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الملخص: 
ا�صتهدفت الدرا�صة احلالية التعرف على انعكا�صات �صبكة التوا�صل الجتماعي على الأمن الفكري لدى طلبة التعليم 
اجلامع���ي مبملكة البحرين، وا�صتخدمت الدرا�صة املنه���ج الو�صفي وا�صتبانة مت تطبيقها على عينة قوامها )104( 
طالب وطالبة يف اجلامعة اخلليجية مبملكة البحرين ، واأظهرت نتائج الدرا�صة اأن اأثر �صبكات التوا�صل الجتماعي 
على الأمن الفكري لدى الطلبة ب�صفة عامة  بدرجة متو�صط  مما يوؤكد �صرورة العمل على توعية الطلبة يف املراحل 
التعليمي���ة املختلفة با�صتخدامات �صبكات التوا�صل الجتماعي والعمل على تنمية التفكري الناقد لديهم ليتمكنوا من 
ف���رز م���ا يعر�ض عليهم من اأفكار واآراء، وعدم الن�صياق وراء الدعوات الهدام���ة التي ت�صر با�صتقرار واأمن املجتمع. 
وانتهت الدرا�صة بتقدمي ت�صور مقرتح لتوظيف �صبكة التوا�صل الجتماعي يف تفعيل الأمن الفكري لدى طلبة التعليم 

اجلامعي مبملكة البحرين . 

الكلمات املفتاحية : �صبكة التوا�صل الجتماعي- الأمن الفكري – التعليم اجلامعي    

Social Communication Network and its Effects on Intellectual Security for 
University Students in the Kingdom of Bahrain

Abstract
The purpose of the study is to identify the effects of social communication 
network on the intellectual security for university students in Bahrain. The study 
utilized the descriptive method administering a questionnaire to a sample of 104 
male and female students in the Khalijia University in the Kingdom of Bahrain. 
The study results showed that the effect of social communication network 
on the  intellectual security for university students was average, a thing that 
requires raising the students’ awareness of the uses of the social communication 
network and developing their ability of critical thinking in order to be able to 
differentiate views and thoughts they receive and avoid the destructive views that 
harm the stability and security of the society. The study concludes with offering a 
suggested framework to utilize the social communication network in activation 
the intellectual security for university students in the Kingdom of Bahrain.

Keywords:

Social communication network- intellectual security- University education
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المقدمة:
ي�صه���د عاملن���ا املعا�صر ثورة هائل���ة يف تكنولوجيا الت�ص���الت واملعلومات، ظهرت اآثاره���ا يف خمتلف جوانب احلياة 
للتوا�صل  مواقع عديدة  الثورة  نتج عن هذه  وقد  وال�صناعية-  والتعليمية  وال�صيا�صية  والقت�صادية  – الجتماعية 
الجتماع���ي �صاع���دت على تطوير منظوم���ة العالقات الجتماعية ب���ن الأفراد، واجلماعات، وال�صع���وب دون التقيد 
باحلواجز املكانية والزمانية، واأتاحت كذلك التوا�صَل الفوري املبا�صر وتداول املعلومات باأقل جهد وتكاليف ممكنة؛ 

مما جعلها اأدوات اأ�صا�صية ل ميكن ال�صتغناء عنها اأو جتاهلها.

فق���د نت���ج عن التزاوج بن تكنولوجيا الإعالم والت�صالت ظهور ما ي�صمى بالإعالم الإلكرتوين الذي اأحدث ثورة يف 
عملية الت�صالت، حيث اإن الفرد يف املجتمع اأ�صبح با�صتطاعته اأن ير�صل وي�صتقبل ويتفاعل ويعقب وي�صتف�صر ويعلق 
بكل حرية وب�صرعة فائقة اأتاحت الفر�صة للم�صتخدم لإنتاج امل�صمون والر�صائل والبيانات با�صتخدام اأ�صكال تعبريية 
خمتلف���ة كاملدون���ات Blogs، واليوتي���وب Youtype، والفي����ض ب���وك Facebook ، وغريها م���ن الأ�صكال 
الجتماعي���ة على �صبكة الإنرتنت التي اأتاحت م�صاحة كبرية للتعبري عن ال���راأي )ر�صوان، ورم�صان، وعبد الوهاب، 

.)297  ،2010

وقد وجدت �صبكات التوا�صل الجتماعي اإقباًل كبريًا من جميع فئات املجتمع خا�صة ال�صباب، فهي خدمات ت�صمح لهم 
بتبادل الآراء والأفكار مع الآخرين واأي�صا ملناق�صة الق�صايا الجتماعية ، وت�صمح لالأفراد بالتعامل مع الآخرين وهذه 
.)Jain،Gupta ،&Anand،2012،37( املزايا ل ميكن توفريها من خالل و�صائط الت�صال التقليدية

ونتيج���ة للتغ���ريات املت�صارع���ة التي يعي�صها الع���امل، وقع �صبابنا يف ت�صت���ت وا�صح يف الأهداف والغاي���ات، حيث اأدت 
التغ���ريات العاملي���ة املت�صارعة اإىل عدم مق���درة ال�صباب على التميي���ز الوا�صح بن ما هو �ص���واب وما هو خطاأ؛ مما 
اأدى اإىل ح���دوث اأزم���ة فكرية، كان لها اأثرًا كبريًا يف دفع ال�صب���اب للتمرد والثورة على قيم املجتمع، واغرتابهم �صبه 
التام عن القيم التي جاءت بها الثورة العلمية والتكنولوجية )اإبراهيم ومو�صى، 2003، 52(، وذلك لأن معطيات 
التقنيات احلديثة كثرية وجمالتها متعددة �صربت جذورها يف اأعماق املجتمع فاأخذت تغري يف �صلوك الفرد. والتغري 

يف ال�صلوك لبد اأن يواكبه �صيء من احلذر، ) ال�صاعر، 2006، 274(.

ولق���د اأ�ص���ارت العديد من الدرا�ص���ات ال�صابق���ة اإىل اأن �صبكة التوا�صل الجتماع���ي ميكن اأن تلع���ب دورًا اإيجابيًا يف 
املجتم���ع، م���ن خالل تنمية �صبك���ة العالقات الجتماعية ب���ن الأف���راد ) Beaudoin، 2008(، كما اأن مواقع 
ال�صبك���ة الجتماعية جتمع  ب���ن ال�صباب الذين لديهم اهتمامات واأن�صطة م�صرتك���ة اأو الذين يرغبون يف ا�صتك�صاف 

.)Zarrella، 2010( م�صالح واأن�صطة اأخرى

من جانب اآخر ُتّعِر�ْض ال�صبكة الجتماعية ال�صباب واملراهقن لبع�ض املخاطر الناجتة عن حمدودية  ال�صبط الذاتي 
 Lenheart( والتعر�ض لأفكار غريبة من اأ�صخا�ض غري معروفن، وكذلك التعر�ض للرتهيب، والق�صايا اجلن�صية
A.، 2010(.، اإ�صاف���ة اإىل زي���ادة التحدي���ات التي تواجه الأمن الفكري لدى ال�صب���اب فمنها احلروب العقائدية، 
والع�صكرية، والنف�صية، والإعالمي���ة، وطفرة املعلومات ون�صوء اجلماعات املتطرفة والإرهاب والظروف القت�صادية 
والجتماعية وال�صيا�صية والتي متثل حتديات حقيقية لالأمن الفكري يف املجتمعات الإ�صالمية ) اجلحني ، 2005، 

)184

وقد اأدركت حكومة مملكة البحرين متطلبات الندماج يف ظل العوملة والوفاء مبتطلباتها والعمل على حتقيقها، وتعد 
مواكب���ة التطور الهائل يف تكنولوجيا املعلومات والت�صالت من اأهم التحديات التي جتابه التعليم العايل يف ال�صياق 

العاملي احلديد ) املناعي، 2009، 44(.
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مشكلة الدراسة:
تع���اين كثري من الدول من ظواهر النحراف والغزو الفكري والأخالقي التي هي اإفرازات لجتاهات فكرية معادية، 
حت���اول الو�ص���ول اإىل اأه���داف ا�صرتاتيجي���ة بق�ص���د ال�صيطرة عل���ى توجهات تلك ال���دول من النواح���ي الجتماعية 

والقت�صادية وال�صيا�صية )حريز، 2005، 82(

وتع���د مواقع التوا�ص���ل الجتماعي الظاه���رة الإعالمية الأبرز يف عاملن���ا اليوم، كونها ت�صتقط���ب �صريحة كبرية من 
فئ���ات املجتمع، وخا�صة ال�صباب. وت�صري الإح�ص���اءات ال�صادرة عن تقرير الإعالم الجتماعي العربي الذي اأ�صدره 
برنامج احلوكمة والبتكار بكلية دبي لالإدارة احلكومية يف 2011 اأن مملكة البحرين تاأتي �صمن اأعلى خم�ض دول 
عربي���ة ا�صتخدام���ًا لتلك املواقع، بقيا����ض ن�صبة امل�صتخدمن اإىل عدد ال�صكان، وبالطب���ع ل ميكن اإغفال اأن اأحد اأهم 
الأ�صب���اب الرئي�ص���ة التي اأدت اإىل زيادة م�صتخدمي مواقع التوا�ص���ل الجتماعي هو: الأحداث املوؤ�صفة التي مرت بها 
مملك���ة البحرين يف فرباير 2011، وت�ص���ري املالحظات الأولية ل�صتخدامات مواقع التوا�صل الجتماعي يف مملكة 
البحري���ن- فيما يتعلق بالتعبري ع���ن الق�صايا ال�صيا�صية- اإىل عدد من الإ�صكالي���ات التي ميثل بع�صها خمالفات قد 
يتعر�ض �صاحبها للم�صاءلة القانونية والأخالقية، مثل التدوينات التي حتتوي على اأبعاد طائفية، اأو تلك التي ت�صتخدم 
لغ���ة تخالف الأعراف القيمة والأخالقي���ة، وبث ال�صائعات التي من �صاأنها الإ�ص���رار مب�صالح الوطن واملواطن، لكن 
ال�صوؤال املطروح يف هذا ال�صياق: اإذا كان باإمكان مواقع التوا�صل الجتماعي القيام بتلك التاأثريات ال�صلبية، فلماذا 
ل يت���م ا�صتثمار هذه القنوات ذات النت�ص���ار الوا�صع والتاأثري الكبري بن كافة فئات املجتمع لتنظيم حمالت اإعالمية 
هادف���ة )موق���ع معهد البحرين للتنمي���ة ال�صيا�صية، 2013( وميك���ن مراجعة ) تقرير اللجن���ة البحرينية امل�صتقلة 

لتق�صي احلقائق، 2011، 458(.

ويرتب���ط الأم���ن الفكري بالأمن الوطني الذي يحقق ا�صتقرار الدولة واملحافظة عل���ى وحدتها ومعتقداتها وثقافتها؛ 
مم���ا يحقق الرتابط والتوا�صل الجتماعي بن فئات املجتمع وطوائفه، والذي ينعك�ض اإيجابا على اأمن الأفراد واأمن 
الوط���ن، ونظ���رًا لأن �صبكات التوا�صل الجتماعي اأ�صبحت اأدوات رئي�صة للح���وار بن الأفراد وال�صعوب لذا تاأتي هذه 
الدرا�ص���ة للتعرف على اأثر ا�صتخدام مواقع التوا�ص���ل الجتماعي يف الأمن الفكري لدى ال�صباب اجلامعي يف مملكة 

البحرين.

من خالل ما �صبق ميكن بلورة م�صكلة الدرا�صة يف الأ�صئلة الآتية:

ما �صبكة التوا�صل الجتماعي وا�صتخداماتها لدى ال�صباب اجلامعي؟  .1
ما مقومات الأمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي؟  .2

ما انعكا�صات �صبكة التوا�صل الجتماعي على الأمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي؟  .3
ما واقع جتربة مملكة البحرين يف مواجهة اأخطار �صبكة التوا�صل الجتماعي لتحقيق الأمن الفكري؟   .4

م���ا اأثر �صبكة التوا�ص���ل الجتماعي على الأمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي مبملكة البحرين من وجهة   .5
نظرهم؟

ه���ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائي���ة بن متو�صطات ا�صتجابات طلبة التعليم اجلامعي مبملكة البحرين على   .6
ا�صتبانة الأمن الفكري تعزي ملتغريات “ النوع، واجلن�صية، والتخ�ص�ض”؟

م���ا مالم���ح الت�صور املق���رتح لتوظيف �صبكة التوا�صل الجتماع���ي يف تفعيل الأمن الفكري ل���دى طلبة التعليم   .7
اجلامعي مبملكة البحرين؟
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اأهداف الدرا�شة:
ا�صتهدفت الدرا�صة احلالية التعرف على:

�صبكة التوا�صل الجتماعي وا�صتخداماتها لدى ال�صباب اجلامعي.  .1
مقومات الأمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي.  .2

انعكا�صات �صبكة التوا�صل الجتماعي على الأمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي.  .3
واقع جتربة مملكة البحرين يف مواجهة اأخطار �صبكة التوا�صل الجتماعي لتحقيق الأمن الفكري.  .4

اأثر �صبكة التوا�صل الجتماعي على الأمن الفكري لدى طالب التعليم اجلامعي مبملكة البحرين من وجهة نظرهم.  .5
الف���روق بن متو�صطات ا�صتجابات طلبة التعلي���م اجلامعي مبملكة البحرين على ا�صتبانة الأمن الفكري والتي   .6

تعزى ملتغريات “النوع، اجلن�صية، التخ�ص�ض”.
الت�ص���ور املق���رتح لتوظيف �صبكة التوا�صل الجتماع���ي يف حت�صن الأمن الفكري لدى طلب���ة التعليم اجلامعي   .7

مبملكة البحرين.
اأهمية الدرا�شة:

تنبع اأهمية الدرا�صة من عدد من العتبارات من اأهمها:

تنبث���ق اأهمية الدرا�ص���ة من اأهمية مو�صوعها، فالع�ص���ر احلايل هو ع�صر التغريات والتح���ولت التي اأحدثت   .1
وم���ا تزال انعكا�صات حادة وهزات عنيفة يف فكر املجتمع وثقافته ، وخلقت �صغوطًا وحتديات تربوية �صخمة، 

تتطلب املواجهة من قبل التعليم اجلامعي.
اأنها ت�صتهدف فئة ال�صباب وهم املتاأثرون بامل�صكلة ب�صكل مبا�صر واأكرث من غريهم من قطاعات املجتمع �صيما   .2
واأنه���م ن�ص���اأوا مع ن�صاأة هذا التيار التكنولوجي اجلارف، حيث �صت�ص���كل اآراء هذه الفئة امل�صتهدفة من املجتمع 

حمور الدرا�صة.
عنايتها باجلامعة كموؤ�ص�صة تربويٍة اجتماعيٍة حتت�صن ال�صباب يف اأخطر املراحل الُعمرية التي يحتاجون فيها   .3

اإىل التوجيه ال�صحيح والتح�صن الالزم لكثرٍي من النحرافات الفكرية على وجه اخل�صو�ض.
اأن الأم���ن الفك���ري ه���و اأ�صا�ض الأم���ن... وهو اجل���دار الذي تتحطم عن���ده �صهام الخ���رتاق الثق���ايف، وال�صتالب   .4
احل�صاري، فيمنع بذلك ال�صطراب يف الفكر واخللل يف العمل، ووحدة املجتمعات وا�صتقرارها الأمني وال�صيا�صي.

يب���ن مو�صوع الأم���ن الفكري حاجة اأي دول���ة اإىل تاأ�صيله بعّده اأح���د اأهم اأنواع الأم���ن يف مواجهة النحراف   .5
الفك���ري املوج���ه �صد �صبابنا من قبل املجتمعات الغربية وما حتمله من بري���ق زائف وح�صارة واهية، وت�صليط 

ال�صوء على ما يعيق حتقيقه ويهدم بنيانه.
حدود الدرا�شة:

اقت�صرت الدرا�صة على احلدود الآتية:

احل���دود املو�صوعية:اقت�صرت الدرا�صة على �صمات �صبكة التوا�صل الجتماعي وخ�صائ�صها، ومقومات الأمن   .1
الفك���ري ل���دى طلبة التعليم اجلامعي، وانعكا�ص���ات �صبكة التوا�صل الجتماعي عل���ى الأمن الفكري لدى طلبة 

التعليم اجلامعي.
احل���دود الب�صرية: اقت�صرت الدرا�صة على طلبة التعليم اجلامعي املقيدين بكليات اجلامعة اخلليجية مبملكة   .2

البحرين.
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مصطلحات الدراسة:
�صبك���ة التوا�ص���ل الجتماعي: تعرف باأنها خدمة متوف���رة عرب الإنرتنت تعمل على ربط ع���دد كبري من امل�صتخدمن 
م���ن �صتى اأرج���اء العامل وم�صاركتهم وت�صبيكهم يف موق���ع اإلكرتوين واحد يتوا�صلون مًعا مبا�ص���ًرة ويتبادلون الأفكار 
واملعلوم���ات ويناق�ص���ون ق�صايا لها اأهمية م�صرتك���ة بينهم، ويتمتعون بخدم���ات الأخبار،واملحادث���ة الفورية والربيد 

الإلكرتوين وم�صاركة امللفات الن�صية وامل�صورة، وملفات الفيديو وال�صوتيات )املدهون، 2012،37(.

وتع���رف اإجرائي���ًا : باأنه���ا  جمموعة من املواق���ع على �صبك���ة الإنرتنت، تتي���ح التوا�صل بن الأفراد ف���ى بنية جمتمع 
افرتا�ص���ي، يجم���ع بن اأفرادها اهتماما م�صرتكا اأو �صبه انتماء )بل���د - مدر�صة - جامعة - �صركة...( يتم التوا�صل 
بينهم من خالل الر�صائل، اأو الطالع على امللفات ال�صخ�صية، ومعرفة اأخبارهم ومعلوماتهم التى يتيحونها للعر�ض. 
وهى و�صيلة فعالة للتوا�صل الجتماعى بن الأفراد، �صواء اأكانوا اأ�صدقاء معروفن فى الواقع، اأم اأ�صدقاء مت التعرف 

عليهم من خالل ال�صياقات الفرتا�صية”.

ْمنًا، واأََمانًا، واأَمانة، واأََمن���ًا، واإِْمنًا، واأََمَنٌة: اطم���اأَنَّ َومل َيَخْف، فهو اآِمٌن،  الأم���ن لغ���ة : يف املعجم الو�صيط ) اأَِم���َن ( اأَ
واأَِمٌن، واأَِمٌن. يقال لك الأَماُن: اأَي قد اآمْنُتك) م�صطفى والزيات وعبد القادر والنجار، دت، 28(.

ويف ل�صان العرب، اأمن: الأَماُن: والأَمانُة مبعنى. وقد اأَِمْنُت فاأَنا اأَِمٌن، واآَمْنُت غريي من الأَْمن والأَماَن. والأَْمُن: �صد 
اخلوف. والأمانُة: �صد اخليانة)ابن منظور الأفريقي امل�صري، دت، 156(.

الأم���ن يف ال�صط���الح : ما به يطمئن النا�ض على دينهم، واأنف�صه���م، واأموالهم، واأعرا�صهم، ويتجه تفكريهم اإىل ما 
يرفع �صاأن جمتمعهم، وينه�ض باأمتهم )وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية الكويتية، 1993، 271(.

الفك���ر لغة :يف املعج���م الو�صيط: ) الِفْكُر ( اإعمال العْقل يف املعلوم للو�ص���ول اإىل معرفة جمهول. ويقال يل يف الأَمر 
ٌة )م�صطفى والزيات وعبد القادر والنجار، دت، 698(. ِفْكٌر: اأي َنَظٌر ورويَّ

ويف ل�صان العرب فكر:الَفْكُر والِفُكُر: اإِعمال اخلاطر يف ال�صيء )ابن منظور الأفريقي امل�صري، دت، 3066(.

الفك���ر ا�صطالح���ًا: يطلق عل���ى الفعل الذي تقوم به النف�ض عن���د حركتها يف املعقولت، اأي النظ���ر والتاأمل والتدبر، 
وال�صتنب���اط واحلكم، ونحو ذلك، وهو كذلك املعقولت نف�صها، اأي املو�صوعات التي اأنتجها العقل الب�صري )فار�ض، 

.)18  ،2012

الأمن الفكري: هو القدرة اأو املحافظة على �صالمة الأفكار واملعتقدات ال�صحيحة لدى الأفراد مع تزويدهم باأدوات 
البحث واملعرفة وبيان طرق التفكري ال�صحيح، ويكمل هذا ويتممه م�صلك الأدب والرتبية وح�صن الت�صال ) الإتربي، 

.)170  ،2011

ويع���رف اإجرائي���ًا : هو �صيانة فكر اأبناء املجتمع، وثقافتهم، وقيمه���م، وكل �صاأنهم وحمايته من اأي فكر ُمنحرٍف، اأو 
دخيل، اأو وافد، اأو م�صتورد ل يتفق ) انغالقًا اأو انفتاحًا ( مع الثوابت واملنطلقات الرئي�صة والأ�صيلة له.

التعلي���م اجلامع���ي: يطلق على نوع التعليم الذي يتم يف كليات اجلامع���ة، تلك الكليات التي متثل قمة ال�صلم التعليمي 
يف اأي���ة دولة من ال���دول، والتي عن طريقها يجري اإعداد الأخ�صائين والكودار العلمية واملهنية ذات امل�صتوى الرفيع 

) عبد املطلب، 2005، 133(

ويع���رف اإجرائيًا: باأن���ه كافة اأنواع التعليم ملرحلة ما بع���د التعليم الثانوي �صواء املهني���ة اأو التكنولوجية يف معاهد اأو 
كليات جامعية.
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الإطار النظري:
يجي���ب الإط���ار النظري ع���ن الأ�صئل���ة الأرب���ع الأوىل من الدرا�ص���ة والت���ي تت�صمن: �صب���كات التوا�ص���ل الجتماعي 
وا�صتخداماته���ا لدى ال�صب���اب اجلامعي، ومقومات الأمن الفك���ري مبوؤ�ص�صات التعليم اجلامع���ي، وانعكا�صات �صبكة 
التوا�ص���ل الجتماع���ي على الأمن الفكري ل���دى طلبة التعليم اجلامع���ي، وواقع جتربة مملك���ة البحرين يف مواجهة 

اأخطار �صبكة التوا�صل الجتماعي لتحقيق الأمن الفكري. 

اأوًل: �شبكة التوا�شل الجتماعي وا�شتخداماتها لدى ال�شباب اجلامعي:
لق���د طراأت عل���ى املجتمعات الب�صرية املعا�صرة على اختالف درجات تقدمها تغ���ريات كثرية وم�صتجدات عديدة يف 
كل املج���الت مثل���ت حتديًا للدول املتقدمة والنامي���ة على حد �صواء، وعلى اأنظمة املجتم���ع وموؤ�ص�صاته و�صبابه، وكان 
لهذه امل�صتجدات اأثرها املبا�صر وغري املبا�صر على �صلوك ال�صباب �صلبًا اأو اإيجابًا، فقد ملك الإن�صان يف ع�صر ما بعد 
احلداث���ة م���ن القدرات والفعاليات م���ا اأدخله عامل اخليال، اأو ما يعرّب عنه بالع���امل الفرتا�صي، واأطلق قوى جديدة 
كامن���ه يف عقل���ه، مل تكن فاعلة من قبل، وهذا ما وّح���د خطوط التوا�صل الإن�صاين وزاد م���ن فاعليتها وقوة تاأثريها 

)حممد، 2011، 250(.

غايات ودوافع ا�صتخدام ال�صباب ل�صبكة التوا�صل الجتماعي:

وميكن القول اإن ا�صتخدامات �صبكة التوا�صل الجتماعي والتي اأدت اإىل ظهور املجتمعات الفرتا�صية ت�صعى نحو حتقيق 
:)Boyd، & Ellison،2007( )Smock، Ellison، Lampe، & Wohn،2011( الغايات الآتية

غاي���ات دينّي���ة اأخالقّي���ة religious and moral، وتت�ص���ح ه���ذه الغايات من خالل الدع���وة وتبادل   .1
الن�صيحة واملواد الدينّية امل�صموعة واملرئّية واملكتوبة.

غايات جتارّية commercial، وتت�صح هذه الغايات من خالل الت�صويق والإعالن والرتويج.   .2
عاية والتحري����ض والتجيي�ض. وقد عاين  غاي���ات �صيا�صّي���ة political وتت�صح ه���ذه الغايات من خ���الل الدِّ  .3
الع���امل العربي ما كان ملواقع التوا�صل الجتماعي مث���ل الفي�صبوك وتويرت من تاأثري بالغ يف انتقال الثورات من 

بلد عربي اإىل اآخر ومن مدينة اإىل اأخرى. 
غاي���ات تعليمّي���ة  educational وتت�صح ه���ذه الغايات من خالل تبادل الأفكار وامل���واد التعليمية وتبادل   .4

الأخبار واملعلومات واخلربات.
غاي���ات ترفيهّي���ة  recreational وتت�صح ه���ذه الغايات من خالل تبادل املو�صيق���ى وال�صور واملقاطع   .5

ورة وما اإىل ذلك.  امل�صّ
غاي���ات اأدبّي���ة literary/ aesthetic وتت�صح ه���ذه الغايات من خالل تبادل الكتاب���ات الأدبية وتبادل   .6

الآراء حولها. 
غاي���ات نف�صّي���ة اجتماعّي���ة  social-pyschologicalخروج���ًا م���ن العزلة و�صعي���ا اإىل بناء عالقات   .7

اجتماعية ت�صبع حاجات الب�صر بو�صفهم كائنات اجتماعّية. 
غاي���ات �صبقّي���ة وهمّي���ة illusory/ erotic على �صبك���ة الإنرتنت �صراديب واأركان حم���راء ل ح�صر لها   .8

لراغبي اللذات اجلن�صّية الوهمّية التي ميكن اأن تتحّول اإىل عالقات واقعّية.
غاي���ات عاطفّي���ة emotional. ق���د تنتهي تلك املواق���ع اإىل التاأ�صي����ض لعالقات عاطفّية منه���ا ما ينتهي   .9

بالزواج يف الواقع.
يت�ص���ح من العر�ض ال�صابق اأن التط���ور احلادث يف تكنولوجيا املعلومات والت�صال يفر�ض على املجتمعات التطور يف 
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و�صائ���ل الت�صال وطرقه والتفاعل الجتماعي بن الأفراد واملجتمع���ات، وذلك يزيد من فر�ض تطور منظومة القيم 
والأف���كار يف املجتم���ع ويوؤثر عليها �صلب���ًا واإيجابًا، مما ي�صتدعي وجود نظام وا�صح م���ن القيم واملعايري اخلا�صة بكل 

جمتمع للحفاظ على هويته واأمنه وا�صتقراره.

اأنواع �صبكات التوا�صل الجتماعي:

ظه���رت اأن���واع كثرية ومتعدد ل�صب���كات التوا�صل الجتماع���ي على الإنرتنت كم���ا يلي( اآمن���ة،  2009 ؛  ويكيبيديا 
املو�صوعة احلرة،2011(:

الفي�صبوك :Facebook  هو موقع ويب للتوا�صل الجتماعي ميكن الدخول اإليه جمانًا وتديره �صركة “في�ض   -
بوك” حمدودة امل�صوؤولية كملكية خا�صة لها. 

التويرت Twitter : هو موقع �صبكات اجتماعية يقدم خدمة تدوين م�صغر والتي ت�صمح مل�صتخدميه باإر�صال    -
حتديثات Tweets عن حالتهم بحد اأق�صى 140 حرف للر�صالة الواحدة. وذلك مبا�صرة عن طريق موقع 

تويرت اأو عن طريق اإر�صال ر�صالة ن�صية ق�صرية SMS اأو برامج املحادثة الفورية.
-  املدونة blogger : ظهرت املدونات يف عام 1997 على يد John Barger، اإل اأن انت�صارها على 
نطاق وا�صع مل يبداأ اإل بعد عام 1999 - املدونات هي و�صيلة هائلة للتوا�صل بن فريق العمل واأفراد ال�صركة 

الواحدة، فهي ت�صمح لأفراد الفريق باإ�صافة الروابط و امللفات و التعليقات.
املنتدي���ات forums:  ه���ى اإحدى خدمات �صبكة الإنرتنت التي انت�صرت يف الف���رتة الأخرية انت�صارًا وا�صعًا   -
غ���ري م�صبوق، وت�صمح املنتديات بتبادل الآراء والأف���كار وامللفات بن الأ�صخا�ض كما تقدم الن�صائح لكثري من 
امل�ص���كالت وال�صتف�صارات التي يطرحه���ا الأع�صاء، ويتفرع من املنتدى العام منتديات فرعية لكل تخ�ص�ض ، 
وداخل كل تخ�ص�ض تعر�ض مو�صوعات معينة، وتتنوع املنتديات وفقًا لهتمامات الأ�صخا�ض امل�صرتكن فيها.

جدول) 1  ( اأكرث مواقع التوا�صل الجتماعي ا�صتخداما على م�صتوى العامل )2011(

الرتتيباملواقع االجتماعيةعدد امل�ستخدمني �سهريا يف العامل

55,0000000Facebook1

95800000Twitter2

80500000Myspace3

50000000Linkedin4

42000000Ning5

30000000Tagged6

يت�ص���ح م���ن اجل���دول ال�صاب���ق اأن الفي�صب���وك  Facebook ، التوي���رت Twitter واملدون���ات blogger ،و 
.)Internet world stats ،2012( جذبت اأكرث اأعداد امل�صتخدمنforums املنتديات
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ثانيًا: الأمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي:
ماهية الأمن الفكري:

يركز الباحثون يف تعريفهم لالأمن الفكري ودرا�صتهم له على ثالثة اجتاهات بارزة )حريز، 2005، 82-83(:

الأمن الفكري يف عالقته باملمار�صة ال�صيا�صية: مبا يعنيه ذلك من �صرورة توفر احلرية والدميقراطية ك�صرط   .1
اأ�صا�ض لإطالق الفكر املبدع والبّناء من خالل توفري حد اأدنى من حرية الراأي والتعبري.

الأمن الفكري يف بعده الديني واحل�صاري: اإن م�صتقبل الأمن وال�صتقرار والتنمية يف العامل تبقى رهن تكري�ض   .2
احلوار بن كل الثقافات واحل�صارات والأديان وتكري�ض التفاهم والت�صامح بن كافة الدول وال�صعوب.

الأمن الفكري وحتقيق التنمية القت�صادية والرفاهية للمواطنن: ويرى اأ�صحاب هذا الجتاه اأنه كلما توفرت   .3
اأ�صباب الرقي القت�صادي والتنمية ال�صاملة لكافة ال�صرائح تدعمت اأ�ص�ض الأمن الفكري.

- مقومات الأمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي:

اأ. دور الأمن الفكري يف حتقيق ال�صتقرار الجتماعي والنف�صي:

ال�صتق���رار الجتماعي مطلب كل الدول، وعلي���ه تعقد الآمال يف بناء املجتمعات وحتقيق اأهداف تنميتها ولن يتحقق 
ذلك اإل يف ظل الدور املهم لالأمن الفكري ) الغامدي، 2010، 128(.

ويق���دم الأم���ن الفك���ري جمموعة م���ن القواعد اأو املب���ادئ والقي���م احلياتية التي ميك���ن من خالله���ا حتديد نوعية 
اد ، 2010، 237-238 (: املمار�صات الفكرية منها و�صبطها ) اأبو عرَّ

اأن ي�صهم بفاعلية يف حتقيق الأمن العام وال�صامل يف املجتمع، اإذ اإن »اختالل الأمن الفكري يوؤدي اإىل اختالل   .1
الأمة يف اجلوانب الأخرى.

اأن يوف���ر البيئة املالئمة للتنمية ال�صاملة واملتكاملة التي يحتاجها الأفراد واملجتمع يف خمتلف جوانب حياتهم   .2
احلالية وامل�صتقبلية.

اأن ُي�صه���م يف �صب���ط الظواهر ال�صلبي���ة الجتماعية ومعاجلته���ا، كالغنف، واجلرمية، والإدم���ان، والتطرف،   .3
والإرهاب، ونحو ذلك مما ت�صتكي منه املجتمعات املعا�صرة.

واأخ���ريًا ف���اإن حتقق الأم���ن الفكري لدى الأفراد من �صاأن���ه كذلك التعاي�ض مع بع�صهم البع����ض يف �صالم واأمان مما 
ينعك�ض اإيجابيًا على ا�صتقرار املجتمع واملحافظة على مقدراته ومدخراته.

ب: دور الأمن الفكري يف حتقيق ال�صتقرار الديني واخللقي:

الأم���ن الفك���ري هو التزام، واعتدال، وو�صطي���ة، و�صعور بالنتماء اإىل ثقافة الأمة وقيمه���ا، ف�صاًل عن اأنه يعني فيما 
يعني اإليه، حماية عقل الإن�صان وفكره ) اجلحني، 2005، 186(.

ولالأمن الفكري اأهمية ق�صوى يف حتقيق ال�صتقرار الديني واخللقي من خالل ال�صوابط الآتية)ال�صدي�ض،2005، 
:)20-21

الأمن الفكري يهتم بت�صحيح املفاهيم وامل�صطلحات ال�صرعية وتنقيتها من امل�صطلحات امل�صبوهة واملغلوطة.  .1
بتعزي���ز الأم���ن الفكري ل���دى اأبناء الأمة يتمكنون من التح���اور مع العامل بثقة وينتفع���ون مبا لدى احل�صارات   .2

الأخرى يف �صتى املجالت.
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الأم���ن الفكري له ال���دور الكبري يف الت�صدي لالإرهاب من خالل الهتمام بدع���م احلوار الفكري القائم على   .3
التاأ�صيل ال�صرعي، واملبني على املخاطبة العقالنية، واحلرية الفكرية ) �صالح، 2008، 240(.

ج: دور الأمن الفكري يف حتقيق ال�صتقرار ال�صيا�صي:

لالأمن الفكري دوٌر مهٌم يف حتقيق ال�صتقرار ال�صيا�صي من خالل ) الغامدي، 2010، 127-128(:

التعبئ���ة الفكري���ة وبال���ذات لفئة ال�صباب، ف���اإذا حتقق الأمن الفكري ل���دى هذه الفئة فاإن م���ردود ذلك يكون   .1
اإيجابيًا على جمتمعاتهم مبا يحدث منهم من ولء للقيادة ال�صيا�صية.

حتقيقه الأخوة الإ�صالمية من خالل الرتابط والتكاتف بن اأبناء الأمة الإ�صالمية.  .2
���اء يف املنهج، و�صالمة الفك���ر، ومقاومة الأف���كار ال�صارة  حتقيق���ه لالأم���ة الإ�صالمية التعا�ص���د والتعاون البنَّ  .3

باملجتمع.
ز من ا�صتق���رار الأو�صاع  الأم���ن الفكري له ال���دور الكبري يف الت�ص���دي للجرمية والوقاية منه���ا، وبالتايل يعزَّ  .4

الداخلية لالأوطان.
د : دور الأمن الفكري يف حتقيق ال�صتقرار القت�صادي:

تك���ون النف����ض قوية اإذا نعمت بالأم���ن باأنواعه، والإن�صان يحقق الأم���ن الفكري بالعلم ال�صرع���ي، ولن يتحقق الأمن 
الفكري اإل اإذا اأُتيح له احل�صول على املال املعن على اأمور احلياة، واإذا �صعبت عليه احلالة القت�صادية فلن يحقق 
الأمن الفكري، حيث توؤدي ال�صعوبات القت�صادية اإىل زعزعة الأمن الفكري وهي �صعوبات يواجهها الفرد واملجتمع 

) اأبو حميدي، 2010، 40 (.

اأهمية الأمن الفكري لطلبة التعليم اجلامعي:

يعّد التعليم اجلامعي من الأدوات الأ�صا�صية التي ت�صهم يف تاأ�صيل هوية املجتمع وبلورة مالحمه يف احلا�صر وامل�صتقبل 
معًا، وهو �صمان التطور ال�صليم لالأمة يف م�صريتها نحو اأهدافها يف خمتلف ميادين احلياة وهو ال�صبيل الأكيد لإعداد 

القوى الب�صرية املتخ�ص�صة التي تخطط لنمو املجتمعات وتقدمها ) اأبو �صمرة والطيطي، 2008، 118(.

وميكن تو�صيح اأهمية الأمن الفكري لطلبة التعليم اجلامعي من خالل ما يلي ) الويحق، 2005، 60-61(:

اأن الأم���ن الفكري حماية لأهم املكت�صبات، واأعظم ال�صروري���ات: دين الأمة وعقيدتها، وحماية الأمة من هذا   .1
اجلانب �صرورة كربى، وهو حماية لوجودها وما به تتميز الأمة عن غريها.

اأن مناف���ذ الأم���ن الفكري اأو�صع من اأن حتد، فالأمن الفكري يحتاج اإىل حرا�صة كل دار، بل كل عقل، وحمايته   .2
من الخرتاق قدر الإمكان.

اإن الأمن ال�صامل م�صوؤولية الأمة بجميع فئاتها، وعلى اختالف تخ�ص�صات النا�ض، واأعمالهم ومهامهم، ولكن   .3
الأمن الفكري اأخ�ّض من ذلك، فهو م�صوؤولية كل فرد، ولو كانت تلك امل�صوؤولية متعلقة بذاته.

اأن الإخالل باأمن الأمة من اجلانب الفكري قد يكون باأيدي الأعداء املبا�صرين، وقد يكون ذلك الإخالل باأيدي   .4
بع�ض اأبناء الأمة، ول يكون و�صوح قيامهم بهذا العدوان على الأمة وا�صحًا و�صوح العدوان املادي.

تاأتي اأهمية الأمن الفكري من كونه ي�صتمد جذوره من عقيدة الأمة وم�صلماتها، ويحدد هويتها، ويحقق ذاتها،   .5
ويراع���ي مميزاتها، وخ�صائ�صها، فاإذا اأردنا اأن نبني بناًء فالبد من التاأ�صي�ض لهذا البناء حمافظة عليه من 
اأي خط���ر، فالإ�ص���الم بن���اء عظيم والأ�صا�ض الذي عليه ه���و العقيدة، وهي فكرة قوية �صلب���ة، فالعقيدة حتقق 

التالحم والوحدة يف الفكر واملنهج وال�صلوك والهدف والغاية)فار�ض،2012، 41-45(.
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من خالل ما �صبق جند اأن اأهمية الأمن الفكري تنبع من ارتباطه بدين الأمة، واأ�صا�ض ذكرها وعلوها، و�صبب جمدها 
وعزه���ا، وم���ن غايته املتمثلة يف �صالمة العقيدة، وا�صتقامة ال�صلوك، واإثبات الولء لالأمة، وت�صحيح النتماء لها، كما 

ترجع اأهمية الأمن الفكري اإىل ارتباطه باأنواع الأمن الأخرى، واأنه الأ�صا�ض لها، والركن الأهم يف نظم بنائها.

ثالثًا: انعكا�شات �شبكة التوا�شل الجتماعي على الأمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي
اإن تفاع���ل الطال���ب ب�صخ�صه وعقله وفكره مع �صبك���ة التوا�صل الجتماعي يرتك اأبعادًا متع���ددة الجتاهات تنعك�ض 

�صواء بالإيجاب اأو ال�صلب على اأمنه الفكري كما يلي:

البعد الجتماعي والنف�صي: ل تعّد �صبكة التوا�صل الجتماعي جمرد �صبكة ات�صالت فقط بل ظاهرة حقيقية  اأ( 
تعادل العنا�صر الرئي�صة يف الن�صيج الجتماعي، والتفاعل مع الإنرتنت ي�صعى اإىل تخريب الروابط الجتماعية 
لأن���ه يغ���ري يف طبيعة العالقات الإن�صاني���ة بت�صجيعها ب�صكل من الت�صال دون الحت���كاك )الأ�صطل، 2011، 
التوا�صل  �صبكة  ا�صتخدام  التي جنمت عن  والنف�صية  الجتماعية  امل�صكالت  اأن  الباحثان  وقد لحظ   ،)18
الجتماع���ي كث���رية منها ما يتعل���ق بالأ�صرة، ومنها م���ا يت�صل بعالقة الف���رد مع جمتمعه ومنه���ا: »امل�صكالت 

الأ�صرية، اإخفاء ال�صخ�صية، الإدمان، العزلة الجتماعية«.
البع���د الديني والأخالق���ي: اأدى ا�صتخدام �صبكة التوا�صل الجتماع���ي اإىل التخفيف من القيود واحلدود التي  ب( 
كانت تقوم بعملية �صبط ال�صلوك املعلوماتي، واأ�صبح من املمكن جتاوز القيم واملعايري وال�صوابط الجتماعية 
وتبعد  الرذيلة،  وتنمي  والأخالق،  القيم  تعمل على تدمري  اإباحية  )الأ�صطل، 2011، 19(، فهناك مواقع 
الإن�ص���ان عن دينه وعاداته وتقالي���ده، وتدفعه لرتكاب اجلرائم وفعل املحرم���ات، وبالرغم من بع�ض احللول 
التكنولوجية ملنع العثور على تلك املواقع ) الفلرتة ( اإل اأن الكثري من مت�صفحي الإنرتنت قادرون على الو�صول 

اإليها )قنيطة، 2011، 22(.
ج  البع���د ال�صيا�ص���ي: ي�صعى الإنرتنت اإىل حتقيق اإطار �صيا�صي منا�صب مرتب���ط بال�صلطة لأنه ي�صعى اإىل متويلها 
)الأ�صط���ل، 2011، 18(، ولك���ن هن���اك العديد من امل�ص���كالت ال�صيا�صية التي ي�صببه���ا ال�صتخدام ال�صيئ 

ل�صبكة الإنرتنت، وميكن عر�ض هذه امل�صكالت على النحو الآتي )قنيطة، 2011، 28-30( :
الإره���اب: مع ظه���ور الإنرتنت اأ�صبح و�صيلة ات�ص���ال ممتازة ملا ي�صمى باجلماع���ات الإرهابية، وكذلك  	
ظهور م�صطلحات ومفردات ومفاهيم جديدة مثل الإرهاب الإلكرتوين، ويحظى هذا النوع من الإرهاب 

مبيزة خا�صة عند اجلماعات الإرهابية، وذلك لأن �صبكة الإنرتنت جمالها مفتوح ووا�صع.
املواقع املعادية :يكرث انت�صار املواقع غري املرغوبة على �صبكة الإنرتنت، ومن هذه املواقع ما يكون موجهًا  	
�صد �صيا�صة دولة ما، اأو �صد عقيدة اأو مذهب معن، اأو حتى �صد �صخ�ض ما، وهي تهدف يف املقام الأول 

اإىل ت�صويه �صورة الدولة اأو املعتقد اأو ال�صخ�ض امل�صتهدف.
التج�ص�ض الإلكرتوين :يف ع�صر املعلومات وبفعل وجود تقنيات عالية التقدم فاإن حدود الدولة م�صتباحة  	
باأقمار التج�ص�ض والبث الف�صائي«، فلقد حتولت و�صائل التج�ص�ض من الطرق التقليدية اإىل طرق حديثة 

ا�صتخدمت فيها التقنية احلديثة خا�صة مع وجود الإنرتنت.
د( البعد القت�صادي:

يف الوقت الذي �صاعدت فيه �صبكة التوا�صل الجتماعي اإىل تغيري طرق الأداء القت�صادي بانخفا�ض الأ�صعار والأجور 
هذا ف�صاًل عن متكن النا�ض من اأداء عملهم وهم يف منازلهم ) الأ�صطل، 2011، 19(، اإل اأن ال�صتخدام ال�صيئ 
ل�صبك���ة التوا�صل الجتماعي ارتبط ببع����ض امل�صكالت القت�صادية منها: اجلرائم املالي���ة “القمار، غ�صيل الأموال، 
جرائ���م ال�صط���و على اأرق���ام البطاقات الئتمانية، تزوير البيان���ات” وتدمري املواقع مما ي�صب���ب �صربات اقت�صادية 

لأ�صحاب امل�صانع الكربى وال�صركات العاملية والبنوك والوزارات )قنيطة، 2011، 24-27(.
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ويرى املتاأمل اأن هذه امل�صاكل جميعها خمالفة لتعاليم الدين الإ�صالمي، وبذلك ل يجوز لأي م�صلم اقرتافها، ويجب 
العم���ل على بث روح الإ�ص���الم والتم�صك به لدى ال�صباب حتى يتمكنوا من مواجهة تلك الأخطار، ومن ال�صتفادة من 

تلك ال�صبكة فيما هو مفيد.

رابع��ًا: واق��ع جترب��ة مملك��ة البحري��ن يف مواجهة اأخط��ار �ش��بكة التوا�ش��ل الجتماعي 
لتحقيق الأمن الفكري 

ويف حماولة من القيادة الر�صيدة ململكة البحرين يف حتقيق الأمن الفكري لدى املجتمع البحريني يف مواجهة الآثار 
ال�صلبية ل�صبكة التوا�صل الجتماعي والف�صائيات واملطبوعات املحلية والعاملية اإ�صافة اإىل التوجهات الفكرية لبع�ض 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين ويت�صح ذلك من خالل:

ن����ض ميث���اق العمل الوطني ململكة البحرين  يف الف�صل الأول “املقوم���ات الأ�صا�صية للمجتمع” يف املحور ثانيًا   .1
البن���د )7(، كم���ا ن�ض د�صتور مملكة البحرين يف الباب الث���اين “ املقومات الأ�صا�صية للمجتمع) ميثاق العمل 

الوطني، 2001، 2( و ) د�صتور مملكة البحرين، 2002، 10(.
ق���رار رق���م )14( ل�صن���ة 2008م، وال�ص���ادر وقته���ا ع���ن وزارة الإعالم، بت�صكي���ل جلنة مراقب���ة الأفالم   .2

ال�صينمائية واملطبوعات امل�صجلة بوزارة الإعالم) اجلريدة الر�صمية، 2008، 7(.  
قرار رقم )1( ل�صنة 2009، ال�صادر عن وزارة الثقافة، ب�صاأن تنظيم حجب املواقع الإلكرتونية ) اجلريدة   .3

الر�صمية، 2009، 8(. 
�ص���دور القرار رقم )39( ل�صنة 2009 بت�صكيل جلنة التمي���ز لتقدمي منهجيات علمية ترتكز على مبادرات   .4

التح�صن والتميز والتبادل املعريف ) اجلريدة الر�صمية، 2009، 90(.
وق���د ثبت حر�ض القي���ادة الر�صيدة ململكة البحرين على املحافظة على الهوي���ة العربية والإ�صالمية من خالل   .5
�ص���دور الق���رار رقم )16( ل�صن���ة 2009 ب�ص���اأن الرتخي�ض بت�صجيل جمعي���ة الأدب الإ�صالم���ي) اجلريدة 

الر�صمية، 2009، 7(، 
�صدور القرار رقم )22( ل�صنة 2010 ب�صاأن ت�صكيل جلنة التوا�صل الإعالمي، والذي ن�ض يف مادته الثانية   .6
عل���ى اأن “ت�صطل���ع اللجن���ة باملتابعة والرد على ما ي���رد يف و�صائل الإعالم املحلية والعاملي���ة عن وزارة الثقافة 
والإعالم والتوا�صل الإعالمي مع الأجهزة الر�صمية، وو�صائل الإعالم واملواطنن ) اجلريدة الر�صمية،2010، 

 .)28
وق���د حر�ص���ت احلكومة الر�صيدة ململكة البحري���ن على مواكبة التقدم العلمي يف جم���ال تكنولوجيا املعلومات   .7
والت�ص���ال، وتاأك���د ذلك ب�صدرو القانون رقم )41( ل�صنة 2011، بالت�صديق على اتفاق بن حكومة مملكة 
البحرين ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�صكو( ب�صاأن اإن�صاء املركز الإقليمي لتكنولوجيا 

املعلومات والت�صال باملنامة يف البحرين ) اجلريدة الر�صمية، 2011، 8(.
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الدراسات السابقة:
نتن���اول فيم���ا يلي الدرا�صات ال�صابقة التي اهتمت بدرا�صة اأثر �صب���كات التوا�صل الجتماعي على املجتمع وخا�صة ما 

يرتبط مبتغريات الدرا�صة احلالية وفقًا ملا يلي:

اأوًل : درا�شات تناولت �شبكة التوا�شل الجتماعي:
درا�ص���ة ) Al-Saggaf، Weckert،Williamson، )2002 والت���ي ا�صتهدف���ت التع���رف عل���ى اأث���ر 
ا�صتخدام جمتمعات الإنرتنت يف حياة الأفراد، حيث �صملت عينة الّدرا�صة ع�صرة اأ�صخا�ض – ن�صفهم من الذكور- 
ومت ا�صتطالع راأيهم عن طريق الربيد الإلكرتوين واأظهرت نتائج الدرا�صة اأن جمتمعات الإنرتنت �صاهمت يف تطوير 

�صخ�صية الأفراد الذين اأ�صبحوا اأكرث ن�صجا واأ�صحاب عقول متفتحة. 

درا�ص���ة ) Ellison،، Steinfield، & Lampe،)2007 والتي ا�صتهدفت التعرف على فوائد الفي�صبوك 
بالن�صب���ة للعالق���ات الجتماعية بن طلب���ة اجلامعة، ومت تطبي���ق ا�صتبانة على عينة من طلب���ة اجلامعة يف الوليات 
املتح���دة، واأظه���رت النتائج وجود عالق���ة قوية بن ا�صتخدام الفي�صب���وك واحلفاظ على العالق���ات الجتماعية بن 

الطلبة وتر�صيخها.

درا�صة �صيلدون ) Sheldon  2008( والتي ا�صتهدفت التعرف على دوافع الطلبة لإن�صاء ح�صاب على الفي�صبوك 
والعالق���ة بن ع���دم الرغبة يف الت�صال وا�صتخدام الفي�صبوك.  وتكونت عين���ة الدرا�صة من 172 طالبا من طالب 

اجلامعة، واأكدت نتائج الدرا�صة اأن  احلفاظ على العالقات مع مرور الوقت كانت الدافع ل�صتخدام الفي�صبوك.

درا�ص���ة كرامر وون���رت )Kramer، & Winter، )2008 والتي ا�صتهدفت التعرف عل���ى كيفية تاأثر تقدير 
ال���ذات، والنب�ص���اط، الكفاءة الذاتي���ة، وتقدير الذات على مواق���ع ال�صبكة الجتماعية ، وق���د اأجريت الدرا�صة على 
)58( �صخ�صا من ال�صباب الأع�صاء يف اأحد مواقع ال�صبكة الجتماعية الأملانية، واأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل وجود 

ارتباط اإيجابي بن ات�صاع م�صاحة العالقات اخلارجية لالأفراد وملفات ال�صرية الذاتية الأكرث اإبداعا.

درا�ص���ة فالن���زول وبارك وكي ) Valenzuela، Park، & Kee )2009 والتي ا�صتهدفت التعرف على اأثر 
الفي�صبوك -كاأحد مواقع ال�صبكة الجتماعية الأكرث �صعبية بن طلبة اجلامعات يف الوليات املتحدة- على الجتاهات 
وال�صلوكي���ات التي حت�صن العالقات الجتماعية بن الأفراد  ، ومت تطبيق ا�صتبانة عرب �صبكة الإنرتنت على جمموعة 
من طالب اجلامعات يف خمتلف اأنحاء ولية تك�صا�ض عددهم ) 603(، واأظهرت النتائج وجود عالقة اإيجابية بن 

عدد مرات  ا�صتخدام الفي�صبوك و ور�صا الطلبة عن احلياة.

درا�صة ر�صوان، ورم�صان، وعبد الوهاب )2010( والتي ا�صتهدفت التعرف على دور تكنولوجيا الت�صال احلديثة 
يف تنمي���ة حري���ة التعبري عن ال���راأي لدى طالب اجلامعة ، ولتحقي���ق ما �صبق ا�صتخدمت الدرا�ص���ة املنهج الو�صفي، 
واأ�صل���وب حتليل امل�صم���ون وذلك لتحليل بع�ض املدونات اخلا�صة ببع�ض احل���ركات الطالبية، وتو�صلت الدرا�صة اإىل 
ع���دد م���ن النتائح من اأهمها: اأن التطور الهائل يف تكنولوجيا الت�صال �صاع���د بالفعل على تكوين جمتمع جديد بكل 

املقايي�ض، جمتمع اأطلق عليه املجتمع الفرتا�صي.   

 درا�ص���ة كوب�صوميي وناريان )Kuppuswamy، .& Narayan،)2010  والتي ا�صتهدفت التعرف على 
تاأثري مواقع ال�صبكات الجتماعية على تربية ال�صباب، فقد اأظهرت الدرا�صة اأن ال�صباب ينجذبون  اإىل مواقع ال�صبكة 
الجتماعية التي لها تاأثري اإيجابي عليهم، واأنها قد توؤدي اإىل عدم اهتمام الطلبة بدرا�صتهم، ولكن ميكن ال�صتفادة 

من هذه املواقع يف التعليم اإذا مت ا�صتخدامها على �صوء مبادئ تربوية �صليمة واإ�صراف منا�صب من قبل املعلمن. 
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درا�صة الأ�صطل )2011( و التي ا�صتهدفت التعرف على العالقة بن اإدمان الإنرتنت والغرتاب النف�صي والعالقات 
العاطفي���ة والإنحرافات اجلن�صية يف �صوء جمموعة من املتغ���ريات لدى املرتددين على مراكز الإنرتنت يف حمافظة 
خان يون�ض، ولتحقيق ذلك ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي، وعدد من ال�صتبانات اأدوات للدرا�صة امليدانية تخت�ض 
باإدم���ان الإنرتن���ت، الغرتاب النف�صي، العالق���ات العاطفية، النحرف���ات اجلن�صية، مت تطبيقها عل���ى عينة قوامها 
)204( من املرتددين على مراكز الإنرتنت، وتو�صلت الدرا�صة اإىل عدد من النتائج من اأهمها وجود عالقة طردية 

بن متغريات الدرا�صة واإدمان الإنرتنت، والغرتاب النف�صي، والعالقات العاطفية، والإنحرفات اجلن�صية.

درا�ص���ة بايو�صف )2011( والت���ي ا�صتهدفت خ�صائ�ض امل�صرتكن يف املجتمع���ات الفرتا�صية، وا�صتخدم الباحث 
املنه���ج الو�صف���ي، وتكونت عينة الدرا�ص���ة)60( من امل�صرتكن يف املجتمعات الفرتا�صي���ة، واأ�صارت النتائج اإىل اأن  
الأف���راد املبحوثن يف�صلون الن�صمام اإىل اأكرث من جمتمع افرتا�صي كما اأنهم يف�صلون املجتمعات الفرتا�صية ذات 

البعدين العربي والعاملي وذات الطابعن الثقايف والعام.

درا�ص���ة اخلي���اط )2011( و التي ا�صتهدفت التعرف على دور الف�صائي���ات الإ�صالمية يف بناء ال�صخ�صية امل�صلمة، 
ولتحقي���ق ذل���ك ا�صتخدمت الباحثة املنهج الو�صفي وال�صتبانة اأداة للدرا�صة امليدانية ومت تطبيقها على عينة قوامها 
250 طالب���ًا وطالب���ة بجامع���ة الكوي���ت، وتو�صلت الدرا�ص���ة اإىل اأن الإع���الم الإ�صالمي يجب اأن ي�صب���غ بال�صيغة 

الإ�صالمية، واأن يخدم الق�صايا الإ�صالمية لي�صاهم يف بناء ال�صخ�صية امل�صلمة.

درا�ص���ة دج���روت)DeGroot et al  )2011  والت���ي ا�صتهدف���ت التع���رف عل���ى اجتاه���ات ال�صباب نح���و العالقات 
الجتماعية عرب الإنرتنت واكت�صاف الذات والعالقات بن الأفراد والتنبوؤ بالت�صالت يف الفي�صبوك ، وتكونت عينة الدرا�صة 
م���ن 325 م���ن م�صتخدمي الفي�صبوك ، ومت مناق�صة ا�صتجابة عينة الدرا�صة عل���ى ا�صتطالع الراأى الذي تت�صمن اأ�صئلة عن 

كيفية اختيار الأ�صدقاء على الفي�صبوك، واأين يعي�ض الأ�صدقاء، وعدد مرات الت�صال بالأ�صدقاء عرب الإنرتنت.

درا�ص���ة قنيطة )2011( و التي ا�صتهدفت التعرف على الفروق ب���ن ا�صتجابات الطلبة ح�صب متغريات الدرا�صة ، 
ولتحقي���ق ذلك ا�صتخدم الباحث املنه���ج الو�صفي وال�صتبانة اأداة للدرا�صة امليداني���ة، مت تطبيقها على عينة قوامها 
333 طالبًا وطالبة تخ�ص�ض الرتبية وال�صريعة والهند�صة، وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن ن�صبة الآثار ال�صلبية ل�صتخدام 

الإنرتنت لطلبة اجلامعة الإ�صالمية كانت ) 51.60%(.

درا�صة مورمان وبوكر ) Moorman، & Bowker.) 2011  والتي ا�صتهدفت التعرف على اأثر ا�صتخدام 
الإنرتن���ت وال�صبكة الجتماعية يف نوعي���ة العالقة والتوافق النف�صي لدى عينة من طلب���ة املرحلة اجلامعية يف كندا، 
وتكون���ت عين���ة الدرا�صة من )541( طالب���ا واأ�صارت النتائج اإىل اأنه ل توجد عالقة دال���ة بن ا�صتخدام الفي�صبوك 

ودرجة التوافق النف�صي للطلبة.

درا�ص���ة اأفن���دي واإمبي وح�ص���ن ) Afendi،Embi،& Hassan، )2012 والت���ي ا�صتهدفت التعرف على 
ا�صتخدام���ات مواق���ع ال�صبكات الجتماعية لدى طلب���ة التعليم العايل يف ماليزيا. وقد اأ�ص���ارت النتائج اأن ا�صتخدام 
خدم���ات ال�صبك���ة الجتماعية لي�ض بن�صب���ة ٪100 ، واأن امل�صتجيبن يق�صون معظم الوقت عل���ى الإنرتنت للتوا�صل 
الجتماع���ي والتعلم. كما اأ�صارت النتائج اإىل اأن امل�صتجيبن ي�صتخدمون ال�صبكات الجتماعية يف اأن�صطة التعلم غري 

الر�صمي.

درا�ص���ة ج���ن وجبت���ا واأنن���د ) Jain، Gupta &Anand، )2012 والت���ي ا�صتهدفت التع���رف على تاأثري 
مواق���ع ال�صب���كات الجتماعية يف تفكري ال�صباب، وتكونت عين���ة الدرا�صة من 100 �صاب يف الفئة العمرية من -18
الربيد الإلكرتوين اأو اإر�صال ال�صتبانة خالل املواقع الجتماعية املختلفة. حيث تبن اأن مواقع  عاما من خالل   30

ال�صبكة الجتماعية تعمل على تعبئة الراأي العام.
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درا�ص���ة عاب���د )2012( وا�صتهدفت الدرا�صة الوقوف على املتغريات التي تتعلق بدور �صبكة التوا�صل الجتماعي يف 
تعبئة الراأي العام نحو التغيري الجتماعي وال�صيا�صي، ولتحقيق ذلك ا�صتخدام الباحث املنهج الو�صفي، ومقيا�ض دور 
�صبكة التوا�صل الجتماعي يف تعبئة الراأي العام اأداة للدرا�صة امليدانية مت تطبيقه على )500( من طلبة اجلامعات 

الفل�صطينية بغزة، وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن اأكرث �صبكة التوا�صل الجتماعي ا�صتخدامًا هو الربيد الإلكرتوين.

درا�ص���ة املن�ص���ور)2012( التي ا�صتهدف���ت التعرف على تاأثري �صبك���ة التوا�صل الجتماعي عل���ى جمهور املتلقن، 
وخل�ص���ت الدرا�ص���ة اإىل وج���ود تاأثري كب���ري ل�صبكة التوا�ص���ل الجتماعي على جمه���ور املتلقن، واأن���ه مل يعد باإمكان 

مت�صفحي الإنرتنت ال�صتغناء عنها.

ثانيًا: درا�شات تناولت الأمن الفكري 
درا�صة احلفظي )2005( والتي ا�صتهدفت حتديد اأثر العوملة وغريها من الأفكار الغربية على الرتبية الإ�صالمية، 
وبخا�ص���ة مناهج التعليم الديني، ولتحقيق ذلك ا�صتخدم الباحث املنهج التاريخي واملنهج الو�صفي، وحتليل اأدبيات 
البح���ث الرتب���وي، و قدمت الدرا�صة عدد من املقرتح���ات والتو�صيات من اأهمها الإفادة م���ن و�صائل العوملة وخا�صة 

�صبكة املعلومات لن�صر ثقافتنا والتعريف مبا ميكن اأن نقدمه لالإن�صانية حلل م�صكالتها.

درا�ص���ة العتيب���ي )2007( والت���ي ا�صتهدفت التعرف عل���ى مدى قيام املعلم ب���دوره يف تعزيز الأم���ن الفكري لدى 
الط���الب من وجهة نظر املعلمن، وا�صتخدم���ت الدرا�صة املنهج الو�صفي وال�صتبانة اأداة للدرا�صة امليدانية، واأ�صارت 

نتائج الدرا�صة اإىل اأن املعلم يقوم بدوره يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطالب.

درا�ص���ة عبد اهلل )2008( والتي ا�صتهدفت التعرف على طبيعة القيم، وامل�صتجدات العاملية التي يواجهها ال�صباب 
واأثره���ا عل���ى التغري يف اأن�صاقهم القيمية، ولتحقيق ذلك ا�صتخدم الباح���ث املنهج الو�صفي وال�صتبانة اأداة للدرا�صة 
امليداني���ة مت تطبيقه���ا عل���ى عينة قوامها 195 طالبًا وطالب���ة من طالب اجلامعة، وتو�صل���ت الدرا�صة اإىل اأنه قد : 
اأحدثت امل�صتجدات العاملية نوعًا من اخللل وال�صطراب لدى ال�صباب فيما يتبنونه من قيم حيث �صعفت قيم اأ�صيلة 

وتقدمت عليها قيم اأخرى.

درا�ص���ة الأَْكُلب���ي واأحم���د )2009( والتي ا�صتهدف���ت الك�صف عن مدى توافر قيم الأمن الفك���ري والقيم الأخالقية 
اليجابي���ة للتعام���ل مع التقنية مبحت���وى مناهج املرحلة الثانوي���ة باململكة، ولتحقيق ذلك ا�صتخ���دم الباحثان املنهج 
الو�صفي » اأ�صلوب حتليل املحتوى » كما قام الباحثان ببناء منظومة من قيم الأمن الفكري والقيم الأخالقية للتعامل 
م���ع التقني���ة كاأدة للدرا�صة، وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل ورود جميع القي���م املقرتحة يف حمتوى مناهج التعليم ب�صورة 

تكاملية، وبن�صب متفاوتة.

درا�ص���ة اأب���و حميدي )2010( والتي ا�صتهدفت التعرف على الأ�ص�ض الت���ي يبنى عليها الأمن الفكري، ولتحقيق 
ذل���ك ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي من خالل تتبع ن�صو�ض القراآن الكرمي، والأحاديث النبوية، واأقوال املفكرين 
ل�صتنب���اط اأ�ص����ض الأمن الفكري، ، وتو�صلت الدرا�صة اإىل عدد من النتائج من اأهمها: اأكدت الرتبية الإ�صالمية على 
اأم���ور مهمة لتحقيق الأم���ن الفكري من خالل الأ�ص�ض العقائدية يف �صوء التم�صك بكتاب اهلل و�صنة ر�صوله �صلى اهلل 

عليه و�صلم يف حياته بو�صطية واعتدال دون تع�صب لراأي اأو هوى. 

اد )2010( والتي ا�صتهدفت التعرف على دور اجلامع���ة كواحدة من اأبرز املوؤ�ص�صات الرتبوية التي  درا�ص���ة اأب���و عرَّ
حتت�صن فئة ال�صباب ممن هم يف اأخطر املراحل العمرية التي يحتاجون خاللها اإىل ا�صتيعاب مفهوم الأمن الفكري، 
ولتحقي���ق ذلك ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي وحتليل اأدبيات البحث الرتبوي املتعلقة مبو�صوع الدرا�صة ، واأخريًا 
قدمت الدرا�صة ت�صورا مقرتحا لدور اجلامعة يف حتقيق الأمن الفكري، اإ�صافة اإىل عدد من التو�صيات واملقرتحات 
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لتفعيل الت�صور املقرتح.

درا�ص���ة القحط���اين )2010( والتي ا�صتهدفت التعرف عل���ى م�صتوى قيم املواطنة لدى ال�صباب يف جامعات اململكة 
العربي���ة ال�صعودي���ة، وم���دى اإ�صهامها يف تعزي���ز ال�صالمة والأمن الوقائ���ي، ولتحقيق ذلك ا�صتخ���دم الباحث املنهج 
الو�صف���ي، وال�صتبان���ة اأداة للدرا�صة امليدانية مت تطبيقها على عينة قوامها 348 طالبا، وتو�صلت الدرا�صة اإىل عدد 
م���ن النتائج من اأهمها: تعد قيمتا املواطنة مو�ص���وع الدرا�صة )امل�صاركة- النظام ( من القيم ذات الأهمية املرتفعة 

يف جمال الإ�صهام يف تعزيز الأمن الوقائي.

درا�ص���ة الإترب���ي )2011( والت���ي ا�صتهدفت تو�صيح مكان���ة اجلامعة من حتقي���ق الأمن الفك���ري، ولتحقيق ذلك 
ا�صتخدم���ت الباحثة املنه���ج الو�صفي، وحتليل اأدبيات البحث الرتبوي واأخريًا قدم���ت الدرا�صة ت�صورا مقرتحا لدور 

اجلامعة يف حتقيق الأمن الفكري لطالبها.

درا�ص���ة ال�صه���راين )2012( والت���ي ا�صتهدفت التع���رف على اأثر احل���راك املعريف على الأمن الفك���ري يف اململكة 
العربي���ة ال�صعودية، ولتحقيق ذلك ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي، وال�صتبانة اأداة للدرا�صة امليدانية، مت تطبيقها 
عل���ى عينة قوامها 676 ع�صو هيئة التدري�ض ببع�ض اجلامع���ات ال�صعودية، وتو�صلت الدرا�صة وجود ارتباط طردي 

بن متغري احلراك املعريف ومتغري الأمن الفكري.

درا�صة فار�ض )2012( والتي ا�صتهدفت تو�صيح اأن الأمن الفكري يكت�صب اأهميته يف حياة الأمة الإ�صالمية بو�صفه 
اأح���د مكونات الأمن ب�صف���ة عامة، كما تعر�صت الدرا�ص���ة ملحا�صن الأمن الفكري وو�صائل حتقيق���ه، بالإ�صافة اإىل 
مفه���وم النح���راف الفكري واأ�صبابه ومظاهره واأثره على الأمن وعالجه، واأخ���ريًا قدمت الدرا�صة عددا من النتائج 

والتو�صيات.

تعليق عام على الدرا�صات ال�صابقة:

يف �صوء ا�صتعرا�ض الدرا�صات ال�صابقة تبن ما يلي:

اأوًل : الدرا�شات التي تناولت �شبكة التوا�شل الجتماعي:
ا�صتهدفت الدرا�صات التي تناولت �صبكة التوا�صل الجتماعي ما يلي: 	

التعرف على الآثار ال�صلبية ل�صتخدام الإنرتنت من وجهة نظر عينة الدرا�صة اأ. 
اأ�صباب ارتياد طلبة اجلامعة مواقع التوا�صل الجتماعي. ب. 

املنهج الو�صفي هو املنهج املعتمد ملعظم الدرا�صات التي تناولت �صبكة التوا�صل الجتماعي. 	
متثلت عينة الدرا�صة امليدانية ملعظم الدرا�صات ال�صابقة يف ال�صباب اجلامعي.  	

ا�صتخدم���ت معظم الدرا�صات ال�صابق���ة ال�صتبانة اأداة  للدرا�صة امليدانية وق���د مت التطبيق من خالل توزيعها  	
ب�صكل مبا�صر، اأو من خالل ا�صتق�صاء اآراء عينة الدرا�صة من خالل الإنرتنت.

تو�صل���ت الدرا�صات التي تناولت �صبكة التوا�صل الجتماعي اإىل تكوين ت�صور حول �صبكة التوا�صل الجتماعي   	
واإمكانياتها واأهمية ا�صتخدامها ، وبع�ض امل�صكالت التي حتول دون ال�صتفادة منها.

ثانيًا الدرا�شات التي تناولت الأمن الفكري
ا�صتهدفت معظم الدرا�صات التي تناولت الأمن الفكري العمل على حت�صن فكر الفرد وعقله من النحراف اأو  	
اخل���روج عن الو�صطية والعتدال عند التعامل يف احلياة،  ل�صّيما الق�صايا الفكرية التي ت�صكل م�صدر تهديد 

لالأمن الفكري.
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مت ا�صتخدام املنهج الو�صفي  ملعاجلة الإطار النظري وامليداين . 	
كان���ت ال�صتبانة هي الأداة الت���ي ا�صتخدمتها الدرا�صات ال�صابقة، اإل اأن هن���اك درا�صات اعتمدت على حتليل  	

اأدبيات البحث الرتبوي لالإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة.
تو�صلت الدرا�صات التي تناولت الأمن الفكري اإىل عدد من النتائج من اأهمها: 	

حتديد مفهوم الأمن الفكري والنحراف الفكري وتو�صيحهما ، وتو�صيح اأهم الأ�صاليب والآليات املمكنة  اأ. 
لتعزيز الأمن الفكري فى م�صتويات التعليم اجلامعي.

اأن الأم���ن الفك���ري ُيعد اأحد اأهم ُمتطلبات الوقاية من النحراف الفكري ومواجهته وُمعاجلته، ومن ثم  ب. 
حماية الأمن الوطني والإقليمي والدويل من خماطره .

اأهمي���ة دور املوؤ�ص�ص���ات التعليمية وخا�ص���ة اجلامعة يف احلفاظ على الأمن الع���ام اأو ال�صامل، من خالل  ت. 
تنمية الوعي باأهمية الأمن الفكري عن طريق تعليم املعايري الجتماعية، والقيم، والجتاهات، والأدوار 

الجتماعية اجلديدة ب�صكل م�صبوط ومنظم.
كم���ا اأنه - يف ح���دود علم الباحثن- مل توجد درا�صة بحثت يف اأثر �صب���كات التوا�صل الجتماعي على الأمن الفكري 

لدى طلبة التعليم اجلامعي ب�صكل مبا�صر.

الدرا�شة امليدانية حتليلها ومناق�شة نتائجها:
هدف الدرا�صة امليدانية: التعرف على اأثر �صبكة التوا�صل الجتماعي على الأمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي 

مبملكة البحرين من وجهة نظرهم.

منهج الدرا�شة:
لتحقي���ق اأهداف الدرا�صة ا�صتخدم الباحثان املنهج الو�صفي الذي يعد اأحد اأ�صكال التحليل والتف�صري العلمي املنظم 
لو�ص���ف ظاه���رة اأو م�صكلة حمددة وت�صويرها كمي���ًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقنن���ة عن واقع الظاهرة اأو 
امل�صكلة بو�صفها خطوات متهيدية لتحولت تعّد �صرورية نحو الأف�صل ) ملحم، 2007، 370(، وذلك من خالل: 
درا�صة نظرية ل�صمات وخ�صائ�ض �صبكة التوا�صل الجتماعي، ودرا�صة نظرية لالأمن الفكري و�صوًل ملقومات حتقيق 
الأم���ن الفك���ري لدى طلبة التعلي���م اجلامعي، انعكا�صات �صبك���ة التوا�صل الجتماعي على الأم���ن الفكري لدى طلبة 
التعليم اجلامعي، وعر�ض جتربة مملكة البحرين يف حتقيق الأمن الفكري يف مواجهة الآثار ال�صلبية ل�صبكة التوا�صل 
الجتماعي، وعر�ض اأثر �صبكة التوا�صل الجتماعي على الأمن الفكري لدى طلبة التعليم العايل مبملكة البحرين من 
وجه���ة نظرهم، واأخريًا تقدمي ت�صور مق���رتح لتوظيف �صبكة التوا�صل الجتماعي يف تفعيل الأمن الفكري لدى طلبة 

التعليم اجلامعي مبملكة البحرين.

اأداة الدرا�ص���ة امليداني���ة: لتحقي���ق اأهداف الدرا�ص���ة ا�صتخدم الباحث���ان ال�صتبانة اأداة للدرا�ص���ة امليدانية والتي مت 
ت�صميمها يف �صكلها النهائي كما يلي:
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جدول )3( ي�صف ال�صتبانة ح�صب املحاور وعدد عبارات كل حمور

املحورم
عدد العبارات

اإىلمن
112االآثار االجتماعية والنف�سية1

1328االآثار الدينية واالأخالقية2

2944االآثار ال�سيا�سية3

4552االآثار االقت�سادية4

�ص���دق ال�صتبان���ة وثباتها : قام الباحثان يعر����ض ال�صتبانة بعد اإعدادها ب�صكل مبدئ���ي على جمموعة من املحكمن 
للتاأك���د م���ن ال�صالمة العلمية من حي���ث: امل�صمون وال�صياغة، وحتقيقها للغر�ض الذي �صمم���ت من اأجله، واإبداء ما 
يرونه من ملحوظات تتعلق بالتعديل اأو احلذف اأو الإ�صافة، ثم قام بتعديل ال�صتبانة يف �صوء املقرتحات– وللتحقق 
م���ن ثب���ات ال�صتبان���ة مت تطبيقها على عين���ة ا�صتطالعية تكونت م���ن )42( طالبا وطالب���ة يف اجلامعة اخلليجية، 
ا�صتخ���دم الباح���ث معامل “األفا كرونباخ” ال���ذي بلغ )0.84( وهذه اإ�ص���ارة اإىل اإرتفاع ثب���ات ال�صتبانة واإمكانية 

حتقيقها للهدف املو�صوعة من اأجله، مما يوؤدي اإىل اإمكانية ثبات النتائج التي ميكن اأن ت�صفر عنها عند التطبيق.

الأ�صاليب الإح�صائية:

معامل “األفا كرونباخ” للتحقق من ثبات ال�صتبانة. 	
التك���رارات والن�صب املئوية واملتو�صط ال���وزين لرتتيب عبارات ال�صتبانة واحلكم عليها. ويو�صح اجلدول )4(  	

م�صتوى املوافقة ومداها.
املتو�صط���ات احل�صابية والنحراف���ات املعيارية وقيمة )ت( لدللة الفروق ب���ن متو�صطات ا�صتجابات الطالب  	

والطالبات يف التعليم اجلامعي مبملكة البحرين على الأمن الفكري وفقا للجن�ض، واجلن�صية، والتخ�ص�ض.
تقدير ا�صتجابات عينة الدرا�صة على ال�صتبانة:

جدول )4(  يبن املقيا�ض اخلما�صي لتحديد درجة املوافقة على كل عبارة من عبارات ال�صتبانة

القيمة ) الوزن (تقدير اال�ستجابة
مدى املوافقة

اإىلمن
111.80�سعيفة جداً 

21.812.60�سعيفة

32.613.40متو�سطة

43.414.20كبرية

54.215.00كبرية جداً
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عينة الدرا�صة: تكونت عينة الدرا�صة من )104( طالب وطالبات مق�صمن ح�صب املتغريات الآتية:
جدول )5(  يبن و�صف عينة الدرا�صة ح�صب متغري النوع ، اجلن�صية ، التخ�ص�ض

التخ�س�صاجلن�سيةالنوع

%عدد البيان%عدد البيان%عدد البيان
5552.9علمي5149بحريني6360.6ذكر

4947.1اأدبي5351اأخرى4139.4اأنثى

104100املجموع104100املجموع104100املجموع

تحليل نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها:
جتيب الدرا�صة امليدانية عن ال�صوؤال اخلام�ض وال�صاد�ض كما يلي:

ما اأثر �صبكة التوا�صل الجتماعي على الأمن الفكري لدى طالب التعليم اجلامعي مبملكة البحرين من وجهة   -5
نظرهم؟ وجاءت الإجابة عن هذا ال�صوؤال كما يلي:

املحور الأول: الآثار الجتماعية والنف�شية:
�صبكات  ل�صتخدام  والنف�صية  الجتماعية  الآثار  حمور  على  ال�صتجابات  وترتيب  الوزين،  واملتو�صط  ال�صتجابة  درجة  جدول)6( 

التوا�صل الجتماعي

العبارةم

يندرجة االإ�ستجابة
املتو�سط الوز

اال�ستجابة

رتتيب
ال

رية جداً
كب

رية
كب

متو�سطة

�سعيفة

�سعيفة جداً

التاأثر باآراء االآخرين 1
وت�سوراتهم واتباعها.

16442924
12�سعيفة2.34

15.842.327.923.1

2
ن�سر االإ�ساعات واالأفكار 

اخلاطئة التي ت�سر 
بالفرد واملجتمع.

910262534
11�سعيفة2.38

8.79.6252432.7

3
التعرف على ثقافة 

االآخر، مما يزيد من 
الروابط االجتماعية.

3230366-
5متو�سطة3.85

30.828.834.65.8-
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العبارةم

يندرجة االإ�ستجابة
املتو�سط الوز

اال�ستجابة

رتتيب
ال

رية جداً
كب

رية
كب

متو�سطة

�سعيفة

�سعيفة جداً

4
الت�سكيك بقيمة الرتاث 

احل�ساري والرموز 
الوطنية.

2016391514
7متو�سطة3.13

19.215.437.514.413.5

5
ات�ساع �سبكة العالقات 
االجتماعية الأفراد يف 
اأماكن بعيدة جغرافياً.

48271694
3كبرية4.02

46.22615.48.73.8

6
�سرعة التوا�سل بني 
االأفراد واجلماعات 
مع توفري الوقت 

والتكاليف.

53242421

4.21
كبرية
1جداً

5123.123.11.91

7
االإ�ساءة والت�سهري 

بجهات واأفراد  دون وجه 
حق.

1817172725
9�سعيفة2.77

17.316.316.32624

8
االإفراط يف ا�ستخدامها 

يوؤدي اإىل االإدمان، 
و�سياع الوقت.

1110332624
10�سعيفة2.60

10.69.631.72523.1

9
انتقاء االأفراد 

واملجموعات املرغوب 
فيها للتوا�سل معهم.

303026144
6كبرية3.65

28.828.82513.53.8

10
تبادل الوثائق وامللفات 
حول العامل وب�سورة 

فورية.

53281652
2كبرية4.20

5126.915.44.81.9

11

توؤثر ظاهرة انتحال 
ال�سخ�سيات يف عدم 
ثقتي بكل ما يكتب 
على �سبكة التوا�سل 

االجتماعي.

1615272521

8�سعيفة2.81
15.414.4262420.2
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العبارةم

يندرجة االإ�ستجابة
املتو�سط الوز

اال�ستجابة

رتتيب
ال

رية جداً
كب

رية
كب

متو�سطة

�سعيفة

�سعيفة جداً

12
تكوين املجموعات 
وال�سداقات ذات 

االهتمامات واالجتاهات 
امل�سرتكة.

34223747

4كبرية3.69
32.721.235.63.86.7

متو�سطة3.3املتو�سط العام

م���ن خ���الل اجل���دول ال�صابق يت�ص���ح اأن الآثار الجتماعي���ة والنف�صية الناجت���ة عن ا�صتخدام �صبك���ة التوا�صل  	
الجتماع���ي م���ن وجه���ة نظر الطلبة ج���اءت مبتو�صط وزين ع���ام )3.3( وبدرجة موافقة متو�صط���ة ، كما اأن 
جمي���ع عب���ارات هذا املحور جاءت بن درجات موافقة كبرية جدًا ، و�صعيفة ، وبالتايل فاإن هذا املحور مقارنة 

بباقي املحاور يقع يف الرتتيب الثاين. 
ويرج���ع موافق���ة الطلبة على بع�ض العب���ارات بدرجة كبرية جدًا وكب���رية اإىل اأن �صبكة التوا�ص���ل الجتماعي قدمت 
خدمات مل ي�صبق لها مثيل، فقد عملت على توفري الوقت والتكاليف مع تنوع اخلدمات وجودتها، وذلك على خمتلف 
امل�صتوي���ات ويف جمي���ع القطاع���ات. فق�صرت امل�صاف���ات ورفعت احلواجز ب���ن الأفراد واجلماع���ات. وحولت العامل 

باأطرافه املرتامية اإىل قرية �صغرية يتوا�صل اأهلها بكل �صهولة وباأق�صى �صرعة.

اأم���ا موافق���ة الطلبة عل���ى بع�ض العب���ارات بدرجة موافق���ة متو�صطة وعب���ارات ح�صلت على درج���ة موافقة �صعيفة 
يت�ص���ح م���ا يلي: املواقع الجتماعي���ة ت�صاعد مت�صفحيها على اإن�ص���اء �صداقات جديدة وتكوي���ن عالقات يف جمالت 
عدي���دة، بتبادل الأخبار واملعلومات وتط���ور الأحداث الطبيعية وال�صيا�صية والجتماعية، وتعد الغايات ال�صيا�صية من 
ال�صتخدام���ات ال�صائعة ل�صب���كات التوا�صل الجتماعي بن الأف���راد. واأن هذه املواقع هي نتاج للث���ورة التكنولوجية، 
و�صع���ت اأ�صا�صًا خلدمة م�صتخدميه���ا، ول ميكن اأن تقود جماعة اأو اأفرادًا دون رغبتهم اأو اإرادتهم اإىل عوامل اأخرى، 
توؤث���ر �صلبًا على الواق���ع الجتماعي لهوؤلء النا�ض، فهي كاأي اأداة �صاحلة لال�صتخ���دام يقرر م�صتخدمها الفعل الذي 
�صتوؤديه، فاإما اأن يكون فعاًل ح�صنًا ي�صتفيد منه الفاعل ومن حوله، اأو فعاًل �صيئًا ي�صر بالفاعل ومبن حوله، وهذا ما 
ينطب���ق بالفعل على �صبكات التوا�صل الجتماعي، و�ص���ر انت�صارها يكمن يف حيوية م�صتخدميها وفاعليتهم، والهدف 

من ا�صتخدامها، ويتفق ذلك مع درا�صة )املجايل 2007(.
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املحور الثاين:الآثار الدينية والأخالقية:
جدول)7( درجة ال�صتجابة واملتو�صط الوزين، وترتيب ال�صتجابات على حمور 

الآثار الدينية والأخالقية ل�صتخدام �صبكات التوا�صل الجتماعي

العبارةم

درجة اال�ستجابة
ين

لوز
ط ا

و�س
املت

ابة
تج

ال�س
ا

يب
رتت

ال

ً جدا
رية 

كب

رية
كب

طة
و�س

مت

فة
سعي

�

فة 
سعي

�
ً جدا

13
كرثة ا�ستخدام �سبكات 
التوا�سل االجتماعي 

يوؤدى اإىل التق�سري يف 
اأداء العبادات.

1812381917ت

2.95

طة
و�س

مت

6
%17.311.536.518.316.3

14
تذبذب منظومة القيم 

لدى ال�سباب نتيجة 
امتزاج الثقافات.

1012353017ت

2.69

طة
و�س

مت

11
%9.611.533.728.816.3

15
اإتاحة الفر�سة ملناق�سة 

امل�سائل الدينية 
واجلدلية.

263227109ت

رية3.54
4كب

%2530.8269.68.7

16
ن�سر ال�سبهات املثارة 
حول الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم.

1818242519ت
2.91

طة
و�س

مت

7
%17.317.323.12418.3

17
ن�سر مواقع الفرق 

املنحرفة التي حتمل 
�سفة االإ�سالم.

1613282819ت

2.80

طة
و�س

مت

9
%15.412.526.926.918.3

18
ن�سر املقاطع االإباحية 

املخلة باالآداب 
واملنافية لالأخالق.

1613272226ت

2.72

طة
و�س

مت

10
%15.412.52621.225

19
ت�سدير االأفكار والقيم 

والعادات واالأفكار 
الغربية.

96343025ت

2.46

فة
سعي

�

16
%8.75.832.728.824
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املجلد ال�سابع  العدد )15( 2014م

العبارةم

درجة اال�ستجابة

ين
لوز

ط ا
و�س

املت

ابة
تج

ال�س
ا

يب
رتت

ال

ً جدا
رية 

كب

رية
كب

طة
و�س

مت

فة
سعي

�

فة 
سعي

�
ً جدا

20
ت�سويق القيم 

اال�ستهالكية املعادية 
لقيمنا واأخالقياتنا 

وعادتنا.

1012322723ت

2.61

طة
و�س

مت

13
%9.611.530.82622.1

تفكيك االأوا�سر 21
االأ�سرية واالجتماعية.

1213441520ت
2.83

طة
و�س

مت

8
%11.512.542.314.419.2

22

ت�سهيل عمليات 
التج�س�ص على 

االآخرين للح�سول 
على معلومات بق�سد 
توظيفها يف اإرهابهم 

وتخويفهم.

1019262524ت

2.67

طة
و�س

مت

12
%9.618.3252423.1

23
ت�ساهم يف تكوين 

عالقات غري �سرعية 
بني اجلن�سني

1111311734ت

2.50

فة
سعي

�

15
%10.610.629.816.332.7

24
ت�ساعد يف فهم 

الق�سايا اخلالفية 
الدينية واإدراكها.

233726711ت

3.52

فة
سعي

�

14
%22.135.6256.710.6

25
ت�سهل ن�سر مبادئ 

الدين والدعوة اإىل 
التم�سك بها.

32302697ت

رية3.68
2كب

%30.828.8258.76.7

26
م�سدر منا�سب 

للمعرفة والثقافة 
العامة.

43232945ت
رية3.91

1كب
%41.322.127.93.84.8

27
تنمي القيم املرتبطة 

بالعقيدة واحلوار 
الديني.

312726137ت

رية3.60
3كب

%29.8262512.56.7
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املجلد ال�سابع  العدد )15( 2014م

العبارةم

درجة اال�ستجابة

ين
لوز

ط ا
و�س

املت

ابة
تج

ال�س
ا

يب
رتت

ال

ً جدا
رية 

كب

رية
كب

طة
و�س

مت

فة
سعي

�

فة 
سعي

�
ً جدا

28
ت�ساعد على الفهم 
ال�سحيح للدين 

ومقا�سد ال�سريعة.

262528169ت

رية3.41
5كب

%252426.915.48.7

3.05املتو�سط العام

طة
و�س

مت

م���ن خالل اجل���دول ال�صابق يت�صح اأن الآثار الديني���ة والأخالقية الناجتة عن ا�صتخدام �صبك���ة التوا�صل الجتماعي 
م���ن وجه���ة نظر الطلبة جاءت مبتو�صط وزين عام )3.05( وبدرجة موافق���ة متو�صطة ، كما اأن جميع عبارات هذا 
املح���ور جاءت ب���ن درجات موافقة كبرية و�صعيفة ، وبالتايل فاإن هذا املح���ور مقارنة بباقي املحاور يقع يف الرتتيب 

الرابع والأخري.

ويرجع موافقة الطلبة على بع�ض العبارات بدرجة كبرية اإىل اأن ال�صبكات الجتماعية فتحت الباب للتوا�صل والدعوة 
م���ع الآخري���ن م�صلمن اأو غ���ري م�صلمن باختالف لغاتهم واخت���الف اأجنا�صهم وبلدانهم، واأ�صب���ح لكثري من الدعاة 
�صفحاتهم اخلا�صة ومواقعهم الرثية، لذا تتميز الدعوة عن طريق ال�صبكات الجتماعية بالعاملية والفورية والتحديث 
امل�صتمر، مع ك�صر حاجز الوقت والزمان، وال�صهولة يف ال�صتخدام والتوا�صل، والتوفري يف اجلهد والتكاليف، وهو ما 
يتفق مع نظرية التغري الجتماعي والتي تنتج بفعل العامل التكنولوجي ودورها الكبري يف اإحداث التغيري الجتماعي، 

كما تتفق مع نظرية احلتمية التكنولوجية.

ويرج���ع موافق���ة الطلبة على بع�ض العبارات بدرجة متو�صطة و�صعيف���ة اإىل اأن هذه العبارات جميعها عبارات تعك�ض 
الآثار ال�صلبية ل�صبكة التوا�صل الجتماعي على الأمن الفكري وبالأخ�ض اجلانب الديني واخللقي، ومع اأنها اآثار تنتج 
ع���ن الإف���راط يف ا�صتخدام الإنرتنت اإ�صافة اإىل �صع���ف الرقابة الأ�صرية وق�صور يف و�صائ���ط الرتبية الأخرى؛ مما 
يحدث خالًل اأمنيًا وفكريًا، وخا�صة اأن اأكرث رواد ال�صبكات الجتماعية من ال�صباب مما ي�صهل اإغراءهم واإغواءهم 
بدع���وات ل حتمل من الإ�صالح �صيئًا بل هي لله���دم والتدمري، وقد يكون وراء ذلك منظمات وجتمعات، بل ودول لها 
اأهداف تخريبية، وينطبق ذلك على كل العبارات ال�صابقة ما عدا العبارة التي تن�ض على » ت�صاعد يف فهم الق�صايا 

اخلالفية الدينية واإدراكها« فهي تعّد اأحد اجلوانب الإيجابية ل�صبكة التوا�صل الجتماعي.

وه���و ما يتفق مع نتائ���ج درا�صة قنيطة )2011(، وهنا تت�صح اأهمية ما اأو�صت ب���ه درا�صة اخلياط )2011( باأن 
الإع���الم الإ�صالم���ي يجب اأن ي�صبغ بال�صبغة الإ�صالمية، واأن يخدم الق�صايا الإ�صالمية لي�صاهم يف بناء ال�صخ�صية 

امل�صلمة.
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د. ال�شيد عبد املوىل ال�شيد اأبو خطوة          د. اأحمد ن�شحي اأني�س ال�شربيني الباز

املجلد ال�سابع  العدد )15( 2014م

املحور الثالث:الآثار ال�شيا�شية:
جدول)8( درجة ال�صتجابة واملتو�صط الوزين، وترتيب ال�صتجابات على حمور  الآثار ال�صيا�صية ل�صتخدام �صبكات التوا�صل 

الجتماعي

العبارةم

درجة اال�ستجابة
ين

لوز
ط ا

و�س
املت

ابة
تج

ال�س
ا

يب
رتت

ال

رية 
كب

ً ريةجدا
كب

طة
و�س

مت

فة
سعي

�

فة 
سعي

�
ً جدا

29
توجيه املعلومات 

واالأخبار �سد 
�سيا�سة احلكومة.

1710242924ت
2.68

طة
و�س

مت

12
%16.39.623.127.923.1

30
ت�سويه املعلومات 

ال�سخ�سية لبع�ص 
ال�سخ�سيات 

املهمة.

1615182926ت

2.67

طة
و�س

مت

13
%15.414.417.327.925

31

ا�ستخدام 
املعلومات الكاذبة 

والف�سائح 
لزعزعة الثقة 
برجال الدولة.

1611192929ت

2.58

فة
سعي

�

16
%15.410.618.327.927.9

32
تكوين راأى عام 

نحو ق�سية معينة 
بغ�ص النظر عن 

�سحتها.

1611213323ت

2.65

طة
و�س

مت

15
%15.410.620.231.722.1

33

التعرف الفورى 
على ما ي�ستجد 

من اأحداث 
وانعكا�سها على 

املجتمع

392719136ت

رية3.77
2كب

%37.52618.312.55.8

34

العمل على 
تخريب االأنظمة 

احليوية من 
خالل اإر�سال 
الفريو�سات 
والربامج 
التخريبية.

1314282425ت

2.67

طة
و�س

مت

14
%12.513.526.923.124
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املجلد ال�سابع  العدد )15( 2014م

العبارةم

درجة اال�ستجابة

ين
لوز

ط ا
و�س

املت

ابة
تج

ال�س
ا

يب
رتت

ال

رية 
كب

ً ريةجدا
كب

طة
و�س

مت

فة
سعي

�

فة 
سعي

�
ً جدا

35
التدريب على 

العمليات 
االإرهابية.

3013261916ت
3.21

طة
و�س

مت

8
%28.812.52518.315.4

36

الدعاية والتجنيد 
وجمع التربعات 

للمنظمات 
االإرهابية ون�سر 

اأفكارها.

2719221818ت

3.18

طة
و�س

مت

9
%2618.321.217.317.3

37
ت�سهيل التوا�سل 

بني العنا�سر 
املتطرفة و�سل�سلة 

االإرهاب

2312381813ت

3.13

طة
و�س

مت

10
%22.111.536.517.312.5

38
ي�سمح بت�سفح 
االأخبار املحلية 

والعاملية.

47222447ت
رية3.94

1كب
%45.221.223.13.86.7

39
الرد على ال�سبهات 

التي تثار حول 
الوطن والدين 

ودح�سها.

2723291411ت

3.39

طة
و�س

مت

7
%2622.127.913.510.6

40
االنقياد الآراء 

االآخرين 
وت�سوراتهم.

1515362018ت
2.89

طة
و�س

مت

11
%14.414.436.619.217.3

41

تبادل االأفكار 
يح�سن ال�سباب 

�سد عمليات 
اال�ستقطاب 

ال�سيا�سي.

27243599ت

رية3.49
5كب

%2623.133.78.78.7

42
تنمي قدرة 

ال�سباب على 
املعار�سة 

املو�سوعية.

23234297ت

رية3.44
6كب

%22.122.140.48.76.7
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املجلد ال�سابع  العدد )15( 2014م

العبارةم

درجة اال�ستجابة

ين
لوز

ط ا
و�س

املت

ابة
تج

ال�س
ا

يب
رتت

ال

رية 
كب

ً ريةجدا
كب

طة
و�س

مت

فة
سعي

�

فة 
سعي

�
ً جدا

43
تنمي قدرة 

ال�سباب على 
النقا�ص واحلوار 

البناء.

29302889ت

رية3.60
3كب

%27.928.826.97.78.7

44

تعزز القيم 
املرتبطة 

مبفاهيم املواطنة 
وامل�سوؤولية 

الوطنية.

26293199ت

رية3.52
4كب

%2527.929.88.78.7

3.17املتو�سط العام

طة
و�س

مت

م���ن خالل اجلدول ال�صابق يت�ص���ح اأن الآثار ال�صيا�صية الناجتة عن ا�صتخدام �صبك���ة التوا�صل الجتماعي من وجهة 
نظر الطلبة جاءت مبتو�صط وزين عام )3.17( وبدرجة موافقة متو�صطة ، كما اأن جميع عبارات هذا املحور جاءت 
ب���ن درج���ات موافقة كبرية ومتو�صطة ، وبالتايل فاإن هذا املحور مقارنة بباقي املحاور يقع يف الرتتيب الثالث ، وكما 

يلي:

عبارات ح�صلت على درجة موافقة كبرية ومتو�صطة لأن �صبكة التوا�صل الجتماعي تعد من اأهم الو�صائل والتقنيات 
املعا�ص���رة الت���ي ت�صاهم يف تعميم املعرف���ة ون�صرها على م�صاحات وا�صع���ة من العامل واأهم و�صيل���ة لتبادل اخلربات 

واملعارف ون�صر الثقافة ومد ج�صور التوا�صل وال�صداقة بن اأقطاب العامل املختلفة.

ا�صتخ���دام �صبك���ة التوا�صل الجتماعي، بو�صفها الو�صيلة الأ�صرع يف تقدمي املعلومات حول الق�صايا امللحة والعاجلة ، 
حيث ميكنها تقدمي معلومات غزيرة وعميقة حول خمتلف الق�صايا والأ�صخا�ض ، بالإ�صافة اإىل م�صاحة احلرية التي 

تتوافر عرب �صبكة الإنرتنت ، والتي تتيحها �صاحات احلوار واملنتديات .

ويتفق ذلك مع ما تو�صلت اإليه بع�ض الدرا�صات ال�صابقة كما يلي:

اإن مواق���ع �صبكات التوا�صل الجتماعي ت�صاهم يف بن���اء �صخ�صية الأفراد ليكونوا اأكرث ن�صجا واأ�صحاب عقول   .1
متفتح���ة واأك���رث ا�صتعدادا لال�صتم���اع اإىل خمتلف اأطراف احل���وار و احرتام اآراء الآخري���ن ووجهات نظرهم 

 Al-Saggaf، Weckert&Williamson، 2002((
اإن الفي�صبوك ميكن اأن يوفر املزيد من الفوائد للم�صتخدمن الذين لديهم �صعف يف م�صتوى الر�صا عن احلياة   .2

.  ) )Ellison،، Steinfield، & Lampe،2007 واحرتام الذات
وج���ود عالقة اإيجابية بن عدد م���رات  ا�صتخدام الفي�صبوك و ور�صا الطلبة عن احلي���اة، والثقة الجتماعية،   .3

.))Valenzuela، Park، & Kee 2009 وامل�صاركة املدنية، وامل�صاركة ال�صيا�صية
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املجلد ال�سابع  العدد )15( 2014م

ومن خالل ما �صبق يت�صح ما يلي:

ميكنن���ا الق���ول اإن انت�صار الإرهاب الفك���ري ارتبط بالدور املركزى ال���ذى تلعبه �صبكة الإنرتنت، ف���ى ت�صكيلها ونقل 
الأفكار واخلربات عربها ، بن اجلماعات والأفراد الذين ي�صتخدمونها ، فقد بدا وا�صحًا اأن النمو الوا�صع وامللحوظ 
لظاه���رة جلوء اجلماعات الإرهابية اإىل الإنرتنت كو�صيلة رئي�صة لب���ث دعايتها واأفكارها ، وذلك �صمن �صياق اأو�صع 
مع تزايد عالقة معظم هذه اجلماعات بالو�صائل والأ�صاليب التكنولوجية املتقدمة واعتمادها عليها من اأجل حتقيق 

اأهدافها .

املحور الرابع:الآثار القت�شادية
جدول)9( درجة ال�صتجابة واملتو�صط الوزين، وترتيب ال�صتجابات على حمور الآثار القت�صادية ل�صتخدام �صبكات التوا�صل 

الجتماعي

العبارةم

درجة اال�ستجابة

ين
لوز

ط ا
و�س

املت

ابة
تج

ال�س
ا

يب
رتت

ال

ً جدا
رية 

كب

رية
كب

طة
و�س

مت

فة
سعي

�

ً جدا
فة 

سعي
�

45

الطمع واجل�سع دون اإعارة 
اأي اعتبار للمبادئ والقيم 

التي نادت بها االأديان 
واالأعراف ال�سماوية.

1316391818ت

2.88

طة
و�س

مت

7
%12.515.437.517.317.3

46
اأتاحت اإىل جانب نفوذ 
املال والتمويل ظهور 
اقت�ساد عاملي جديد.

272825177ت

رية3.49
4كب

%2626.92416.36.7

47
تعد ا�ستثمارا جتارياً ينتفع 

منه اأ�سحاب االأموال 
لت�سخيم اأرباحهم.

272432156ت

رية3.49
5كب

%2623.130.814.45.8

48

توؤثر �سلبيا على 
اقت�ساديات الدول 

النامية وبخا�سة العربية 
واالإ�سالمية بو�سف اأن 

منتجيها ي�سيطرون 
على ت�سويق املعلومات 
االقت�سادية يف العامل.

1019323112ت

2.85

طة
و�س

مت

8
%9.618.330.829.811.5

رواج اال�ستثمار واالقت�ساد 49
يف قطاعات خمتلفة.

19343966ت
رية3.52
3كب

%18.332.737.55.85.8
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العبارةم

درجة اال�ستجابة

ين
لوز

ط ا
و�س

املت

ابة
تج

ال�س
ا

يب
رتت

ال

ً جدا
رية 

كب

رية
كب

طة
و�س

مت

فة
سعي

�

ً جدا
فة 

سعي
�

50
تت�سمن دعايات اإعالنية 
مزعجة وغري مقبولة يف 

كثري من االأحيان

1827291416ت

3.16

طة
و�س

مت

6
%17.32627.913.515.4

51
توفر بيئة منا�سبة 

لعمليات البيع وال�سراء 
عرب التجارة االإلكرتونية

44232476ت

رية3.88
2كب

%42.322.123.16.75.8

52
ت�سهيل عمليات االإنتاج 
والت�سويق االإلكرتوين

47242535ت

رية4
1كب

%45.223.1242.94.8

ري3.41املتو�سط العام
كب

م���ن خ���الل اجلدول ال�صابق يت�صح اأن الآثار القت�صادية الناجتة عن ا�صتخدام �صبكة التوا�صل الجتماعي من وجهة 
نظر الطلبة جاء مبتو�صط وزين عام )3.41( وبدرجة موافقة كبرية، كما اأن جميع عبارات هذا املحور جاءت بن 

درجات موافقة كبرية ومتو�صطة ، وبالتايل فاإن هذا املحور مقارنة بباقي املحاور يقع يف الرتتيب الأول ،وكما يلي:

عبارات ح�صلت على درجة موافقة كبرية  نظرًا لأن توظيف �صبكة التوا�صل الجتماعي يف املجال القت�صادي ي�صاعد 
عل���ى خف�ض نفقات البح���ث والت�صويق والتبادل للم�صتهلك وه���و مايخف�ض من اأ�صعار املنت���ج النهائي، وتعد التجارة 
الإلكرتوني���ة كاإح���دى اآلي���ات �صبكة التوا�صل الجتماعي م���ن و�صائل التجارة احلديثة الت���ي �صاهمت وب�صكل كبري يف 
تغيري م�صتقبل العمل التجاري، و�صاهمت من خالل ت�صهيل عملية البيع وال�صراء اإلكرتونيا يف زيادة كفاءة ال�صركات 

وتدعيم املوقف التناف�صي لها.

اإ�صاف���ة اإىل اأن الأمن الفكري يحقق التنمية القت�صادي���ة والرفاهية للمواطنن ويرى اأ�صحاب هذا الجتاه اأنه كلما 
توافرت اأ�صباب الرقي القت�صادي والتنمية ال�صاملة لكافة ال�صرائح دعمت اأ�ص�ض الأمن الفكري ويتفق ذلك مع نتائج 

درا�صة ) اخلرجي، 2009(.

اأم���ا العب���ارات التي ح�صلت عل���ى درجة موافقة متو�صط���ة لأنها عب���ارات �صلبية ورغم وجودها ب�ص���كل قطعي، فمن 
املتع���ارف علي���ه اأن القائمن على �صبك���ة التوا�صل الجتماعي ولي�صت ال�صبكة ذاتها ه���ي القائمة على اجل�صع ولكنها 

اأداة م�صخرة خلدمة اأ�صحابها، فمنطق القوة ل يعرف العواطف لأنها ل تتما�صى مع مبداأ ميزان القوى يف العامل.

وبالن�صبة لالإجابة على ال�صوؤال ال�صاد�ض من اأ�صئلة البحث والذي ين�ض على:هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية بن 
ا�صتجابات طلبة التعليم اجلامعي مبملكة البحرين تعزى ملتغريات » النوع، اجلن�صية، نوع الكلية«؟
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جدول ) 10 ( املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وقيمة )ت( لدللة الفروق بن متو�صطات ا�صتجابات الطالب 
والطالبات يف التعليم اجلامعي مبملكة البحرين على الأمن الفكري.

املتو�سطالعدداجلن�ص
الداللة)ت(االنحراف املعيارياحل�سابي

63168.20620.2780الذكور
1.109

0.27
غري دالة 41164.048815.8823االإناث

يت�ص���ح م���ن اجل���دول )10( باأن قيم���ة )ت( بلغت 1.109 عند م�صت���وى 0.27 ، مما يدل عل���ى عدم وجود فرق 
ذات دلل���ة ب���ن متو�صطات ا�صتجابات الذك���ور والإناث يف التعلي���م اجلامعي مبملكة البحرين عل���ى الأمن الفكري. 
ويف�صر الباحثان هذه النتيجة بوجود اإقبال كبري بن ال�صباب والفتيات يف ا�صتخدام مواقع التوا�صل الجتماعي، واأن 
 Moorman، & ( كليهما يتاأثر مبحتوى هذه ال�صبكات ويتاأثر به ب�صكل متقارب.وتتفق هذه النتيجة مع درا�صة
Bowker.2011(  باأنه ل توجد فروق دالة بن جمال اإدارة العالقات يف الفي�صبوك و كل من: اجلن�ض و ال�صن.

وبالن�صب���ة ملتغ���ري اجلن�صية: وللتعرف عل���ى دللة الفروق بن متو�صط���ات ا�صتجابات طلبة التعلي���م اجلامعي مبملكة 
البحرين على ا�صتبانة الأمن الفكري تعزى اإىل اختالف اجلن�صية.

جدول ) 11 ( املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وقيمة )ت( لدللة الفروق بن متو�صطات ا�صتجابات طلبة يف التعليم 
اجلامعي مبملكة البحرين على الأمن الفكري وفقا جلن�صياتهم.

املتو�سطالعدداجلن�سية
 احل�سابي

االنحراف 
الداللة)ت(املعياري

51167.980416.15بحريني 
0.754

0.452

غري دالة 53165.207520.92اأخرى

يت�ص���ح من اجلدول )11( باأن قيمة )ت( بلغ���ت 0.754  عند م�صتوى 0.452 ، مما يدل على عدم وجود فروق 
ذات دللة بن متو�صطات ا�صتجابات عينة البحث مبملكة البحرين على الأمن الفكري تعزى ملتغري اجلن�صية.ويف�صر 
الباحثان هذه النتيجة باأن مواقع التوا�صل الجتماعي متاحة للطلبة والطالبات يف دول اخلليج العربي ب�صفة عامة، 
وميك���ن للطلب���ة الدخول لهذه املواق���ع وا�صتخدامه���ا وال�صتفادة من حمتوياته���ا؛ مما يوؤدي ذل���ك اإىل نف�ض التاأثري 

ل�صبكات التوا�صل الجتماعي على الأمن الفكري لدى طلبة اجلامعة.

وبالن�صب���ة ملتغري التخ�ص�ض و للتع���رف على دللة الفروق بن متو�صطات ا�صتجاب���ات طلبة التعليم اجلامعي مبملكة 
البحرين على ا�صتبانة الأمن الفكري ترجع اإىل اختالف التخ�ص�ض.
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جدول ) 12 ( املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وقيمة )ت( لدللة الفروق بن متو�صطات ا�صتجابات طلبة يف التعليم 
اجلامعي مبملكة البحرين على الأمن الفكري وفقا للتخ�ص�ض.

املتو�سطالعددالتخ�س�ص
 احل�سابي

االنحراف 
الداللة)ت(املعياري

55167.345519.79علمية
0.448

0.655

غري دالة 49165.693917.54اإن�سانية

يت�ص���ح م���ن اجلدول )12( باأن قيم���ة )ت( بلغت 0.448 عند م�صتوى 0.655 ، مم���ا يدل على عدم وجود فرق 
ذي دللة بن متو�صطات ا�صتجابات عينة البحث مبملكة البحرين على الأمن الفكري. ويف�صر الباحثان هذه النتيجة 
ب���اأن ا�صتخ���دام مواقع التوا�صل الجتماعي ل يتوقف على تخ�ص�ض حمدد، واإمنا هي مواقع اجتماعية متاحة جلميع 

النا�ض بغ�ض النظر عن م�صتوى تعليمهم اأو تخ�ص�صاتهم.

الإجابة عن ال�صوؤال ال�صابع من اأ�صئلة البحث والذي ين�ض على: 

م���ا مالمح الت�صور املقرتح لتوظي���ف �صبكة التوا�صل الجتماعي يف تفعيل الأمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي 
مبملكة البحرين؟

تع���د �صبكة التوا�ص���ل الجتماعي ذات فاعلية مهمة يف حتقي���ق الأمن الفكري لدى اأفراد املجتم���ع وخا�صة ال�صباب، 
مل���ا تتمتع به من انت�صار وا�صع اإ�صافة اإىل تع���دد م�صادرها، بحيث ت�صتطيع مب�صادرها املختلفة التغلب على معوقات 

الأمن الفكري وهو ما ميكن حتقيقه من خالل هذا الت�صور املقرتح.

منطلقات الت�شور املقرتح:
تكم���ن اأهمي���ة اجلامعة يف حتقيق الأمن الفكري للطالب يف ع�صر العوملة م���ن خالل م�صاعدتهم على مواكبة   .1

الع�صر وتوظيف معطياته لتجعلهم منتجن للح�صارة ولي�صوا م�صتهلكن لها.
اجلامع���ة ب���كل كوادرها وهيكله���ا التنظيمي ينبغ���ي اأن تاأخذ زمام املب���ادرة يف التفاعل اجل���دي واملبا�صر مع   .2
خمتلف الظواهر ال�صلبية التي قد تظهر بن اأبنائها، فتقوم بر�صد تلك الظواهر ال�صلبية، وتعمل على درا�صتها 

وحتليلها وتقييمها، ثم جتتهد يف و�صع احللول املنا�صبة والإيجابية لها.
التوا�ص���ل الجتماع���ي هو نقل الأفكار والتج���ارب وتبادل اخلربات واملعارف بن الأف���راد واجلماعات بتفاعل   .3

اإيجابي وبوا�صطة و�صائل تتم بن مر�صل ومتلٍق، وهو جوهر العالقات الإن�صانية وحمقق تطورها.
الأم���ن الفك���ري يتحقق من خ���الل النقا�ض احلر املوجه نحو حتقي���ق م�صلحة الفرد واملجتم���ع وتوفري احلياة   .4

ال�صعيدة.
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اأهداف الت�شور املقرتح:
العم���ل على تقلي�ض الفجوة القائمة بن بيئة تكنولوجيا املعلوم���ات يف املوؤ�ص�صة التعلمية ، والبيئة التكنولوجية   .1

التي اأوجدها جيل ال�صبكة العنكبوتية لنف�صه.
تزوي���د منت�صب���ي اجلامعة والعاملن فيها بالق���در الكايف من املفاهيم واحلقائق الوا�صح���ة، وتوفري املتطلبات   .2

الالزمة لتنمية وعيهم اإيجابيًا، وتدريبهم على القيام باأدوار اإيجابية يف مواجهة حتديات الأمن الفكري.
توعي���ة ال�صب���اب من خماطر الغزو الفكري، حيث يعد اأ�صد خطر وفت���ك وتدمري من اأي �صالح اآخر، لأنه يدمر   .3

الفكر والعقيدة وينزع املواطنة والولء.
تب�ص���ري الطلب���ة ب�صلبي���ات غي���اب الأمن الفكري، وم���ا ميكن اأن ينتج عن���ه من انحراف فكري ل���ه الكثري من   .4
املخاط���ر واملفا�صد الفردية والجتماعية، ويكون ذلك بالرتكيز على ن�صر ثقافته الواعية املعتدلة حتى ياأخذوا 

به ويحر�صوا على العمل مُبقت�صاه يف �صتى املجالت وامليادين احلياتية.
حتقيق مفهوم الأمن الفكري يف جانبه الوقائي من خالل امل�صاركة الإيجابية للطالب.  .5

ن�صر ثقافة اأمنية تتعلق مبجالت الأمن املختلفة وكيفية حتقيقها مع الرتكيز على الأمن الفكري.  .6
الت�صدي للحمالت املغر�صة التي تقلل من �صاأن اأهمية املجتمع البحريني وثقله يف الأو�صاط ال�صيا�صية، وعليه   .7

فالبد من بيان و�صطية الإ�صالم الذي تعتنقه اململكة فكرًا وعماًل.
اآليات تنفيذ الت�شور املقرتح

يق�صد باآليات تنفيذ الت�صور املقرتح تلك الأبعاد الأ�صا�صية اأو املبادئ الرئي�صة التي ت�صتند اإليها اجلامعة يف توظيف 
�صبكة التوا�صل الجتماعي لتحقيق الأمن الفكري وتتمثل هذه الآليات يف:

ما يتعلق باجلانب الجتماعي والنف�صي:

توعية جمتمع ال�صباب �صد الإ�صاعات واحلرب النف�صية وحماولة التاأكد من املعلومات قبل ت�صديقها اأو نقلها،   .1
وتوفري مواقع للتحقق من الأخبار واملعلومات ت�صرف عليها جهات متخ�ص�صة.

تفعي���ل خدمات الإر�صاد النف�صي والجتماعي للطلبة اجلامعين، خا�صة يف جمال تنمية مهاراتهم ال�صخ�صية   .2
والجتماعية.

الإف���ادة م���ن برامج الن�ص���اط الطالبي داخل اأ�صوار اجلامع���ة يف تقدمي الربامج التوعوي���ة اخلا�صة بالتثقيف   .3
الأمني بن الطالب، من خالل اإعداد امل�صابقات واملنا�صط املتنوعة التي ت�صتهدف ن�صر الوعي الالزم باأهمية 

الأمن الفكري و�صرورته لكل اأفراد املجتمع.
العناية بالربامج الثقافية، واملواد التي تر�صخ الهوية وت�صاعد ال�صباب على التحرر من تاأثريات الثقافة الغربية   .4

من خالل الف�صائيات ومواقع الإنرتنت وغري ذلك من و�صائل التاأثري.
ما يتعلق باجلانب الديني والأخالقي

حيث يجب اأن يتحقق اجلاين الفكري من حيث ال�صكل وامل�صمون مبا يتوافق مع منهج الإ�صالم، والعقيدة ال�صالمية، 
فالتفاع���ل احل�صاري بن املجتمعات وو�صائط الت�صال واملعلومات جعلت كثريًا من املجتمعات تعاين من العديد من 
الظواه���ر والتحديات املت�صابه���ة، وهذا ل يعني اأن يكون اأ�صلوب التعامل ومنهجه معه���ا متماثاًل بال�صرورة، ويتحقق 

ذلك من خالل:

الإف���ادة م���ن �صبك���ة التوا�ص���ل الجتماعي يف ن�ص���ر ثقافتن���ا، والتعريف مبا ميك���ن اأن يقدم���ه لالإن�صانية حلل   .1
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م�صكالتها، خا�صة واأن هذه امل�صكالت اأ�صبحت كثرية ومعقدة، كما اأن احللول الإ�صالمية لهذه امل�صكالت رغم 
ما ميكن اأن تقدمه من حلول منطقية ومفيدة فاإنها غري معروفة عند كثري من ال�صباب.

الإفادة من اإيجابيات �صبكة التوا�صل الجتماعي لأن احل�صول على املعلومات من خاللها �صهل مبا فتحته من   .2
اآفاق معرفية جديدة عن طريق �صهولة الت�صال مبراكز البحوث على م�صتوى العامل.

توظيف �صبكة التوا�صل الجتماعي يف اجتاه اجلانب الوقائي املتمثل يف توعية النا�ض مبخاطر امل�صاكل العامة   .3
والتي متثل تهديدًا للمجتمعات من اأعمال الإرهاب والعنف.

تكثي���ف الربامج واملنا�صط الإ�صالمية اخلا�صة بفئة ال�صباب من �صاأنها بيان خطورة ما تدعو اإليه بع�ض مواقع   .4
�صبكة التوا�صل الجتماعي من التحلل والبعد عن القيم واملثل العليا للمجتمع امل�صلم. 

تقدمي منوذج القدوة احل�صنة اأمام الطالب يف ا�صتخدام �صبكة التوا�صل الجتماعي يف جمال التعلم واحل�صول   .5
على املعلومات، وتطويعه الفاعل يف العملية الرتبوية التعليمية.

ت�صجيع �صركات الدعاية والإعالم لن�صر وعر�ض و�صائل واإر�صادات عن اأخطار الإباحية عرب لوحاتها املنت�صرة   .6
يف اأماكن ومواقع متعددة.

ما يتعلق باجلانب ال�شيا�شي
اأن تقوم املوؤ�ص�صات الر�صمية بالندماج مع اأفراد املجتمع فيما يطرحونه من اأفكار واآراء ومو�صوعات يف كافة   .1

مواقع �صبكات التوا�صل الجتماعي ولي�ض على املواقع املعار�صة �صيا�صيًا فح�صب.
عل���ى اأع�صاء الهيئات التدري�صية يف اجلامعات البحرينية تعزي���ز مفاهيم النتماء وامل�صاركة ال�صيا�صية بكافة   .2
اأ�صكالها،ون�صره���ا ب���ن الطلبة،والتاأكيد عل���ى اأهمية اإعطاء اأولوي���ة للم�صلحة العامة عل���ى امل�صلحة الفئوية 

للمجتمع.
اأن تق���وم ال�صركات القائمة على مواقع �صبكة التوا�صل الجتماعي بالعمل على زيادة الثقة بها من خالل و�صع   .3
معاي���ري �صب���ط الدخ���ول اإليها، اأو الكتابة في���ه، مثل: كلمة �صر وع���دم ا�صتخدامها للطع���ن والقذف والت�صهري 
بالآخري���ن حتت ذريعة حرية ال���راأي والتعبري، واإغالق ال�صفحات التي يوجد فيه���ا ما مي�ض الأديان والعقائد 

والأ�صخا�ض ب�صكل مبا�صر.
اأن تطرح مواقع �صبكة التوا�صل الجتماعي الق�صايا التي تهم الطالب ب�صكل خا�ض والفرد ب�صكل عام حتديدًا   .4

الق�صايا التي تتعلق باحلريات وحرية التعبري والراأي دون امل�صا�ض بحرية الآخرين.
قيام مواقع �صبكة التوا�صل الجتماعي بدعم ال�صلم املجتمعي وتعزيزه، وحل امل�صكالت التي تواجه الطالب   .5  

واملجتمع والعمل على ا�صتقرار املجتمع ل على اإثارة الفنت والفو�صى.
ما يتعلق باجلانب القت�شادي

�صه���دت ال�صنوات الأخرية ثورة هائلة يف جمال الت�ص���ال واملعلومات الأمر الذي يعني �صرورة احلذر يف التعامل مع 
ر�صائل الت�صال باأدواتها املختلفة للحفاظ على الأمن الفكري للفرد واملجتمع.

اأن تقوم احلكومة مبراجعة قوانينها واإ�صدار قوانن ع�صرية حتكم التعامل بتكنولوجيا املعلومات والإنرتنت   .1
ونظم التجارة الإلكرتونية وحقوق امللكية الفكرية وغريها.

اأن تهي���ئ اجلامع���ة الفر�ص���ة لو�ص���ع حلول مل�ص���كالت املجتمع باأقل كلف���ة وجهد، ويف اأق�صر وق���ت؛ مما يقلل   .2
النفق���ات، كم���ا ميكن م���ن خاللها توفري فر����ض عمل لبع�ض ال�صب���اب وبذلك ت�صهم بق���در يف معاجلة م�صكلة 

البطالة لديهم فياأمن الفرد معي�صيًا وفكريًا وي�صتقر املجتمع اأمنيًا واقت�صاديًا.
�ص���رورة قي���ام ال�ص���ركات الراعي���ة ملواق���ع �صبك���ة التوا�ص���ل الجتماعي بالتوعي���ة بكل ما هو جدي���د يف نطاق   .3
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اجلرمية خا�صة اجلرائم الإلكرتونية وغريها من اأنواع اجلرائم اجلديدة التي بداأت يف الظهور يف املجتمعات 
املعا�صرة، هذا ف�صاًل عن غر�ض املفاهيم الأمنية لدى ال�صباب وحت�صينهم من الوقوع يف براثن اجلرمية مبا 

يدعم اأوجه التعاون بينهم وبن اأجهزة الأمن.
معوقات تواجه تنفيذ الت�شور املقرتح

م���ا يب���ث يف �صبك���ة التوا�صل الجتماعي من اأفكار عدائية �صد الإ�صالم، ت�صو�ض اأفكار ال�صباب، وتدعوهم اإىل   .1
التط���رف والعن���ف والإرهاب، فقد اأتاحت ه���ذه ال�صبكات لغري امل�صلمن اأن ي�صيعوا ب���ن امل�صلمن ما يدعو اإىل 

تفرقهم.
اأو  امل�صلم،  تهم  التي  الق�صايا  وترك  لق�صايا غري مهمة،  ومناق�صتها  الديني،  التعليم  بع�ض مناهج  �صطحية   .2

حماولة جتاهلها. 
مقرتحات للتغلب على معوقات الت�شور املقرتح

1.  العمل على تواجد العلماء واملفكرين يف املجتمعات الفرتا�صية على �صبكة الإنرتنت، والدخول يف مناق�صات 
مع ال�صباب والفتيات لتوعيتهم واإر�صادهم اإىل ال�صواب، وكذلك تبادل الأفكار معهم وتو�صيح ق�صايا املجتمع 

وم�صكالته، وتعريفهم بحقيقة الأمور، لتحقيق ا�صتقرار املجتمع يف كافة اجلوانب.
اإ�صالمية: ي�صرف عليها جمموعة من كبار العلماء املتخ�ص�صن يف جميع املجالت  اإن�ص���اء مواقع ف�صائي���ة   .2

الإ�صالمية، تهدف اإىل ن�صر الأفكار الإ�صالمية ال�صحيحة، وتوعية ال�صباب �صد الأفكار املنحرفة.
التوا�ص���ل الجتماع���ي وا�صتخداماتها،  لتثقي���ف الطلبة ب�صب���كات  الدرا�صي���ة مو�صوعات  ت�صم���ن املناه���ج   .3

وتوعيتهم باملخاطر التي قد تواجههم اأثناء ا�صتخدامها.
احلر����ض عل���ى التن�صيق بن موؤ�ص�صات التعليم املختلف���ة وموؤ�ص�صات املجتمع الأخرى، وبخا�صة الإعالمية منها   .4

وتوجيهها توجيهًا اإ�صالميًا، وا�صتثمارها يف العملية التعليمية. 
الإف���ادة م���ن خربات الآخرين �صرورة عند تطوير املناهج الدرا�صي���ة اأو غريها بحيث ميكن البداية من حيث   .5
انته���ى الآخ���رون فذلك اأمر مطلوب �صرعًا وعقاًل اخت�صارا للجهد والوقت واملال، ول يعني ذلك الأخذ بكل ما 

عندهم خا�صة يف جمال الفكر والثقافة والتعليم، ولكن ناأخذ منها ما ينا�صب ثقافتنا وفكرنا. 
التدري�صية يف اجلامعات باأهمية البحث يف جمال اأ�صاليب مواجهة الآثار ال�صلبية ل�صبكة  الهيئة  اأع�صاء  توعية   .6
التوا�ص���ل الجتماعي على ال�صباب وخا�صة الأمن الفكري لديه���م وا�صت�صعار اجلميع كمواطنن بهذه الر�صالة 

الوطنية وم�صوؤولياتهم، وحث طالبهم من الدرا�صات العليا على البحث فيه.
�صرورة عقد دورات تدريبية لفئة ال�صباب ت�صتهدف تطوير مهاراتهم يف توظيف مواقع التوا�صل الجتماعي   .7

يف خدمة ق�صاياهم وق�صايا اأمتهم.
الدع���وة لإن�صاء جمموعات �صبابية هادف���ة على مواقع ال�صبكة الجتماعية تتبنى ق�صايا اجتماعية وثقافية   .8

و�صيا�صية واقت�صادية لتبادل املعرفة وتعميم الفائدة.  
درا�شات مقرتحة: على �شوء نتائج الدرا�شة يقرتح الباحثان اإجراء الدرا�شات الآتية:

دور الأن�صطة الطالبية يف تعزيز الأمن القومي لدى طلبة التعليم اجلامعي مبملكة البحرين.  .1
دور موؤ�ص�صات املجتمع املدين يف حتقيق الأمن الفكري.   .2

البعد الأخالقي ل�صبكات التوا�صل الإجتماعية وتاأثريها على املراهقن وال�صباب.  .3
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