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المستخلص:

استهدفت ىذه الدراسة تعرف اجتاىات اعضاء ىيئة التدريس حنو تأصيل علم النفس الوطين
لتحقيق املواطنة الرقمية بوسائل التواصل االجتماعي ،وبيان أثر بعض املتغريات فيها :كالنوع ،والسن،
واملؤىل العلمي ،واخلربة .واجتاىهم حنو حتقيق املواطنة الرقمية يف مواقع التواصل االجتماعي وأثر ذلك يف
التوعية باألمن النفسي الوطين .ورصد رأيهم يف مراقبة مواقع التواصل االجتماعي لضرورات األمن
النفسي الوطين السعودي ،واجتاىاهتم حنو تأثري مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق املواطنة الرقمية على
األمن النفسي االجتماعي واألمن النفسي الفكري واالمن النفسي االقتصادي .ولتحقيق ىذا اهلدف،
قامت الباحثتان باختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ عددىا ( )473عضو ىيئة تدريس .واظهرت النتائج
ان اجتاىات اعضاء ىيئة التدريس حنو تأصيل علم النفس الوطين لتحقيق املواطنة الرقمية بوسائل
التواصل االجتماعي كانت اجيابية بشكل عام ،وقد احتل األمن النفسي االقتصادي اعلى نسبة اجيابية
حنو تأثري مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق املواطنة الرقمية يليو االمن النفسي الفكري واخريا االمن
النفسي االجتماعي .كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائيا يف اجتاىات اعضاء ىيئة
التدريس حنو تأصيل علم النفس الوطين لتحقيق املواطنة الرقمية بوسائل التواصل االجتماعي تعزى
ملتغريات النوع ،والسن ،واملؤىل العلمي ،واخلربة.
الكلمات المفتاحية:
اجتاىات ،املواطنة الرقمية؛ علم النفس الوطين؛ وسائل التواصل االجتماعي.
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Abstract
This study aimed to know faculty trends towards rooting national psychology
digital citizenship, social media, and describe the impact of some variables: as type,
age, qualifications and experience. And their direction towards digital citizenship in
social media and its impact on awareness of psychological security. And monitor their
opinion in monitoring social networking sites for Saudi national security imperatives
psychological attitudes toward the impact of social networking sites to achieve digital
citizenship on psychosocial and psychological security intellectual and psychological
security .To achieve this goal, the two researchers choose a simple random sample
numbering (374) faculty member. The results showed that faculty trends towards
rooting national psychology digital citizenship social media was positive in General,
economic security has the highest positive psychological impact of social networking
sites to achieve digital citizenship followed by security. The intellectual and
psychological psycho-social security finally. The results also showed no statistical
differences in faculty attitudes towards rooting national psychology digital citizenship
social media due to type variables, age, qualifications and experience.
Key words :
digital citizenship; national psychology; social media.
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المقدمة

إذا كانت المجتمعات تيتم باألمن الغذائي ،واألمن الصحي واألمن العسكري ،وانتياء بأمن

الدولة فإنو وفي سياق ثورة االتصاالت والمعمومات والتطور التقني في شبكات التواصل

االجتماعي ،أصبح األمن الفكري واألخالقي ألفراد المجتمع وبخاصة الشباب ،أمر في غاية

األىمية باعتباره يمثل بعدا استراتيجيا في الحفاظ عمى اليوية الوطنية ومقومات المجتمع.

لقد دخمت البشرية اليوم في عصر العولمة ،ثورة االتصاالت والمعمومات والتواصل الفوري

مما ييدد األمن الفكري واألخالقي والقيمي ،وطرق الحياة لممجتمعات وبخاصة الشباب ،إن ثقافتنا

غير محصنة أمام ىذا السيل الجارف ،من الرسائل واإلشارات التي تجوب أرجاء األرض طوال
الوقت ،حاممة معيا أفكا ار وقيما ومفاىيم ،تختمف تماما عن قيمنا وثقافتنا حيث أخذت تجذب

إلييا العديد من الناظرين ،وبخاصة فئة الشباب الذي أصبح يقمد كل أنواع السموكيات التي
يشاىدىا ،األمر الذي سيؤثر عمى أفكارىم وأخالقيم ويؤدي إلى سمب شخصياتيم الوطنية بما
تتضمنو من مقومات ،وبالتالي أصبح الوضع يحتاج إلى تدابير وقائية لمواجية تمك المخاطر.

(بوشموش)3102 ،

ولعل أكثر منيج نحتاجو حاليا ىو منيج لتعميق روح المواطنة في نفوس النشء وتعميميم

وتربيتيم عمى مفيوم المواطنة الحقة وتعريفيم بالتحديات التي تواجو الوطن وكيف نوظفو وما
مقوماتو عند ارتباط الطالب مع الوطن من خالل األعماق النفسية والتحميل السيكولوجي بحيث
ننشئ أجياال تتقن فن اإلبداع واالبتكار حول ارتباطيم بالوطن قيادة وكيانا وأرضا ،ان عمم النفس

الوطني منيج وليد ومبتكر ولكنو حتما سيخمق لنا أجياال متطورة نفسيا تنمي لدييم شعور األمن
واألمان الذي يوفره الوطن وقيادتو وان دراسة المنيج بعكس حب الوطن لدى الطالب حيث

يحمل في طياتو معاني االستقرار تحت ظروف الحياة المختمفة كما يربط الوطن بالبيئة السميمة

التي توظف قيم الدين وتعزيز المواطنة بأعماق النفس لدى الطالب وتنمية روح االرتباط بين
الشعب وقيادتو ورصد النواحي النفسية والمعنوية التي ترسم بيئة فريدة من تحقيق ىذه الحقوق

واالمن النفسي لألفراد والمجتمع ( .االسمري 3102،م) ،واألمن الفكري ىو الحفاض عمى سالمة
األفكار والمفاىيم والمعتقدات الصحيحة لدى األفراد مع تزويدىم بأدوات الدراسة والمعرفة وتأصيل
منيجيات التمقي وطرق التفكير الصحيحة .واألمن الفكري ىو التزام ،واعتدال ،ووعي ،وشعور
باالنتماء إلى ثقافة الوطن وقيمو المنبثقة من التعاليم اإلسالمية ،فضال عن أنو يعني حماية عقل

االنسان وفكره( .العياضي )3102 ،ويحقق األمن النفسي الوطني استقرار الدولة والمحافظة عمى
وحدتيا ومعتقداتيا وثقافتيا؛ مما يحقق الترابط االجتماعي بين فئات المجتمع ،والذي ينعكس
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تعرض الشباب والمراىقين لبعض
إيجابا عمى أمن األفراد وأمن الوطن الشبكات االجتماعية ّ
المخاطر الفكرية .من أسباب االنحراف الفكري :الجيل بالدين واألخالق واتباع اليوى ،ومحاربتو
من غير المختصين( .كاظم)3102 ،

وتعرف المواطنة الرقمية بأنيا مجموع القواعد والضوابط والمعايير واألعراف واألفكار

والمبادئ المتبعة في االستخدام األمثل والقويم لمتكنولوجيا ،والتي يحتاجيا المواطنون صغا ار
وكبا ار من أجل المساىمة في رقي الوطن( .القايد3102 ،م)

وتُعرف المواطنة الرقمية بأنيا االستخدام المسئول واألخالقي واآلمن من جانب األفراد
لتقنية المعمومات واالتصاالت ،كأعضاء في المجتمع المحمي ،وكمواطنين في المجتمع العالمي.
)(Jones & Shao, 2011

والمواطنة الرقمية ىي قواعد السموك المعتمدة في استخدامات التكنولوجيا المتعددة ،مثل

استخداميا من أجل التبادل اإللكتروني لممعمومات ،والمشاركة اإللكترونية الكاممة في المجتمع،

وشراء وبيع البضائع عن طريق اإلنترنت ،وغير ذلك .والقدرة عمى المشاركة في المجتمع عبر
شبكة اإلنترنت ،كما أن المواطن الرقمي ىو المواطن الذي يستخدم اإلنترنت بشكل منتظم وفعال،

إن مفيوم المواطنة الرقمية إذن لو عالقة قوية بمنظومة التعميم ،ألنيا الكفيمة بمساعدة المعممين
والتربويين عموما وأولياء األمور لفيم ما يجب عمى الطالب معرفتو من أجل استخدام التكنولوجيا

بشكل مناسب ( .ﺍلمسمماني)3102 ،

وتعرف مواقع الشبكات االجتماعية عمى انيا مواقع تتيح لألفراد بتسميط الضوء عمى حياتيم

العامة ،واتاحة الفرصة لمتواصل مع المتابعين ،والتعبير عن وجيات النظر المختمفة واالنشطة
االجتماعي األفراد أو المجموعات ،ويختمف شكل التواصل من موقع آلخر من حيث عدد

الكممات والسماح بالمرفقات .ومجموعة من المواقع االلكترونية ،من الجيل الثاني لمويب web 2

تسمح التواصل بين المتابعين الكترونيا ،يجمع بينيم اىتمام او تخصص مشترك ،يتم التواصل
بينيم من خالل الرسائل ،أو االطالع عمى الممفات الشخصية ،ومعرفة أخبارىم ومعموماتيم التي

يتيحونيا لمعرض .وىي وسيمة فعالة لمتواصل االجتماعي بين األفراد ،سواء كانوا أصدقاء نعرفيم

في الواقع ،أو أصدقاء عرفتيم من خالل السياقات االفتراضية (Amri, aicha, 2014) .ونظ اًر
ألن خدمات االتصاالت وتقنية المعمومات تشيد تطو اًر سريع أدى إلى زيادة انتشار اليواتف

بمعدالت غير مسبوقة في المممكة فصحبو كنتيجة حتمية ارتفاع في
الذكية واألجيزة الموحية
ّ
معدالت استخدام تطبيقات اليواتف المتنقمة .وحققنا في المممكة أعمى معدالت الستخدام االنترنت
ّ

التقنية ،
في العالم العربي وتصفح تطبيقاتو( .العمري واخرون )3102 ،وقد شكمت ىذه الثورة
ّ
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تغي اًر ميماً في التكوين الثقافي والمعرفي لمفرد والمجتمع ،والسيما مع تنامي تأثير شبكات

التواصل االجتماعي  Media Socialوالتقنيات الرقمية التي ساىمت في زيادة التفاعل بين
األفراد ،والتأثير في المجتمعات ،وتذكر المسمماني ( )3102أن التأثير الواسع ليذه التقنيات

انعكس بصورة سمبية عمى شخصية الطالب الذين سيقودون عجمة التنمية والتقدم في المجتمع،
في ظل وجود القميل من القواعد الخاصة بالسموك المناسب لممواطنة الصالحة في المجتمع

الرقمي ،ويضيف عبدالعزيز ( )3102أن ىذا أدى إلى نشر بعض اآلراء واألفكار الخطرة،

والجرائم اإللكترونية ،والسموكيات غير المسؤولة بين الطالب؛ نتيجة االستخدام السيئ لمختمف

ىذه التقنيات  ،وظيرت الحاجة إلى وجود سياسة تحفيزية ،وقائية ضد أخطار التقنيات الرقمية،
لالستفادة المثمى من إيجابياتيا ،تمثل االستخدام المسؤول لمتقنيات في العصر الرقمي .فإن

النموذج المثالي لممواطنة الصالحة في القرن الحادي والعشرين؛ البد أن يتناغم مع ىذه الحاجة
ويعبر عن معايير السموك الرقمي المناسب والمقبول ،المرتبط باستخدام التقنيات الرقمية ،والذي

يسمى بالمواطنة الرقمية (المالح  ، )3102،وأول من أطمق عمى الجيل الجديد من الطمبة في

العصر الرقمي مسمى" :المواطنون الرقميون" ،Digital Nativesىو مارك برينسكي Marc
 Prenskyفي دراسة نشرىا عام  ، 3110واثبتت دراسة )(We are social, 2015توزيع
لنسب استخدام مواقع التواصل االجتماعي بالمممكة العربية السعودية .حيث اكدت الدراسة أن

 %33من افراد العينة يستخدمون الواتساب ،وفي المرتبة الثانية التويتر والفيس بوك بنسب

 %01و ،%30ثم في المرتبة الثالثة قوقل  +بنسبة  %02ثم الفيس بوك مسنجر بنسبة %02
من جميع مستخدمي الشبكات االجتماعية .وفي المرتبة االخيرة يأتي استخدام موقع بادو بنسبة

ضعيفة تبمغ  %8من جميع مستخدمي أدوات التواصل في المممكة (انظر الشكل رقم  .)0واثبتت

الدراسة ان توزيع لموقت المستغرق في ادوات التواصل .يؤكد أن متوسط االستخدام اليومي
ألدوات التواصل االجتماعي بالسعودية ىو  2ساعات ودقيقتان ،ومتوسط االستخدام اليومي

لإلنترنت عن طريق الموبايل ىو  2ساعات و 02دقيقة ،ومتوسط االستخدام اليومي لإلنترنت

ىو  2ساعات و 02دقيقة (انظر الشكل  )0يوضح الشكل رقم  0توزيع نسبي الستخدام ادوات

التواصل االجتماعي بمختمف انواعها باململكة العربية السعودية.
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شكل  :1توزيعا نسب أدوات التواصل االجتماعي بالمممكة العربية السعودية (We are

)social, 2015

يوضح الشكل  3توزيع الوقت المستغرق في استخدام االنترنت وادوات التواصل االجتماعي

بالمممكة العربية السعودية.

شكل  :2توزيعا نسب أدوات التواصل االجتماعي بالمممكة العربية السعودية (We are

)social, 2015

باإلضافة الى نشر سريع لألخبار واالحداث والرسائل ومقاطع الفيديو عن تمك األحداث،
األمر الذي ساعد في انتشار ىذه الشبكات مثل( :الفيس بوك ،توتير ،واليوتيوب ،الخ .)..شكل
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مفيوم شبكات التواصل االجتماعي
وتستمر في تغيير حياة الناس أينما تم
تطوًار سريع
ّ
تشيد خدمات االتصاالت المتنقمة ّ
تقديميا .فقبل عشر سنوات ،كان االتصال المتن ّقل باإلنترنت يعتمد بشكل أساسي عمى استخدام

أجيزة الحاسبات الشخصية .ومنذ ذلك الحين ،شيدت خدمات االتصاالت المتنقمة تطو اًر مذىالً
حد سواء .فقد شيد العام  3112م إطالق اليواتف الذكية
عمى صعيد األجيزة والشبكات عمى ّ
الحديثة بما تقدمو من مزايا إضافية .حيث فتحت ىذه األجيزة آفاق جديدة لمحتوى غني وخدمات
متطورة ،كما أن نظم التشغيل المختمفة ساىمت في إطالق عدد ضخم من التطبيقات .وفي بداية

وسع كبير في الطمب
مما ّأدى إلى ت ّ
العام  ۰۲۰۲م ،حدث رواج كبير في سوق األجيزة الموحيةّ ،
عمى االتّصال عبر النطاق العريض المتن ّقل( .العمري واخرون)3102 ،
في إطار االنفجار التقني المعموماتي ،شيد العالم باسره مؤخ ار تضخم كبير في استخدام

أدوات التواصل االجتماعي المعتمدة عمى االتصال والتواصل الالمحدود بين مستخدمي شبكة
االنترنت في فضاء الكتروني مفتوح عمى كل الحضارات والثقافات .حيث قربت أدوات التواصل
االجتماعي المسافات بين الشعوب والغيت الحدود وزوجت الثقافات .وكان لألحداث السياسية

والطبيعية البارزة في العالم دو ار كبي ار في االنفتاح عمى ىذه الشبكات االجتماعية انفتاحا خطي ار

وبشكل سريع وغير متدرج أثر سمبيا عمى شبابنا وعمى مجتمعاتنا المسممة المحافظة .فاقتحمت

أدوات التواصل االجتماعي بيوتنا وكشفت اس اررنا وأصبحنا عاجزين عن التصدي ليا عير حماية

فكر شباينا ومجتمعاتنا من االختراق السمبي لفكرىم وااليقاع بيم في الشبيات .وبالمقابل كان

أيضا ليذه الشبكات في تفعيل ادوات االتصال التعميمي عبر التعميم المزدوج المعتمد عمى
الفضل ً
التواصل بين التعميم الحضوري والتعميم عبر الشبكات االجتماعية التفاعمية ( Barhoumi,
) ) 2015ومجال استخدام الشبكات االجتماعية دراسة السعيد ( )3102والتي تيدف إلى دراسة
الشبكات االجتماعية وفق النظرية مستعمال دراستين ،تقنية عبر نموذج الويب ميتر ودراسة
ميدانية لمجموعة من الشباب من دولة الجزائر المشارك في الفيس بوك.
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وأحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي،

نقمة نوعية وثورة حقيقية في عالم االتصاالت والمعمومات .طرأت مؤخ ار تطورات كبيرة وسريعة

جدا عمى شبكة اإلنترنت والتي صاحبيا ظيور العديد من تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات
وادوات التواصل االجتماعي أو ما يسمى بالويب ( 3.1الفيس بوك ،توتير ،واليوتيوب ،الخ،).

االمر الذي جعل افراد المجتمع يعيشون في ظل عام تقني ومجتمع افتراضي معموماتي سيطر
عمى أكثر اىتماماتيم واستنزف الكثير من أوقاتيم( .العمري و فالتو)3102 ،

مفيوم األمن الفكري :األمن الفكري ىو النشاط والتدابير المشتركة بين الدولة والمجتمع،

لتجنيب األفراد من شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية ،تكون سببا في انحراف السموك واألخالق
عن جادة الصواب ،ويعني االطمئنان إلى سالمة الفكر من االنحراف الذي يشكل تيديدا لألمن

الوطني ،أو أحد مقوماتو الفكرية والثقافية واألخالقية واألمنية ،واحساس المجتمع أن منظومتو
الفكرية والقيمية ونظامو األخالقي الذي يرتب العالقات بداخل المجتمع ،ليس في موضع تيديد

من فكر دخيل ومييمن  ،وعميو فاألمن الفكري يتعدى ذلك ليكون من الضروريات األمنية،
لحماية المكتسبات المجتمعية والوقوف بحزم ضد كل من يؤدي إلى اإلخالل باألمن ،والذي

سينعكس عمى الجوانب األمنية األخرى ،خاصة الجنائية واالقتصادية( ،عيس )3112 ،وألن
الشباب يعتبرون من أىم شرائح المجتمع ،وعماد األمة ومكمن طاقتيا المبدعة وقوتيا الواعدة،
فإن مشكمة الشباب تعتبر محور المشكالت االجتماعية ،وحميا ىو المدخل لحل مشكالت
المجتمع وبنائو بصفة عامة ،فالشباب ىم أمل األمة في المستقبل ،وىم الذين يتحممون مسؤوليات

تنمية مجتمعاتيم وبذلك فيم بناة الغد الذي تتسم معالمو من خالل مستوى إعدادىم وتأىيميم
وتحصينيم من الغزو الفكري والثقافي والقيمي( .االسعد)3111 ،

انعكاسات مقومات شبكات التواصل االجتماعي عمى األمن الفكري
من الدراسات اليامة في مجال دور شبكات االجتماعية في انحراف الشباب ،دراسة

السحيمي .)3102( ،وتتمثل مشكمة الدراسة في :ما دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل

جماعات االنحراف بين الشباب؟ ويتألف مجتمع الدراسة من جميع الجماعات المستخدمين

ذكور واناثًا والتي يتداول أعضاؤىا عمى شبكات التواصل انح ارفًا عن عادات
الشباب السعوديين ًا
وقيم وأفكار المجتمع السعودي وسيتم ذلك عمى شبكات (التويتر ،الفيس بوك ،اليوتيوب) وعينة
الدراسة قصدية عمدية حيث قام الباحث بإعداد قوائم تحميل غطت محاور الدراسة .منيج

الدراسة :استخدم المنيج الوصفي التحميمي ،أىم النتائج :ظيور جماعات االنحراف األخالقي
عددا .وكشفت الدراسة عن ارتفاع عدد المجموعات االنحرافية عمى
كأكثر جماعات االنحراف ً
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توتير ،وحققت شبكة اليوتيوب أعمى عدد من المشاىدات .ولوحظ اشتراك جميع الشبكات في

توافر اإلمكانات التي تساعد عمى نشر المشاركات االنحرافية عمى الشبكة ،مع انفراد شبكة فيس

بوك بتوافر ميزة المحادثات الصوتية .أىم التوصيات :توعية الشباب بخطورة االنجراف وراء
الدعوات المنحرفة لمردة عن اإلسالم ،والجنس ،ورفض التعدد ،واإلسراف في الحفالت،

واالستيتار بقيمة العمم ،وتجنيد الشباب لصالح جماعات إرىابية.

وىدفت دراسة خميل ( )3102إلى التعرف عمى ترتيب ومستوى درجة االنتماء الوطني،

وبحث تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية .والتعرف عمى نسبة ،وعدد ساعات ،وأماكن استخدام

شبكات التواصل االجتماعي .وتكونت عينتو من ( )022معمم ومعممة .وتم إعداد مقياس،
واستطالع رأي .ومن ال نتائج التي توصمت ليا الدراسة أن مستوى الدرجة الكمية لالنتماء الوطني
كانت بالمستوي المتوسط .وال توجد تأثير لممتغيرات الديموغرافية في االنتماء الوطني .وأن شبكة

استخداما ،ويتم استخداميا بالمنزل.
الفيس بوك كانت أكثر الشبكات
ً
أنواع أدوات التواصل االجتماعي:

أدوات التواصل الرئيسية الخمسة ىي (ىيئة تقنية المعمومات:)3102 ،

الشبكات االجتماعية – ىي المواقع اإللكترونية المستخدمة لالتصال بالغير والتفاعل
معيم ،وغالباً ما يتم ذلك بشكل غير رسمي مثل "الفيس بوك" والتوتير".

شبكات مشاركة الوسائط –ىي المواقع اإللكترونية التي تسمح لمستخدمييا بمشاركة الفيديو

والصور مع اآلخرين والتعميق عمى الوسائط الخاصة بيم وتمك التي يقوم المستخدمون اآلخرون
بتحميميا عمى الشبكة .مثل موقعي "يوتيوب" و"فميكر".

دونات :ومفردىا مدونة وىي موقع إلكتروني تدار محتوياتو وتعرض فيو المواضيع
الم ّ
ُ
المدونة بالتعميق
المضافة إليو أو ما يعرف بـ "اإلدخاالت" بترتيب زمني معكوس وتسمح لزوار
ّ
عمييا.

تطبيقات الويكي – ىي تطبيقات قائمة عمى شبكة اإلنترنت تسمح لمستخدمييا بإضافة

المحتويات إلى صفحة اإلنترنت أو تنقيح تمك المحتويات ،ومن أكثر األمثمة الشائعة عمى تمك

التطبيقات الموسوعة الحرة" ،ويكيبيديا".

المنتديات – ىي تطبيقات متوفرة عمى شبكة اإلنترنت تسمح لمجموعات من المشاركين

محددة والتناقش فييا.
بالتحاور حول مواضيع ّ
ويظير من الشكل  2التالي أن أكثر أدوات التواصل استخداماً "تطبيقات شبكات التواصل

االجتماعية" )(Amri, aicha, 2014
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مميزات شبكات التواصل االجتماعي:
تتميز الشبكات االجتماعية في الشبكة العنكبوتية بعدة ميزات ،من أبرزىا( :المنصور،

)3103

• إن ىدف المواقع االجتماعية خمق جو من التواصل في مجتمع افتراضي تقني يجمع

مجموعة من األشخاص من مناطق ودول مختمفة عمى موقع واحدة ،تختمف وجياتيم ومستوياتيم

وألوانو ،وتتفق لغتيم التقنية.

• إن االجتماع يكون عمى وحدة اليدف سواء التعارف أو التعاون أو التشاور أو لمجرد

الترفيو فقط وتكوين عالقات جديدة ،أو حب لالستطالع واالكتشاف.

• إن الشخص في ىذا المجتمع عضو فاعل ،أي أنو يرسل ويستقبل ويق أر ويكتب

ويشارك ،ويسمع ويتحدث ،فدوره ىنا تجاوز الدور السمبي من االستماع واالطالع فقط ،ودور
صاحب الموقع في ىذه الشبكات دور الرقيب فقط ،أي االطالع ومحاولة توجيو الموقع لمتواصل
اإليجابي.

كما تتميز الشبكات بعدة ميزات:

 العالمية :حيث تمغى الحواجز الجغرافية والمكانية ،وتتحطم فييا الحدود الدولية ،حيث
يستطيع الفرد في الشرق التواصل مع الفرد في الغرب ،في بساطة وسيولة.

 التفاعمية :فالفرد فييا مستقبل وقارئ ،فيو مرسل وكاتب ومشارك ،فيي تمغي السمبية

حيز لممشاركة الفاعمة من المشاىد
المقيتة في اإلعالم القديم  -التمفاز والصحف الورقية وتعطي ًا
والقارئ.
 التنوع وتعدد االستعماالت ،فيستخدميا الطالب لمتعمم ،والعالم لبث عممو وتعميم الناس،

والكاتب لمتواصل مع القراء ...وىكذا.
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 سيولة االستخدام :فالشبكات تستخدم باإلضافة لمحروف وبساطة المغة ،تستخدم الرموز

والصور التي تسيل لممستخدم التفاعل.

 التوفير واالقتصادية :اقتصادية في الجيد والوقت والمال ،في ظل مجانية االشتراك

حكر عمى
والتسجيل ،فالفرد البسيط يستطيع امتالك حيز عمى الشبكة لمتواصل ،وليست ذلك ًا
حكر عمى جماعة دون أخرى.
أصحاب األموال ،أو ًا
مشكمة الدراسة

توجو الدراسة الحالية االىتمام باتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو تأصيل عمم النفس

الوطني لتحقيق المواطنة الرقمية بوسائل التواصل االجتماعي ،ولتكوين فكرة واضحة عن مشكمة

الدراسة المستمدة من الواقع الفعمي اعتمدت الدراسة عمى ما يمي:

-0مالحظات الباحثتان لواقع استخدام اعضاء ىيئة التدريس لشبكات التواصل االجتماعي

بالمممكة وتأثيرىا عمى االمن النفسي الوطني وتحقيق المواطنة الرقمية ،كما يمي:

 تشكل مواقع التواصل خطورة عمى األمن النفسي الوطني ،من حيث نشر الصور

أفكار تمس
سموما و ًا
والفيديوىات واألخبار السرية التي من شأنيا تكدير السمم العام ،وبث
ً
معتقدات المجتمع وتؤثر في أفكاره وتزعزع استق ارره ،وكونيا وسيمة ميمة لمتواصل بين الجماعات
اإلرىابية.

قابيا عمى كل
ًا
 تشكل مواقع التواصل معزز لألمن النفسي الوطني ،حيث تعد
عنصر ر ً
دور
مؤسسات الدولة تساىم في كشف فضائح المسئولين وسقوطيم أمام الرأي العام ،ألنيا تمعب ًا
دور في شن الحرب النفسية ضد أعداء الوطن
في حماية االمن الفكري العام والخاص ،وتمعب ًا
وضعف الروح المعنوية لدييم ،ألنيا تنشر الحقائق التي قد تنفي الشائعات التي يطمقيا أعداء
الوطن ،ألنيا تكشف بؤر اإلرىابيين وخططيم اإلجرامية ضد الوطن والمواطنين من خالل تتبع

حساباتيم.

 مقترحات لتطوير دور مواقع التواصل االجتماعي في التوعية بمتطمبات األمن النفسي

الوطني ،من خالل سن تشريعات وقوانين تنظم دورىا ومضمونيا ،وتطوير دور مواقع التواصل
في التوعية باألمن النفسي الوطني ولمحد من الجرائم اإللكترونية ،وتكثيف حمالت التوعية
األمنية ،ومراقبة المضمون اإلخباري لمحد من حرية التعبير المتداولة عمييا ،ودخول المؤسسات
الرسمية لمدولة لشبكات التواصل االجتماعي بصورة فعالة وبجدية واالبتعاد عن الشكمية ،و
تأصيل مفيوم عمم النفس الوطني لألفراد من خالل الدورات والمسابقات وتعزيز الوطنية والتعبير

لمطرف االخر وتقبل الرأي والشعور باألمن واالمان.
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-3توصيات المؤتمرات والدراسات السابقة ومنيا المؤتمر الدولي ضوابط استخدام شبكات

التواصل االجتماعي في االسالم ( ،)3102ودراسة الشيري ( )3102حيث أوصت بضرورة

حماية األمن النفسي الوطني عامة واالمن الفكري خاصة ،والتأكيد عمى انو مسؤولية اجتماعية

تقع عمى عاتق جميع المؤسسات المجتمعية المختمفة ابتداء باألسرة ثم المدرسة فالجامعة

والمسجد ووسائل اإلعالم وبقية المؤسسات المجتمعية األخرى .واالنترنت وشبكات التواصل
كوسيمة تقنية تعد من أكبر المؤثرات في وقتنا المعاصر فينبغي عمى الباحثين والتربويون وصناع

القرار إدراك ىذه الحقيقة المعاصرة والعمل وفق جيود منظمة ومخططة لالستفادة منيا في
التوجيو واالرشاد لفئات المجتمع السعودي.

 2ومما يعزز االحساس بمشكمة الدراسة التفاعل الكبير مع موضوعو ،فقد نشرت الباحثتان

#معززت_حماية_االمن_الوطني_في_شبكات_التواصل،
ا
ىاشتاق لتممس الحاجة لمبحث بعنوان
وبتحميل الياشتاق وجد انو حاز عمى نسبة مشاىدة عالية  02132مره ،وحصل عمى 012

تعميق من قبل اعضاء ىيئة التدريس بالمممكة ،بحسب موقع  /http://keyhole.coكما يظير

في الشكل ()2
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وبناء عمى ما سبق تتضح الحاجة إلى الدراسة الحالية.

أسئمة الدراسة

يمكن صياغة مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

ما اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو تأصيل عمم النفس الوطني لتحقيق المواطنة

الرقمية بوسائل التواصل االجتماعي؟

ويتفرع منو االسئمة الفرعية التالية:
 .0ىل تختمف اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو تأصيل عمم النفس الوطني لتحقيق المواطنة
الرقمية بوسائل التواصل االجتماعي باختالف النوع ،والسن ،والمؤىل العممي ،والخبرة؟

 .3ما اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو تحقيق المواطنة الرقمية في مواقع التواصل
االجتماعي وأثر ذلك في التوعية باألمن النفسي الوطني؟

 .2ما اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو مراقبة مواقع التواصل االجتماعي لضرورات األمن
النفسي الوطني؟

 .2ما اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو طبيعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق
المواطنة الرقمية عمى األمن النفسي االجتماعي؟

 .2ما اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو طبيعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق
المواطنة الرقمية األمن النفسي الفكري؟

 .6ما اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو طبيعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق
المواطنة الرقمية االمن النفسي االقتصادي؟
أىمية الدراسة

تكمن أىمية الدراسة الحالية من خالل:

 التأثير الممحوظ من الحوارات المختمفة عمى مواقع التواصل االجتماعي عمى األمن
النفسي الوطني بمختمف مستوياتو وعمى الشارع السعودي.

 تسميطو الضوء عمى األمن النفسي الوطني وتأثره باستخدام مواقع التواصل االجتماعي

مما يخمق بعض النقاط الميمة التي توضح االستخدام األمثل لما تتيحو التكنولوجيا الحديثة عمى

أمن البالد األمر الذي يؤدي إلى إثارة آفاق جديدة ويبرز تساؤالت عديدة.

 بحثو في تطور نوعي لألمن النفسي الوطني عمى الساحة اإلقميمية وىو تطور يستحق

الرصد والدراسة.
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 فيما تممكو فئة اعضاء ىيئة التدريس من أدوات مؤثرة في الرأي العام ،وقدرتيم عمى

وخصوصا وقت األزمات.
التقييم العممي لألحداث
ً
 توفير المعمومات الكافية واثراء الجانب النظري المتعمق بمفيومي المواطنة الرقمية ومواقع
التواصل االجتماعي ومدى انعكاساتيا عمى األمن النفسي الوطني.

 توجيو اصحاب القرار الى مراقبة مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق المواطنة الرقمية

ولضرورات األمن النفسي الوطني السعودي.

 رصد تأثير مواقع التواصل عمى األمن االجتماعي واألمن االقتصادي واألمن الفكري.

 وضع مقترحات لتطوير دور مواقع التواصل االجتماعي في التوعية بمتطمبات األمن
النفسي الوطني السعودي.

الدراسات السابقة ونتائجيا:
ىدفت دارسة الفقياء ( )3102إلى التعرف عمى دور شبكات التواصل االجتماعي في

الترويج لمفكر المتطرف من وجية نظر طمبة الجامعات األردني .واستخدم المنيج الوصفي وأداة

االستبانة ،وطبقت عمى عينة من  387مستجيبين جرى اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة وقد
توصمت النتائج-أن أكثر شبكات التواصل االجتماعي انتشا ار في االردن ىو الفيس بوك بنسبة

بمغت  80.4 %من إجابات العينة- ،ىناك فروق دالة إحصائيا لدور شبكات التواصل

االجتماعي في متابعة أفكار المتطرفين لبعد أساليب التجنيد لممجموعات اإلرىابية تعزى لمتغير

المستوى الدراسي ،ولصالح السنة األولى بكالوريوس.

ىدفت دراسة القرني ( )3102إلى بيان آثار شبكات التواصل االجتماعي عمى الشباب

مستخدمة المنيج الوصفي ،وقد تكونت العينة من طالب وطالبات جامعة تبوك حيث يمغ عددىم
 233طالبا وطالبة .وقام الباحث بتطوير استبانة الستقصاء االثار وظيرت النتائج ا أن تطبيق

"الواتس أب" ىو أكثر وسائل االتصال االجتماعية انتشا اًر ،أن أكثر أىداف استخدام شبكات
التواصل ىو التسمية .وفيما يتعمق باآلثار االيجابية أن الدعوة إلى اإلسالم حظيت بالنسبة الكبرى

ضمن االثار الدينية ،والتواصل مع األىل واألصدقاء ،والمشاركة الثقافية .أما فيما يتعمق باآلثار

السمبية ىو ضعف الوازع الديني لدى المدمنين وانتشار لغة السب والشتم ،والكسل وفقدان الدافعية
لمعمل واإلنتاج .توصي الدراسة باالستفادة من إمكانات شبكات التواصل في الجوانب االيجابية
والتوعية باآلثار السمبية وفق أطر عممية تشجع اإليجابيات وتوجو السمبيات.

وتناولت دراسة السميحات ( )3102إلى معرفة انعكاسات ثورات الربيع العربي عمى الوعي

السياسي لطمبة الجامعات األردنية في إقميم الوسط ،وقدمت الدراسة إطا ار مفاىيميا عن الثورات
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ومكونات الوعي السياسي ،طبقت عمى العينة واستخدمت االستبيان المكون من ( )21فقرة تمثل

مؤشرات لموعي السياسي .ومعالجة البيانات باستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة وأكدت

النتائج أن انعكاسات ثورات الربيع العربي عمى الوعي السياسي جاءت بشكل عام مرتفعة في
حين كان لمتغير نوع الجامعة أثر ذو داللة إحصائية وكانت الفروق لصالح الجامعات الحكومية.

أوصت الدراسة بضرورة تثقيف الشباب الجامعي بأىمية المشاركة السياسية عمى المستوى الفردي
والجماعي ،ومنح الطمبة مزيدا من الحرية والسماح ليم بالمشاركة بالعمل السياسي داخل

الجامعات.

وىدفت دراسة العالونة ( )3103إلى التعرف عمى دور مواقع التواصل ،في حفز المواطنين

األردنيين لممشاركة في فعاليات الح ارك الجماىيري ،باستخدام المنيج الوصفي والتحميمي ،عمى

عينة بمغت ( )312مفردة ،من النقابيين في مدينة إربد .وكانت النتائج

 أن ما نسبتو ( )%2242من النقابيين يستخدمون مواقع التواصل و ( )%3242منيم

يستخدمونيا ألنيا تتيح الفرصة لمتعبير عن اآلراء بحرية.

 أن ( )%2142من النقا )%2 ،يستخدمون الفيس بوك و ( )%3240يستخدمون توتير،

وان المواقع تسمح بالتواصل مع األصدقاء بنسبة ( ،)%3842وتتيح الفرصة لمتعبير عن اآلراء

بحرية مطمقة بنسبة (.)%3048

 بينت النتائج أن ( )%2242من النقابيين يشاركون (دائماً وأحياناً وناد اًر) في الحراك

الجماىيري الذي يطالب بإجراء اإلصالح والتغيير في األردن ،من خالل مواقع التواصل

االجتماعي.

أىداف الدراسة :تيدف ىذه الدراسة الي:

 التعرف عمى الفروق في اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو تأصيل عمم النفس الوطني
لتحقيق المواطنة الرقمية بوسائل التواصل االجتماعي ،تبعا لمتغيرات النوع ،والسن،

والمؤىل العممي ،والخبرة.

 التعرف عمى اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو تحقيق المواطنة الرقمية في مواقع
التواصل االجتماعي وأثر ذلك في التوعية باألمن النفسي الوطني.



التعرف عمى اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو مراقبة مواقع التواصل االجتماعي

لضرورات األمن النفسي الوطني.

 التعرف عمى اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو طبيعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي
لتحقيق المواطنة الرقمية عمى األمن النفسي االجتماعي.
15

 التعرف عمى اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو طبيعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي
لتحقيق المواطنة الرقمية األمن النفسي الفكري.

 التعرف عمى اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو طبيعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي
لتحقيق المواطنة الرقمية االمن النفسي االقتصادي.
مواد وطرق الدراسة

تتمثل اجراءات الدراسة في الخطوات التالية:

إعداد وضبط أداة الدراسة

اعتمد مقياس اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو تأصيل عمم النفس الوطني لتحقيق

المواطنة الرقمية بوسائل التواصل االجتماعي ،وتم تقسيمو لعدد من المحاور تبعا ألسئمة الدراسة

الست.

اليدف منو :قياس اعضاء ىيئة التدريس نحو تأصيل عمم النفس الوطني لتحقيق المواطنة

الرقمية بوسائل التواصل االجتماعي .وقد قسم المقياس من اعداد الباحثتان الى ست محاور

رئيسة ىي:

 .0محور البيانات الديموغرافية ألعضاء ىيئة التدريس ،من حيث (النوع ،والسن ،والمؤىل

العممي ،والخبرة).

 .3محور اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو تحقيق المواطنة الرقمية في مواقع التواصل

االجتماعي وأثر ذلك في التوعية باألمن النفسي الوطني.

 .2محور اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو مراقبة مواقع التواصل االجتماعي

لضرورات األمن النفسي الوطني.

 .2محور اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو طبيعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي

لتحقيق المواطنة الرقمية عمى األمن النفسي االجتماعي.

 .2محور اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو طبيعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي

لتحقيق المواطنة الرقمية األمن النفسي الفكري.

 .2محور اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو طبيعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي

لتحقيق المواطنة الرقمية االمن النفسي االقتصادي.

التحقق من الصدق :عرض المقياس عمى  02محكما لمتحقق من دالالت الصدق

الظاىري لممقياس باستخدام صدق المحكمين ،والمتخصصين في مجال تقنيات التعميم وامن
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المعمومات واالعالم وادارة االمن الفكري .وتم إجراء التعديالت المطموبة وفق تحكيم المحكمين؛
من إعادة توزيع بعض العبارات ،وتصحيح واضافة بعض العبارات.

ثبات المقياس :تم حساب معامل ألفا كرونباخ  Alpha Cronbach'sوبمغ معامل الثبات

( ،)0.92وىو معامل ثبات مرتفع ،ويدل عمى صالحية المقياس لالستخدام .وتم تحويل المقياس
النيائية

بصورتو

الى

مقياس

https://goo.gl/forms/EvFpoeEBFUrfltua2

الكتروني

الرابط:

عمى

منيج الدراسة

اعتمد استخدام المنيج الوصفي التحميمي :والذي ييدف إلى وصف الظاىرة المدروسة ،من

حيث طبيعتيا ،ودرجة وجودىا ،وجمع البيانات ،وتحميميا ،واستخراج النتائج ذات الداللة بالنسبة

لمشكمة الدراسة.

عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من اعضاء ىيئة التدريس رجال ونساء من اغمب

جامعات المممكة العربية السعودية لمعام الدراسي 3108/3102م وعددىم ( .)222ويرجع السبب

في اختيار تمك الفئة إلى عدة أسباب ومنيا :لكونيا تعد حمقة وصل بين السمطة والمجتمع،
فضال عن تأثيرىا المباشر عمى صانعي القرار ،وتشكيل الرأي العام بجانب قدرتيا عمى تفسير
ً
السياسات ،كما تعد من الجماعات المرجعية التي يمجأ إلييا األفراد وبخاصة وقت األزمات .

نتائج الدراسة ومناقشتيا

لإلجابة عمى السؤال األول وينص عمى :ىل تختمف اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو

تأصيل عمم النفس الوطني لتحقيق المواطنة الرقمية بوسائل التواصل االجتماعي باختالف

النوع ،والسن ،والمؤىل العممي ،والخبرة؟ ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تطبيق المقياس عمى عينة
الدراسة ،كما يمي:
ذكر

البيانات الديموغرافية
حسب النوع

انثى

ك

%

ك

%

021

22.2

312

22.2
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شكل  6البيانات الديموغرافية (النوع)
تفيد النتائج أن متابعة الذكور واإلناث متقاربة لمواقع التواصل االجتماعي كما يظير في
شكل  ،2ولكن أكثر من نصف العينة كانوا من اإلناث بنسبة مقدارىا  ،%22.2في حين بمغت
نسبة الذكور  ،%22.2وقد يعزو ذلك إلى تطور الفكر األمني لممرأة السعودية ،حيث اصبحت

شريك ميم لمرجل امنيا ،ولم يعد مجال عممين مقتص ار بالمجال األكاديمي .لذا توصي الدراسة
باالىتمام بتقديم توعية امنية مكثفة وموجيو لممرأة السعودية خاصة.
 32إلى أقل
البيانات الديموغرافية

من 22

ك
حسب السن

%

 22إلى أقل

من  22سنة
ك

022 21.2 023

 22إلى أقل
من 22

%

ك

22

22

%

من  22سنة
فأكثر

ك

%

32 02.3

2.0

شكل  :7البيانات الديموغرافية (السن)
واتضح أنو يوجد ثمة اختالف بين فئات السن يشير إلى تفاوت المراحل العمرية بين

المستجيبين ،كما يظير في الشكل  ،2حيث يتوزعون عمى أربع فئات عمرية ،ولكن أغمبيم من
الشريحة العمرية التي تتراوح ما بين من  32إلى أقل من  22حيث جاءت بنسبة  ،%21.2يمييا

الشريحة العمرية التي تتراوح ما بين  22إلى أقل من  22سنة بنسبة  ،%22يمييا الشريحة

العمرية التي تتراوح ما بين  22إلى أقل من  22بنسبة  ،%02.3وجاء في المرتبة األخيرة
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المبحوثون الذين تتراوح أعمارىم ما بين من ( 22سنة فأكثر) بنسبة  ،% 2.0وىذا يوضح أن
أغمب المستجيبين من الشريحة العمرية التي تتراوح ما بين من  22إلى أقل من  45سنة ،وىذا

مؤشر عمى أن معظم متابعي مواقع التواصل االجتماعي من الفئات العمرية الشابة ،لذا يجب

التركيز عمى توعية األمن النفسي الوطني لمشباب السعودي خاصة.
الماجستير

الدكتوراه (أستاذ مساعد

(محاضر)

 /أستاذ مشارك)

ك

%

ك

%

322

22.2

11

32.2

البيانات الديموغرافية
حسب المؤىل العممي

شكل  :8البيانات الديموغرافية (المؤىل العممي)
واتضح كذلك أن أكثر من نصف المستجيبين من حممة المؤىالت الجامعية فئة الماجستير

بنسبة  ،%22.2وجاءت في المرتبة الثانية األفراد من حممة الدكتوراه (استاذ مساعد  /استاذ
مشارك) بنسبة  ،%32.2وىذا مؤشر يدل عمى معدل ارتفاع المستوى التعميمي والثقافي لدى
المستجيبين من الذكور واالناث السعوديين والسعوديات.
أقل من 2
سنوات

البيانات الديموغرافية
الخبرة

من  2إلى أقل

من  02سنوات

من  02سنة
فأكثر

ك

%

ك

%

ك

%

032

22.0

18

32.0

023

21.8
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شكل  :9البيانات الديموغرافية (الخبرة)
وفيما يتعمق بعدد سنوات الخبرة لعينة الدراسة تبين أن عدد سنوات الخبرة الشائع بين أفراد

عينة الدراسة ىي فئة من  02سنة فأكثر إذ مثمت ما نسبتو  % 21.8من إجمالي أفراد العينة،

يمييا فئة أقل من  2سنوات ،حيث مثمت نسبة  ،%22.0يمييا من  2سنوات إلى أقل من 02سنة
نوعا ما.
بنسبة  ،%32.0وىذا مؤشر عمى ارتفاع عدد سنوات خبرة المستجيبين بمجاليم ً
لإلجابة عمى السؤال الثاني وينص عمى :ما اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو تحقيق

المواطنة الرقمية في مواقع التواصل االجتماعي وأثر ذلك في التوعية باألمن النفسي الوطني؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تطبيق المقياس عمى عينة الدراسة ،كما يمي:
أرى أن دور مواقع التواصل لتحقيق

المواطنة الرقمية لو أثر في التوعية
باألمن النفسي الوطني

ايجابي

سمبي

متوازن

ك

%

ك

%

ك

%

032

23.8

080

28.2
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08.1

شكل  :01اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو تحقيق المواطنة الرقمية في مواقع التواصل
االجتماعي وأثر ذلك في التوعية باألمن النفسي الوطني

الحظت الدراسة ارتفاع درجة التقييم المتوازن لممستجيبين حول دور مواقع التواصل في
التوعية باألمن النفسي الوطني ،حيث جاءت في المرتبة األولى فئة متوازن بنسبة ،%28.2
يمييا في المرتبة الثانية درجة التقييم اإليجابي بنسبة  ،%23.8يمييا في المرتبة األخيرة درجة

التقييم السمبي بنسبة  ،%18.9وىذا يعنى أن مواقع التواصل ليا دور متوازن في عممية التوعية

باألمن النفسي الوطني لمبالد وترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التضامن والتماسك االجتماعي

من خالل حمالت التوعية بالمخاطر األمنية التي تحيط بالوطن من كافة االتجاىات ،ونشر
ٍ
معاد ،والحفاظ عمى
التوعية األمنية ،واإلسيام في تحصين الوطن ضد أي غزو إعالمي
مستقبال
المكتسبات الوطنية ،وايجاد بيئة فكرية آمنة تحقق لألجيال القادمة في ىذا الوطن
ً

مطم ًئنا ،وبناء الروح الوطنية وتقويتيا لدى المواطن ،وأثرىا عمى استقرار البالد والحفاظ عمى
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سيادة األمة عمى أراضييا وثرواتيا وتوفير حالة من االطمئنان ألفراد المجتمع ضد أي تيديد

خارجي أو داخمي ،كما تمثل تمك المواقع فرصة حقيقية لقوات الشرطة لجمع االستدالالت عن

الجرائم ومرتكبييا من خالل تحميل المحتوى المنشور عمى صفحات تمك المواقع .كما يظير في
الشكل 01
لإلجابة عمى السؤال الثالث وينص عمى :ما اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو مراقبة

مواقع التواصل االجتماعي لضرورات األمن النفسي الوطني؟ ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تطبيق
المقياس عمى عينة الدراسة ،كما يمي:
القرار ضرورة ممحة لحماية
رأي في مراقبة مواقع التواصل

أمن البالد لرصد المخاطر
األمنية

االجتماعي لضرورات األمن النفسي
الوطني السعودي

تقييد لمحريات وتدخل
في حياة المواطنين

ك

%

ك

%

202

82.8

22

02.3

شكل  :00اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس مراقبة مواقع التواصل االجتماعي لضرورات األمن
النفسي الوطني السعودي

اتضح أن أغمب المستجيبين بنسبة  %82.8اعتبروا القرار ضرورة ممحة لحماية أمن البالد

ورصد المخاطر األمنية ،في حين اعتبر المستجيبين نسبة  % 02.3القرار تقييد لمحريات وتدخل
في حياة المواطنين .وبناء عمى ىذه النتيجة يوصي الدراسة بضرورة تبني ىذا القرار خاصة وانو
مقبول من اغمب اعضاء ىيئة التدريس ذكو ار واناثا .كما يظير في الشكل 00
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لإلجابة عمى السؤال الرابع وينص عمى :ما اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو طبيعة

تأثير مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق المواطنة الرقمية عمى األمن النفسي االجتماعي؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تطبيق المقياس عمى عينة الدراسة ،كما يمي:
تأثير مواقع التواصل عمى األمن
النفسي االجتماعي

ايجابي

سمبي

ليس ليا تأثير

ك

%

ك

%

ك

%

011

21.2

01

2.3

022

22.0

شكل  :03اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو طبيعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق
المواطنة الرقمية عمى األمن النفسي االجتماعي

تقاربت اتجاىات المستجيبين ما بين االيجابي والسمبي عمى العبارات المنشورة  ،حيث

جاءت أعمى استجابة لمتأثير االيجابي بنسبة  %21.2بسبب انيا (تنمي المسؤولية االجتماعية
لدى األفراد ،تعزيز التقارب بين المواطن والجيات األمنية لمحفاظ عمى األمن االجتماعي ،تنمي

قيم المواطنة وتعزيز الوحدة والتماسك داخل المجتمع) في منطقة الموافقة ،في حين جاءت اسباب
(غرس القيم االجتماعية السيئة والالأخالقية في نفوس الشباب ،نشر الفتنة الطائفية والفئوية

والتعصب القبمي الذي ييدد تماسك المجتمع ،نشر السموك االنحرافي والجريمة واألفكار اليدامة

داخل المجتمع) في التأثير السمبي بنسبة  ،%22.0وحصمت ليس ليا تأثير عمى االمن
االجتماعي عمى أقل نسبة بمعدل . %2.3كما يظير في الشكل 03
لإلجابة عمى السؤال الخامس وينص عمى :ما اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو

طبيعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق المواطنة الرقمية األمن النفسي الفكري؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تطبيق المقياس عمى عينة الدراسة ،كما يمي:
تأثير مواقع التواصل عمى األمن
النفسي الفكري

ايجابي
ك

ليس ليا تأثير
%

22

ك

%

سمبي
ك

%

22.8

312

02

2.2

022

20.2

شكل  :13تأثير مواقع التواصل عمى األمن الفكري
تقاربت اتجاىات المستجيبين ما بين االيجابي والسمبي عمى العبارات المنشورة ،حيث

جاءت أعمى استجابة لمتأثير االيجابي بنسبة  %22.8لعبارات (التواصل مع العالم الخارجي،
وتبادل اآلراء واألفكار ومعرفة ثقافات الشعوب وتقريب المسافات ،وممارسة العديد من األنشطة

التي تساعد عمى التقارب والتواصل مع اآلخرين وفتحت أبو ًابا لمتواصل واكتساب المعرفة،
والسرعة في نقل األخبار واألحداث ،وساعدت في التواصل مع صانعي القرار ،والعمل عمى
تنمية التفكير الناقد لدى مستخدمييا ليتمكنوا من فرز ما يعرض عمييم من أفكار وآراء) في

منطقة الموافقة ،في حين جاءت عبارات (االنسياق وراء دعوات االنغالق والتكفير والتوظيف

المشوه لمنعرات المذىبية والدينية اليدامة التي تضر باستقرار وأمن البالد ،نشر قيم وتيارات

فضال عن التعصب الثقافي وزعزعة
وأفكار دخيمة عمى المجتمع السعودي ،نشر عولمة الجريمة،
ً
القناعات الفكرية والثوابت العقائدية وانتياك القيم األخالقية والدينية) في التأثير السمبي بنسبة

 ،%20.2في حين حصمت ليس ليا تأثير عمى االمن الفكري عمى أقل نسبة بمعدل ، %2.2
ويتضح من النتائج السابقة أن أغمبيم غير قادرين عمى تحديد اتجاىاتيم تجاه تمك القضية ،وقد

يرجع ذلك إلى أن تمك المواقع ليا شقين إيجابي وسمبي في التأثير عمى األمن الفكري ،حيث
أسيمت تمك المواقع في انتشار ما يسمى ب"اإلرىاب الفكري اإللكتروني" ،وتجنيد عناصر ليا،
حيث أصبحت نافذة لضم أنصارىا بعد إقناعيم بالفكر التكفيري المدمر لممجتمعات ،وتنبي أفكار

منحرفة تؤدي لزعزعة العقائد واألخالق واإلساءة لمدين ،فاألمن الفكري يحقق استقرار الدولة

والمحافظة عمى وحدتيا ومعتقداتيا وثقافتيا ،مما يحقق الترابط االجتماعي بين فئات المجتمع

إيجابيا عمى أمن الوطن .كما يظير في الشكل 13
وطوائفو ،والذي ينعكس
ً

23

لإلجابة عمى السؤال السادس وينص عمى :ما اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو

طبيعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق المواطنة الرقمية االمن النفسي االقتصادي؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تطبيق المقياس عمى عينة الدراسة ،كما يمي:
تأثير مواقع التواصل عمى األمن
النفسي االقتصادي

شكل

ايجابي

سمبي

ليس ليا تأثير

ك

%

ك

%

ك

%

321

21.2

23

02

23

02.2

تأثير مواقع التواصل عمى األمن االقتصادي

:14

اتضح أن اتجاىات المستجيبين إيجابي تجاه تأثير مواقع التواصل عمى األمن

االقتصادي بنسبة كبيرة بمعدل  %21.2لكافة العبارات التالية (توعية المواطنين بالمشاكل
االقتصادية التي تواجو الدولة وكيفية التغمب عمييا ،دعم جيود التنمية االقتصادية عمى المستوى

الوطني ،القيام بدور رقابي عمى األنشطة االقتصادية) ،أما العبارات المتعمقة بالجانب السمبي في

معناىا جاءت بنسبة أقل بمعدل  %02.2لمعبارات (انتشار الفساد المالي في القطاع العام
والخاص ،تقميص االقتصاد المحمي عمى حساب االندماج في االقتصاد العالمي) ،وىذا يوضح

أن االتجاه العام لدى فئات المجتمع يميل إلى الموافقة عمى التأثير االيجابي لمواقع التواصل

عمى األمن االقتصادي .كما يظير في الشكل .02

24

توصيات الدراسة

في ضوء ما اسفرت عنو الدراسة من نتائج ،فانو يوصي بمجموعة من التوصيات

أىميا:

 سن التشريعات التي تحمي كل من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي واألمن النفسي

الوطني لمبالد ،وىذا يحتاج إلى تطوير األجيزة األمنية كي تستطيع فرض رقابتيا وسيطرتيا عمى
كل ما يتم تناولو من خالل ىذه المواقع ،دون اإلخالل بخصوصية مستخدمييا وحرياتيم.


العمل عمى اإلفادة من إيجابيات شبكة التواصل االجتماعي بما يخدم المصمحة

الوطنية لمبالد من خالل نشر الوعي والثقافة القانونية والحقوقية واألمنية والحفاظ عمى المكتسبات
الوطنية ودعم أمن واستقرار البالد من خالل تقديم المعمومات الصحيحة والتصدي ألي محاوالت

مشبوىة فييا تشويو لممنجزات التنموية والحضارية والفكرية واألخالقية واالقتصادية والعسكرية.

 توظيف مواقع التواصل االجتماعي في اتجاه الجانب الوقائي المتمثل في بث روح الوالء

تيديدا لممجتمع من أعمال
واالنتماء الوطني ،والتوعية بمخاطر المشاكل العامة ،والتي تمثل
ً
العنف واإلرىاب.
 وسائل التواصل االجتماعي سالح إعالمي عمينا أن نحرص عمى توجييو في المسار

الصحيح بما يخدم المصمحة الوطنية لمبالد .

 تسخير مواقع التواصل االجتماعي لتعزيز التعاون المشترك واالتصال الثقافي بين

الشعوب.

 توعية مستخدمي الشبكات االجتماعية بالتمييز بين المعمومات الرسمية الصادرة من

ىيئات رسمية (حكومات ،جمعيات ،مسؤولين) وبين مصادر المعمومات الغير رسمية التي

تصنف كإشاعات.

 توعية مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي بضرورة التصدي لممياجمين من الداخل

ومن الخارج الذين يحممون نوايا سيئة تيدف الى زعزعة االمن واالستقرار وفضح نواياىم.

 تشديد العقوبات عمى الشباب المتابعين والمسجمين في الصفحات االجتماعية التي تيدف

الى بث الفتنة واالرىاب والتطرف وكل ما يمكن ان يمس من االمن واالستقرار.

 أىمية التأكيد عمى توجيو ومراقبة اآلباء ألبنائيم وارشادىم باالستخدام الصحيح لإلنترنت

لحمايتيم بواسطة برامج التصفح التي تسمح بتصفح االنترنت بصورة آمنة وتحمييم من خطر
المواقع غير المالئمة واالباحية والمنتشرة بشكل كبير عمى االنترنت ،والتأكيد عمى التوجيو حول
كيفية حماية األبناء من سوء استخدام شبكات التواصل االجتماعي والدعوة إلى أىمية تظافر
25

جيود المؤسسات التربوية والتعميمية واألىمية والحكومية لوضع رؤية لتحديد احتياجات األبناء من

أجل الوصول لالستخدام االفضل لشبكات التواصل االجتماعي.

26

المصادر والمراجع-
 االسعد ،محمد مصطفى ( :)2222مشكالت الشباب الجامعي وتحديات التنمية،بحث نظري وميداني ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع .2222
-

بوشموش ،طاىر( :)2213العولمة وأثرىا عمى االمن الفكري واالخالقي لمشباب
في المجتمع .مجمة اآلداب والعموم االجتماعية لجامعة سعد دحمب البميدة ،العدد
التاسع رجب /1434ماي2213

 توصيات المؤتمر الدولي ضوابط استخدام شبكات التواصل االجتماعي فياالسالم ( :)2216منشور عمى الرابط:
http://www.iu.edu.sa/Site/index/70
-

خميل ،محمد المري ( :)2214االنتماء الوطني لدى مستخدمي بعض شبكات
التواصل االجتماعي من معممي مدارس التعميم العام في السعودية .مجمة
المنيل ،منشور عمى الرابط:
?http://platform.almanhal.com/Article/ArticleDetails.aspx
ID=44810

 الدبيسي ،عبد الكريم ( :)2213دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيلالرأي العام لدى طمبة الجامعات األردنية .مجمة دراسات ،منشور عمى
الرابط:
https://journals.ju.edu.jo/index.php/DirasatHum/article/vi
ew/3934
 االسمري ،عبده ( " )2215عمم النفس الوطني ،صحيفة الشرق ،العدد رقم( )1447صفحة (2215 /11/22 )12م
 السحيمي ،إبراىيم مناور( :)2215شبكات التواصل االجتماعي ودورىا فيتشكيل جماعات االنحراف بين الشباب .دراسة ماجستير .جامعة نايف العربية
لمعموم االمنية .منشور عمى الرابط:
http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/62775
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 السعيد ،مالك( :)2215سيكولوجية شبكات التواصل االجتماعي عبر األنترنت،
دراسة سوسيو-تقنية لتركيبة جماعية لمشباب الجزائري في الفيس بوك .منشور

عمى الرابط/https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=56973 :
 السميحات  ،مموح( :)2214انعكاسات ثورات الربيع العربي عمى الوعي
السياسي لطمبة الجامعات األردنية في إقميم الوسط .مجمة المنارة لمبحوث
والدراسات .منشور عمى الرابط:
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/32
6
 الشيري ،عبد اهلل محمد ( :)2213أثر االنترنت عمي األمن الفكري ،الممتقي
العممي (نحو استراتيجية لألمن الفكري والثقافي في العالم االسالمي) ،المنعقد
في جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،خالل 1434 / 12/ 23-25ىـ.
 عبد العاطي ،عبد العزيز & حمقان أحمد .)2216( .تعميم المواطنة الرقمية في
المدارس المصرية واألوروبية :دراسة مقارنة ،المجمة التربوية-427 )44( ،
.573


عيسى ،عبد الرحمن عمي ( :)2226الفكر اإلسالمي ،خصائصو واتجاىاتو
المعاصرة والتحديات التي تواجيو ،مجمة أبحاث اإليمان 2226/8/1 ،السودان.

 العمري ،عائشة & الرحيمي ،تغريد & الجريسي ،االء( " :)2215أثر التطبيقات
المتنقمة في مواقع التواصل االجتماعي عمى تعمم وتعميم القران الكريم لطالبات
جامعة طيبة واتجاىين نحوه " .المجمة االردنية في العموم التربوية ،العدد االول،
المجمد .2215 ،11
 العالونة ،حاتم ( :)2212دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز المواطنين
األردنيين عمى المشاركة في الحراك الجماىيري .ورقة مقدمة لممؤتمر العممي
السابع عشرة بعنوان " ثقافة التغيير" .كمية اآلداب  /جامعة فيالدلفيا ،تشرين
الثاني 2212م
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 العياضي ،نصر الدين ( :)2215دراسة مواقع الشبكات االجتماعية في المنطقة
العربية بين االبستمولوجيا واإليديولوجيا .ورقة عمل قدمت في الممتقى الدولي

"شبكات التواصل االجتماعي في بيئة إعالمية متغيرة دروس من العالم العربي".
تونس2215 :



الغامدي ،عبد الرحمن بن عمى ( :)2212قيم المواطنة لدى طالب الثانوية

وعالقتيا باألمن الفكري ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف العربية لمعموم

األمنية ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.


الفقياء ،قيس أمين ( :)2216دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج
لمفكر المتطرف من وجية نظر طمبة الجامعات االردنية .دراسة ماجستير .في
اإلعالم بكمية اإلعالم بجامعة الشرق الوسط.

 القرني ،حسن( :)2213أثر استخدام طمبة جامعة تبوك لشبكات التواصل
االجتماعي

عمى

سموكياتيم.

مجمة

المنيل،

منشور

عمى

الرابط:

http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID
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 القايد ،مصطفى2214( .م) .مفيوم المواطنة الرقمية Digital Citizenship
،مسترجع

من:

http://www.new-educ.com/definition-of-

digital-citizenship

 كاظم ،فاضل محسن ( :)2215دور وسائل التواصل االجتماعي في التبادل

اإلخباري بين طمبة الجامعات العمانية .ورقة عمل قدمت في الممتقى الدولي
"شبكات التواصل االجتماعي في بيئة إعالمية متغيرة دروس من العالم العربي".
تونس2215 :

 ﺍلمسمماني ،لمياءﺇبﺮﺍىيﻢ ( .)2214ﺍلتعميﻢ ًﺍلمﻮﺍﻃنة ﺍلﺮقمية :ﺭؤية مقتﺮحة.
مجمة عالﻢ ﺍلتﺮبية ،مجمد  51عدد ( ،)74ص . 94 - 15
 المنصور ،محمد( :)2212تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى الجميور :
دراسة مقارنة لممواقع االجتماعية والمواقع اإللكترونية العربية .رسالة ماجستير
في اإلعالم واالتصال .بكمية اآلداب والتربية باألكاديمية العربية في الدانمارك.

 المالح ،تامر (2217م) المواطنة الرقمية ،مصر  ،دار السحاب لمنشر والتوزيع
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 مسودة السياسة الحكومية لممشاركة:)2213(  ىيئة تقنية المعمومات
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ممحق :مقياس اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس نحو تأصيل عمم النفس الوطني لتحقيق
المواطنة الرقمية بوسائل التواصل االجتماعي

*مطموب

البيانات الديموغرافية (النوع) *

 ذكر

 انثى

البيانات الديموغرافية (السن) *

 تتراوح ما بين ( 32إلى أقل من )22

 تتراوح ما بين من ( 22إلى أقل من  22سنة)
 تتراوح ما بين (من  22إلى أقل من )22

 تتراوح أعمارىم ما بين من ( 22سنة فأكثر)
البيانات الديموغرافية (المؤىل العممي)*

 الماجستير
 الدكتوراه (استاذ مساعد)

 الدكتوراه (استاذ مشارك)

البيانات الديموغرافية (الخبرة) *

 أقل من  2سنوات
 من  2إلى أقل من  02سنوات
 من  02سنة فأكثر

أرى أن دور مواقع التواصل لتحقيق المواطنة الرقمية لو أثر في التوعية باألمن النفسي

الوطني *

 ايجابي
 متوازن
 سمبي

رأي في مراقبة مواقع التواصل االجتماعي لضرورات األمن النفسي الوطني السعودي*

 القرار ضرورة ممحة لحماية أمن البالد ورصد المخاطر األمنية
 تقييد لمحريات وتدخل في حياة المواطنين

تأثير مواقع التواصل عمى األمن النفسي االجتماعي*
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 ايجابي
 سمبي

 ليس ليا تأثير عمى االمن االجتماعي

تأثير مواقع التواصل عمى األمن النفسي االقتصادي*

 ايجابي
 سمبي

 ليس ليا تأثير عمى االمن االقتصادي

تأثير مواقع التواصل عمى األمن النفسي الفكري*

 ايجابي
 سمبي

 ليس ليا تأثير عمى االمن الفكري

مقترحات اخرى لتطوير دور مواقع التواصل االجتماعي في التوعية بمتطمبات األمن النفسي

الوطني (االجابة اختياري)
إجابتك

إرسال
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