
  كلية التربية الفنية، جامعة حلوان 
1، العدد (12)بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد    

حر فايق شاكر خليل   س  
© 196   هيفاء بنت على الحديثي  ، (12)في التربية الفنية والفنون، المجلد  بحوث  1 : العدد  

 

واقع وعي طالبات التربية الفنية في جامعة الملك سعود 
. بحقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي   

 

 

سحر فايق شاكر خليل  *  
الملك سعود  جامعة  –أستاذ التربية الفنية، كلية التربية  *   

  skhalil1@ksu.edu.sa   : اإلليكتروني  البريد  
هيفاء بنت على الحديثي  **  
الملك سعود  جامعة  –، كلية التربية  المساعد  أستاذ التربية الفنية**   

 halhedaithy@ksu.edu.sa    : اإلليكتروني  البريد  
 

: تاريخ المقال   
 

 

 

 

 

 

 

 : الملخص 

 

 

 

 

 

 : الكلمات المفتاحية 

   : اعترافات 
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 مقدمة 
ُتعد الملكية الفكرية من الركالز األسدداسددية الجامة التي لجا        

دور مجم في تصددددددنيل الددول سددددددواء كداندت نداميدة أو متقددمدة، 
باعتبارها شدددكل من أشدددكال المعرفة التي تمنا اإلنسدددان الحرية  
في التعبير مع ضددددددمددان حقددى بتوفير المنددا  الثقددافي لددى بحف  

    . وتسجيل أعمالى الفكرية والمادية
فيعتبر الوعي بحقوق الملكية الفكرية وحمايتجا أسددددا  من       

أسدددددق التقد ، مما أد  ذلك  لى  يجاد تنويم دولي لحمايتجا، 
، بدنجا عبار  عن عمل  بداعي ينتجى  (2011)فيوضدحجا محمد حبي   

العقل البشددري بمختلل الحقول كااداو والفنون والعلو ، فجي 
مدد  من الزمن لقداء هد ا  حقوق يسددددددتددمر بجدا مدالكجدا قبدل  ير  

   . الججد اإلبداعي ال ي مكنى من التوفل  لى ه ا الحق
كما ُيشددير كًه من محمد العد ، ونشدددت أبو العينين، و اد         
،  لى أنجا حقوق  ير ملموسددة، تجد   لى حماية  (2020)رضددوان 

الندات  الفكري، وتمنع اسددددددتيهل مدا ينت  عن الفكر واإلبددا  من  
ؤلل، ومنجا ما يشددددمل األسددددماء التجارية، واألعمال  دون  ذن الم

 . الفنية، أو األدبية، واالكتشافات، واالبتكارات، والبرمجيات
، تنويم حقوق الملكيددة  (2015)وُيقسددددددم عز الدددين محجوو        

وهمدددا رليسدددددديتين،  المؤلفين "  : الفكريدددة  لى طدددالفتين  حقوق 
كية األدبية  المل"والمنتجين والفنانين أو ما يةلق عليى مصددددةلا  

حقوق الملكية الصدددددناعية، وهي مجموعة من الحقوق    ". والفنية
المعنوية ترد على أشددياء  ير مادية تخول ألفددحابجا الحق فيجا، 

 . "حقا مانعًا في استيهلجا أو استعمالجا
كمددا أن مجدداالت الملكيددة الفكريددة متعدددد  ، فيدد كر كًه من        

  Andrew و كونور   ، وأنددرJames Creekmoreجيمق كريكمور  
Connors (2013) حقوق النشدر،  "، األنوا  الرليسدية لحمايتجا، وهي

 . "العهمات التجارية، براءات االخترا ، واألسرار التجارية
فتسددددددعى منومة حقوق الملكية الفكرية بشددددددكل عا   لى        

 يجداد نج  متواهن ومتةور بشددددددتى مجداالت المعرفدة والسدددددديمدا 
ن التشدددددكيلي باعتبارها شدددددكل من أشدددددكال  الملكية الفكرية للف

التوافدل اإلنسداني من  العصدور القديمة، التي تسداعد على تةور 
 . وتقد  المجتمعات بةرق  ير مباشر 

الثقافات،       مختلل  بين  مشتركة  لية  التشكيلي  الفن  وُيعد 
التعبير،   وحرية  اإلنسان،  لد   الروحية  القيم  تعزيز  على  يقو  

،  (2017)فت كر     مزيلي وسيلة    . ر الحضاريوالرقي بالعمل والفك
الفكري   المججود  والفنانون  "بدن  األدباء  بى  يقو   ال ي 

يؤدي حماية، يستحق والمخترعون  ركوض  لى  يابجا وقد 

الفكري في  وتقلص  المعرفة   الوطني المستو  على اإلبدا  
البشرية  أن  فيى الشك  ومما  حد سواء، على والدولي  العقول 
 . "الفكري اإلبدا  حيث من بينجا  فيما متفاوتة
العالمية        المنومة  بالفن وحمايتى نشرت  النجوض  ومن أجل 

الفكرية   ،  The World Intellectual Property Organizationللملكية 
  (الويبو )دليل للحفاظ على ذلك، وُيشار لج   المنومة بالمختصر  

WIPOفي جنيل، بسويسرا   ، وهي تابعة لألمم المتحد ، مقرها .  
، بدنجا تدسست في  Claudio Chiarelli(2016) وي كر كهوديو كياروال  

، وتتمثل في قياد  نوا  دولي فعال للملكية الفكرية،  1967عا   
للجميع واإلبدا   لهبتكار  تسما  انضمت   . حيث  ذلك،  وألهمية 

حقوق   لحماية  الويبو  منومة  السعودية  لى  العربية  المملكة 
خهل  نشاء  الملكية   من  للملكية  )الفكرية،  السعودية  الجيئة 
تنويم مجاالت الملكية الفكرية في  "، التي تجد   لى  (الفكرية

وانفاذها،   وحمايتجا،  ورعايتجا،  وتنميتجا،  ودعمجا،  المملكة، 
العالمية الممارسات  أفضل  وفق  بجا  لرؤية    ،"واالرتقاء  تحقيقًا 

 . من التقد  والعةاء، التي تةما  لى المزيد  2030السعودية  
التشكيلي،        للفن  الفكرية  بالملكية  التعريل  الضروري  فمن 
مصةلا  متعلق بحقوق الملكية التي تنشد في نتال  العمليات  ك

  . اإلبداعية والفكرية، مثل األعمال الفنية والتصميمات واالختراعات
أدوات   كونجا  المعنوية،  والحقوق  والنشر  الةبع  حقوق  تشمل 

   . قانونية لحماية اإلنتاج من االستخدا   ير المصرح بى

تانيا الين         بدنى  Tanya Layng  (2017)وت كر  ال توجد حماية  "، 
عندما يكون الفكر اإلبداعي ال يزال في ذهن المبد ، ل لك يج   

فالفنان    . "وضعى في وسط مابت؛ على سبيل المثال، ورق أو فيلم
يدتيى اإللجا  ويبد  بإنتاج كل ما يمليى عليى خياالتى من تصورات 
حتى   الفنية  والتقنيات  األدوات  مختلل  باستخدا   يوجر  حسية 

العمل بصور  ملموسة على أرض الواقع، ولكن يفتقد حماية حقى  
الفني للعمل  الفكرية  الملكية  بحقوق  وعيى  وير     . بعد  

المجتمين بج ا المجال أن ذلك ُيعد فجو  كبير ، من هنا يؤكد 
وكونور  تكون  (2013) كريكمور،  وأن  البد  أنى  المجمة  "،  لى 

كيفية في  التفكير  هي  للفنان  االحتفاظ   األولى  ب لك  القيا  
 . "بملكية  بداعاتى وحمايتجا

بناًء على ذلك تسداعد الملكية الفكرية على حماية الفنان من        
العمدددل   ر  بتيييغ اخر  أيغ طر   تمنع  حيدددث  حددددود ممتلكددداتدددى   زو 
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األفددددددلي أو نسددددددخدى من دون  ذندى؛ ألن ذلدك   ُيعدد  ير قدانونيغ  
   . ى القانونويعتبر انتجاكًا لحقوق النشر، يخالل علي

فيقو  الكثير من الفنانين أو النشدددةاء بعرض األعمال الفنية        
على شددددبكة اإلنترنت كمواقع التوافددددل االجتماعي، مما يسددددجل 
على هالريجا من نسدخ األعمال على فدفحاتجم، وال ي قد يةف  
لمعة اللوحة أو يضدديل لونا عليجا، وه ا ُيعد اعتداء على حقوق  

لتددكدد من ذلدك األمر قبدل عرض أو وضددددددع أي  الفندان، فهبدد من ا
أن طرق  "نقًه عن شددددنيكات    (2013)وت كر عزيز  علي    . لوحة فنية

حق المؤلل تةورت مع تةور الفكر، حيث ُأدخلت برامُ  الحاسدددددد   
االي وجان  من التصدددميمات والرسدددو  الصدددناعية التي تتضدددمن 

 . "جانبًا من اإلبدا  ال ي يتةل  بدور  نوعا من الحماية

وبددالتددالي، عملددت العددديددد من الججددات على االسددددددتعددانددة        
بدالتكنولوجيدا لحمدايدة الملكيدة الفكريدة للفندانين، ومنجدا المتداحل  
للفن   الفكريدددة  الملكيدددة  حقوق  حف   كبير في  دور  لجدددا  التي 
برقمنددة   التشددددددكيلي، ممددا دفعجددا لهسددددددتفدداد  من مواردهددا 

خر ، كونجدا مجموعداتجدا، والتعداون فيمدا بينجدا مع المتداحل األ
تقو  بتسددددددجيددل حقدد  تدداريخيددة كدداملددة، وتضددددددم بددداخلجددا مرو   

ويؤكد كًه من   . معلوماتية، وخبرات متعدد ، ومعروضدددات مختلفة
، بدن  (2015)جون فرانسدددددوا كانا، ولوسدددددي  يبو، و ليزابيث لوجي 

المتددداحل " تفي  منجدددا كي  ال مفر  خةو   المجموعدددات  رقمندددة 
  والنقدل  لى الجمجور فيمدا بواليتجدا األوليدة المتمثلدة في الحف

 . "يتعلق بالموارد الترامية التي يمكن هيارتجا

،  لى الفرق بين أمر  (2020)وقدد أكددت دراسدددددددة ريم المعيد ر        
، لتددريق  Edmodo، و دمودو  Blackboardتوئيل كدل من بهكبورد  

مقرر التعلم اإللكتروني في التوعية بالملكية الفكرية للمحتويات 
السددددددندة التددسدددددديسدددددديدة بجدامعدة األمير  نور  بندت  لدد  طدالبدات  
وقددد جدداءت النتددال   لى أنددى يتيا كددل من نوددامي    . عبدددالرحمن

البهكبورد، واإلدمودو الفرفددددددددة للةددالبددات إلبددداء وججددات النور  
الفردية، والحصول على التي ية الراجعة المعلوماتية  والمعنوية؛  

ويعزه ه ا    ممدا يوسددددددع مداركجن الفكرية، ويولد توقعدات عاليدة،
مبددأ مسددددددؤوليدة الةدالبدة عن مشددددددداركداتجدا، وحقوقجدا األدبيدة  
واألخهقيددة فيجددا، واالحسددددددددا  بملكيددة الفكر والرأي والعمددل،  

 . واحترا  مشاركات هميهتجا والوعي بحقوقجن الفكرية

وتوفددل كًه من شدديماء عبد اللةيل، وشدديماء أحمد، وعبير  
 الملكةة حمایة قانون لصدددةا ة تصدددور ،  لى وضدددع(2019)محمد 
وكان من أهم النتال     . االهیاء مصددمم یوضددا حق بشددكل الفكریة

عدهقدددة  الدفدكدریدددة الدمدلدكدةدددة قدواندةدن تدةدبدةدق بدةدن طدردیدددة وجدود 
   .واإلبدا  الجود  مستو و التنافق مستو  وبةن  والتوعةة بجا

، تحليدل النودا   (2017)كمدا أبرهت دراسدددددددة مزيلي وسدددددديلدة  
واسددددددتخدمت الباحثة المنج    . ةالقانوي للمصددددددنفات التصددددددويري
 وكان من أهم نتالججا أن المصدنفات  . الوفدفي التحليلي النقدي

ميكانيكية   عملية باعتبارها ناتجًا عن خافددة طبيعة ذا ُتعد الفنية
 . اإلبداعي الةابع من مجرد 

، دراسدددة هدفت  لى التعر   (2016)وأجر  كهوديو كياروال 
وفددددددلتجدا    (الويبو )للملكيدة الفكريدة  على عمدل المنومدة العدالميدة  
حيت اتبع المنج  الوفددددددفي، وتم   . بالحوكمة العالمية للمحيةات

التوفدددل  لي أن معوم قضدددايا  دار  المحيةات العالمية ليسدددت 
معنية بشدكل مباشدر بدعمال الويبو اليومية والعكق فدحيا، حيث  
تسدددددداهم الويبو بالخبر  التقنية الفريد  والمعلومات التي يمكن 
أن تعزه فجم األدوات ذات الصددددددلدة بدالملكيدة الفكريدة والخيدارات  

 . التنويمية واتجاهات التكنولوجيا

،  لى معرفة مد   (2015)وتوفددلت دراسددة عز الدين محجوو  
فدداعليددة برام   ذاعددة وتلفزيون السددددددودان في رفع المسددددددتو   
الثقددافي عمومددًا، ومقددافددة وقوانين الملكيددة الفكريددة على وجددى  

حيت اتبع المنج  الوفددددفي، وكان من   . المتلقيالخصددددوى لد   
الحقوق والحقوق المجدداور   أنددى مدداهال أفددددددحدداو  النتددال   أهم 
يتعداملون مع منتجكي حقوقجم األدبيدة والفنيدة بدالعر  وليق 

 . بالقانون مما يدل على ججل بقوانين الملكية الفكرية

،  لى التعر  على  (2014)وهددفدت دراسدددددددة لميداء  براهيم  
صددددددحفين والعدداملين في الصددددددحل السددددددودانيددة مددد  وعي ال

وأسددددددداليد     (حق المؤلل)اإللكترونيدة لقوانين الملكيدة الفكريدة  
واتبعت الباحثة المنج  الوفدفي    . الممارسدة عبر النشدر االلكتروني

التحليلي، وكان من أهم النتال  أن معوم الصدحفين ليق لديجم  
د،  نسددددددخ، تقليد )معرفدة كدافيدة بمميزات وخصدددددددالص التكنولوجيدا  

 . ، التي قد تشكل خةرًا على الملكية الفكرية(قرفنة
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وقددد هدددفددت دراسددددددددة جيمق كريكمور، وأندددرو كونور   
،  لى فجم بعض قضددددايا الملكية الفكرية الشددددالعة التي  (2013)

وقدا  البداحثدان بداسددددددتخددا  المنج  الوفددددددفي،    . يواججدا الفندانين
بعاد  وجاءت أهم النتال  أن حقوق النشددددر توفر أدا  قوية لهسددددت

ا مشداكل للفنان  ذا اسدتخد  عمًه   للفنان، ولكنجا قد تسدب  أيضدً
 . اخر بشكل  ير اللق، أو بدون  ذن

، معرفة واقع وعي المعلمين  (2013)ووفدل عبد  الجدلق        
وطهو جامعدة الملدك سددددددعود بحقوق الملكيدة الفكرية المتعلقدة  

وتوفدددل   . حيث اتبع المنج  الوفدددفي  . بحماية البرام  الحاسدددوبية
 لى أن المواطنين ال يجدون التعاطي مع برمجيات مقرفدددنة دون 
االهتمدا  بحقوق الملكيدة الفكريدة ومخداطر االعتدداء عليجدا بدالر م  
 . من الججود المب ولة في المملكة العربية السعودية لحمايتجا

وفي ضدددوء ما سدددبق يتضدددا أنى البد من التوعية بحقوق الملكية  
الد ي يبددأ من معرفدة الواقع الحدالي    الفكريدة للفن التشددددددكيلي،

  . لوعي األفراد ب لك، وخصدددوفدددًا لد  فئة الشدددباو دارسدددي الفن
فمن المهح  أن بعضددددددجم يقو  باسددددددتنسددددددا  األعمال الفنية،  

 . والنقل المباشر من األبحاث العلمية دون التوميق

والتركيز على طدالبدات قسددددددم التربيدة الفنيدة أمر في  دايدة من      
جم من أهم شددددرالا المجتمع، وفنانات المسددددتقبل  األهمية؛ كون

ممدا يترتد     . المجتمدات بمجدال الفن واإلبددا  بددشددددددكدالدى المختلفدة
على ذلك ضددددددرور  مسدددددداعدتجم بدن يكون لديجم دراية بحقوق  
الملكية الفكرية للفنون؛ لحماية  نتاجاتجم الفنية من السددددددرقة،  

   . وتعزيز قيمة التدليل واالبتكار لديجن

 ثمشكلة البح
ومن ه ا المنةلق تحتل الملكية الفكرية مكانة هامة في مجال  
في   ممارسيى  على  تدمير  يجابي  من  لجا  لما  التشكيلي؛  الفن 

حقوقجم من    . حماية  بجا  الفنية  التربية  طالبات  وعي  فمعرفة 
واجتماعي،   مجني  لمستقبل  إلعدادهم  الههمة؛  األساسيات 

وفلت   ال ي  الراهن  الوقت  في  التكنولوجيا  لى وخصوفًا  فيى 
والمحاكا  التقليد  في  التقد   من  عالي  ذلك    . مستو   وعلى 
  :يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خهل السؤال التالي

ما واقع وعي طالبات التربية الفنية في جامعة الملك سعود       
 بحقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي؟ 

 بحث ال   أسئلة 
التربية الفنية في جامعة الملك سددددعود ما واقع وعي طالبات  . 1

 بدهمية حقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي؟
ما واقع وعي طالبات التربية الفنية في جامعة الملك سددددعود . 2

 بانتجاكات حقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي؟
ما واقع وعي طالبات التربية الفنية في جامعة الملك سددددعود . 3

 انتجاكات حقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي؟بمبررات  
ما واقع وعي طالبات التربية الفنية في جامعة الملك سددددعود . 4

 بالحدود الزمنية لحقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي؟
ما واقع وعي طالبات التربية الفنية في جامعة الملك سددددعود . 5

 ي؟بةرق حماية حقوق الملكية الفكرية للفن التشكيل
   بحث أهدا  ال 

التعر  على وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة الملد     . 1
 . سعود بدهمية حقوق الملکية الفکرية للفن التشکيلي  

 لقداء الضددددددوء على وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة    . 2
 . المل  سعود بانتجاکات حقوق الملکية الفکرية للفن التشکيلي

التربيدة الفنيدة في جدامعدة الملد   التعر  على وعي طدالبدات    . 3
لدلدفدن   الدفدکدريدددة  الدمدلدکديدددة  حدقدوق  اندتدجددداکدددات  بدمدبدررات  سدددددددعدود 

 . التشکيلي
االلمدا  بواقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة الملد     . 4

 . سعود بالحدود الزمنية لحقوق الملکية الفکرية للفن التشکيلي
ة   لقداء الضددددددوء على وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعد   . 5

للفن   الفکريدددة  الملکيدددة  بةرق حمدددايدددة حقوق  الملددد  سددددددعود 
 . التشکيلي
 لبحث أهمية ا

تكمن أهمية ه   الدراسة من الناحية النورية في معرفة جان     
الملك   الفنية في جامعة  التربية  مجم حول واقع وعي طالبات 
سعود بحقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي، ال ي قد يساعد  

الهه  بوضع تصور مستقبلي لسد بعض الثيرات التي على اتخاذ  
بجا وتثقيفجم  ذلك،  تجا   لديجم  فجمًا    . توجد  يكسبجم  مما 

 أعمق بحقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي
كما تكتس  أيضًا ه   الدراسة أهميتجا كونجا من الدراسات      
  طالبات  وعي  واقع   في  تبحث  التي  -الباحثتان  علم  حس   –النادر   
  الفكرية   الملكية  بحقوق   سعود   الملك   جامعة  في   الفنية  التربية
 .ساعد ذلك على  مراء المكتبة العربيةي  مما  التشكيلي،  للفن
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الفكر   تةوير  على  الدراسة  تعمل  التةبيقية،  الناحية  من  أما 
العلمي، ومساعد  المجتمين بمجال التعليم الجامعي في العالم  

والمملك عا ،  بوجى  خاى،  العربي  بوجى  السعودية  العربية  ة 
الملكية   حقوق  لحماية  علمية  دراسات  على  جراء  بتشجيعجم 
 . الفكرية للفن التشكيلي التي تساعد على تعزيز الدراسة الحالية

 حدود الدراسة  
واقع وعي طالبات التربية الفنية في جامعة   : الحدود الموضوعية

 .التشكيليالملك سعود بحقوق الملكية الفكرية للفن  
البشرية العليا    : الحدود  الدراسات  مرحلة    -ماجستير)طالبات 

من قسم التربية الفنية   في كلية التربية، جامعة الملك    (دكتورا 
  .سعود، مدينة الرياض
جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم التربية   : الحدود المكانية

 .الفنية، مدينة الرياض
ه   الدراسة في الفصل الدراسي األول  طبقت    : الحدود الزمانية

 . 2020  / هدد1442عا   
 

 مصةلحات الدراسة      
 Intellectual property of Fine Artالملكية الفكرية للفن التشكيلي  

المعي ر        بدنى  (2020)توضا  الفكرية  الملكية  مفجو   كل  "، 
البشري، ويمكن حمايتجا   العقل  ينتججا  التي  لصاحبجا، األفكار 

والعهمات   والبرمجيات  والعقلية  الفكرية  اإلبداعات  في  وتتمثل 
المؤلل   حقوق  من  حق  وهي  المنشور   لكترونيًا،  والرسو  

 . "الواج  حمايتجا عن طريق القوانيين واألنومة المةبقة
وُتعر  الملكية الفكرية للفن التشكيلي  جراليًا بدنجا عصار        

بالفن التشكيلي، مثل اللوحات الفنية،    الفكر اإلنساني المرتبةة
ذلك،  ونحو  التشكيلية  والمجهت  والكت   النحتية،  والمجسمات 
بإعةاء   القانون،  التييير وفق  أو  التقليد  التي يتم حمايتجا من 

 . حق التفرد والملكية لصاحبجا ال ي أنتججا

 

 اسة و جراءاتجا منججية الدر 
الدراسة  الوففي    : منج   المنج   الدراسة  ه    في  استخد  

في   الفنية  التربية  طالبات  وعي  واقع  على  للتعر   المسحي 
   . جامعة الملك سعود بحقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي

الدراسة  العليا    : مجتمع  الدراسات  مرحلة    -ماجستير)طالبات 
سعود،  ، قسم التربية الفنية، كلية التربية، جامعة الملك  (دكتورا 

األول   الدراسي  الفصل  خهل  الرياض،  يبل   1442بمدينة  حيث   ، 
 . طالبة  (104)مجتمع الدراسة حوالي  

 

تكونت عينة الدراسة على جميع الةالبات الممثلة  :  عينة الدراسة 
العشوالية   بالةريقة  اختيارهم  تم  األفلي،  الدراسة  لمجتمع 
أفراد   أحد  تكون  ألن  الحق  أو  الفرفة  طالبة  فلكل  البسيةة، 
للدراسة   األفلي  المجتمع  عدد  من  استجاو  حيث    (83)العينى، 

      %(. 80.0)أي بنسبة  طالبة    (104)من افل عدد  طالبة،  
الدراسة  واستخدامجا    : أدوات  تصميمجا  تم  استبانة  تمثلت في 

كددا  لجمع البيانات، حيث وهعت على عينة الدراسة من طالبات  
مد   لمعرفة  الفنية؛  التربية  قسم  في  العليا  الدراسات  مرحلة 

التشكيلي   للفن  الفكرية  الملكية  بحقوق  من  عداد  )وعيجم 
ى سد جوان  قصور المعرفة  ، مما يساعد ذلك الحقًا عل(الباحثتان

  . لديجن وتةويرها مستقبهً 
األدبيات       بعض  مراجعة  بعد  الدراسة  أدا   عبارات  وفييت 

حيث    . والدراسات السابقة  ذات العهقة بموضو  الدراسة الحالية
، ( ير موافق  -محايد  - موافق)تم استخدا  مقيا  ليكرت الثهمي  

 . لتحقيق هد  الدراسة
  (26)نت االستبانة في فورتجا النجالية على  وبج ا تضم     

عبار ، التي تم توهيعجا على خمسة محاور رليسية، المحور 
  (6)أهمية حقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي    : األول يتناول

انتجاكات حقوق الملكية   : عبارات، أما المحور الثاني فيتناول
مبررات   : والمحور الثالثعبارات،    (6)الفكرية للفن التشكيلي  

عبارات،   (5)انتجاكات حقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي  
الحدود الزمنية لحقوق الملكية الفكرية للفن    : والمحور الرابع
طرق حماية حقوق   : عبارات، والمحور الخامق  (3)التشكيلي  

حيث ُطل  من عينة    . عبارات  (6)الملكية الفكرية للفن التشكيلي  
أما  أحد    ()اإلجابة على فقرات االستبانة بوضع عهمة  الدراسة  
، وقد تم تحديد فئات ( ير موافق  -محايد  -موافق)الخيارات  

، وذلك على (1)المقيا  المتدرج الثهمي كما في الجدول رقم  
 : النحو التالي

( 1)رقم لجدول  ا   
تحديد فئات المقيا  المتدرج الثهمي     

  ير موافق  محايد  موافق 

3.0 - 2.34 2.33 - 1.67 1.66 - 1.0 

 : فدق أدا  الدراسة 
 (: فدق المحكِّمين) الصدق الواهري   . 1  
الدراسة         ألدا   الواهري  الصدق  مد   على  للتعر  

لهسترشاد (االستبانة) المحكمين؛  من  عدد  على  عرضجا  تم   ،
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لقياسى،   وضعت  لما  مهءمتجا  حيث  من  جودتجا  حول  بآرالجم 
األخ    مم  ومن  للمحور،  و نتمالجا  العبارات،  وضوح  من  والتدكد 

 . بالمهحوات و جراء التعديهت الههمة لجا
 : االتساق الداخلي . 2
الدراسة         ألدا   الداخلي  االتساق  فدق  من  للتحقق 

، تم تةبيقجا ميدانيًا على عينة استةهعية مكونة من  (االستبانة)
، وعلى ذلك تم تم استبعادهن من التةبيق بعد ذلك  طالبة  (35)

بيرسون   االرتباط  معامل   Pearson's Correlation)حساو 
Coefficient)ى درجة االرتباط بين كل عبار  من عبارات  ؛ للتعر  عل

االستبانة بالدرجة الكلية للمحور ال ي تنتمي  ليى العبار ، وذلك  
 : على النحو التالي

   ( 2)رقم الجدول  
معامهت ارتباط بيرسون لعبارات محاور الدراسة بالدرجة الكلية  

  : لكل محور
أهمية  
حقوق  
الملكية  
 الفكرية

انتجاكات  
حقوق  
الملكية  
 الفكرية

مبررات  
انتجاكات  
حقوق  
الملكية  
 الفكرية

الحدود 
الزمنية 
لحقوق  
الملكية  
 الفكرية

طرق  
حماية  
حقوق  
الملكية  
 الفكرية

ال
 
بار
  

معا  
ل  
االرت
 باط

ال
 
بار
  

معا  
ل  
االرت
 باط

ال
 
بار
  

معا  
ل  
االرت
 باط

ال
 
بار
  

معا  
ل  
االرت
 باط

ا
ل
 
و
ار
  

معا  
ل  
االرت 
 اط

1 0.69
3** 

1 0.72
4** 

1 0.66
9** 

1 0.74
0** 

1 0.698
** 

2 0.62
6** 

2 0.63
5** 

2 0.73
2** 

2 0.76
8** 

2 0.717
** 

3 0.69
2** 

3 0.72
9** 

3 0.55
5** 

3 0.73
6** 

3 0.740
** 

4 0.72
6** 

4 0.72
6** 

 4 0.77
1** 

 -  - 4 0.702
** 

5 0.78
4** 

5 0.66
8** 

5 0.59
1** 

 -  - 5 0.686
** 

6 0.75
0** 

6 0.74
6** 

 -  -  -  - 6 0.622
** 

 (0.01)دال عند مستو     **
 
 
 
 
 

( 3)رقم الجدول    
معامهت ارتباط بيرسون ألبعاد أدا  الدراسة بالدرجة الكلية  

 لألدا   
 معامل االرتباط  العبار  

 ** 0.738 أهمية حقوق الملكية الفكرية 

 ** 0.852 انتجاكات حقوق الملكية الفكرية

 ** 0.863 الملكية الفكرية مبررات انتجاكات حقوق  

 ** 0.803 الحدود الزمنية لحقوق الملكية الفكرية

 ** 0.764 طرق حماية حقوق الملكية الفكرية

 (0.01)دال عند مستو     **
 

أن جميع العبارات لكل محور   (3،   2)يتضا من خهل الجدولين رقم  
عند مستو    عبار  من (0.01)دالة  ارتباط كل  وأن قيم معامل   ،

العبارات مع محورها موجبة، حيث تراوحت معامهت االرتباط ألبعاد  
وجميعجا    (0.863،    0.738)االستبانة مع الدرجة الكلية لألدا  ما بين  

معامهت ارتباط جيد ، وه ا يعةي داللة على ارتفا  معامهت  
االتساق الداخلي، مما يشير  لى مؤشرات فدق مرتفعة وكافية 

 . تةبيق الدراسة الحاليةيمكن الوموق بجا في  

   : مبات أدا  الدراسة. 3
تم التدكد من مبات أدا  الدراسدددة من خهل اسدددتخدا  معامل        

 : ، وذلك على النحو التالي(Cronbach's Alpha)الثبات ألفا كرونبا   
( 4)رقم الجدول    

 معامل ألفا كرونبا  لقيا  مبات أدا  الدراسة  
عدد   المحور 

 العبارات 
معامل  
 الثبات 

 0.778 6 أهمية حقوق الملكية الفكرية 

 0.772 6 انتجاكات حقوق الملكية الفكرية

الملكية  حقوق  انتجاكات  مبررات 
 الفكرية 

5 0.794 

الملكية  لحقوق  الزمنية  الحدود 
 الفكرية 

3 0.758 

 0.725 6 طرق حماية حقوق الملكية الفكرية

 0.874 26 الثبات الكلي لألدا   
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الجدول السددابق أن اسددتبانة الدراسددة تتمتع بثبات مقبول  يوضددا  
،  (0.874)  (ألفدا) حصددددددداليدًا، حيدث بليدت قيمدة معدامدل الثبدات الكليدة 
،  (0.794،    0.725)كمددا تراوحددت معددامهت الثبددات للمحدداور مددا بين  

وجميعجددا معددامهت مبددات عدداليددة يمكن الوموق بجددا في تةبيق  
   . أدا  الدراسة الحالية

 : نتال  الدراسة ومناقشتجا
مدا واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في    :  جدابدة السددددددؤال األول 

جددامعددة الملددك سددددددعود بدددهميددة حقوق الملكيددة الفكريدة للفن  
 التشكيلي؟

للتعر  على واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة        
الملك سددددعود بدهمية حقوق الملكية الفكرية للفن التشددددكيلي، 
تم حسددداو التكرارات والنسددد  المئوية والمتوسدددةات الحسدددابية  
واالنحرا  المعيداري إلجدابدات عيندة الددراسدددددددة، كمدا تم ترتيد  هد    

منجا، وذلك على النحو  العبارات حسدد  المتوسددط الحسددابي لكًه  
 : التالي
 ( 5)رقم الجدول  

 جابات عينة الدراسددددة حول واقع وعي طالبات التربية الفنية في  
جددامعددة الملددك سددددددعود بدددهميددة حقوق الملكيددة الفكريددة للفن  

 : التشكيلي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة االستجابة  العبارات  م
المتوسط  

ي 
الحساب

 

  المعياري 
 االنحرا

 الترتي  

 موافق
 

  ير محايد
موافق     

 % ك  % ك  % ك 

حماية اإلنتاج الفكري في مجال الفن التشكيلي بكل أشكالى من   1
. التقليد أو النسخ  

76 91.6 6 7.2 1 1.2 2.90 0.34 1 

. تحفز المخترعين والمنتجين على تقديم شيء جديد ومميز 3  73 88.0 8 9.6 2 2.4 2.86 .42 2 

تعةي المنت  أحقية التصر  في  عاد   نتاجى الفكري، ورفع   4
. الدعاوي القضالية ضد منتجكي حقوقى  

67 80.7 15 18.1 1 1.2 2.80 .44 3 

حماية المستجلك من الخسالر الناجمة عن عمليات التقليد   5
. والسرقة  

65 78.3 14 16.9 4 4.8 2.73 0.54 4 

 يجاد بيئة خصبة لهستثمار والنجوض باإلقتصاد المحلي   6
. والعالمي  

54 65.1 20 24.1 9 10.8 2.54 0.69 5 

. حماية األفكار الفنية  ير الملموسى على أرض الواقع من السرقة 2  53 63.9 21 25.3 9 10.8 2.53 0.69 6 

 - 0.30 2.73 المتوسط العا  
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أن محور واقع وعي طدالبدات التربيدة    (5)يتضددددددا من الجددول رقم  
الفنية في جامعة الملك سددددعود بدهمية حقوق الملكية الفكرية  

عبدارات، تراوحدت المتوسددددددةدات    (6)للفن التشددددددكيلي يتضددددددمن  
، وه   المتوسددةات تقع بالفئة  (2.90،   2.53)الحسددابية لجم بين  

، وُتشددددددير النتيجددة  الثددالثددة من فئددات المقيددا  المتدددرج الثهمي
السابقة  لى أن استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور  

 (. موافق)جاءت بدرجة  

،  (0.30)بانحرا  معياري   (2.73)يبل  المتوسدط الحسدابي العا         
وهد ا يددل على أن واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة  

لفن التشدددددكيلي  الملك سدددددعود بدهمية حقوق الملكية الفكرية ل
والتي تنص على   (1)، وقدد جداءت العبدار  رقم (عداليدة)جداءت بددرجدة 

حماية اإلنتاج الفكري في مجال الفن التشددددكيلي بكل أشددددكالى  )
  (2.90)بالمرتبة األولى بمتوسدددط حسدددابي    (من التقليد أو النسدددخ
، يليجا العبار   (موافق)، بدرجة اسددددتجابة  (0.34)وبانحرا  معياري  

تحفز المخترعين والمنتجين على تقديم  )تي تنص على  وال  (3)رقم  
وبانحرا  معياري    (2.86)بمتوسدددط حسدددابي   (شددديء جديد ومميز

والتي   (4)، وجاءت العبار  رقم  (موافق)، وبدرجة اسددددتجابة  (0.42)
تعةي المنت  أحقيددة التصددددددر  في  عدداد   نتدداجددى  )تنص على  

  .(الفكري، ورفع الدددعدداوي القضدددددددداليددة ضددددددددد منتجكي حقوقددى
وبدرجة استجابة    (0.44)وبانحرا  معياري   (2.80)بمتوسط حسابي  

العبدددار  رقم  (موافق) ويليجدددا  على    (5)،  تنص  حمدددايدددة  )والتي 
  .(المسدددتجلك من الخسدددالر الناجمة عن عمليات التقليد والسدددرقة

وبدرجة استجابة    (0.54)وبانحرا  معياري   (2.73)بمتوسط حسابي  
 يجداد  )والتي تنص على  (6)قم  ، في حين تددتي العبدار  ر(موافق)

  (بيئة خصدددبة لهسدددتثمار والنجوض باإلقتصددداد المحلي والعالمي 
وبانحرا     (2.54)بالمرتبة قبل األخير  الخامسدة بمتوسدط حسدابي  

، وفي األخير تدددتي  (موافق)وبدددرجددة اسددددددتجددابددة    (0.69)معيدداري  
حمددايددة األفكددار الفنيددة  ير  )والتي تنص على    (2)العبددار  رقم  

  (2.53)بمتوسط حسابي    (وسى على أرض الواقع من السرقةالملم
وقد اتفقت    (. موافق)، وبدرجة اسددددتجابة  (0.69)وبانحرا  معياري  

  ،(2017)ي وسددديلة مزيل نتيجة الدراسدددة الحالية مع نتيجة دراسدددة
بددهميدة حمدايدة المصددددددنفدات التصددددددويريدة المبتكر  ومعداقبدة كدل  

 . معتدي عليجا

مدا واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في    :  جدابة السددددددؤال الثداني 
جدامعدة الملدك سددددددعود بدانتجداكدات حقوق الملكيدة الفكريدة للفن  

 التشكيلي؟

للتعر  على واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة        
نتجاكات حقوق الملكية الفكرية للفن التشدكيلي، الملك سدعود با

تم حسددداو التكرارات والنسددد  المئوية والمتوسدددةات الحسدددابية  
واالنحرا  المعيداري إلجدابدات عيندة الددراسدددددددة، كمدا تم ترتيد  هد    
العبارات حسدد  المتوسددط الحسددابي لكًه منجا، وذلك على النحو  

 : التالي

    ( 6)رقم الجدول  

الدراسة حول واقع وعي طالبات التربية الفنية في   جابات عينة  
للفن   الفكرية  الملكية  حقوق  بانتجاكات  سعود  الملك  جامعة 

 : التشكيلي
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أن محور واقع وعي طدالبدات التربيدة    (6)يتضددددددا من الجددول رقم  
الفنيددة في جددامعددة الملددك سددددددعود بددانتجدداكددات حقوق الملكيددة  

عبارات، تراوحت المتوسدةات   (6)الفكرية للفن التشدكيلي يتضدمن  
بالفئة  ، وه   المتوسددةات تقع  (2.22،   1.76)الحسددابية لجم بين  

الثددانيددة من فئددات المقيددا  المتدددرج الثهمي، وُتشددددددير النتيجددة  
السابقة  لى أن استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور  

 (. محايد)جاءت بدرجة  

،  (0.50)بانحرا  معياري   (2.03)يبل  المتوسدط الحسدابي العا         
جدامعدة  وهد ا يددل على أن واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في  

الملك سدعود بانتجاكات حقوق الملكية الفكرية للفن التشدكيلي 
والتي تنص    (3)، وقد جاءت العبار  رقم (متوسدددددةة)جاءت بدرجة  
يمكن اسدتخدا  أي مصدنل فني على شدبكة اإلنترنت  ذا لم  )على  

بددالمرتبددة    ((حقوق الةبع والنشددددددر محفوئددة)يحتوي على عبددار   
، بدرجة  (0.77)نحرا  معياري  وبا  (2.22)األولى بمتوسدددط حسدددابي  

 عاد   )والتي تنص على    (5)، يليجا العبار  رقم  (محايد)اسددتجابة  
بمتوسددط حسددابي    ( نتاج عمل فني بتييير الخامة المصددنو  منجا

، وجاءت  (محايد)، وبدرجة اسدددتجابة  (0.86)وبانحرا  معياري    (2.12)

على    (4)العبدددار  رقم   تنص  الفنيددد )والتي  األعمدددال  تحوى  ة  ال 
  (التشددددكيلية متشددددابجة الفكر  فدددددفتًا بحماية الملكية الفكرية

  (0.71)وبانحرا  معياري    (2.10)بالمرتبة الثالثة بمتوسددط حسددابي  
والتي تنص    (1)، ويليجدا العبدار  رقم  (محدايدد)وبددرجدة اسددددددتجدابدة  

دون الرجو  ألخد     %(20)اسددددددتخددا  جزء من العمدل الفني  )على  
بدالمرتبدة الرابعدة بمتوسدددددددط    (اإلذن من فددددددداحد  العمدل األفددددددلي

،  (محايد)وبدرجة اسدتجابة    (0.79)وبانحرا  معياري   (2.07)حسدابي  
رقدم   الدعدبدددار   تددددتدي  حديدن  عدلدى    (2)فدي  تدندص  ُيسدددددددمدا )والدتدي 

باالقتبا  من المصنفات الفنية المحمية بموج  حق المؤلل من  
بالمرتبة    (كت  ومجهت فنية تشددكيلية دون أن ينسددبجا لصدداحبجا

  (0.88)وبانحرا  معياري    (1.90)الخامسددددددة بمتوسددددددط حسددددددابي  
  (6)، وفي األخير تددتي العبدار  رقم  (محدايدد)وبددرجدة اسددددددتجدابدة  
، عند  (نسدخ، تقليد)حرية التصدر  بالعمل الفني  )والتي تنص على  

  (1.76)بمتوسددددددط حسدددددددابي   (شددددددرالدى دون نقدل الملكيدة قدانونيداً 
وقدد       ،  (محدايدد)، وبددرجدة اسددددددتجدابدة  (0.82)وبدانحرا  معيداري  

اتفقت نتيجة الدراسددة الحالية مع نتيجة دراسددة جيمق كريكمور،  
والتي توفددلت  لى أن حقوق النشددر توفر   (2013)وأندرو كونور   

ي  درجة االستجابة  العبارات   
المتوسط الحساب

  المعياري  
االنحرا

 

الترتي  
  ير محايد موافق 

 موافق   
 % ك  % ك  % ك 

           
يمكن استخدا  أي مصنل فني على شبكة اإلنترنت  ذا لم يحتوي   3

 (. حقوق الةبع والنشر محفوئة)على عبار   
35 42.2 31 37.3 17 20.5 2.22 0.77 1 

 2 0.86 2.12 31.3 26 25.3 21 43.4 36 .  عاد   نتاج عمل فني بتييير الخامة المصنو  منجا 5
الفنية التشدددددكيلية متشدددددابجة الفكر  فددددددفتًا  ال تحوى األعمال   4

 . بحماية الملكية الفكرية
25 30.1 41 49.4 17 20.5 2.10 0.71 3 

دون الرجو  ألخ  اإلذن من   %(20)اسددددتخدا  جزء من العمل الفني   1
 . فاح  العمل األفلي

29 34.9 31 37.3 23 27.7 2.07 0.79 4 

الفنيدة المحميدة بموجد  حق ُيسددددددما بداالقتبدا  من المصددددددنفدات  2
المؤلل من كتدد  ومجهت فنيددة تشددددددكيليددة دون أن ينسددددددبجددا  

 . لصاحبجا

28 33.7 19 22.9 36 43.4 1.90 0.88 5 

، عند شدددرالى دون نقل  (نسدددخ، تقليد)حرية التصدددر  بالعمل الفني   6
 . الملكية قانونياً 

20 24.1 23 27.7 40 48.2 1.76 0.82 6 

 - 0.50 2.03 المتوسط العا   
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ا مشددداكل   أدا  قوية لهسدددتبعاد للفنان، ولكنجا قد تسدددب  أيضدددً
 . للفنان  ذا استخد  عمًه اخر بشكل  ير اللق، أو بدون  ذن

مدا واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في    : ثدالث  جدابة السددددددؤال ال
جدامعة الملك سددددددعود بمبررات انتجاكات حقوق الملكيدة الفكرية  

 للفن التشكيلي؟
للتعر  على واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة        

الملدك سددددددعود بمبررات انتجداكدات حقوق الملكيدة الفكريدة للفن  
  المئوية والمتوسددةات التشددكيلي، تم حسدداو التكرارات والنسدد 

الحسدددددددابيدة واالنحرا  المعيداري إلجابات عيندة الدراسدددددددة، كمدا تم  
ترتي  ه   العبارات حسدد  المتوسددط الحسددابي لكًه منجا، وذلك  

 : على النحو التالي
 ( 7)رقم الجدول  

 جابات عينة الدراسددددة حول واقع وعي طالبات التربية الفنية في  
سددددددعود بمبررات انتجداكدات حقوق الملكيدة الفكريدة  جدامعدة الملدك  
 : للفن التشكيلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  درجة االستجابة  العبارات   
 المتوسط الحساب

  المعياري 
 االنحرا

 الترتي  

  ير محايد موافق
موافق     

 % ك  % ك  % ك 

           
ال يوجد أنومة وعقوبات قانونية للسرقات الحافلة على شبكة   4

. اإلنترنت لصعوبة الوفول  لى المعتدين  
50 60.2 14 16.9 19 22.9 2.37 0.84 1 

تقليد ونسخ األعمال الفنية التشكيلية وسيلة سريعة للتعلم   1
. لتوفير الوقت والججد المب ولمناسبة    

38 45.8 21 25.3 24 28.9 2.17 0.85 2 

سرقة األعمال الفنية جريمة قانونية تحاس  عليجا الدول اليربية   5
. فقط  

32 38.6 23 27.7 28 33.7 2.05 0.85 3 

يمكن نسخ األعمال الفنية النخفاض تكلفتجا مقارنة باألعمال   2
. األفلية  

35 42.2 16 19.3 32 78.6 2.04 0.90 4 

اجراءات الموافقة على استخدا  العمل األفلي من فاحبى ُتعرقل   3
. المعرفة الفنية وتحتكرها  

27 32.5 25 30.1 31 37.3 1.95 0.84 5 

 - 0.48 2.12 المتوسط العا   
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أن محور واقع وعي طدالبدات التربيدة    (7)يتضددددددا من الجددول رقم  
الفنية في جامعة الملك سعود بمبررات انتجاكات حقوق الملكية  

عبارات، تراوحت المتوسدةات   (5)الفكرية للفن التشدكيلي يتضدمن  
، وهدد   المتوسددددددةددات تقع (2.37،    1.95)لجم بين  الحسددددددددابيددة  

بدالفئتين الثددانيددة والثددالثددة من فئددات المقيددا  المتدددرج الثهمي، 
وُتشدددير النتيجة السدددابقة  لى أن اسدددتجابات أفراد عينة الدراسدددة  

محدايدد  لى  )حول عبدارات المحور تتراوح مدا بين درجدة اسددددددتجدابدة  
 (. موافق

،  (0.48)بانحرا  معياري   (2.12)يبل  المتوسدط الحسدابي العا         
وهد ا يددل على أن واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة  
الملدك سددددددعود بمبررات انتجداكدات حقوق الملكيدة الفكريدة للفن  

  (4)، وقد جاءت العبار  رقم (متوسددددةة)التشددددكيلي جاءت بدرجة  
ال يوجدد أنومدة وعقوبدات قدانونيدة للسددددددرقدات  )والتي تنص على  
  (لى شدددبكة اإلنترنت لصدددعوبة الوفدددول  لى المعتدينالحافدددلة ع

،  (0.84)وبانحرا  معياري   (2.37)بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي  
والتي تنص على    (1)، يليجا العبار  رقم (موافق)بدرجة اسددتجابة  

تقليد ونسددخ األعمال الفنية التشددكيلية وسدديلة سددريعة للتعلم  )
  (2.17)بمتوسدط حسدابي    (مناسدبة لتوفير الوقت والججد المب ول

، وجاءت العبار   (محايد)، وبدرجة استجابة  (0.85)وبانحرا  معياري  
سددددددرقة األعمال الفنية جريمة قانونية  )والتي تنص على    (5)رقم 

بالمرتبة الثالثة بمتوسددددددط    (تحاسدددددد  عليجا الدول اليربية  فقط
،  (محايد)وبدرجة اسدتجابة    (0.85)وبانحرا  معياري   (2.05)حسدابي  

يمكن نسددددددخ  )والتي تنص على    (2)في حين تدددتي العبددار  رقم  
  (األعمدال الفنيدة النخفداض تكلفتجدا مقدارندة بداألعمدال األفددددددليدة 

  (0.90)وبانحرا  معياري    (2.04)بالمرتبة الرابعة بمتوسدط حسدابي  
  (3)، وفي األخير تددتي العبدار  رقم  (محدايدد)وبددرجدة اسددددددتجدابدة  
العمدددل  اجراءات  )والتي تنص على   الموافقدددة على اسددددددتخددددا  

بمتوسدددط    (األفدددلي من فددداحبى ُتعرقل المعرفة الفنية وتحتكرها
 (. محايد)، وبدرجة استجابة  (0.84)وبانحرا  معياري    (1.95)حسابي  

مدا واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في    :  جدابدة السددددددؤال الرابع 
الفكريدة  جدامعدة الملدك سددددددعود بدالحددود الزمنيدة لحقوق الملكيدة  

 للفن التشكيلي؟
للتعر  على واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة الملدك  
سدعود بالحدود الزمنية لحقوق الملكية الفكرية للفن التشدكيلي،  
تم حسددداو التكرارات والنسددد  المئوية والمتوسدددةات الحسدددابية  
واالنحرا  المعيداري إلجدابدات عيندة الددراسدددددددة، كمدا تم ترتيد  هد    

ت حسدد  المتوسددط الحسددابي لكًه منجا، وذلك على النحو  العبارا
 : التالي
 

 ( 8)رقم الجدول  

 جابات عينة الدراسة حول واقع وعي طالبات التربية الفنية في  
جامعة الملك سعود بالحدود الزمنية لحقوق الملكية الفكرية للفن  

 التشكيلي
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أن محور واقع وعي طدالبدات التربيدة    (8)الجددول رقم  يتضددددددا من  
الفنية في جامعة الملك سدددعود بالحدود الزمنية لحقوق الملكية  

عبارات، تراوحت المتوسدةات   (3)الفكرية للفن التشدكيلي يتضدمن  
، وه   المتوسددةات تقع بالفئة  (2.19،   1.77)الحسددابية لجم بين  

المتدددرج الثهمي، وُتشددددددير النتيجددة  الثددانيددة من فئددات المقيددا   
السابقة  لى أن استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور  

 (. محايد)جاءت بدرجة  

،  (0.54)بانحرا  معياري   (2.04)يبل  المتوسدط الحسدابي العا         
وهد ا يددل على أن واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة  

ة لحقوق الملكيدة الفكريدة للفن  الملدك سددددددعود بدالحددود الزمنيد 
  (2)، حيث جاءت العبار  رقم (متوسددددةة)التشددددكيلي جاءت بدرجة  
تختلل المدد  الزمنيدة لحمدايدة الملكيدة الفكريدة  )والتي تنص على 
  (2.19)بالمرتبة األولى بمتوسدددددط حسدددددابي    (على حسددددد  الدولة
، يليجا العبار   (محايد)، بدرجة اسددددددتجابة  (0.69)وبانحرا  معياري  

تبقى حقوق الملكيدة الفكريدة للعمدل  )والتي تنص على    (3)قم  ر
الفني الجماعي سدددددارية لفتر  من الزمن بعد وفا  اخر ُمسددددداهم 

،  (0.71)وبانحرا  معياري   (2.16)بمتوسددددددط حسددددددابي    (في  نجاه 
  (1)، وفي األخير تددتي العبدار  رقم  (محدايدد)وبددرجدة اسددددددتجدابدة  
العمددل الفني لمددد   تحمي الملكيددة الفكريددة  )والتي تنص على  

بمتوسددط    (همنية معينة، وبعد انتجالجا تصددبا ضددمن الملك العا 
 (. محايد)، وبدرجة استجابة  (0.77)وبانحرا  معياري    (1.77)حسابي  

 

ما واقع وعي طالبات التربية الفنية في    :  جابة السؤال الخامق
جامعة الملك سعود بةرق حماية حقوق الملكية الفكرية للفن  

 التشكيلي؟
للتعر  على واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة        

للفن   الفكريدددة  الملكيدددة  بةرق حمدددايدددة حقوق  الملدددك سددددددعود 
التشددكيلي، تم حسدداو التكرارات والنسدد  المئوية والمتوسددةات 
الحسدددددددابيدة واالنحرا  المعيداري إلجابات عيندة الدراسدددددددة، كمدا تم  

ًه منجا، وذلك  ترتي  ه   العبارات حسدد  المتوسددط الحسددابي لك
 : على النحو التالي

 

 ( 9)رقم الجدول  

 جابات عينة الدراسددة حول واقع وعي طالبات التربية الفنية في    
جامعة الملك سدددددعود بةرق حماية حقوق الملكية الفكرية للفن  

 : التشكيلي

 
 
 
 
 
 
 

 

االستجابة درجة   العبارات     ي  
 المتوسط الحساب

  المعياري 
 االنحرا

 الترتي  

  ير محايد موافق
موافق     

 % ك  % ك  % ك 

. تختلل المد  الزمنية لحماية الملكية الفكرية على حس  الدولة  2  29 34.9 41 49.4 13 15.7 2.19 0.69 1 
لفتر   تبقى حقوق الملكية الفكرية للعمل الفني الجماعي سارية   3

. من الزمن بعد وفا  اخر ُمساهم في  نجاه   
28 33.7 40 48.2 15 18.1 2.16 0.71 2 

تحمي الملكية الفكرية العمل الفني لمد  همنية معينة، وبعد   1
. انتجالجا تصبا ضمن الملك العا   

17 20.5 30 36.1 36 43.4 1.77 0.77 3 

 - 0.54 2.04 المتوسط العا  
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أن محور واقع وعي طدالبدات التربيدة   (9)يتضددددددا من الجددول رقم  
الفنيدة في جدامعدة الملدك سددددددعود بةرق حمدايدة حقوق الملكيدة  

عبارات، تراوحت المتوسدةات   (6)الفكرية للفن التشدكيلي يتضدمن  
، وهدد   المتوسددددددةددات تقع (2.94،    2.33)بين  الحسددددددددابيددة لجم  

بدالفئتين الثددانيددة والثددالثددة من فئددات المقيددا  المتدددرج الثهمي، 
وُتشدددير النتيجة السدددابقة  لى أن اسدددتجابات أفراد عينة الدراسدددة  

محدايدد  لى  )حول عبدارات المحور تتراوح مدا بين درجدة اسددددددتجدابدة  
 (. موافق

،  (0.22)بانحرا  معياري   (2.81)يبل  المتوسدط الحسدابي العا         
وهد ا يددل على أن واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة  
للفن   الفكريدددة  الملكيدددة  بةرق حمدددايدددة حقوق  الملدددك سددددددعود 

والتي    (5)، وقد جاءت العبار  رقم  (عالية)التشدكيلي جاءت بدرجة  
ينبيي التوعيددة بددالحدددود القددانونيددة واألخهقيددة لددد   )تنص على  
بدالمرتبدة األولى بمتوسدددددددط    (ة النددوات والمؤتمراتالفرد بدإقدامد 

،  (موافق)، بدرجة اسدتجابة  (0.29)وبانحرا  معياري   (2.94)حسدابي  
جد  على كدل شددددددخص )والتي تنص على    (1)جداءت العبدار  رقم  

السددددعي لملما  بحقوق الملكية الفكرية وما يترت  على معرفة  
وبانحرا     (2.93)بالمرتبة الثانية بمتوسدددط حسدددابي    (تلك الحقوق
  (6)، يليجا العبار  رقم (موافق)، وبدرجة اسددددتجابة  (0.30)معياري  

وضددددددع أنومة وقوانين لحماية حقوق الملكية  )والتي تنص على  
وبانحرا     (2.93)بمتوسددددط حسددددابي    (الفكرية للنشددددر اإللكتروني

  (2)، مم العبدار  رقم  (موافق)، وبددرجدة اسددددددتجدابدة  (0.26)معيداري  
ج  على الفنان تسجيل فكرتى والحصول على  ي)والتي تنص على  

حقوقددى من  حددد  الججددات الحكوميددة والمسددددددئولددة عن حمددايددة  
  (2.89)بمتوسددددددط حسددددددابي    (حقوق الملكية الفكرية فى الدولة

، في حين  (موافق)، وبددرجدة اسددددددتجدابدة  (0.49)وبدانحرا  معيداري  
 دراج مفدداهيم حقوق  )والتي تنص على    (4)تدددتي العبددار  رقم  

  (الفكرية في المناه  التعليمية لكافة المراحل الدراسية الملكية  
وبانحرا  معياري    (2.83)بالمرتبة الخامسدددددة بمتوسدددددط حسدددددابي  

، وفي األخير تدتي العبار  رقم (موافق)وبدرجة اسددددددتجابة    (0.38)

 

ي  درجة االستجابة  العبارات    
 المتوسط الحساب

  المعياري 
 االنحرا

 الترتيب 

  ير محايد موافق
موافق     

 % ك  % ك  % ك 

ينبيي التوعية بالحدود القانونية واألخهقية لد  الفرد بإقامة   5
. الندوات والمؤتمرات  

79 95.2 3 3.6 1 1.2 2.94 0.29 1 

يج  على كل شخص السعي لملما  بحقوق الملكية الفكرية وما   1
. الحقوقيترت  على معرفة تلك    

78 94.0 4 4.8 1 1.2 2.93 0.30 2 

وضع أنومة وقوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية للنشر   6
. اإللكتروني  

77 92.8 6 7.2 0 0.0 2.93 0.26 3 

يج  على الفنان تسجيل فكرتى والحصول على حقوقى من  حد    2
الفكرية  الججات الحكومية والمسئولة عن حماية حقوق الملكية  

. فى الدولة  

70 85.4 12 14.6 0 0.0 2.89 0.49 4 

 دراج مفاهيم حقوق الملكية الفكرية في المناه  التعليمية  4
. لكافة المراحل الدراسية  

69 83.1 14 16.9 0 0.0 2.83 0.38 5 

3 
 

يثبت حق الفنان تلقاليا بنشر عملى الفني أما  الجمجور من خهل  
. المختلفةوسالل اإلعه     

45 54.2 20 24.1 18 21.7 2.33 0.81 6 

 - 0.22 2.81 المتوسط العا  
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يثبت حق الفنان تلقاليا بنشددددر عملى الفني  )والتي تنص على    (3)
بمتوسدددددددط    (  المختلفدةأمدا  الجمجور من خهل وسدددددددالدل اإلعه

  (. محايد)، وبدرجة اسدتجابة  (0.81)وبانحرا  معياري    (2.33)حسدابي  
كًه من  وقدد اتفقدت نتيجدة الددراسدددددددة الحداليدة مع نتيجدة دراسدددددددة 
والتي ،  (2019)شددديماء عبد اللةيل، وشددديماء أحمد، وعبير محمد 

ضددددرور  تعريل مصددددممي األهياء كيفية المحافوة  توفددددلت  لى  
حقوقجم، واكسابجم الوعي بقانون حماية الملكية الفكرية  على  

 . وطرق تسجيل أعمالجم

ومن خهل العرض السابق يتضا واقع وعي طالبات التربية  
الفنية في جامعة الملك سعود بحقوق الملكية الفكرية للفن  

 : التشكيلي على النحو التالي

     ( 10)رقم الجدول  

وعي طالبات التربية الفنية في   جابات عينة الدراسة حول واقع  
: جامعة الملك سعود بحقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن واقع وعي طالبات التربية الفنية    (10)من الجدول رقم يتضددددا  
للفن   الفكريدددة  الملكيدددة  بحقوق  الملدددك سددددددعود  جدددامعدددة  في 
التشدكيلي يتضدمن خمسدة محاور، تراوحت المتوسدةات الحسدابية  

، وه   المتوسدددددةات تقع بالفئتين الثانية  (2.81،   2.03)لجم بين 
شددددددير النتيجدة  والثدالثدة من فئدات المقيدا  المتددرج الثهمي، وتُ 

السددددابقة  لى أن اسددددتجابات أفراد عينة الدراسددددة تتراوح ما بين  
 (. محايد  لى موافق)درجة استجابة  

،  (0.22)بانحرا  معياري   (2.34)يبل  المتوسدط الحسدابي العا         
وهد ا يددل على أن واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة  

 

 الترتي   االنحرا  المعياري  المتوسط الحسابي  المحاور    
 1 0.22 2.81 طرق حماية حقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي 5
التشكيليأهمية حقوق الملكية الفكرية للفن   1  2.73 0.30 2 
 3 0.48 2.12 مبررات انتجاكات حقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي 3
 4 0.54 2.04 الحدود الزمنية لحقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي 4
 5 0.50 2.03 انتجاكات حقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي 2

 - 0.22 2.34 المتوسط العا   
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ن التشددددددكيلي جاءت  الملك سددددددعود بحقوق الملكية الفكرية للف
، حيددث يدددتي محور طرق حمددايددة حقوق الملكيددة  (عدداليددة)بدددرجددة  

الفكرية للفن التشددكيلي بالمرتبة األولى بمتوسددط حسددابي عا   
، يليدى محور أهميدة حقوق الملكيدة  (0.22)وبدانحرا  معيداري    (2.81)

وبانحرا     (2.73)الفكرية للفن التشددكيلي بمتوسددط حسددابي عا   
لمرتبددة الثددالثددة يدددتي محور مبررات انتجدداكددات  ، وبددا(0.30)معيدداري  

  (2.12)حقوق الملكية الفكرية للفن التشدكيلي بمتوسدط حسدابي  
، ويدددتي محور الحدددود الزمنيددة لحقوق (0.48)وبددانحرا  معيدداري  

الملكيدة الفكريدة للفن التشددددددكيلي بدالمرتبدة الرابعدة بمتوسدددددددط  
تي محور  ، وفي األخير يد(0.54)وبانحرا  معياري   (2.04)حسدددددابي  

انتجداكدات حقوق الملكيدة الفكريدة للفن التشددددددكيلي كددقدل أبعداد  
واقع وعي طددالبددات التربيددة الفنيددة في جددامعددة الملددك سددددددعود  
  (2.03)بحقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي بمتوسط حسابي  

  نتيجة الدراسدددة الحالية معوقد اختلفت   ،(0.50)وبانحرا  معياري  
، بدالتوعيدة بدالملكيدة الفكريدة بداسددددددتخددا   (2020)دراسدددددددة المعيد ر 

الةددالبددة   لتعزيز مبدددأ مسددددددؤوليددة  نوددا  البهكبورد، واإلدمودو 
وقد اختلفت نتيجة الدراسدددددة    . واالحسدددددا  بملكية الفكر والرأي
 لى أن المواطنين ال    (2013)الحداليدة مع نتيجدة دراسدددددددة الجددلق  

يجددون التعداطي مع برمجيدات مقرفددددددندة دون االهتمدا  بحقوق  
الملكيدة الفكرية ومخداطر االعتدداء عليجدا أمرا سدددددديئدا أو مشدددددديندا 
بدالر م من الججود المبد ولدة في المملكدة العربيدة السددددددعوديدة  

كما اختلفت نتيجة الدراسددددة الحالية مع نتيجة دراسددددة  لحمايتجا،
والتي توفدددلت  لى أن أفدددحاو الحقوق والحقوق    (2015)محجوو  

حقوقجم منتجكي  مع  يتعددداملون  والفنيدددة    المجددداور   األدبيدددة 
بددالعر  وليق بددالقددانون ممددا يدددل على ججددل هؤالء المبدددعون  

كما اختلفت نتيجة الدراسدددة الحالية مع   . بقوانين الملكية الفكرية
والتي توفددددددلدت  لى أن معوم    (2014)نتيجدة دراسدددددددة  براهيم  

الصددددددحفين ليق لددديجم معرفددة كددافيددة  بمميزات وخصددددددددالص  
التي قد تشددددكل خةرًا على    ،(ةنسددددخ، تقليد، قرفددددن)التكنولوجيا  

 . الملكية الفكرية

 : ملخص النتال  والتوفيات والمقترحات
 : ملخص النتال  : أوالً 
 : توفلت الدراسة  لى العديد من النتال ، أبرهها ما يلي      

أن واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة الملدك   •
سدعود بدهمية حقوق الملكية الفكرية للفن التشدكيلي 

، وذلدك يتمثدل في موافقدة أفراد  (عداليدة)جداءت بددرجدة  

حماية اإلنتاج الفكري في  : عينة الدراسدددددة على كل من
مجدال الفن التشددددددكيلي بكدل أشددددددكدالدى من التقليدد أو  

والمنتجين على تقديم شدددديء   النسددددخ، تحفز المخترعين
 . جديد ومميز

أن واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة الملدك   •
للفن   الفكريدددة  الملكيدددة  بدددانتجددداكدددات حقوق  سددددددعود 

، وذلك يتمثل في (متوسددددةة)التشددددكيلي جاءت بدرجة  
  : موافقدة أفراد عيندة الددراسدددددددة بحيداديدة على كدل من
نت  يمكن اسدددتخدا  أي مصدددنل فني على شدددبكة اإلنتر

عدبدددار    عدلدى  يدحدتدوي  لدم  والدنشدددددددر  ) ذا  الدةدبدع  حدقدوق 
، وكد لدك  عداد   نتداج عمدل فني بتييير الخدامدة  (محفوئدة

 . المصنو  منجا

أن واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة الملدك   •
سددددعود بمبررات انتجاكات حقوق الملكية الفكرية للفن  

، وذلك يتمثل في (متوسددددةة)التشددددكيلي جاءت بدرجة  
  : أفراد عيندة الددراسدددددددة بحيداديدة على كدل منموافقدة  

تقليد ونسدخ األعمال الفنية التشدكيلية وسديلة سدريعة  
للتعلم مناسددبة لتوفير الوقت والججد المب ول، وك لك  
سددددددرقة األعمال الفنية جريمة قانونية تحاسدددددد  عليجا  

 . الدول اليربية فقط

أن واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة الملدك   •
سددددددعود بالحددود الزمنيدة لحقوق الملكية الفكرية للفن  

، وذلك يتمثل في (متوسددددةة)التشددددكيلي جاءت بدرجة  
تختلل المدد     : موافقدة الةدالبدات بحيداديدة على كدل من

الزمنيدة لحمدايدة الملكيدة الفكريدة على حسددددددد  الددولدة،  
الفني   للعمدددل  الفكريدددة  الملكيدددة  حقوق  أن  وكددد لدددك 

الزمن بعدد وفدا  اخر  الجمداعي تبقى سددددددداريدة لفتر  من  
 . ُمساهم في  نجاه 

أن واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة الملدك   •
سددددددعود بةرق حمددايددة حقوق الملكيددة الفكريددة للفن  

، وذلددك يتمثددل في  (عدداليددة)التشددددددكيلي جدداءت بدددرجددة  
ينبيي    : موافقددة أفراد عينددة الدددراسددددددددة على كددل من
لفرد بإقامة  التوعيدة بالحددود القدانونيدة واألخهقيدة لد  ا



  كلية التربية الفنية، جامعة حلوان 
1، العدد (12)بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد    

حر فايق شاكر خليل   س  
© 211   هيفاء بنت على الحديثي  ، (12)في التربية الفنية والفنون، المجلد  بحوث  1 : العدد  

 

الندددوات والمؤتمرات، وكدد لددك وضددددددع أنومددة وقوانين  
 . لحماية حقوق الملكية الفكرية للنشر اإللكتروني

أن واقع وعي طدالبدات التربيدة الفنيدة في جدامعدة الملدك   •
سددعود بحقوق الملكية الفكرية للفن التشددكيلي جاءت  

، حيددث يدددتي محور طرق حمددايددة حقوق  (عدداليددة)بدددرجددة  
بددالمرتبددة األولى    الملكيددة الفكريددة للفن التشددددددكيلي 
، يليدى محور أهميدة حقوق  (موافق)بددرجدة اسددددددتجدابدة  

الملكيدة الفكريدة للفن التشددددددكيلي بددرجدة اسددددددتجدابدة  
، وبدالمرتبدة الثدالثدة يددتي محور مبررات انتجداكدات  (موافق)

حقوق الملكية الفكرية للفن التشكيلي بدرجة استجابة  
لحقوق الملكيدة  ، ويددتي محور الحددود الزمنيدة  (محدايدد)

بددالمرتبددة الرابعددة بدددرجددة   الفكريددة للفن التشددددددكيلي 
، وفي األخير يددتي محور انتجداكدات  (محدايدد)اسددددددتجدابدة  

حقوق الملكيدة الفكريدة للفن التشددددددكيلي كددقدل محداور 
واقع وعي طددالبددات التربيددة الفنيددة في جددامعددة الملددك  
سددعود بحقوق الملكية الفكرية للفن التشددكيلي بدرجة  

 (. ايدمح)استجابة  

 : توفيات الدراسة : مانياً 
في ضوء النتال  السابقة التي تم التوفل  ليجا، يمكن عرض        

   : التوفيات التالية
تعزيز وعي طالبات التربية الفنية بجامعة الملك سدددعود   .1

وذلدددك   التشددددددكيلي،  للفن  الفكريدددة  الملكيدددة  بحقوق 
السددددددتمراريدة اطهعجم على كدل مدا هو جدديدد في ذلدك  

 . المجال
المراحددل   قددامدد  .2 ة اللقدداءات والندددوات العددامددة لمختلل 

العمريدة حول انتجدداكدات حقوق الملكيددة الفكريدة للفن  
التشدددددكيلي، والتوعية بعقوبتجا وأمرها السدددددلبي على  

 . الفرد والمجتمع
مشدداركة المؤسددسددات التعليمية السددعودية بالمؤتمرات  .3

والنددوات الددوليدة التي تجتم بحمدايدة حقوق الملكيدة  
 . الفكرية

يددة المفدداهيم المرتبةددة بحقوق الملكيددة الفكريددة  تنم .4
خصدوفدًا مجال الفن التشدكيلي، مما يسداعد على حماية  

 . الحق الفكري للفنان

تججيز بيئدة تعليميدة منداسددددددبدة من منداه  دراسدددددديدة،   .5
ومعلمين، وأنشةة، لدعم حقوق الملكية الفكرية للفن  

 . التشكيلي
ضدددددافة مقر حقوق الملکية الفکرية للفن التشدددددکيلي   .6

في المناه  الدراسددية على أن تکون متةل  أسدداسددي 
  ،الفنون الجميلدة وأ ،فنيدةالقبدل التخرج من کليدة التربيدة  
 أو الفنون التةبيقية  

 : مقترحات الدراسة : مالثاً   
استكمااًل للدراسة الحالية، يتم اقتراح الدراسات المستقبلية          
 : التالية

حول وعي طالبات   .7 دراسة  بحقوق  جراء  الفنية  التربية 
 . الملكية الفكرية للفن التشكيلي في جامعات أخر 

لةالبات   .8 مقترح  تدريبي  برنام   تتناول  دراسة   جراء 
التربية الفنية بجامعة الملك سعود لتعزيز الوعي بحقوق 

 . الملكية الفكرية للفن التشكيلي
الملكية   .9 حقوق  مجال  في  والتدليل  الترجمة،  تشجيع 

 . لتشكيلي إلمراء المكتبة العربيةالفكرية للفن ا
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