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ثر شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري للشباب أ
/ من وجهة نظر طالبات كلية اربد اجلامعية  اجلامعي باألردن

  جامعة البلقاء
  : الملخص

تهدف هذه الدراسة للكشف عن دور شبكات التواصل االجتماعي بتهديد األمن           
ـ           ات كليـة اربـد     الفكري للمستخدمين الشباب من طلبة الجامعات من وجهة نظر طالب

طالبة ) ٢٢٥(تكونت عينة الدراسة من  و استخدمت الدراسة المنهج الوصفي،    الجامعية،
/  بجامعة البلقاء    ٢٠١٦\٢٠١٥بمستوى البكالوريوس للفصل الثاني من العام الجامعي        

 كلية اربد الجامعية تم تطبيق استبانه أعدت لهذا الغرض تم التحقق من معايير الـصدق  
نشيطا لشبكات التواصل االجتماعي على  و نتائج الدراسة دورا واسعاظهرتأ الثبات لهاو

 اآلراء األخالقيـة،  تهديد األمن الفكري للشباب الجامعي خاصة الجوانب االجتماعيـة،         
تفعيـل  : هـي  و بناء على هذه النتائج قدمت الباحثة عدد من التوصـيات          و االتجاهاتو

التي تجرم كل من يـسئ اسـتخدام هـذه          و االجتماعية و العقوبات القانونية  و الضوابط
توظيف شبكات التواصل االجتماعي بنشر الوعي الثقافي المتضمن للمبـادئ           الشبكات،
دورها بوضع برامج منهجية أو غيـر منهجيـة          و تجديد سياسات الجامعات   األخالقية،

    .بهدف المساهمة في البناء الفكري اآلمن للطلبة
  طلبة الجامعات- األمن الفكري-االجتماعي  شبكات التواصل -الكلمات الدالة

  
Abstract: 

The study aimed to find out the effects of using social 
networks on intellectual security according to the universities 
students’ perspective at Irbid College Al-Balqa University، 
Study sample was 2٢٥ students female with bachelor’s degree 
at Irbid College Al-Balqa University at the second semester of 
the academic year 2015-2016، A questionnaire was prepared 
for this purpose which was Verified of honesty and fortitude 
standards, the study used the descriptive approach, The study’s 
results showed that social networks put a negative effects on 
intellectual security. The study made a number of 
recommendations including: 
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 Work on the development of controls for the use of social 
networking, so in keeping with cultural and legal laws 
that criminalizes the misuse of the networks. 

 Use social networks to publish intellectual awareness 
including moral values. 

 Universities should make curriculum and non-curriculum 
programs in order to taking a part in building up 
student’s intellectual security.    

Keywords: Social network - intellectual security – students’ 
university 

  : مقدمة
 األمن الفكري بالمجتمعات تنبع من خطورة انحرافـه فيمـا يتعلـق             أهميةإن  

 األخـالق،  القـيم،  ما يحتويه ذلك البناء من المعرفـة،  و بالبناء الفكري ألفراد المجتمع   
  .وطنه وانتمائه لثقافته والتي تسير منهجية سلوكه واالتجاهات

 و حيث أن شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية أصبحت تشكل حيزاً كبيـرا          
السرعة في نقل األحداث مما  ومهما بحياة أفراد المجتمع من حيث التسارع المعلوماتيو

اإلنسان تقترب من المـسافة      و فأصبحت المسافة بين المعلومة    جعل العالم قرية صغيرة   
زمن الوصـول إليهـا ال يتعـدى عـدة      والتي تفصله عن جهاز الحاسوب شيئاً فشيئاً،    

 الغريبة بكل يسر ومصدرا لتلقي األفكار الجديدة ومما جعلها منهجاً ،)٢٠١٢ عابد،(ثوان
  سهولة دون الحاجة لوسيط و

تجات تكنولوجيـا   و تعد مواقع التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت من أحدث من         
بالرغم  وأكثرها استخداماً لدى جميع مستويات الطبقات االجتماعية المختلفة، واالتصاالت

إال أن حدودها    من أن هذه المواقع أنشئت في األساس للتواصل االجتماعي بين األفراد،          
غير ذلك مـن     و االقتصادي و الترفيهي و الرياضي و األكاديمي و اتسعت للنشاط السياسي  

علـى أن شـبكات التواصـل       ) ٢٠١٢(هنا يؤكد عابـد      و ).٢٠١١عوض،  (ة  األنشط
حيث عملت هذه الشبكات علـى       أضخم انجازات هذا العصر،    و االجتماعي كانت من أهم   

 إعالمية وسائل   أيالمحلية بسرعة فائقة أكثر من       و األحداث العالمية  و تناول التطورات 
فقـد   . ترفيهياً أو تثقيفياً   أو تعليمياً    سياسياً إخباريا لنقل الحدث سواء أكان حدثاً       أخرى
 يستفـسر  ويعقـب  ويتفاعل ويستقبل و أن يرسل باستطاعته مجتمع   أي الفرد في    أصبح

 ,Blogs تعبيرية مختلفة كالمـدونات      أشكال باستخدامبسرعة فائقة    و يعلق بكل حرية  و
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 علـى   االجتماعيـة غيرها من األشكال     و ،Facebookالفيسبوك  ، Youtubeيوتيوب  
عبد  و رمضان، و رضوان،(  مساحة كبيرة للتعبير عن الرأي       أتاحت التي   اإلنترنتة  شبك

  ). ٢٩٧ ،٢٠١٠ الوهاب،
 كبيراً من جميع فئات المجتمـع       إقباال االجتماعيو قد وجدت شبكات التواصل      

 أيـضا  و اآلخـرين األفكار مع    و اآلراءحيث أنها تسمح بخدمات بتبادل       خاصة الشباب، 
هذه المزايا ال يمكن     و اآلخرينتسمح لألفراد بالتعامل مع      و ،جتماعيةااللمناقشة القضايا   

 & ،Jain، Gupt (37، 2012(  التقليديـة  االتـصال توفيرها من خـالل وسـائط   
Anand، انتـشار جماهيريـاً عالميـاً بـين         و حققت هذه الشبكات شـعبية كبيـرة       و

فقد ارتفع   .ا المستوى  منافستها بهذ  األخرىلم تستطيع الوسائل اإلعالمية      المستخدمين،
حيث يقدر اليوم وجود نحو  ،إجمالي في كل مناطق العالم بشكل    اإلنترنتعدد مستخدمي   

  .من سكان العالم% ٤٠هو ما يقارب نسبة  و مليار مستخدم٣,١٤٤٤
أن فئة الشباب هم األكثر مواكبة للتطورات التقنية  ) ٢٠١١( أبو فاشلة    أشارو  

 إضافةً لمتطلبات سوق العمل      ء من العملية التعليمية،    جز معظمهمكون   في مجتمعاتهم، 
 متابعة التقدم التكنولوجي ، واستخدام واستيعابالمرتبطة أساساً بالقدرة على  والمتزايدة

 كالتواصل، فضالً عن عوامل أخرى تشكل فيها المعلوماتية مركباً هاماً في حياة الشباب،    
ى أن هذا العالم التقني التكنولوجي قد       فير) ٢٠١٢(أما الصاعدي    .قضاء وقت الفراغ  و

ممـا   ،أوقاتهمشغل الحيز األكبر من      و اهتماماتهمأثر في فئة الشباب حيث سيطر على        
 االجتماعيـة السلبية على هوية هؤالء الـشباب        و نتج عنه الكثير من المزايا اإليجابية     

  .  داخل المجتمع الواحداالجتماعيةعلى العالقات  والثقافية والوطنيةو
خلطا واضـحا   و هذه الفئة من الشباب أهداف و تشتتاً لغايات  و مما أنتج ضياعاً  

كذلك زيادة واضـحة فـي دفـع         ما هو خطأ،   و لقدرتهم على التميز بين ما هو صواب      
 إبـراهيم (غربـة فكريـة      و وقوعهم بأزمـة   و الرفض لثقافة المجتمع   و الشباب للتمرد 

مجاالتها  والحديثة كثيرة لكترونيةحيث أن معطيات التقنيات اإل و،)٥٢ ،٢٠٠٣ موسى،و
التغير فـي   و.المتعددة ضربت جذورها في أعماق المجتمع فأخذت تغير في سلوك الفرد      

كما سـببت هـذه      ،) ٢٧٤ ،٢٠٠٦ الشاعر،(  يواكبه شيء من الحذر،    أنالسلوك البد   
التعـرض ألفكـار    والشبكات اإللكترونية ظهور مشكلة تتعلق بمحدودية الضبط الـذاتي  

 Len( القضايا الجنسية  وكذلك التعرض للترهيب ، و غير معروفينأشخاصيبة من غر
heart A.، 2010(  لزيادة التحديات التي تواجه األمن الفكري لدى الـشباب  أدىمما 

نشوء  وطفرة المعلومات واإلعالمية ، والنفسية ، والعسكرية، وفمنها الحروب العقائدية،
السياسية التي تمثل    و االجتماعية و االقتصاديةلظروف  ا و اإلرهاب و الجماعات المتطرفة 

  ). ١٨٤ ،٢٠٠٥ الجحني،( تحديات حقيقية لألمن الفكري في المجتمعات 
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  : السابقةتالدارسا
التـي اسـتهدفت     و )٢٠١٠(عبد الوهاب    و رمضان، و جاءت دراسة رضوان،  

الـرأي لـدى   التعرف على دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تنمية حرية التعبير عن        
وأسلوب تحليـل    لتحقيق ما سبق استخدمت الدراسة المنهج الوصفي،       و طالب الجامعة، 

توصـلت   و ذلك لتحليل بعض المدونات الخاصة ببعض الحركات الطالبيـة،         و المضمون
أن التطور الهائل في تكنولوجيا االتصال ساعد       : الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها      

  .مجتمع أطلق عليه المجتمع االفتراضي جديد بكل المقاييس،بالفعل على تكوين مجتمع 
قد هدفت إلى التعرف على دور تقنيـات التواصـل           و )٢٠١٢(دراسة العالونة 

قـد   و في حفز عينة الدراسة نحو المشاركة بالفعاليات للحراك الجماهيري،         االجتماعي،
ماد عليها أكثر من    أكدت نتائج الدراسة على أن تقنيات التواصل االجتماعي يمكن االعت         

 في تكوين اآلراء تجاه الموضوعات المهمة في المجتمع ألنهـا تقـدم    ةالتقليديالوسائل  
  .فضالً عن أنها تسمح بحشد المؤيدين حول موقف معين الحقيقة،

هدفت إلى معرفة دور تقنيات التواصل االجتماعي في        ) ٢٠١٢(دراسة منصور 
 نسبة استخدام تقنيات    ارتفاعئج الدراسة إلى    أكدت نتا  و تحقيق االحتياجات لدى الشباب،   

أن هناك خمس حاجـات يحققهـا اسـتخدام          و التواصل االجتماعي لدى عينة الدراسة،    
: هـي  و  استخدامها أولوياتهذه الحاجات مرتبة حسب      و التقنيات التواصل االجتماعي،  

ور حاجات وجدانيـة للـشع     و المعلومات مع اآلخرين،   و حاجات معرفية لتبادل الخبرات   
 حاجات شخصية للتعبيـر عـن اآلراء بحريـة،         و لدعم أفكار اجتماعية معينة،    و بالذات

للتغلـب علـى اإلحـساس       و حاجات الهروب من الواقع    و حاجات اجتماعية للتواصل،  و
  .بالوحدة

هدفت إلى معرفة اآلثار التربوية الستخدام شبكات       ) ٢٠١٥(و بدراسة المعيذر    
ري لدى طالبات المستوى الجامعي من وجهة نظـر        الفك األمنالتواصل االجتماعي على    

 استخدمت الدراسة المـنهج الوصـفي      طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،       
 هنالك آثـار كبيـرة   أن النتائج لهذه الدراسة أهمكانت   و  طالبة ٢٩٧ العينة   أفرادعدد  و

  . الستخدام شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري
) ٢٠٠٢(دراسـة   ،Al-Saggaf ,Weckertاسة التي قام بهـا  هدفت الدرو

,Williamson التي استهدفت التعرف على أثر استخدام مجتمعات اإلنترنت في حياة           و
تـم اسـتطالع     و حيث شملت عينة الدراسة عشرة أشخاص نصفهم من الذكور         األفراد،

ت اإلنترنـت   أظهرت نتائج الدراسـة أن مجتمعـا       و رأيهم عن طريق البريد اإللكتروني    
أظهرت نتائج الدراسة أن مجتمعـات اإلنترنـت         و ساهمت في تطوير البريد اإللكتروني    

  .أصحاب عقول متفتحة وساهمت في تطوير شخصية األفراد الذين أصبحوا أكثر نضجاً
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التي استهدفت التعرف  و,Ellison, Steinfield, & Lamp) ٢٠٠٧(دراسة 
تم تطبيق استبانة    و الجتماعية بين طلبة الجامعة،   على فوائد فيسبوك بالنسبة للعالقات ا     

أظهرت النتائج وجود عالقة قويـة     و على عينة من طلبة الجامعة في الواليات المتحدة،       
  .ترسيخها والحفاظ على العالقات االجتماعية بين الطلبة وبين استخدام الفيسبوك

تي ال وValenzulea, Park, & Kee) ٢٠٠٩( بارك وكي ودراسة فالنزوال
 كأحد مواقع الشبكة االجتماعية األكثر شعبية بين        -استهدفت التعرف على أثر الفيسبوك    

السلوكيات التي تحسن العالقات االجتماعيـة       و على االتجاهات –طلبة الواليات المتحدة    
تم تطبيق استبانة عبر شبكة اإلنترنت على مجموعة من طالب الجامعات         و  بين األفراد، 

أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابيـة   و،)٦٠٣(ية تكساس عددهم في مختلف أنحاء وال  
  .رضا الطلبة عن الحياة وبين عدد مرات استخدام الفيسبوك

أما فيما يتعلق بالدراسات العربية التي تناولت األمن الفكري فجـاءت دراسـة    
التي استهدفت التعرف على مدى قيام المعلم بدوره في تعزيز األمن            و )٢٠٠٧(العتيبي  

 استخدمت الدارسـة المـنهج الوصـفي       الفكري لدى الطالب من وجهة نظر المعلمين،      
أشارات نتائج الدراسة إلى أن المعلم يقوم بدوره في  واالستبانة أداة للدراسة الميدانية،و

  .تعزيز األمن الفكري لدى الطلبة
للتعرف على األسس التي يبنـى عليهـا        ) ٢٠١٠(هدفت دراسة أبو حمدي     و

ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل تتبع نـصوص      و لتحقيق و كري،األمن الف 
 أقوال المفكرين الستنباط أسـس األمـن الفكـري،      و األحاديث النبوية،  و القرآن الكريم، 

أكدت التربية اإلسالمية على أمـور      : توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها       و
 العقائدية في ضوء التمـسك بكتـاب اهللا       مهمة لتحقيق األمن الفكري من خالل األسس        

اعتدال دون تعـصب لـرأي أو    وسلم في حياته بوسطية وسنة رسوله صلى اهللا عليه    و
  .هوى

للتعرف على دور الجامعة كواحدة من أبرز       ) ٢٠١٠(وهدفت دراسة أبو عراد     
المؤسسات التربوية التي تحتضن فئة الشباب ممن هم في أخطر المراحل العمرية التي             

لتحقيق ذلـك اسـتخدام الباحـث     واجون خاللها إلى استيعاب مفهوم األمن الفكري،    يحت
أخيـراً   وتحليل أدبيات البحث التربوي المتعلقة بموضوع الدراسـة ،   و المنهج الوصفي 

إضافة إلى عـدد   قدمت الدراسة تصوراً مقترحاً لدور الجامعة في تحقيق األمن الفكري،      
   .لتصور المقترحالمقترحات لتفعيل ا ومن التوصيات

فقد هدفت للتعرف على مستوى قيم المواطنـة        ) ٢٠١٠(أما دراسة القحطاني    
 األمن الوقائي، ومدى إسهامها في تعزيز السالمة ولدى الشباب في الجامعات السعودية، 

االستبانة أداة للدراسة الميدانيـة ثـم        و لتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي،     و
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: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمهـا   و  طالباً، ٣٤٨ن  تطبيقها على عينة م   
 ةالمرتفعمن القيم ذات األهمية ) النظام–المشاركة ( تعد قيمتا المواطنة موضوع الدراسة

  .في مجال اإلسهام في تعزيز األمن الوقائي
التي استهدفت توضيح مكانة الجامعة من تحقيـق         و )٢٠١١(دراسة اإلترابي   

تحليل أدبيات البحـث   ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، و ي،األمن الفكر 
أخيراً قدمت الدراسة تصوراً  مقترحاً لدور الجامعة في تحقيق األمن الفكري             و التربوي
  .لطالبها

التي استهدفت التعرف على أثر الحراك المعرفي        و )٢٠١٢(دراسة الشهراني   
لتحقيق ذلك استخدام الباحث المنهج      و  السعودية، على األمن الفكري في المملكة العربية     

 عضو هيئة التدريس ٦٧٦تم تطبيقها على  االستبانة أداة للدراسة الميدانية،   و الوصفي،
توصلت الدراسة وجود ارتباط طردي بين متغير الحـراك          و ببعض الجامعات السعودية،  

  .متغير األمن الفكري والمعرفي
ت توضيح أن األمـن الفكـري يكتـسب    التي استهدف و )٢٠١٢(دراسة فارس   

كمـا تعرضـت    أهمية في حياة األمة اإلسالمية بوصفه أحد مكونات األمن بصفة عامة،   
 باإلضافة لمفهوم االنحـراف الفكـري   وسائل تحقيقه، والدراسة لمحاضن األمن الفكري  

 جالنتـائ أخيراً قدمت الدراسة عدداً من       و عالجه، و أثره على األمن   و مظاهرة و أسبابهو
  .التوصياتو

استهدفت التعرف علـى انعكاسـات شـبكة        ) ٢٠١٤(الباز و دراسة أبو خطوه  
 التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى طلبة التعليم الجامعي بمملكـة البحـرين،            

طالبة في  وطالب) ١٠٤(استبانة تم تطبيقها على  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفيو
أظهرت نتائج الدراسة أن أثر شـبكات التواصـل          و ،ة بمملكة البحرين  يالجامعة الخليج 

االجتماعي على األمن الفكري لدى الطلبة بصفة عامة بدرجة متوسط مما يؤكد ضرورة           
 باستخدامات شبكات التواصـل     المحتفلةالتعليمة   العمل على توعية الطلبة في المراحل     

فرز ما يعرض عليهم من العمل على تنمية التفكير الناقد لديهم ليتمكنوا من  واالجتماعي
 .أمن المجتمع وعدم االنسياق وراء الدعوات الهدامة التي تضر باستقرار وآراء، وأفكار

انتهت الدراسة بتقديم تصور مقترح لتوظيف شبكة التواصل االجتماعي في تفعيل األمن و
  .الفكري لدى طلبة التعليم الجامعي بمملكة البحرين

  السلبية اآلثارابقة أن جميعها هدفت لتحديد       الس تالدارساو من المالحظ على     
وهـم  (األسباب الستخدام شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر عينة الدراسـة            و

استخدام االسـتبانة سـواء      و كذلك اعتمدت المنهج الوصفي    ،أنفسهم) الشباب الجامعي 
  الورقية أو االلكترونية
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                                                                     من الفكري كانت تهـدف     التي تناولت موضوع األ    الدارساتأما المالحظ على    
  .  ال سيما القضايا المهددة لألمن الفكرياالنحرافلتحصين فكر الفرد من 

  : أسئلتها ومشكلة الدراسة
تتلخص مشكلة الدراسة بالكشف عن اآلثار المترتبة على الدور الـذي تلعبـه        

التواصل االجتماعي باألمن الفكري للمستخدمين من فئة الشباب الجـامعي مـن        شبكات
ذلك باإلجابـة علـى    وجامعة البلقاء التطبيقية/ وجهة نظر الطلبات بكلية اربد الجامعية   

   : الدراسة التاليةأسئلة
ما أثر شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري للمستخدمين مـن الـشباب              .١

  من وجهة نظر طالبات كلية اربد الجامعيةالجامعي باألردن
ها توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات طالبات كليـة اربـد               .٢

في أثـر شـبكات التواصـل       " التخصص"البلقاء التطبيقية تعزى لمتغير     / الجامعية
 االجتماعي على األمن الفكري لدى الشباب بالمستوى الجامعي باألردن؟

ات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات طالبات كليـة اربـد           هل توجد فروق ذ    .٣
في أثر شبكات " المستوى الدراسي "جامعة البلقاء التطبيقية تعزى لمتغير / الجامعية

 ؟ باألردنالتواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى الشباب الجامعي 
  : هدف الدراسة

واصـل االجتمـاعي    هدفت الدراسة إلى تحديـد انعكاسـات دور شـبكات الت          
اإلحاطة  و اإللكترونية على األمن الفكري لمستخدميها من طالب التعليم الجامعي باألردن         

التغيرات الحاصلة  وألهمية مواكبة أهم التطورات وبأهم المقومات الفكرية لدى هذه الفئة
قـضايا   و فكريـة أزماتتداعياتها المتسارعة بحصول  و على طرق التواصل االجتماعي   

توجهات شريحة الشباب بالوسـط    و التي توجه لالستحواذ على فكر     و اإلرهاب و التطرف
على حد علم الباحثة غير متوفرة في        و ن مثل هذه الدراسات قليلة جدا     إحيث   و الجامعي

  . األردن جاءت هذه الدراسة لكي تكون منطلق لدراسات مستقبلية
  :أهمية الدراسة

تأثرهم بشبكات التواصل  والجامعينظراً ألهمية موضوع األمن الفكري للشباب  
تحديات  وما طرأ على المجتمعات نتيجة لذلك من ضغوطات       و  عليها إدمانهم و االجتماعي

المآسي التي  وهزات عنيفة نتج عنها الكثير من القضايا واجتماعية وعسكرية وسياسية
ئة تنقـل  االستحواذ الفكري لف وكانت حياة األفراد بالمجتمعات ضحايا لها نتيجة للتطرف 
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 مدمرة لتلـك المجتمعـات      موقوتةالشباب الجامعي من ناهضين بمجتمعاتهم إلى قنابل        
   .جاءت أهمية هذه الدراسة

  
  : مصطلحات الدراسة
 االنحرافالمعتقدات الصحيحة لدى األفراد من  وهو سالمة الفكر: األمن الفكري

يكمـل   و  الصحيحة، بيان طرق التفكير   و المعرفة و مع تزويدهم بأدوات البحث    التطرفو
  ).٢٠١١، ١٧٠اإلتربي، (حسن االتصال  والتربية ويتممه مسلك األدب وهذا

 هو صيانة فكر طلبة المـستوى الجـامعي،       : التعريف اإلجرائي لألمن الفكري   
أو مـستورد ال   أو وافـد،   أو دخيل،  حمايتها من أي فكر منحرف،     و قيمهم، و ثقافتهم،و

 األصيلة للمنظومة الثقافيـة    و المنطلقات الرئيسة  و وابتمع الث )  أو انفتاحاً  انغالقا( يتفق
  .التربوية للمجتمعو

 ظهرت اإلنترنت هي مواقع على شبكة social networkالشبكات االجتماعية 
مع الجيل الثاني للويب تتيح التواصل مع األفراد في بيئة تعلم افتراضي يجمعهم حساب              

  ).٢٠١٢، ٧، الفار. (مجموعات أو اهتمام أو شبكات انتماء
التـي تتـيح     ،)الويـب (التعريف اإلجرائي هي المواقع على شبكة اإلنترنـت         

يجمعهم اهتماما مشتركا يتم التواصـل       التواصل بين األفراد في بنية مجتمع افتراضي،      
 معلوماتهم المتاحة للعرض،   و أو الملفات الشخصية،   بينهم من خالل التواصل بالرسائل،    

أم أصدقاء تم التعرف عليهم من خالل        معروفين في الواقع،   أصدقاءبغض النظر أكانوا    
  .سياقات افتراضية

طلبة الجامعات على مقاعد الدراسة    : ن لشبكات التواصل االجتماعي   والمستخدم
 ٢٠١٥/٢٠١٦كلية اربد الجامعية للعام الدراسي / بمستوى البكالوريوس بجامعة البلقاء

  . األردنللفصل الدراسي الثاني في 
  : الدراسةمحددات

  :اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية
اقتصرت الدراسة على عينة من طالبات كلية اربد الجامعية فـي جامعـة              .١

  البلقاء في شمال األردن 
  ٢٠١٥/٢٠١٦تم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني للعام الجامعي  .٢
  شملت عينة الدراسة على الطالبات فقط .٣
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  : اسات سابقةما يتضمنه من در و النظرياإلطار
  : استخدامها لدى الشباب الجامعي وشبكات التواصل االجتماعي: أوالً

الذي يهتم بتوظيف الـشبكات      و أدى ظهور الجيل الثاني من التعلم اإللكتروني      
االجتماعية في العملية التعليمة؛ إلى تغير مفهوم التعلم اإللكتروني ليشمل جوانب أكثـر        

من المميزات التي يقدمها الجيـل الثـاني للـتعلم           و ،شخصية أيضاً  و إنتاجية و تفاعلية
 الـشرقاوي، : (يلـي  الشبكات االجتماعية مـا    و ٢,٠المدعم بأدوات الويب   اإللكتروني،

٤٥٤ – ٥٤٣ ،٢٠١٢(  
           ،لـذلك   و تسمح للمتعلم باستخدام برامج تعتمد على متصفح الموقـع الواحـد

 .التحكم فيها ويستطيع المتعلمون أن يمتلكوا صفحاتهم الخاصة على الموقع
  الويب التي ينتجهـا المتخصـصون       محتوياتالمشاركة في    و إمكانية الدراسة 

 .غيرهم مع كافة أعضاء مجتمع التعلم والمهنيون في التدريس
 تتيح له القدرة على إضافة محتوى تعديله وأعمال المتعلم وتعرف اهتمامات . 
  ،يجعلها أكثر قابلية تبويب محتوى الويب على نحو       و تصنيف، و إمكانية اختيار

 فضال عن مساعدتهم في بناء     احتياجات المستخدمين،  و للتوائم مع اهتمامات  
 بيئات تعلمهم الشخصية التي يعتبرهـا الكثيـرون مـستقبل الـتعلم             إدارةو

 .االلكتروني
 االرتقـاء   و تيسير قنوات االتـصال،    و الجماعات، و التكامل بين األفراد   و الربط

 . شبكيبالعمل التشاركي من منظور
 تزويد المتعلم بأنظمة تفاعلية تسمح بمشاركته في تفاعل اجتماعي. 
 تحديثها وتسمح للمتعلم بتغيير قاعدة البيانات الخاصة به. 

و تشترك التقنيات االجتماعية في خصائص أساسية بينما تتمايز بعضها عـن            
  :صمن أبرز تلك الخصائ ومستخدميها، وبمميزات تفرضها طبيعة الشبكة األخرى،
 الصفحات الشخصية/ الملفات الشخصية :profile page  من خالل الملفـات 

معرفة المعلومات األساسية عنه     و الشخصية يمكنك التعرف على اسم الشخص     
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الصورة الشخصية باإلضـافة     و االهتمامات البلد، تاريخ الميالد،  الجنس،: مثل
 . إلى غيرها من المعلومات

  العالقات/ األصدقاء :friends / connections وهم بمثابة األشخاص الذي 
 .يتعرف عليهم الشخص لغرض معين

  ة مباشرة للشخص،  لتتيح هذه الخاصية إمكانية إرسال رسا      و :إرسال الرسائل 
 .سواء كان في قائمة األصدقاء لديك أو لم يكن

 تتيح التقنيات االجتماعية لمستخدميها إنشاء عدد ال نهائي من : ألبومات الصور
 وإتاحـة  مشاركة هذه الصور فيها      إتاحة و رفع مئات الصور فيها    و اتاأللبوم

 .التعليق حولها ومشاركة هذه الصور مع األصدقاء لالطالع
 تتيح كثير من المواقع التقنيـات االجتماعيـة خاصـية إنـشاء            : المجموعات

 أهداف محـددة   و حيث يمكنك إنشاء مجموعة بمسمى معين      مجموعة اهتمام، 
المنضمين إليها   و المجموعة) Admin( االجتماعية لمدير  يوفر موقع الشبكة  و

ألبوم صور مصغر كمـا تتـيح        و مساحة أشبه ما تكون بمنتدى حوار مصغر      
  أو األحـداث Eventsخاصية تنسيق االجتماعات عن طريق ما يعرف بـــ    

معرفة عدد الحاضـرين مـن عـدد غيـر      ودعوة أعضاء تلك المجموعة له و
 .الحاضرين

 كرة الصفحات على إنشاء صفحة يتم فيها وضع معلومـات          تقوم ف : الصفحات
يقوم المستخدمين بعد ذلك بتـصفح تلـك    وعن المنتج أو الشخصية أو الحدث 

الصفحات عن طرق تقسيم محدد ثم إن وجدوا اهتماماً بتلك الـصفحة يقـوم              
 )٢٠١٢الدراب، (بإضافتها إلى ملفهم الشخصي 
  :أنواع شبكات التواصل االجتماعي

متعددة لشبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت كمـا         و واع كثيرة ظهرت أن 
  :يلي

تماعي يمكن الـدخول إليـه      هو موقع ويب للتواصل االج     Facebook: الفيسبوك
  . خاصة لهاكملكيةمحدودة المسؤولية " فيس بوك"تديره شركة مجاناً و
التي تسمح   و  يقدم خدمة تدوين مصغرة    اجتماعههو موقع شبكات     Twitter: التويتر

 حرفـاً للرسـالة     ١٤٠ أقصى عن حالتهم بحد     Tweetsلمستخدميها بإرسال تحديثات    
 رسالة نـصية قـصيرة   إرسالوذلك مباشرة عن طريق موقع تويتر أو طريق    . الواحدة
SMSأو برامج المحادثة الفورية .  
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 إال John Barger  على يـد، ١٩٩٧ظهرت المدونات في عام : bloggerالمدونة 
 المدونات هي وسـيلة هائلـة   ١٩٩٩ارها على نطاق واسع لم يبدأ إال بعد عام    أن انتش 

فهي تسمح ألفراد الفريـق بإضـافة        أفراد الشركة الواحدة،   و للتواصل بي فريق العمل   
  .التعليقات والملفات والروابط

هي إحدى خدمات شبكة اإلنترنت في الفترة األخيرة انتـشاراً           Forums: المنتديات
الملفات بين األشـخاص    و األفكار و تسمح المنتديات بتبادل اآلراء    و واسعاً غير مسبوق،  

يتفـرع   و االستفسارات التي يطرحها األعضاء،   قدم النصائح لكثير من المشكالت و     كما ت 
عات وكل تخصص تعرض موض   داخل   و من المنتدى العام منتديات فرعية لكل تخصص،      

  .تتنوع المنتديات وفقاً الهتمامات األشخاص المشتركين فيها ومعينة،
هو موقع للمشاركة بمواقع الفيديو حيث يمكن للمستخدمين و: YouTube اليوتيوب

يعرض الموقع مجموعة من األفالم أو       و التعليق على مقاطع الفيديو،    و عرض، و تحميل،
  .اني المصورةالمقاطع التمثيلية أو األغ

يمكن  .إيفان شبيغل هو تطبيق رسائل مصورة وضعها      ): Snapchat(سناب شات   
إرسالها إلـى    و رسومات، و إضافة نص  و تسجيل الفيديو،  و للمستخدمين التقاط الصور،  

 واحدة للمتلقين  المقاطع المرسلة تعرض مرة    و هذه الصور  و .قائمة التحكم من المتلقين   
تحذف من الخوادم الخاصـة بـسناب     و  جهاز المستلم  بعد ذلك سوف تكون مخفية من     و

  . شات أيضاً
متعدد المنصات  و،محتكر  ،تراسل فوري هو تطبيق  و):WhatsApp(الواتس أب 

ـُمكن باإلضافة إلى الرسائل األساسية للمستخدمين،      و .للهواتف الذكية   إرسال الصور،  ي
) ٢٠٠٩( فـي عـام      WhatsAppتأسس الــ   . الوسائط و الفيديو الرسائل الصوتية، 

 ،Lineمثـل    (ةاآلسـيوي  مع عـدد مـن خـدمات الرسـائل           WhatsAppيتنافس  و
KakaoTalk، Wechat (،   االنستجرام)Instagram :(  مجـاني لتبـادل     تطبيقهو 

يتيح للمستخدمين   ،)٢٠١٠ ( عام تشرين أول أطلق عام    الصور وشبكة اجتماعية أيضاً،   
من ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة مـن        و  إليها، فلتر رقمي إضافة   و ،صورةالتقاط  
  .شبكة إنستغرام نفسها و،الشبكات االجتماعية خدمات 

  :أهمية األمن الفكري لطلبة التعليم الجامعي: ثانياً
جتمع يعد التعليم الجامعي من األدوات األساسية التي تسهم في تأصيل هوية الم 

لتطـور الـسليم ألمـة فـي        هو ضمان ا  و المستقبل معاً، وبلورة مالمحه في الحاضر و    
هو السبيل األكيد إلعداد القوى البشرية  مختلف ميادين الحياة ومسيرتها نحو أهدافها في

). ١١٨، ٢٠٠٨الطيطي، أبو سمرة و (تقدمها والمتخصصة التي تخطط لنمو المجتمعات
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الممثلـة بالمؤسـسات     و فأهمية األمن الفكري تنبع من األهداف األساسـية للمجتمـع         
  .ية كالجامعاتاألكاديم

انعكاسات دور شبكات التواصل االجتماعي بخرق األمن الفكري لـدى          : ثالثاً
  طلبة التعليم الجامعي 

 النفـسي  وفكره المتمثـل بالبعـد االجتمـاعي    ومن خالل السيطرة على عقله    
تعـدى   و األسريما نجم عن ذلك من تفكيك للروابط االجتماعية بالمستوى           و التربويو

العزلة االجتماعية المهددة بظهور مـشكالت       و  االلكتروني اإلدمانت  ذلك لظهور مشكال  
  .التوحد ونفسية كاالنطواء

 باإلدمان األخالقية وفيما يتعلق بالقيم الدينية ال يغيب واقع تدمير القيم الدينية     و
  .فعل المحرمات واإلباحيةعلى المواقع 

سلطة ألنه يسعى كما يهدف االنترنت إلى تحقيق إطار سياسي مناسب مرتبط بال
لكن هناك العديد من المشكالت الـسياسية التـي          و ،)٢٠١١،  ١٨األسطل،  (إلى تمويلها 

) ٣٠-٢٨ ، ٢٠١١قنيطـة،  :(من المشكالت و لشبكة اإلنترنت، السيئيسببها االستخدام   
  .التجسس اإللكتروني المواقع المعادية، اإلرهاب اإللكتروني،
  :إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة  :أوال
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بدراسة الظـاهرة كمـا            

 تنظيمهـا،  و تـصنيفها  و المعلومات للظاهرة  و توجد في الواقع عن طريق جمع البيانات      
  .تطوير هذا الواقع والتعبير عنها بهدف الوصول إلى استنتاجات أو تعميمات لمعالجةو

  
  : عينة الدراسة ومجتمع: ثانياً

جامعـة البلقـاء    /  مجتمع الدراسة من جميع طالبات كلية اربد الجامعية        يتألف
التطبيقية في شمال األردن بمستوى البكالوريوس للفصل الثاني مـن العـام الدراسـي           

) ٢٢٥(أما عينة الدراسة فقط تكونـت مـن           ، ١٥٨٧البالغ عددهن    و ٢٠١٥/٢٠١٦
توزيعهن على التخصصات    و تم اختيارهن بطريقة عشوائية    طالبة من مجتمع الدراسة ،    

) خزف(علوم تطبيقية    ،٧٥مصرفية   و علوم مالية   طالبة، ٧٥)تربية طفل (علوم تربوية 
السنة الثانية   طالبة،٥٠تم توزيعهن على متغير المستوى الدراسي السنة األولى  و،٧٥
  .٦٠السنة الرابعة   طالبة،٤٠السنة الثالثة   طالبة،٧٥
   :اسةوصف مفردات عينة الدر: ثالثاً
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 تقوم هذه الدراسة على عدد من المتغيرات المتعلقة بالخـصائص الشخـصية           
لوصف مفردات عينة الدراسة اسـتخدمت الباحثـة      و الوظيفية لمفردات عينة الدراسة   و

قد صنفت الباحثة مفردات عينة الدراسـة مـن          و ،(%)النسبة المئوية    ،)ك(التكرارات  
فضالً عن  ات داللية على نتائج الدراسة،  التي لها مؤشر   و ،)المستوى التخصص،: (حيث

  : الجداول التالية توضح ذلك ذلك فإنها تعكس الخلفية العلمية لمفردات عينة الدراسة،
  

  
  
  )١(جدول 

  توزيع مفردات عينة الدراسة وفقاً لمتغير التخصص
 (%)النسبة  )ك(التكرار  التخصص

 %33.3 ٧٥ علوم تربوية
 %33.3 ٧٥ إدارية وعلوم مصرفية
 %33.3 ٧٥ علوم تطبيقية

 %100 ٢٢٥ المجموع
زعـت بالتـساوي علـى       و  عينـة الدراسـة    أن) ١(يتضح من الجدول رقم     

   %). ٣٣,٣(طالبة من كل تخصص بنسبة ) ٧٥( حيث يتواجد الثالثالتخصصات 
  )٢(جدول 

  توزيع مفردات عينة الدراسة وفقاً لمتغير المستوى الدراسي
 %النسبة  )ك(التكرار المستوى الدراسي

  %22.2 ٥٠ األولىالسنة 
  %٣٣,٣ ٧٥ السنة الثانية
  %١٧,٧ ٤٠ السنة الثالثة
  %٢٦,٦ ٦٠ السنة الرابعة

  %١٠٠ ٢٢٥ المجموع
 أولـى  سنة   ) طالبة ٥٠(أن عينة الدراسة وزعت     ) ٢(يتضح من الجدول رقم     

سنة ثالثة ) بة طال٤٠( ، %) ٣٣,٣(سنة ثانية بنسبة )  طالبة٧٥( ، %) ٢٢,٢( بنسبة
   %). ٢٦,٦( سنة الربعة بنسبة )  طالبة٦٠( ، %)١٧,٧(بنسبة 
  : أداة الدراسة :رابعاً
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اإلطالع علـى األدوات المـستخدمة بالدراسـات         و بعد الرجوع لألدب النظري   
السابقة قامت الباحثة بإعداد استبانة مكونة من جزئيين الجزء األول يشتمل المتغيرات            

 الثاني مكـون  الجزء و)المستوى الدراسي  و التخصص( ت الشخصية   المتعلقة بالمعلوما 
تقـصي اآلثـار    و بغرض الكشفأهدافها وتساؤالت الدراسة وبما يتناسب   فقرة ١٥من  

المترتبة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري للشباب من طلبة            
  . اربد الجامعية في كلية أنفسهمالجامعات باألردن من وجهة نظر الطلبة 

 بشكلها األولي على عدد من المختصين       ةولقياس صدق األداة عرضت االستبان    
اللغـة   و  التربويـة  اإلدارة و الصحة النفـسية   و اإلرشاد و في مجال علم النفس التربوي    

جامعة اليرموك لبيان  وتكنولوجيا التعليم في جامعة البلقاء التطبيقية والحاسوب والعربية
 مدى مناسبتها للهدف الذي وضعت لـه       و وضوحها و لصياغة اللغوية صدقها من حيث ا   

 تم اختيار الفقرات التي حظيت بموافقة من          تعديالت لالستبانة،  أو إضافاتإلعطاء أي   و
  فقـرات،  ٥عددها   و حذفت الفقرات المستبعدة من قبل المحكمين      و قبل جميع المحكمين  

رة فقرة تجيـب عنهـا الطالبـة    حيث تألفت االستبانة بصورتها النهائية من خمس عش       
أمام كل فقرة لبيان مدى موافقتها على محتوى الفقرة على سلم إجابة ) X(بوضع إشارة 

وفق مقياس  ) ضعيفة جداً  ضعيفة، متوسطة، كبيرة، كبيرة جداً، (مكون من خمس نقاط     
    .ليكرت الخماسي

 على عينـة    تم تطبيق االستبانة في صورتها النهائية      و للتأكد من ثبات األداة    
جامعـة  /  طالبة بكلية اربد الجامعية   ٣٠استطالعية من خارج عينة الدراسة مكونة من        

 العلـوم الماليـة    و البلقاء التطبيقية من طلبة البكالوريوس للتخصصات العلوم التربوية       
 الثالثة و الثانية و للسنوات الدراسية ما بين السنة األولى      و العلوم التطبيقية  و المصرفيةو
  .ةالرابعو

 تطبيق نفس االستبانة بصورتها النهائية على نفس العينة أعيد أسبوعينو بعد 
) Cronbach’aAlpha( )كرونبـاخ (بعد حساب معامل االتساق الداخلي  واالستطالعية

هذا  و)٠,٦٦=الفا(الثاني للعينة االستطالعية  ورتباط ما بين التطبيق األولبلغ معامل اال
    .صالحة للتطبيق الميداني للدراسةأنها  ويدل على ثبات األداة

  :مناقشتها ونتائج الدراسة
 علـى   االجتمـاعي  للكشف عن دور شبكات التواصل       إلىهدفت هذه الدراسة    

جامعة البلقاء / األمن الفكري للشباب الجامعي من وجهة نظر طالبات كلية اربد الجامعية  
ئية بـين متوسـطات     الفروق ذات الداللـة اإلحـصا      كما هدفت للكشف عن    ،ةالتطبيقي

في تحديـد أثـر     " التخصص أو المستوى  "التي تعزى لمتغير     و استجابات طالبات الكلية  
  . على األمن الفكري لدى الشباب الجامعياالجتماعيشبكات التواصل 
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و لإلجابة عن السؤال األول ما دور شبكات التواصل االجتماعي علـى األمـن     
  . طالبات اربد الجامعيةالفكري لدى الشباب الجامعي من وجهة نظر 

المتوسـطات  ) ٤(أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي كما هو مبين بالجدول رقم          
  :  المعيارية الستجابات عينة الدراسةاالنحرافات والحسابية

  
  
  
  
  

  )٤(جدول رقم 
 على اآلمن االجتماعياستجابات مفردات عينة الدراسة على دور شبكات التواصل 

   من وجهة نظر طالبات كلية اربد الجامعيةالفكري الشباب الجامعي
رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قـدرات   تنميةتعمل شبكات التواصل االجتماعي على       ١
 الحوار الشفاف والطلبة على النقاش

١,٠٣ ٣,٢٥ 

األفكار حـول العـالم    وعلى تبادل المعلومات تسهيل ٢
 بشكل مباشر

٠,٤٣٩ ٤,٣٥ 

 ٠,٥٥٢ ٣,٨١  المنتجات والتسويق للسلع وتسهيل عملية التجارة ٣
 االهتمـام األفـراد ذات     و تسهيل الوصول للمجموعات   ٤

 الميول المشتركة و
١,٠١١ ٤,١٠ 

 المحليـة مباشـرة   و األحداث العالمية  و إيصال األخبار  ٥
 بسرعةو

١,٣٢ ٣,٨٨ 

تكسب الشباب سلوك التمرد علـى الثقافـة المحليـة           ٦
 للمجتمع

٠,٨٧٣ ٣,٢١ 

 ٠,٩٦٦ ٣,٧٤ األخالقية لألفراد وتخترق المنظومية القيمية ٧
 ٠,٩٨٥ ٤,١٢ االجتماعيةهادمة للثقافة  وأخالق معادية وتستدخل قيم ٨
 ١,٠٢ ٣,٦٨  ماباتجاهجرهم  و على فكر األفراداالستحواذ ٩
 ٠,٦٥٠ ٢,٦٠ المحافظة على الملكية الفكرية لألفراد ١٠
 ١,٠٣ ٣,٢١ التحرش الجنسي وم عادات غير مقبولة كالعدوانتعلي ١١
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 ٠,٤٥٢ ٤,٢٣ اإلدمان  واالستخداماإلفراط في  ١٢
 ٠,٣٥٧ ٤,٤٦  الوطنيلالنتماء ونشر اإلشاعات المغرضة باألشخاص ١٣
الحوار  و  األفراد عن التواصل   بانشغالالتفكك األسري    ١٤

 فيما بينهم
١,٠٩ ٣,٨٧ 

 األكاديمي و االقتصاديالغش   و يلتسهيل عملية التضل   ١٥
 السياسيو

١,٢١ ٣,٥٤ 

بينت النتائج أن هناك تفاوت في درجة موافقة مفردات عينة الدراسة عليهـا             
مما يوضح التفاوت في   ،)٤,٤٦ إلى   ٢,٦٠( متوسطات موافقتهن ما بين      تراوحتحيث  

رتبة علـى دور    درجة موافقة مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة باآلثار المت         
 قد يعزى ذلك الخـتالف تخصـصات       و شبكات التواصل االجتماعي على اآلمن الفكري،     

نـشر اإلشـاعات     "هـي    و ،)١٣(قد جاءت العبارة رقـم       و .مستويات عينة الدراسة  و
بالمرتبة األولى بين العبارات في توضيح دور       "  الوطني   لالنتماء و المغرضة باألشخاص 

  الفكري على طالبات الكلية من وجهـة نظـرهن         األمنى   عل االجتماعيوسائل االتصال   
بينمـا  ). ٠,٣٥٧(بانحراف معياري مقداره  و،)٥ من ٤,٤٦(بمتوسط حسابي مقداره    و

بالمرتبـة  " المحافظة على الملكية الفكريـة لألفـراد         "هي   و ،)١٠(جاءت العبارة رقم    
  ).٠,٦٥٠(انحراف معياري  و،)٥ إلى ٢,٦٠( بمتوسط حسابي األخيرة

هذا المتوسط يقـع بالفئـة    و ،)٥ إلى   ٣,٤٨(ما بلغ المتوسط الحسابي العام      ك
البـاز   وهذه النتيجة تزيد عما وجده أبو خطـوة     و الرابعة من مقياس ليكرت الخماسي،    

في دراستهما التي أظهرت أن أثر شبكات التواصل االجتماعي علـى األمـن             ) ٢٠١٤(
يتوافق مـع    و  عامة بدرجة متوسطة   الفكري لدى طلبة جامعيين بمملكة البحرين بصفة      

في دراستها التي أظهرت أن أثر شبكات التواصل االجتمـاعي علـى            ) ٢٠١٥(المعيذر  
 نورة بنت عبد الـرحمن بالمملكـة الـسعودية    األميرةاألمن الفكري لدى طلبات جامعة  

مما يؤكد ضرورة العمل على توعية الطالبة فـي المراحـل           ؛  بصفة عامة بدرجة عالية   
العمل على تنمية التفكيـر      و مية المختلفة باستخدامات شبكات التواصل االجتماعي     التعلي

  . آراء والناقد لديهم ليتمكنوا من فرز ما يعرض عليهم من أفكار
هـل توجـد فـروق ذات داللـة         "بالدراسة  و لإلجابة عن السؤال الثاني      

غير التخـصص   إحصائية بين متوسطات استجابات طالبات كلية اربد الجامعية تعزى لمت         
   الفكري من وجهة نظرهن؟األمنفي اثر شبكات التواصل االجتماعي على 

للفروق في ) one way ANOVA" (تحليل التباين األحادي"استخدمت الباحثة 
كما هو مبـين  " متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة طبقاً الختالف متغير التخصص  

 ). ٥(بالجدول رقم 
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للفروق في ) one way ANOVA" (يل التباين األحاديتحل"نتائج ) ٥(جدول رقم
  "التخصصمتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة طبقاً الختالف متغير 

المجموعا المحاور
 ت

مجموع 
 المربعات

رجات د
 الحرية

توسط م
 مستوى الداللة يمة فق المربعات

بين 
المجموعا

  ت
2.629 2 0.876 

داخل 
المجموعا

 ت
31.620 222 0.143 

 دالة 0.001 6.125

ثـر وسـائل التواصــل   أ
 األمـن االجتماعي على   

الفكري لـدى الـشباب     
من وجهة نظر   الجامعي  

ــة  ــات كلي ــد إطالب رب
 الجامعية

  224 34.249  المجموع
  . فأقل٠,٠٥فروق دالة عند مستوى *

 عند مستوى الداللـة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ) ٥(يوضح الجدول رقم    
 أو طبيعة التخصص للعينة من حيـث الـصعوبة    الختالفيعود ذلك    و ل فأق ٠,٠٥) ألفا(

  .االهتمامات لطالبات العينة وللخصائص الشخصية والزخم المعرفي
 تعـزى لمتغيـر     إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة      "و لإلجابة عن السؤال الثالث      

الفكـري   أن وسائل التواصل االجتماعي تلعب دورا بـاألمن          باعتبارالمستوى الدراسي   
بعد تحليل التبـاين  " للشباب الجامعي من وجهة نظر طالبات كلية اربد الجامعية أنفسهن     

 عينة الدراسة جاءت النتائج كما هي       إجاباتللفروق في متوسطات    ) Anova(األحادي  
  )٦(موضحة بالجدول رقم 

  )Anova(نتائج تحليل التباين األحادي ) ٦(جدول رقم
  العينة يعزى لمتغير المستوى الدراسيللفروق بالمتوسطات إلجابات 

مجموع  المجموعات المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

بين 
 0.278 ٠,043 3 0.129 المجموعات

داخل 
  0.154 221 34.120 المجموعات

0.841 
 

غير 
 دالة
 

ثــر وســائل التواصــل أ
 األمـن االجتماعي على    

الفكري لـدى الـشباب     
الجامعي من وجهة نظر    

ــة   ــات كلي ــد إطالب رب
 الجامعية

 
  ٢٢٤ 34.249 المجموع

  . فأقل٠,٠٥فروق غير دالة عند مستوى *
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          ) ٦(يوضح جدول رقم    
 يعول ذلك بأن شبكات التواصل االجتماعي متاحة لكـل الفئـات           و فأقل) ٠,٠٥(الداللة  

بالتالي فإن جميـع الطالبـات بكافـة المـستويات           و لتكوين مجتمع افتراضي  األعمار  و
 هذا يتفق مع نتائج دراسة رضـوان،       و سهولة و الدراسية يستخدمن هذه المواقع بيسر    

حيث أشارت نتائج الدراسة أن التطور في تكنولوجيا        ) ٢٠١٠(عبد الوهاب  و رمضان،و
  . راضياالفت كون مجتمع جديد يطلق عليه المجتمع االتصال

التي أكدت على ارتفـاع   و )٢٠١٢(كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة منصور        
اتفقت هذه النتيجة مع دراسـة المعيـذر         و نسبة مستخدمي تقنيات التواصل االجتماعي    

  . لمتغير المستوى الدراسيإحصائيةبعدم وجود فروقات ذات داللة ) ٢٠١٥(
  
  
  :التوصيات
  سة ندرج التوصيات اآلتية بناء على نتائج الدرا           

التـشريعات السـتخدام شـبكات     والقوانين والتعليمات و تفعيل الضوابط  ضرورة .١
الثقافة االجتماعية التـي تجـرم       و التواصل االجتماعي بحيث تتوافق مع التربية     

 . للشبكاتالسيئاالستخدام 
توعيـة   و االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي بفتح صفحات تهدف لنـشر          .٢

المحافظة على   و مفهوم الجريمة اإللكترونية   و ستخدمين بأهمية األمن الفكري   الم
 .الخصوصية عند التعامل مع مواقع االنترنت واألمن

حمايـة   و توجيـه  و المؤسسات التعليمية برعاية   و دور الجامعات  و تفعيل وظيفة  .٣
 . األفراد بشكل عام واألمن الفكري للطلبة

األمـن   و ع وسائل االتصال االجتمـاعي    سات حول موضو  اإجراء المزيد من الدر    .٤
 .الفكري
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  :المراجع
  المراجع العربية: أوالً

القيم لدى  ) "٢٠٠٣. (هاني محمد يونس   موسى، و محمد عبد الرزاق   ،إبراهيم .١
مجلـة التربيـة    ،"العشرين ومتغيرات القرن الحادي وشباب الجامعة في مصر  

 ٥٤-١٢١: ص ص ،٦٤ع رابطة التربية الحديثة، المعاصرة،
أسس األمـن الفكـري فـي التربيـة          )."٢٠١٠(علي بن عبده     أبو حميدي،  .٢

جامعة نايف  ،٢٧(٥٢) التدريب، والمجلة العربية للدراسات األمنية ،"اإلسالمية
 ٧-٥٤:ص ص ،اآلنيةالعربية للعلوم 

أحمد نـصحي أنـيس الـشربيني     الباز، والسيد عبد المولى السيد   أبو خطوة،  .٣
آثارها على األمن الفكري لـدى طلبـة         و لتواصل االجتماعي شبكة ا )" ٢٠١٤(

المجلة العربيـة لـضمان جـودة التعلـيم          ،"التعليم الجامعي بمملكة البحرين   
 ١٧٨-٢٢٥ص ص  ،٢٠١٤)١٥(المجلد السابع العدد  الجامعي،

دور الجامعات في تحقيق األمن الفكـري       " ).٢٠١٠(صالح بن علي   أبو عراد،  .٤
جامعة  ،)٢٧(،  ٥٢التدريب و سات األمنية اعربية للدر المجلة ال  ،"تصور مقترح 

 ٢٦٣-٢٢٣:نايف العربية للعلوم األمنية، ص ص
تقريـر   هل ستدرك جدران القهر،   . . رياح التغير ). ٢٠١١(وسيم   أبو فاشلة،  .٥

 .فلسطين رام اهللا، منتدى شارك الشبابي، مرحلي،
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 المـشكالت الـنفس اجتماعيـة     ). ٢٠١١. (يعقوب يـونس خليـل     األسطل، .٦
االنحرافات السلوكية لدى المترددين على مراكز اإلنترنـت بمحافظـة خـان            و

 .فلسطين الجامعة اإلسالمية بغزة، كلية التربية، رسالة ماجستير، يونس،
دور الجامعة في تحقيق األمـن الفكـري        ). "٢٠١١. (هويدا محمود  اإلتربي، .٧

  العربي للتعليم  المركز مجلة مستقبل التربية العربية،    ،)"تصور مقترح (لطالبها
 ٢٢٤-١٥٧:ص ص ،)١٨)(٧٠(التنمية و

دورها في التصدي لمهددات     و مراكز البحوث ). ٢٠٠٥(علي بن فايز   الجحني، .٨
 الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، البحوث، ومركز الدراسات األمن،
١٩٤-١٧٥ 

  
 

معة إيمان ج  عبد الوهاب،  و صالح السيد عبده   رمضان، و حنان أحمد  رضوان، .٩
دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تنمية حرية التعبير عن         ). "٢٠١٠. (محمد

بحث مقدم للمؤتمر  ،"الرأي لدى طالب الجامعة في ضوء مجتمع ما بعد الحداثة
 ٢٢-٢١ التربية في مجتمع ما بعد الحداثة،   العلمي األول لقسم أصول التربية،    

 ٢٩٥-٢٣٠ص ص  جامعة بنهاية، كلية التربية، يوليه،
 األمن الفكري في مواجهة العولمة،   ) ٢٠٠٦(عبد الرحمن بن ابراهيم      الشاعر، .١٠

 ٢٦٢-٢٩٢: ص ص لجامعة نايف العربية للعلوم التربوية،
تصميم إستراتجية مقترحـة   ). "٢٠١٢(جمال مصطفى عبد الرحمن    الشرقاوي، .١١

 لتطوير التعليم المدمج في ضوء الشبكات االجتماعية لتنمية مهارات تـصميم          
مجلة كليـة   ".  العليا بكليات التربية     الدارساتنشر المقرر االلكتروني لطالب     و

 ٤٥٤-٥٤٣ص ص  ،٨١ع مصر، التربية المنصورة،
أثر الحراك المعرفي علـى األمـن        ).٢٠١٢. (اهللا معلوي بن عبد   الشهراني، .١٢

 جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة،        البحوث، و سات مركز الدر  الفكري،
 .ملكة العربية السعوديةالم الرياض،

!. خطـر أم فرصـة؟    . .. الشبكات االجتماعيـة  ). ٢٠١٢(سلطان   الصاعدي، .١٣
 ١/٨/٢٠١٢سحبت بتاريخ 
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 الرأي العام تعبئةدور شبكات التواصل االجتماعي في      ). " ٢٠١٢(زهير   عابد، .١٤
مجلة  ،" دراسة وصفية تحليلية   -السياسي و الفلسطيني نحو التغيير االجتماعي   

 .فلسطين ،٦عدد ،)٢٦(مجلد ،)اإلنسانيةالعلوم (اث النجاح لألبح
دور المعلم في تعزيز األمن الفكـري       ). " ٢٠٠٧(العتيبي ، عبد المجيد سلمي     .١٥

جامعـة الملـك     كلية التربية،  رسالة ماجستير،  ،"بدى طالب المرحلة الثانوية   
 .سعود

نين دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز المواط      ). "٢٠١٢(حاتم العالونة، .١٦
ورقة مقدمة للمؤتمر العلمـي      ،" على المشاركة بالحراك الجماهيري    األردنيين

 األردن\عمان  جامعة فيالدلفيا،\كلية اآلداب." ثقافة التغير"السابع عشر بعنوان 
  
 

أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية        ). ٢٠١١(حسني عوض، .١٧
سؤولية المجتمعيـة للجامعـات    بحث مقدم لمؤتمر الم   . المجتمعية لدى الشباب  

ــسطينية  ــسطين   ،٢٦/٩/٢٠١١الفل ــة فل ــدس المفتوح ــة الق  .جامع
socialResponsibil/conferences/arabic/edu.qou.www://http

pdf.housniAwad_dr/ityconf  
 تربويات تكنولوجيـا القـرن الحـادي       ).٢٠١٢( .إبراهيم عبد الوكيل   لفار،ا .١٨

 دلتا.  الطبعة األولى٢,٠. تكنولوجيات الويب. العشرينو
رسالة  ،" اإلسالمية الشريعةاألمن الفكري في    ). "٢٠١٢(رامي تيسير    فارس، .١٩

 .فلسطين الجامعة اإلسالمية بغزة، القانون، وكلية الشريعة ماجستير،
 قيم المواطنة لدى الشباب   ). " ٢٠١٠( .عبد اهللا بن سعيد آل عبود      ي،القحطان .٢٠

 كلية الدراسات العليـا،    رسالة دكتوراه،  ،"  في تعزيز األمن الوقائي    إسهامهاو
 .المملكة العربية السعودية جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،

نت من وجهة   اآلثار السلبية الستخدام اإلنتر   ). "٢٠١١(أحمد أحمد بكر     قنيطة، .٢١
رسالة  ،"دور التربية اإلسالمية في عالجها     و نظر طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة    

 .فلسطين الجامعة اإلسالمية بغزة، كلية التربية، ماجستير،
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أثر شبكات التواصل االجتماعي علـى األمـن        ). ٢٠١٥(ريم عبد اهللا   المعيذر، .٢٢
 ورة بنت عبد الرحمن،جامعة األميرة ن  الفكري لدى طالبات المستوى الجامعي،    

 . المملكة العربية السعودية
دور شبكات التواصـل االجتمـاعي فـي تحقيـق          ). "٢٠١٢(تحسين منصور، .٢٣

ورقة مقدمـة   ". احتياجات الشباب األردني دراسة مقارنة في النوع االجتماعي       
. اإلعالم الجديد " االتصال و للمنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية لإلعالم     

 جمـادى  ٢٤-٢٢رياض جامعة الملك سعود ال " التطبيقية و ت النظرية التحديا. 
 ٢٠١٢ أبريل ١٥-١٤ الموافق  هـ١٤٣٣األولى 
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