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" قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال
يعلمون"
صدق هللا العظيم
(الزمر )9:

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إىل التعرف على وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم
والتعرف على الفروق الفردية يف تعزي ملتغريات (النوع ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة) واتبعت الباحثة املنهج الوصفي وكانت أداة الدراسة
جلمع البياانت املتعلقة مبوضوع الدراسة ،وتكونت االستبانة من:
القسم األول :مشل مقدمة االستبانة ،وحيتوي على جمموعة من العناصر اليت حتدد هدف الدراسة ،ونوع البياانت واملعلومات اليت تود
الباحثة مجعها من أفراد عينة الدراسة ،وطمأنة املبحثني على سرية املعلومات ،وأهنا لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
يتكون جمتمع الدراسة من معلمي املرحلة املتوسطة مبدينة القصيم ،حيث اختارت الباحثة عينة عشوائية مكونة من ( )60معلمة من
معلمي املرحلة املتوسطة مبدينة القصيم ،وقد اختارت الباحثة العينة وفقا للطريقة العشوائية البسيطة الفردية.
نتائج الدراسة:
 يتأثر طلبة املرحلة املتوسطة آبراء االخرين وأفكارهم وتصوراهتم واتباعها. يتأثر طلبة املرحلة املتوسطة ابألفكار والقيم والعادات واألفكار الغربية. يعاين الطالب من االنقياد آلراء االخرين وتوجهاهتم وتصوراهتم. الوزن النسيب حملور االاثر االجتماعية والنفسية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدي طلبة املرحلة املتوسطةيف مدينة القصيم يساوي  %76.79وهي تدل على أن هناك موافقة بدرجة كبرية على احملور األول.
 الوزن النسيب حملور االاثر الدينية واألخالقية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لطلبة املرحلة املتوسطة يف مدينةالقصيم يساوي  %78.24وهي تدل على أن هناك موفقة بدرجة كبرية على فقرات احملور الثاين.
 الوزن النسيب حملور االاثر السياسية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لطلبة املرحلة املتوسطة يف مدينة القصيميساوي  %62.81وهي تدل على أن هناك درجة موافقة بدرجة متوسطة على فقرات احملور الثالث.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد عينة الدراسة حول وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكريلدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم اليت تعزى للمتغريات التالية (املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة).

توصيات الدراسة:
ومن أهم هذه التوصيات اليت تراها الباحثة:
 جيب على وزارة التعليم تفعيل خدمات االرشاد النفسي واالجتماعي للطلبة داخل املدارس ،خاصة يف جمال تنمية مهاراهتمالشخصية واالجتماعية.
 زايدة التعاون بني إدارة مدارس املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم والقطاعات احلكومية واخلاصة يف املنطقة لتعزيز األمن الفكريلدى الطلبة.
 ضرورة عقد الندوات والورش التعليمية داخل املدارس لتوضيح أهداف وسائل التواصل االجتماعي للطالب وتعريفهمابستخداماهتا وكيف ميكن االستفادة منها.
 ضرورة تكثيف الربامج واملناشط اإلسالمية اخلاصة بتنشئة طالب املرحلة املتوسطة من شأهنا بيان خطورة ما تدعو إليه بعضمواقع وسائل التواصل االجتماعي من التحلل والبعد عن القيم واملثل العليا للمجتمع املسلم.
 على إدارات املدارس املتوسطة يف منطقة القصيم تعزيز مفاهيم االنتماء واملشاركة السياسية بكافة أشكاهلا ،ونشرها بني الطلبة،والتأكيد على أمهية إعطاء أولوية للمصلحة العامة على املصلحة الفئوية للمجتمع .
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الفصل األول
مدخل الدراسة
املقدمة
يشهد العصر احلاضر تطوراً كبرياً يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حيث ظهرت ااثرها يف خمتلف جوانب
احلياة االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والصناعية والسياسية وقد نتج عن هذه الثورة التكنولوجية مواقع عديدة للتواصل
االجتماعي سامهت يف تطوير منظومة العالقات االجتماعية بني الفرد واجملتمع دون التقيد ابلبعد املكاين والزماين.
ونتيجة للتغريات املتسارعة اليت يعيشها العامل يف وقتنا احلاضر ،وقع شبابنا يف تشتت يف األهداف والغاايت ،حيث أدت
التغريات العاملية املتسارعة ايل عدم قدرة الشباب على التمييز الواضح بني ما هو صواب وما هو خطأ ،مما أدى ايل
حدوث أزمة فكرية ،كان هلا أتثري كبري يف دفع الشباب للتمرد والثورة على قيم وعادات اجملتمع( .إبراهيم وموسى،2003،
)52
ومؤخراً أصبحت وسائل التواصل االجتماعي هي أحد أسهل الطرق اليت يعتمد عليها شرحية كبرية من الناس للوصول
ايل املعلومة ،وذلك لكوهنا تقدم املعلومات بشكل مباشر وسريع وهي موجودة كتطبيقات يف اهلواتف احملمولة وأجهزة
احلاسب االيل واألجهزة اللوحية وحىت أجهزة التلفاز احلديثة مما يسهل عملية الوصول اليها يف أي وقت.
فتعترب مواقع التواصل االجتماعي سالح ذو حدين ،فهي منصات لبث املعلومات بكافة أشكاهلا وأنواعها ،فهناك
املعلومات الصحيحة واليت ميكن أن تسد احتياج مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك من خالل امدادهم
ابملعلومات الصحيحة والدقيقة عن طريق الوصول للمتخصصني من أفراد أو جهات يف جمال ما عرب كسر احلواجز
املكانية والزمانية( .خرباين والزهراين)140 ،2018 ،
حبيث أن وسائل التواصل االجتماعي تشكل انفتاح كبري للشباب وتزخر البيوت بتلك الوسائل بكل أشكاهلا وأنواعها
وقد أثرت على أتثري األسرة والوالدين بشكل سليب ،نظراً الجتاه الشباب للحصول على معارفهم ومعلوماهتم من خالل
اعتمادهم على تلك الوسائل وعدم اعتمادهم على الوالدين يف تقدمي املعارف واملعلومات لديهم.
ورغم اإلجيابيات اليت قد تعود على الشباب من استخدام تلك الوسائل احلديثة من زايدة الوعى الثقايف واالطالع على
املستجدات اليت تدور حول العامل سواء كان ابجملال العلمي او السياسي او الثقايف او االقتصادي  ،اال أن أصحاب
األفكار اخلبيثة والضارة استفادوا من تلك الوسائل يف نشر أفكارهم واخرتقوا احلواجز بني الدول واستقطبوا العديد من
الشباب إلقناعهم أبفكارهم ومعتقداهتم بزعم دفاعهم عن الدين ومتسكهم ابلعقيدة الصحيحة  ،وبذلك شكلت وسائل

التواصل احلديثة هتديداً قوايً وأصبحت سالحاً يصعب مقاومته اال ابألساليب الصحيحة وغرس القيم السليمة يف نفوس
أبنائنا( .اخلثالن)66 ،2017 ،
مشكلة البحث:
تعاين الكثري من الدول من مظاهر االحنراف والغزو الفكري واألخالقي حبيث انتشر يف السنوات األخرية التطرف الفكري
بني الشباب ،وأصبح مهدداً لألسرة اجملتمع حبيث ارتبطت دائماً ابجلهاد والدفاع عن الدين ،وقد كان ذلك مدخالً
للشباب الستماهلم بتأييدهم األفكار املنحرفة.
وقد أصبح خطر التطرف الفكري يهدد الكثري من اجملتمعات وخاصة اجملتمعات العربية وذلك استغالالً للدين اإلسالمي
وإلصاقها للتصرفات املنحرفة ابإلسالم.
وتناولت العديد من الدراسات دور التكنولوجيا احلديثة املتمثلة بوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري
لدى الشباب ،ويف إحدى الدراسات ذات العالقة وهي دراسة (اخلثالن )2017،أوصت بضرورة انشاء مراكز للتوعية
الفكرية للقيام يف توعية الشباب وحتصينهم ضد األفكار املتطرفة ،وانشاء برانمج توعوي متكامل أبخطار أدوات التواصل
االجتماعي على األبناء ابجملتمع السعودي.
ويرتبط األمن الفكري ابألمن الوطين الذي حيقق استقرار الدولة واحلفاظ على وحدهتا ومعتقداهتا وثقافتها مما حيقق
التعاضد والرتابط والتواصل االجتماعي بني فئات اجملتمع وطوائفه والذي ينعكس ابلقبول واالجياب على أمن األفراد
وأمن اجملتمع ونظراً ألن وسائ ل التواصل االجتماعي أصبحت أدوات رئيسية للحوار بني األفراد والشعوب لذا أييت هذا
البحث التعرف على وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة
القصيم.
أسئلة البحث:
حياول البحث احلايل اإلجابة على السؤال الرئيس التايل:
وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية وهي:
 .1ما هي وسائل التواصل االجتماعي واستخداماهتا لدى طلبة املرحلة املتوسطة؟
 .2ما مقومات األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة؟
 .3ما انعكاسات وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم؟

 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن
الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم تعزي ملتغريات البحث (النوع ،املؤهل العلمي ،سنوات
اخلربة)؟
أهداف البحث:
يستهدف البحث احلايل:
 .1التعرف على وسائل التواصل االجتماعي واستخداماهتا لدى طلبة املرحلة املتوسطة.
 .2التعرف على مقومات األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم.
 .3التعرف على انعكاسات وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة
القصيم.
 .4التعرف على الفروق اإلحصائية بني متوسطات استجاابت وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري
لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم تعزي ملتغريات البحث (اجلنس ،التخصص).
أمهية البحث:
 .1يعد هذا البحث موضوع مهم يف عصران احلايل وهو عصر التغريات والتحوالت اليت أحدثت تغريات كبرية يف اجملتمع
وما تزال انعكاساهتا حادة وهزات عنيفة يف فكر اجملتمع وثقافته جبميع مكوانته وخاصة طلبة املرحلة املتوسطة.
 .2أهنا تستهدف فئة طلبة املرحلة املتوسطة وهم الذين يتأثرون بشكل مباشر وأكثر من مكوانت اجملتمع األخرى،
سيما وأهنم نشأوا مع نشأة هذا التطور التكنولوجي الكبري.
 .3تكمن أمهية البحث يف لفت أنظار أصحاب القرار من مجيع شرائح اجملتمع خبطورة ممارسة وسائل التواصل االجتماعي
إذا ما استخدمت بشكل خاطئ ،كما أهن م سيمارسون يف رفع معدالت الوعي ابالستخدام األمثل ملواقع التواصل
االجتماعي مما يقلل من خطورة انتشار التطرف ابألمن الفكري وتداوله.
حدود البحث:
 .1احلد املوضوعي :وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة
القصيم.
 .2احلد املكاين :منطقة القصيم.
 .3احلد البشري :معلمي املرحلة املتوسطة يف مدارس منطقة القصيم.

 .4احلد الزماين1440 :ه1441-ه.
مصطلحات البحث:
وسائل التواصل االجتماعي:
اصطالحاً:
"هي عبارة عن مواقع على شبكة اإلنرتنت توفر ملستخدميها فرصة للحوار وتبادل املعلومات واآلراء واألفكار واملشكالت
من خالل امللفات الشخصية وألبومات الصور وغرف الدردشة وغري ذلك ،ومن األمثلة على هذه الشبكات مواقع:
( "Facebook، Twitter، Myspace، YouTubeحافظ.)20 ،2000 ،
" هي عبارة عن خدمة متوفرة عرب االنرتنت تعمل على ربط عدد كبري من املستخدمني من شيت أرجاء العامل ومشاركتهم
وتشبيكهم يف موقع الكرتوين واحد يتواصلون معاً مباشرة ويتبادلون األفكار واملعلومات ويناقشون قضااي هلا أمهية مشرتكة
بينهم ،ويتمتعون خبدمات متنوعة عرب املواقع منها احملادثة الفورية والربيد االلكرتوين ومشاركة امللفات النصية واملصورة
وملفات الصور والفيديوهات" (املدهون.)37 ،2012 ،
اجرائياً :هي عبارة عن تطبيقات تكنولوجية مستندة إىل الويب تتيح التفاعل بني الناس ،وتسمح بنقل البياانت
اإللكرتونية وتبادهلا بسهولة ،وتوفر للمستخدمني إمكانية العثور على آخرين يشرتكون يف نفس املصاحل.

األمن الفكري:
اصطالحاً:
"هي القدرة أو احملافظة على سالمة األفكار واملعتقدات الصحيحة لدى األفراد مع تزويدهم أبدوات البحث واملعرفة
وتوعيتهم بطرق التفكري الصحيحة مساندة مبسلك األدب والرتبية وحسن االتصال" (اإلتريب.)170 ،2011 ،
" هي احلماية الفكرية الالزمة والضرورية للفرد للحفاظ على خمزونه الفكري األصيل والتصدي للهجمات الفكرية املنحرفة
مع وضع املعايري واألسس والضوابط الالزمة للفهم الصحيح ،ليعيش حياة امنة ومستقرة يف وطنه وخارجه ،وجتعله قادر
على تصحيح مساره ايل االعتدال والوسطية" (اهلزاين.)372 ،2017،
اجرائياً :هو احلفاظ علي بناء فكر أفراد اجملتمع وثقافتهم وقيمهم ومحايتهم من أي فكر منحرف أو دخيل أو وافد أو
أي شيء ال يتفق مع الضوابط والثوابت الرئيسية واألصيلة.

الدراسات السابقة:
دراسة (اخلثالن ) 2017 ،بعنوان ":تصور مقرتح لتوظيف أدوات التواصل االلكرتوين يف حتقيق األمن الفكري للشباب
مبؤسسات التعليم العايل".
هتدف الدراسة ايل وضع تصور جديد لتأمني الشباب إلكرتونياً يف املرحلة اجلامعية ضد أفكار التطرف الفكري الذي
أصبح ينتشر بشكل ملحوظ بني الشباب ،والكشف عن دور أدوات التواصل االلكرتوين يف التأثري على الشباب ابملرحلة
اجلامعية ،وقد اس تخدام الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وجاءت نتائج الدراسة كمبادرات لكل من األسرة واجلامعة
واجملتمع للتغلب على االاثر السلبية ألدوات التواصل االلكرتوين.
دراسة (اهلزاين ) 2017 ،بعنوان ":الشبكات االجتماعية وأثرها يف تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمرية نورة
بنت عبد الرمحن".
هدفت هذه الدراسة التعرف على أثر الشبكات االجتماعية يف تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمرية نورة
بنت عبد الرمحن ،حيث استخدمت الباحثة املنهج املسحي ،ومن أهم نتائج الدراسة اليت خرجت هبا هي :أن هناك
رغبة كبرية من طالبات البكالوريوس يف تذليل الصعاب واملشكالت من قبل اجلامعة  ،من أجل خلق بيئة اجتماعية
بتعزيز األمن الفكري ،وذلك من خالل حتسني استخدام الشبكات االجتماعية يف تعزيز األمن الفكري بفعالية.
دراسة (املعيذر ) 2015 ،بعنوان " :أثر شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى طالبات املستوى
اجلامعي".
هدفت هذه الدراسة التعرف على االاثر الرتبوية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى طالبات
املستوى اجلامعي من وجهة نظر الطالبات يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ،حيث استخدمت الباحثة يف هذه
الدراسة املنهج الوصفي ،وقد خرجت ا لدراسة بعدة نتائج ومن أمهها :أن االاثر الرتبوية الستخدام وسائل التواصل
االجتماعي على األمن الفكري لدى طالبات املستوى اجلامعي كبرية.
دراسة ( العريشي والدوسري ) 2015 ،بعنوان ":أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي على القيم واألمن الفكري
لديهم :دراسة ميدانية وصفية مطبقة على طالب وطالبات اجلامعات السعودية".
هدفت هذه الدراسة التعرف على واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى طالب اجلامعات السعودية،
والتعرف على ااثرها على القيم االجتماعية واألخالقية واألمن الفكري لديهم ،حيث استخدمت هذه الدراسة املنهج
الوصفي ،وقد خ رجت الدراسة بعدة نتائج ومن أمهها :أن الشبكات االجتماعية هلا العديد من اجلوانب اإلجيابية والسلبية
 ،كما أن هناك العديد من اجملاالت الستخدام الشبكات االجتماعية مثل اجملاالت الدعوية والتعليمية واألخبارية ،ومن

خالهلا ميكن الوصول ايل طرق لتفعيل دور شبكات التواصل االجتماعي يف احلفاظ على قيم طالب اجلامعات السعودية
وتعزيز األمن الفكري لدى الطالب ابجلامعات السعودية من خالل العديد من الطرق ومن أبرزها توعية الطلبة ابجلانب
السليب الستخدام شبكات التواصل االجتماعي عن طريق وسائل االعالم املختلفة املسموع منها واملقروء وتوعية طلبة
اجلامعات ضرورة التقيد بقوانني االتصاالت فيما خيص استخدام اهلاتف النقال أو استخدام االنرتنت للدخول للمواقع
احملظورة.
دراسة (أبو خطوة والباز ) 2014 ،بعنوان " :شبكة لدى طلبة التعليم التواصل االجتماعي وااثرها على األمن الفكري
لدى طلبة التعليم اجلامعي مبملكة البحرين".
هدفت هذه الدراسة التعرف على انعكاسات شبكة التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي
مبملكة البحرين واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي  ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )104طالب وطالبة يف اجلامعة
اخلليجية مبملكة البحرين ،وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج ومن أمهها :أن أثر شبكات التواصل االجتماعي على األمن
الفكري لدى الطلبة بصفة عامة بدرجة متوسطة ،مما يؤكد ضرورة العمل على توعية الطلبة يف املراحل التعليمية املختلفة
ابستخدامات شبكات التواصل االجتماعي والعمل على تنمية التفكري الناقد لديهم ليتمكنوا من فرز ما يعرض عليهم
أفكار واراء ،وعدم االنسياق وراء الدعوات اهلدامة اليت تضر ابستقرار وأمن اجملتمع.

الفصل الثاين
اإلطار النظري
أوالً :وسائل التواصل االجتماعي

مقدمة:
شهد العامل ،يف السنوات األخرية ،نوعاً من التواصل االجتماعي ،بني البشر يف فضاء إلكرتوين افرتاضي ،قرب املسافات
بني الشعوب ،وألغى احلدود ،وزاوج بني الثقافات ومسي هذا النوع من التّواصل بني الناس (شبكات التواصل االجتماعي)،
وتعددت هذه الشبكات واستأثرت جبمهور واسع من املتلقني.
مفهوم وسائل التواصل االجتماعي:
تعد وسائل التواصل االجتماعي من أهم تطبيقات األنرتنت يف السنوات األخرية ،فهي خلقت جمتمعات افرتاضية تنطوي
على أمناط من التفاعل والسلوك ،واجتذبت ماليني املستخدمني من خمتلف األماكن واألعمار.
وقد عرفها صادق أبهنا ":هي منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتكني فيها إبنشاء موقع خاص به،
ومن مث ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات واهلواايت نفسها ".
(رحومة)75 ،2007،
وقد عرفها راضي أبهنا ":عبارة عن منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها إبنشاء
موقع خاص به ،ومن مث ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم نفس اهلواايت واالهتمامات".
(راضي)13 ،2003،
وتستنتج الباحثة من التعريفات السابقة أن وسائل التواصل االجتماعي متثل صفحات الويب ،اليت ميكن أن تسهل
التفاعل النشط بني األعضاء املشرتكني يف هذه الشبكة االجتماعية املوجودة ابلفعل على األنرتنت ،وهتدف إىل توفري
وسائل االهتمام ،واليت من شأهنا أن تساعد على التفاعل بني األعضاء بعضهم ببعض ،وميكن أن تشمل هذه املراسلة
الفورية والدردشة والفيديو واملدوانت والربيد االلكرتوين وتبادل امللفات ..اخل.

أنواع شبكات التواصل االجتماعي:
ظهرت أنواع كثرية ومتعددة لشبكات التواصل االجتماعي علي االنرتنت وهي:
 .1الفيس بوك (Facebook):
هو موقع يساعد على تكوين عالقات بني املستخدمني ،ميكنّهم من تبادل املعلومات ،وامللفات والصور الشخصية،
ومقاطع الفيديو والتعليقات ،كل هذا يتم يف عامل افرتاضي يقطع حاجز الزمن واملكان ،ويعد موقع الفيس بوك واحدا
من أشهر املواقع على الشبكة العاملية ،وأصبح موقع الفيس بوك اليوم منربا افرتاضيا للتعبري.

 .2تويرت (Twitter):
هو موقع شبكات اجتماعية يقدم خدمة تدوين مصغّر ،واليت تسمح ملستخدميه إبرسال حتديثات  Tweetsعن
حالتهم حبد أقصى  140حرف للرسالة الواحدة ،وذلك مباشرة عن طريق موقع (تويرت) ،أو عن طريق إرسال رسالة
نصية قصرية ( ،)SMSأو برامج احملادثة الفورية( .املنصور)88: 2012 ،
 .3املدوانت (:)Weblogs
ظهرت املدوانت يف عام ( )1997على يد ( ،)John Bargerإال أن انتشارها على نطاق واسع مل يبدأ إال بعد
عام ( ،) 1999وهو موقع شخصي على شبكة اإلنرتنت ،يدون فيه آراءه ومواقفه حول مسائل متنوعة ،وتكون هذه
تنظيما ذاتيا ،تساعد األفراد على التفاعل من خالل
املدوانت مؤرخة ،ومرتبة ،زمنياً تصاعداي ،وهذه املدوانت منظمة ً
حل املشكالت االجتماعية والسياسيةَ( .أبو خطوة والباز،
املشاركة ،والتعلم عرب تبادل األفكار واملعلوماتً ،
فضال عن ّ

)194 ،2014

 .4املنتدايت (:)Forums
هي احدى خدمات شبكة االنرتنت اليت انتشرت يف الفرتة األخرية انتشاراً واسعاً غري مسبوق ،وتسمح املنتدايت
بتبادل اآلراء واألفكار وامللفات بني األشخاص كما تقدم النصائح لكثري من املشكالت واالستفسارات اليت يطرحها
األعضاء( .أبو خطوة والباز)194 ،2014 ،
النظرايت املفسرة لظاهرة استخدام وسائل التواصل االجتماعي:
وقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث العلمية حول موضوع مواقع التواصل االجتماعي يف حني بنيت تلك
البحوث والدراسات على نظريتني ومها:
النظرية األوىل :احلتمية التكنولوجية:
أن مستخدمي هذه النظرية ومن يؤيده يقتنعون متاماً أبن التكنولوجيا يف حد ذاهتا تتمتع بقوة التأثري والتغيري يف طبيعة
العالقات االجتماعية والواقع االجتماعي ،ويرى مستخدمي هذه النظرية "احلتمية التكنولوجية" واملؤيدين هبا أهنا متلك
مقاليد التقدم للبشرية وتضعها ذريعة لفشلها يف التواصل احلقيقي على أرض الواقع الذي مل تستطع البشرية حتقيقه وتعده
نوعاً من انتصار التكنولوجيا يف العامل االفرتاضي على الواقع الذي تعايشه البشرية من حوهلا ،فتجد أن األفراد يف خمتلف
بقاع األرض فشلوا يف التوصل إىل حل يبقيهم على اتصال دائم يف حني تدخلت التكنولوجيا بكل ما أوتيت من قوة
لتقدم هلم احللول اجلذرية اليت تقضي على مجيع املشكالت اليت تواجههم وتعيقهم وتعمل على تقريب املسافات بني

مشارق األرض ومغارهبا وهذا وحده كايف ملعتنقي تل ك النظرية .يف حني يرى البعض اآلخر الذي ميلك نظرة تشاؤمية
أن التكنولوجيا ما هي إال أداة لفرض اهليمنة والسيطرة على الشعوب الضعيفة ،والتحكم يف تفكري وقناعات األفراد فهي
تقوم ابقتحام حياة الفرد الشخصية وتفتت عالقاته االجتماعية احلقيقية على أرض الواقع( .السيد)7 ،2013،
النظرية الثانية :احلتمية االجتماعية:
تعتمد هذه النظرية على أن االتصال والعالقات االجتماعية هي األساس يف خلق مواقع التواصل االجتماعي وهي الدافع
األقوى إلنشاء تلك املواقع وليس العكس ،فهم يرون أن العالقات االجتماعية هلا أتثري وقوة كبرية تدفع األشخاص
حمل اولة خلق بيئة جتمعهم حماولني خلق إطار موحد وهو ما دفعهم إىل بناء وتكوين تلك الشبكات االجتماعية سواء
كانت على الشبكة العنكبوتية أو على أجهزة اهلواتف النقالة اخلاصة هبم أو من خالل الوسائل اإلعالمية املسموعة
واملرئية يف حماولة منهم لتقريب املسافات بني بعضهم البعض وهي نظرية يف حد ذاهتا معاكسة للنظرية األوىل "احلتمية
التكنولوجية" واليت ترى أن التكنولوجيا هي صاحبة الفضل يف خلق مناخ جيمع كل تلك العالقات االجتماعية يف إطار
واحد ومن خالل عدة تطبيقات ليختار كل فرد ما يتناسب مع احتياجاته وقناعاته الشخصية( .صادق)9 ،2011،
االستخدامات االجيابية لوسائل التواصل االجتماعي:
االستخدامات االتصالية الشخصية:
وهو االستخدام األكثر شيوعاً ،ولعل الشرارة األوىل للشبكات االجتماعية اليوم كانت هبدف التواصل الشخصي بني
األصدقاء يف منطقة معينة أو جمتمع معني ،وميكن من خالل الشبكات االجتماعية اخلاصة تبادل املعلومات وامللفات
اخلاصة والصور ومقاطع الفيديو ،كما أهنا جمال رحب للتعارف والصداقة ،وخلق جو جمتمع يتميز بوحدة األفكار ،وان
اختلفت أعمارهم وأماكنهم ومستوايهتم العلمية والثقافية.
االستخدامات التعليمية:
إن الدور الذي تلعبه الشبكات االجتماعية يف تطوير التعليم اإللكرتوين وتعمل على إضافة اجلانب االجتماعي له،
واملشاركة من كل األطراف يف منظومة التعليم بداية من مدير املدرسة واملعلم وأولياء األمور وعدم االقتصار على الرتكيز
على تقدمي املقرر للطالب للتواصل واالتصال واملناقشة وابداء الرأي.
االستخدامات احلكومية:
اجتهت كثري من الدوائر احلكومية للتواصل مع اجلمهور من خالل مواقع التواصل االجتماعي ،هبدف قياس وتطوير
اخلدمات احلكومية لديها ،ومسايرة للتقنية احلديثة ،بل أصبح التواصل التقين مع اجلمهور من نقاط تقييم الدوائر احلكومية
وخدماهتا املقدمة ،وتتميز هذه اخلدمة بقلة التكلفة والوصول املباشر للمستفيد األول .وميكن االستفادة من الشبكات

االجتماعية يف حجز املواعيد وأتكيدها ،ونشر التعليمات واإلجراءات ،والتواصل مع املسؤول مباشرة ،وابداء املالحظات
واملقرتحات.
االستخدامات اإلخبارية والدعوية:
أصبحت الشبكات االجتماعية مصدر أصيل من مصادر األخبار لكثري من روادها ،وهي أخبار تتميز أبهنا من مصدرها
األول وبصياغة فردية حرة غالباً ،ال احرتافية والستخدامات خمتلفة سياسية أو دعائية هذا ابإلضافة اىل كوهنا فتحت
الباب للتواصل والدعوة مع اآلخرين من مسلمني وغري مسلمني ابختالف لغاهتم وأجناسهم وبلدهم (الصاعدي2011 ،
.)15 ،
االستخدامات السلبية لوسائل التواصل االجتماعي:
ومن تلك االستخدامات السلبية ما يلي:
 .1بث األفكار اهلدامة والدعوات املنحرفة والتجمعات الفاسدة املفسدة.
البث حيدث خلالً أمنيا وفكراي ،وخباصة أن أكثر رواد الشبكات االجتماعية من الشباب ،مما يسهل إغراءهم،
وهذا ّ
وجتمعات،
واغواءهم ،بدعوات ال حتمل من اإلصالح شيئا ،بل هي للهدم ،والتدمري ،وقد يكون وراء ذلك منظّمات ّ
بل ودول هلا أهداف ختريبية (القدهي.)5 :2012،

 .2عرض املو ّاد اإلابحية والفاضحة واخلادشة للحياء.

إ ّن مسألة اإلابحية اخل لقية ،والدعارة ،من املخاطر العظيمة على اجملتمعات القدمية واملعاصرة ويؤكد ذلك قول الرسول
هللا صلى هللا عليه وسلم" :ما تركت بعدي فتنة هي أخطر على الرجال من النساء" البخاري :كتاب النكاح ،ابب ما
يتقى من شؤم املرأة ،حديث رقم ()4808
لقد ذكرت وزارة العدل األمريكية يف دراسة هلا أن جتارة الدعارة ،واإلابحية اخللقية ،جتارة رائجة جداً ،يبلغ رأس ماهلا
مثانية مليار دوالر ،وهلا أواصر وثيقة تربطها ابجلرمية املنظمة.
وجتارة ال ّدعارة تشمل وسائل عديدة :كالكتب ،واجملالت ،وأشرطة الفيديو ،والقنوات الفضائية اإلابحية ،واإلنرتنت.
وتفيد اإلحصائيات االستخبارية األمريكية ( )FBIأ ّن جتارة الدعارة هي اثلث أكرب مصدر دخل للجرمية املنظّمة بعد
املخدرات والقمار (القدهي.)5 :2012 ،
 .3التشهري والفضيحة واملضايقة ،التحايل ،واالبتزاز ،والتزوير.

وهي أخالقية تظهر على الشبكة العنكبوتية بشكل عام ،لسهولة التدوين ،والتخفي ،على الشبكة ،وهي أخالقيات ال
حتتاج ابلضرورة إىل معرفة اتمة ابلربجمة ،والربجميات ،وال تستند يف الغالب العام إىل مستند شرعي حقيقي ،فال حيتاج
صاحبها للتدليل أو التعليل أو اإلثبات ،كل هذا تقابله أنظمة ،وقوانني ،ال متلك الرد الرادع ملثل هذه التصرفات.
 .4انتهاك احلقوق اخلاصة والعامة.
جرما
اخلصوصية الشخصية اخلاصة ،أو اخلصوصية االعتبارية للمواقع ،من احلقوق احملفوظة ،واليت يعترب االعتداء عليها ً

يستحق صاحبها العقاب والتجرمي ،وقد أدى انتشار الشبكة وخباصة االجتماعية ،مبا حتمله من خصوصية اجتماعية،

السليب هلا،
للشخص واملواقع ،إىل سهولة هتك ستار احلقوق والتالعب هبا ،إما ابلتعطيل ،أو التغيري ،أو ابالستغالل
ّ
وملعلوماهتا( .داود)45 ،2011 ،

اثنياً :األمن الفكري
مقدمة:
يف ضل التطور التكنولوجي املعاصر لقد ساهم هذا التطور احلادث يف استخدام االنرتنت وخباصة شبكات التواصل
االجتماعي خدمة غري مقصودة للمنظمات االرهابية اليت قامت ابستغالهلا يف امتام عملياهتا ضد امن وسالمة الشعوب
واجملتمعات املتحضرة واعماهلا االجرامية اليت تستهدف البين التحتية للدول  ،فقد وفرت تلك الشبكات طريقة سهلة
لنقل االفكار وال بياانت واملعلومات ايل عناصر اجلماعات االرهابية يف غفلة من اجهزة االمن يف بداية االمر وهو ما
حقق هلا منوا كبريا واجتذااب لعناصر من الشباب للوقوع يف براثن اجلماعات االرهابية من اجل القيام مبمارسات ارهابية
.
مفهوم األمن الفكري:
لقد عرفها رشيد أبنه " :حتصني ال طلبة ضد األفكار واملعتقدات غري السليمة واليت تعمل على مقاومة الفكر السليم،
وتسعى ايل تضليل الناس وابعادهم عن طريق احلق والصواب"( .منصور)21 ،2010،

وقد عرفها عبد القادر أبنه" السكينة واالطمئنان واالستقرار ،واختفاء مشاعر اخلوف والقلق على مستوى الفرد واجلماعة
يف مجيع اجملاالت سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية وغريها"( .عبد القادر)52 ،2008 ،
مقومات األمن الفكري:
 -1دور األمن الفكري يف االستقرار االجتماعي والنفسي:
يقدم األمن الفكري جمموعة من القواعد أو املبادئ والقيم احلياتية اليت ميكن من خالهلا حتديد نوعية املمارسات
الفكرية منها وضبطها( :أبو عراد)238-237 ،2010 ،
 .1االسهام يف حتقيق األمن العام والشامل يف اجملتمع ،اذا أن تزعزع األمن الفكري يؤدي ايل اختالل الفرد يف اجلوانب
األخرى.
 .2توفري البيئة املالئمة للتنمية الشاملة واملتكاملة اليت حيتاجها األفراد واجملتمع يف خمتلف جوانب حياهتم احلالية
واملستقبلية.
 .3االسهام يف ضبط الظواهر السلبية االجتماعية ومعاجلتها ،كالتطرف واإلرهاب والعنف واجلرمية وغريها من اَفات
الظواهر السلبية اليت تتعرض هلا اجملتمعات املعاصرة.
 -2دور األمن الفكري يف حتقيق االستقرار الديين واألخالقي:
لألمن الفكري دور مهم يف حتقيق االستقرار الديين واخللقي من خالل الضوابط االَتية( :السديس-20 ،2005 ،
)21
 .1األمن الفكري يهتم بتصحيح املفاهيم واملصطلحات الشرعية وتنميتها من املصطلحات املشبوهة واملغلوطة
 .2األمن الفكري يعزز لدى أبناء الوطن ابلتمكني من التحاور مع العامل بثقة وينتفعون مبا لدى احلضارات
األخرى يف شىت اجملاالت.
 .3األمن الفكري له دور كبري يف مواجهة التطرف من خالل االهتمام بتمكني ودعم احلوار الفكري القائم
على العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،واملبين على احلوار املثقف واحلرية الفكرية السليمة.
 -3دور األمن الفكري يف حتقيق االستقرار السياسي:
لألمن الفكري دور مهم يف حتقيق االستقرار السياسي من خالل( :الغامدي)128-127 ،2010،
 .1التعبئة الفكرية لفئة الشباب فأن مردود ذلك سيعود ابلنفع اإلجيايب على جمتمعاهتم مبا سيحقق والء للقيادة
السياسية.

 .2حتقيق األخوة اإلسالمية من خالل التعاضد والرتابط والتكاتف بني أبناء األمة اإلسالمية.
 .3التصدي لألفكار الضالة واجلرمية والوقاية منها ،وابلتايل سيعزز من استقرار األوضاع الداخلية لألوطان.
أمهية األمن الفكري لدى الطلبة:
ميكن توضيح أمهية األمن الفكري للطلبة من خالل ما يلي( :الوحيق)61-60 ،2005 ،
 .1أن األمن الفكري من الضرورايت حلماية مكتسبات اجملتمع واحلفاظ على عقيدة األمة ومحايته ضرورة كربي.
 .2األمن الفكري حيتاج ايل حراسة كل بيت وكل عقل ومحايتها من االخرتاق والوقوع يف الظالل قدر اإلمكان.
 .3إن األمن الشامل هي مسؤولية األمة جبميع فئاهتا على اختالف ختصصاهتم وأعمارهم ومستوايهتم ومهامهم
وأعماهلم ،ولكن األمن الفكري أخص من ذلك فهو مسؤولية كل فرد ولو كانت تلك املسؤولية متعلقة بذاته.
وتستنتج الباحثة أن أمهية األمن الفكري تنبع من ارتباطه بدين األمة ،وأساس علوها وذكرها ،وسبب جمدها وعزها،
حيث يرتبط األمن الفكري أبنواع األمن األخرى وأنه األساس هلا والركن األهم يف نظم بنائها.
انعكاسات وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة:
إن تفاعل الطلبة أبفكارهم وعقوهلم وشخصياهتم مع وسائل التواصل االجتماعي يرتك أبعاداً متعددة االجتاهات تنعكس
سواء إجيايب أو سليب على األمن الفكري لديهم كما يلي:
 -1البعد االجتماعي والنفسي :ال تعد وسائل التواصل االجتماعي جمرد شبكة اتصاالت فقط بل أصبحت عنصر
أساسي يف اجملتمع يعادل العناصر الرئيسية يف النسيج االجتماعي  ،حيث أن التفاعل مع االنرتنت يسعي يف
هدم الروابط االجتماعية ألنه يكون شكل من االتصال دون االحتكاك( .األسطل)18 ،2011 ،
 -2البعد الديين واألخالقي :استخدام وسائل التواصل االجتماعي يؤدي ايل التقليل من احلدود والقيود اليت كانت
تقوم بعملية ضبط السلوك املعلومايت  ،حيث أصبح من السهل جتاوز املبادئ والقيم والضوابط االجتماعية،
فهناك مواقع اابحية تعمل على تدمري القيم واألخالق وتنمي الرذيلة وتبعد االنسان عن دينه وعاداته وتقاليده،
وتدفعه الرتكاب اجلرائم وفعل احملرمات  ،ابلرغم من بعض احللول التكنولوجية ملنع العثور على تلك املواقع اال
أن الكثري من متصفحي االنرتنت قادرون الوصول إليها( .قنيطة)22 ،2011 ،
 -3البعد السياسي :يسعى االنرتنت ايل حتقيق إطار سياسي مناسب يرتبط ابلسلطة ألهنا يسعي ايل متويلها ،ولكن
هناك العديد من املشاكل السياسية اليت يسببها االستخدام السيء لشبكة االنرتنت ،ومن هذه املشاكل
اإلرهاب واملواقع املعادية ضد سياسة الدولة والتجسس االلكرتوين( .قنيطة)30-28 ،2011،

الفصل الثالث
طريقة الدراسة وإجراءاهتا
يتناول هذا الفصل وصفاً مفصالً لإلجراءات اليت مت إتباعها يف تنفيذ الدراسة ،ومن ذلك تعريف منهج الدراسة ،ووصف
جمتمع الدراسة ،وحتديد عينة الدراسة ،وإعداد أداة الدراسة (االستبانة)  ،والتأكد من صدقها وثباهتا ،وبيان إجراءات
الدراسة ،واألساليب اإلحصائية اليت استخدمت يف معاجلة النتائج ،وفيما يلي وصف هلذه اإلجراءات.
منهج الدراسة
استخدم املنهج الوصفي التحليلي والذي حياول دراسة وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة
املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم من وجهة نظر املعلمني  ،وحياول املنهج الوصفي التحليلي أن يقارن ويفسر ويقيم
أمالً يف التوصل إيل تعميمات ذات معين يزيد هبا رصيد املعرفة عن املوضوع.
وقد استخدم مصدرين أساسني للمعلومات:
املصادر الثانوية :حيث مت االجتاه يف معاجلة اإلطار النظري للبحث إيل مصادر البياانت الثانوية واليت تتمثل يف الكتب
واملراجع ذات العالقة ،والدورايت واملقاالت والتقارير ،واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدارسة،
والبحث واملطالعة يف مواقع اإلنرتنت املختلفة.
املصادر األولية :ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع البحث مت اللجوء إيل مجع البياانت
األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للبحث ،صممت خصيصا ًهلذا الغرض ،ووزعت على ( )60من معلمي املرحلة
املتوسطة مبدينة القصيم.
جمتمع الدراسة
مشل جمتمع الدراسة مجيع معلمي املرحلة املتوسطة مبدينة القصيم .
عينة الدراسة
مت اختيار عينة عشوائية ممثلة جملتمع الدراسة وتتكون من ( )60من معلمي املرحلة املتوسطة مبدينة القصيم  ،وأخذت
العينة بطريقة عشوائية وسوف يتم توزيع عينة الدراسة كالتايل-:

جدول رقم ( )1توزيع عينة الدراسة بناءً على متغري النوع
التكرار

النسبة املئوية

أنثى

45

75.0

ذكر

15

25.0

اجملموع

60

100.0

تبني من خالل نتائج اجلدول ( )1أن ( )%75من العينة كانت من املعلمات  ،وكان ( )%25من العينة من املعلمني
 ،وهذا املتغري مت طرحه ملعرفة دوره يف دراسة وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة
املتوسطة يف منطقة القصيم من وجهة نظرهم .
جدول رقم ( )2توزيع عينة الدراسة بناءً على املؤهل العلمي
التكرار

النسبة املئوية

بكالوريوس

42

70.0

دبلوم

16

26.7

دراسات عليا

2

3.3

اجملموع

60

100.0

تبني من خالل نتائج اجلدول ( )2أن ( )%70من العينة كان مؤهلهم العلمي بكالوريوس  ،وكان ( )%26.7من العينة
مؤهلهم العلمي دبلوم  ،وكان ( ) %3.3من العينة مؤهلهم العلمي دراسات عليا ،وهذا املتغري مت طرحه ملعرفة دوره يف
دراسة وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم من وجهة
نظرهم .
جدول رقم ( )3توزيع عينة الدراسة بناءً على متغري عدد سنوات اخلربة
التكرار

النسبة املئوية

أقل من  5سنوات

2

3.3

من  10-6سنوات

9

15.0

أكثر من  10سنوات

49

81.7

اجملموع

60

100.0

تبني من خالل نتائج اجلدول ( )3أن ( )%81.7من العينة كان سنوات اخلربة لديهم أكثر من  10سنوات ،بينما كان
( )%15من العينة سنوات اخلربة لديهم من  10-6سنوات ،بينما كان ( )%3.3من العينة كان سنوات اخلربة لديهم
أقل من  5سنوات ،وهذا املتغري مت طرحه ملعرفة دور متغري عدد سنوات اخلربة يف دراسة وسائل التواصل االجتماعي
وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم من وجهة نظرهم
أداة الدراسة
من أجل حتقيق أهداف الدراسة مت تطوير االستبانة اعتمادا على مراجعة الدراسات السابقة وقد تكونت االستبانة من
قسمني رئيسيني مها:
القسم األول :وهو عبارة عن السمات الشخصية عن املستجيب (النوع ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة)
القسم الثاين  :وهو عبارة عن دراسة وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف
منطقة القصيم من وجهة نظرهم وتتكون من ( )3حماور
احملور األول :االاثر االجتماعية والنفسية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري ويتكون من  7فقرة
احملور الثاين :االاثر الدينية واألخالقية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري ويتكون من  7فقرة
احملور الثالث :االاثر السياسية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري ويتكون من  7فقرة
صدق االستبانة
يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه ،ومت التأكد من صدق االستبانة بطريقتني:
صدق االتساق الداخلي
 -1صدق االتساق الداخلي
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع احملور الذي تنتمي إليه
هذه الفقرة ،وقد مت حساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بني كل فقرة من
فقرات جماالت االستبانة والدرجة الكلية للمحور نفسه.
أ-معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور األول والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة
دالة عند مستوى معنوية  0.05 = αوبذلك يعترب احملور صادق ملا وضع لقياسه.
جدول ( )4معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور والدرجة الكلية للمحور األول
الفقرة

معامل ارتباط

مستوي الداللة

التأثر آبراء االخرين وأفكارهم وتصوراهتم واتباعها

0.696

دالة احصائيا

نشر االشاعات واألفكار اخلاطئة اليت تضر ابلفرد واجملتمع.

0.692

دالة احصائيا

اإلساءة والتشهري جبهات وأفراد دون وجه حق.

0.672

دالة احصائيا

التشكيك بقيمة الرتاث احلضاري والرموز الوطنية.

0.682

دالة احصائيا

عدم الثقة بكل ما يكتب على شبكات التواصل االجتماعي وذلك بسبب
ظاهرة االنتحال الشخصي.

0.633

دالة احصائيا

تكوين صداقات وجمموعات ذات ميول واجتاهات مشرتكة.

0.601

دالة احصائيا

نشر أفكار هدامة وقناعات مضللة تتنايف مع املعايري والقيم االجتماعية.

0.701

دالة احصائيا

ب -معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور الثاين والدرجة الكلية للمحور الثاين ،والذي يبني أن معامالت
االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية  0.05 = αوبذلك يعترب احملور صادق ملا وضع لقياسه.
جدول ( )5معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور والدرجة الكلية للمحور الثاين
معامل ارتباط

الفقرة
االفراط يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي يؤدى ايل تقصريهم أبداء
العبادات.

0.689

مستوي الداللة
دالة احصائيا

ااتحة الفرصة ملناقشة املسائل الدينية واجلدلية.

0.805

دالة احصائيا

نشر الشبهات املثارة حول الرسول صلي هللا عليه وسلم.

0.758

دالة احصائيا

نشر مواقع الفرق املنحرفة اليت حتمل صفة اإلسالم.

0.763

دالة احصائيا

نشر املقاطع اإلابحية املخلة ابآلداب واملنافية لألخالق.

0.821

دالة احصائيا

تصدير األفكار والقيم والعادات واألفكار الغربية.

0.938

دالة احصائيا

زعزعة الطمأنينة وبث روح الكراهية بني خمتلف طبقات اجملتمع.

0.816

دالة احصائيا

ج-معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور الثالث والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبني أن معامالت االرتباط
املبينة دالة عند مستوى معنوية  0.05 = αوبذلك يعترب احملور صادق ملا وضع لقياسه.
جدول ( )6معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور والدرجة الكلية للمحور الثالث
الفقرة

معامل ارتباط

مستوي الداللة

توجيه األخبار واملعلومات املضللة والكاذبة جتاه سياسة احلكومة.

0.637

دالة احصائيا

استخدام الفضائح املفربكة واملعلومات الكاذبة لزعزعة الثقة برجال الدولة.

0.461

دالة احصائيا

التدريب على األعمال اإلرهابية.

0.827

دالة احصائيا

تزوير احلقائق والتجنيد ومجع التربعات للمنظمات اإلرهابية ونشر أفكارها0.764 .

دالة احصائيا

االنقياد آلراء االخرين وتوجهاهتم وتصوراهتم.

0.514

دالة احصائيا

تنمية قدرات الطلبة على النقاش واحلوار البناء.

0.753

دالة احصائيا

تعزز القيم املنوطة ابملسؤولية الوطنية واملواطنة.

0.822

دالة احصائيا

 -2الصدق البنائي
يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى حتقق األهداف اليت تريد األداة
الوصول إليها ،ويبني مدي ارتباط كل جمال من جماالت الدراسة ابلدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
يبني اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط يف مجيع جماالت االستبانة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية 0.05 = α
وبذلك يعترب مجيع جماالت االستبانة صادقه ملا وضعت لقياسه.

جدول( )7معامل ارتباط بريسون لكل جمال مع الدرجة الكلية
احملاور

معامل ارتباط

مستوي الداللة

االجتماع وأثرها عىل األمن
االثار االجتماعية والنفسية لوسائل التواصل
ي
الفكري

0.811

دالة احصائيا

االجتماع وأثرها عىل األمن
االثار الدينية واألخالقية لوسائل التواصل
ي
الفكري

0.854

دالة احصائيا

االجتماع وأثرها عىل األمن الفكري
االثار السياسية لوسائل التواصل
ي

0.857

دالة احصائيا

االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللةα = 0.05 .

يتضح من اجلدول أن قيمة معامل االرتباط عند الفقرات دالة إحصائياً حيث أن مجيع اجملاالت ترتبط ببعضهما البعض
وابلدرجة الكلية لالستبانة ،حيث أن هذا االرتباط ذو داللة إحصائية وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة جيدة من
الصدق واالتساق الداخلي.
ثبات االستبانة
مت تقدير ثبات االستبانة على أفراد العينة االستطالعية ،وذلك ابستخدام طريقيت معامل ألفا
كرونباخ والتجزئة النصفية.
 -1طريقة التجزئة النصفية
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو مت اعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة
حتت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعين االستقرار يف نتائج االستبانة
وعدم تغيريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فرتات زمنية
معينة ،حيث مت جتزئة فقرات االختبار إىل جزئيني (األسئلة ذات األرقام الفردية ،واألسئلة ذات األرقام
الزوجية) ،مث مت حساب معامل االرتباط بني درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية وبعد
ذلك مت تصحيح معامل االرتباط مبعادلة سبريمان براون.
معامل االرتباط املعدل =  r/1+r2حيث  rمعامل االرتباط بني درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية.
ومت احلصول على النتائج املوضحة يف اجلدول:

جدول( )8طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
احملاور

معامل االرتباط قبل معامل االرتباط بعد
التعديل

التعديل

االجتماع وأثرها عىل األمن
االثار االجتماعية والنفسية لوسائل التواصل
ي
الفكري

0.812

0.829

االجتماع وأثرها عىل األمن
االثار الدينية واألخالقية لوسائل التواصل
ي
الفكري

0.875

0.901

االجتماع وأثرها عىل األمن الفكري
االثار السياسية لوسائل التواصل
ي

0.846

0.978

الدرجة الكلية

0.901

0.803

يتضح من النتائج املوضحة يف اجلدول أن قيمة معامل االرتباط املعدل) سيربمان مقبول ودال احصائياً) ،وبذلك تكون
قد مت التأكد من ثبات استبانة الدراسة مما جيعلنا على ثقة اتمة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة
عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا.
 -2طريقة ألفا كرونباخ:
مت استخدام طريقة أخرى حلساب الثبات ،وكانت النتائج كما يف اجلدول االيت ،وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع
بدرجة عالية من الثبات.
جدول ( )9معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
احملاور

معامل الفا

االجتماع وأثرها عىل األمن الفكري
االثار االجتماعية والنفسية لوسائل التواصل
ي

0.853

االجتماع وأثرها عىل األمن الفكري
االثار الدينية واألخالقية لوسائل التواصل
ي

0.889

االجتماع وأثرها عىل األمن الفكري
االثار السياسية لوسائل التواصل
ي

0.892

الدرجة الكلية

0.979

الثبات = اجلذر الرتبيعي املوجب ملعامل ألفا كرونباخ
يتضح من النتائج املوضحة يف جدول ( ) 12أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت عالية لكل لكل جمال من جماالت
االستبانة .كذلك كانت قيمة معامل ألفا جلميع فقرات االستبانة كانت ( ،)0.979وهذا يعىن أن معامل الثبات ممتاز،
وتكون االستبانة يف صورهتا النهائية ،وبذلك تكون قد أتكدت من صدق وثبات استبانة الدراسة مما جيعله على ثقة
اتمة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا.
اختبار التوزيع الطبيعي:
يعترب شرط التوزيع الطبيعي للبياانت من الشروط املهمة الستخدام االختبارات املعلمية  ،وللتحقق من هذا الشرط
ملتغريات الدراسة مت استخدام اختبار( ، )Kolmogorov-Smirnovوكانت النتائج كالتايل:
جدول( : )10نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
الدرجة الكلية

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

0.358

0.178

وأشارت النتائج أن بياانت مجيع متغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي  ،حيث أن مستوى داللة االختبار أكرب من
 ، 0.05وابلتايل فإن الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي  ،وبذلك نستخدم االختبارات املعلمية املناسبة.
أهم األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة
مت تفريغ وحتليل االستبانة من خالل برانمج التحليل اإلحصائي
). ( Statistical Package for the Social Sciences
وقد مت استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب املئوية والتكرارات واملتوسط احلسايب والوزن النسيب والرتتيب ويستخدم هذا األمر بشكل أساسي
ألغراض معرفة تكرار فئات متغري ما وتفيد يف وصف عينة الدراسة.
 .2اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaوطريقة التجزئة النصفية ملعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .3درجة لقياس  pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بريسون .يستخدم هذا االختبار
إلجياد صدق االستبانة الداخلية.
 .4اختبار الفرضيات ( )One Way ANOVAللتعرف إىل الفروق واليت تعزي إىل املتغريات الدميوغرافية
.

حتليل النتائج:
يتناول هذا القسم عرض وحتليل ألهم النتائج االحصائية اليت مت الوصول اليها حول مشكلة الدراسة واليت هتدف إىل
دراسة وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم من وجهة
نظرهم ،وبناء على حتليل نتائج الدراسية مت اختبار الفرضيات ومناقشتها والتعليق عليها وتفسريها مبا يتناسب مع مشكلة
الدراسة.
حيث أنه قد استخدم مقياس ليكرت اخلماسي يف إعداد أداة الدراسة  ،فقد تبنت الدراسة املعيار املوضح يف اجلدول
رقم ( ، )14للحكم على اجتاه كل فقرة عند استخدام مقياس ليكرت اخلماسي  ،وذلك ابالعتماد بشكل رئيسي على
قيمة الوسط احلسايب والوزن النسيب لتحديد مستوى املوافقة على فقرات وحماور الدراسة .
جدول رقم ( : )11سلم املقياس املستخدم يف الدراسة

املستوى

ابدا

الوسط احلسايب

أقل من 1.97

الوزن النسيب

أقل
%35.9

اندرا

احياان

غالبا

1.80

إىل 2.60

إىل 3.40

2.59

3.39

4.19

إىل  %52إىل

%68

من %36
%51.9

67.9%

دائما
إىل
إىل

%83.9

أكثر من 4.20
أكثر من %84

وهذا يعطي داللة احصائية على أن :
● املتوسطات اليت تقل عن ( )1.79تدل على وجود معارضة شديدة على الفقرة أو فقرات احملور ككل .
● املتوسطات احملصورة بني (1.80إىل  )2.59تدل على وجود معارضة على الفقرة أو فقرات احملور ككل .
● املتوسطات احملصورة بني (2.60إىل  )3.39تدل على حيادية اإلجابة على الفقرة أو فقرات احملور ككل .
● املتوسطات احملصورة بني ( 3.40إىل  )4.19تدل على املوافقة على الفقرة أو فقرات احملور ككل
● املتوسطات اليت تزيد عن ( )4.20تدل على املوافقة الشديدة على الفقرة أو فقرات احملور ككل
االجابة على أسئلة الدراسة:
 -1ما مدي االاثر االجتماعية والنفسية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدي طلبة املرحلة
املتوسطة يف مدينة القصيم؟
مت استخدام اختبار  test-tملعرفة إذا ما كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت اىل درجة املوافقة املتوسطة
وهي  3أم ال ،وقامت الباحثة حبساب املتوسط واالحنراف املعياري والوزن النسيب والرتتيب لفقرات االستبانة.
جدول رقم ( )12الوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب واختبار tوالرتتيب لفقرات احملور األول
م

الفقرة

1

التأثر ابَراء االخرين وأفكارهم وتصوراهتم واتباعها

املتوسط

االحنراف الوزن

قيمة

Sig.

املعياري

النسيب

االختبار

4.20

.97

84.00

9.575

.000

4.00

.99

80.00

7.812

.000

3

اإلساءة والتشهري جبهات وأفراد دون وجه حق.

3.75

1.04

75.00

5.611

.000

4

التشكيك بقيمة الرتاث احلضاري والرموز الوطنية.

3.53

1.20

70.60

3.443

.001

2

نشر االشاعات واألفكار اخلاطئة اليت تضر ابلفرد
واجملتمع.

5
6
7

عدم الثقة بكل ما يكتب على شبكات التواصل
االجتماعي وذلك بسبب ظاهرة االنتحال الشخصي.
تكوين صداقات وجمموعات ذات ميول واجتاهات
مشرتكة.
نشر أفكار هدامة وقناعات مضللة تتنايف مع املعايري
والقيم االجتماعية.
الدرجة الكلية للمحور األول

3.63

1.07

72.60

4.572

.000

3.98

1.07

79.60

7.149

.000

3.86

.94

77.20

6.806

.000

3.84

.81

76.79

8.040

.000

وبعد االختبار وجدت النتائج كالتايل :
بلغت قيمة  ، )8.040( t-testبلغت قيمة داللة االختبار احملسوبة ( ) 0.000= sigوهي قيمة معنوية تدل على أن هناك
استجابة وموافقة على هذه الفقرات وكان الوزن النسيب حملور االاثر االجتماعية والنفسية لوسائل التواصل االجتماعي
وأثرها على األمن الفكري لدي طلبة املرحلة املتوسطة يف مدينة القصيم يساوي  %76.79وهي تدل على أن هناك
موافقة بدرجة كبرية على فقرات احملور األول.
يتضح من خالل اجلدول أن أعلى فقرة حسب املتوسط احلسايب هي كما يلي :
 الفقرة رقم ( )1واليت نصها " التأثر ابَراء االخرين وأفكارهم وتصوراهتم واتباعها " حصلت على وزن نسيب قدره ( )% 84ومستوى داللة أقل من  0.05لذلك تعترب هذه الفقرة دالة احصائياً .
و يتضح من خالل اجلدول أن أقل فقرة حسب املتوسط احلسايب هي كما يلي :
 الفقرة رقم ( ) 4واليت نصها " التشكيك بقيمة الرتاث احلضاري والرموز الوطنية ".حصلت على وزن نسيب قدره( )% 70.6ومستوى داللة أقل من  0.05لذلك تعترب هذه الفقرة دالة احصائياً.

وتُشري النتيجة السابقة إىل اتفاق بني ِوجهات نظَر أفراد عيّنة ال ّدراسة حنو التأثر آبراء االخرين وأفكارهم

وتصوراهتم واتباعها ،وتتفق تلك النتيجة ما أشارت إليه دراسة (أبو خطوة والباز )2014 ،وهي العمل على
تنمية التفكري الناقد لديهم ليتمكنوا من فرز ما يعرض عليهم أفكار واراء ،وعدم االنسياق وراء الدعوات اهلدامة اليت

تضر ابستقرار وأمن اجملتمع ،وذلك يعود إىل أن الطلبة يتأثرون آبراء وأفكار االخرين عرب وسائل التواصل
االجتماعي.
 -2ما مدى االاثر الدينية واألخالقية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لطلبة املرحلة املتوسطة
يف مدينة القصيم ؟

مت استخدام اختبار  test-tملعرفة اذا ما كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت اىل درجة املوافقة املتوسطة
وهي  3أم ال  ،و قام الباحث حبساب املتوسط واالحنراف املعياري والوزن النسيب والرتتيب لفقرات احملور الثاين
.
جدول رقم ( )13الوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب واختبار tوالرتتيب لفقرات احملور الثاين
م
1

املتوسط

الفقرة
االفراط يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي يؤدى
ايل تقصريهم أبداء العبادات.

 2ااتحة الفرصة ملناقشة املسائل الدينية واجلدلية.
3

نشر الشبهات املثارة حول الرسول صلي هللا عليه
وسلم.

 4نشر مواقع الفرق املنحرفة اليت حتمل صفة اإلسالم.
5

نشر املقاطع اإلابحية املخلة ابآلداب واملنافية
لألخالق.

 6تصدير األفكار والقيم والعادات واألفكار الغربية.
7

زعزعة الطمأنينة وبث روح الكراهية بني خمتلف طبقات
اجملتمع.
الدرجة الكلية للمحور الثاين

االحنراف الوزن

قيمة

Sig.

املعياري

النسيب

االختبار

4.42

.77

88.40

14.333

.000

3.82

1.11

76.40

5.688

.000

3.60

1.44

72.00

3.227

.002

3.67

1.31

73.40

3.940

.000

3.82

1.31

76.40

4.835

.000

4.25

1.00

85.00

9.662

.000

3.82

1.14

76.40

5.538

.000

3.91

1.02

78.24

6.950

.000

وبعد االختبار وجدت النتائج كالتايل :
بلغت قيمة  ، )6.950( t-testبلغت قيمة داللة االختبار احملسوبة ( ) 0.000= sigوهي قيمة معنوية تدل على أن هناك
موافقة على هذه الفقرات وكان الوزن النسيب لألاثر الدينية واألخالقية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن
الفكري لطلبة املرحلة املتوسطة يف مدينة القصيم يساوي  %78.24وهي تدل على أن هناك موفقة بدرجة كبرية على
فقرات احملور الثاين.
يتضح من خالل اجلدول أن أعلى فقرة حسب املتوسط احلسايب هي كما يلي :

 الفقرة رقم ( )6واليت نصها " تصدير األفكار والقيم والعادات واألفكار الغربية "..حصلت على وزن نسيب قدره ( )% 85ومستوى داللة أقل من  0.05لذلك تعترب هذه الفقرة دالة احصائياً .
و يتضح من خالل اجلدول أن أقل فقرة حسب املتوسط احلسايب هي كما يلي :
 الفقرة رقم ( )3واليت نصها " نشر الشبهات املثارة حول الرسول صلي هللا عليه وسلم ".حصلت على وزن نسيب قدره( )% 72ومستوى داللة أقل من  0.05لذلك تعترب هذه الفقرة دالة احصائياً.

وتُشري النتيجة السابقة إىل اتفاق بني ِوجهات نظَر أفراد عيّنة ال ّدراسة حنو تصدير األفكار والقيم والعادات

واألفكار الغربية  ،وتتفق تلك النتيجة ما أشارت إليه دراسة ( العريشي والدوسري )2015 ،وهي ضرورة التقيد

بقوانني االتصاالت فيما خيص استخدام اهلاتف النقال أو استخدام االنرتنت للدخول للمواقع احملظورة  ،وذلك يدل
على أن وسائل التواصل االجتماعي هلا جانب سليب يف تصدير األفكار والقيم الغريبة من خالل املواقع
احملظورة ،واتفقت أيضاً مع دراسة (أبو خطوة والباز )2014 ،اليت نص على عدم االنسياق وراء الدعوات اهلدامة
اليت تضر ابستقرار وأمن اجملتمع ،وهذا يدل أبن االنسياق حنو األفكار الغريبة والضالة على وسائل التواصل االجتماعي

ستضر ابلفرد واجملتمع.
 .3ما مدى االاثر السياسية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لطلبة املرحلة املتوسطة يف مدينة القصيم
؟
مت استخدام اختبار  test-tملعرفة اذا ما كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت اىل درجة املوافقة املتوسطة
وهي  3أم ال  ،و قام الباحث حبساب املتوسط واالحنراف املعياري والوزن النسيب والرتتيب لفقرات احملور الثالث
.
جدول رقم ( )14الوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب واختبار tوالرتتيب لفقرات احملور الثالث
م الفقرة
1
2

املتوسط

توجيه األخبار واملعلومات املضللة والكاذبة جتاه سياسة
احلكومة.
استخدام الفضائح املفربكة واملعلومات الكاذبة لزعزعة
الثقة برجال الدولة.

 3التدريب على األعمال اإلرهابية.

االحنراف الوزن

قيمة

Sig.

املعياري

النسيب

االختبار

3.37

1.41

67.40

9.485

.000

3.30

1.45

66.00

5.658

.000

2.67

1.59

53.40

3.798

.002

4

تزوير احلقائق والتجنيد ومجع التربعات للمنظمات

2.83

1.59

56.60

8.785

.000

 5االنقياد الَراء االخرين وتوجهاهتم وتصوراهتم .

3.68

1.28

73.60

4.835

.000

 6تنمية قدرات الطلبة على النقاش واحلوار البناء.

3.00

1.29

60.00

9.662

.000

 7تعزز القيم املنوطة ابملسؤولية الوطنية واملواطنة.

3.13

1.28

62.60

4.475

.000

3.14

1.16

62.81

5.698

.000

اإلرهابية ونشر أفكارها.

الدرجة الكلية للمحور الثالث

وبعد االختبار وجدت النتائج كالتايل :
بلغت قيمة  ، )5.698( t-testبلغت قيمة داللة االختبار احملسوبة ( ) 0.000= sigوهي قيمة معنوية تدل على أن هناك
درجة موافقة متوسطة على هذه الفقرات وكان الوزن النسيب حملور االاثر السياسية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها
على األمن الفكري لطلبة املرحلة املتوسطة يف مدينة القصيم يساوي  %62.81وهي تدل على أن هناك درجة موافقة
بدرجة متوسطة على فقرات احملور الثالث.
يتضح من خالل اجلدول أن أعلى فقرة حسب املتوسط احلسايب هي كما يلي :
 الفقرة رقم ( )5واليت نصها " االنقياد الَراء االخرين وتوجهاهتم وتصوراهتم  ".حصلت على وزن نسيب قدره ( 73.6 )%ومستوى داللة أقل من  0.05لذلك تعترب هذه الفقرة دالة احصائياً .
و يتضح من خالل اجلدول أن أقل فقرة حسب املتوسط احلسايب هي كما يلي :
 الفقرة رقم ( )3واليت نصها " التدريب على األعمال اإلرهابية "..حصلت على وزن نسيب قدره ()% 53.4ومستوى داللة أقل من  0.05لذلك تعترب هذه الفقرة دالة احصائياً .

وتُشري النتيجة السابقة إىل اتفاق بني ِوجهات نظَر أفراد عيّنة ال ّدراسة حنو االنقياد الَراء االخرين وتوجهاهتم

وتصوراهتم  ،وتتفق تلك النتيجة ما أشارت إليه دراسة (أبو خطوة والباز )2014 ،وهي العمل على تنمية
التفكري الناقد لديهم ليتمكنوا من فرز ما يعرض عليهم أفكار واراء ،وعدم االنسياق وراء الدعوات اهلدامة اليت تضر

ابستقرار وأمن اجملتمع ،وذلك يعود إىل أن الطلبة يف هذه املرحلة ال يتخذون قراراهتم أبنفسهم بل ينقادون
الَراء االخرين.
التساؤل الثاين :

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد عينة الدراسة حول وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على
األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم اليت تعزى للمتغريات التالية (املؤهل العلمي  ،سنوات اخلربة
)؟
ابستخدام اختبار  One Way Anovaمت اختبار الفرضية العدمية ( )H0اليت تنص على عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف استجاابت أفراد عينة الدراسة حول وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة
املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم اليت تعزى للمتغريات التالية (املؤهل العلمي  ،سنوات اخلربة ) ،مقابل الفرضية البديلة
( ) H1اليت تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد عينة الدراسة حول وسائل التواصل
االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم اليت تعزى للمتغريات التالية (املؤهل
العلمي  ،سنوات اخلربة ) ،وللتحقق من صحة الفرض مت استخدام اختبار  One Way ANOVAواجلدول
يوضح ذلك :
جدول رقم ()15
معامل One Way ANOVAإلجياد فروق ذات داللة إحصائية تعزي للمتغريات الدميوغرافية
املتغريات

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط
املربعات

قيمة
"ف"

2.432

2

1.21
6

.08 1.961
4

داخل اجملموعات

21.179

57

.307

اجملموع

23.611

59

بني اجملموعات

.071

2

.035

داخل اجملموعات

23.540

57

.341

اجملموع

23.611

59

جمموع املربعات
بني اجملموعات

املؤهل العلمي

سنوات اخلربة

.104

قيمة مستوى
الداللة الداللة

.90
2

غري دالة
احصائيا
غري دالة
احصائيا

أظهرت النتائج الواردة يف اجلدول أن قيمة ف احملسوبة أقل من ف اجلدولية أي انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
يف استجاابت أفراد عينة الدراسة حول وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة
يف منطقة القصيم اليت تعزى للمتغريات التالية (املؤهل العلمي  ،سنوات اخلربة ) ،حيث كانت قيمة الداللة غري دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ( ، )0.05= αوابلتايل نقبل الفرض العدمي

الفصل الرابع
ملخص نتائج وتوصيات الدراسة
النتائج:
مت التوصل إىل النتائج التالية:
 الوزن النسيب حملور االاثر االجتماعية والنفسية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لديطلبة املرحلة املتوسطة يف مدينة القصيم يساوي  %76.79وهي تدل على أن هناك موافقة بدرجة كبرية على
احملور األول.
 الوزن النسيب حملور االاثر الدينية واألخالقية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لطلبة املرحلةاملتوسطة يف مدينة القصيم يساوي  %78.24وهي تدل على أن هناك موفقة بدرجة كبرية على فقرات احملور
الثاين.
 الوزن النسيب حملور االاثر السياسية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لطلبة املرحلة املتوسطةيف مدينة القصيم يساوي  %62.81وهي تدل على أن هناك درجة موافقة بدرجة متوسطة على فقرات احملور
الثالث.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد عينة الدراسة حول وسائل التواصل االجتماعي وأثرهاعلى األمن الفكري لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم اليت تعزى للمتغريات التالية (املؤهل العلمي،
سنوات اخلربة).
 -يتأثر طلبة املرحلة املتوسطة آبراء االخرين وأفكارهم وتصوراهتم واتباعها.

 يتأثر طلبة املرحلة املتوسطة ابألفكار والقيم والعادات واألفكار الغربية. يعاين الطالب من االنقياد آلراء االخرين وتوجهاهتم وتصوراهتم.التوصيات:
بناء على نتائج الدراسة نوصي ابلتايل:
 جيب على وزارة التعليم تفعيل خدمات االرشاد النفسي واالجتماعي للطلبة داخل املدارس ،خاصة يف جمالتنمية مهاراهتم الشخصية واالجتماعية.
 زايدة التعاون بني إدارة مدارس املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم والقطاعات احلكومية واخلاصة يف املنطقةلتعزيز األمن الفكري لدى الطلبة.
 ضرورة عقد الندوات والورش التعليمية داخل املدارس لتوضيح أهداف وسائل التواصل االجتماعي للطالبوتعريفهم ابستخداماهتا وكيف ميكن االستفادة منها.
 ضرورة تكثيف الربامج واملناشط اإلسالمية اخلاصة بتنشئة طالب املرحلة املتوسطة من شأهنا بيان خطورة ماتدعو إليه بعض مواقع وسائل التواصل االجتماعي من التحلل والبعد عن القيم واملثل العليا للمجتمع املسلم.
 على إدارات امل دارس املتوسطة يف منطقة القصيم تعزيز مفاهيم االنتماء واملشاركة السياسية بكافة أشكاهلا،ونشرها بني الطلبة ،والتأكيد على أمهية إعطاء أولوية للمصلحة العامة على املصلحة الفئوية للمجتمع.

املراجع:
 إبراهيم ،حممد عبد الرازق؛ موسي ،هاين حممد ( .)2003القيم لدى شباب اجلامعة يف مصر ومتغريات القرن احلادي والعشرين،جملة الرتبية املعاصرة ،مج (.121-45 .)64
 أبو خطوة ،السيد؛ الباز ،أمحد ( .)2014شبكة التواصل االجتماعي وااثرها على األمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعيمبملكة البحرين .اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي.225-187.)15(7 .
 أبو عراد ،صاحل بن على( .)2010دور اجلامعة يف حتقيق األمن الفكري تصور مقرتح .اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب..224-157 ،)27(52
 اإلتريب ،هويدا حممود( .)2011دور اجلامعة يف حتقيق األمن الفكري لطالهبا (تصور مقرتح) ،جملة مستقبل الرتبية العربية،.224-157 .)18(70
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املالحق
استبانة
بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
املعلم الفاضل  ،،املعلمة الفاضلة
تقوم الباحثة إبجراء دراسة علمية بعنوان " وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري لدى
طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة القصيم من وجهة نظر معلميهم ".ويستلزم إمتام هذه الدراسة احلصول على
بعض البياانت امليدانية اليت ختص أتثري وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى طالب املرحلة
املتوسطة استناداً على اراء بعض الرتبويني املطلعني على مثل هذه القضااي.

وحبكم عملكم كمعلمني لفئة طالب املرحلة املتوسطة فأنكم ستكونون على اطالع كاف مبا يساعد يف

مجع البياانت الالزمة هلذه الدراسة ،وقد أعدت الباحثة استبيان جلمع البياانت ،مؤلفة من ثالث حماور:
أوالً :االاثر االجتماعية والنفسية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري.
اثنياً :االاثر الدينية واألخالقية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري.

اثلثاً :االاثر السياسية لوسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري.

ويندرج حتت كل حمور من هذه احملاور بعض العبارات وأمام كل منها مخس بدائل لإلجابة وهي (كبرية
جدا_ كبرية_ متوسطة_ ضعيفة_ ضعيفة جدا) وما عليكم اال االطالع على نص كل عبارة واختيار
البديل املناسب الذي ميثل وجهة نظركم ووضع عالمة تدل على اختياركم.
راجية منكم التكرم بقراءة هذه االستبانة وما حتتويه من فقرات بعناية واهتمام ،واالجابة عن مجيع فقراهتا
بدقة وموضوعية.
وجدير ابلذكر أن كل ما سيتم مجعه من بياانت سيكون حمل سرية اتمة ولن يتم استخدامه اال لغرض
الدراسة  ،،وشكرا لتعاونكم

البياانت الشخصية:
 -1النوع :
□ ذكر

□ أنثي

 -2املؤهل العلمي :
□ دبلوم

□ بكالوريوس □ دراسات عليا

 -3عدد سنوات اخلربة :
□ من  5-0سنوات

□ أكثر من  10سنوات

□  10-6سنوات

أوالً :االستبيان
م

كبرية
جدا

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

كبرية متوسطة ضعيفة

احملور األول :االاثر االجتماعية والنفسية
1

التأثر ابَراء االخرين وأفكارهم وتصوراهتم
واتباعها

2

نشر االشاعات واألفكار اخلاطئة اليت تضر
ابلفرد واجملتمع.

3

اإلساءة والتشهري جبهات وأفراد دون وجه حق.

4

التشكيك بقيمة الرتاث احلضاري والرموز
الوطنية.

5

عدم الثقة بكل ما يكتب على شبكات التواصل
االجتماعي وذلك بسبب ظاهرة االنتحال
الشخصي.

6

تكوين صداقات وجمموعات ذات ميول
واجتاهات مشرتكة.

7

نشر أفكار هدامة وقناعات مضللة تتنايف مع
املعايري والقيم االجتماعية.
احملور الثاين :االاثر الدينية واألخالقية

1

االفراط يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي
يؤدى ايل تقصريهم أبداء العبادات.

2

ااتحة الفرصة ملناقشة املسائل الدينية واجلدلية.

3

نشر الشبهات املثارة حول الرسول صلي هللا
عليه وسلم.

ضعيفة
جدا

4

نشر مواقع الفرق املنحرفة اليت حتمل صفة
اإلسالم.

5

نشر املقاطع اإلابحية املخلة ابآلداب واملنافية
لألخالق.

6

تصدير األفكار والقيم والعادات واألفكار
الغربية.

7

زعزعة الطمأنينة وبث روح الكراهية بني خمتلف
طبقات اجملتمع.
احملور الثالث :االاثر السياسية

1

توجيه األخبار واملعلومات املضللة والكاذبة جتاه
سياسة احلكومة.

2

استخدام الفضائح املفربكة واملعلومات الكاذبة
لزعزعة الثقة برجال الدولة.

3

التدريب على األعمال اإلرهابية.

4

تزوير احلقائق والتجنيد ومجع التربعات
للمنظمات اإلرهابية ونشر أفكارها.

5
6

االنقياد الَراء االخرين وتوجهاهتم وتصوراهتم .

تنمية قدرات الطلبة على النقاش واحلوار البناء.

7

تعزز القيم املنوطة ابملسؤولية الوطنية واملواطنة.

