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   :ملخص الدراسة
 التواصل طالب المرحلة الثانویة مواقع استخدام معاییر  مدى أھمیةھدفت الدراسة تحدید

وتم تطبیق ،  من وجھة نظر معلمي الدراسات اإلسالمیةتحقیق األمن الفكري لدیھملاالجتماعي 
سالمیة في المرحلة استبانة لتحدید درجة أھمیة تلك القواعد على عینة من معلمي الدراسات اإل

 لمعاییروأظھرت نتائج الدراسة أن درجة األھمیة ، معلمًا) ٣٣(الثانویة بمدینة عرعر وكان عددھم 
كانت ،  التواصل االجتماعي في ضوء تحقیق األمن الفكري لطالب المرحلة الثانویةمواقعاستخدام 
 ).متوسطة، عالیة، عالیة جدًا(بدرجة 

Determining the rules of using social media for high school students 
according to their importance in achieving their intellectual security 

Dr. Faisal Mefreh Mereed Al-Anzi 
Department of Curriculum and Educational Techniques - Faculty of 

Education and Arts - Northern Border University - Saudi Arabia 
Abstract:  

The study aimed at determining the rules for the use of the means of 
social communication for secondary students according to their importance 
in achieving their intellectual security. A questionnaire was applied to 
determine the degree of importance of these rules on a sample of teachers 
of Islamic studies in the secondary stage in Arar city. The results of the 
study showed that the degree of importance in the rules of the use of social 
media in the light of achieving intellectual security for high school students 
was (very high, high, medium). 

  :مقدمةال
بل إن المجتمعات في العالم صارت تعیش في ، أصبح المجتمع الذي نعیشھ مجتمعًا صغیرًا

 التواصل االجتماعي التي جعلت كل شخص قادرًا على التواصل مواقعوذلك بسبب . عالم افتراضي
ع مما مكن الجمیع من تناقل األخبار  واآلراء بشكل متسار، مع اآلخرین في أي مكان في العالم

  .وآني
، ھذا االنفتاح المفاجئ ھیأ لجمیع الناس فتح قنوات خاصة بھم ونقل التصورات واآلراء

، وعرض الصور، ونشر اإلشاعات الصحیحة والخاطئة، وتبادل الحوارات مع اآلخرین
  .والمستندات بكل یسر وسھولة، والفیدیوھات

االّتصال وتقنیة والعالم الیوم یشھد مجموعة من المتغیرات المتسارعة في مجال 
المعلومات، مما جعل العالم قریة كونّیة تنتقل فیھا المعلومات إلى أنحاء الكرة األرضیة جمیعھا في 

أّن ھذه التغیرات لھا تأثیرھا المباشر على األفراد والمؤّسسات المكوِّنة  أجزاء الثانیة، وال شك
 المزایا التي تقدمھا في المجاالت للمجتمعات مما جعل ھذه المجتمعات تتكیف معھا لالستفادة من

منظومة من الشبكة “: ومن ھذه التقنیات شبكات التواصل االجتماعّي وھي عبارة عن. جمیعھا
اإللكترونّیة التي تسمح للمشترك فیھا بإنشاء موقع خاص بھ، ومن َثمَّ ربطھ عن طریق نظام 

م، ٢٠١١ورقلة، ". (یات نفسھااجتماعّي إلكترونّي مع أعضاء آخرین لدیھم االھتمامات والھوا
٢٠٢(  
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 التواصل مواقعوطرح اآلراء الخاطئة في ، ھذا التطور السریع أوجد كثیر من المشكالت
 اإللكترونیة مواقعوھناك عدد كبیر من طالبنا في المرحلة الثانویة یستخدم تلك ال، االجتماعي

  .اع ألفكار اآلخرینواالستم، ومتابعة األخبار، وقراءة اآلراء، للتواصل مع اآلخرین
یحتّل االّتصال مكانة محورّیة في حیاة البشر وفي مناحي حیاتھم وأسباب رفاھیتھم، وقد و

أتاحت تكنولوجیا اإلعالم فرصًا وإمكانیات جدیدة في مجال التواصل فتعددت أشكالھ ووسائل 
 في عالمنا، كونھا وتعّد مواقع التواصل االجتماعّي الیوم الظاھرة اإلعالمّیة األبرز. تأثیراتھ

تستقطب شریحة كبیرة من فئات المجتمع، وخاّصة الشباب باعتبارھم األكثر تأثیرا في أّي مجتمع 
یمّثلونھ، وأصبحوا یتداولون ذلك بشكل یومي، فھذه المواقع تساعد على التعّرف والتواصل بین 

یر قدر مناسب من األشخاص والمجتمعات، ومن ھذا المنطلق سعت الشبكات اإللكترونّیة لتوف
المواقع التي تدعم التواصل، ومما الشّك فیھ أّن العالم المعاصر یعیش مرحلة تحّول كبرى أختزل 
من خاللھا عامل الزمن، وأصبحت الشبكات االجتماعیة ھي البدیل المماثل ألنشطة الماضي 

  .)م٢٠١٢نورمان، . (التقلیدّیة، وحالة التفاعل بین المجتمعات المحیطة
مثل مواقع التواصل االجتماعي أحد النوافذ الفكریة واالجتماعیة التي تفرض نفسھا تكما 

 الخصوص، حیث أصحبت واقعًا ال مفر منھ، وجھ على الجامعاتبقوة في العالم الیوم وعلى طلبة 
وقد أثبتت الدراسات العلمیة الحدیثة أن النشاط األول لمستخدمي اإلنترنت عالمیًا ھو شبكات 

الجتماعي حیث بلغ عدد مستخدمیھا ملیارًا ومائتي ألف مستخدم، كما تشیر اإلحصاءات التواصل ا
  .)٣، ٢٠١٣ ،العبیري.(إلى التدفق الھائل لفئة الشباب على تلك الوسائل

، حیث )م٢٠١٤( دراسة أسماء الذیب : وھذا ما أّكدتھ العدید من نتائج الدراسات منھا
تماعیة تأثیرًا إیجابیًا على الطالبات الجامعیات تمثلت في أشارت إلى أّن الستخدام الشبكات االج

كونھن یتحاورن مع األصدقاء أو الزمالء حول ما قّدمتھ الشبكات من معلومات عن الموضوعات 
المطروحة، ویناقشنھا مع األھل، بینما السلبیات من وجھة نظرھّن تمثلت بكونھا تسھم في نقل 

د على عدم قضاء الوقت الكافي للجلوس مع األسرة، وعلى ثقافات غربّیة إلى مجتمعنا، وتساع
) م٢٠١٣(كذلك تناولت دراسة عبیر سفران . تقّلص العالقات المباشرة بین األصدقاء واألسرة

العالقة بین استخدام اإلنترنت والعزلة االجتماعّیة للطالبة الجامعّیة عن أفراد أسرتھا وأقاربھا 
ائج إلى إّن الستخدام اإلنترنت تأثیرًا متوسطًا على العزلة والمحیطین بھا، وقد توّصلت النت

االجتماعّیة عن األسرة واألقارب، ومع ذلك توافق المبحوثات على أّن اإلنترنت أصبح جزءًا 
كما . رئیسّیًا من نمط حیاتھّن الیومّیة، فمن ممیزاتھ التسلیة والترفیھ، وإمكانّیة التواصل االجتماعّي

الجوانب اإلیجابّیة والسلبّیة الستخدام شبكات التواصل، ) م٢٠١٣( الفاضل تناولت دراسة سلوى
ومن تلك الجوانب اإلیجابّیة أّنھا تزید من الترابط االجتماعي وترفع من المستوى الثقافّي لألفراد، 

ائل وتمنح مساحة من الحرّیة والتعبیر عن آرائھم، أّما من الناحیة السلبّیة فإّن االستخدام المفرط لوس
التواصل االجتماعّي تؤّدي إلى ضعف العالقات األسرّیة، وتضعف القدرة على التواصل المباشر، 

، أن )م٢٠١٣(كما أوضحت دراسة حنان الشھري . وتؤّدي إلى مشاكل في األسرة نفسّیة واجتماعیة
ناحیة اإلیجابّیة، توّفر تقنیات االّتصاالت الحدیثة یمنح الشعور باالستقاللّیة والثقة بالنفس ھذا من ال

أّما من الناحیة السلبّیة فتذّمر األسر من استخدام المبحوثات لھذه المواقع، عالوة على قلة التفاعل 
  .األسري

أن فئة الشباب ھم األكثر مواكبة للتطورات التقنیة في ) ٢٠١١(وأشار أبو فاشلة 
ات سوق العمل المتزایدة و مجتمعاتھم، كون معظمھم جزء من العملیة التعلیمیة، إضافًة لمتطلب

المرتبطة أساسًا بالقدرة على استیعاب و استخدام و متابعة التقدم التكنولوجي، فضًال عن عوامل 
أما . مًا في حیاة الشباب، كالتواصل، و قضاء وقت الفراغھمأخرى تشكل فیھا المعلوماتیة مركبًا 
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لشباب حیث سیطر على د أثر في فئة افیرى أن ھذا العالم التقني التكنولوجي ق) ٢٠١٢(الصاعدي 
شغل الحیز األكبر من أوقاتھم، مما نتج عنھ الكثیر من المزایا اإلیجابیة والسلبیة على اھتماماتھم و

ھویة ھؤالء الشباب االجتماعیة و الوطنیة و الثقافیة و على العالقات االجتماعیة داخل المجتمع 
  . الواحد

إلى أننا بحاجة إلى تركیز اھتمامنا على ) ٢٠١٠(أشارت دراسة عامر والموسوى و
القضایا الدینیة واألخالقیة المحیطة بعملیة التواصل االجتماعي عبر مواقع اإلنترنت لضمان أن 

احترام اآلخرین وممتلكاتھم، وحقوق الملكیة الفكریة، وحق : نمارس القیم المھمة لنا ولطالبنا، مثل
  . اآلخرین في الخصوصیة

من أن شبكة اإلنترنت برغم فوائدھا المتعددة ) ٦١٧، ٢٠١١( دراسة النوبي وھذا ما أكدتھ
لجمیع فئات المجتمع في جمیع مجاالت المعرفة إال أنھا ال تخلو من بعض السلبیات التي ال تتوافق 
مع قیم المجتمع المسلم، مثل الغزو الفكري وخصوصًا ألصحاب الفكر السطحي وإدمان التواصل 

  .خرآلخرین وخصوصًا من الجنس اآلالكترونیًا مع ا
 علیھم التي معاییرلذلك ینبغي على معلم الدراسات اإلسالمیة تزوید الطالب بعدد من ال

  .وتحقیق األمن الفكري لدیھم، اتباعھا لحمایتھم من األفكار الضالة
  : مشكلة الدراسة

 على جتماعّي تأثیر شبكات التواصل االإلى أّن) ٢٠١٤(أشارت دراسة أبو خطوة والباز 
 ضرورة العمل على توعیة الطلبة ا یؤكّدة بدرجة متوسط، ّم لدى الطلبة بصفة عاّماألمن الفكرّي

والعمل على تنمیة التفكیر ، ة المختلفة باستخدام شبكات التواصل االجتماعّيفي المراحل التعلیمّی
  .الناقد لدیھم

 لعینة الدراسة تجاه ھذه  عن االستخدام المفرط)٣٢٥، ٢٠١٣الدبیسي، ( دراسة كشفت
الوسائل واإلدمان في متابعتھا، وفقدان المھارات االجتماعیة، إضافة إلى تراجع االتصال الشخصي 
مقابل االتصال عبر وسائل التواصل االجتماعي مما أدى إلى نوع من االغتراب االجتماعي الذي 

 مواقعأن أشارت إلى  )٨٣، ٢٠١٣السویدي،  (وفي دراسة وجده الباحث لدى عینة الدراسة
التواصل االجتماعي تساھم في عزلة الفرد وضعف الوالء األسري والوطني، وزیادة الھجرة 

  .اإللكترونیة وظھور المواطنة االفتراضیة
أن الوعي األمني للتعامل مع اإلنترنت ھو جزء ال ) م٢٠١٢(وبینت نتائج دراسة الجلعود 

ة الوعي األمني للتعامل مع اإلنترنت متوافقة مع أھداف یتجزأ من الوعي األمني، وأن عملیة تنمی
التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة، وأن عملیة تنمیة الوعي األمني مع اإلنترنت ال تزال ضعیفة 
مقارنة بأعداد مستخدمي اإلنترنت بالمملكة، وال تزال عبر الطریقة التقلیدیة بتوزیع نشرات، 

 تطبیق على حدة، ورأت أن مسألة التوعیة البد أن یواكبھا تطویر في وضرورة معالجة أخطار كل
إجراءات المكافحة للجریمة اإللكترونیة، باإلضافة إلى أھمیة وجود شراكة بین الجھات الرسمیة 

كما بینت الدراسة أن المقررات الدراسیة بحاجة إلى مراجعة دوریة . وإدماجھا في جھة واحدة
یھا، وأن كل تطبیق مستحدث لإلنترنت یالزمھ أخطار جدیدة بحسب إلدماج عناصر التوعیة ف

 .طبیعة صعوبة التكھن بطبیعة األخطار القادمة بصورة دقیقة
قد أكدت ضرورة إدراج مادة ضمن ) ٢٠١٤(لذا نجد أن توصیات دراسة العمري 

مل على القیم بحیث تشت) الثقافة األمنیة(المقررات الدراسة في مناھج المدارس والجامعات بمسمى 
 ثقافة الوسطیة واالعتدال في -  ثقافة التسامح مع اآلخر- ثقافة الحوار(الثقافیة األمنیة، ومن أھمھا 

 ثقافة الحب والسالم -  ثقافة األنظمة والقوانین- ثقافة االنتماء الوطني- ثقافة حقوق اإلنسان–الدین 
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جامعات على قضایا األمن الفكري التي واإلخاء، وأن تشتمل برامج ومناھج التعلیم في المدارس وال
 -  الوالء والبراء- الجھاد(تدور حول الشبھات في الدین وتكون منطلقًا لألفكار المتطرفة وأھمھا 

  .) حقوق ولي األمر- التكفیر
أضعفھ وتعاني المجتمعات العربیة من تحدیات كبیرة لعل أبرزھا تلك التي تواجھ الفكر مما 

 وضعفیاة العربیة، وأكثرھا تخلفا وتطرفًا، مما ترتب علیھ خلل وجعلھ من أضعف جوانب الح
والذي نزعمھ عن حیاة ": "زكي نجیب محمود"وتخلف في الحیاة بوجھ عام، أو على حد قول 

الثقافة العربیة في عصرھا القائم ھو أن دنیا الفكر منھا ھي أضعف جوانبھا؛ فیضعف بالتالي 
صواب والخطأ، كما یضعف إدراكنا للغایة الموحدة، والتي من إدراكنا للمعاییر التي یقاس بھا ال

ـ أن تكون كالمنارة للسفن، تستھدفھا؛ لترسم طریقھا، مھما كانت الجھة التي  شأنھا ـ إذا وضحت
ھي آتیة منھا، فإذا رأیتنا الیوم على تناقض حاد في رؤانا، وكأننا عدة شعوب في شعب واحد، فسر 

 ).  ٢٠٩، ٢٠٠٣محمود،   (.الموجھة مبھمة غامضةذلك أساسا ھو أن األفكار 
نظرًا لضعف دور األسرة واآلباء في متابعة أبناءھم عند استخدامھم لشبكات التواصل و
 علیھم التي معاییرن الیحتاج الطالب في المرحلة الثانویة إلى تزویدھم بمجموعة م، االجتماعي

واستشعار ، حقیق الرقابة الذاتیة على أنفسھم التواصل االجتماعي لتمواقعمراعاتھا عند استخدام 
من أجل حمایتھم فكریًا ولھذا تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال ، مراقبة اهللا علیھم بالسر والعلن

  :التالي
 مواقع التواصل االجتماعي ستخدام طالب المرحلة الثانویةال المعاییر المتطلبةما ھي 

  ؟ معلمي الدراسات اإلسالمیةلتحقیق األمن الفكري لدیھم من وجھة نظر
  :أسئلة الدراسة

 مواقع التواصل االجتماعي ستخدام طالب المرحلة الثانویةما المعاییر الدینیة المتطلبة ال .١
  ؟لتحقیق األمن الفكري لدیھم من وجھة نظر معلمي الدراسات اإلسالمیة

ل االجتماعي لتحقیق  مواقع التواصستخدام طالب المرحلة الثانویةما المعاییر االجتماعیة ال .٢
  ؟األمن الفكري لدیھم من وجھة نظر معلمي الدراسات اإلسالمیة

 مواقع التواصل االجتماعي لتحقیق ستخدام طالب المرحلة الثانویةما المعاییر األخالقیة ال .٣
  ؟األمن الفكري لدیھم من وجھة نظر معلمي الدراسات اإلسالمیة

  :أھداف الدراسة
تطلبة الستخدام طالب المرحلة الثانویة مواقع التواصل االجتماعي تحدید أھمیة المعاییر الم

  بما یحقق األمن الفكري لدیھم من وجھة نظر معلمي الدراسات اإلسالمیة
  :أھمیة الدراسة

  :یمكن توضیح أھمیة الدراسة بما یلي
 أھمیة وخطورة المرحلة الثانویة باعتبارھا فئة تستھدفھا العدید من التحدیات عبر مواقع -١

 .التواصل االجتماعي
 .أھمیة األمن الفكري وضرورة العمل على تدعیمھ وتحصینھ لدى جمیع فئات المجتمع -٢
ولذلك یحتاج طالبنا إلى . أو سلوكیًا، أن ھذه الفئة مستھدفة من الجماعات الضالة فكریًا -٣

 .تزویدھم بالجانب الوقائي حتى ال یقعوا في تلك األفكار المنحرفة
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وھي حمایة شبابنا من ، اقش مشكلة من مشكالت العصر الحاليأن ھذه الدراسة تن -٤
 .وتحقیق األمن الفكري لدیھم، الجماعات اإلرھابیة والضالة

حیث تم استطالع آراء معلمي التربیة ، تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من مجتمع الدراسة -٥
ي لطالب التواصل االجتماعمواقع  استخدام معاییراإلسالمیة حول تحدید مستوى أھمیة 

الذي من شأنھ وضع حاجز وقائي لشبابنا ، المرحلة الثانویة في تحقیق األمن الفكري لدیھم
 .واألمنیة، من تلك المشكالت االجتماعیة والفكریة

یمكن أن تفید الدراسة طالب المرحلة الثانویة بما تسفر عنھ من نتائج تسھم في توجیھ  -٦
تجاه اإلیجابي الذي یسھم في تعزیز األمن استخدامھم مواقع التواصل االجتماعي في اال

 .الفكري لدیھم
یمكن أن تفید الدراسة األسرة بما تسفر عنھ من نتائج یمكن في ضوئھا غرس معاییر  -٧

 .استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى أبنائھا
ر یمكن أن تفید معلمي المرحلة الثانویة بما تسفر عنھ من نتائج تسھم في تحدید أھمیة معایی -٨

استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبالتالي العمل على تدعیم ھذه المعاییر وتوجیھ 
 .الطالب لاللتزام بھا

  :حدود الدراسة
  .ھـ٤٣٨الفصل الدراسي الثاني لعام : الحدود الزمانیة .١
  .مدارس المرحلة الثانویة بعرعر: الحدود المكانیة .٢
، باعتبارھم األنسب لتحدید لمرحلة الثانویةمعلمو الدراسات اإلسالمیة في ا: الحدود البشریة .٣

  .ھذه المعاییر وفق الضوابط اإلسالمیة
 استخدام وسائل التوصل االجتماعي وفق أھمیتھا في تحقیق معاییر: الحدود الموضوعیة .٤

  .األمن الفكري
  : الدراسةفاھیمم
مد على تطبیقات تعت: "تعرف بأنھًا) ٣، م٢٠١٧( ذكر البادي : التواصل االجتماعيمواقع .١

وتوفر ھذه التطبیقات سرعة التواصل والتفاعل بین المستخدمین عن طریق استخدام ، الویب
وتتیح إمكانیة مشاركة األفكار واآلراء واألخبار ، الرسائل المكتوبة أو الصوتیة أو المرئیة

  ".والمقترحات بین المستخدمین
ل من خاللھا مالیین ھي مواقع على اإلنترنت یتواص): "٨٤، م٢٠١٥(ویعرفھا ھتیمي 

ویتاح ألعضاء ھذه الشبكات مشاركة الملفات ، البشر الذین تجمعھم اھتمامات أو تخصصات معینة
وتقوي الروابط ، وزمالء الدراسة، وإنشاء المدونات مع األصدقاء، وتبادل مقاطع الفیدیو، والصور

  ".نترنتبین أعضاء ھذه الشبكات في فضاء اإل
سالمة فكر اإلنسان وفھمھ من الخروج "بأنھ ): ٥٢، م١٩٩٨(وادعي  یعرفھ ال:األمن الفكري .٢

وتصوره للكون بما یؤول بھ إلى ، في فھمھ لألمور الدینیة والسیاسیة، عن الوسطیة واالعتدال
  ".الغلو والتنطع أو إلى اإللحاد والعلمنة

ت أن یعیش الناس في بالدھم آمنین على مكونا"بأنھ ): ١٦، م٢٠٠٥(ویعرفھ السدیس 
  ".ومنظومتھم الفكریة، أصالتھم وثقافتھم النوعیة
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، والثقافي، والغلو العقدي، وعقلھ من االنحراف، سالمة فكر الفرد: یعرفھا الباحث إجرائیًا
  .واألخالقي بما یؤدي إلى مجتمع آمن ملتزم بوسطیة اإلسالم المستمدة من الكتاب والسنة

    :الخلفیة النظریة
  :اصل االجتماعيمواقع التو: المحور األول

  :مفھوم مواقع التواصل االجتماعي: أوًال
 التواصل االجتماعي حیث یشیر عوض مواقعیستخدم كثیر من طالب المرحلة الثانویة 

إلى تزاید أھمیة الفیسبوك وانتشاره في جمیع أنحاء العالم وحسب اإلحصاءات التي ) م٢٠١٣(
  .سنة) ١٨-١٥(ین جاءت أن أغلب مستخدمي الفیسبوك تتراوح أعمارھم ب

 التواصل مواقعومن المالحظ أن ھناك تزایدًا في استخدام طالب المرحلة الثانویة لمختلف 
حیث یقضي بعضھم أوقات طویلة في ، والواتس آب وغیرھا، وتویتر، االجتماعي مثل الفیسبوك

  .مما یؤثر على طریقة تفكیرھم في الحیاة والمجتمع، متابعة ما یكتب وینشر فیھا
اقع التواصل االجتماعي ھي شبكات اجتماعیة تفاعلیة تتیح التواصل لمستخدمیھا في ومو

أي وقت یشاءون، وفي أي مكان من العالم، واكتسبت اسمھا االجتماعي كونھا تعزز العالقات بین 
البشر، والتي تتشكل من خالل اإلنترنت، وتسمح لألفراد بتقدیم لمحة عن حیاتھم العامة، وإتاحة 

لالتصال بقائمة المسجلین، والتعبیر عن وجھة نظر األفراد أو المجموعات من خالل عملیة الفرصة 
  ).٤٤-٤٣: ٢٠١٣حمودة، (االتصال، تختلف طبیعة التواصل من موقع آلخر

خدمات مقّدمة لألفراد عبر شبكة : كما یمكن تعریف مواقع التواصل االجتماعّي بأّنھا
 أو شبھ عاّمة عنھم وفق نظام محدد ویتم فیھا توضیح قائمة اإلنترنت تسمح لھم ببناء لمحة عاّمة

المستخدمین والمشتركین بتبادل االّتصاالت معا وعرض اّتصاالت الغیر وقبولھا أو رفضھا ضمن 
  ). م٢٠١٤القبیسي، . (الشبكة

إحدى وسائل اإلعالم الحدیثة، وھي مجتمعات إلكترونیة افتراضیة تسمح كما أنھا 
ن كافة األعمار واألجناس بإنشاء حساب خاص بھم، وتقدم لھم مجموعة من للمشتركین فیھا م

الخدمات من شأنھا تدعیم التواصل والتفاعل بینھم في أي وقت یشاءون، وفي أي مكان في العالم 
المحادثة والبرید اإللكتروني والرسائل والفیدیو وتبادل : من خالل مجموعة من الطرق، مثل

  ).٣١: ٢٠١٥أبو یعقوب، (حادثات الصوتیة وغیرھاالملفات والمدونات والم
وغیرھا ، والواتس آب، وتویتر، الفیسبوك:  التواصل االجتماعي مثلمواقعوھناك عدد من 

ویقضي الطالب ، ولھا تأثیر كبیر في فكر الطالب وثقافتھم؛ ألنھا تھتم بتبادل اآلراء والمقترحات، 
  .ھامعظم أوقاتھم في متابعتھا والتواصل من خالل

وذلك حسب ما یقرأه الطالب أو ، أو سلبیًا على الفكر والثقافة، وھذا األثر قد یكون إیجابیًا
وعن َأبي موسى ألنھ مثل تأثیر الجلیس الصالح والجلیس السوء كما في الحدیث الشریف ، یتابعھ

َكَحاِمِل الِمْسِك، َوَناِفِخ :  السُّوِءِإنَّما مَثُل الجِلیس الصَّاِلِح َوَجِلیِس: "َقالملسو هيلع هللا ىلصَأن النَِّبيَّ   :اَألشَعِريِّ
اْلِكیِر، َفحاِمُل الِمْسِك ِإمَّا َأْن ُیْحِذَیَك، َوِإمَّا َأْن َتْبَتاَع ِمْنُھ، َوِإمَّا َأْن َتِجَد ِمْنُھ ریًحا طیِّبًة، وَناِفُخ الِكیِر ِإمَّا 

  .متفٌق َعَلیِھ "ًةَأن َیْحِرَق ِثیاَبَك، وإمَّا َأْن َتِجَد ِمْنُھ ِریًحا ُمْنِتَن
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 :  التواصل االجتماعّيمواقعأنواع : ثانیًا
  : یمكن تقسیم مواقع شبكات التواصل االجتماعّي إلى نوعین ھما

  : ة التواصل االجتماعّي الداخلّیمواقع-١
یتكون ھذا النوع من مجموعة من الناس تمّثل مجتمعًا مغلقًا أو خاّصًا، مثل مجموعة 

ة، أو داخل شركة أو تجمع ما، حیث یتّم السماح لھؤالء علیمّیة أو منظّماألشخاص داخل مؤسسة ت
األشخاص، فقط دون غیرھم، بالدخول إلى ھذه الشبكات، والمشاركة في أنشطتھا من تدوین وتبادل 

  . ات، وحضور اجتماعات والدخول في مناقشات مباشرة وغیرھا من األنشطةآراء وملّف
  : خارجیة التواصل االجتماعي المواقع-٢

یصا لیجذب عددًا م خّصھذا النوع عبارة عن مواقع متاحة لجمیع مستخدمي اإلنترنت صّم
من المستخدمین إلیھا فبمجرد التسجیل فیھا تسمح لھم بالمشاركة في أنشطتھا المختلفة وتسمح لھم 

  )م٢٠١٢نومار، . (بالمشاركة في أنشطتھا المختلفة بمجرد التسجیل فیھا
  : التواصل االجتماعيمواقعت إیجابیا: ثالثًا

بعض اإلیجابیات لوسائل ) ١٧٫١٨،م٢٠١٥(وجویلي ) ٢٢،م٢٠١٤(وضح الطیار 
  :التواصل االجتماعي ومنھا

 .التواصل مع األقارب واألصدقاء -١
 .األعمال التطوعیة واالجتماعیة -٢
 .التعبیر عن اآلراء -٣
 .المصادر اإلخباریة -٤
 .التعلم الذاتي -٥
 .اتاإلعالن عن الوظائف والمنتج -٦
 .اإلعالن عن الخدمات والوظائف: االستخدام الحكومي مثل -٧
 .شراء وبیع السلع التجاریة -٨
  .متابعة أخبار المشاھیر -٩
  :سلبیات وسائل التواصل االجتماعي: رابعًا

بعض السلبیات لوسائل ): ١٨،١٩، م٢٠١٣(والشھري ، )١٢،م٢٠١٦(ذكرت أھجو 
  :االتواصل االجتماعي إذا تم إساءة استخدامھا ومنھ

 .وترویج األفكار الضالة، زعزعة العقائد -١
 . االنفصال عن الواقع -٢
 .إضاعة الوقت -٣
 .تجنید بعض الشباب في الجماعات الضالة -٤
 .الترویج لممارسة الفاحشة -٥
 .تدمیر ممنھج لمنظومة القیم األخالقیة -٦



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       البحث العلمى فى التربیةمجلة 

 

١٠٩

 .معقیام عدد من المواقع وبرامج المحادثات بالعمل على تحطیم روابط االنتماء لألسرة والمجت -٧
 .االتصال المحدود مع الوالدین -٨
 .تبني الثقافة الغربیة -٩

تدھور المستوى التعلیمي للشباب بسبب إضاعة الوقت في متابعة وسائل التواصل  - ١٠
  .االجتماعي

: استخدام وسائل التواصل االجتماعيمعاییر: خامسًا  
ي مراعاتھا ذكر عدد من الباحثین مجموعة من القواعد أو الضوابط أو اإلرشادات التي ینبغ

ومنھا ، وتفید ھذه القواعد في جوانب متعددة، عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل عام
وقام ، والجانب الفكري، والجانب الدیني، والجانب األخالقي، وأمن المعلومات، الجانب االجتماعي

، ٢٠١٤(اضل وف، )٢٩-٢٧، ٢٠١٥(البحث بجمع عدد من ھذه القواعد حیث ذكر كل من الزبیدي 
ویمكن عرضھا ): ١٠٨-١٠٥، ٢٠١٩(ومحمد نور وآخرون ، )٢٥- ٢٢، ٢٠١٥(وجویلي ، )٦٩

 :كما یلي
 .التذكرة بالمناسبات الدینیة والوطنیة -١
 .استشعار مراقبة اهللا تعالى -٢
 .إخالص النیة -٣
 .احترام الوقت -٤
 .االلتزام بتعالیم الدین -٥
 .تجنب الحدیث الخاص بین الجنسین -٦
 .القیم اإلسالمیةااللتزام بمنظومة  -٧
 .الحرص على أداء الطاعات في وقتھا -٨
 .التثبت من األخبار المتداولة -٩

 .نشر ثقافة أمن المعلومات بین المستخدمین - ١٠
 .عدم انتھاك خصوصیة اآلخرین - ١١
 .عدم نشر صور أو ملفات مخالفة للدین - ١٢
 .اختیار الصحبة الصالحة في وسائل التواصل االجتماعي - ١٣
 .في وسائل التواصل االجتماعيعدم متابعة الصحبة السیئة  - ١٤
 .تعزیز الوازع الدیني - ١٥
 .ترسیخ الرقابة الذاتیة داخل األبناء - ١٦
 .الحذر من مخاطر االبتزاز في وسائل التواصل االجتماعي - ١٧
 .الحذر من اإلشاعات - ١٨
 .متابعة العلماء واألشخاص الموثوقین - ١٩
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  :ویضیف الباحث
 .عدم الفتیا بغیر العلم -١
 .یل من الكتاب والسنةعدم قبول أي رأي دیني بدون دل -٢
 .عدم المجادلة بغیر علم -٣
 .عدم السب والشتم في وسائل التواصل االجتماعي -٤
 .االبتعاد عن قذف اآلخرین -٥
 .االبتعاد عن السخریة من اآلخرین -٦
 .عدم نصیحة ولي األمر عالنیة -٧
 .استشارة معلم التربیة اإلسالمیة عند سماع الشبھات الدینیة -٨
 .م الحقیقيالحرص أن یكون الحساب باالس -٩

 .الكتابة بلغة واضحة للطرف اآلخر - ١٠
 .الحرص على قراءة تعلیقاتي قبل نشرھا - ١١
 .تنبیھ اآلخرین بمنتحلي الشخصیات - ١٢
 .التسامح مع أخطاء اآلخرین - ١٣
 .توجیھ رسالة اعتذار عند إرسال رسالة خاطئة - ١٤
 .عدم قبول تشویھ الشخصیات القیادیة - ١٥
 .عدم استخدام معلومات غیر مؤكدة - ١٦
 .ي عن قضیة بدون فھم تفاصیلھاعدم تكوین رأ - ١٧
  .عدم استخدام وسائل التواصل االجتماعي عند التحدث مع اآلخرین - ١٨

  األمن الفكري: المحور الثاني
  :مفھوم األمن الفكري: أوًال

 و االنحراف سالمة الفكر والمعتقدات الصحیحة لدى األفراد من  بأنھاألمن الفكريیعرف 
لمعرفة و بیان طرق التفكیر الصحیحة، ویكمل ھذا و یتممھ التطرف مع تزویدھم بأدوات البحث وا

   ).٢٠١١، ١٧٠اإلتربي، (مسلك األدب و التربیة و حسن االتصال 
كما یعرف بأنھ سالمة الفكر من االنحراف والخروج عن الوسطیة واالعتدال في فھم 

الربعي، (قیق االستقرار  مما یؤدي إلى حفظ النظام العام وتح،األمور الدینیة والسیاسیة واالجتماعیة
٢٧، ٢٠٠٩.(  

 مما قد یشكل ، أفكار وعقول أفراد المجتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطئوھو تأمین
 وبما یھدف إلى تحقیق األمن واالستقرار في الحیاة االجتماعیة ؛ ، على نظام الدولة وأمنھاًاخطر

لوعي العام ألبناء المجتمع من جمیع وذلك من خالل برامج وخطط الدولة التي تقوم على االرتقاء با
 والتعلیمیة وغیرھا التي تعمل على تحقیقھا أجھزة قتصادیةالنواحي السیاسیة واالجتماعیة واال

الحیدر،  (الدولة عبر مؤسساتھا وأجھزتھا ذات االھتمام والتي ترتبط في خدماتھا وتتواصل
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  . )٨٣ھـ، ١٤٢٣
  ): ٨٣، ٢٠٠٥حریز، (ویتضمن األمن الفكري ثالث اتجاھات بارزة 

أن مستقبل التنمیة واألمن واالستقرار في العالم یبقى :  األمن الفكري في بعده الدیني والحضاري. أ
 واألدیان، وتكریس التفاھم والتسامح بین كافة ترھین تكریس الحوار بین كل الثقافات والحوارا

ت، وحمایة وجود وصیانة فكر، لیس  بناء ذاة األمنیة مسؤولیةمما یجعل المسؤولی. الدول والشعوب
من خطر خارجي فحسب، ولكن من تھدید داخلي قوامھ أفكار شتى، بعضھا انفصل عن ھویتھ 

  . وابتعد عن قیم المجتمع
بما یعنیھ ذلك من ضرورة توفر الحریة :  األمن الفكري وعالقتھ بالممارسة السیاسیة. ب

، والبناء من خالل توفیر حد أدنى من حریة والدیمقراطیة، كشرط أساسي إلطالق الفكر المبدع
  . الرأي والتعبیر

ویرى أصحاب ھذا االتجاه :  األمن الفكري وتحقیق التنمیة االقتصادیة والرفاھیة للمواطنین. ج
أنھ كلما توفرت أسباب الرقى االقتصادي والتنمیة الشاملة لكافة الشرائح في المجتمع، كلما دعم ذلك 

  . األمن الفكري
  :أھمیة األمن الفكري: ًاثانی

ینبغي على المربین والمجتمع حمایة األمن الفكري للطالب حتى ال یقعوا في براثن 
فاإلسالم اھتم باألمن في الحیاة وجعلھ ، اإلرھاب والفكر الضال وكذلك اإللحاد والفسوق الخلقي

إیالفھم رحلة  إ١ ریش قِلِإیَلِٰف : ((مقدمًا على الطعام والشراب كما في سورة قریش قال تعالى
سورة )) ٤  الذي أطعمھم من جوع وآمنھم من خوف ٣ فلیعبدوا رب ھذا البیت ٢الشتاء والصیف

  .قریش
وزرع اإلیمان القلبي والقولي والعملي في ، فاألمن الفكري ال یتحقق إال بإتباع تعالیم الدین

سورة ) ولئك لھم األمن وھم مھتدونالذین آمنوا ولم یلبثوا إیمانھم بظلم أ (:نفوس الطالب قال تعالى
  .٨٢األنعام آیة 
أھمیة األمن ) ٤٥-٤١، ٢٠١٢(وفارس ، )١٨- ١٧، ٢٠٠٥( كل من السدیس وضحوی

  : فیما یليالفكري
 .تأتي أھمیة األمن الفكري من كونھ یستمد جذوره من عقیدة األمة ومسلماتھا -١
 .األمن الفكري یرتبط بحفظ الضرورات الخمس وخاصة حفظ العقل -٢
 .األمن الفكري یحافظ على كرامة اإلنسان -٣
 .إن غیاب األمن الفكري یسبب خلًال في األمن بجمیع فروعھ -٤
 .أن األمن الفكري یتصدى للجریمة -٥
  .إن تحقیق األمن الفكري ھو المدخل الحقیقي لإلبداع والتطور والنمو لحضارة المجتمع -٦

  :األخطار التي تواجھ الطالب لغیاب األمن الفكري: ثالثًا
یترتب على غیاب األمن الفكري الكثیر من األضرار االجتماعیة والثقافیة واألخالقیة التي 
تنعكس بشكل واضح على نمط التفاعل بین أفراد المجتمع ویمكن أن نوجز أھم األخطار لغیاب 

  :)٢١، ٢٠ھـ، ١٤٣٤الثویني، ومحمد، ( األمن الفكري على الطالب في
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  . األخطار الثقافیة-١
ت الدراسات أن وسائل اإلعالم وما تبثھ من أفكار وقیم في بعض الفضائیات قد فقد أثبت

یضعف مستوى التعلیم لدى الطالب فیشغلھم عن الدراسة ویضیع أوقاتھم بال فائدة ویشیع فیھم 
الخمول وعدم الجدیة ویضعف لغتھم العربیة، إضافة إلى تلقینھم مفاھیم وثقافة غربیة عن مفاھیمنا 

  . سالمیة، تقوض ھویتناوثقافتنا اإل
  . البعد األخالقي-٢

فبعض الفضائیات وشبكة اإلنترنت والمواقع اإلباحیة تسھم جمیعھا في الدعایة إلى أمور 
تخالف تعالیم الدین الحنیف، وتثیر الغرائز وتشیع الرذیلة، وھي موجھة خاصة للشباب الجامعي 

  .بغرض وقوعھم في براثن التیارات المنحرفة
  .ار االجتماعیة األخط-٣

خصوصا ما یتعلق بنشر األفكار والمفاھیم التي تتعارض مع القیم والمبادئ االجتماعیة 
وتقلید األنماط التي تتعارض مع النسق االجتماعي مما یترتب علیھ غیاب القیم والمثل العلیا في 

  .المجتمع
دیات وتداعیات إن ھذه األخطار تزداد یوما بعد یوم خاصة فیما یمر بھ المجتمع من تح

لظاھرة ھي األكثر تأثیرا في شتى مجاالت الحیاة وھي العولمة، والتي لھا أكبر األثر في تحقیق 
  .األمن الفكري

  :الدراسات السابقة
  : الدراسات العربیة: أوًال

  ): م٢٠١١(الرحمن أحمد الزھراني  دراسة عبد
ھ اإلسھام في تعزیز ھدفت الدراسة وضع تصور مقترح یمكن للمرشد الطالبي من خالل

فق وأظھرت نتائج الدراسة أن تربیة الطالب و، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي. األمن الفكري
وكذلك ینبغي على المرشد ،  من إحدى الطرق لتحقیق األمن الفكريعددمنھجیة التربیة اإلسالمیة ی

  . الفكري عند الطالبالطالبي استثمار التكامل التربوي بین األسرة والمدرسة لتعزیز األمن
   ):م٢٠١٣(دراسة حسني عوض 

ھدفت الدراسة فحص أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة المسؤولیة المجتمعیة لدى 
وأظھرت ، حیث تم تطبیق برنامج تدریبي على عینة من شباب مجلس شبابي عالر، فئة الشباب

 متوسط درجات أفراد المجموعة نتائج الدراسة أن ھناك وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین
في مستوى المسؤولیة االجتماعیة قبل تطبیق البرنامج ) ٠٫٠٥(التجریبیة عند مستوى الداللة 

كما أنھ ال یوجد فروق ذات داللة ، التدریبي وبعده لصالح التطبیق البعدي للبرنامج التدریبي
  .إحصائیة بین متوسط درجات الذكور واإلناث

  ): م٢٠١٦(م أحمد دراسة مضر عبدالمعن
في التحصیل ) الفیسبوك(ھدفت ھذه الدراسة استقصاء أثر وسائل التواصل االجتماعي 

والتفكیر اإلبداعي في مادة التاریخ لدى طالب الصف الرابع األدبي في محافظة صالح الدین في 
 طالبًا من )٤٠(وتم اختیار عینة عشوائیة من ، حیث اتبعت الدراسة المنھج شبھ التجریبي، العراق

حیث تم تطبیق برنامج ، طالب المرحلة اإلعدادیة موزعین على مجموعتین تجریبیة وضابطة
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، وتم تطبیق اختبار تحصیلي واختبار التفكیر اإلبداعي بشكل قبلي وبعدي، تعلیمي عبر الفیسبوك
ار وأظھرت نتائج الدراسة أن ھناك فروق دالة إحصائیًا بین متوسط عالمات الطالب في اختب

لصالح ، التحصیل البعدي في مادة التاریخ بین المجموعة بین المجموعة التجریبیة والضابطة
وكذلك وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات ، المجموعة التجریبیة التي درست بالفیسبوك

موعة لصالح المج، الطالب في اختبار التفكیر اإلبداعي البعدي بین المجموعة التجریبیة والضابطة
  .التجریبیة التي درست بالفیسبوك

  ): م٢٠١٦(دراسة السید عبدالمولى أبو خطوة وأحمد نصحي الباز 
ھدفت الدراسة تعرف انعكاسات شبكة التواصل االجتماعي وآثارھا على األمن الفكري 

ة وتم توزیع استبان، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي، لدى طلبة التعلیم الجامعي بمملكة البحرین
وأظھرت نتائج ، طالب وطالبة في الجامعة الخلیجیة بمملكة البحرین) ١٠٤(على عینة عشوائیة من 

الدراسة أن تأثیر شبكات التواصل االجتماعي على تعزیز األمن الفكري عند الطلبة ما بین درجة 
  .متوسطة إلى ضعیفة

  ): ٢٠١٦(دراسة عبداهللا محمد با رشید 
علم في تحقیق األمن التربوي من وجھة نظر الطالب بمدینة ھدفت الدراسة معرفة دور الم

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع طالب المتوسطة والثانویة ، تبوك للمرحلة المتوسطة والثانویة
طالبًا للمرحلة الثانویة ) ٩٠٧٨(وتم اختیار عینة عشوائیة ، ھـ١٤٣٥بتبوك للفصل الدراسي األول 

وأظھرت نتائج ، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، توسطةطالبًا من المرحلة الم) ١٢٣٨(و
، الدراسة أن دور المعلم في تحقیق األمن العقدي واألخالقي والفكري عند الطالب بدرجة مرتفعة

  .وتبین أن دور المعلم في تحقیق األمن النفسي للطالب كانت بدرجة متوسطة
   ):م٢٠١٧(دراسة رفیدة عدنان األنصاري 

الدراسة تعرف واقع االنعكاسات التربویة لشبكات التواصل االجتماعي في تعزیز ھدفت 
وتم ، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي، قیم المواطنة من خالل تطبیق استبانة على مجتمع الدراسة

طالبة من طالبات مقرر القیم الجامعیة للفصل الدراسي األول ) ٧٨(اختیار عینة عشوائیة 
وأظھرت الدراسة أن ھناك إسھامات في شبكات التواصل ، جامعة طیبةھـ ب١٤٣٩-ھـ١٤٣٨

المشاركة في األنشطة الوطنیة والرد على الشبھات حول : االجتماعي في تعزیز المواطنة مثل
  .الوطن

  :الدراسات األجنبیة: ثانیًا
  :Luke Rodesiler (2016)دراسة 

خدام وسائل التواصل بحثت ھذه الدراسة سیاسات مجلس المدرسة التي تحكم است
مقاطعات في وسط غرب ) ١٠(مدرسة في ) ٣٠(حیث تم تطبیق الدراسة على ، االجتماعي

وكانت نتیجة ھذه ، وتمت مناقشة استخدام المعلمین لبرنامج تویتر، الوالیات المتحدة األمریكیة
ت في رفع أسھم، أن استخدام المعلمین لتویتر في أغراض التطویر المھني مع الطالب: الدراسة

وظھرت بعض اإلشكالیات عند المعلمین مثل اإلدالء ، تحصیل الطالب الدراسیة ومھارات التفكیر
وإعطاء اھتمام غیر ، والكشف عن نشاط غیر قانوني، ببیانات تعكس بشكل سيء حكمھم المھني

  .مناسب إلى الطالب
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  : Romeo B. Lee)م٢٠١٧(دراسة 
واصل االجتماعي على الطالب في قسم العلوم بحثت ھذه الدراسة عن تأثیر وسائل الت

، وتعزیز العدالة االجتماعي، السلوكیة، جامعة دیالسال، مانیال، الفلبین في المواطنة العالمیة
یجة وكانت نت. طالبًا وطالبة) ٣٦٢٨(حیث شملت عینة الدراسة ، والمراسالت وتأیید حقوق اإلنسان

االنتماء الوطني ب رتبط إیجابیًایجتماعي للطالب  التواصل االمواقعھذه الدراسة أن استخدام 
  .وتنوع الثقافات، والترابط مع اآلخرین

  :Marie (2017)دراسة 
تتناول ھذه الدراسة تأثیر برنامج تعلیمي على مدى استخدام طالب كلیة الصیدلة بجامعة 

امج تعلیمي حیث تم عرض برن. ة التواصل االجتماعي في األغراض المھنیلمواقعتینیسي ممفیس 
طالبًا في السنة األولى بكلیة ) ١٩٧(الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في السلوك المھني على 

وتم تطبیق أداة الدراسة بشكل قبلي وبعدي الستبانة مدى استخدام الطالب لوسائل ، الصیدلة
میة طریقة فعالة أن العروض التعلی: وكانت نتائج الدراسة، التواصل االجتماعي في الجانب المھني

  .لتحسین مدى استخدام طالب الصیدلة في األغراض المھنیة عند التطبیق البعدي
  :Nazar Hussain Phulpoto (2017)دراسة 

، والمعدل التراكمي، ھدفت الدراسة تقییم العالقة بین استخدام وسائل التواصل االجتماعي
الل أخذ عینات من أربع جامعات في طالبًا جامعیًا من خ) ١٧٨(حیث تم تطبیق الدراسة على 

وأظھرت النتائج العالقة السلبیة بین استخدام وسائل التواصل االجتماعیة واألداء ، منطقة البنجاب
ولكن السمات الشخصیة مثل الوعي واالنفتاح قد تكون مفیدة في تحیید اآلثار ، األكادیمي للطالب

  .السلبیة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي
  :Osman Erol) ٢٠١٧(سة درا

، لوسائل التواصل االجتماعي) المتدربین(الدراسة أغراض استخدام الطالب المعلم بحثت 
في كلیة التربیة بجامعة محمد عاكف أرصوي بمدینة ، ًا وطالبةطالب) ٢٠٦(حیث تم تطبیق الدراسة 

وتظھر ھذه الدراسة أن مرشحي المعلمین یفضلون مشاركة أسمائھم وصورھم ، بوردر بتركیا
لكن یبدو أنھم یتجنبون تقاسم المزید من ، ومعلوماتھم الجامعیة في وسائل التواصل االجتماعي

أیضَا یستخدمون وسائل التواصل االجتماعي للبحث ، سیاسیةالقضایا الحساسة مثل وجھات النظر ال
باإلضافة إلى ذلك یتفوق الطالبات المعلمات في استخدام وسائل التواصل االجتماعي ، والدراسة

  .للبحث والدراسة على الطالب المعلمین
  :التعلیق على الدراسات السابقة

تواصل االجتماعي مع الطالب أظھرت عدد من الدراسات أن استخدام المعلمین لوسائل ال
أسھم في رفع مستوى التحصیل الدراسي وقدرات التفكیر عند الطالب مثل دراسة حسني عوض 

كما ، Luke Rodesiler (2016)ودراسة ، )٢٠١٦(ودراسة مضر عبدالمنعم ، )م٢٠١٣(
سلبیًا أشارت بعض الدراسات أن اإلفراط في استخدام الطالب لوسائل التواصل االجتماعي یرتبط 

 Nazar Hussain Phulpoto دراسة و، Osman (2017)مع التحصیل الدراسي مثل دراسة 
أن ھناك تأثیرًا متوسطًا أو ضعیفًا ) ٢٠١٤(كما أوضحت دراسة أبو خطوة والباز . (2017)

لذلك یجب أن یكون ھناك دور إیجابي ، لوسائل التواصل االجتماعي على تحقیق األمن الفكري
أن ھناك دورًا متوسطًا ) ٢٠١٦(ین في توعیة الطالب حیث أثبتت دراسة بارشید وفاعل للمعلم

ولذلك تركز ھذه الدراسة على ، ومرتفعًا للمعلمین على تحقیق األمن الفكري واألمن النفسي للطالب
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١١٥

تزوید المعلمین بمجموعة من قواعد استخدام الطالب لوسائل التواصل االجتماعي التي تحقق األمن 
  .لدى الطالبالفكري 

واستفادت الدراسة الحالیة من تلك الدراسات في عرض بعض المفاھیم النظریة وفي إعداد 
  .أداتھا واالسترشاد بما ورد بھا من مراجع

  :إجراءات الدراسة
وذلك من خالل ،  استخدم البحث المنھج الوصفي من أجل تحقیق أھداف الدراسة:منھج الدراسة

عد استخدام وسائل التواصل االجتماعي  وعرضھا على معلمي دراسة نظریة لمجموعة من قوا
التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة لتحدید مستوى أھمیتھا في تحقیق األمن الفكري لطالب المرحلة 

  .الثانویة
للعام ) بنین( شملت الدراسة جمیع معلمي الدراسات اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة :مجتمع الدراسة

) ٢١(حیث اشتملت على ، ھـ في مدینة عرعر بالمملكة العربیة السعودیة١٤٣٨-١٤٣٧الدراسي 
، مدارس ثانویة) ٩(وتم استبعاد المعلمین في مدارس العینة االستطالعیة وكانت . مدرسة ثانویة

  .مدرسة ثانویة المتبقیة) ١٢(وبالتالي أصبح مجتمع الدراسة معلمي الدراسات اإلسالمیة في 
وشملت ، مدرسة ثانویة) ١٢(تم اختیار ما تبقى من المدارس الثانویة وعددھا  :عینة الدراسة

.  معلمًا)٣٣(وكان عددھم ، الدراسة جمیع معلمي الدراسات اإلسالمیة في تلك المدارس الثانویة
  :وكانت عینة الدراسة كما یلي

  وصف عینة الدراسة من حیث): ١(م جدول رق
 المئویةالنسبة  التكرارات سنوات الخبرة

 %١٧ ٥  سنة٥-١
٥٠ ١٥ ١٥-٥% 

 %٣٣ ١٠ ١٥أعلى 
  . لتحقیق أھداف الدراسة استخدم البحث االستبانة:أداة الدراسة

 تحدید مدى أھمیة معاییر استخدام طالب المرحلة الثانویة لمواقع التواصل :ھدف االستبانة
  . الثانویةاالجتماعي لتحقیق األمن الفكري لدیھم من وجھة نظر معلمي المرحلة

  :توصیف االستبانة
تكونت االستبانة من ثالثة محاور شمل المحور األول العبارات الخاصة بالمعاییر الدینیة             

عبارة، وشمل المحور الثاني العبارات الخاصة بالمعاییر االجتماعیة وتكون من ) ١٢(وتكون من 
) ١٢(یر األخالقیة وتكون من عبارات، بینما شمل المحور الثالث العبارات الخاصة بالمعای) ١٠(

   :عبارة لالستبانة مكتملة، والجدول التالي یوضح ذلك) ٣٤(عباراة، بإجمالي 
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  :محاور بنود االستبانة): ٢(جدول رقم 
 المحور عدد العبارات

 إلى من
 ١٢ ١  دینیةمعاییر

 ٢٢ ١٣  اجتماعیةمعاییر
 ٣٤ ٢٣  أخالقیةمعاییر

تم استخدام طریقة صدق المحتوى باستخدام صدق المحكمین ، ألداة للتحقق من صدق ا:داةصدق األ
وذلك . والتربیة وعلم النفس، محكمین من المختصین في المناھج وطرق التدریس) ٧(وعددھم 

وقد بلغت نسبة االتفاق بین ، وسالمة صیاغة الفقرات،  ألھداف الدراسةتھابھدف التأكد من مناسب
وقام البحث ، داةوھذا یدل على صدق األ، %٨٠بانة أكثر من المحكمین على جمیع فقرات االست

لتخرج ، ودمج بعض الفقرات، وحذف بعض المفردات، بتعدیل المفردات من حیث إعادة الصیاغة
  .االستبانة في صورتھا النھائیة

معلمًا للدراسات اإلسالمیة بالمرحلة ) ٢٦( على عینة استطالعیة داةتم تطبیق األ: ثبات االستبانة
وتم ، مدارس ثانویة) ٩(حیث تم التطبیق الدراسة اإلستطالعیة على ، الثانویة في مدینة عرعر

حیث قام المبحوثون  باالستجابة على فقرات ، استبعاد تلك المدارس الثانویة من مجتمع الدراسة
  :وبعد ذلك تم حساب ثبات االستبانة من خالل ما یلي، االستبانة

  : فیةطریقة التجزئة النص: أوًال
وتم استخراج ، حیث تم تقسیم فقرات االستبانة إلى الفقرات الفردیة والفقرات الزوجیة

وتراوحت قیم معامالت ، معامل ارتباط سبیرمان بین متوسطات قیم الفقرات الفردیة والزوجیة
كما ھو موضح في ، وھي معامالت ارتباط مرتفعة) ٠٫٩١ -٠٫٧٧(راتباط سبیرمان ما بین 

  ).٣(الجدول رقم 
  :معامل ارتباط سبیرمان بین متوسطات المفردات الفردیة والزوجیة): ٣(جدول رقم 

 معامل ارتباط سبیرمان المحور
 ٠٫٧٧  دینیةمعاییر: المحور األول

 ٠٩١  اجتماعیةمعاییر: المحور الثاني
 ٠٫٨٥  أخالقیةمعاییر: المحور الثالث

 ٠٫٨٧٩ الثبات الكلي لمحاور االستبانة
  :طریقة االتساق الداخلي: ثانیًا

وھذا النوع من الثبات یشیر إلى قوة االرتباط بین ققرات ، من أجل فحص ثبات أداة الدراسة
وھي معامالت ثبات ، )٠٫٨٥- ٠٫٨٠(وتراوحت القیم ما بین ، األداة من خالل معامل ألفا كرونباخ

  ):٤(كما ھو موضح في الجدول رقم ، مرتفعة
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  :ا كرونباخ بین قیم الفقرات الفردیة والزوجیةمعامل ألف): ٤(جدول رقم 
 معامل ألفا كرونباخ المحور
 ٠٫٨٥ معاییر: المحور األول

 ٠٫٨٠٣  اجتماعیةمعاییر: المحور الثاني
 ٠٫٨٠٦  أخالقیةمعاییر: المحور الثالث

 ٠٫٩١ الثبات الكلي لمحاور االستبانة
قدیر االستجابات لعینة الدراسة على فقرات تم ت: تقدیر استجابات عینة الدراسة على االستبانة

  : كما یليspssاالستبانة بشكل إحصائي على برنامج 
  :تقدیر استجابات العینة لفقرات االستبانة): ٥(جدول رقم 

 )الوزن(القیمة  تقدیر االستجابة مدى االستجابة
 إلى من

 ١٫٨٠ ١ ١ منخفضة جدًا
 ٢٫٦٠ ١٫٨١ ٢ منخفضة
 ٣٫٤٠ ٢٫٦١ ٣ متوسطة

 ٤٫٢٠ ٣٫٤١ ٤ عالیة
 ٥ ٤٫٢١ ٥ عالیة جدًا

  :األسالیب اإلحصائیة
 .معامل ألفا كرونباخ للتحقق من الثبات الداخلي لالستبانة -
 .معامل ارتباط سبیرمان للتحقق من ثبات التجزئة النصفیة لالستبانة -
 .التكرارات والنسب المئویة لتحدید استجابات عینة الدراسة في بنود االستبانة -
متوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمقارنة القیمة التي تعطیھا عینة الدراسة لكل عبارة ال -

 .على حدة
بعد ذلك ، أخذت االستبانة شكلھا النھائي،  بعد التأكد من الصدق والثبات لالستبانة:تطبیق االستبانة

قام حیث ھـ، ١٤٣٨تم تطبیق االستبانة على أفراد عینة الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني 
ثم تم ، ھا في مدة استغرقت أسبوعین تقریبًابجمعبتوزیع االستبانة على عینة الدراسة، ثم قام الباحث 

 .إجراء عملیة التحلیل لالستبانات للتوصل إلى نتائج الدراسة
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  :عرض النتائج
 وفیما یلي عرض لنتائج، تم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي لتحدید استجابات المعلمین

 وسائل التواصل االجتماعي لطالب المرحلة الثانویة من حیث أھمیتھا معاییرالمیدانیة الخاصة ل
  ):ھـ١٤٣٨(للفصل الدراسي الثاني ، تحقیق األمن الفكري

ستخدام ما المعاییر الدینیة المتطلبة ال: نتائج اإلجابة عن السؤال األول الذي نص على ما یلي
تواصل االجتماعي لتحقیق األمن الفكري لدیھم من وجھة نظر  مواقع الطالب المرحلة الثانویة

  ؟معلمي الدراسات اإلسالمیة
 التواصل االجتماعي حسب معیار مستوى مواقع الدینیة لمعاییرالجدول التالي یوضح ال

  .األھمیة في تحقیق األمن الفكري من خالل استجابات معلمي الدراسات اإلسالمیة
 التواصل االجتماعي مواقعینیة الستخدام طالب المرحلة الثانویة ل الدمعاییرال): ٦(جدول رقم 

  :حسب مستوى األھمیة
المتوسط   الدینیةمعاییرال م

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

تقدیر 
 االستجابة

 الترتیب

 ٢ عالیة جدًا 59512. 4.6667 .عدم الفتیا بغیر علم ١
 ٤ عالیة جدًا 75378. 4.5455 .االلتزام بمنظومة القیم اإلسالمیة ٢
 ٣ عالیة جدًا 70844. 4.5758 .استشعار مراقبة اهللا تعالى ٣
 ١ عالیة جدًا 48461. 4.7879 .الحرص على أداء الطاعات في وقتھا ٤
عدم قبول أي رأي دیني بدون دلیل  ٥

 .شرعي
 *٤ عالیة جدًا 97118. 4.5455

عدم الدخول في مجادلة الفئة الضالة  ٦
 .بدون علم

 ٦ عالیة جدًا 1.13150 4.3030

عدم السب والشتم في وسائل التواصل  ٧
 .االجتماعي

 ٧ عالیة جدًا 94448. 4.2727

اختیار الصحبة الصالحة السیئة في  ٨
 .وسائل التواصل االجتماعي

 ١٠ عالیة 1.45644 3.9394

عدم متابعة الصحبة السیئة في وسائل  ٩
 .التواصل االجتماعي

 ١١ ةعالی 1.07485 3.9697

 ٨ عالیة 1.02340 4.1212 .االبتعاد عن قذف اآلخرین ١٠
 ١٢ عالیة 1.28364 3.9091 .االبتعاد عن السخریة من اآلخرین ١١
عدم نصیحة ولي األمر عالنیة في  ١٢

 .وسائل التواصل االجتماعي
 *٨ عالیة 1.19262 4.1212

لمي الدراسات اإلسالمیة أن المتوسطات الحسابیة الستجابات مع): ٦(یبین الجدول رقم 
 التواصل االجتماعي لطالب المرحلة الثانویة من حیث أھمیتھا مواقع الدینیة الستخدام معاییرو النح
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الحرص ) :"٤(وجاءت الفقرة رقم ، )4.7879 - 3.9394(قد تراوحت بین ، في تحقیق األمن لدیھم
وانحراف معیاري ، )4.7879(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " على أداء الطاعات في وقتھا

في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي ، "عدم الفتیا بغیر علم): "١(وجاءت الفقرة رقم ، )48461.(
" استشعار مراقبة اهللا تعالى): "٣(وكانت الفقرة رقم ،  )59512.(وانحراف معیاري ) 4.6667(

وفي المرتبة الرابعة ، )70844(وانحراف معیاري ) 4.5758(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 
عدم قبول أي رأي "، "االلتزام بمنظومة القیم اإلسالمیة): "٥(، )٢(جاء الفقرتین على التوالي رقم 

وانحرافات معیاریة ) 4.5455، 4.5455(بمتوسطات حسابیة ، "دیني بدون دلیل شرعي
، "فئة الضالة بدون علمعدم الدخول في مجادلة ال): " ٦(وجاءت الفقرة رقم ، )97118.، 75378.(

وكانت الفقرة رقم ، )1.13150(وانحراف معیاري ، )4.3030(بالمرتبة السادسة بمتوسط حسابي 
بالمرتبة السابعة بمتوسط حسابي ، "عدم السب والشتم في وسائل التواصل االجتماعي): "٧(
لى التوالي رقم وفي المرتبة الثامنة جاءت الفقرتین ع، )94448.(وانحراف معیاري ، )4.2727(
عدم نصیحة ولي األمر عالنیة في وسائل التواصل "، ."االبتعاد عن قذف اآلخرین): " ١٢، ١٠(

وجاءت ،)1.19262، 1.02340(وانحرافات معیاریة ، )4.1212(بمتوسط حسابي " االجتماعي
مرتبة في ال، "اختیار الصحبة الصالحة السیئة في وسائل التواصل االجتماعي): "٨(الفقرة رقم 

): ٩(وجاءت الفقرة رقم ، )1.45644(وانحراف معیاري ، )3.9394(العاشرة بمتوسط حسابي 
بالمرتبة الحادیة عشرة بمتوسط ، "اختیار الصحبة الصالحة في وسائل التواصل االجتماعي"

االبتعاد ): " ١١(كانت الفقرة رقم  ، وأخیرًا، )1.45644(وانحرافات معیاریة ، )3.9394(حسابي 
وانحراف معیاري عشرة ، )3.9697(بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي ."  السخریة من اآلخرینعن

  ).1.07485(وانحرافات معیاریة 
ستخدام ما المعاییر االجتماعیة المتطلبة ال: نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني الذي نص على ما یلي

األمن الفكري لدیھم من وجھة نظر  مواقع التواصل االجتماعي لتحقیق طالب المرحلة الثانویة
  ؟معلمي الدراسات اإلسالمیة

 التواصل االجتماعي لطالب المرحلة مواقع االجتماعیة لمعاییري یوضح الالجدول التال
الثانوي حسب معیار مستوى أھمیتھا في تحقیق األمن الفكري من خالل استجابات معلمي الدراسات 

  .اإلسالمیة
 التواصل االجتماعي مواقعالجتماعیة الستخدام طالب المرحلة الثانویة  امعاییرال): ٧(جدول رقم 

  :حسب مستوى األھمیة

المتوسط  جتماعیة االمعاییرال م
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

تقدیر 
 الترتیب االستجابة

 ٢ عالیة جدًا 75503. 4.5152 .التثبت من األخبار المتداولة ١٣
 ٥ عالیة جدًا 1.08799 4.3939 .سمععدم التحدث بكل ما تقرأ وما ت ١٤
 ١٠ عالیة 1.46033 3.4848 .عدم نشر األخبار بدون التحقق منھا ١٥
تنبیھ اآلخرین بمنتحلي الشخصیات  ١٦

 .حتى ال یخدع بھم
 ١١ متوسطة 1.36168 3.3333

 ٨ عالیة 1.27772 4.1515 .االبتعاد عن الجدال بدون فائدة ١٧
 ٣ عالیة جدًا 97215. 4.4848 .ختلفةتقدیر آراء اآلخرین الم ١٨
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المتوسط  جتماعیة االمعاییرال م
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

تقدیر 
 الترتیب االستجابة

 ٩ عالیة 1.39466 3.5152 .عدم التدخل في خصوصیات اآلخرین ١٩
توجیھ رسالة اعتذار عند كتابة رسالة  ٢٠

 .خاطئة لآلخرین
 ١٢ متوسطة 1.40211 3.1818

عدم تكوین رأي عن قضیة بدون فھم  ٢١
 .تفاصیلھا

 ٦ عالیة جدًا 1.23168 4.2727

فراط في استخدام وسائل تجنب اإل ٢٢
 ٧ عالیة 1.26131 4.1818 .التواصل االجتماعي

الحرص على تنظیم أوقات خاصة  ٢٣
 .الستخدام وسائل التواصل االجتماعي

  ٤ عالیة جدًا 1.14647 4.4242
 

عدم استخدام وسائل التواصل  ٢٤
 .االجتماعي عند التحدث مع اآلخرین

 ١ عالیة جدًا 86712. 4.5758

ي الدراسات اإلسالمیة أن المتوسطات الحسابیة الستجابات معلم): ٧(جدول رقم یبین ال
 التواصل االجتماعي لطالب المرحلة الثانویة من حیث مواقع االجتماعیة الستخدام معاییرنحو ال

) ٢٤(وجاءت الفقرة رقم ، )4.5758 - 3.3636(قد تراوحت بین ، أھمیتھا في تحقیق األمن لدیھم
بمتوسط حسابي ." وسائل التواصل االجتماعي عند التحدث مع اآلخرینعدم استخدام :"
التثبت من األخبار ): "١٣(وجاءت الفقرة رقم ، )86712.(وانحراف معیاري ، )4.5758(

وكانت ،  )75503.(وانحراف معیاري ) 4.5152(في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي ، "المتداولة
) 4.5152(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " رین المختلفةتقدیر آراء اآلخ): "١٣(الفقرة رقم 

الحرص على تنظیم أوقات خاصة ): "٢٣(فیما جاءت الفقرة رقم ، )97215.(وانحراف معیاري 
وانحراف ) 4.4242(في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ، "الستخدام وسائل التواصل االجتماعي

في ، "عدم التحدث بكل ما تقرأ وما تسمع): " ١٤(وكانت الفقرة رقم ، )1.14647(معیاري 
وجاءت الفقرة رقم ، )1.08799(وانحراف معیاري ، )4.3939(المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي 

بالمرتبة السادسة بمتوسط حسابي ، "عدم تكوین رأي عن قضیة بدون فھم تفاصیلھا): "٢١(
عدم تجنب اإلفراط في ): "٢٢ (وكانت الفقرة رقم، )1.23168(وانحراف معیاري ، )4.2727(

وانحراف ، )4.1818(بالمرتبة السابعة بمتوسط حسابي ، ."استخدام وسائل التواصل االجتماعي
بالمرتبة ، "االبتعاد عن الجدال بدون فائدة): " ١٧(وجاءت الفقرة رقم ، )1.26131(معیاري 

): ١٩(اءت الفقرة رقم ج، )1.27772(وانحرافات معیاریة ، )4.1515(الثامنة بمتوسط حسابي 
، )3.5152(بمتوسط حسابي ، في المرتبة التاسعة." عدم التدخل في خصوصیات اآلخرین"

عدم نشر األخبار بدون التحقق ): " ١٥(وجاءت الفقرة رقم ، )1.39466(وانحراف معیاري 
وكانت ، )1.46033(وانحراف معیاري ، )3.4848(بمتوسط حسابي ، بالمرتبة العاشرة." منھا

، بالمرتبة الحادیة عشرة" تنبیھ اآلخرین بمنتحلي الشخصیات حتى ال یخدع بھم): "١٦(الفقرة رقم 
): " ٢٠(وأخیرًا جاءت الفقرة رقم ). 1.36168(وانحراف معیاري ، )3.4848(بمتوسط حسابي 

بمتوسط حسابي ، بالمرتبة الثانیة عشرة" توجیھ رسالة اعتذار عند كتابة رسالة خاطئة لآلخرین
  ).1.40211(وانحراف معیاري ، )3.1818(
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ستخدام ما المعاییر األخالقیة المتطلبة ال: نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص على ما یلي
 مواقع التواصل االجتماعي لتحقیق األمن الفكري لدیھم من وجھة نظر طالب المرحلة الثانویة

  ؟معلمي الدراسات اإلسالمیة
القواعد األخالقیة لوسائل التواصل االجتماعي لطالب المرحلة الجدول التالي یوضح 

الثانوي حسب معیار مستوى أھمیتھا في تحقیق األمن الفكري من خالل استجابات معلمي الدراسات 
  .اإلسالمیة

 التواصل االجتماعي لمواقع األخالقیة الستخدام طالب المرحلة الثانویة معاییرال): ٨(جدول رقم 
  :ھمیةحسب مستوى األ

المتوسط  خالقیةالقواعد األ م
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

تقدیر 
 االستجابة

 الترتیب

 ٩ عالیة 1.56307 3.4545 .التثبت من األخبار المتداولة ٢٥
 ١٠ متوسطة 1.57634 3.1212 .الحرص على استخدام االسم الحقیقي ٢٦
 ٢ عالیة جدًا 86384. 4.6061 .الكتابة بلغة واضحة ٢٧
 ١ عالیة جدًا 74239. 4.6364 .عدم نشر صور أو مقاطع غیر الئقة ٢٨
 ٥ عالیة جدًا 1.11294 4.3636 .عدم نشر الوثائق والصور الشخصیة ٢٩
الحرص على قراءة تعلیقاتي قبل نشرھا  ٣٠

 .لتجنب الوقوع في األخطاء
 ٨ عالیة جدًا 1.03901 4.2727

 ٦ عالیة جدًا 1.10868 4.3333 .تنبیھ اآلخرین بمنتحلي الشخصیات ٣١
عدم قبول تشویھ الشخصیات القیادیة في  ٣٢

 .المجتمع والدخول في نیاتھم
 ٣ عالیة جدًا 83371. 4.5152

الرد على األخبار الكاذبة أو غیر مؤكدة  ٣٣
 .التي تؤثر على أمن الوطن

 *٦ عالیة جدًا 1.05079 4.3333

 ٤ عالیة جدًا 86930. 4.4545 .التسامح مع أخطاء اآلخرین ٣٤
أن المتوسطات الحسابیة الستجابات معلمي الدراسات اإلسالمیة ): ٧(یبین الجدول رقم 

 التواصل االجتماعي لطالب المرحلة الثانویة من حیث مواقع األخالقیة الستخدام المعاییرنحو 
) ٢٨(قم وجاءت الفقرة ر، )4.6364 - 3.1212(قد تراوحت بین ، أھمیتھا في تحقیق األمن لدیھم

وانحراف معیاري ، )4.6364(بمتوسط حسابي ." عدم نشر صور أو مقاطع غیر الئقة:" 
في المرتبة الثانیة بمتوسط ، ."الكتابة بلغة واضحة): "٢٧(بینما جاءت الفقرة رقم ، )74239.(

عدم قبول تشویھ ):"٣٢(وجاءت الفقرة رقم ، )86384.(وانحراف معیاري ، )4.6061(حسابي 
، )4.5152(بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ."  القیادیة في المجتمع والدخول في نیاتھمالشخصیات

بالمرتبة ." التسامح مع أخطاء اآلخرین): "٣٤(وكانت الفقرة رقم ، )83371.(وانحراف معیاري 
): " ٢٩(وكانت الفقرة رقم ، )86930.(وانحراف معیاري ، )4.4545(بمتوسط حسابي ، الرابعة

وفي المرتبة السادسة جاءت على التوالي . بالمرتبة الخامسة." الوثائق والصور الشخصیةعدم نشر 
الرد على األخبار الكاذبة أو " ، "تنبیھ اآلخرین بمنتحلي الشخصیات): " ٣٣، ٣١(الفقرتین رقم 

وانحرافات معیاریة ، )4.3333(بمتوسط حسابي ." غیر مؤكدة التي تؤثر على أمن الوطن
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الحرص على قراءة تعلیقاتي قبل نشرھا ): "٣٠(وجاءت الفقرة رقم ، )1.05079 ،1.10868(
وانحراف معیاري ، )4.2727(بالمرتبة الثامنة بمتوسط حسابي ، "لتجنب الوقوع في األخطاء

بالمرتبة التاسعة " التثبت من األخبار المتداولة): "٢٥(وأخیرًا جاءت الفقرة رقم ، )1.03901(
): " ٢٦(وأخیرًا جاءت الفقرة رقم ، )1.56307(وانحراف معیاري ، )3.4545(بمتوسط حسابي 

وانحراف معیاري ، )3.1212(بمتوسط حسابي ، "الحرص على استخدام االسم الحقیقي
)1.57634.(  

ویمكن تفسیر النتائج السابقة في ضوء أن ھذه المعاییر تم اشتقاقھا بالرجوع إلى مصادر 
ن تعلیمات ومعاییر وضوابط ینبغي اتباعھا عند التواصل مع التربیة اإلسالمیة وما تتضمنھ م

اآلخرین، باإلضافة إلى أنھ تم الرجوه إلى ذوي التخصص والخبرة في المجاالت التربویة 
والشرعیة عند اشتقاق ھذه المعاییر، كما أنھ تم مراعاة القواعد واألعراف المجتمعیة المنظمة 

جیة عند وضع ھذه المعاییر ومن ثم جاءت أھمیة ھذه المعاییر للعالقات االجتماعیة الداخلیة والخار
  .مرتفعة في اإلجمال من وجھة نظر عینة الدراسة

إلى أننا بحاجة إلى تركیز ) ٢٠١٠(أشارت دراسة عامر والموسوى وفي ھذا السیاق 
اإلنترنت اھتمامنا على القضایا الدینیة واألخالقیة المحیطة بعملیة التواصل االجتماعي عبر مواقع 

احترام اآلخرین وممتلكاتھم، وحقوق الملكیة : لضمان أن نمارس القیم المھمة لنا ولطالبنا، مثل
  . الفكریة، وحق اآلخرین في الخصوصیة

أكدت ضرورة إدراج مادة ضمن المقررات ) ٢٠١٤(أن توصیات دراسة العمري كما 
بحیث تشتمل على القیم الثقافیة ) یةالثقافة األمن(الدراسة في مناھج المدارس والجامعات بمسمى 

 – ثقافة الوسطیة واالعتدال في الدین -  ثقافة التسامح مع اآلخر- ثقافة الحوار(األمنیة، ومن أھمھا 
 ثقافة الحب والسالم واإلخاء، - ثقافة األنظمة والقوانین- ثقافة االنتماء الوطني-ثقافة حقوق اإلنسان

 المدارس والجامعات على قضایا األمن الفكري التي تدور وأن تشتمل برامج ومناھج التعلیم في
 -  التكفیر-  الوالء والبراء- الجھاد(حول الشبھات في الدین وتكون منطلقًا لألفكار المتطرفة وأھمھا 

  .حقوق ولي األمر
أظھرت أن تربیة التي ) ٢٠١١(كما تتفق ھذه النتائج مع ما توصلت إلیھ دراسة الزھراني 

وكذلك ینبغي ،  من إحدى الطرق لتحقیق األمن الفكريعددیة التربیة اإلسالمیة یفق منھجالطالب و
على المرشد الطالبي استثمار التكامل التربوي بین األسرة والمدرسة لتعزیز األمن الفكري عند 

 .الطالب
  :التوصیات

 نشر ثقافة أمن المعلومات وحمایة المستخدم عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي  -١
فعیل دور معلم الدراسات اإلسالمیة في توجیھ الطالب نحو كیفیة االستخدام األمثل لوسائل ت -٢

 التواصل االجتماعي
 . عقد دورات توجیھیة لطالب المرحلة الثانویة عن أھمیة تحقیق األمن الفكري لدیھم -٣
تفعیل دور األسرة في الرقابة وتوجیھ أبنائھم في حسن استخدام وسائل التواصل  -٤

 .اعياالجتم
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  : الدراسات المقترحة
  :توصي الدراسة بعمل دراسات عن

 .أثر شبكات التواصل االجتماعي على تحصیل الطالب الدراسي -١
 .أثر شبكات التواصل االجتماعي على العالقات اإلنسانیة للطالب -٢
 .دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزیز االنتماء الوطني للطالب -٣
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  :المراجع
 شبكة التواصل .)٢٠١٤. (عبد المولى السید والشربیني، أحمد نصحي أنیسأبو خطوة، السید  -١

المجلة العربیة لضمان جودة . االجتماعي آثارھا على األمن الفكري لدى طلبة التعلیم الجامعي
  .٢٢٥-١٧٩، ص )١٥(المجلد السابع، العدد. التعلیم الجامعي

ران القھر، تقریر مرحلي، منتدى ھل ستدرك جد. . ریاح التغیر). ٢٠١١ (.أبو فاشلة، وسیم -٢
 .شارك الشبابي، رام اهللا، فلسطین

أثر مواقع التواصل االجتماعي على الوعي السیاسي ). ٢٠١٥. (أبو یعقوب، شدان یعقوب خلیل -٣
بالقضیة الفلسطینیة لدى طلبة جامعة النجاح الوطنیة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، 

 .كلیة الدراسات العلیا
تصور (دور الجامعة في تحقیق األمن الفكري لطالبھا). "٢٠١١. (تربي، ھویدا محموداإل -٤

 :، ص ص)١٨( )٧٠(، مجلة مستقبل التربیة العربیة، المركز العربي للتعلیم والتنمیة )"مقترح
٢٢٤-١٥٧ 

في ) الفیسبوك(أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي ): م٢٠١٦(مضر عبدالمنعم ، أحمد -٥
رسالة ماجستیر ، التفكیر االبداعي في مادة التاریخ في محافظة صالح الدین بالعرقالتحصیل و

 .األردن-عمان، جامعة الشرق األوسط، كلیة العلوم التربویة، غیر منشورة
 االنعكاسات التربویة لشبكات التواصل االجتماعي في .)٢٠١٧ (.رفیدة عدنان، األنصاري -٦

 - ١ص. ینبع، جامعة طیبة، كلیة التربیة،  للوحدة الوطنیةالمؤتمر الثاني، تعزیز قیم المواطنة
 .١٦ص

موقع شبكة ، وسائل التواصل االجتماعي وتأثیرھا على زعزعة األمن الفكري): ت(أھجو رقیة  -٧
 ./net.diae://https/23408، ضیاء

قراءة في األدوات ، لتواصل االجتماعي تحلیل مضمون وسائل ا.)٢٠١٧ (.ولید علي، البادي -٨
، المؤتمر الثامن والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في الوطن العربي، واألبعاد
 .٢١ ص-١ص. االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ٢٧رقم ، القاھرة

نظر طالب  دور المعلم في تحقیق األمن التربوي من وجھة .)٢٠١٦ (.اهللا محمد عبد، بارشید -٩
، ١٢١عدد ، المجلد الثالث، الكویت، المجلة التربویة، المرحلة المتوسطة بمدینة تبوك

 .٣٦٥ص-٣١٥ص
دور المعلم الجامعي ). ھـ١٤٣٥. (الثویبي، محمد عبد العزیز، ومحمد، عبد الناصر راضي - ١٠

ربیة في تحقیق األمن الفكري لطالبھ في ضوء تداعیات العولمة، جامعة القصیم، المملكة الع
  .السعودیة

تصور إستراتیجي لتنمیة الوعي األمني للتعامل مع ). ٢٠١٢. (الجلعود، تركي بن عبد اهللا - ١١
دراسة لحالة الثانویة العامة بالمملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر غیر : اإلنترنت

یة للعلوم منشورة، كلیة العلوم اإلستراتیجیة، قسم الدراسات اإلستراتیجیة، جامعة نایف العرب
 .األمنیة

 كیفیة -المشكالت التربویة:  شبكات التواصل االجتماعي.)٢٠١٥(الباقي  مھا عبد، جویلي - ١٢
 .ACI Edusearchقاعدة المعلومات ، القاھرة، "الفیسبوك نموذجًا"المواجھة 
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واقع األمن الفكري، المملكة العربیة السعودیة، جامعة نایف ). ٢٠٠٥. (حریز، محمد الحبیب - ١٣
  .م األمنیةللعلو

 أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة المسؤولیة المجتمعیة ).٢٠١٣. (عوض، حسني - ١٤
، لدى الشباب تجربة مجلس شبابي عالر أنموذجًا

ho_dr/socialResponsibilityConf/erencesconf/arabic/edu.qou.www://http
pdf.usniAwad. 

دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمیة مشاركة ). ٢٠١٣. (حمودة، أحمد یونس محمد - ١٥
الشباب الفلسطیني في القضایا المجتمعیة، رسالة ماجستیر، جامعة الدول العربیة، المنظمة 

 . والدراسات العربیة، دیسمبرالعربیة للتربیة والثقافة والعلوم، معھد البحوث
 ، في مواجھة المؤثرات الفكریةفكري الاألمن ).ھـ١٤٢٣( .رحمنحیدر بن عبد الالحیدر،  - ١٦

 . الشرطة بجمھوریة مصر العربیةمیة أكادی، دكتوراهةرسال
 دور شبكات التواصل االجتماعي في .)٢٠١٣ (.الطاھات زھیرو ،الكریم الدبیسي، عبد - ١٧

 طلبة الجامعات األردنیة، مجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، تشكیل الراي العام لدى
  .١، العدد٤٠عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنیة، المجلد 

اتجاھات طالبات جامعة الملك سعود نحو ). ٢٠١٤. (الذیب، أسماء بنت سعد بن عبد اهللا - ١٨
قسم . كلیة اآلداب. في اإلعالمرسالة ماجستیر . دراسة میدانیة. شبكات التواصل االجتماعي
  . اإلعالم، جامعة الملك سعود

دور المناھج الدراسیة في تعزیز مفاھیم األمن الفكري لدي ). "٢٠٠٩. (الربعي، محمد - ١٩
مفاھیم وتحدیات "طالب الجامعات في المملكة العربیة السعودیة، المؤتمر الوطني األول 

 .جامعة الملك سعود، مایو"
،  الضوابط الشرعیة للتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي.)٢٠١٨ (.طھ أحمد، الزبیدي - ٢٠

 .islamicInfoقواعد معلومات ، ٣٧٤العدد ،  لندن- مجلة البیان
 إسھام اإلرشاد الطالبي في تعزیز األمن الفكري .)٢٠١١ (.عبدالرحمن أحمد، الزھراني - ٢١

 رسالة ماجستیر غیر ،تصور مقترح في ضوء التربیة اإلسالمیة"لطالب المرحلة الثانویة 
 .مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، منشورة

 الشریعة اإلسالمیة ودورھا في تعزیز األمن .)٢٠٠٥ (.العزیز عبدالرحمن عبد، السدیس - ٢٢
 .إصدار جامعة األمیر نایف للعلوم األمنیة، ضمن كتاب األمن الفكري، الفكري

نترنت وعالقتھ بالعزلة االجتماعیة لدى طالبات استخدام اإل). ٢٠١٣. (سفران، عبیر محمد - ٢٣
دراسة وصفیة مطبقة على عینة من طالبات جامعة الملك سعود بمدینة . جامعة الملك سعود

  .رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة الملك سعود. الریاض
استخدامات الشباب السعودیة لموقع التواصل ). ٢٠١٥. (السوید، محمد بن علي بن محمد - ٢٤

وتأثیرھا على درجة عالقتھم بوسائل اإلعالم التقلیدیة، بحث مقدم في مؤتمر ) تویتر(جتماعياال
التطبیقات واإلشكاالت المھنیة، كلیة اإلعالم واالتصال، جامعة ..وسائل التواصل االجتماعیة

 . مارس، الریاض١١-١٠اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 
ورقة علمیة في الملتقى ، نترنت على األمن الفكري أثر اال.)٢٠١٣(عبداهللا محمد ، الشھري - ٢٥

 .ھـ٢٥/١٢/١٤٣٤-٢٣، العلمي نحو استراتیجیة لألمن الفكري والثقافي في العالم اإلسالمي
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أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونیة على العالقات ). ٢٠١٣. (الشھري، حنان شعشوع - ٢٦
نیة على عینة من طالبات جامعة الملك ، دراسة میدا"الفیس بوك وتوتیر نموذجًا“االجتماعیة 

كلیة . قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعیة. عبد العزیز بجدة رسالة دكتوراه غیر منشورة
  .جامعة الملك عبد العزیز بجدة. اآلداب والعلوم اإلنسانیة

 شبكات التواصل االجتماعي وأثرھا على القیم لدى طالب .)٢٠١٤(فھد علي ، الطیار - ٢٧
 .ACI Edusearchقاعدة المعلومات،  دراسة تطبیقیة على طالب جامعة الملك سعود،الجامعة

معاییر األنماط األخالقیة الستخدام الحاسوب ). ٢٠١٠ (.يعامر، طالل، والموسوي، عل - ٢٨
واإلنترنت من ِقبل أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي العربیة، مجلة كلیة التربیة 

 .أكتوبر، ٨٤ببنھا، العدد 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تحسین خدمات . )٢٠١٣ (.العبیري، فھد حمدان - ٢٩

الطالب في الجامعات السعودیة تصور مقترح، رسالة دكتورة غیر منشورة، جامعة أم القرى، 
 .كلیة التربیة، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط

ألمنیة في الوقایة من الفكر المتطرف في دور الثقافة ا). ٢٠١٤. (العمري، عبد اهللا بن محمد - ٣٠
المجتمع السعودي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االجتماعیة واإلداریة، قسم علم 

 .االجتماع، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة
" الفیسبوك" تصور مقترح الستخدام شبكة التواصل االجتماعي .)٢٠١٣ (.حسني، عوض - ٣١

مجلة جرش للبحوث ، بوي في ضوء إدراك المرشدین التربویین ألھمیتھفي اإلرشاد التر
 .١٢٧ ص-١٠٧ص. والدراسات

رسالة ماجستیر غیر ،  األمن الفكري في الشریعة اإلسالمیة.)٢٠١٢ (.رامي تیسیر، فارس - ٣٢
 .غزة، الجامعة اإلسالمیة، كلیة الشریعة والقانون، قسم الفقھ المقارن، منشورة

مجلة الوعي ، الدعوة اإلسالمیة ومواقع التواصل االجتماعي): م٢٠١٤(عبدالصبور ، فاضل - ٣٣
 .٦٩-٦٦، الكویت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، اإلسالمي

أبعاد استخدام الشباب السعودي للشبكات التواصل ). ٢٠١٣. (الفاضل، سلوى محمد - ٣٤
. ك سعود بالریاضدراسة میدانیة مطبقة على عینة من طالب وطالبات جامعة المل. االجتماعي

كلیة اآلداب قسم الدراسات االجتماعیة بجامعة الملك سعود . رسالة ماجستیر غیر منشورة
  . بالریاض

الذكاء األخالقي لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن ). ٢٠١٤. (القبیسي لمى عبد العزیز - ٣٥
 دراسة رسالة ماجستیر غیر منشورة،. سعود اإلسالمیة مستخدمات وغیر مستخدمات التویتر

قسم علم النفس جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة . كلیة العلوم االجتماعیة. مقارنة
  .بالریاض

،  فیس بوكfacebook:  شبكات التواصل االجتماعي.)٢٠١٦ (.مصطفى بشیر، محمد نور - ٣٦
twitterتویتر  ،whatsappكلیة العلوم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  واتس أب أنموذجًا

 .السودان، جامعة أم درمان اإلسالمیة، انةوالتق
إدمان اإلنترنت ودوافع استخدامھ وعالقتھما بالتفاعل االجتماعي ). ٢٠١١ (.النوبي، محمد - ٣٧

، مجلة كلیة التربیة، )دراسة عبر ثقافیة(لدى طالب الجامعة الموھوبین المصریین والسعودیین 
  .، جامعة األزھر١٥٢ع 
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 استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة وتأثیرھا في العالقات ).٢٠١٢. (نومار، مریم نریمان - ٣٨
رسالة ماجستیر غیر . دراسة عینة من مستخدمي موقع الفیس بوك في الجزائر. االجتماعیة

باتنة بالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة . جامعة الحاج الخضر. منشورة، قسم العلوم اإلنسانیة
  .الشعبیة

دار أسامة ،  العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي.)٢٠١٥ (.حسین محمود، ھتیمي - ٣٩
 .األردن- عمان، للنشر والتوزیع

مجلة األمن ،  األمن الفكري اإلسالمي وعوامل بنائھ.)١٩٩٨ (.سعید مسفر، الوادعي - ٤٠
 .جامعة األمیر نایف للعلوم األمنیة، ١٨٧العدد ، والحیاة

تماعي في تنمیة الوعي السیاسي دور شبكات التواصل االج). ٢٠١١. (ورقلة، نادیة - ٤١
جامعة الجلفة، . كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم. دراسة بحثیة. واالجتماعي لدى الشباب العربي

  .الجزائر
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