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  دور معلمي المرحلة المتوسطة في مواجهة
  على األمن الفكري للطالب االجتماعيمخاطر شبكات التواصل  

  * محمد سعد الهاجريد/ 
  مقدمة:ال

ن األمن الفكري لكل مجتمع یهدف إلى الحفاظ على هویته إذ إیمكن القول 
لرابط الذي أن في حیاة كل مجتمع ثوابت تمثل القاعدة التي تبنى علیها وتعد ا

یربط بین أفراده وتحدد سلوك أفراده وتكیف ردود أفعالهم تجاه األحداث وتجعل 
وهو یهدف فیما یهدف  للمجتمع استقالله وتمیزه وتضمن بقاؤه في األمم األخرى،

أیضا إلى حمایة العقول من الغزو الفكري، واالنحراف الثقافي، والتطرف الدیني، 
له لیكون من الضروریات األمنیة لحمایة بل األمن الفكري یتعدى ذلك ك

المكتسبات والوقوف بحزم ضد كل ما یؤدي إلى اإلخالل باألمن القومي، 
 التوازن تحقیق خالل الجاد من العمل یتضمن الشامل األمن مفهوم إلى فالوصول

 واألمن االجتماعي واألمن االقتصادي السیاسي واألمن األمن المجاالت جمیع بین
من  الفكري األمن في متمثال األمن، قمة إلى للوصول من الصحيواأل الغذائي
 األمن یتحقق فإنه تلقائیا الفكري األمن بتحقیق ألنه اإلنساني العقل مخاطبة خالل

لبناء  علیها االعتماد یجب الذي األسس أهم األمن األخرى، ویعتبر الجوانب في
 األمة لى مقدراتع للحفاظ وتقدمه، المجتمع رقي على تحافظ قویة قاعدة

 المؤسسات رأسها وعلى بمؤسسات المجتمع المناطة المسؤولیة إطار في ومنجزاتها
 سالمة على والحفاظ أبعاده بكل األمن في تعزیز یسهم ما لتحقیق التربویة
لقد أحدثت مواقع التواصل  ،)٢٣، ص ٢٠٠٩(زید الحارثي :  واألفراد المجتمع

في تاریخ اإلعالم، وٕانما في حیاة األفراد على  االجتماعي تطورًا كبیرًا لیس فقط
المستوى الشخصي واالجتماعي والسیاسي، وجاءت لتشكل عالمًا افتراضیًا یفتح 
المجال على مصراعیه لألفراد والتجمعات بمختلف أنواعها، إلبداء آرائهم ومواقفهم 

                                                           

 - مدیر إدارة الثقافة  -دكتوراه الفلسفة في التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة :محمد سعد الهاجري* 
 جامعة الدول العربیة.
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 ، ص٢٠٠٩(أشرف جالل حسن:في الموضوعات التي تهمهم بحریة غیر مسبوقــة 
٤٧٨ .(  

وتكمن إیجابیات اإلعالم االجتماعي في سرعة االتصال، والقیمة 
المعلوماتیة، وضمان وصولها، وتحقیق التفاعل معها، ولیس كونه إعالمًا مرسًال 

(محمود حمدي عبد  من جانب واحد، مما خلق مساواة داخل المجتمع في االتصال
  .)١٥٥٢، ص ٢٠٠٩القوي: 

وقنوات جدیدة لالتصال والتواصل، ویتیح  فاإلعالم الجدید یوفر وسائل
منابر جدیدة للنقاش والحوار، مما فتح المجال أمام أفراد المجتمع لممارسة مختلف 
أنواع االتصاالت بواسطة شبكة اإلنترنت، للخروج من وضعیة عدم التواصل وعدم 

د، الحوار، إلى التواصل والحوار، ومن اإلعالم واالتصال الذي یتم في اتجاه واح
ص ، ٢٠٠٩(هناء كمال:  إلى اإلعالم األفقي واالتصال في جمیع االتجاهات

٤٣.(  
ولقد وصلت هذه الشبكات بقوة وانتشرت بین الطالب، ولعل المرحلة 
العمریة التي یعیشها طالب المرحلة المتوسطة بما لدیهم من تطلعات ومساحة 

باطا بالتغیرات الفكریة أكبر من التحرر من القیود المنزلیة والضوابط العامة ارت
والفسیولوجیة التي تحدث في تلك الفترة، ولقد صاحب ذلك نفاذ تلك الشبكات الي 
قاعدة عریضة من الطالب واستطاعت التأثیر في أفكارهم وتوجهاتهم، والتي یمكن 

  في النهایة أن تشكل خطرا علي حیاتهم وعلي المجتمع بشكل عام.
   :مشكلة الدراسة

في إحداث تغییر في  اإللكترونيلشبكات التواصل  یويالح الدور یبرز
العالم بأسره ومجتمع الطالب علي وجه الخصوص لما لهذه الشبكات من سلبیات 
وایجابیات، وما یمكن أن تحدثه تلك الشبكات من مخاطر قد تهدد األمن الفكري 

ا یمكن أن یلعب معلمو المرحلة المتوسطة دورا هام ومن هذا المنطلقللطالب، 
  مخاطر شبكات التواصل االجتماعي علي األمن الفكري لدي الطالب.  في مواجهة

 :تساؤالت الدراسة
   كن بلورة السؤال الرئیس التالي:وفي ضوء ما سبق یم

ما دور معلمو المرحلة المتوسطة في مواجهة مخاطر شبكات التواصل 
  عي علي األمن الفكري لدي الطالب؟االجتما
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  مجموعة من األسئلة:ن یتفرع منه ویمكن أ
  ماعي لدي طالب المرحلة المتوسطة؟ما طبیعة شبكات التواصل االجت -١
ماعي علي طالب المرحلة یجابیة لشبكات التواصل االجتما اآلثار السلبیة واإل -٢

  المتوسطة؟
  ن الفكري وما أبعاده المجتمعیة؟ما المقصود باألم -٣
  من الفكري؟والمنهجیة لتعزیز األما األسس الفكریة  -٤
ي علي األمن الفكري لدي ما طبیعة مخاطر شبكات التواصل االجتماع -٥

  الطالب؟
  لفكري لدي طالب المرحلة المتوسطة؟ما واقع انتشار األمن ا -٦
ما متطلبات تعزیز األمن الفكري لدي طالب المرحلة المتوسطة للوقایة من  -٧

  تواصل االجتماعي؟مخاطر شبكات ال
   :مصطلحات الدراسة

  ن أهم مصطلحات الدراسة ما یلي:م
   :الدور - ١

یعرف الدور في قاموس ویبستر بأنه مجموعة الصفات أو األفعال المتوقعة 
من شخص یؤدي وظیفة معینة، وهو جزء من الفرد، أو سمة شخصیة له عندما 

  .یتم ممارسته وأداؤه
(Webster’s; (1994) P. 1043) 

ز اجتماعي معین، ویتحدد سلوك الفرد وهو نموذج السلوك الذي یتطلبه مرك
في ضوء توقعاته وتوقعات اآلخرین منه، وهذه تتأثر بفهم الفرد واآلخرین للحقوق 

  ).٣٩٥، ص ٢٠٠٨(أحمد زكي بدوي: والواجبات المرتبطة بمركزه االجتماعي
بأنه تلك الجهود التي یؤسس لها ویبذلها معلمو المرحلة  ویعرفه الباحث
األنشطة والفعالیات والمقررات بهدف دعم المنظومة القیمیة المتوسطة من خالل 

المجتمعیة لحمایة األمن الفكري الفردي والمجتمعي في مواجهة مخاطر شبكات 
  .التواصل االجتماعي

  :شبكات التواصل االجتماعي -٢
هي مصطلح یشیر إلى تلك المواقع علـى شـبكة اإلنترنـت والتـي ظهـرت مـع 

) حیـث تتـیح التواصـل بـین مسـتخدمیها فـي web2لویـب (ما یعرف بالجیل الثاني ل
بیئـــة مجتمـــع افتراضـــي یجمعهـــم وفقـــًا الهتمامـــاتهم أو انتمـــاءاتهم، وتتنـــوع أشـــكال 
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وأهـــداف شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فبعضـــها عـــام یهـــدف إلـــى التواصـــل العـــام 
وتكـــوین الصـــداقات حـــول العـــالم، وبعضـــها اآلخـــر یتمحـــور حـــول تكـــوین شـــبكات 

فــي نطــاق محــدود ومنحصــر فــي مجــال معــین مثــل شــبكات المحتــرفین اجتماعیــة 
ــــین وغیرهــــا ــــاجي : ( .والمصــــورین واإلعالمی ــــدین ن ، ٢٠٠٥رضــــا النجــــار، جمــــال ال

  )١١٨ص
تسمح للمستخدم إنشاء موقع خاص به مع  وهي عبارة عن شبكة الكترونیة

هوایاتهم  هم ومعرفةتعرفإمكانیة ربطه بالمواقع األخرى التابعة لألصدقاء من أجل 
ولكل موقع مستخدموه ویزید عددهم كل یوم، وكان ، وأخبارهم، ولكل موقع رواده

 Six وأول موقع ظهورا هو ١٩٩٧أول ظهور لموقع التواصل االجتماعي عام 
Degrees com ، من أجل وضع ملفات شخصیة وخاصة لمستخدمي الموقع مع

ائل النصیة بین المستخدمین وتبادل الرس، التعلیق على األخبار الموجودة بالموقع
ثم ظهر ما    My-Space.com“ موقع ٢٠٠٣وتبع هذا الموقع في الظهور عام 

 (موسوعة ویكیبیدیا الحرة یوتیوب) – االنستجرام - تویتر -فیسبوك( یعرف
https://ar.wikipedia(  

  :اإلجرائيالمفهوم 
فة الموضوعات بحریة غیر یًا یفتح المجال إلبداء في كاتشكل عالمًا افتراض -

  .مسبوقــة
استطاعت هذه الشبكات االنتشار بقوة بین الطالب في مختلف مراحلهم  -

  التعلیمیة لما تتمتع به من سرعة وقوة االنتشار.
الكثیر من رغباتهم الخاصة في تعرف یستخدمها هؤالء الطالب في إشباع  -

  ات من خالل هذه الشبكات.وتكوین عالق اآلخرین
  في عقول الطالب. وٕایجابایمكنها التأثیر سلبا  -

   :األمن الفكري - ٣
سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه من االنحراف والخروج عن الوسطیة 

(سعید الوادعي:  "واالعتدال في فهمه لألمور الدینیة والسیاسیة وتصوره للكون
٢٠٠٩ -١٤٣٠ (  

له: "تأمین خلو أفكار وعقول أفراد المجتمع من كل ویعرفه حیدر الحیدر بقو 
فكر شائب ومعتقد خاطئ، مما قد یشكل خطرًا على نظام المجتمع وأمنه، وبما 

https://ar.wikipedia
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(حیدر بن عبدالرحمن یهدف إلى تحقیق األمن واالستقرار في الحیاة االجتماعیة 
 ).٣١٦، ص ٢٠٠٨الحیدر:

   :اإلجرائيالمفهوم 
  الحفاظ على هویة الطالب.  -
والتطرف ، واالنحراف الثقافي، حمایة عقول هؤالء الشباب من الغزو الفكري  -

  الدیني.
یتعدى المفهوم لیصل الي المفهوم الشامل الذي یستهدف حمایة كل مكتسبات   -

  الدولة في مواجهة تهدیدات األمن القومي للبالد.
  :أهمیة الدراسة

 الفكریة لمواجهة االنحرافات ة،الطلب لدى الفكري األمن لتعزیز الملحة الحاجة  -
ظل االنتشار الواسع لشبكات التواصل  في عقولهم تطرأ على قد التي

 من وما تملكه ثقافي، انفتاح من تحمله وما االجتماعي والمخاطر التي تسببها،
المجتمعات، وما یحیط بالمجتمعات من مكائد ومؤامرات  على مؤثرة وسائل

 .األفراد تهدید حلم الفكري أصبح األمن وبالتالي
تعكس هذه الدراسة رأي طالب المرحلة المتوسطة وهم شریحة مجتمعیة هامة   -

  یعول علیها المجتمع إحداث نهضته وتقدمه.
كما أن هذه الدراسة من شأنها أن تهیئ لرؤیة منهجیة في العمل علي تعزیز   -

  األمن الفكري لدي الطالب في مختلف مراحلهم التعلیمیة.
 :لدراسةأهداف ا

  ة الهدف الرئیس للدراسة كما یلي:وفي ضوء ما سبق یمكن بلور 
تعرف دور معلمو المرحلة المتوسطة في مواجهة مخاطر شبكات التواصل 

  االجتماعي علي األمن الفكري لدي الطالب.
  أن یتفرع منه مجموعة من األهداف:ویمكن 

  ة المتوسطة.طبیعة شبكات التواصل االجتماعي لدي طالب المرحل تعرف -١
اآلثار السلبیة واالیجابیة لشبكات التواصل االجتماعي علي طالب  تعرف -٢

  المرحلة المتوسطة.
  األبعاد المجتمعیة لألمن الفكري. تعرف -٣
  .األسس الفكریة والمنهجیة لتعزیز األمن الفكري تعرف -٤
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طبیعة مخاطر شبكات التواصل االجتماعي علي األمن الفكري لدي  تعرف -٥
  طالب المرحلة المتوسطة.

  واقع انتشار األمن الفكري لدي طالب المرحلة المتوسطة. تعرف -٦
متطلبات تعزیز األمن الفكري لدي الطالب للوقایة من مخاطر شبكات  تعرف -٧

  التواصل االجتماعي.
  :منهجیة الدراسة

 معرفة دقیقة إليحیث یسمح هذا المنهج بالتوصل  المنهج الوصفي التحلیلي -أ
وتحقیق أفضل فهم له اعتمادا علي التحلیالت ، عن جوانب موضوع الدراسة

 تحلیلي عرض شكل في، الكمیة والكیفیة وصوال الي تعمیمات بشأن الدراسة
 المكتبیة الدراسات وأسلوب البحث بموضوع المهتمة السابقة والبحوث للدراسات
 بموضوع تتعلق التي واألجنبیة العربیة العلمیة والدراسات والقراءات للمراجع
 والمراجع الكتب من والمعلومات البیانات جمع على أساسا تقوم وهى البحث،

  البحث. بموضوع والمرتبطة المتخصصة العلمیة والمجالت والدوریات
   :حدود الدراسة

  مفردة. ٣٠٠عینة من طالب المرحلة المتوسطة قوامها  :الحد البشري
  .قة األحمدي التعلیمیةبإحدى المدارس بمنط الحد الجغرافي:

حتي مارس  ٢٠١٦رة من أكتوبر تم إجراء هذه الدراسة في الفت :الحد الزمني
٢٠١٧ .  

   :أداة الدراسة
دور معلمو المرحلة  تعرفاستبیان یتضمن عدة محاور نستطیع من خاللها 

المتوسطة في مواجهة مخاطر شبكات التواصل االجتماعي علي األمن الفكري 
  لدي الطالب.

   :النظري والدراسات السابقة طاراإل
 والقیم من الثقافات اإلنسانیة الذاكرة بمخزون یتعلق ما كل األمن یتضمن

 هو الفكري باألمن والمقصود من مجتمعه؛ اإلنسان یتلقاها التي األخالقیة والمبادئ
الفكریة، فهو  ومنظومتهم النوعیة وثقافتهم أصالتهم على مكونات الناس اطمئنان
 إلى یؤدي ما ضد كل بحزم والوقوف المكتسبات لحمایة األمنیة روریاتمن الض
 الجنائیة خاصة األخرى األمنیة على الجوانب حتما سینعكس والذي باألمن اإلخالل
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في  وأمنه التعبیر وفي التفكیر في اإلنسان بحق یرتبط والثقافیة، كما واالقتصادیة
 حقوق مع ال یتعارض بما التصرف وفي االختیار في المكتسبة حقوقه كافة حمایة

 التعدي عن بعیداً  الفكریة الملكیة على في الحفاظ أمنه وكذلك ومكتسباتهم، اآلخرین
وتدمیر  االضطهاد عن بعیداً  والعیش العدالة على الحصول في إلى حقه باإلضافة

 (Tomlinson, J. 2006; p 242-251)  الفكر.
فهوم األمن الفكري الكلي لدي أن واقع م وأكد عبد العزیز عقیل العنزي

وأن هناك العدید من الصعوبات التي تواجه تطویر األمن ، الطلبة متوسط الدرجة
 كما أن تزداد لتطویر مفهوم األمن الفكري من خالل األسس التربویة.، الفكري

  .)٢٠١٥ :عبد العزیز عقیل العنزي(
في حیاة كل ویهدف األمن الفكري إلى الحفاظ على هویة المجتمع إذ إن 

مجتمع ثوابت تمثل القاعدة التي تبنى علیها وتعد الرابط الذي یربط بین أفراده 
وتحدد سلوك أفراده وتكیف ردود أفعالهم تجاه األحداث وتجعل للمجتمع استقالله 

وهو یهدف فیما یهدف أیضا إلى حمایة  وتمیزه وتضمن بقاؤه في األمم األخرى،
نحراف الثقافي، والتطرف الدیني، بل األمن الفكري واال، العقول من الغزو الفكري

یتعدى ذلك كله لیكون من الضروریات األمنیة لحمایة المكتسبات والوقوف بحزم 
  .ضد كل ما یؤدي إلى اإلخالل باألمن القومي

لیس فقط في تاریخ  اا كبیرً اإللكتروني تطورً ولقد أحدثت مواقع التواصل 
على المستوى الشخصي واالجتماعي والسیاسي،  اإلعالم، وٕانما في حیاة األفراد

وجاءت لتشكل عالمًا افتراضیًا یفتح المجال على مصراعیه لألفراد والتجمعات 
بمختلف أنواعها، إلبداء آرائهم ومواقفهم في الموضوعات التي تهمهم بحریة غیر 

   )٤٧٨ص ، ٢٠٠٩(أشرف جالل حسن :  .مسبوقــة
وأن ، ل االجتماعي علي األمن المجتمعيوهناك تأثیر فعال لشبكات التواص

هناك معوقات لضبط تلك الشبكات ومنها صعوبة توافق المجتمع الدولي علي 
  .صیغة موحدة للمضمون األخالقي لتلك الشبكات

 وسائلها، أهم ومن بل التربیة وسائل إحدى وتعد وسائل التواصل االجتماعي
 تأثیرات ذي وهي الصف، تساعا من أكثر والطالبة لوقت الطالب الشاغل فهي

 من وخلق نفسه، واإلعالم صنعه االنترنت الذي الطلبة والطالبات ومیول یتواءم
 لم مختلفة ورؤى جدیدة بأشكال الحیاة في یتناول المتغیرات جدیًدا نسیًجا المجتمع

وسائل التواصل  تذكره ما وأصبح المدرسة وال في البیت داخل من به یسمع
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 المدرسة، أو البیت في المربي في أغلب األحیان من داقیةمص أكثر اإللكتروني
 وسط یریدونها التي وحاجتهم صناعة أهل االنترنت وفق السلوكیات فتشكلت

  )٣٨، ص ٢٠٠٩(زید الحارثي:  .اإلعالمیة المتباینة التأثیرات المتبادلة
  :السابقة الدراسات

من االجتماعي األ تعرفاستهدفت الدراسة  :٢٠١٢رشاد الكیالني  دراسة -١
مسؤولیة من وما هي مقوماته وما هي التحدیات الداخلیة والخارجیة لألمن 

 إلیهاالجتماعي، واستخدمت المنهج االستقرائي، وكان أهم ما توصلت 
الدراسة أن األمن االجتماعي هو الركیزة األساسیة لبناء المجتمعات وعامال 

ه تعتمد الدول في تحقیق الرقي مهما في انجازاتها وحمایة أمنها القومي، وعلی
  ).٢٠١٢: رشاد صالح الكیالني( .والتقدم

الدوافع الحقیقیة للتواصل بین  تعرفاستهدفت الدراسة  :عبده حافظ دراسة -٢
المنهج  واستخدمتالشباب الجامعي من خالل الشبكات االجتماعیة، 

 أن تواصل الشباب الجامعي من إلیهوأهم ما توصلت الوصفي التحلیلي 
خالل الشبكات االجتماعیة یعد ظاهرة اجتماعیة أكثر منها ضرورة أحدثتها 

  )٢٠١١: (عبده حافظ. التكنولوجیا الحدیثة
 في الثقافیة األسساستهدفت الدراسة تناول  :٢٠١٠ Nakpodia دراسة  -٣

 إلى هدفت كما الطلبة، لدى وتنمیته الفكري تطویر األمن سبل كأحد المنهاج
 على تعلم الثقافة وأثر المنهاج، تطور دراسة وأنواعها، فةالثقا بیان معنى

 التي بین الثقافة العالقة الفكري، وتوضیح األمن مفهوم وتعزیز األطفال
 على لدیه، أجریت الدراسة الفكري األمن وتعزیز الطالب عقل یختزنها
 تكون أن البد الثقافة أن بینت النیجیریة حیث المدارس في المعتمد المنهاج

 نقل من البد كما المناهج، تحدیث عملیة علیها التي تقوم التربویة األسس نم
 الطلبة في من عدد أكبر بین وترسیخها النیجیري بالمجتمع الثقافة الخاصة

المدارس،  في تعطى وتدرس التي المناهج خالل من وذلك المدارس مختلف
 تتعلق التي ویةالترب االهتمام باألسس أن وكان أهم ما توصلت الیه الدراسة

 النیجیریة الثقافة بقواعد الطلبة إلى تعریف األمثل الطریق من یعد بالثقافة
المهام  أحد أن الدراسة إلى أشارت المتغیرة، كما ومزایاها وعواملها وأنواعها
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 الطالب بشكل یشعر المدرسي والمنهاج الثقافة هو استخدام للمعلم الرئیسیة
  أسسه.و  المنهاج مكونات حول بالرضا

(Nakpodia, E. D. ;2010,p.1-9) 
طبیعة الحیاة التي  تعرف استهدفت الدراسة :٢٠٠٧ Lenhartدراسة   -٤

یعیشها جیل الشباب من األمریكیین، وذلك من خالل استخدامهم لإلنترنت 
وشبكات التواصل االجتماعي، وما الذي یتشاركون به وال یتشاركون مع الغیر 

عب األهل دورًا في مراقبة األبناء أثناء تواجدهم عبر هذه الشبكات، وهل یل
) ٩٣٥التطبیق على عینة مكونة من ( واستخدمت على هذه الشبكات أم ال؟

مفردة من المراهقین والمراهقات األمریكیین، ممن تتراوح أعمارهم ما بین 
أن غالبیة  إلیهوكان أهم ما توصلت عامًا)، وأولیاء أمورهم،  ١٧-١٢(

خدمون شبكات التواصل االجتماعي لكي یبقوا على اتصال مع المراهقین یست
%) من أفراد العینة شعروا ٢٣أو تكوین صداقات جدیدة، وأن ( األصدقاء

بالخوف عندما تم التواصل معهم من قبل غرباء عبر شبكات التواصل 
 Lenhart, Amanda & Madden, Mary. (2007)) االجتماعي.

 التعلیمیة المؤسسات اهتمام توجیه تهدفتاس :٢٠٠٦ Tomlinson دراسة  -٥
 في والثقافیة األخالقیة القیم دمج خالل الفكري من األمن مبادئ بتعزیز
من  عدد بذكر وذلك التحلیلي المنهج واستخدمت في أمریكا، التربویة المناهج

 أن إلیهوكان أهم ما توصلت الدراسة،  بموضوع الصلة ذات الدراسات
 وذلك الطلبة الفكري بین األمن تعزیز في دورا رئیسیاً  انیؤدی والمعلم المدرسة

 والتي والثقافة واألخالق القیم نشر مفاهیم في یبذلونها التي الجهود خالل من
 .علیها المنهاج یبنى التربویة التي األسس من تعد

(Tomlinson, J;2006,p 242- 251) 
 في التربوي عةدور الجام التعرف استهدفت :٢٠٠٢دراسة وفاء البرعي  -٦

 المنهج الباحثة واستخدمت لدى الشباب، والعنف الفكري التطرف مواجهة
مصریة،  جامعات ثالث من ممثلة عینة أخذ من خالل االجتماعي المسحي

 المصري المجتمع أفراد بین العنف أسباب من أن إلیهوكان أهم ما توصلت 
 ؤسسات الدینیةالم دور وضعف الطلبة لدى الدیني الوازع ضعف تتمثل في

 القدوة وغیاب دور األسرة، العنف، وضعف مشكلة تجاه أدوارها أداء من
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 فئات بین والمساواة العدالة الخریجین وغیاب بین البطالة ووجود الحسنة،
  )٢٠٠٢ (وفاء البرعي : .المجتمع

 أن الفكري األمن تعزیز في بحثه استراتیجیة :٢٠٠١الهماش  دراسة متعب -٦
 وٕان األصعدة، كافة على عصیبة تحدیات یواجه المعاصر الفكري األمن

 واألبعاد، األهداف عن بجالء یكشف والمعاصر القدیم التاریخ سجل استقراء
 ألمنا مخاطر، من خالل تناوله لخصائص من بالوطن یحیط أن یمكن وما

 التربویة، الوسائط ودور طبیعة تحدیدو  - الرئیسیة ومقوماته الرشید، الفكري
 بیانمع  - وطنیاً  مشروعاً  باعتباره الفكري األمن تعزیز في المؤسسي لوالعم
 فكریة منهجیة إلى استناداً  الفكري األمن على الثقافي الغزو ومخاطر أثر

 وترفض المستقبل، واستشراف الواعي، التنبؤ على تعتمد ومرنة جریئة وثقافیة
 استراتیجیة ناءب ، وضرورةبالقدیم األعمى والتشبث والتعصب الجمود تكریس
(متعب بن شدید بن  .المستقبل وتستشرف الواقع إلى تستند الفكري األمن تعزز

  م)٢٠٠١ ھ ١٤٣٠ محمد الهماش:
   :مناقشة الدراسة المیدانیة

   :خصائص عینة الدراسة
  ) توزیع عینة الدراسة طبقًا للصف الدراسي١جدول (
  %  ك  

  ٢٥.٠  ٧٥  الصف السادس
  ٢٥.٠  ٧٥  الصف السابع 
  ٢٥.٠  ٧٥  الصف الثامن
  ٢٥.٠  ٧٥  الصف التاسع

  ١٠٠  ٣٠٠  اإلجمالي
تشـــیر بیانـــات الجـــدول الســـابق إلـــى أن عینـــة الدراســـة توزعـــت طبقـــًا للصـــف 

  % لكل صف.٢٥الدراسي إلى 
  ) توزیع عینة الدراسة طبقًا للعمر ٢جدول (

  %  ك  
  ٦٢.٣  ١٨٧  سنة ١٥أقل من 
  ٣٧.٧  ١١٣  سنة ١٥فوق 

  ١٠٠  ٣٠٠  اإلجمالي
تشیر بیانات الجدول السابق إلـى أن عینـة الدراسـة توزعـت طبقـًا للعمـر إلـى 

  سنة.  ١٥% لفوق ٣٧.٧سنة ونسبة  ١٥% ألقل من ٦٢.٣
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  ) الشبكات االجتماعیة المستخدمة٣جدول (
  %  ك  

  ٥٧.٣  ١٧٢  االنستجرام
  ٥٥.٠  ١٦٥  تویتر

  ٩١.٠  ٢٧٣  فیسبوك
من عینـة الدراسـة تسـتخدم % ٩١تشیر بیانات الجدول السابق إلى أن نسبة 

  % تستخدم تویتر.٥٥% تستخدم االنستجرام ونسبة ٥٧.٣ونسبة ، الفیس بوك
  ) مدة استخدام الشبكات االجتماعیة یومیا٤جدول (
  %  ك  
  ٣.٧  ١١     أقل من ساعة

  ١٢.٣  ٣٧   ساعات ٣أقل من 
  ٣٧.٣  ١١٢   ساعات ٥أقل من 

  ٤٦.٧  ١٤٠    ساعات فأكثر ٥
  ١٠٠.٠٠  ٣٠٠  اإلجمالي

% یستخدمون الشبكات أقل ٣.٧تشیر بیانات الجدول السابق إلى أن نسبة 
 ٣٧.٣٥ساعات ونسبة  ٣قل من أ% تستخدم ١٢.٣ساعة یومیا ونسبة  من

  .فأكثرساعات  ٥% تستخدم ٤٦.٧ساعات ونسبة  ٥تستخدم أقل من 
   :الصدق والثبات

 إعــــادةة للتحقـــق مــــن ثبـــات قائمــــة االستقصــــاء قـــام الباحــــث باســـتخدام طریقــــ
كما قام الباحـث بحسـاب قـیم الصـدق ، ٠.٧٥٤التطبیق فبلغت قیمة معامل الثبات 

  وذلك یدل على ثبات وصدق قائمة االستقصاء. ٠.٨٦٨الذاتي فبلغ 
  :أسئلة الدراسة

  مو المرحلة المتوسطة مع الطلبة؟: ما دور معلاألولالسؤال 
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  ) دور معلمو المرحلة المتوسطة مع الطلبة ٥جدول (
االنحراف   المتوسط  الدور

  المعیاري
الوزن 
  االتجاه  النسبي

یستهدف استقاء المعرفة العلمیة، واألخبار من 
  موافق  ٨٠.٨  ٠.٨١  ٤.٠٤ .مصادر مأمونة، وموثوقة

  موافق  ٨٠.٤  ١.٢٧  ٤.٠٢  .یهتم المعلمون بنشر الفضیلة وقیم المجتمع السمحة
یتیح المعلمون الفرصة المتساویة لكل الطلبة 

  موافق  ٧٧.٠  ٠.٨٤  ٣.٨٥ .لمشاركة في األنشطة الطالبیةل

یهتم المعلمون بالفعالیات التي تعمل علي توعیة 
  موافق  ٧٠.٠  ١.٥٠  ٣.٥٠  .وحمایة الطالب من المخاطر

  موافق  ٦٩.٢  ١.٤٠  ٣.٤٦  .متطلبات تنفیذ األنشطة التوعویة للطلبة اإلدارةتوفر 
تعصب تعمل علي نبذ أي سلوك یقع تحت دائرة ال

  موافق  ٦٨.٨  ١.١١  ٣.٤٤ .االجتماعي، أو القبلي، الفكري

ال یهتم المعلمون بمقترحات وشكاوي الطالب التي 
  محاید  ٤٧.٢  ١.٤١  ٢.٣٦ .تهدد أمنهم الفكري داخل المدرسة

راسة ترى أن دور أن أغلبیة عینة الد إلىتشیر بیانات الجدول السابق 
من  واألخباردف استفتاء المعرفة العلمیة ن مع الطلبة یتمثل في أنه یستهیالمعلم

بنشر الفضیلة وقیم المجتمع السمحة، كما  اإلدارةمصادر مأمونة، وموثوقة وتهتم 
أن المعلمون یتیحون الفرص المتساویة لكل الطالب للمشاركة في األنشطة 
الطالبیة، ویهتم المعلمون بالفعالیات التي تعمل علي توعیة وحمایة الطالب من 

اطر، كما یوفر المعلمون متطلبات تنفیذ األنشطة التوعویة للطالب كما أنهم المخ
یعملون علي نبذ أي سلوك یقع تحت دائرة التعصب االجتماعي، أو القبلي، 
الفكري، وأنهم یهتمون بمقترحات وشكاوي الطالب التي تهدد أمنهم الفكري داخل 

  المدرسة.
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  نهجیة لألمن الفكري؟الفكریة والمالسؤال الثاني: ما األسس 
  ) األسس الفكریة والمنهجیة لألمن الفكري٦جدول ( 

االنحراف   المتوسط  األسس
  المعیاري

الوزن 
  االتجاه  النسبي

األمن العام والمجتمعي ضمن الفعالیات  إدراج
  موافق  ٨٢.٦  ٠.٨١  ٤.١٣  .واألنشطة المدرسیة

االهتمام بالبحوث والدراسات التي تعمل علي 
  موافق  ٨١.٦  ٠.٩٢  ٤.٠٨ .ة وتوعیة الطالب فكریاتنمی

الحفاظ علي نشر ثقافة المسؤولیة االجتماعیة 
  موافق  ٧٦.٦  ٠.٩٧  ٣.٨٣ .والمواطنة بین الطلبة

إكساب الطالب مهارات التفاعل مع األحداث 
  موافق  ٧٦.٦  ١.٠٥  ٣.٨٣ .بطریقة صحیحة تحفظ السلم العام

التعلم  التركیز على منظومة القیم في عملیة
  موافق  ٧٤.٦  ١.٢٢  ٣.٧٣ .والتعلیم

اشتمال المقررات علي اعتماد التفكیر العلمي 
  موافق  ٧٤.٢  ١.٠٨  ٣.٧١  .السلیم

  موافق  ٦٩.٢  ٠.٩٤  ٣.٤٦ .دعم االتجاهات االیجابیة والبناءة بین الطلبة
 األسسأن أغلبیة عینة الدراسة ترى  إلىتشیر بیانات الجدول السابق 

هجیة لألمن الفكري تتمثل في إدراج األمن العام والمجتمعي ضمن الفكریة والمن
الفعالیات واألنشطة المدرسیة واالهتمام بالبحوث والدراسات التي تعمل علي تنمیة 
وتوعیة الطالب فكریا والحفاظ علي نشر ثقافة المسؤولیة االجتماعیة والمواطنة 

رات التفاعل مع األحداث أن إكساب الطالب مها األغلبیةبین الطلبة، كما ترى 
الفكریة والمنهجیة وأن التركیز على  األسسبطریقة صحیحة تحفظ السلم العام من 

منظومة القیم في عملیة التعلم والتعلیم واشتمال المقررات علي اعتماد التفكیر 
 األسسالعلمي السلیم ودعم االتجاهات االیجابیة والبناءة بین الطلبة أیضا من 

  هجیة لألمن الفكري.الفكریة والمن
كري السؤال الثالث: ما طبیعة مخاطر شبكات التواصل االجتماعي علي األمن الف

  لدي طلبة المرحلة المتوسطة؟
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  ) طبیعة مخاطر شبكات التواصل االجتماعي ٧جدول ( 
  علي األمن الفكري لدي طلبة المرحلة المتوسطة

االنحراف   المتوسط  الفقرات
  المعیاري

الوزن 
  التجاها  النسبي

تعمل الشبكات علي الحشد في كل األمور 
  موافق بشدة  ٩٣.٠  ٠.٤٨  ٤.٦٥  .والفعالیات المجتمعیة

اعتماد الطالب علي الشبكات كمصدر 
  موافق بشدة  ٨٦.٤  ٠.٨٣  ٤.٣٢ .رئیسي لمعلوماتهم

بث األفكار المضللة التي تشكك الطالب في 
  محاید  ٦٤.٨  ١.٤٩  ٣.٢٤ .الكثیر من معتقداتهم

وقت في األمور التي ال هلك الكثیر من التست
  محاید  ٦٦.٢  ١.٣١  ٣.٣١ .طائل منها

تستنفذ مجهود الطالب التي یمكن استغاللها 
  موافق  ٧٠.٢  ١.٠١  ٣.٥١ .ي أمور أخري نافعة لهم ولمجتمعهمف

تعتمد في كثیر من األحیان علي معلومات 
  محاید  ٦٢.٠  ١.٣٥  ٣.١٠  .غیر معلومة المصدر

الطالب عن دراستهم بأمور  تستهدف شغل
  موافق  ٧١.٤  ١.٢٩  ٣.٥٧ .تافهة للتأثیر علي تحصیلهم العلمي

أن أغلبیة عینة الدراسة ترى أن مخاطر  إلىتشیر بیانات الجدول السابق 
علي األمن الفكري لدي طلبة المرحلة المتوسطة  اإللكترونيشبكات التواصل 

ل األمور والفعالیات المجتمعیة تتمثل في أنها تعمل الشبكات علي الحشد في ك
واعتماد الطالب علي الشبكات كمصدر رئیسي لمعلوماتهم كما تستنفذ مجهود 
الطالب التي یمكن استغاللها في أمور أخري نافعة لهم ولمجتمعهم وأنها تستهدف 
شغل الطالب عن دراستهم بأمور تافهة للتأثیر علي تحصیلهم العلمي، كما ترى 

حد ما بث األفكار المضللة التي تشكك  إلىخاطر الشبكات من م أن األغلبیة
الطالب في الكثیر من معتقداتهم وتستهلك الكثیر من الوقت في األمور التي ال 

  طائل منها وتعتمد في كثیر من األحیان علي معلومات غیر معلومة المصدر.
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  وسطة؟السؤال الرابع: ما واقع انتشار األمن الفكري لدي طلبة المرحلة المت
  ) واقع انتشار األمن الفكري لدي طلبة المرحلة المتوسطة٨جدول ( 

االنحراف المتوسط  الفقرات 
  المعیاري

الوزن 
  االتجاه  النسبي

یهتم باألفكار والممارسات الداعیة إلى غرس 
حد ما إلى  ٦٦.٢  ١.٣٣  ٣.٣١ .الفضیلة، والداعمة لها

یة یهتم المعلمون بتنظیم اللقاءات الفكریة لتوع
حد ما إلى  ٦٦.٤  ١.٢٣  ٣.٣٢ .الطلبة

تتضمن المقررات الدراسیة أهمیة االستقرار والسالم 
  موافق  ٧٢.٢  ٠.٦٣  ٣.٦١ .االجتماعي بین الشعوب

ینظم المعلمون دعوات للعدید من المفكرین ورجال 
  موافق  ٧٦.٨  ٠.٨٦  ٣.٨٤ .الدین واألمن لتوضیح المفاهیم

ي الوطن یهتم الطالب بنشر قیم الشراكة ف
  موافق  ٧٩.٨  ٠.٧٧  ٣.٩٩ .والمحافظة علیه

یهتم الطالب بمفهوم المسؤولیة االجتماعیة في 
حد ما إلى  ٥٢.٢  ١.١٣  ٢.٦١  .مواجهة المخاطر المجتمعیة

حد  إلىأن أغلبیة عینة الدراسة ترى أنه  إلىتشیر بیانات الجدول السابق 
حد ما یهتم  إلىفنجد أنه  ةالفكري لدى طلبة المرحلة المتوسط األمنما ینتشر 

 اإلدارةباألفكار والممارسات الداعیة إلى غرس الفضیلة، والداعمة لها وتهتم 
بتنظیم اللقاءات الفكریة لتوعیة الطالب ویهتم الطالب بمفهوم المسؤولیة 
االجتماعیة في مواجهة المخاطر المجتمعیة، كما ترى األغلبیة من عینة الدراسة 

الدراسیة أهمیة االستقرار والسالم االجتماعي بین الشعوب  أن تتضمن المقررات
دعوات للعدید من المفكرین ورجال الدین واألمن لتوضیح المفاهیم  اإلدارةوتنظم 

  ویهتم الطالب بنشر قیم الشراكة في الوطن والمحافظة علیه.
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طة السؤال الخامس: ما متطلبات تعزیز األمن الفكري لدي طلبة المرحلة المتوس
  للوقایة من مخاطر شبكات التواصل االجتماعي.

) متطلبات تعزیز األمن الفكري لدي طلبة المرحلة المتوسطة للوقایة ٩جدول ( 
  من مخاطر شبكات التواصل االجتماعي

االنحراف   المتوسط  الفقرات
  المعیاري

الوزن 
  االتجاه  النسبي

التواصل بین األسرة والمدرسة لمتابعة قضایا 
موافق   ٩٠.٠  ٠.٦٤  ٤.٥٠  .لوكیاتهمالطلبة وس

  بشدة
تصمیم أنشطة طالبیة مخططة لصالح تنمیة 

  موافق  ٧٧.٢  ٠.٩٧  ٣.٨٦ .األمن الفكري لدي الطلبة
توظیف الندوات وحمالت التوعیة الدوریة لصالح 

  موافق  ٨٠.٤  ٠.٧٠  ٤.٠٢  .مضامین األمن الفكري
الطالبي في دراسة مشكالت  اإلرشادتدعیم دور 

  موافق  ٧٨.٠  ٠.٨٣  ٣.٩٠ .ة المعرفیة والسلوكیةالطلب
التنسیق مع الجهات الرسمیة والمجتمعیة لصالح 

  موافق  ٧٦.٨  ٠٦٤  ٣.٨٤  .التوعیة بمخاطر الشبكات
ضمن أولویات  تقدیر مخاطر الشبكات ووضعها

  موافق  ٨١.٦  ٠.٦٥  ٤.٠٨ .الحفاظ علي المجتمع
ذه تدعیم القدوة الصالحة بهدف اقتداء الطالب به

موافق   ٨٤.٠  ٠.٧٢  ٤.٢٠ .النماذج الرشیدة
  بشدة

أن أغلبیة عینة الدراسة ترى أن متطلبات  إلىتشیر بیانات الجدول السابق 
األمن الفكري لدي طلبة المرحلة المتوسطة للوقایة من مخاطر شبكات  تعزیز

بة التواصل االجتماعي تتمثل في التواصل بین األسرة والمدرسة لمتابعة قضایا الطل
وسلوكیاتهم وتدعیم القدوة الصالحة بهدف اقتداء الطلبة بهذه النماذج الرشیدة 
وتوظیف الندوات وحمالت التوعیة الدوریة لصالح مضامین األمن الفكري وتقدیر 

 األغلبیةمخاطر الشبكات ووضعها ضمن أولویات الحفاظ علي المجتمع كما ترى 
صالح تنمیة األمن الفكري لدي أنها تتمثل في تصمیم أنشطة طالبیة مخططة ل

الطالبي في دراسة مشكالت الطلبة المعرفیة والسلوكیة  اإلرشادالطلبة وتدعیم دور 
  والتنسیق مع الجهات الرسمیة والمجتمعیة لصالح التوعیة بمخاطر الشبكات.
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بین دور معلمو المرحلة المتوسطة  اإحصائیً السؤال السادس: توجد عالقة دالة 
  .قع انتشار األمن الفكري لدي الطلبةمع الطالب ووا

  دور معلمو المرحلة المتوسطة  العالقة بین داللة) ١٠جدول (
  وواقع انتشار األمن الفكري لدي الطلبة مع الطالب

  مستوى الداللة  قیمة معامل االرتباط
٠.٠١  ٠.٨٢٠  

بین دور  اإحصائیً یتضح من الجدول السابق وجود عالقة توجد عالقة دالة 
المرحلة المتوسطة مع الطلبة وواقع انتشار األمن الفكري لدي الطلبة حیث  معلمو

   .٠.٠١عند مستوى داللة  ٠.٨٢٠بلغت قیمة "معامل االرتباط" 
المرحلة المتوسطة  ىبین دور معلم اإحصائیً السؤال السابع: توجد عالقة دالة 

  مع الطلبة واألسس الفكریة والمنهجیة لألمن الفكري لدى الطلبة.
  دور معلمو المرحلة المتوسطة العالقة بین  ةدالل) ١١جدول (

  مع الطلبة واألسس الفكریة والمنهجیة لألمن الفكري لدى الطلبة
  مستوى الداللة  قیمة معامل االرتباط

٠.٠١  ٠.٧٨٧  
بین دور معلمو  اإحصائیً یتضح من الجدول السابق وجود عالقة دالة 

الفكریة والمنهجیة لألمن الفكري لدى الطلبة  المرحلة المتوسطة مع الطلبة واألسس
  .٠.٠١عند مستوى داللة  ٠.٧٨٧حیث بلغت قیمة "معامل االرتباط" 
بین األسس الفكریة والمنهجیة لألمن  اإحصائیً السؤال الثامن: توجد عالقة دالة 

الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة وطبیعة مخاطر شبكات التواصل 
  .االجتماعي

  األسس الفكریة والمنهجیة لألمن الفكريالعالقة بین  ةدالل )١٢(جدول 
  لدى طالب المرحلة المتوسطة وطبیعة مخاطر شبكات التواصل االجتماعي 

  مستوى الداللة  قیمة معامل االرتباط
٠.٠١  ٠.٧٥١  

بین األسس الفكریة  اإحصائیً یتضح من الجدول السابق وجود عالقة دالة 
دى طالب المرحلة المتوسطة وطبیعة مخاطر شبكات والمنهجیة لألمن الفكري ل

عند مستوى داللة  ٠.٧٥١حیث بلغت قیمة "معامل االرتباط"  اإللكترونيالتواصل 
٠.٠١.  
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بین واقع انتشار األمن الفكري لدي  اإحصائیً السؤال التاسع: توجد عالقة دالة 
  طالب المرحلة المتوسطة وطبیعة مخاطر شبكات التواصل االجتماعي 

  واقع انتشار األمن الفكريالعالقة بین  داللة) ١٣دول (ج
  لدي طالب المرحلة المتوسطة وطبیعة مخاطر شبكات التواصل االجتماعي 

  مستوى الداللة  قیمة معامل االرتباط
٠.٠١  ٠.٧٣٩  

بین واقع انتشار األمن  اإحصائیً یتضح من الجدول السابق وجود عالقة دالة 
المتوسطة وطبیعة مخاطر شبكات التواصل الفكري لدي طالب المرحلة 

   .٠.٠١عند مستوى داللة  ٠.٧٣٩االجتماعي حیث بلغت قیمة "معامل االرتباط" 
بین متطلبات تعزیز األمن الفكري  اإحصائیً السؤال العاشر: توجد عالقة دالة 

  .لدي طالب المرحلة المتوسطة وطبیعة مخاطر شبكات التواصل االجتماعي
  بین متطلبات تعزیز األمن الفكري العالقة  داللة) ١٤جدول (

  وطبیعة مخاطر شبكات التواصل االجتماعي لدي طالب المرحلة المتوسطة
  مستوى الداللة  قیمة معامل االرتباط

٠.٠١  ٠.٨٥٤  
بین متطلبات تعزیز  اإحصائیً یتضح من الجدول السابق وجود عالقة دالة 

طبیعة مخاطر شبكات التواصل األمن الفكري لدي طالب المرحلة المتوسطة و 
  ، ٠.٠١عند مستوى داللة  ٠.٨٥٤االجتماعي حیث بلغت قیمة "معامل االرتباط" 

   :نتائج الدراسة المیدانیة
  :علي أسئلة الدراسة اإلجابة

ن مع الطلبة یتمثل في أنه یستهدف یلبیة عینة الدراسة أن دور المعلمتري أغ -
 اإلدارةمصادر مأمونة، وموثوقة وتهتم  من واألخباراستفتاء المعرفة العلمیة 

ن یتیحون الفرص یم المجتمع السمحة، كما أن المعلمبنشر الفضیلة وقی
المتساویة لكل الطالب للمشاركة في األنشطة الطالبیة، ویهتم المعلمون 
بالفعالیات التي تعمل علي توعیة وحمایة الطالب من المخاطر، كما یوفر 

ألنشطة التوعویة للطالب كما أنهم یعملون علي نبذ المعلمون متطلبات تنفیذ ا
أي سلوك یقع تحت دائرة التعصب االجتماعي، أو القبلي، الفكري، وأنهم 

  یهتمون بمقترحات وشكاوي الطالب التي تهدد أمنهم الفكري داخل المدرسة.
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الفكریة والمنهجیة لألمن الفكري تتمثل في  األسستري أغلبیة عینة الدراسة أن  -
راج األمن العام والمجتمعي ضمن الفعالیات واألنشطة المدرسیة واالهتمام إد

بالبحوث والدراسات التي تعمل علي تنمیة وتوعیة الطالب فكریا والحفاظ علي 
أن  األغلبیةنشر ثقافة المسؤولیة االجتماعیة والمواطنة بین الطلبة، كما ترى 

صحیحة تحفظ السلم  إكساب الطالب مهارات التفاعل مع األحداث بطریقة
الفكریة والمنهجیة وأن التركیز على منظومة القیم في عملیة  األسسالعام من 

التعلم والتعلیم واشتمال المقررات علي اعتماد التفكیر العلمي السلیم ودعم 
الفكریة والمنهجیة  األسساالتجاهات االیجابیة والبناءة بین الطلبة أیضا من 

  لألمن الفكري.
علي األمن  اإللكترونيیة عینة الدراسة أن مخاطر شبكات التواصل تري أغلب -

الفكري لدي طلبة المرحلة المتوسطة تتمثل في أنها تعمل الشبكات علي الحشد 
في كل األمور والفعالیات المجتمعیة واعتماد الطالب علي الشبكات كمصدر 

ا في أمور رئیسي لمعلوماتهم كما تستنفذ مجهود الطالب التي یمكن استغالله
أخري نافعة لهم ولمجتمعهم وأنها تستهدف شغل الطالب عن دراستهم بأمور 

من مخاطر الشبكات  أن األغلبیةتافهة للتأثیر علي تحصیلهم العلمي، كما ترى 
حد ما بث األفكار المضللة التي تشكك الطالب في الكثیر من معتقداتهم  إلى

 طائل منها وتعتمد في كثیر من وتستهلك الكثیر من الوقت في األمور التي ال
  األحیان علي معلومات غیر معلومة المصدر.

الفكري لدى طلبة المرحلة  األمنحد ما ینتشر  إلىتري أغلبیة عینة الدراسة أنه  -
حد ما یهتم باألفكار والممارسات الداعیة إلى غرس  إلىفنجد أنه  المتوسطة

اللقاءات الفكریة لتوعیة الطالب  بتنظیم اإلدارةالفضیلة، والداعمة لها وتهتم 
ویهتم الطالب بمفهوم المسؤولیة االجتماعیة في مواجهة المخاطر المجتمعیة، 
كما ترى األغلبیة من عینة الدراسة أن تتضمن المقررات الدراسیة أهمیة 

دعوات للعدید من  اإلدارةاالستقرار والسالم االجتماعي بین الشعوب وتنظم 
ن واألمن لتوضیح المفاهیم ویهتم الطالب بنشر قیم الشراكة المفكرین ورجال الدی

  في الوطن والمحافظة علیه.
تري أغلبیة عینة الدراسة أن متطلبات تعزیز األمن الفكري لدي طلبة المرحلة  -

المتوسطة للوقایة من مخاطر شبكات التواصل االجتماعي تتمثل في التواصل 
طلبة وسلوكیاتهم وتدعیم القدوة الصالحة بین األسرة والمدرسة لمتابعة قضایا ال
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بهدف اقتداء الطلبة بهذه النماذج الرشیدة وتوظیف الندوات وحمالت التوعیة 
الدوریة لصالح مضامین األمن الفكري وتقدیر مخاطر الشبكات ووضعها ضمن 

أنها تتمثل في تصمیم أنشطة  األغلبیةأولویات الحفاظ علي المجتمع كما ترى 
 اإلرشادلصالح تنمیة األمن الفكري لدي الطلبة وتدعیم دور  طالبیة مخططة

الطالبي في دراسة مشكالت الطلبة المعرفیة والسلوكیة والتنسیق مع الجهات 
  الرسمیة والمجتمعیة لصالح التوعیة بمخاطر الشبكات.

المرحلة المتوسطة مع  ىدور معلم بین اإحصائیً وجود عالقة توجد عالقة دالة  -
  .قع انتشار األمن الفكري لدي الطلبةالطلبة ووا

المرحلة المتوسطة مع الطلبة  ىبین دور معلم اإحصائیً وجود عالقة دالة  -
  .واألسس الفكریة والمنهجیة لألمن الفكري لدى الطلبة

بین األسس الفكریة والمنهجیة لألمن الفكري لدى  اإحصائیً  وجود عالقة دالة -
  اإللكتروني.اطر شبكات التواصل طالب المرحلة المتوسطة وطبیعة مخ

بین واقع انتشار األمن الفكري لدي طالب المرحلة  إحصائیاوجود عالقة دالة  -
  المتوسطة وطبیعة مخاطر شبكات التواصل االجتماعي.

بین متطلبات تعزیز األمن الفكري لدي طالب  اإحصائیً  وجود عالقة دالة -
  اصل االجتماعي.المرحلة المتوسطة وطبیعة مخاطر شبكات التو 

   :توصیات الدراسة
  نتائجها توصي الدراسة باآلتي: وبعد استعراض الدراسة المیدانیة ومناقشة

اعتبار مضامین األمن الفكري ضمن المقررات الدراسیة واألنشطة التي تمارسها  -
  .المراحل التعلیمیة علي اختالفها ضرورة ملحة ولیست نوعا من الترف

تماعیة والعمل علي أنها التوعیة بمخاطر الشبكات االجتنظیم فعالیات من ش -
یجابیاتها في مواجهة الهجمة الفكریة التي تتعرض لها منطقتنا إاالستفادة من 

  .العربیة بشكل عام والكویت علي وجه الخصوص
آلیات للتنسیق بین األجهزة المعنیة ومؤسسات وقطاعات المجتمع واألسر  إیجاد -

تربیة في دعم المنظومة القیمیة السمحة وتفنید النعرات بالتعاون مع وزارة ال
  .التي تهدم المجتمع وتهدد استقراره
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الفضائیات على العالقات االجتماعیة واالتصالیة لألسرة المصریة 
والقطریة، المؤتمر العلمي األول "األسرة واإلعالم وتحدیات العصر"، 
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 مقدم الفكري، بحث األمن تعزیز متعب بن شدید بن محمد الهماش، استراتیجیة
 الفترة في ٢٥والتحدیات " المفاهیم الفكري" لألمن األول الوطني للمؤتمر

 نایف األمیر كرسي - م٢٠٠١ ھ ١٤٣٠ األول جماد ٢٥حتي ٢٢ من
 سعود. الملك بجامعة الفكري لدراسات األمن العزیز عبد بن
اآلثار النفسیة واالجتماعیة لتعرض الجمهور المصري لشبكة ، هناء كمال

ة دكتوراه غیر منشورة، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة، اإلنترنت، رسال
٢٠٠٩. 

 الشباب، لدى التطرف الفكري مواجهة في التربوي الجامعة دور، وفاء البرعي
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