلــــــــك املختلفــــــــة، املؤســـــــــسات ن بــــــــ ك املــــــــش ــــــــ العل نتــــــــاج عــــــــد لياتُ وبمـــــــــسؤ

قـــماملؤســسات، ن ت العبـــا ـــ روتتمثـــل مفـــردات) 44،43(ر موافقـــة حـــسب ليـــا تنا ـــا ترتي تـــم ـــ ال
ً

ز
ع اسة التارالد شدة، ا   :ل

قم -1 ة العبا رجاءت ة:" و) 44(ر إلدا ة وا سياسة مؤسسة ل ل و ي أن ة بضر رأعتقد نر و
املــصا ب تــضا ـــشدة،" رمــسائل ــا عل اســة الد مفــردات موافقــة حيــث مـــن ــ و رباملرتبــة
بلغ ي حسا ي)5مـن4.59(بمتوسط ـو امل ذلـك ـد ؤ و ـ) 2008(، ة دا ـام م مـن روأنـھ

ا تجن ومحاولة ا حدو املمكن املخاطر تتوقع أن البحثية  .املؤسسات

قـــــم -2 ة العبـــــا رجــــاءت ـــــ) 43(ر ـــــ:" و املـــــشاركة ـــــات ا ن بــــ ي كتـــــا اتفـــــاق عقـــــد ة ضــــر ورأر ى
العل ع بمتوسـط" واملشر ـشدة، ـا عل اسـة الد مفـردات موافقـة حيـث من الثانية رباملرتبة

بلغ ي ض)5من4.55(حسا يتم بحيث النتائج، عة ومتا طة وا داف تنفيذ  .بط

ي عبـا ن إملـام ع شدة موافقات الطالبات أن السابق دو ا النتائج من ت رو ل
يتعلــق فيمــا وذلـــك املختلفــة، املؤســسات ن بــ ك املـــش ــ العل نتــاج عــد فـــرادُ ليات / وبمــسؤ

بــــالعلم، ن قــــماملــــشتغل ن ت العبــــا ــــ روتتمثــــل موافقــــة)46،45(ر حــــسب ليــــا تنا ــــا ترتي تــــم ــــ ال
ً

ز
التا شدة، ا عل اسة الد   :رمفردات

قـــــم -1 ة العبــــــا رجـــــاءت ــــــ) 46(ر ــــــ:" و لنفــــــوذه س الـــــرئ الباحــــــث اســـــتغالل عــــــدم ة ضـــــر ورأر ى
ن املـــشارك لــبعض أو لــھ املـــصا عــض مفـــردات" تحقيــق موافقــة حيــث مـــن ــ و باملرتبــة

حسا بمتوسط شدة، ا عل اسة بلغرالد  ).5من4.78(ي

قم -2 ة العبا رجاءت ـ:" و) 45(ر البح ع باملـشر املتعلقـة مو ل حو تفاق مية أ وأر ر ل ى
وإجراءاتــــــھ ــــــ ــــــشدة،" العل ــــــا عل اســــــة الد مفــــــردات موافقــــــة حيــــــث مــــــن الثانيــــــة رباملرتبــــــة

بلـــــغ ي حـــــسا اســــــة)5مـــــن4.78(بمتوســـــط د إليـــــھ توصـــــلت مـــــا مـــــع يجـــــة الن ـــــذه وتتفـــــق ر،
يامل املؤســسات) 2008(ـو ألفــراد والـسلوكية ــة دا ات القـد تنميــة ر الــضر مـن روأنــھ ر ي و

الوقـــــت رمجـــــة و العمـــــل، أســـــلوب ـــــب ترت يـــــتم بحيـــــث الفنيـــــة، م ا ـــــا م جانـــــب ـــــ إ رالبحثيــــة
البحث ات وأولو متطلبات  .حسب

عـــد ي عبـــا ـــ ع ـــشدة موافقـــات الطالبـــات أن الـــسابق ـــدو ا ـــ النتـــائج مـــن تـــ ُو ر ل
يتعلــــــقا فيمــــــا وذلــــــك النظــــــراء، أعمــــــال ومراجعــــــة املؤســــــسات،لتقيــــــيم ليات ــــــوبمــــــسؤ وتتمثــــــل

قــــم ن ت رالعبـــا ــــشدة،) 48،47(ر ــــا عل اســـة الد مفــــردات موافقـــة حــــسب ليــــا تنا ـــا ترتي تــــم ـــ رال ز
ً

  :التا
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قـــم -1 ة العبـــا رجـــاءت ـــ) 48(ر ب:" و والتـــد عمـــال لتقيـــيم دقيقـــة علميـــة معـــاي وضـــع ـــد رأؤ
ا بلـغ " عل ي حـسا بمتوسـط ـشدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة حيث من و رباملرتبة

ي)5من4.81( الطـا اسـة د توصـلت إذ مـة، م املعـاي ـذه و الـشفافية) 2012(ر، ضـعف ـ إ
التقييم معاي وضوح لعدم وذلك ي؛ العر العل البحث  .تقييم

قــم -2 ة العبــا رجــاءت ــ) 47(ر ــ:" و ميــة أ ــىأر املــشاركة ــ ع املؤســسات ــ ن العــامل يع
التقيـــــــيم ـــــــشدة،" عمليـــــــات ـــــــا عل اســـــــة الد مفـــــــردات موافقـــــــة حيـــــــث مـــــــن الثانيـــــــة رباملرتبـــــــة

بلـــغ ي حـــسا ـــ)5مـــن4.61(بمتوســـط أك مـــن النظـــراء أو قـــران تقيـــيم أســـلوب أن حيـــث ،
ـي العر الــوطن ـ العلميـة البحــوث تقيـيم ــ شـيوعا ي،(سـاليب مــن). 2012 الطــا تـ و

ببعـد اصـة ا ة بالعبا ن إملام ع شدة موافقات الطالبات أن السابق دو ا ُالنتائج ر ل
يتعلـــــــق فيمــــــا وذلـــــــك النظـــــــراء، أعمـــــــال ومراجعـــــــة بـــــــالعلمالتقيــــــيم املـــــــشتغل ليات / وبمـــــــسؤ

املراجــــع، قــــمالباحــــث ة العبــــا ــــ روتتمثــــل ــــ) 49(ر التقيـــــيم:" و ســــة مما ميــــة أ ــــ ع رأؤكــــد
ـــةوامل ونزا بموضــوعية بلــغ" راجعــة ي حـــسا عليـــھ)5مـــن4.83(بمتوســط أكــدت مـــا ــذا و ،

ي الطــــا اســــة النظــــراء) 2012(رد ألعمــــال التقيــــيم معــــاي وضــــوح ة ضــــر ورحــــو فــــإن. ل كــــذلك
النظـــراء، أعمــال ومراجعــة التقيــيم ببعــد اصــة ا ة بالعبــا ن إملــام ــ ع موافقــات ُالطالبــات ر

يتعلــق فيمــا لياتوذلــك بــالعلموبمــسؤ املراجــع،/ املــشتغل قــمالباحــث ة العبــا ــ روتتمثــل ر
و)50( الكفاية:" ، مبدأ توفر لعدم التخصص خارج عمل أية مراجعة عن متناع د " أؤ

بلغ ي حسا   ).5من4.12(بمتوسط

العليـــا اســـات الد طالبـــات إملـــام مالمـــح أبـــر أن أعـــاله ة ـــ املو النتـــائج خـــالل مـــن ريتــ ز
مــام شــرعةبجامعــة ضــوء ــ صــطنا اء الــذ إنتــاج بأخالقيــات ســالمية ســعود بــن َمحمــد ْ ِ

بـــالعلم املـــشتغل ليات مـــسؤ ـــ تتمثـــل و ـــس اليو عـــن ة الـــصاد والتكنولوجيـــا العلـــوم وأخالقيــات / ر
اســــات الد طالبــــات بــــأن يجــــة الن ــــذه وتفــــسر والبحــــوث، العلــــوم ــــشر ببعــــد واملتعلقــــة رالباحــــث، ُ

ال أصـــــو بقـــــسم نلالعليــــا البـــــاحث عـــــاتق ــــ ع امللقـــــاة خالقيـــــة املــــسئوليات ميـــــة أ يـــــدركن بيــــة
و جة بالد باحثات ن بوصف  .روالعلماء؛

ي الثـــا الـــسؤال بـــن: إجابــة محمـــد مـــام بجامعـــة العليـــا اســـات الد طالبــات إملـــام مـــدى رمـــا
شـــــ ضـــــوء ـــــ صـــــطنا اء الـــــذ تكنولوجيـــــا ن وتـــــوط نقـــــل بأخالقيـــــات ســـــالمية َرعةِســـــعود ْ

ن؟ نظر ة وج من سكو اليو عن ة الصاد والتكنولوجيا العلوم   رأخالقيات
  )8(لجدو

محمـد مـام بجامعـة العليـا اسـات الد طالبـات إملـام مـدى ـ ع اسـة الد مفردات راستجابات ر
صطنا اء الذ تكنولوجيا ن وتوط نقل بأخالقيات سالمية سعود   .  بن

 م
خالقية ليات وســـــــــــــــــــــــــــــــطاملت واملسؤ

ي سا  ا
نحــــــــــــــــــــــــــــــــــراف

 ياملعيار
 الرتبة

ومات 1 ا ليات  1 0.357 4.79 ومسؤ
املؤسسات 2 ليات  2 0.432 4.72 ومسؤ

مـــام بجامعـــة العليـــا اســـات الد طالبـــات إملـــام رمـــدى
ن وتــوط نقـل بأخالقيــات سـالمية ســعود بـن محمـد
شــــــــــرعة ضـــــــــوء ـــــــــ صـــــــــطنا اء الـــــــــذ َتكنولوجيـــــــــا ْ ِ

و العلـــــــــــوم عــــــــــــنأخالقيـــــــــــات ة الـــــــــــصاد رالتكنولوجيـــــــــــا
و س  اليو

4.76 0.367 - 
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أصـــــو بقـــــسم العليـــــا اســــات الد طالبـــــات أن أعـــــاله ة ـــــ املو النتــــائج خـــــالل مـــــن ليتــــ ر
بأخالقيــات ن إملـام مـدى ـ ع ـشدة موافقـات ســالمية سـعود بـن محمـد مـام بجامعـة بيـة ال

أخ شـــــرعة ضـــــوء ـــــ صـــــطنا اء الـــــذ تكنولوجيـــــا ن وتـــــوط َنقـــــل ْ والتكنولوجيـــــاِ العلـــــوم القيـــــات
بلــــغ ي حــــسا بمتوســــط و ــــس اليو عــــن ة الفئـــــة)5.00مــــن4.76(رالــــصاد ــــ يقــــع متوســــط ــــو و ،

ما ا املقياس فئات من امسة أوافـق)5.00إ4.21من(ا خيـار ـ إ ـش ـ ال الفئـة و ،
اســــــة الد أداة ـــــــ ع تأكيــــــد. رــــــشدة ســـــــبق مـــــــا ــــــ إ املرتفعـــــــة يجــــــة الن ـــــــذه عـــــــز نقـــــــلىو أن مـــــــن ه

املتقدمـة بالـدو ـاق ل الطر أقصر و لالتكنولوجيا ،(ق والـشوا ي با مـن)2017الـش واتـ ،
ـ تمثـل صـطنا اء الـذ تكنولوجيـا ن وتـوط نقـل بأخالقيـات ن لـد إملـام مدى أبر أن زالنتائج

بمتوسـط ومـات ا ليات ا) 5مـن4.79(ومـسؤ الـدو ميـة أ مـع يجـة الن ـذه م ـ رروت يــو
بمتوسط املؤسسات ليات مسؤ يليھ التكنولوجيا، ن وتوط نقل ومات   ).5من4.72(ول

التفصيلية النتائج ي   :وفيما

  ) 9(لجدو

محمـد مـام بجامعـة العليـا اسـات الد طالبـات إملـام مـدى حو اسة الد مفردات راستجابات لر
الـــذ تكنولوجيــا ن وتـــوط نقــل بأخالقيـــات ســالمية ســـعود شـــرعةبــن ضــوء ـــ صــطنا َاء ْ ِ

سكو اليو عن ة الصاد والتكنولوجيا العلوم   رأخالقيات

املوافقةالتكرار جة  رد
ات  م  رالعبا

سبة ال
أوافق
 شدة

أدر أوافق اليال
 أوافق

أوافق ال
 شدة

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 الفئة

بة
لرت

ا
 

 - - 4 16 63 ك
1 

وض مية أ عامةىأر سياسة ع
ال التكنولوجيا مجاالت ن تب

ا وتوطي ا نقل ب  ي
% 75.9 19.3 4.8 - - 

4.71 0.553 
أوافق

شدة  7 

 - - 1 16 66 ك
2 

سياسات وضع مية بأ أعتقد
الوطنية ات القد بناء رتدعم

صطنا اء الذ  مجال
% 79.5 19.3 1.2 - - 

4.78 0.443 
أوافق

شدة  5 

 - - - 13 70 ك
3 

ومات ا شر مية بأ أعتقد
املجتمع العل التفك  - - - 15.7 84.3 % ثقافة

4.84 0.366 
أوافق

شدة  3 

 - - 1 8 74 ك
4 

ومات ا م تح أن مية أ ىأر
الفكرة امللكية  - - 1.2 9.6 89.2 % قحقو

4.88 0.363 
أوافق

شدة  1 

 - - 2 16 65 ك

5 

املخصصات توف ة ضر ورأر ى
نقل عمليات لدعم املالية
اء الذ تكنولوجيا ن وتوط

 صطنا
% 78.3 19.3 2.4 - - 

4.76 0.484 

أوافق

شدة  6 

 - - - 11 72 ك
6 

ب التد توف ة بضر رأعتقد ور
اء بالذ يتعلق فيما يل والتأ

اتھ ا وم  رصطنا
% 86.7 13.3 - - - 

4.87 0.341 
أوافق

شدة  2 

 - - 5 16 62 ك
7 

ات ثما س يع د رأؤ
شر و نقل مجال جية ا را

صطنا اء الذ  .تكنولوجيا
% 74.7 19.3 6.0 - - 

4.69 0.583 
أوافق

شدة  8 

 - - 1 15 67 ك
8 

ت
وما

تا
ليا

سؤ
م

و
 

حكم إنفاذ ة بضر ورأعتقد
امللكية حماية مجال نالقانو

ة التكنولوجياالفكر نقل لضمان
% 80.7 18.1 1.2 - - 

4.80 0.435 
أوافق

شدة  4 
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املوافقةالتكرار جة  رد
ات  م  رالعبا

سبة ال
أوافق
 شدة

أدر أوافق اليال
 أوافق

أوافق ال
 شدة

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 الفئة

بة
لرت

ا
 

ا  وتوطي

العام  0.357 4.79 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 - 1 4 17 61 ك
9 

مية بأ التوعية ة ضر ع ورأؤكد
كخطوة والتكنولوجيا العلوم نقل

ا وإنتاج ا توطي نحو  أساسية
% 73.5 20.5 4.8 1.2 - 

4.66 0.630 
أوافق

شدة  5 

 - - 4 19 60 ك
10 

العلوم ة إدا ر تطو د رأؤ
املؤسسة والتكنولوجيا

العوائد  لتعظيم
% 72.3 22.9 4.8 - - 

4.67 0.565 
أوافق

شدة  4 

 - - 4 16 63 ك
11 

عضاء ات قد تنمية مية أ رأر ى
ن وتوط نقل عمليات

 ياالتكنولوج
% 75.9 19.3 4.8 - - 

4.71 0.553 
أوافق

شدة  3 

 - - 2 19 62 ك
12 

التعاو ات شرا توسيع د نأؤ
وعامليا إقليميا  - - 2.4 22.9 74.7 % العل

4.72 0.502 
أوافق

شدة  2 

 - - 1 14 68 ك

13 

ت
سا

ؤس
امل

ت
ليا

سؤ
م

و
 

بحاث دعم مية أ ىأر
ئة ب لق ن الباحث ن ب كة املش

ع عة تكنولوجيام نقل
صطنا اء  الذ

% 81.9 16.9 1.2 - - 
4.81 0.426 

أوافق

شدة  1 

العام  0.432 4.72 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

للمحو العام شدة 0.367 4.76 راملتوسط  أوافق

ال أصـو بقـسم العليــا اسـات الد طالبـات أن الــسابق ـدو ا ـ النتــائج مـن ليتـ بيــةرل
ات عبـــا مـــن ثمـــان ــ ع ـــشدة موافقـــات ســـالمية ســعود بـــن محمـــد مـــام ربجامعــة لياتٍ ومـــسؤ

كومـــــات قـــــما ات العبـــــا ـــــ تتمثـــــل ـــــا رأبر ر ليـــــا) 4،6،3،8،2،5،1،7(ز تنا ـــــا ترتي تـــــم ـــــ ال
ً

ز
التا شدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة   :رحسب

قـــــم - 1 ة العبـــــا رجــــاءت ـــــ) 4(ر أ:" و ميـــــة أ ـــــةىأر الفكر امللكيـــــة حقـــــو ومـــــات ا م ـــــ تح " قن
بلـغ ي حـسا بمتوسـط ـشدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة حيث من و 4.88(رباملرتبة

مـــــان)5مـــــن اســـــة د إليـــــھ توصـــــلت مـــــا مـــــع يجـــــة الن ـــــذه وتتفـــــق مـــــنHerman) 2015(ر،
التكنولوج اســــــــتخدامات أحــــــــد ــــــــ و ــــــــة، الفكر امللكيــــــــة قــــــــو ــــــــات ا ان قحــــــــصو ــــــــل غ يــــــــا

 .خالقية

قـــم - 2 ة العبـــا رجــاءت ــ) 6(ر اء:" و بالـــذ يتعلـــق فيمــا يـــل والتأ ب التـــد تــوف ة بـــضر رأعتقـــد ور
اتـــــھ ا وم ـــــشدة،" رصـــــطنا ـــــا عل اســـــة الد مفـــــردات موافقـــــة حيـــــث مـــــن الثانيـــــة رباملرتبـــــة
بلغ ي حسا  ).5من4.87(بمتوسط

قــــــم - 3 ة العبـــــا رجـــــاءت ـــــ) 3(ر ا:" و ـــــشر ميــــــة بأ ــــــأعتقـــــد ـــــ العل ـــــ التفك ثقافــــــة ومـــــات
ي" املجتمع حـسا بمتوسـط ـشدة، ـا عل اسـة الد مفـردات موافقة حيث من الثالثة رباملرتبة
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فراد)5من4.84(بلغ ن تمك دف س ال العلمية مية محو م س مر ذا ولعل ،
ديثة ا والتكنولوجيا العلوم مع التجاوب  .من

قــم - 4 ة العبــا رجــاءت ــ) 8(ر امللكيـــة:" و حمايــة مجــال ــ القــانو حكــم إنفـــاذ ة بــضر نأعتقــد ور
ــــا وتوطي التكنولوجيــــا نقــــل لــــضمان ــــة مفــــردات" الفكر موافقــــة حيــــث مــــن عــــة الرا باملرتبــــة

بلغ ي حسا بمتوسط شدة، ا عل اسة  ).5من4.80(رالد

قـم - 5 ة العبا رجاءت ـ) 2(ر ا:" و القـد بنـاء تـدعم سياسـات وضـع ميـة بأ ـرأعتقـد الوطنيـة ت
صــــطنا اء الـــذ ــــا" مجـــال عل اســـة الد مفـــردات موافقــــة حيـــث مـــن امــــسة ا املرتبـــة رـــ

بلغ ي حسا بمتوسط  ).5من4.78(شدة،

قــــم - 6 ة العبــــا رجــــاءت ـــــ) 5(ر نقـــــل:" و عمليــــات لــــدعم املاليـــــة املخصــــصات تــــوف ة ضــــر ورأر ى
صــــــطنا اء الـــــــذ تكنولوجيــــــا ن مــــــن" وتــــــوط الــــــسادسة مفـــــــرداتباملرتبـــــــة موافقــــــة حيـــــــث

بلــــغ ي حــــسا بمتوســــط ــــشدة، ــــا عل اســـة إليــــھ)5مــــن4.76(رالد توصــــلت مــــا ذلــــك ــــد ؤ و ،
ــ ديف اســة عDavies) 2016(رد مــشر لــدعم جيــدا ال تمــو ممولــة يئــة وجــود ة ضــر وحــو رو ل

صطنا اء   .الذ

قم - 7 ة العبا رجاءت ـ) 1(ر التكنو:" و مجـاالت ن تبـ عامـة سياسـة وضـع ميـة أ ـىأر ال لوجيـا
ـــا وتوطي ـــا نقل ـــ ب ـــشدة،" ي ـــا عل اســـة الد مفـــردات موافقـــة حيـــث مـــن عة الـــسا رباملرتبـــة
بلـغ ي حسا ر)5مـن4.71(بمتوسط شـ بـن اسـة د إليـھ توصـلت مـا ذلـك ـد ؤ و ) 2005(ر،

ا، وتحديـد التكنولوجيـة املتطلبـات استكشاف تتمثل التكنولوجيا نقل مراحل أو أن من
ع شاملةوذلك ية م اسات   .رد

قـــــم - 8 ة العبـــــا رجـــــاءت ـــــ) 7(ر ـــــشر:" و و نقـــــل مجـــــال ـــــ جيـــــة ا ا ات ثما ســـــ يع ـــــ ـــــد رأؤ ر
صــطنا اء الـــذ ـــا " .تكنولوجيــا عل اســـة الد مفــردات موافقـــة حيـــث مــن الثامنـــة رباملرتبـــة

بلغ ي حسا بمتوسط   ).5من4.69(شدة،

مفـرد أن الـسابق ـدو ا ـ النتائج من ت خمـسلو ـ ع ـشدة موافقـات اسـة الد رات
ات عبـــــا املؤســـــسات،رمـــــن ليات قـــــمومـــــسؤ ات العبـــــا ـــــ رتتمثـــــل تـــــم) 13،12،11،10،9(ر ـــــ ال

التا شدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة حسب ليا تنا ا رترتي ز
ً

:  

قــم - 1 ة العبــا رجــاءت ــ) 13(ر ئــة:" و ب لــق ن البــاحث ن بــ كة املــش بحــاث دعــم ميــة أ ىأر
صــطنا اء الــذ تكنولوجيــا نقــل ــ ع عة مفــردات" مــ موافقــة حيــث مــن ــ و باملرتبــة

بلغ ي حسا بمتوسط شدة، ا عل اسة  ).5من4.81(رالد

قم - 2 ة العبا رجاءت وعامليـا:" و) 12(ر إقليميـا العل التعاو ات شرا توسيع د ًأؤ ً باملرتبـة" ن
اســة الد مفــردات موافقــة حيــث مــن بلــغرالثانيــة ي حــسا بمتوســط ــشدة، ــا مــن4.72(عل

والتكنولوجيـا)5 ف املعـا تمتلك ال واملؤسسات ات ا مع والتعاقد التفاوض ع وذلك ر،
ر،( ش  ).2005بن
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قـــم - 3 ة العبــا رجــاءت ــ) 11(ر ن:" و وتـــوط نقــل عمليــات ـــ عــضاء ات قــد تنميـــة ميــة أ رأر ى
حيـــث" التكنولوجيـــا مـــن الثالثـــة بمتوســـطباملرتبـــة ـــشدة، ـــا عل اســـة الد مفـــردات رموافقـــة
بلـــغ ي ر)5مـــن4.71(حـــسا شـــ بـــن اســـة د مـــع يجـــة الن ـــذه وتتفـــق أكـــدت) 2005(ر، ـــ ال

أداة ل ــش ال ب والتــد يعاب ســ جوانـب عتبــار ــ خـذ دو التكنولوجيــا نقــل أن ـ رع ن
والتكنولوجية العلمية ات القد ر لتطو  .رفعالة

ة - 4 العبــا ــ) 10(رقــمرجــاءت لتعظــيم:" و املؤســسة ــ والتكنولوجيــا العلــوم ة إدا ر تطــو ــد رأؤ
بمتوســــــط" العوائـــــد ــــــشدة، ـــــا عل اســــــة الد مفــــــردات موافقـــــة حيــــــث مــــــن عـــــة الرا رباملرتبــــــة

بلغ ي  ).5من4.67(حسا

قــم - 5 ة العبــا رجــاءت ــ) 9(ر والتكنولوجيــا:" و العلــوم نقــل ميــة بأ التوعيــة ة ضــر ــ ع ورأؤكــد
ـــــاكخطـــــوة وإنتاج ـــــا توطي نحـــــو مفـــــردات" أساســـــية موافقـــــة حيـــــث مـــــن امـــــسة ا باملرتبـــــة

بلغ ي حسا بمتوسط شدة، ا عل اسة   ).5من4.66(رالد

العليـــا اســـات الد طالبـــات إملـــام مالمـــح أبـــر أن أعـــاله ة ـــ املو النتـــائج خـــالل مـــن ريتــ ز
تك ن وتوط نقل بأخالقيات سالمية سعود بن محمد مام صـطنابجامعة اء الـذ نولوجيـا

ام ــــــ اح ــــــ تتمثــــــل و ــــــس اليو عــــــن ة الــــــصاد والتكنولوجيــــــا العلــــــوم أخالقيــــــات شــــــرعة ضــــــوء رــــــ َ ْ ِ
بجامعـــة العليــا اســات الد طالبــات بــأن يجــة الن ــذه وتفــسر ــة، الفكر امللكيــة حقــو ومــات را ق

املل قو ومات ا ام اح مية أ يدركن سالمية سعود بن محمد كأحـدقمام ـة الفكر كية
مة امل   .خالقيات

الثالـــث الـــسؤال بـــن: إجابـــة محمـــد مـــام بجامعـــة العليـــا اســـات الد طالبـــات إملـــام مـــدى رمـــا
العلــوم أخالقيــات شــرعة ضــوء ــ صــطنا اء الــذ اســتخدام بأخالقيــات ســالمية َســعود ْ ِ

ن؟ نظر ة وج من سكو اليو عن ة الصاد   روالتكنولوجيا
  ) 10(لجدو

محمــدا مــام بجامعــة العليــا اســات الد طالبـات إملــام مــدى ــ ع اســة الد مفــردات رسـتجابات ر
صطنا اء الذ استخدام بأخالقيات سالمية سعود   . بن

 م
خالقية ليات املتوسط واملسؤ

ي سا  ا
نحراف

 ياملعيار
 الرتبة

ومات 1 ا لية  4 0.397 4.70 ومسؤ

البحث 2 املؤسسات لية نتاجيةومسؤ و  1 0.353 4.83 ية

فراد 3 لية  2 0.426 4.81 ومسؤ

عالم 4 لية  5 0.452 4.69 ومسؤ

املجتمعية 5 ليات  3 0.502 4.77 واملسؤ

مـام بجامعـة العليـا اسات الد طالبات إملام رمدى
اســـتخدام بأخالقيـــات ســـالمية ســـعود بـــن محمـــد

أخالقيــــــــا شــــــــرعة ضــــــــوء ــــــــ صــــــــطنا اء َالــــــــذ ْ تِ
سكو اليو عن ة الصاد والتكنولوجيا  رالعلوم

4.73 0.371 - 
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أصـــــو بقـــــسم العليـــــا اســــات الد طالبـــــات أن أعـــــاله ة ـــــ املو النتــــائج خـــــالل مـــــن ليتــــ ر
بأخالقيــات ن إملـام مـدى ـ ع ـشدة موافقـات ســالمية سـعود بـن محمـد مـام بجامعـة بيـة ال

أخالق شـــــرعة ضـــــوء ـــــ صـــــطنا اء الـــــذ َاســـــتخدام ْ عـــــنِ ة الـــــصاد والتكنولوجيـــــا العلـــــوم ريـــــات
بلـــغ ي حـــسا بمتوســـط و، ـــس مـــن)5.00مـــن4.73(اليو امـــسة ا الفئـــة ـــ يقـــع متوســـط ـــو و ،

ــ ما ا املقيــاس ــ4.21مــن(فئــات ــ)5.00إ ع ــشدة أوافــق خيــار ــ إ ــش ــ ال الفئــة ــ و ،
أخالقيـات ميـة أل الطالبـات اك إد إ ذلك عز و اسة، الد رأداة النتـائج. سـتخدامىر مـن واتـ

املؤســـسات لية مــسؤ ـــ تمثــل صـــطنا اء الــذ اســتخدام بأخالقيـــات ــن ل إملـــام مــدى أبــر وأن ز
بمتوســـــط نتاجيــــــة و تلــــــك)5مــــــن4.83(البحثيـــــة تلعبــــــھ الـــــذي ســــــاس و ـــــ الكب للــــــدو نظـــــرا ر؛

مـــــــسؤ يليـــــــھ لالســـــــتخدام، ديثـــــــة ا التقنيـــــــة إتاحـــــــة عمليـــــــة يل ـــــــس ـــــــ فـــــــرادواملؤســـــــسات لية
اســــتخدام)5مــــن4.81(بمتوســــط حــــسن م علــــ يفــــرض الــــذي جتمــــا ــــم دو مــــن انطالقــــا ُ؛ ر

بمتوســـط املجتمعيـــة ليات املـــسؤ يليـــھ ، صـــطنا اء مؤســـسات) 5مـــن4.77(والـــذ ـــ عت حيـــث
ـــ ة الــضر املجتمعيـــة يــاة ل الداعمـــة ــائز الر ـــم أ مــن جتماعيـــة لية املــسؤ ي املـــد وراملجتمــع و

جتماعيــة لية املـسؤ وأسـس يم مفــا تنميـة ـ ـ كب دو مــن ـا ل ملـا واملجتمــع الفـرد تقـدم يل وسـ ر
بمتوســـط ومـــات ا لية مـــسؤ يليـــھ املجتمـــع، ـــ ـــ خال الـــو ـــشر خـــالل ،)5مـــن4.70(ومـــن

بمتوســط عــالم لية مــسؤ جــاءت ا ــ ووأخ
ً

لوســائل) 5مــن4.69( ر ــو ا الــدو مــن الــرغم ــ يع ر
صطناعال اء بالذ التوعية ديثة ا   .م

التفصيلية النتائج ي   :وفيما

  )11(لجدو

مــــــام بجامعـــــة العليـــــا اســـــات الد طالبـــــات إملــــــام مـــــدى حـــــو اســـــة الد مفـــــردات راســـــتجابات لر
شــــــــرعة ضـــــــوء ــــــــ صـــــــطنا اء الــــــــذ اســـــــتخدام بأخالقيــــــــات ســـــــالمية ســــــــعود بـــــــن َمحمـــــــد ْ ِ

والتكنولوجيا العلوم سكوأخالقيات اليو عن ة   رالصاد

املوافقةالتكرار جة  رد
ات  م  رالعبا

سبة ال
أوافق
 شدة

أدر أوافق اليال
 أوافق

أوافق ال
 شدة

املتوسط
ي سا ا

نحراف
 ياملعيار

 الفئة

بة
لرت

ا
 

 - - 1 14 68 ك
1 

ومات ا مراقبة مية أ ىأر
صطنا اء الذ ملنتجات

من معاي مانلضمان  و
% 81.9 16.9 1.2 - - 

شدة 0.426 4.81  1أوافق

 - - 1 14 68 ك
2 

ال ثار تقييم مية بأ أعتقد
استخدام شار ان عن تج ت قد

املجتمع أفراد ن ب ن مع  تطبيق
% 81.9 16.9 1.2 - - 

شدة 0.426 4.81  2أوافق

 - - - 19 64 ك
3 

عا شر إصدار ة ضر ورأر تى
اء للذ اطئ ا ستخدام تمنع

 صطنا
% 77.1 22.9 - - - 

شدة 0.423 4.77  3أوافق

 1 4 1 27 50 ك
4 

استخدام إتاحة مية أ ىأر
أفراد افة ل صطنا اء الذ

 املجتمع
% 60.2 32.5 1.2 4.8 1.2 

شدة 0.845 4.46  5أوافق

 - - 4 19 60 ك
5 

ت
وما

ةا
لي

سؤ
م

و
 

حر دعم د فرادأؤ ة
ام اح مع املبدع ستخدام

الغ  قحقو
% 72.3 22.9 4.8 - - 

شدة 0.565 4.67  4أوافق
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املوافقةالتكرار جة  رد
ات  م  رالعبا

سبة ال
أوافق
 شدة

أدر أوافق اليال
 أوافق

أوافق ال
 شدة

املتوسط
ي سا ا

نحراف
 ياملعيار

 الفئة

بة
لرت

ا
 

العام  0.397 4.70 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 - - - 16 67 ك

6 

املؤسسات قيام ة ضر ورأر ى
ئة ب بتوف نتاجية و البحثية

ت باألمانةية تصف
وإتاحة شر لية وواملسؤ

ميع ل  التطبيقات

% 80.7 19.3 - - - 
شدة 0.397 4.81  2أوافق

 - - - 13 70 ك

7 

ية
ج

نتا
و

ية
حث

الب
ت

سا
ؤس

امل
ية

ؤل
س

م
و

 

ات قد ز عز ة بضر رأعتقد ور
ع املؤسسات أعضاء جميع

أنواع لش من ستخدام
 .التكنولوجيا

% 84.3 15.7 - - - 
شدة 0.366 4.84  1أوافق

العام  0.353 4.83 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 - - 1 14 68 ك
8 

راد
ف

ية
ؤل

س
م

و
 

فراد استخدام مية أ ىأر
بما آمنا استخداما للتكنولوجيا

الغ حقو  قيحفظ
% 81.9 16.9 1.2 - - 

شدة 0.426 4.81  1أوافق

العام   املتوسط
 

4.81 0.426 
أوافق
 شدة

- 

 - - - 17 66 ك

9 

عالم وسائل تقديم د أؤ
اء الذ ملنتجات يحة ة رصو

أية عن عالن و ، صطنا
ا فو ا يح وت  .ًرأخطاء

% 79.5 20.5 - - - 
شدة 0.406 4.80  1أوافق

 - 1 6 20 56 ك
10 

العمل و ي أال مية أ نأر ى
الغ من منقوال

ً
 % 67.5 24.1 7.2 1.2 - 

شدةأ 0.683 4.58  3وافق

 - - 3 20 60 ك
11 

الم
ع

ية
ؤل

س
م

و
ب  تضا أي تجنب ة ضر رأر ور ى

عنھ ي الفو بالغ و  - - 3.6 24.1 72.3 %.راملصا
شدة 0.539 4.69  2أوافق

العام  0.452 4.69 املتوسط
أوافق
 شدة

- 

 - - 3 13 67 ك

12 
ية

مع
جت

امل
ت

ليا
سؤ

امل
و

 

ا آليات تفعيل مية أ لرقابةىأر
مؤسسات قبل من املجتمعية
سات املما ع ي املد راملجتمع

ع بناء اصة وا ومية ا
الستخدام خالقية سس

صطنا اء  الذ

% 80.7 15.7 3.6 - - 
شدة 0.502 4.77  1أوافق

العام شدة 0.502 4.77 املتوسط  أوافق

للمحو العام شدة 0.371 4.73 راملتوسط  أوافق

بيــــة ال أصــــو بقــــسم العليــــا اســــات الد طالبــــات أن الــــسابق ــــدو ا ــــ النتــــائج مــــن ليتــــ رل
ات عبــــــا جميــــــع ــــــ ع ــــــشدة موافقــــــات ســــــالمية ســــــعود بــــــن محمــــــد مــــــام ليةربجامعــــــة ومــــــسؤ

كومــــات، قــــما ات العبـــــا ــــ روتتمثــــل مو) 1،2،3،5،4(ر حــــسب ليــــا تنا ـــــا ترتي تــــم ــــ ال
ً

افقـــــةز
التا شدة، ا عل اسة الد   :رمفردات

قـــــم - 1 ة العبـــــا رجــــاءت ـــــ) 1(ر صـــــطنا:" و اء الـــــذ ملنتجـــــات ومـــــات ا مراقبـــــة ميـــــة أ ىأر
مــــان و مـــــن معـــــاي ـــــا" لــــضمان عل اســـــة الد مفــــردات موافقـــــة حيـــــث مــــن ـــــ و رباملرتبـــــة

بلغ ي حسا بمتوسط  ).5من4.81(شدة،
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قم - 2 ة العبا رجاءت اسـتخدام:" ـو) 2(ر ـشار ان عـن ـتج ت قـد ـ ال ثـار تقيـيم ميـة بأ أعتقـد
املجتمـع أفــراد ن بـ ن معــ ــا" تطبيـق عل اســة الد مفـردات موافقــة حيـث مــن الثانيـة رباملرتبــة

بلغ ي حسا بمتوسط  ).5من4.81(شدة،

قـم - 3 ة العبـا رجـاءت ـ) 3(ر للــ:" و ـاطئ ا سـتخدام تمنـع عات ـشر إصــدار ة ضـر ورأر اءى ذ
بمتوســــط" صـــطنا ــــشدة، ـــا عل اســــة الد مفـــردات موافقــــة حيـــث مــــن الثالثـــة رباملرتبــــة

بلغ ي  ).5من4.77(حسا

قم - 4 ة العبا رجاءت حقـو:" و) 5(ر ام ـ اح مـع املبدع ستخدام فراد ة حر دعم د قأؤ
ــ ب" الغ ــشدة، ــا عل اســة الد مفــردات موافقــة حيــث مــن عــة الرا يرباملرتبــة حــسا متوســط
ن)5من4.67(بلغ وآخـر حـسي اسـة د إليـھ توصـلت ما يجة الن ذه مع وتتفق و، ) 2016(ر

م خصوصيا اك ان وتجنب م، ام واح ن خر قو الفرد مراعاة مية أ  .قمن

قـــم - 5 ة العبـــا رجـــاءت ـــ) 4(ر أفـــراد:" و افـــة ل صـــطنا اء الـــذ اســـتخدام إتاحـــة ميـــة أ ىأر
بمتوســــطباملر" املجتمــــع ــــشدة، ــــا عل اســــة الد مفــــردات موافقــــة حيــــث مــــن امــــسة ا رتبــــة

بلغ ي ار)5من4.46(حسا د خديجة اسة د كشفت وقد ر، سياسـات) 2019(ر اشـتمال عـدم
تقــديم ــ املــساواة معيــار ــ ع صــطنا اء الــذ بأخالقيــات تمــة م عامليــة منظمــات خمــس

ن املستخدم ل ل دمات   .ا

النتائج من ت يو عبـا ـ ع ـشدة موافقـات اسـة الد مفـردات أن الـسابق دو را ر ل
نتاجية، و البحثية املؤسسات لية قمومسؤ ن ت العبا روتتمثل ليـا) 7،6(ر تنا ا ترتي تم ال

ً
ز

التا شدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة   :رحسب

قـــم - 1 ة العبـــا رجـــاءت ـــ) 7(ر أعـــ:" و جميـــع ات قـــد ـــز عز ة بـــضر رأعتقـــد ـــور ع املؤســـسات ضاء
التكنولوجيـــــا أنـــــواع لـــــش مـــــن مفـــــردات" ســـــتخدام موافقـــــة حيـــــث مـــــن ـــــ و باملرتبـــــة
بلـغ ي حـسا بمتوســط ـشدة، ـا عل اسـة أدبيــات)5مـن4.84(رالد مـع يجـة الن ـذه وتتفــق ،

املؤسـسات توعيـة ميـة أ ـ ع تؤكـد ـ ال اسة، الد ذه ن م ا استعراض تم ال اسة رالد ر
صــطناال اء للــذ يجابيــة باآلثــار ات)2019عثامنيــة،(بحثيــة قــد ــز عز ــ إ ا يــدفع ممــا ر،

للتكنولوجيا من ستخدام ع ا ف ن  .العامل

قـــم - 2 ة العبــا رجــاءت ــ) 6(ر ئـــة:" و ب بتــوف نتاجيـــة و البحثيــة املؤســسات قيـــام ة ضــر ورأر ى
وإتاحـة ـشر ـ لية واملـسؤ باألمانة تتصف ميـعوية ل مـن" التطبيقـات الثانيـة باملرتبـة

بلغ ي حسا بمتوسط شدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة  ).5من4.81(رحيث

ة العبـا ـ ع ـشدة موافقـات اسـة الد مفردات أن السابق دو ا النتائج من ت رو ر ل
فـــــراد،املتعلقـــــة لية قـــــموبمـــــسؤ ة العبــــــا ـــــ روتتمثـــــل ـــــ) 8(ر اســـــت:" و ميـــــة أ فــــــرادىأر خدام

الغ حقو يحفظ بما آمنا استخداما قللتكنولوجيا
ً ً

بلغ"  ي حسا ـد)5من4.81(بمتوسط ؤ و ،
ـــار ــــCarl ) 2005(لذلـــك ع خا صـــا اعتـــداءا ل ــــش قـــد ـــديث ا التكنولـــو التقــــدم أن مـــن

ً
ر ً

متنوعة مشكالت من عليھ ينطو بما سان يحقو   .ق
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الـسا ـدو ا ــ النتـائج مـن تـ جميــعلو ـ ع ـشدة موافقـات اســة الد مفـردات أن ربق
ات عـــالم،رعبــا لية قــمومـــسؤ ات العبـــا ـــ روتتمثــل حـــسب) 9،11،10(ر ليـــا تنا ــا ترتي تـــم ـــ ال

ً
ز

التا شدة، ا عل اسة الد مفردات   :رموافقة

قـــم - 1 ة العبـــا رجـــاءت ـــ) 9(ر اء:" و الـــذ ملنتجـــات يحة ـــ ة صـــو عـــالم وســـائل تقـــديم ـــد رأؤ
اصــ فــو ا يح وتـــ أخطـــاء أيـــة عـــن عـــالن و ، طنا

ً
موافقـــة" ر حيـــث مـــن ـــ و باملرتبـــة

بلغ ي حسا بمتوسط شدة، ا عل اسة الد  ).5من4.80(رمفردات

قـــم - 2 ة العبـــا رجــاءت ـــ) 11(ر ي:" و الفـــو بـــالغ و املـــصا ـــ ب تـــضا أي تجنــب ة ضـــر رأر رو ر ى
ا" عنھ مفردات موافقة حيث من الثانية بلـغباملرتبة ي حـسا بمتوسـط ـشدة، ـا عل اسة رلد

 ).5من4.69(

قـم - 3 ة العبـا رجـاءت ـ) 10(ر ـ:" و الغ مـن منقـوال العمـل ـو ي أال ميـة أ أر
ً ن الثالثــة" ى باملرتبـة

بلغ ي حسا بمتوسط شدة، ا عل اسة الد مفردات موافقة حيث  ).5من4.58(رمن

الد مفـردات أن الـسابق دو ا النتائج من ت رو واحـدةل ـ ع ـشدة موافقـات اسـة
ات عبـــا املجتمعيـــةرمــن ليات قـــمواملـــسؤ ة العبـــا ـــ رتتمثــل ــ) 12(ر آليـــات:" و تفعيـــل ميـــة أ ىأر

بنـــاء اصـــة وا وميــة ا ســـات املما ـــ ع ي املــد املجتمـــع مؤســـسات قبــل مـــن املجتمعيـــة ًالرقابــة ر
صـطنا اء الـذ السـتخدام خالقيـة سس ي" ع حـسا ـد)5مـن4.77(بلـغبمتوسـط ؤ و ،

مجـرد ال ـا، ل ـ املجتم والـدعم القبـو تحقيـق ة ضـر مـن الـشرعة عليـھ نـصت مـا يجة الن لذه ور َ
ِ

ا ن املعني من ي الذا ام و،(ل س   ).2019اليو

العليـــا اســـات الد طالبـــات إملـــام مالمـــح أبـــر أن أعـــاله ة ـــ املو النتـــائج خـــالل مـــن ريتــ ز
بــــن محمــــد مــــام ضــــوءبجامعــــة ــــ صــــطنا اء الــــذ اســــتخدام بأخالقيــــات ســــالمية ســــعود

ــز عز ة بــضر ن إملــام ــ تتمثــل و ــس اليو عــن ة الــصاد والتكنولوجيــا العلــوم أخالقيــات رشــرعة ور َ ْ ِ
أنـــــــواع لـــــــش مـــــــن ســـــــتخدام ـــــــ ع نتاجيـــــــة و البحثيـــــــة املؤســـــــسات أعـــــــضاء جميـــــــع ات رقـــــــد

ط بأن يجة الن ذه وتفسر سـعودالتكنولوجيا، بـن محمـد مـام بجامعـة العليـا اسـات الد رالبات
تجــــــاه خالقيــــــة ا ليا بمــــــسؤ نتاجيــــــة و البحثيــــــة املؤســــــسات قيــــــام ميــــــة أ يــــــدركن وســــــالمية

صطنا اء الذ تقنيات باستخدام يتعلق فيما ا   .أعضاء
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ــع الرا الــسؤال الداللــة: إجابـة مــستو عنــد إحــصائيا داللــة ذات ق فــر توجــد ىــل ) 0,05(و
ضـــــوء ـــــ صـــــطنا اء الـــــذ مـــــع التعامـــــل بأخالقيـــــات ن إملـــــام نحـــــو الطالبـــــات اســـــتجابة ـــــ

ات ـــ ملتغ تبعـــا ن نظـــر ـــة وج مـــن الـــدقيق(الـــشرعة اســـية-التخـــصص الد ىاملـــستو-راملرحلـــة
ا   ؟)رالد

الدقيق-1 التخصص متغ باختالف ق   : والفر

دو   ) 12(لا

اختبــار اســة " Independent Sample T-test: ت" نتــائج الد مفــردات اســتجابات ن بــ ق رللفــر و
الدقيق التخصص متغ اختالف إ طبقا

ً
  

 راملحو
التخصص

 الدقيق
 املتوسط العدد

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

بية ال
 سالمية

ببعد 0.389 4.57 38 كومات ا ليات ُمسؤ و
املتعلقة خالقية ليات واملسؤ

نتاج  بمراحل
لأصو

بية  ال
45 4.64 0.339 

-
0.857 

0.394 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.57 0.508 
العاملة املؤسسات ليات ومسؤ

التكنولوجيا إنتاج مجال
خالقية ليات املسؤ وببعد ُ

نتاج بمراحل  املتعلقة
لأصو

بية  ال
45 4.64 0.450 

-
0.589 

0.558 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.72 0.450 
ن املشتغل فراد ليات ومسؤ

ليات املسؤ ببعد وبالعلم ُ

بمراحل املتعلقة خالقية
 نتاج

لأصو
بية  ال

45 4.81 0.274 

-
1.103 

0.274 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.75 0.436 
املمولة ات ا ليات ومسؤ
ببعد والتكنولوجيا ُللعلوم

املتعلقة خالقية ليات واملسؤ
نتاجبمر  احل

لأصو
بية  ال

45 4.76 0.353 

-
0.099 

0.921 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.72 0.529 
ببعد كومات ا ليات ُمسؤ و

ب لأصو رالتد
بية  ال

45 4.78 0.420 

-
0.519 

0.605 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

العاملة 0.502 4.71 38 املؤسسات ليات ومسؤ
إنتا العلوممجال ج

ب التد ببعد روالتكنولوجيا ُ 
لأصو

بية  ال
45 4.84 0.317 

-
1.423 

0.160 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.68 0.574 
ن املشتغل فراد ليات ومسؤ

ب التد ببعد ربالعلم لأصو ُ
بية  ال

45 4.67 0.707 
0.123 0.903 

غ
 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.25 0.836 
ببعد املؤسسة ليات ُمسؤ و

لأصو التأليف
بية  ال

45 4.21 0.856 
0.208 0.835 

غ
 دالة

بالعلم املشتغل ليات / ومسؤ
بية  0.373 4.83 38ال

غ 0.825 0.222
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 راملحو
التخصص

 الدقيق
 املتوسط العدد

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

 سالمية
التأليف ببعد لأصو ُاملؤلف

بية  ال
45 4.81 0.358 

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.75 0.413 
لي ببعدومسؤ املؤسسات ُات

شر لأصو ال
بية  ال

45 4.76 0.374 

-
0.201 

0.841 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.84 0.331 
بالعلم املشتغل ليات / ومسؤ

شر ال ببعد لأصو ُالباحث
بية  ال

45 4.81 0.358 
0.407 0.685 

غ
 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.68 0.448 
الناشر ليات شرومسؤ ال  ُببعد

لأصو
بية  ال

45 4.71 0.406 

-
0.380 

0.705 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.61 0.595 
ببعد املؤسسات ليات ُمسؤ و

ك املش العلمي لأصو نتاج
بية  ال

45 4.54 0.592 
0.465 0.643 

غ
 دالة

بية ال
 سالمية

فراد 0.503 4.74 38 ليات ناملشت/ ومسؤ غل
العلمي نتاج ببعد ُبالعلم

ك  املش
لأصو

بية  ال
45 4.82 0.356 

-
0.902 

0.370 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.68 0.485 
ببعد املؤسسات ليات ُمسؤ و

واملراجعة لأصو التقييم
بية  ال

45 4.73 0.421 

-
0.494 

0.623 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

بالعلم 0.587 4.49 38 املشتغل ليات / ومسؤ
التقييم ببعد املراجع ُالباحث

 واملراجعة
لأصو

بية  ال
45 4.47 0.537 

0.163 0.871 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

خالقية: أوال 0.359 4.63 38 ليات املسؤ وعد ُ

إنتاج مراحل ع تنطبق ال
والتكنولوجيا  العلوم

لأصو
بية  ال

45 4.69 0.311 

-
0.875 

0.384 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.71 0.443 
والتوجيھ: ثانيا ب التد رعد ُ

شراف لأصو و
بية  ال

45 4.78 0.351 

-
0.822 

0.413 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.64 0.393 
التأليف: ثالثا عد ُ 

لأصو
بية  ال

45 4.61 0.388 
0.289 0.773 

غ
 لةدا

بية ال
 سالمية

38 4.74 0.380 
عا العلوم: را نتائج شر عد ُ

لأصو والبحوث
بية  ال

45 4.76 0.327 

-
0.156 

0.876 
غ

 دالة

العلمي: خامسا نتاج عد ُ

املؤسسات ن ب ك املش
بية ال

 سالمية
38 4.67 0.458 

-
0.131 

0.896 
غ

 دالة
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 راملحو
التخصص

 الدقيق
 املتوسط العدد

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

لأصو املختلفة
بية  ال

45 4.68 0.393 

بية ال
 سالمية

38 4.59 0.466 
ومراجعة: سادسا التقييم عد ُ

النظراء لأصو أعمال
بية  ال

45 4.60 0.407 

-
0.151 

0.880 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.66 0.343 
الطالبات إملام مدى رمحو

اء الذ إنتاج بأخالقيات
شرعة ضوء َصطنا ْ

ِ
والتكنولوجياأخالقيا العلوم ت

ة الصاد ية العر راملنطقة
سكو اليو  عن

لأصو
بية  ال

45 4.69 0.285 

-
0.550 

0.584 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.78 0.374 
كومات ا ليات  ومسؤ

لأصو
بية  ال

45 4.80 0.346 

-
0.258 

0.797 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.67 0.486 
املؤسساتمسؤ  وليات

لأصو
بية  ال

45 4.75 0.382 

-
0.812 

0.419 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.74 0.395 
الطالبات إملام مدى رمحو

ن وتوط نقل بأخالقيات
صطنا اء الذ تكنولوجيا

أخالقيات شرعة َضوء ْ
ِ

والتكنولوجيا العلوم
عن ة الصاد ية العر راملنطقة

سكو  اليو

لأصو
بية  ال

45 4.78 0.346 

-
0.521 

0.604 
غ

 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.71 0.391 
كومات ا لية  ومسؤ

لأصو
بية  ال

45 4.70 0.406 
0.035 0.973 

غ
 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.86 0.327 
البحثية املؤسسات لية ومسؤ

نتاجية لأصو و
بية  ال

45 4.80 0.375 
0.708 0.481 

غ
 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.87 0.343 
فراد لية  ومسؤ

لأصو
بية  ال

45 4.76 0.484 
1.239 0.219 

غ
 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.73 0.423 
عالم لية  ومسؤ

لأصو
بية  ال

45 4.65 0.476 
0.764 0.447 

غ
 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.82 0.457 
املجتمعية ليات  واملسؤ

 0.539 4.73 45لأصو
0.744 0.459 

غ
 دالة
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 راملحو
التخصص

 الدقيق
 املتوسط العدد

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

بية  ال
بيةال

 سالمية
38 4.75 0.360 

الطالبات إملام مدى رمحو
اء الذ استخدام بأخالقيات
شرعة ضوء َصطنا ْ

ِ
والتكنولوجيا العلوم أخالقيات

ة الصاد ية العر راملنطقة
سكو اليو  عن

لأصو
بية  ال

45 4.71 0.383 
0.518 0.606 

غ
 دالة

بية ال
 سالمية

38 4.69 0.344 
اسات الد طالبات إملام رمدى

بن محمد مام بجامعة العليا
بأخالقيات سالمية سعود

صطنا اء الذ مع التعامل
أخالقيات شرعة َضوء ْ

ِ
ة الصاد والتكنولوجيا رالعلوم

سكو اليو  عن

لأصو
بية  ال

45 4.71 0.290 

-
0.363 

0.718 
غ

 دالة

إحــصائية داللـة ذات ق فـر وجـود عـدم أعـاله ـدو ا ـ ة ـ املو النتـائج خـالل مـن ويتـ ل
مـــــستو ــــــا،) 0,05(ىعنـــــد عاد وأ بانة ســـــ محـــــاو حـــــو اســـــة الد مفــــــردات ـــــات اتجا ـــــ رفأقـــــل ل ر

لي الــدقيق،وواملـسؤ التخـصص ـ متغ الخـتالف عـود العالقـة ذات ـات با املتعلقـة خالقيـة ات
عـــــن النظــــر بـــــصرف خالقيــــات، بتلــــك ن إملـــــام ــــ ع الطالبـــــات نظــــر ــــة وج التفـــــاق ذلــــك عــــز ىو

ن ل الدقيق   . التخصص

اسية-2 الد املرحلة متغ باختالف ق رالفر   : و

دو   )13(لا

اختبــار اســة " Independent Sample T-test: ت" نتــائج الد مفــردات اســتجابات ن بــ ق رللفــر و
اسية الد املرحلة متغ اختالف إ رطبقا

ً
  

 راملحو
املرحلة

اسية  رالد
 املتوسط العدد

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

اه ببعد 0.089 4.86 5 ردكتو كومات ا ليات ُمسؤ و
املتعلقة خالقية ليات واملسؤ

نتاج  بمراحل
 0.367 4.59 78 ماجست

 دالة **0.000 4.594

اه العاملة 0.110 4.88 5 ردكتو املؤسسات ليات ومسؤ
التكنولوجيا إنتاج مجال
خالقية ليات املسؤ وببعد ُ

نتاج بمراحل  املتعلقة
 0.484 4.59 78 ماجست

 دالة **0.001 3.947

اه ن 0.089 4.96 5 ردكتو املشتغل فراد ليات ومسؤ
لياتبالعل املسؤ ببعد وم ُ

بمراحل املتعلقة خالقية
 نتاج

 0.374 4.76 78 ماجست
 دالة **0.003 3.453

اه املمولة 0.149 4.93 5 ردكتو ات ا ليات ومسؤ
ببعد والتكنولوجيا ُللعلوم

املتعلقة خالقية ليات واملسؤ
نتاج  بمراحل

 0.399 4.75 78 ماجست
 دالة *0.049 2.303

اه ببعد 0.000 5.00 5 ردكتو كومات ا ليات ُمسؤ و
ب  0.482 4.74 78 ماجست رالتد

 دالة **0.000 4.819

اه العاملة 0.000 5.00 5 ردكتو املؤسسات ليات ومسؤ
العلوم إنتاج  0.424 4.77 78 ماجستمجال

 دالة **0.000 4.806
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 راملحو
املرحلة

اسية  رالد
 املتوسط العدد

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

ب التد ببعد روالتكنولوجيا ُ 
اه ن 0.000 5.00 5 ردكتو املشتغل فراد ليات ومسؤ

ب التد ببعد ربالعلم  0.661 4.65 78 ماجست ُ
 دالة **0.000 4.624

اه ببعد 0.822 4.10 5 ردكتو املؤسسة ليات ُمسؤ و
 0.848 4.24 78 ماجست التأليف

-
0.351 

0.726 
غ

 دالة
اه بالعلم 0.137 4.90 5 ردكتو املشتغل ليات / ومسؤ

التأليف ببعد  0.372 4.81 78 ماجست ُاملؤلف
0.511 0.611 

غ
 دالة

اه ببعد 0.000 5.00 5 ردكتو املؤسسات ليات ُمسؤ و
شر  0.397 4.74 78 ماجست ال

 دالة **0.000 5.797

اه بالعلم 0.000 5.00 5 ردكتو املشتغل ليات / ومسؤ
شر ال ببعد  0.352 4.81 78 ماجست ُالباحث

 دالة **0.000 4.661

اه  0.000 5.00 5 ردكتو
شر ال ببعد الناشر ليات ُمسؤ  و

 0.430 4.68 78 ماجست
 دالة **0.000 6.676

اه ببعد 0.000 5.00 5 ردكتو املؤسسات ليات ُمسؤ و
ك املش العلمي  0.599 4.54 78 ماجست نتاج

 دالة **0.000 6.715

اه فراد 0.000 5.00 5 ردكتو ليات ن/ ومسؤ املشتغل
العلمي نتاج ببعد ُبالعلم

ك  املش
 0.439 4.77 78 ماجست

 دالة **0.000 4.642

اه ببعد 0.224 4.90 5 ردكتو املؤسسات ليات ُمسؤ و
واملراجعة  0.458 4.70 78 ماجست التقييم

1.787 0.121 
غ

 دالة
اه امل 0.274 4.80 5 ردكتو ليات بالعلمومسؤ / شتغل

التقييم ببعد املراجع ُالباحث

 واملراجعة
 0.565 4.46 78 ماجست

 دالة *0.044 2.496

اه خالقية: أوال 0.050 4.90 5 ردكتو ليات املسؤ وعد ُ

إنتاج مراحل ع تنطبق ال
والتكنولوجيا  العلوم

 0.339 4.65 78 ماجست
 دالة **0.000 5.560

اه والتوجيھ: ثانيا 0.000 5.00 5 ردكتو ب التد رعد ُ

شراف  0.402 4.73 78 ماجست و
 دالة **0.000 5.856

اه  0.342 4.63 5 ردكتو
التأليف: ثالثا عد ُ 

 0.393 4.62 78 ماجست
0.064 0.949 

غ
 دالة

اه عا 0.000 5.00 5 ردكتو العلوم: را نتائج شر عد ُ

 0.355 4.73 78 ماجست والبحوث
 دالة **0.000 6.609

اه العلمي: خامسا 0.000 5.00 5 ردكتو نتاج عد ُ

املؤسسات ن ب ك املش
 املختلفة

 0.427 4.66 78 ماجست
 دالة **0.000 7.100

اه ومراجعة: سادسا 0.137 4.85 5 ردكتو التقييم عد ُ

النظراء  0.440 4.58 78 ماجست أعمال
 دالة **0.005 3.459

اه الطالبات 0.054 4.90 5 ردكتو إملام مدى رمحو
اء الذ إنتاج بأخالقيات

شرعة ضوء َصطنا ْ
ِ

والتكنولوجيا العلوم أخالقيات
ة الصاد ية العر راملنطقة

سكو اليو  عن

 0.316 4.66 78 ماجست
 دالة **0.000 5.413

اه  0.000 5.00 5 ردكتو
كو ا ليات  ماتومسؤ

 0.364 4.78 78 ماجست
 دالة **0.000 5.403

املؤسسات ليات اه ومسؤ  دالة **0.000 6.083 0.000 5.00 5 ردكتو
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 راملحو
املرحلة

اسية  رالد
 املتوسط العدد

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

 0.439 4.70 78 ماجست
اه الطالبات 0.000 5.00 5 ردكتو إملام مدى رمحو

ن وتوط نقل بأخالقيات
صطنا اء الذ تكنولوجيا

أخالقيات شرعة َضوء ْ
ِ

والتكنولوجياال علوم
عن ة الصاد ية العر راملنطقة

سكو  اليو

 0.374 4.75 78 ماجست
 دالة **0.000 5.985

اه  0.089 4.96 5 ردكتو
كومات ا لية  ومسؤ

 0.403 4.69 78 ماجست
 دالة **0.000 4.494

اه البحثية 0.000 5.00 5 ردكتو املؤسسات لية ومسؤ
نتاجية  0.361 4.81 78 ماجست و

 دالة **0.000 4.543

اه  0.000 5.00 5 ردكتو
فراد لية  ومسؤ

 0.437 4.79 78 ماجست
 دالة **0.000 4.144

اه  0.183 4.87 5 ردكتو
عالم لية  ومسؤ

 0.462 4.68 78 ماجست
0.918 0.362 

غ
 دالة

اه  0.000 5.00 5 ردكتو
املجتمعية ليات  واملسؤ

 0.514 4.76 78 ماجست
 دالة **0.000 4.183

اه الطالبات 0.050 4.95 5 ردكتو إملام مدى رمحو
اء الذ استخدام بأخالقيات
شرعة ضوء َصطنا ْ

ِ
والتكنولوجيا العلوم أخالقيات

ة الصاد ية العر راملنطقة
سكو اليو  عن

 0.378 4.72 78 ماجست
 دالة **0.000 4.736

اه اسات 0.043 4.92 5 ردكتو الد طالبات إملام رمدى
بن محمد مام بجامعة العليا

بأخالقيات سالمية سعود
صطنا اء الذ مع التعامل
أخالقيات شرعة َضوء ْ

ِ
ة الصاد والتكنولوجيا رالعلوم

سكو اليو  عن

 0.319 4.69 78 ماجست
 دالة **0.000 5.783

مستو* * عند مستو* فأقل0,01ىدالة عند   فأقل0,05ىدالة

داللـــــة ذات ق فـــــر وجـــــود عـــــدم أعـــــاله ـــــدو ا ـــــ ة ـــــ املو النتـــــائج خـــــالل مـــــن ويتـــــ ل
مـستو عنـد حـو) 0,05(ىإحـصائية اســة الد مفـردات ـات اتجا ـ لفأقــل ــشمل(ر و التـأليف عـد ُ :

لي ومسؤ املؤسسة، ليات ومسؤ بـالعلمو املـشتغل ببعـد/ ات املؤسـسات ليات مـسؤ كـذلك ُاملؤلـف، و
صـــطنا اء الـــذ اســـتخدام أخالقيـــات بمحـــو املتعلقـــة عـــالم لية مـــسؤ واملراجعـــة، رالتقيـــيم ) و

اسية الد املرحلة متغ   . رباختالف

إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجـود الـسابق ـدو ا ـ ة ـ املو النتائج خالل من ويت ل
مــــستو حــــو) 0,05(ىعنــــد اســــة الد مفـــــردات ــــات اتجا ــــ لفأقـــــل املمولـــــة(ر ــــات ا ليات ومـــــسؤ

املــشتغل ليات مـسؤ نتــاج، بمراحـل املتعلقــة خالقيـة ليات املــسؤ ببعـد والتكنولوجيــا وللعلـوم و ُ

واملراجعــــــة/ بـــــالعلم التقيـــــيم ببعــــــد املراجـــــع لــــــصا) ُالباحــــــث اســــــية الد املرحلـــــة ــــــ متغ ربـــــاختالف
الدكتو املـستجداتطالبات ـ ع ـ كب اطـالع ن لـد اه الـدكتو طالبـات أن ـ إ ذلـك عود وقد راه، ر

خالقيات بموضوع يتعلق ما ا وم ديثة، ا والعلمية ة   .  الفكر
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إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجـود الـسابق ـدو ا ـ ة ـ املو النتائج خالل من ويت ل
مــــستو اســــة) 0,01(ىعنــــد الد مفــــردات ـــــات اتجا ــــ الطالبـــــات(لحـــــورفأقـــــل إملــــام مـــــدى رمحــــو

املنطقــة ــ والتكنولوجيــا العلــوم أخالقيــات شــرعة ضــوء ــ صــطنا اء الــذ إنتــاج َبأخالقيــات ْ ِ
أوال شمل و و، س اليو عن ة الصاد ية مراحـل: رالعر ـ ع تنطبـق ـ ال خالقية ليات املسؤ وعد ُ

والتكنولوجيـــــا العلــــوم ل(إنتــــاج مــــسؤ ومـــــات، ا ليات ومــــسؤ مجـــــالو ــــ العاملـــــة املؤســــسات يات
بــــــــالعلم ن املــــــــشتغل فــــــــراد ليات مــــــــسؤ التكنولوجيــــــــا، ثانيــــــــا)وإنتــــــــاج والتوجيــــــــھ: ، ب التــــــــد رعــــــــد ُ

شـــــــراف العلـــــــوم(و إنتـــــــاج مجـــــــال ـــــــ العاملـــــــة املؤســـــــسات ليات مـــــــسؤ ومـــــــات، ا ليات ومـــــــسؤ و
بــــــــــــالعلم ن املــــــــــــشتغل فــــــــــــراد ليات مــــــــــــسؤ عــــــــــــا)ووالتكنولوجيـــــــــــا، ا نتــــــــــــ: ر، ــــــــــــشر عــــــــــــد العلــــــــــــومُ ائج

بــــالعلم(والبحـــوث املـــشتغل ليات مــــسؤ املؤســـسات، ليات ومــــسؤ الناشــــر/ و ليات مــــسؤ ،)والباحـــث،
املختلفة: خامسا املؤسسات ن ب ك املش العل نتاج عد ليات(ُ مـسؤ املؤسـسات، ليات ومـسؤ و
بـــــالعلم/ فـــــراد ن تكنولوجيـــــا)املـــــشتغل ن وتـــــوط نقـــــل بأخالقيـــــات الطالبـــــات إملـــــام مـــــدى محـــــو ر،

ة الــصاد يــة العر املنطقــة ــ والتكنولوجيــا العلــوم أخالقيــات شــرعة ضــوء ــ صــطنا اء رالــذ َ ْ ِ
ـــ صـــطنا اء الـــذ اســـتخدام بأخالقيـــات الطالبـــات إملـــام مـــدى محـــو ا ـــ وأخ و، ـــس اليو رعـــن ً

عــــدا و ـــس اليو عــــن ة الـــصاد يــــة العر املنطقـــة ـــ والتكنولوجيــــا العلـــوم أخالقيــــات شـــرعة رضـــوء َ ْ ِ
اه الـــدكتو لـــصا اســـية الد املرحلـــة ـــ متغ اخـــتالف ـــ إ ق الفـــر تلـــك عـــود و عـــالم، لية رمـــسؤ و . رو

يم املفـــا كـــم بحكـــم ــ أك ات ـــ وخ ، ـــ أك إملــام ن لـــد اه الـــدكتو طالبـــات بــأن ذلـــك تفـــس مكــن َّو ر
بالقسم ن اس د طيلة ا سب اك ال   . رواملعلومات

ا-3 الد املستو متغ باختالف ق رالفر ى   : و

دو   ) 14(لا

اختبــار اســة " Independent Sample T-test: ت" نتــائج الد مفــردات اســتجابات ن بــ ق رللفــر و
ا الد املستو متغ اختالف إ رطبقا ى

ً
  

 راملحو
ىاملستو

ا  رالد
 املتوسط العدد

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

ىاملستو
ي  الثا

ببعد 0.350 4.55 13 كومات ا ليات ُمسؤ و
خالقي ليات املتعلقةواملسؤ ة

نتاج  بمراحل
ىاملستو
ع  الرا

70 4.62 0.366 

-
0.699 

0.487 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.58 0.341 
العاملة املؤسسات ليات ومسؤ

ببعد التكنولوجيا إنتاج ُمجال

املتعلقة خالقية ليات واملسؤ
نتاج  بمراحل

ىاملستو
ع  الرا

70 4.61 0.498 

-
0.186 

0.853 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

ن 0.264 4.78 13 املشتغل فراد ليات ومسؤ
ليات املسؤ ببعد وبالعلم ُ

نتاج بمراحل املتعلقة  خالقية
ىاملستو
ع  الرا

70 4.77 0.383 
0.144 0.886 

غ
 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.67 0.408 
املمولة ات ا ليات ومسؤ

والتكنولوج ببعدللعلوم ُيا

املتعلقة خالقية ليات واملسؤ
نتاج  بمراحل

ىاملستو
ع  الرا

70 4.78 0.388 

-
0.928 

0.356 
غ

 دالة

ببعد كومات ا ليات ُمسؤ و
 0.522 4.69 13ىاملستو

غ 0.616-
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 راملحو
ىاملستو

ا  رالد
 املتوسط العدد

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

ي  الثا
ب ىاملستو رالتد

ع  الرا
70 4.76 0.464 

 دالة 0.504

ىاملستو
ي  الثا

العاملة 0.439 4.73 13 املؤسسات ليات ومسؤ
والتكنولوجيا العلوم إنتاج مجال

ب التد رببعد ُ 
ىاملستو
ع  الرا

70 4.79 0.413 

-
0.494 

0.623 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.62 0.650 
ن املشتغل فراد ليات ومسؤ

ب التد ببعد ربالعلم ىاملستو ُ
ع  الرا

70 4.69 0.649 

-
0.359 

0.721 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.15 0.875 
ببعد املؤسسة ليات ُمسؤ و

ىاملستو التأليف
ع  الرا

70 4.24 0.842 

-
0.348 

0.729 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.85 0.217 
بالعلم املشتغل ليات / ومسؤ

التأليف ببعد ىملستوا ُاملؤلف
ع  الرا

70 4.81 0.385 
0.289 0.773 

غ
 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.82 0.259 
ببعد املؤسسات ليات ُمسؤ و

شر ىاملستو ال
ع  الرا

70 4.74 0.410 
0.894 0.380 

غ
 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.81 0.384 
بالعلم املشتغل ليات / ومسؤ

شر ال ببعد ىاملستو ُالباحث
 عالرا

70 4.83 0.339 

-
0.200 

0.842 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.74 0.338 
شر ال ببعد الناشر ليات ُمسؤ  و

ىاملستو
ع  الرا

70 4.69 0.439 
0.450 0.654 

غ
 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.50 0.677 
ببعد املؤسسات ليات ُمسؤ و

ك املش العلمي ىاملستو نتاج
ع  الرا

70 4.59 0.577 

-
0.479 

0.634 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

فراد 0.300 4.88 13 ليات ن/ ومسؤ املشتغل
العلمي نتاج ببعد ُبالعلم

ك  املش
ىاملستو
ع  الرا

70 4.76 0.448 
0.928 0.356 

غ
 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.69 0.480 
ببعد املؤسسات ليات ُمسؤ و

واملراجعة ىملستوا التقييم
ع  الرا

70 4.71 0.447 

-
0.161 

0.873 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

بالعلم 0.431 4.46 13 املشتغل ليات / ومسؤ
التقييم ببعد املراجع ُالباحث

 واملراجعة
ىاملستو
ع  الرا

70 4.48 0.580 

-
0.101 

0.920 
غ

 دالة

خالقية: أوال ليات املسؤ وعد ُ

إنتاج مراحل ع تنطبق ال
ىاملستو
ي  الثا

13 4.62 0.285 
-

0.494 
0.623 

غ
 دالة
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 راملحو
ىاملستو

ا  رالد
 املتوسط العدد

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

والتكنول ىاملستو وجياالعلوم
ع  الرا

70 4.67 0.343 

ىاملستو
ي  الثا

13 4.69 0.466 
والتوجيھ: ثانيا ب التد رعد ُ

شراف ىاملستو و
ع  الرا

70 4.76 0.383 

-
0.565 

0.573 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.62 0315 
التأليف: ثالثا عد ُ 

ىاملستو
ع  الرا

70 4.62 0.402 

-
0.071 

0.943 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.79 0.257 
عا العلوم: را نتائج شر عد ُ

ىاملستو والبحوث
ع  الرا

70 4.74 0.366 
0.429 0.669 

غ
 دالة

ىاملستو
 يالثا

13 4.69 0.423 
العلمي: خامسا نتاج عد ُ

املختلفة املؤسسات ن ب ك ىاملستو املش
ع  الرا

70 4.68 0.424 
0.135 0.893 

غ
 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.58 0.387 
ومراجعة: سادسا التقييم عد ُ

النظراء ىاملستو أعمال
ع  الرا

70 4.60 0.443 

-
0.148 

0.882 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.66 0.269 
الطالبات إملام مدى رمحو

اء الذ إنتاج بأخالقيات
شرعةصطنا َضوء ْ

ِ
والتكنولوجيا العلوم أخالقيات
عن ة الصاد ية العر راملنطقة

سكو  اليو

ىاملستو
ع  الرا

70 4.68 0.320 

-
0.250 

0.803 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.71 0.403 
كومات ا ليات  ومسؤ

ىاملستو
ع  الرا

70 4.81 0.349 

-
0.869 

0.387 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.63 0.423 
املؤسسات ليات  ومسؤ

ىاملستو
ع  الرا

70 4.73 0.435 

-
0.770 

0.444 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.68 0.382 
الطالبات إملام مدى رمحو

ن وتوط نقل بأخالقيات
صطنا اء الذ تكنولوجيا

العلوم أخالقيات شرعة َضوء ْ
ِ

ية العر املنطقة والتكنولوجيا
سكو اليو عن ة  رالصاد

ىاملستو
ع  الرا

70 4.78 0.366 

-
0.868 

0.388 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.62 0.420 
كومات ا لية  ومسؤ

ىاملستو
ع  الرا

70 4.72 0.393 

-
0.872 

0.389 
غ

 دالة
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 راملحو
ىاملستو

ا  رالد
 املتوسط العدد

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

 التعليق الداللة

ىاملستو
يال  ثا

البحثية 0.435 4.69 13 املؤسسات لية ومسؤ
نتاجية ىاملستو و

ع  الرا
70 4.85 0.334 

1.241 0.234 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.62 0.506 
فراد لية  ومسؤ

ىاملستو
ع  الرا

70 4.84 0.404 

-
1.532 

0.146 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.51 0.538 
عالم لية  ومسؤ

ىاملستو
عال  را

70 4.72 0.431 

-
1.523 

0.132 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.69 0.630 
املجتمعية ليات  واملسؤ

ىاملستو
ع  الرا

70 4.79 0.478 

-
0.614 

0.541 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.60 0.406 
الطالبات إملام مدى رمحو

اء الذ استخدام بأخالقيات
شرعة ضوء َصطنا ْ

ِ
والتكنولوجيا العلوم أخالقيات

الصا ية العر عناملنطقة ة رد
سكو  اليو

ىاملستو
ع  الرا

70 4.75 0.362 

-
1.375 

0.173 
غ

 دالة

ىاملستو
ي  الثا

13 4.65 0.292 
اسات الد طالبات إملام رمدى

بن محمد مام بجامعة العليا
بأخالقيات سالمية سعود

صطنا اء الذ مع التعامل
العلوم أخالقيات شرعة َضوء ْ

ِ
ال عنوالتكنولوجيا ة رصاد

سكو  اليو

ىاملستو
ع  الرا

70 4.71 0.320 

-
0.589 

0.557 
غ

 دالة

إحــصائية داللـة ذات ق فـر وجـود عـدم أعـاله ـدو ا ـ ة ـ املو النتـائج خـالل مـن ويتـ ل
مـــــستو وأ) 0,05(ىعنـــــد بانة ســـــ محـــــاو حـــــو اســـــة الد مفــــــردات ـــــات اتجا ـــــ رفأقـــــل ل ــــــا،ر عاد

، ـــ ا الد املــستو ــ متغ الخــتالف عــود العالقـــة ذات ــات با املتعلقــة خالقيــة ليات رواملــسؤ ى و
عـــــن النظـــــر بـــــصرف خالقيـــــات بتلـــــك ن إملـــــام ـــــ ع الطالبـــــات نظـــــر ـــــة وج التفـــــاق ذلـــــك عـــــز ىو
بتلـــــك ن إملـــــام ـــــ ع ـــــ ا الد املـــــستو ـــــ متغ تــــأث عـــــدم ـــــ إ ـــــش ممـــــا ـــــن، ل ـــــ ا الد راملــــستو ىر ى

  .  خالقيات

اسة الد     :رتوصيات

ي باآل التوصية يمكن فإنھ ا، إل التوصل تم ال النتائج   :ضوء

 يـــــة العر اململكـــــة ـــــ صـــــطنا اء الـــــذ مـــــع التعامـــــل ألخالقيـــــات وطنيـــــة معـــــاي إيجـــــاد
 .السعودية

 ســـــعود بـــــن محمـــــد مـــــام بجامعـــــة العليـــــا اســـــات الد طالبـــــات إملـــــام ـــــز عز ـــــ ع رالعمـــــل
املتعلقـــةســال ليات املــسؤ كأحـــد النظــراء أعمـــال ومراجعــة التقيـــيم، عــد ميـــة بأ ومية ُ

الشرعة ضوء صطنا اء الذ إنتاج َبأخالقيات ْ ِ. 
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 ن وتـــــوط نقـــــل بأخالقيـــــات الـــــو ـــــشر مجـــــال ـــــ املؤســـــسات دو ميـــــة أ ـــــ ع رالتأكيـــــد
ـــــا، ف التكنولوجيــــا ات إدا ر تطـــــو ــــ و ، صـــــطنا اء الــــذ اترتكنولوجيــــا قـــــد روتنميــــة

ا  .أعضا

 ســـــعود بـــــن محمـــــد مـــــام بجامعـــــة العليـــــا اســـــات الد طالبـــــات إملـــــام ـــــز عز ـــــ ع رالعمـــــل
اء الـذ اسـتخدام عـن يحة ـ و دقيقـة ة صـو تقـديم عالم ليات بمسؤ رسالمية و
مـــن منقولــة عمــال ـــو ت وأال وجــدت، إن خطــاء عـــن ي الفــو بــالغ و ، نصــطنا ر

 .الغ

 أخ طـــــــطدمــــــج ا م وتقـــــــو وتنفيـــــــذ بنـــــــاء ـــــــ صـــــــطنا اء الـــــــذ مـــــــع التعامـــــــل القيـــــــات
قـــــسام بمختلــــف العليــــا اســــات الد امج ــــ ب اصــــة ا التعليميــــة ــــشطة و اســــية رالد ر

ة بو  .ال
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  :املراجع

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

أحمــد داثــة الرقميــة خالقيــات). 2017.(عبــدهللا حمــد، ي التواصــل ــ وا املجلــة. ــسا
جتماعية، للعلوم   .263-251 ،) 2( 1ردنية

محمـــد أحمـــد، املعلومـــات).2005(بــن ومجتمــع ر. خالقيـــات شـــ بـــن ـــ وع ي اليعقــو لـــو ال لـــ
ـــــــ الت و(ومـــــــصطفى نمحـــــــر والتكنولوجيـــــــة،)ر العلميـــــــة ص(خالقيـــــــات ). 182-148ص

و والثقافة بية لل ية العر ساملنظمة العاملية،تو سالمية الدعوة وجمعية   .العلوم

ــ ع ر، شــ والعقائــد). 2005.(بــن والــسلوكيات بــاألخالق ــا وعالق والتكنولوجيــا العلــم يم . مفــا
ــ الت ومــصطفى ر شـــ بــن ــ وع ي اليعقـــو لــو ال و(لــ نمحـــر العلميـــة،)ر خالقيــات

ص(والتكنولوجيـــــــة بيـــــــة).65-13ص لل يـــــــة العر وجمعيـــــــةاملنظمـــــــة والعلـــــــوم والثقافـــــــة
س تو العاملية، سالمية   .الدعوة

محمود ات، والتقانة). 2005.(بر العلم وأخالقيات ي النو بـن. والسالح ـ وع ي اليعقـو لـو لال
ـــــ الت ومـــــصطفى ر و(شـــــ نمحـــــر والتكنولوجيـــــة،)ر العلميـــــة ص(خالقيـــــات -227ص

وا). 250 والثقافـــة بيـــة لل يـــة العر العامليـــة،املنظمــة ســـالمية الـــدعوة وجمعيـــة لعلــوم
س   . تو

ســـــلو ، ىعاصـــــ والتقانـــــة). 2008.(ي العلـــــم نموذجـــــا: أخالقيـــــات ـــــ البي صـــــا. املحـــــيط فـــــرج ـــــ
أحمــــد ز ان(وعبــــدالعز التقانــــات)رمحــــر مــــع التعامــــل أخالقيــــات ديثــــة، ص(ا -75ص

س).91 تو والعلوم، والثقافة بية لل ية العر   .املنظمة

،ح وعبدالعال،منالحسي ة، ضا،أم وتكنولوجيـا). 2016.( رسن، الكمبيوتر من س تد ر رتطو
للتكنولوجيــا بأخالقيــات الــو متطلبــات ضـوء ــ عداديــة املرحلــة لطــالب املعلومـات

رة،. املعاصرة القا امعة ة بو ال العلوم   . 402-377 ،)4(24مجلة

اق عبدالر ، زالداو العل).2008.(ي سانالتقدم وحقو خالقيـة: قاملعاصر االت شـ عـض
اثيـــة الو ندســة ال أحمــد. رــ ز وعبـــدالعز صــا فـــرج ان(ــ التعامـــل،)رمحـــر أخالقيــات

ديثــــة ا التقانــــات ص(مــــع والعلــــوم،).192-179ص والثقافــــة بيــــة لل يــــة العر املنظمــــة
س   . تو

محمـد خديجـة ار، اء أخالقيــات).2019.(رد ــوتوال صـطنا الـذ اســة :ور  املجلـة .تحليليـة رد
  .237 -271 ،)3(6واملعلومات، املكتبات لعلوم الدولية

ضا املـدمج). 2018.(رالسعيد، نـت: التعلم لإلن مـن سـتخدام ات ـا م لتنميـة تكنولـو رمـدخل
املعاصرة التكنولوجيا بأخالقيات اضيات،. والو الر ات و تر   .39-6، )3(21مجلة

ي،مــــــصطفى با التقانــــــة). 2008.(الش أحمــــــد. أخالقيــــــات ز وعبــــــدالعز صــــــا فــــــرج ان(ــــــ ،)رمحـــــــر
ديثــــــة ا التقانــــــات مـــــع التعامــــــل ص(أخالقيـــــات بيــــــة).58-39ص لل يــــــة العر املنظمـــــة

س تو والعلوم،   . والثقافة
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ام ،إل الـــــــشوا ي،نافع، با التقنيـــــــة). 2017.(الـــــــش نقـــــــل ـــــــ ـــــــا ودو العـــــــا التعلـــــــيم رمؤســـــــسات
الـــــ ـــــ ـــــا الناميـــــةوتوطي وحلـــــو: لدو والتقنيـــــة. لمعوقـــــات للعلـــــوم الدوليـــــة                 ،)9(،املجلـــــة

1-23.  

محمـــــد ي، بـــــالوطن). 2012.(الطـــــا ـــــ العل البحـــــث ـــــ ـــــودة ا لـــــضمان فاعلـــــة اتيجية اســـــ نحـــــو
ي ام. العر ا التعليم جودة لضمان ية العر   .155-125،)10(،املجلة

الـــدين ،صـــالح ا). 2004.(عبدالبا د املـــوا ة رإدا معاصـــرر تطبيقـــي مـــدخل ة ـــشر امعيـــة،. ل ا الـــدار
ة   .رسكند

صــــــــطنا).2019.(عثامنية،أمينـــــــة اء للـــــــذ ساســــــــية يم خوالــــــــد. املفــــــــا بكــــــــر أبـــــــو ،)رمحــــــــر(ــــــــ
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