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 ص هخستامل
ن وغُشهب مه شبكبث َهذف انبذث انذبنً انخعشف عهٍ دوس األسشة فً مىاجهت مخبطش انفُس بى

انخىاصم االجخمبعٍ عهً األمه انفكشٌ ألبىبءهب، وحمذَم بعض اِنُبث انممخشدت انخٍ َمكه أن 

 حخخزهب األسشة فً مىاجهت مخبطش هزي انشبكبث ؛ نخعضَض األمه انفكشٌ نذٌ أبىبءهب.

ٍ عُىت مه واعخمذ انبذث عهً انمىهج انىصفٍ انخذهُهٍ مه خالل حطبُك اسخببوت ، مكىوت مه عه

أعضبء هُئت انخذسَس ببنجبمعبث انمصشَت انمخخهفت: )انعبمت /األصهش/ انخبصت(؛ نهخعشف عهٍ 

 آسائهم دىل آنُبث األسشة فً مىاجهت مخبطش انفُس بىن عهً األمه انفكشٌ ألبىبءهب .

والخصش انبذث فً انخعشف عهٍ دسجت حىافش آنُبث األسشة فً مىاجهت مخبطش انفُس بىن عهً 

مه انفكشٌ ألبىبءهب ودسجت أهمُت هزي اِنُبث ، ولذ حم حذذَذ شبكت انفُس بىن وظشاً ألوهب حخصذس األ

لبئمت شبكبث انخىاصم االجخمبعٍ مه دُث عذد انمسخخذمُه انىشطُه، وهٍ األكثش حفضُالً 

واسخخذامبً بُه انشببة وخبصت طالة انجبمعت ، كمب الخصش انبذث عهٍ آساء عُىت عشىائُت مه 

 عضبء هُئت انخذسَس بذسجبحهم انعمهُت انمخخهفت ببعض انجبمعبث انمصشَت انمخخهفت.أ

 ولذ أسفش انبذث عه مجمىعت مه انىخبئج أهمهب:

أن دسجت حىافش آنُبث األسشة فً مىاجهت مخبطش انفُس بىن عهً األمه انفكشٌ ألبىبءهب  -

 ذاً.بذسجت مىخفضت، بُىمب جبءث دسجت أهمُت هزي اِنُبث مشحفعت ج
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ال حىجذ فشوق راث دالنت إدصبئُت بُه مخىسظ دسجبث أفشاد انعُىت دىل دسجت حىافش آنُبث  -

األسشة فً مىاجهت مخبطش شبكبث انخىاصم االجخمبعٍ عهً األمه انفكشٌ ألبىبءهب وفمبً نمخغُشاث 

ظ دسجبث انجىس، وانذسجت انعهمُت، ووىع انجبمعت؛ بُىمب حىجذ فشوق راث دالنت إدصبئُت بُه مخىس

أفشاد انعُىت دىل دسجت حىافش هزي اِنُبث وفمبً نمخغُش انخـخـصص )وظــشٌ/عمهـــٍ( نصبنخ 

 انخخصصبث انعمهُت.

ال حىجذ فشوق راث دالنت إدصبئُت بُه مخىسظ مجمىع مشبعبث دسجبث أفشاد انعُىت مه  -

س بىن عهً األمه أعضبء هُئت انخذسَس دىل دسجت أهمُت آنُبث األسشة فً مىاجهت مخبطش انفُ

انفكشٌ ألبىبءهب وفمبً نمخغُشاث انجىس، وانذسجت انعهمُت، ووىع انجبمعت؛ بُىمب حىجذ فشوق راث 

دالنت إدصبئُت بُه مخىسظ دسجبث أفشاد انعُىت دىل دسجت أهمُت هزي اِنُبث وفمبً نمخغُش 

 انخـخـصص )وظــشٌ/عمهـــٍ( نصبنخ انخخصصبث انىظشَت.

دصبئُت بُه مخىسطبث دسجبث أفشاد انعُىت دىل دسجت حىافش آنُبث فشوق راث دالنت إ -

األسشة فً مىاجهت مخبطش انفُس بىن عهً األمه انفكشٌ ألبىبءهب، ومخىسطبث دسجبحهم دىل 

( ، وهٍ لُم دانت 22.3أهمُت هزي اِنُبث نمىاجهت مخبطش انفُس بىن، دُث بهغج لُمت ث:) 

خبئج حشُش إنً أن أفشاد انعُىت مه أعضبء هُئت انخذسَس .(، وهزي انى20إدصبئُبً عىذ مسخىي )

َذسكىن األهمُت انكبُشة ِنُبث األسشة فً مىاجهت مخبطش انفُس بىن وغُشهب مه شبكبث انخىاصم 

االجخمبعٍ عهً األمه انفكشٌ ألبىبءهب، إال أن هزي اِنُبث غُش مخىافشي ببنمذس انزٌ َمكه أن َسبهم 

 ذٌ طالة انجبمعت نمىاجهت هزي انمخبطش.فٍ حعضَض األمه انفكشٌ ن

وفً وهبَت انبذث الخشح انببدثىن بعض اِنُبث انخٍ َمكه أن حخخزهب األسشة فً مىاجهت مخبطش  

 انفُس بىن وغُشهب مه شبكبث انخىاصم االجخمبعٍ عهً األمه انفكشٌ.

ىاصم االجخمبعٍ، : دوس األسشة، شبكبث انخىصم االجخمبعً، مخبطش شبكبث انخانكهًاث انًفتاحيت

 . األمه انفكشٌ
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The role of the family in facing the risks of social networks 

 on the intellectual security of their children 

Abstract 

The current research aims to identify the role of the family in facing the 

risks of Facebook and other social networks on the intellectual security of 

their children, and to present some suggested mechanisms that the family 

can take in facing the risks of these networks; To enhance the intellectual 

security of her children. 

The research relied on the descriptive analytical method through 

applying a questionnaire to a sample of faculty members in different 

Egyptian universities: (public / Al-Azhar / private); To get to know their 

views on family mechanisms in the face of Facebook's dangers to the 

intellectual security of their children. 

The research was limited to identifying the degree of availability of 

family mechanisms in the face of Facebook risks to the intellectual security 

of their children and the degree of importance of these mechanisms, and the 

Facebook network was identified because it tops the list of social networks 

in terms of the number of active users, and it is the most preferred and used 

among young people, especially students The university, as the research was 

limited to the opinions of a random sample of faculty members with their 

different practical degrees in some different Egyptian universities. 

The search resulted in a set of results, the most important of which are: 

- The degree of availability of family mechanisms in the face of 

Facebook's risks to the intellectual security of their children is low, while 

the degree of importance of these mechanisms is very high. 

- There are no statistically significant differences between the average 

scores of the sample members about the degree of availability of family 

mechanisms in facing the dangers of social networks on the intellectual 

security of their children according to gender, degree, and type of 

university; While there are statistically significant differences between the 

average scores of the sample individuals about the degree of availability of 

these mechanisms according to the specialty variable (theoretical / practical) 

for the benefit of practical specialties. 
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- There are no statistically significant differences between the average of 

the total squares of the scores of the sample members of the faculty about 

the degree of importance of family mechanisms in facing Facebook risks to 

the intellectual security of their children according to gender variables, 

degree, and type of university; While there are statistically significant 

differences between the average scores of the sample individuals about the 

degree of importance of these mechanisms according to the specialty 

variable (theoretical / practical) in favor of theoretical specialties. 

- Statistically significant differences between the mean scores of the 

members of the sample about the degree of availability of family 

mechanisms in the face of Facebook risks to the intellectual security of their 

children, and their average levels about the importance of these mechanisms 

to face the Facebook risks, as the value of T: (54.2), which are statistically 

significant values when Level (01.), and these results indicate that the 

members of the sample from the faculty are aware of the great importance 

of family mechanisms in facing the risks of Facebook and other social 

networks on the intellectual security of their children, but these mechanisms 

are not available to the extent that can contribute to strengthening 

Intellectual security for university students to face these risks. 

 At the end of the research, the researchers suggested some suggested 

mechanisms that the family could take in confronting the dangers of 

Facebook and other social networks on intellectual security. 

Key words: the role of the family, social networks, the dangers of social 

networks, intellectual security 
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 :البحث  مقدمة 
األمف بكافة صكره كأشكالو يعد مف أىـ الحاجات الفطرية التي ال يمكف أف يككف سمكؾ اإلنساف     

سكيان بدكنو، كىك مطمب حيكم ال يستغني عنو أحد ، بؿ ىك مطمب الشعكب كافة بال استثناء، كىك 
لذيف يعبدكنو كيكحدكنو، فا نعمة مف أجؿ النعـ التي أنعميا ا عمى بني البشر ككعد بيا عباده ا

اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنَُّيْم ِفي اْْلَْرِض َكَما "﴿سبحانو كتعالى يقكؿ:  َوَعَد المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُموا الصَّ
َلُيَبدَِّلنَُّيم مِّن َبْعِد َخْوِفِيْم َأْمًنا، اْسَتْخَمَف الَِّذيَن ِمن َقْبِمِيْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُيْم ِديَنُيُم الَِّذي اْرَتَضٰى َلُيْم وَ 

ِلَك َفُأولَِٰئَك ُىُم اْلَفاِسُقونَ  ( ، كقد بّيف 55" النكر )﴾ َيْعُبُدوَنِني ََل ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا، َوَمن َكَفَر َبْعَد ذَٰ
لو كأف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أف األمف أعظـ مطمب لممسمـ في ىذه الحياة، كأنو بحصك 

من أصبح منكم آمنًا في سربو، معافى في “المسمـ ظفر بما في الدنيا؛ قاؿ صمى ا عميو كسمـ: 
 ”...جسده، عنده قوت يومو، فكأنما حيزت لو الدنيا

إف المحمؿ لألكضاع في العالـ بصفة عامة كالعالـ العربي كاالسالمى بصفة خاصة يجد اف    
معظمو إلى ما أفرزتو بعض األفكار كاإليديكلكجيات المنحرفة مايشيد مف حركب كنزاعات يعكد في 

التي حممت في طياتيا أكىامان عقدية كثقافية كسياسية متعددة، أكجدت قناعات كأفكار سمبية خاطئة 
تتنافى مع قيـ المجتمع كتتناقض مع تعاليـ اإلسالـ ككسطيتو كاعتدالو كىك ما أدل إلى انتشار 

ى التشدد كالغمك المخالؼ لتعاليـ الكتاب كالسنة، مف أبرز السمات االنحراؼ الفكرم حتى أضح
 المعاصرة التي تدفع نحك التطرؼ كتؤسس لإلرىاب بشتى صكره كأنكاعو.

لقد كاف الشائع بيف الكثرة مف الناس، عندما ُتذكر كممة " األمف "، أف تستدعى إلى التصكر العاـ    
لمتمثؿ في الشرطة، لحفظ األمف بيف المكاطنيف ما ىك معركؼ مما يتصؿ باألمف الداخمي ا

كمؤسسات المجتمع الداخمي، كاألمف الخارجي المتمثؿ في القكات المسمحة، لمحفاظ عمى أمف الكطف 
إذا تيددتو أخطار خارجية، اال أف األمف اآلف لو مفيـك أكسع مف ذلؾ، حيث تتسع دائرتو إلى 

حرافات فكرية أك عقائدية مخالفة.. كيعني أيضان صيانة عقكؿ كأفكار أفراد المجتمع ضد أم ان
الحفاظ عمى مككنات المجتمع الثقافية األصيمة في مكاجية التيارات الثقافية الكافدة أك األجنبية 
المشبكىة، كالدعكة إلى سالمة الفكر مف االنحراؼ الذم يشكؿ تيديدان لألمف الكطني أك أحد مقكماتو 

 (4،  6106ية، كاألخالقية، كاألمنية.) الدىشاف، الفكرية، كالعقائدية، كالثقاف
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ذا كاف لألمف فى ضكء ذلؾ صكره كأشكالو المتعددة، فاف األمف الفكرم ىك األساس ألم أمف،      كا 
عمى اعتبار أف الفرد إذا امتمؾ فكران سميمان راشدان استطاع أف ينعـ باألمف كاالستقرار الشامؿ الذل 

و ،  فاألمف الفكرم يتعمؽ بتمؾ األنشطة كالتدابير المشتركة بيف الدكلة ينشده المجتمع الذم يعيش في
كالمجتمعات جنيب األفراد كالجماعات شكائب عقدية أك فكرية أك نفسية تككف سببان في انحراؼ 

 (.4،  6106،ب أك سببان في الكقكع في الميالؾ) الدىشافكاالخالقى عف جادة الصكاالسمكؾ كاألفكار 
كقكؼ عمى اآلثار اإليجابية المترتبة عمى تحقيؽ األمف الفكرم إذا ُعرفت درجة كيمكف ال    

الخطكرة التي يمثميا فقداف ىذا األمف عمى الفرد كالمجتمع كالدكلة كاألمة كميا، فالشؾ أف ثمار 
تحقيؽ األمف الفكرم تتجاكز ما يمكف أف يجنيو المجتمع مما سكاه مف مجاالت األمف األخرل، كذلؾ 

 (.06ـ، ص 6106الرتباط األمف الفكرم بجميع ىذه المجاالت )الخميسى، بدكل، نظران 
كتعزيز األمف الفكرم يتطمب ضركرة العمؿ عمى تكفير كؿ أسباب حمايتو كاستقامتو كالمحافظة     

عميو، ككذلؾ العمؿ عمى رصد كدراسة كؿ ما مف شأنو التأثير عمى سالمتو كاستقامتو، بؿ تيديده، 
مصادر تيديد األمف الفكرم تعددت كاختمفت باختالؼ مركجييا خاصة في عصر  كاذا كانت

المعمكماتية كاالنفجار المعرفى، يجب أف تبدأ معالجة االنحرافات الفكرية بمعالجة األسباب كالعكامؿ 
 (.albawabhnews.comـ، 6108المؤدية ليا كالكقاية منيا )الدىشاف، 

ة في مجاؿ المعمكمات كاالتصاالت، كالبث الفضائي المرئي كفى ظؿ زخـ الثكرة التكنكلكجي    
كالمسمكع كالمقركء، كظيكر شبكة اإلنترنت كشبكات التكاصؿ االجتماعي، كالتي أكجدت أرضان 
خصبة لبث السمـك القاتمة في عقكؿ الناشئة، أثرت عمى معظـ القيـ السائدة في المجتمعات تأثيران 

السمبية ، السيما في المجاؿ الفكرم لمفرد حيث أصبح ىدفنا سيالن لمميؿ بالغَا، بتأثيراتيا اإليجابية ك 
كالغكاية بو تحت مسميات كدعاكل مذىبية منافية لمفطرة السميمة كخارجة عف نطاؽ العقكؿ السكية، 

 كصمت الى حد التطّرؼ كالتكفير كالقتؿ كالتدمير .
ا كمخاطرىا، كما أنيا ال تقيـ كزنا لما ىك مكجكد فالتكنكلكجيا ال تعبأ بانتقاداتنا كتفنيدنا لسمبياتي   

مف قيـ كعادات كأنماط كتقاليد كثقافات كطقكس سائدة في المجتمعات اإلسالمية كالعربية 
بالخصكص، كما أف الشاب أصبح اسيران ليا، خاضعان لكؿ ما جاءت بو مف عادات كأنماط جديدة 

ب لما يحدث فيو، معّرضان لكؿ ما ىك صالح حيث أصبح يعيش في عالـ مفتكح بدكف رقيب كال حسي
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كعمي رأسيا  -كطالح في الكقت نفسو، مما يبث عبر ىذه الكسائط االتصالية كاإلعالمية الحديثة
؛ مما جعمو يعيش حالة مف االغتراب كالعزلة داخؿ مجتمعو كأسرتو،  -شبكات التكاصؿ االجتماعي 

كالعالـ الذم تصكره لو ىذه الشبكات، مما قد يكّلد حيث أصبح ال يدرؾ كال يفرؽ بيف عالمو المعيشي 
 (.296ـ ، ص6105شيء مف اإلحباط كالقمؽ كالقنكط مف كاقعو المعيشي)الكبيسي، قادر، حميد ،

فقد أصبحت شبكات التكاصؿ االجتماعي تمثؿ قكة كبيرة في التكاصؿ االلكتركني، كفي التأثير    
كياتيـ، كلعؿ ىذا ما تسفر عنو تقارير عالمية كثيرة عمى مستخدمييا كفي تشكيؿ اتجاىاتيـ كسمك 

ـ، 6161صدرت عف جيات كمكاقع عبر العالـ، فقد كشؼ تقرير صادر في شير يناير مف عاـ 
كمنصة إدارة حسابات التكاصؿ االجتماعي  (We Are Socialعف مكقع كم آر سكشياؿ )

جتماعي في العالـ تزايدت ، أف أعداد مستخدمي شبكات التكاصؿ اال (Hootsuiteىكتسكيت )
مميكف شخص في الكطف العربي،  026.0: سنكيا، منيـ 00مميار، أم بزيادة  2.484لتصؿ إلي
% مف عدد سكاف المنطقة، كما كشؼ ىذا التقرير، أف الفيس بكؾ تتصّدر قائمة 52أم نحك 

%، كجاء مكقع 90المنصات االجتماعية كُتعد األكثر استخدامان مف ِقبؿ المصرييف بنسبة بمغت 
%، ثـ 79%، تاله تطبيؽ المحادثة النصية )كاتس آب( بنسبة 89اليكتيكب فى المركز الثاني بنسبة 

%.، كاحتّؿ تطبيؽ مشاركة الصكر )إنستجراـ( المركز الخامس بنسبة 72فيس بكؾ ماسنجر بنسبة 
ان، كحصد مكقع سابع” لينكد إف“%، ثـ مكقع التكظيؼ الميني 56%، أعقبو مكقع تكيتر بنسبة 68

%، أعقبو تطبيؽ بنتريست بنفس النسبة، 65سناب شات لمشاركة الصكر، المركز الثامف بنسبة 
 (.Simon Kemp,2020%  )64بينما حصد تطبيؽ تيؾ تكؾ المركز العاشر بنسبة 

كتقكدنا ىذه األرقاـ إلى أىمية تعزيز األمف الفكرم لمكاجية مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف شبكات 
كاصؿ االجتماعي، كسبر أغكاره نظران ألىميتو في حصانة الفكر الكطني مف األفكار اليدامة الت

كالمضممة، كصناعة جدار افتراضي يحكؿ بيف الشباب كبيف كمية ىذه المعمكمات التي تتدفؽ بخيرىا 
 كشرىا عبر ىذه الشبكات كحمايتيـ مف أضرارىا.
اصرة عمى رجاؿ األمف كحدىـ بؿ مسؤكلية كؿ كانطالقان مف ذلؾ لـ تعد ميمة تحقيؽ األمف ق

 مؤسسات المجتمع كمف أبرزىا المؤسسات التربكية كمؤسسات التنشئة االجتماعية .
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ففي عصر العكلمة كالسمكات المفتكحة كالغزك الثقافي بشتى صنكفو الصالحة كالطالحة، يكاجو 
عف أم مسئكلية محاسبة كمراقبة  اآلباء كاألميات بآالؼ معمميف كمربيف جدد، غير مرئييف، بعيديف

كضبط؛ األمر الذم يتطمب بنية أخالقية صمبة تستطيع الصمكد أماـ كؿ ىذه اإلغراءات المتالحقة، 
 كالتيارات الفكرية اليدامة الكافدة عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي .

مجتمع كتنشئة كتعد األسرة مف أىـ المؤسسات االجتماعية المنكط بيا تحقيؽ األمف الفكرم في ال
 األبناء بطريقة سكية لمكاجية مخاطر شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األمف الفكرم لدييـ

 :مشكمة البحث وتساؤَلتو 
قباؿ الشباب عمى استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي؛       في ظؿ التقدـ التكنكلكجي السريع كا 

، كقد تؤدم إلى تيديد قيمو كأعرافو األمر الذم يتضمف مخاطر متعددة عمي كافة جكانب المجتمع
كزعزعة استقراره، كىناؾ بحكث دراسات عديدة أشارت إلي مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف شبكات 

 التكاصؿ االجتماعي كتأثيرىا عمي الشباب مف النكاحي االجتماعية كاألخالقية كالسياسية، 
-Debatin& et al,2009,pp83كانعكاساتيا عمي أمنيـ الفكرم، مثؿ دراسة ديباتف كآخركف )

(،التي استيدفت التعرؼ عمى التأثيرات السمبية المكجكدة بالفيس بكؾ، خاصة تمؾ المتعمقة 108
بانتياؾ الخصكصية، كالتعرؼ عمى أىمية الفيس بكؾ لمستخدميو، كما ىك الدكر الذم يمعبو في 

ح أمران يخيؼ الجميع، كتحكؿ حياتيـ االجتماعية، كأظيرت نتائج الدراسة أف اقتحاـ الخصكصية أصب
إلى كاقع يممسو الجميع لذا ترل الدراسة أف االستخداـ اآلمف لخدمات شبكة التكاصؿ االجتماعي 

ـ( التي استيدفت الكشؼ 6102يتطمب حدكث تغيرات في تكجيات المستخدميف، كدراسة )دركيش، 
ع التكاصؿ االجتماعي عبر عف بعض التداعيات األخالقية السمبية الناتجة عف التعامؿ مع مكاق

شبكة اإلنترنت، كأظيرت نتائج الدراسة أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي ليست في حد ذاتيا مصدر 
نما يجب الرجكع ألصؿ مصدر الخبر لمتأكد مف مصداقيتو، كما  مكثكقا لممعمكمات كاألخبار؛ كا 

مكاقع، كدراسة ينبغي انتياج المكضكعية في التعامؿ مع المعرفة المتاحة عمى تمؾ ال
ـ( التي استيدفت إيجاد آليات لتأىيؿ األسرة كتحسيف قدرتيا لمتعامؿ مع الجكانب 6104)الشريفيف،

النفسية كالعقمية لألبناء، كذلؾ إليجاد شخصيات متكازنة نفسيا كعقميا كاجتماعيا، كتتمثؿ آليات 
مقضاء عمى كؿ أشكاؿ تحقيؽ األمف الفكرم في تعزيز الحكار كالتفكير المستقؿ كالمكضكعي ل
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التعصب كالتضميؿ الفكرم، كأظيرت نتائج الدراسة أف تحقيؽ األمف النفسي كالفكرم لدل األبناء 
ـ( التي استيدفت 6105يحمييـ مف األفكار المضممة كقبكؿ األفكار قبؿ نقدىا، كدراسة )البرجى،
عالقات األسرية بيف أفراد التعرؼ عمى مدل تأثير شبكات التكاصؿ االجتماعى عبر اإلنترنت عمى ال

األسرة، كاعتمدت الدراسة عمي المنيج الكصفي، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد تأثير الستخداـ مكاقع 
شبكات التكاصؿ االجتماعى عمى تكاصؿ األبناء مع األسرة باختالؼ كثافة استخداـ تمؾ المكاقع 

األبناء باألسرة كباألصدقاء كاألقارب كفى نفس االتجاه اختالؼ تأثير استخداـ المكاقع عمى عالقة 
ـ( التي استيدفت الكشؼ عف 6105باختالؼ المستكل االجتماعى االقتصادل، كدراسة )مشرؼ،

تداعيات شبكات التكاصؿ االجتماعي عمي تحقيؽ االمف الفكرم لدم طالب التعميـ الجامعي، 
مجمكعة مف التدابير كاعتمدت الدراسة عمي المنيج الكصفي كأكصت  الدراسة بضركرة كضع 

اإلحترازية القانكنية أك التشريعية أك األمنية لمحد مف التداعيات السمبية لشبكات التكاصؿ االجتماعي، 
يجاد قناة اتصاؿ بيف المؤسسات التربكية كبيف أكلياء األمكر؛ لممحافظة عمى أبنائيـ مف عممية  كا 

( التي استيدفت معرفة اآلثار التربكية 6106إدماف الفيس بكؾ كغيره مف الكسائؿ، كدراسة)المعيذر،
الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األمف الفكرم لدل طالبات المستكل الجامعي، كاعتمدت 
عمي المنيج الكصفي التحميمي، كتكصمت الدراسة إلي أف اآلثار التربكية الستخداـ شبكات التكاصؿ 

ـ( 6106ستكل الجامعي كبيرة، كدراسة )الفكاعير،االجتماعي عمى األمف الفكرم لدل طالبات الم
التي استيدفت الكشؼ عف دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي بتيديد األمف الفكرم لممستخدميف 
الشباب مف طمبة الجامعات مف كجية نظر طالبات كمية اربد الجامعية، اعتمدت الدراسة عمي 

ج الدراسة أف لشبكات التكاصؿ االجتماعي المنيج الكصفي التحميمي المنيج الكصفي، كأظيرت نتائ
دكران كاسعان كنشيطان عمى تيديد األمف الفكرم لمشباب الجامعي خاصة الجكانب االجتماعية، 

(التي استيدفت التعرؼ Falah,2016 &Aminاألخالقية، كاآلراء كاالتجاىات، كدراسة فالح، أميف)
أبنائيـ مف كجية نظر طالب الجامعات  عمي دكر األسر األردنيو في تعزيز األمف الفكرم لدم

األردنيو كاعتمدت الدراسة عمي المنيج الكصفي، كتكصمت الدراسة إلي ضركرة متابعو األسر لشؤكف 
أبنائيا باستمرار مف أجؿ حمايتيـ مف مخاطر التطرؼ الفكرم كتكعيتيـ كشرح مخاطر التطرؼ 

مؤسسات التنشئة االجتماعية مف أجؿ كاإلرىاب عمي أمف المجتمع، كما يجب التعاكف بيف جميع 
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تعزيز األمف الفكرم لألسر؛ لما لو مف دكر كبير في تعزيز األمف الفكرم لدم أبنائيـ، 
ـ (التي استيدفت التعرؼ عمى مالمح خبرة كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية 6106كدراسة)محمكد،

ـ المجتمعية كأساليب الحكار كاليند في مكاجية مخاطر شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى القي
المجتمعي كأظيرت نتائج الدراسة أف ضركرة غرس القيـ المجتمعية في نفكس األبناء، كتفعيؿ برامج 
الرقابة األبكية، كتربية األفراد داخؿ األسرة عمى آداب الحكار كاالستماع لمرأم اآلخر، كدراسة ثابا 

(Thapa,2017التي استيدفت التعرؼ عمى انطباعات )  المراىقيف كاآلباء حكؿ التأثيرات اإليجابية
أك السمبية لمفيس بكؾ عمي عالقتيـ، كاعتمدت الدراسة إلى حد كبير عمي طريقو البحث النكعي، 
كتكصمت الدراسة إلي أف قضاء الكثير مف الكقت في استخداـ الفيس بكؾ قد أثر بشكؿ ممحكظ عمي 

ة الخالؼ بينيـ، كما أف االستخداـ المفرط لمفيس بكؾ عالقة اآلباء كاألميات كالشباب ك زاد مف حد
يؤدم إلى إدماف الفيس بكؾ، كما أف اآلباء أقؿ إطالعان عمي أنشطة المراىقيف في الفيس بكؾ، 
كينبغي أف يككف اآلباء عمي بينو مف أنماط النشاط العاـ لممراىقيف عمي الفيس بكؾ، كتحديد فترة 

أف يتيح لممراىقيف االستفادة العالية مف الفيس بكؾ كيحد مف زمنية الستخداـ الفيس بكؾ يمكف 
ـ( التي استيدفت التعرؼ عمى تيديدات شبكات التكاصؿ 6107الخالؼ مع اآلباء، كدراسة )سكيمـ،

اإلجتماعي لألمف الفكرم كما يدركيا الشباب الجامعي كآليات مكاجيتيا كأظيرت نتائج الدراسة أف 
ُمثؿ خطران حقيقيان ُييدد أمف المجتمع كاستقراره، حيث أسيمت في إثارة شبكات التكاصؿ اإلجتماعي ت

الفتف داخؿ المجتمع مف خالؿ نشر اإلشاعات كالمعمكمات المغمكطة كالتشكيؾ كالتشيير باآلخريف، 
كالتجسس عمييـ كانتحاؿ شخصياتيـ، كظيكر قيـ غريبة عمى المجتمع تخالؼ دينو كعاداتو كتقاليده، 

ـ( التي استيدفت بياف أثر 6108قات غير المشركعة بيف الجنسييف، كدراسة)المعبكف، كتسييؿ العال
استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى القيـ األسرية لدل الشباب الجامعي، كأظيرت نتائج 
الدراسة أف استخداـ الفايسبكؾ لـ يمغ القيـ األسرية كلكف سيككف لو تأثير عمى المدل البعيد بالنظر 

ـ( التي استيدفت التعرؼ عمى أثر استخداـ مكاقع 6109نتائج القيـ السمبية، كدراسة) حسف، إلى
التكاصؿ االجتماعي عمى النسؽ القيمى لمشباب المصرم، كاعتمدت الدراسة عمي المنيج الكصفي 

رل، كأف التحميمي، كأظيرت نتائج أف لمكاقع التكاصؿ االجتماعي تأثيران سمبيان كبيران عمى الترابط األس
استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي أدل إلى اإلىماؿ في تأدية الشعائر الدينية مثؿ: تأخير الصالة، 
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حدث بمبمة  ضعاؼ اليكية الدينية، كالتشكيؾ في المعمكمات الدينية التي يحصؿ عمييا الشباب، كا  كا 
 فكرية، كانشقاقان في رأل الشباب حكؿ القضايا المختمفة.

ىذه الدراسات عمي ضركرة كضع آليات كاستراتيجيات لمكاجية ىذه المخاطر كقد أكدت معظـ 
الميددة ألمف المجتمع كاستقراره عف طريؽ تحقيؽ كافة أنكاع األمف، كعمى كجو الخصكص األمف 
الفكرم الذم أصبح تعزيزه ضركرة ممحة باعتباره السبيؿ لتحقيؽ األمف كاالستقرار في المجتمع كمف 

عك إلى تعزيز األمف الفكرم لدم أفراد المجتمع، كال سيما الشباب؛ لمكاجية مخاطر ثـ فإف األمر يد
 ىذه الشبكات.

كتعد األسرة األساس في بناء كتطكر المجتمعات ميما كاف حجميا، كليا دكر رئيس في اكتشاؼ 
تماعية كمعالجة كثير مف المشكالت التربكية كاالجتماعية، كبدكف مشاركتيا كتحمميا لممسؤكلية االج

الشاممة يصعب مكاجية مشكالت المجتمع صغيرة كانت أـ كبيرة؛ فيى النكاة األكلى التي يقـك عمييا 
المجتمع كىى األساس في اعداد كتنشئة األبناء كغرس القيـ كالمبادئ في نفكسيـ، ك تككيف األفكار 

 اليدامة. اإليجابية عندىـ كتأميف ىذه األفكار مف التطرؼ أك االنسياؽ كراء األفكار
كما تعد األسرة قسمة ىامة مف قسمات أمننا الفكرل كىكيتنا الثقافية، بؿ ىي قيمة إنسانية، عمى 
صالحيا يبنى صالح األمة كالمجتمع، كلألسرة مفيـك في ىكيتنا الثقافية يقيميا عمى الزكاج الشرعي 

فدة، في ظؿ عالقات الذم يحقؽ االختصاص بيف ذكر كأنثى، لتضـ بعد ذلؾ البنيف كالبنات كالح
ككاجبات كحقكؽ األبكة كاألمكمة كالبنكة كفؽ منظكمة مف القيـ اإلسالمية، جعمت كتجعؿ مف األسرة 
كاحة السكف كالسكينة كالمكدة كالرحمة، المحككمة بالميثاؽ الغميظ، ميثاؽ الفطرة التي فطر ا الناس 

لى مف مؤسسات التنشئة االجتماعية ( ، فاألسرة ىي المؤسسة األك 056ـ، ص6106عمييا)المنكفي،
التي يرتبط بيا الفرد، كيستقي منيا ثقافتو بما تحكيو مف عقيدة كقيـ كلغة كاتجاىات كميكؿ كتقاليد 
كغيرىا، كىي المحضف األكؿ لمتربية، كالكعاء الذم تتشكؿ داخمو شخصية الفرد، بما تحممو مف 

 (.602، ص 6102سمات كخصائص )الدكسرم، 
مف ذلؾ فالبد لألسرة أف تأخذ دكرىا اإليجابي في مكاجية مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف كانطالقان 

شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األمف الفكرم ألبناءىا، كذلؾ مف خالؿ تركيز كؿ الجيكد عمى 
 تفعيؿ دكرىا في تكعية كتكجيو أبنائيا لمحد مف مخاطر ىذه الشبكات .
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البحث الراىف في محاكلة االجابة عف السؤاؿ الرئيس التالى  فى ضكء كؿ ما سبؽ تحددت مشكمة 
ما دكر األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األمف 

 الفكرم ألبناءىا؟"
 ولإلجابة عن ىذا التساؤل يستمزم اْلمر اإلجابة عن التساؤَلت الفرعية التالية :

 رىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي عمي األمف الفكرم ؟ما مخاطر الفيس بكؾ كغي .0
 ما درجة تكافر آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا ؟  .6
 ما درجة أىمية آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا ؟ .2
درجات أفراد العينة حكؿ درجة تكافر ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  .4

آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا باختالؼ بعض 
 المتغيرات: الجنس، الدرجة العممية، التػخػصص، كنكع الجامعة؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أفراد العينة حكؿ درجة أىمية  .5
رة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا باختالؼ بعض آليات األس

 المتغيرات: الجنس، الدرجة العممية، التػخػصص، كنكع الجامعة؟
ما اآلليات المقترحة التي يمكف أف تتخذىا األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف  .6

 ا ؟شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األمف الفكرم ألبناءى
 :أىداف البحث 

ييدؼ البحث الحالى الى تقديـ بعض اآلليات المقترحة التي يمكف أف تتخذىا األسرة فى مكاجية 
 مخاطر ىذه الشبكات عمى  األمف الفكرم لدم أبناءىا، مف خالؿ استعرض 

 :أىمية البحث 
 تكمن أىمية البحث الحالي فيما يمي:

حالية كخصائص حاضرنا المعاصر بما فيو الضركرة الممحة التي فرضتيا ظركؼ الحياة ال .0
مف تحديات مادية كانحرافات فكرية، كاعتبار قضية األمف الفكرم مف قضايا العصر اآلنية 

 كالخطيرة التي ليا أبعادىا التربكية المتعددة سكاء بالنسبة لمفرد أك المجتمع .
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كىي شبكات التكاصؿ  طبيعة الظاىرة التي تتناكليا ككاقعيا عمى األفراد كالمجتمعات؛ أال .6
االجتماعي التي فرضت نفسيا عالميان، كانعكست آثارىا في الكقت الراىف عمى أمف 

 كاستقرار العديد مف المجتمعات .
محاكلة إبراز دكر األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف شبكات التكاصؿ  .2

ة ميمة كمؤثرة في كياف االجتماعي عمى األمف الفكرم ألبناءىا، الذيف يعدكا طاقة بشري
 المجتمع، َفُيـ قادة المستقبؿ كرجاؿ الغد.

 :منيج البحث وأداتو 
يعتمد البحث الحالي عمى المنيج الكصفي التحميمي لمالءمتو لطبيعة كأىداؼ ىذا البحث مف خالؿ  

تطبيؽ استبانة عمي عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية المختمفة؛ لمتعرؼ عمي 
 ائيـ حكؿ آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا .آر 

  :حدود البحث 
اقتصر البحث فى التعرؼ عمي درجة تكافر آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى 

تتصدر األمف الفكرم ألبناءىا كدرجة أىمية ىذه اآلليات، كقد تـ تحديد شبكة الفيس بكؾ نظران ألنيا 
قائمة شبكات التكاصؿ االجتماعي مف حيث عدد المستخدميف النشطيف، كىي األكثر تفضيالن 
كاستخدامان بيف الشباب كخاصة طالب الجامعة، كما اقتصر البحث عمي آراء عينة عشكائية مف 

 أعضاء ىيئة التدريس بدرجاتيـ العممية المختمفة ببعض الجامعات المصرية المختمفة.
 بحث:مصطمحات ال 

 مف أىـ المصطمحات المستخدمة فى ىذا البحث ما يمى:
 الدور: (1

يعرؼ الدكر لغكيان بأنو الطكاؼ حكؿ الشئ حتي عاد لمكضع البداية، كدار الشئ يدكر كدكرانان )ابف  
(، ك الدكر ىك الميمة كالكظيفة كقاـ بدكر  ال شارؾ 516-515ـ، ص ص 6119منظكر، 

ك السمكؾ المتكقع مف الفرد فى الجماعة اك النمط الثقافى المحدد بنصيب كبير، كالدكر االجتماعى ى
 لسمكؾ الفرد الذل يشغؿ مكانة معينة. 
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كيمكف تعريفو الدكر في االصطالح بأنو الداللة الكاضحة لمنظاـ الثقافي في مركز اجتماعي معيف 
ا المركز كتكقعاتو شامالن لمسمكؾ كاالتجاىات كالقيـ التي يقدرىا المجتمع عمي كؿ فرد كيشغؿ ىذ

السمككية المشركعة تجاه اآلخريف في أدكارىـ كمراكزىـ المنبثقة مف نفس النظاـ الثقافي)القحطاني، 
(، كما ُيعرؼ بأنو مجمكعة مف األنشطة المرتبطة أك األطر السمككية التي تحقؽ 81ـ ، ص6107

بسمكؾ الفرد في المكاقؼ ما ىك متكقع في مكاقؼ معينة، كيترتب عمي األدكار إمكانية التنبؤ 
 (.284ـ، ص 6106المختمفة )نصر،

كيمكف تعريؼ الدكر إجرائيان كفقان لمكضكع كأىداؼ البحث الحالي: بأنو مقدار الفاعمية كاألثر الذم  
يمكف أف تحدثو األسرة لتعزيز األمف الفكرم لدم أبنائيا لمكاجية مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف 

 .شبكات التكاصؿ االجتماعي
 اْلسرة : (2

لقد اختمؼ العمماء في تعريؼ األسرة طبقنا لكجية نظر كؿ منيـ، فاألسرة بمعناىا الكاسع تعني: 
مجمكعة مف األفراد الذيف يعتقدكف أنيـ ينتمكف إلي جماعة مستقمة داخؿ المجتمع كتربطيـ عالقات “

في المجتمع)سميماف،  خاصة، فاألسرة تتكسط بيف الفرد كالمجتمع، كتساعد الفرد عمي أخذ مكانتو
 (.25ـ، ص 6107

كاألسرة ىي أقدـ المؤسسات البشرية كأكثرىا ثباتان، ك تشير األسرة بالمعني الضيؽ إلي كجكد قرابة 
(، كقد nuclearأساسية بيف زكج كزكجة كأبناء كىذا ىك أصغر كحدة ليا كالذم يسمي شكؿ النكاة )

( كالتي تشمؿ األجداد كأبناء العـ أك الخاؿ extendedتشير إلي معني أكسع كىي األسرة الممتدة )
 (.026ـ، ص6109كاألبناء أك جد أعظـ كمعو زكجاتيـ)حسف، كآخركف،

جماعة اجتماعية تتككف مف رجؿ كامرأة تقـك بينيما رابطة زكاجيو “كيمكف تعريؼ األسرة بأنيا 
إلنسانية، كتمبية حاجة كأبنائيما، كمف أىـ كظائفيا إشباع حاجات عاطفية، كممارسة العالقات ا

الغريزة الجنسية، كتييئة المناخ االجتماعي، كالثقافي المالئـ لرعاية، كتنشئة، كتكجيو األبناء)سميماف، 
 (.25ـ، ص6107

كُتعرؼ األسرة إجرائيان طبقان ليذه الدراسة بأنيا: مؤسسة اجتماعية نظامية تتشكؿ في ضكء الشركط 
تألؼ مف جيمي األبكيف كاألبناء، كتككف مسؤكلة عف مجمكعة مف المشركعة التي جاء بيا اإلسالـ كت
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األدكار نحك أبنائيا، كىي مف أىـ المؤسسات االجتماعية المنكط بيا تحقيؽ األمف الفكرم في 
 المجتمع كتنشئة األبناء بطريقة سكية لمكاجية مخاطر شبكات التكاصؿ االجتماعي .

 اْلمن الفكري: (3
لفكرل حكؿ تأميف العقؿ البشرل ضد أل نكع مف االنحراؼ كالخركج تدكر معظـ تعريفات األمف ا

عف الكسطية كاالعتداؿ فى فيـ كثير مف األمكر، فيمكف تعريفو بأنو: "حفظ العقكؿ مف المؤثرات 
الفكرية كالثقافية الضارة المنحرفة ؛ بمعنى حماية األمة كبخاصة شبابيا مف أم انحراؼ خمقي 

د باطؿ أك رأم ىداـ أك اجتياد خاطئ صادر مف غير أىمو أكزعزعة أكسمككي أكفكر ضاؿ أكمعتق
ـ، 6106ثكابت الديف لدل الفرد أك المجتمع أك العبث في مقدرات الكطف كمكتسباتو" )مرسي،

 (.092ص
كُيعرؼ األمف الفكرم إجرائيان طبقان ليذه الدراسة بأنو: حماية فكر الشباب مف األفكار كالمفاىيـ 

رفة المنتشرة عبر الفيس بكؾ كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي، مع تزكيدىـ كالمعتقدات المنح
بأدكات البحث كالمعرفة، كتأصيؿ منيجيات التمقي كطرؽ التفكير الصحيحة، كاالرتقاء بكعييـ العاـ 
مف جميع النكاحي السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالتعميمية كغيرىا؛ لتنمية مجتمعيـ كالنيكض 

 كتطكيره . بو
 المخاطر: (4

المخاطر في المغة جمع لكممة الخطر، كيعني الخطر في المعجـ الكجيز : اإلشراؼ عمي اليالؾ، 
(، كيختمؼ التعريؼ 656ق ، ص0404أما المخاطر فيي مكضع األخطار كالميالؾ )ابف منظكر،

ية، أك نفسية، االصطالحي لممخاطر عمي نكع ىذه المخاطر سكاء أكانت اجتماعية، أك ثقافية، صح
أك اقتصادية ....الخ، كيعرفيا أحمد الكفارنة بأنيا "كؿ تغير سمبي يحدث لمفرد سكاء عمى صعيد 
البنية العقمية كالمعرفية أك النفسية أك األخالقية، كينتج عنو أضرار مادية أك معنكية" )الكفارنة 

 (.84ـ ، ص6106،
 شبكات التواصل اَلجتماعي: (5

جتماعي عمى مجمكعة الشبكات اإلفتراضية المكجكدة عمى شبكة اإلنترنت تطمؽ شبكات التكاصؿ اال
ك التي تمكف الجماىير مف التكاصؿ مع اآلخريف ك تبادؿ النقاشات حكؿ المكضكعات السياسية 
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كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالخاصة، كتختمؼ طبيعتيا مف شبكة ألخرل، فبينما تكجد بعض 
مكانية التعرؼ عمى األصدقاء كتككيف الصداقات عبر العالـ، فإف األخرل الشبكات التي تتيح إ

بإمكانيا إرفاؽ ممفات الفيديك المصكرة حكؿ المكضكعات المختمفة ليتبادؿ األفراد الحديث كالتعميقات 
 ( .018، ص 6105كالنقاشات حكليا عمي نطاؽ كاسع)أميف، 

ليذه الدراسة بأنيا مكاقع عمى شبكة اإلنترنت تكفر  كُتعرؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي إجرائيان طبقان 
لمستخدمييا فرصة الحكار، كتبادؿ المعمكمات كاآلراء كاألفكار كالمشكالت؛ مف خالؿ الممفات 
الشخصية كألبكمات الصكر، كغرؼ الدردشة كغير ذلؾ، كىي تنشأ مف أجؿ تكسيع كتفعيؿ العالقات 

 بكات التكاصؿ االجتماعي الفيس بكؾ، كتكيتر، كيكتيكب.المينية أك عالقات الصداقة، كمف أبرز ش
 مخاطر شبكات التواصل اَلجتماعي: (6

مف خالؿ التعريفات اإلصطالحية لشبكات التكاصؿ االجتماعي ككذلؾ المعني المغكم لكممة مخاطر 
يمكف تعريؼ مخاطر شبكات التكاصؿ االجتماعي إجرائيان طبقان ليذه الدراسة عمي أنيا: مكاضع 

امف األضرار كالميالؾ التي قد تحيط أفراد األسرة نتيجة االستخداـ غير المسئكؿ لشبكات كمك
)الديني كاألخالقي،  -التكاصؿ االجتماعي، كالتي ليا تأثيرىا السمبي عمييـ مف جميع جكانب الحياة

؛ كبصفة خاصة عمي الجانب الفكرم  -االجتماعي، النفسي االقتصادم، كالسياسي،...كغيرىا(
 لثقافي، لما لو مف أثر كبير عمى أمف كاستقرار المجتمعات كالدكؿ كتطكرىا.كا

 : اإلطار النظري لمبحث 
تعد شبكات التكاصؿ االجتماعي كمنصات اإلعالـ الجديد مف الكسائؿ الحديثة التي تعكس تطكران 

الجنس طبيعيان لمغة التكاصؿ الحضارم بيف اإلنسانية، بغض النظر عف الديف كالمكف كالعرؽ ك 
كالجنسية، كأف التفاعؿ معيا باعتداؿ كاقتدار ىك مف عالمات الكعي الفكرم، كالنضج المعرفي، 

 كالتعامؿ الحضارم، سكاء عمى مستكل األفراد أك المؤسسات. 
فقد باتت ىذه الشبكات عنصران ميمان كرئيسان في حياة الشباب يستقبمكف مف خالليا شتى أنكاع الفكر 

االجتماعي كالترفييي كالعممي، كرغـ كجكد إيجابيات كثيرة ليذه الشبكات، إال أنيا الديني كالسياسي ك 
ال تخمك مف سمبيات كمخاطر عمى المجتمع، مف أبرزىا ما يتعرض لو أبنائنا مف خالليا مف أفكار 
تتعارض مع ىكيتنا كديننا كثقافتنا، كما تستخدـ في نشر الشائعات، كنقؿ األخبار المضممة لنشر 
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ؼ كاإلحباط في نفكس الناس، إلى جانب استخداميا في نشر التطرؼ كالتجنيد االلكتركني الخك 
 لمشباب.

ففي ظؿ تزايد انشغاؿ األسر عف أبنائيا بأعماليـ كأمكرىـ االجتماعية كالعممية، نكاجو في   
مب المحافظة عمى كقتنا الحاضر تيديدان ألمننا الفكرم، الذم ُيعد ُبعدان استراتيجيان ألمننا الكطني، تتط

سالمتو غرس الفكر السميـ كالمعتقد الصحيح المعتدؿ كالقيـ كاألخالؽ الحميدة؛ لمكاجية مخاطر 
شبكات التكاصؿ االجتماعي ، فارتباط البعد الفكرم بيكيتنا الكطنية ُيعد األساس ألمف الفرد كأمف 

كس سمبياتيا عمى مجتمعنا الكطف؛ مما يستكجب مكاجية ما ييدد تمؾ اليكية مف أفكار ىدامة تنع
كخاصة تممؾ األفكار المنبعثة عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي؛األمر الذم يستكجب تنمية الكعي 
الفكرم لدل الشباب مف خالؿ استعادة المؤسسات التربكية كعمي رأسيـ األسرة، ألدكارىا الرقابية 

 ـ الفكرم.كضماف سالمة تكجيات األبناء الفكرية لتعزيز استقرارىـ كأمني
 أوًَل: مخاطر الفيس بوك وغيرىا من شبكات التواصل اَلجتماعي عمي اْلمن الفكري.

يعد الفيس بكؾ مف أشير شبكات التكاصؿ االجتماعي كأبرزىا، حيث اقتحـ الحياة، كأصبح أمران 
ة أساسيان في النظاـ اليكمي لعدد كبير مف األفراد، فقد عّرؼ األفراد ببعض، أعاد صداقات قديم

كزمالء دراسة، تـ إنشاء العديد مف المجمكعات "الجركبات"، أفاد كثير مف األفراد في أعماليـ 
كمصالحيـ الخاصة، يكظفو البعض تكظيفان جيدان، كالبعض اآلخر استغمو استغالالن سيئان، يرتيط 

بحكث المستخدـ لفيس بكؾ بعالقات كاىتمامات مشتركة، يتكافر فييا كـ كبير مف المعمكمات كال
الدراسية، يتيح المجاؿ لألفراد لمتعريؼ بأنفسيـ كالتكاصؿ مع اآلخريف الذيف تربطيـ اىتمامات 

 ( .01ـ، ص 6105مشتركة )جكيمي،
فال يمكف إنكار اآلثار اإليجابية المتعددة كالمتنكعة لمفيس بكؾ كغيرىا مف شبكات التكاصؿ 

دمات كالفرص التي تقدميا؛ فيى محفكفة االجتماعي، كلكنيا سالح ذك حديف فرغـ العديد مف الخ
)الجانب الديني كاألخالقي -بالعديد مف المخاطر كالسمبيات، كتتعدد مخاطرىا بتعدد جكانب الحياة

؛ كلكف األخطر كاألشرس ىي المخاطر  -كاالجتماعي، كالنفسي كاالقتصادم، كالسياسي،...كغيرىا(
ر عمى أمف كاستقرار المجتمعات كالدكؿ كتطكرىا، عمي الجانب الفكرم كالثقافي، لما لو مف أثر كبي
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كيمكف أف يعزم ذلؾ إلي أف الفكر ىك المكجو كالمحرؾ األساسي لمسمكؾ، فالسمكؾ القكيـ ناتج عف 
يجابي، كالسمكؾ المنحرؼ ناتج عف فكر ضاؿ كمنحرؼ.  فكر سكم كا 

ديد مف المخاطر فاستخداـ الفيس بكؾ كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي ينطكم عمي الع
المؤثرة عمى األمف الفكرم لمشباب كالتي يأتي مف أبرزىا: إشاعة الفكضى الفكرية في المجتمع، مف 
خالؿ فكضى اإلفتاء، كنشر مفيـك الحرية المطمقة، باإلضافة إلمي انتشار الفكضى السياسية كانتشار 

التأثير عمي المغة العربية، ثقافة إسقاط األنظمة، نشر الشائعات كتزييؼ الكعى في المجتمع، ك 
كتشكيو اليكية بإفساد القيـ الثقافية األصيمة، كانتشار المكاقع اإلباحية، كاإلنفالت األخالقي كاإلدماف 
ىدار منظكمة الكقت ، فضالتن عف إنتياؾ الحقكؽ كالخصكصية الشخصية، كاإلعتداء  اإللكتركني كا 

ر ظاىرة الغش اإللكتركني كتسريب االمتحانات، عمى حقكؽ الممكية الفكرية، كما ساىمت في انتشا
 كجرائـ اإلبتزاز كالتحرش االلكتركني، انتشار أساليب اإلساءة كالتشيير.

فضالن عف التعصب الثقافي كزعزعة القناعات الفكرية كالثكابت العقائدية كانتياؾ القيـ األخالقية  
ؾ بقيـ االنتماء الكطني كالرمكز الكطنية، كالدينية، عف طريؽ زرع أفكار متطرفة في عقكليـ، كالتشكي

كبث األفكار كاألساليب المتطرفة كالدعاية لمجماعات اإلرىابية، كانتشار ما يسمى ب"اإلرىاب الفكرم 
اإللكتركني"، كتجنيد عناصر ليا، حيث أصبحت نافذة لضـ أنصارىا بعد إقناعيـ بالفكر التكفيرم 

تؤدم لزعزعة العقائد كاألخالؽ كاإلساءة لمديف،حيث تضعنا  المدمر لممجتمعات، كتنبي أفكار منحرفة
أماـ كضع عكلمي جديد يمزمنا بتبني األخالؽ األجنبية في كؿ مجاالت حياتنا؛ فاألمف الفكرم يحقؽ 
استقرار الدكلة كالمحافظة عمى كحدتيا كمعتقداتيا كثقافتيا، مما يحقؽ الترابط االجتماعي بيف فئات 

 (.88ـ، ص 6105الذم ينعكس إيجابيان عمى أمف الكطف)أحمد،المجتمع كطكائفو، ك 
كتقع مسؤكلية تعزيز األمف الفكرم عمى عاتؽ جميع المؤسسات ذات العالقة بالتنشئة في المجتمع، 
كالسيما المؤسسات التربكية؛ لعظـ مسؤكلياتيا، كدكرىا اإلستراتيجي القائـ عمى إعداد الناشئة إعدادان 

انب: فكريان، كدينيان، كانفعاليان، كاجتماعيان، كسياسيان؛ فيجب تضافر جيكد سميمان مف كافة الجك 
المؤسسات التربكية كاالجتماعية جميعيا لتعزيز األمف الفكرم لدم أفراد المجتمع لمكاجية مخاطر 

 الفيس بكؾ كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي.
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 لمواجية مخاطر شبكات التواصل اَلجتماعي . ثانيًا: دور اْلسرة في تعزيز اْلمن الفكري ْلبناءىا
تمثؿ األسرة الركف األساس في بناء أم مجتمع، كذلؾ ألف انتماء الفرد لمجتمعو يتـ عبر انتمائو 
ألسرتو التي تشكؿ الخمية األكلي التي يترعرع الفرد داخميا كيتعمـ مف خالليا معايير كقيـ المجتمع 

(؛ حيث يخضع الفرد 58، ص 6108كؿ أك مرفكض)ياسيف،األكبر، كيعرؼ مف خالليا ما ىك مقب
طارىا القيمي كالثقافي كتغرس القيـ اإليجابية في نفكس أبنائيا، فيي تؤدم دكران  لسننيا االجتماعية كا 
فاعالن في الحفاظ عمي التراث كنقمو إلي األجياؿ مف خالؿ التنشئة المقصكدة كغير المقصكدة )زماـ، 

 (.80ـ، ص6108كنجف، 
صمح المجتمع بصالح األسرة كينيار بإنييارىا، فيي تعمؿ عمي تأصيؿ معاييره كعاداتو عند كي 

أبناء ىذا المجتمع، كتقـك بتككيف شخصية الفرد كمساعدتو عمي التكيؼ مع مجتمعو خاصة مع 
اتيا التغير االجتماعي كالزخـ الثقافي الذم أفرزتو تداعيات العكلمة، لذلؾ فاألسرة اليـك تتعدد مسئكلي

تجاه أفرادىا، فيي إلي جانب ميمتيا في تحقيؽ االستقرار المادم، تتكلي ميمة االستقرار المعنكم 
كتحقيؽ األمف الفكرم، فيعد تحصيف كمراقبة ككقاية األبناء مف أم انحراؼ فكرم مف أىـ مسئكليات 

فير الضركريات األسرة خاصة في ظؿ ىذا الغزك كالبث اإلعالمي المباشر، فميست ميمة األسرة تك 
ألفرادىا فقط، بؿ المشاركة في تذليؿ ما يعترض األبناء مف مشكالت كمحاكلة اإلسياـ في حميا، 
فيككف بذلؾ دكرىا استباقيان ككقائيان، لذلؾ فإف مسألة األمف الفكرم ىي في الحقيقة ممتصقة باألسرة 

(؛ 001-019ـ، ص6108كم، ألىمية دكرىا القاعدم مقارنة بالمؤسسات االجتماعية األخرم )يحيا
كخاصةن الفيس بكؾ  -فعمى األسرة غرس األخالؽ، كالقيـ، كالكعي الالـز الستخدامات اإلنترنت

، فمف الطبيعي أف ذلؾ ال يككف إال إذا تكفرت أسر  -كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي 
كالصغار، كتعرؼ أصكؿ  كاعية كمستقرة، يسكدىا الحب كالتفاىـ، العالقات اإليجابية بيف الكبار

التنشئة الصحيحة في مكاجية مخاطر شبكة اإلنترنت كغير ذلؾ مف تقنيات، ألف األسر المفككة 
التي يسكدىا القسكة، النبذ، الحرماف، التفرقة، أك اإلفراط في الرعاية تجعؿ الصغار كالمراىقيف 

كحدكا معيا فال يستجيبكف لنصائح ييربكف مف ىذا الكاقع المؤلـ، مف المشاكؿ األسرية الى اآللة ليت
أك إرشادات الكبار مف حكليـ، يصبح مرجعيـ شبكة اإلنترنت كالكمبيكتر كما يحتكيو مف عكامؿ 

 (.46ـ، ص  6107بناء أك ىدـ )سميماف،
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كعميو يمكف القكؿ أف المشكالت األسرية كالمعاناة االقتصادية، كاألساليب السمبية في معاممة األبناء 
دكث إنحراؼ فكرم كاضطراب سمككي لدل األبناء، باإلضافة إلي أف إفتقادىـ النمكذج قد تؤدم لح

األبكم كغياب البيئة األسرية اآلمنة قد يدفعيـ إلي البحث عف نمكذج أك بيئة أخرل؛ بؿ يمكف القكؿ 
البحث عف حياة أخرم تفتح ليـ زراعييا، تتيحيا ليـ شبكات التكاصؿ االجتماعي المختمفة؛ التي 

 ستغرقكف فييا ك يقضكف أغمب أكقاتيـ معيا، دكف أف يدرككا مخاطرىا عمي أمنيـ الفكرم. ي
كبناءن عمى ذلؾ فإف ىناؾ بعض اآلليات التي يجب أف تقـك بيا األسرة لتعزيز األمف الفكرم لدم 

فيما أبنائيا لمكاجية مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي، يمكف تكضيحيا 
 ي : يم

تشجيع األبناء عمي المشاركة االجتماعية اإليجابية مع األخريف كتعزيز العالقات كاألنشطة  -
االجتماعية معيـ كمشاركة أفراد األسرة أفراحيـ كأتراحيـ عمي أرض الكاقع كعدـ اإلكتفاء 

 بالعالقات اإلفتراضية عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي 
زاـ بأداء العبادات كعدـ اإلنشغاؿ عنيا بالحكارات عبر تعميـ األبناء تنظيـ أكقاتيـ كاإللت -

شبكات التكاصؿ االجتماعي كتعكيدىـ عمي ذلؾ مما يكلد لدييـ اإللتزاـ كاإلنضباط 
 (.654ـ، ص6106األخالقي )محمكد،

التربية الفكرية الصالحة لألبناء، كترسيخ المبادئ السميمة في أذىانيـ كمعتقداتيـ، كعدـ  -
الفكر المنحرؼ الذيف يجدكف في الشباب أرضان خصبة لنشر  تركيـ عرضة لدعة

 انحرافاتيـ.
تربية األبناء عمى االعتداؿ كاألخذ بمبدأ الكسطية في كؿ أمر يتعمؽ بأمكر الديف كالدنيا،  -

 كالبعد عف ما يناقض ذلؾ مف الغمك كالتشدد أك التفريط.
اآلخريف مما يساعد عمى تييئة بيئة أف يككف الكالداف قدكة مثالية في التعامؿ مع أنفسيـ كمع  -

أسرية آمنة كىادئة يجد فييا األكالد التكافؽ األسرم كالحكار اليادؼ كاالحتراـ المتبادؿ 
 (.88ـ ص6102)العياشي،

تفعيؿ األمف الفكرم الكقائي مف خالؿ تحصيف األبناء ككقايتيـ فكريان، كتجنيبيـ كؿ المؤثرات  -
 اء السكء ككسائؿ االتصاؿ كاإلعالف المفسدة كغيرىا. التي قد تتسبب في إنحرافيـ كأصدق
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شراكيـ في مختمؼ  - شغؿ أكقات الفراغ لدل األبناء بما يفيدىـ مف خالؿ تنمية ىكاياتيـ كا 
 المناشط الرياضية كالثقافية، كربطيـ بالميف المختمفة . 

راء إال بعد تمحيصيا تربية األبناء عمى التفكير الناقد، كالذم مف خاللو ال يقبمكف األفكار كاآل -
( ، 605-604، ص ص 6102كنقدىا كمعرفة ما تحكلو مف مضاميف )الدكسرم، 

 خاصةن ما يرد الييـ مف أفكار عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي.
تصحيح المفاىيـ الخاطئة لدم األبناء، سكاء عف أنفسيـ أك الحياة مف حكليـ، حتى ال  -

 يضطرب فكرىـ، كيختؿ فيميـ.
ناء في مقركءتيـ كمرئياتيـ، كتبصيرىـ بكاجب اإللتزاـ بأكامر الديف، كالتحذير مف مراقبة األب -

الكقكع في الخطأ، أك التساىؿ بشيء مف التقميد األعمى لكؿ ما يشاىد 
 .اصة عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي( ، كخ046-045ـ، ص 6108كيرم)المحضار،

ح لألبناء االستفادة العالية مف الفيس بكؾ تحديد فترة زمنية الستخداـ الفيس بكؾ يمكف أف يتي -
 .(.Thapa, Autumn 2017,  p.17كيحد مف الخالؼ مع اآلباء )

تشجيع األبناء عمي التحدث عف أم شيء يشاىدكنو أك يطمعكف عميو بشبكة اإلنترنت سكاء  -
 كاف جيدنا كمفيدنا، أك سمبيان محرجان أحيانان.

مكمات شخصية كالعنكاف أك رقـ الياتؼ أك إسـ التنبيو عمى األبناء بعدـ إعطاء أم مع -
المدرسة كعنكانيا أك إسـ أحد الكالديف ألصدقائيـ عمي شبكة اإلنترنت، كما يجب عمي 
األسرة أف َتعرؼ أصدقاء األبناء عمى شبكة اإلنترنت، كما يجب تحذيرىـ مف تصديؽ أم 

ف ىكياتيـ ألغراض حديث أك معمكمات عمي شبكة اإلنترنت، ألف ىناؾ أشخاص قد يغيرك 
فاسدة أك منحرفة، فذلؾ قد ُيجنب األسرة كاألبناء الكقكع في شراؾ مكاقع أك جيات منحرفة 

 كالمعاناة مف مشاكؿ ال طائؿ ليا أحياننا.
تكعية األبناء حكؿ المخاطر كالمشاكؿ المحتممة عمى شبكة اإلنترنت، حفاظنا عمييـ مف  -

 اإلنحراؼ كالكقكع في مكائد الغير.
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ـ األبناء ثقافة كآداب استخداـ شبكة اإلنترنت، كاالبتعاد عف األلفاظ المسيئة كالذـ تعمي -
كالسباب عمى شبكة اإلنترنت، كالتحمي باألدب كالمياقة كالقيـ االجتماعية السائدة في 

 (.47ـ، ص  6107التعامؿ مع الغير عمى شبكة اإلنترنت )سميماف،
ة باعتباره حاجة إنسانية ميمة، كتعريؼ األبناء إيضاح ما لألمف كاستتبابو مف أىمية بالغ -

 (.627ـ، ص 6104بأخطار اإلرىاب كالتكفير عمى األمف الكطني)أبك صباح،
نستخمص مما سبؽ، أف لألسرة دكر ىاـ كخطير في مكاجية مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف شبكات 

 جانب الميداني لمبحث. التكاصؿ االجتماعي عمى األمف الفكرم ألبناءىا، كفيما يمي نتناكؿ ال
 الجانب الميداني لمبحث :

ييدؼ الجانب الميداني لمبحث التعرؼ عمى آراء عينة مف أعضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات 
المصرية حكؿ درجة تكافر آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم 

ة ىذه اآلليات، كما اذا كانت تكجد فركؽ ذات ألبناءىا، ككذلؾ التعرؼ عمي أرائيـ حكؿ درجة أىمي
داللة احصائية بيف أرائيـ باختالؼ بعض المتغيرات: )الجنس، الدرجة العممية، التػخػصص، كنكع 

 الجامعة(.
 :أدوات البحث 

تـ تصميـ استبانو لمتعرؼ عمى آراء أفراد العينة آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى 
بناءىا عمى األمف الفكرم ألبناءىا، كتككنت االستبانة في صكرتيا النيائية مف األمف الفكرم أل
 جزئيف كما يمي:

: البيانات األساسية لممستجيب، كتشتمؿ عمى:النكع )ذكر/ أنثى(، الدرجة العممية  الجزء اْلول 
 زىر/ خاصة(.)مدرس/ أستاذ مساعد/ أستاذ(، التػخػصص )نظػػرم/عممػػػي(، نكع الجامعة )عامة/األ

: آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا، كيتككف  الجزء الثانى
مف عشر عبارات، كأماـ كؿ عبارة، عشر فئات، خمس منيا لدرجة األىمية، تندرج بيف)منخفضة 

لترتيب، عمى ا 2،6،0،4،5مرتفعة جدان(، بأكزاف نسبية -مرتفعة  –متكسطة  –منخفضة  -جدان 
كخمس أخرل لدرجة التكافر بنفس التدرج السابؽ كنفس األكزاف النسبية، كيطمب مف المستجيب كضع 
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( مرتيف أماـ كؿ عبارة، إحداىا أماـ كؿ عبارة فى أحد فئات درجة األىمية، كاألخرل فى عالمة )
 تكافر.أحد فئات درجة التكافر، بحسب مايتفؽ ككجية نظره عف درجتى كؿ مف األىمية كال

 كقد تـ حساب معامؿ الصدؽ كالثبات لكؿ مف درجة األىمية كدرجة التكافر كما يمي :
 حساب صدق اَلستبانة: - أ

إعتمدت الباحثة في التحقؽ مف صدؽ االستبانة عمى صدؽ المحكميف، كذلؾ بأف قامت  
ليدؼ  بعرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف في مجاؿ التربية، لمتحقؽ مف مدل مالءمتيا

 -الدراسة، كمدل كضكح العبارات كسالمة الصياغة كمدل مناسبة فئات االستجابة ) منخفضة جدان 
مرتفعة جدان ( لدرجة تكافر آليات األسرة فى مكاجية مخاطر  -مرتفعة  –متكسطة  –منخفضة 

 الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا، ككذلؾ مدل مناسبتيا لدرجة أىمية ىذه اآلليات.
 اب ثبات اَلستبانة :حس - ب
لمتحقؽ مف ثبات االستبانة تـ حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار كتقـك فكرة ىذه الطريقة  

عمى إجراء االختبار عمى مجمكعة مف األفراد ثـ إعادة إجراء نفس االختبار عمى نفس مجمكعة 
األكؿ كالتطبيؽ الثانى كىك  األفراد بعد مضى فترة زمنية، كحساب معامؿ االرتباط بيف نتائج التطبيؽ

عبارة عف معامؿ ثبات االستبانة، كقد قامت الباحثة بحساب ثبات االستبانة بتطبيقيا عمى عينة مف 
عضك ىيئة تدريس ثـ قامت بإعادة تطبيقيا مرة أخرل عمى نفس  21أعضاء ىيئة التدريس قكاميا 

لضيؽ كقتيـ فأصبحت العينة مككنة المجمكعة، فمـ يستجب سبعة أعضاء فى التطبيؽ الثانى نظران 
يكمان، ككانت نتائج االرتباط كما  60-05عضكان، كقد تراكحت المدة بيف التطبيقيف ما بيف 62مف 

 ىك مبيف بالجدكؿ التالي :
 (1جدول رقم )

 يوضح قيم معامل الثبات بين درجات التطبيق اْلول لالستبانة ودرجات التطبيق الثاني ليا

 
لجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ الثبات لدرجة األىمية في االستبانة قد بمغت كىكذا يتضح مف ا

(، كىذه القيـ دالة 1.868(، كأف قيمة معامؿ الثبات لدرجة التكافر في االستبانة قد بمغت)1.841)
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( كىذا يشير إلى تجانس عبارات االستبانة كمف ثـ صالحيتيا لمتطبيؽ، 1.10عند مستكل داللو )
 لمستخدمة في الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية تصمح ألغراض الدراسة.كأف األداة ا
 :عينة الدراسة وخصائصيا 

تألؼ المجتمع األصمي الذم اشتقت منو عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس ببعض    
ـ، كقد بمغ عدد أفراد 6161ـ/6109الجامعات بجميكرية مصر العربية، كذلؾ في العاـ الجامعى

(عضك ىيئة تدريس ما بيف أساتذة كأساتذة مساعديف كمدرسيف كمف الذككر 2205األصمي)المجتمع 
كاإلناث مف التخصصات العممية كالنظرية، كتـ تحديد جامعات: )عيف شمس، كالمنكفية، كالمنصكرة 
( ممثمة لمجامعات الحككمية العامة، كتـ اختيار جامعة السادس مف أكتكبر ممثمة لمجامعات 

ا تـ اختيار بعض كميات جامعة األزىر في المنكفية كطنطا ككفر الشيخ ممثمة لجامعة الخاصة، كم
األزىر، كركعي في مجتمع الدراسة أف يشمؿ أعضاء ىيئة التدريس مف كميات ذات طابع عممي 
، الزراعة، اآلداب، اليندسة( بالجامعات  كأخرم ذات طابع نظرم، كىذه الكميات ىي: )التربية، العمـك

، كما تـ اختيار )كميتي المغة العربية كأصكؿ الديف بالمنكفية، ككمية االقتصاد المنزلي بطنطا، العامة
ككمية الدراسات اإلسالمية لمبنات بكفر الشيخ ( بجامعة األزىر، أما الجامعات الخاصة فقد تـ 

 س مف أكتكبر.اختيار كميات )التربية، السياحة كالفنادؽ، الصيدلة، المغات كالترجمة( بجامعة الساد
ـ، عمى عينة بمغت 6109كقد تـ تطبيؽ االستبانة فى الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي   
% مف 26.7( عضك ىيئة تدريس تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية كىـ يمثمكف حكالي 0607)

يؿ ( استبانة فقط صالحة لمتفريغ كالتحم478المجتمع األصمي لمعينة كقد حصمت الباحثة عمى )
اإلحصائي حيث تـ فقد بعض االستبانات، كقد يرجع الفقد في استبانات أعضاء ىيئة التدريس إلى 
ضيؽ الكقت ككثرة األعباء كما استبعدت الباحثة البعض اآلخر إما لعدـ ذكر عدد مف أعضاء ىيئة 

ـ اكتماؿ التدريس بعض بياناتيـ الشخصية، أك إعطاء البعض أكثر مف استجابة لنفس الفقرة، أك لعد
( استبانةن، 478اإلجابة عمى بعض فقرات االستبانة، كبذلؾ فقد بمغ عدد االستبانات الصالحة )

% مف المجتمع األصمي كىي نسبة مناسبة نظران لطبيعة مجتمع العينة،  04.46يمثمكف نسبة 
 كيمكف تكضيح فئات عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ الجدكؿ .
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 (2جدول رقم )
 وفق بعض المتغيرات يوضح فئات العينة من أعضاء ىيئة التدريس وأعداد كل فئة والنسبة المئوية

 
 :اْلساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 
استخدمت الباحثة في معالجة بيانات الدراسة بعض األساليب اإلحصائية كالتى تتفؽ مع  

مت الباحثة برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك طبيعة الدراسة كمتغيراتيا المختمفة، كقد استخد
في معالجة البيانات  (SPSS) Statistical package for social science االجتماعية 

 كاعتمدت عمى األساليب اإلحصائية التالية:
النسبة المئكية، المتكسطات الحسابية، المتكسطات الكزنية، االنحراؼ المعيارم، معامؿ ارتباط 

لتحميؿ الفركؽ اإلحصائية في  T-Testساب معامؿ الثبات لالستبانة"،اختبار "ت" بيرسكف " لح
 متغير النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع: )ذكر/ أنثػػػػػػػػػػػػػػػى(، كمتغير الػػػػػػتػخػصص: )عممػػػي/ نظػػػػرم(.

الفركؽ بيف  " لحساب ANOVA One Wayكما تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادل االتجاه "    
مجمكع مربعات متكسطات درجات المجمكعات كذلؾ لمعرفة مدم كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
في اختالؼ استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس كفؽ متغير نػػػػػكع الجامعػػػة 

 ستاذ مساعد/أستػػػػػاذ(.:)عامة/األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر/ خاصة(، ك متغير الدرجة العممية :)مػدرس/ أ
 :  إجراءات تطبيق اَلستبانة 
، بعد التحقؽ مف معامؿ Google Driveتـ تصميـ االستبانة عمى برنامج جكجؿ درايؼ  .0

 الصدؽ كمعامؿ الثبات .
تـ إرساؿ عنكاف مكقع االستبانة عمى جكجؿ درايؼ إلى أعضاء ىيئة التدريس عف طريؽ  .6

جكد في بياناتيـ عمي المكاقع الرسمية لمجامعات كالكميات البريد اإللكتركني األكاديمى المك 
 عبر شبكات التكاصؿ االجتماعى المختمفة .التي يعممكف بيا.كما تـ إرساؿ عنكاف المكقع ليـ 
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(، إلى بعض أعضاء ىيئة  PDFأك ممؼ Wordتـ إرساؿ االستبانة بصكرة رقمية )ممؼ  .2
 ؿ االجتماعى المختمفة. التدريس، كذلؾ كفقان لرغبتيـ عبر شبكات التكاص

تـ تكصيؿ نسخ كرقية لبعض أعضاء ىيئة التدريس الذيف كاجيتيـ صعكبة في التطبيؽ  .4
 اإللكتركني عمى جكجؿ درايؼ كخاصةن أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األزىر.

، كبعد تفريغ االستبانات  Google Driveكمف خالؿ الردكد التى حصمت عمييا الباحثة مف  .5
 . excelقمية ، تـ تحكيؿ البيانات مف جكجؿ درايؼ إلى ممؼ الكرقية كالر 

 Statistical Package forتـ استخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية .6
Social Science (SPSS.لمعالجة البيانات ) 

لمتعبير عف استجابات أفراد العينة لفقرات االستبانة  5، 2،4، 6، 0كقد فرضت الباحثة القيـ .7
( عف درجة األىمية أك درجة التكافر المنخفضة جدان، كتعبر 0، حيث تعبر الدرجة )

( عف درجة 2( عف درجة األىمية أك درجة التكافر المنخفضة، كتعبر الدرجة )6الدرجة )
( عف درجة األىمية أك درجة التكافر 4األىمية أك درجة التكافر المتكسطة، كتعبر الدرجة )

 ( عف درجة األىمية أك درجة التكافر المرتفعة جدان.5جة )المرتفعة، كتعبر الدر 
كتـ الحصكؿ عمي معايير الحكـ عمى درجة أىمية كدرجة تكافر آليات األسرة فى مكاجية  .8

 مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا عف طريؽ حساب مدم الفئة كما يمي:
 عدد الفئات÷أقؿ درجة(  -مدم الفئة = )أكبر درجة   
  1.8=  5÷4=  5(÷0-5مدم الفئة = )    

، كبالتالي تككف معايير الحكـ عمى درجة  0.8( فتصبح 0( إلي أقؿ درجة )1.8كيتـ إضافة الناتج )
األىمية كدرجة التكافر آلليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا في 

 عمي النحو التالي:ىذا البحث 
  متكفر بدرجة منخفضة جدان (. -تمثؿ )ميـ بدرجة منخفضة جدان  0.8مف  إلى أقؿ 0مف 
  متكفر بدرجة منخفضة(. -تمثؿ )ميـ بدرجة منخفضة   6.6إلى أقؿ مف  0.8ك مف 
  متكفر بدرجة متكسطة(.  -تمثؿ )ميـ بدرجة متكسطة  2.4إلى أقؿ مف  6.6ك مف 
   متكفر بدرجة مرتفعة(.  -تمثؿ )ميـ بدرجة مرتفعة  4.6إلى أقؿ مف 2.4ك مف 
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  متكفر بدرجة مرتفعة جدان(. -تمثؿ )ميـ بدرجة مرتفعة جدان  4.6كأكثر مف 
 :نتائج الجانب الميداني لمبحث 

 كسكؼ يتـ تناكؿ ىذه النتائج عمي النحك التالي:   
النتائج الخاصة بآراء أفراد العينة حول درجة توافر آليات اْلسرة فى مواجية مخاطر  (1)

 عمى اْلمن الفكري ْلبناءىا .الفيس بوك 
تـ إيجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية آلراء أفراد العينة حكؿ درجة تكافر آليات  

األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا، كتـ ترتيبيا طبقان لممتكسطات 
 الحسابية، كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي :

 (3) جدول رقم
جدول يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية، واَلنحرافات المعيارية آلراء أفراد 
 العينة حول درجة توافر آليات اْلسرة فى مواجية مخاطر الفيس بوك عمى اْلمن الفكري ْلبناءىا
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 ومن خالل استقراء النتائج بالجدول السابق لوحظ التالي:
 عينة الدراسة حكؿ درجة تكافر آليات األسرة فى مكاجية مخاطر  جاءت استجابات أفراد

الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا بصكرة مجممة منخفضة، كىذا يشير إلى اتفاؽ 
أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس عمى القصكر الكاضح في  تكافر ىذه اآلليات، 

بحجـ مخاطر الفيس بكؾ عمي األمف كيمكف إرجاع ذلؾ إلي غياب المسئكلية كقمة الكعي 
 الفكرم عمى األمف الفكرم ألبناءىا 

 ( كالتي مفادىا" 0جاءت العبارة رقـ ) تشجيع اْلبناء عمى التفكير الناقد، حتي َل يقبمون
." في المرتبة األكلي في الترتيب اْلفكار واآلراء من الفيس بوك إَل بعد تمحيصيا ونقدىا

مف أعضاء ىيئة التدريس حيث بمغ متكسطيا الحسابى مف كجية نظر أفراد العينة 
نحرافيا المعيارم)2.26) (، أم أف األسرة ال تقـك بممارسة دكرىا عمى الكجو 1.862(، كا 

األكمؿ في تشجيع األبناء عمى التفكير الناقد، حتي ال يقبمكف األفكار كاآلراء مف الفيس 
ػػػاديػو الشيػػخ التي أكدت عمي ضعؼ بكؾ إال بعد تمحيصيا، كيتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة ن

ميارة اإلستخداـ الناقد لدم طالب الجامعة عند استخداميـ اإلعالـ الجديد بكافة صكره 
 (.047ـ، ص6108)الشيػػخ، 

"فالتفكير النقدم يزكد األفراد بالقدرة عمي غربمة المعمكمات كالتعرؼ عمي غير الصحيح منيا،   
. كمف ثـ فإف ميارات التفكير النقدم تعطي لمفرد نكعان مف كتعطيؿ دكر المعمكمات المضممة

الحصانة كالتمكيف العقمي في بيئة اتصالية تكثر فييا اإلشاعات كغدت مرتعان لألقاكيؿ كاألراجيؼ 
(، كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة أبك خطكة، 010ـ، ص6107خاصةن أثناء األزمات" )رابح، 
التكعية بمخاطر شبكات التكاصؿ االجتماعي كالعمؿ عمي تنمية  كالباز التي أكدت عمي ضركرة

التفكير الناقد لدم الطالب ليتمكنكا مف فرز ما يعرض عمييـ مف أفكار كآراء، كعدـ االنسياؽ كراء 
 (  608، ص 6104الدعكات اليدامة التي تضر باستقرار ك أمف المجتمع . )أبك خطكة،الباز،

 ( كالتي 5جاءت العبارة رقـ )" تخصيص وقت معين َلستخدام اْلبناء لشبكة  مفادىا
" فى المرتبة األخير فى الترتيب مف كجية نظر أفراد العينة الفيس بوك تفاديًا إلدمانيا 

نحرافيا 6.10مف أعضاء ىيئة التدريس، حيث بمغ متكسطيا الحسابي) (، كا 
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لمفرط لمفيس بكؾ (، كقد يرجع ذلؾ إلي غياب الكعي بخطكرة االستخداـ ا1.97المعيارم)
كما ينجـ عنو مف مشكالت اجتماعية كانحرافات أخالقية خطيرة، كالتأثير الكبير عمى 
اتجاىات مستخدمييا كقيميـ كأخالقيـ كسمككياتيـ كعدـ كعي األسرة بأىـ الطرؽ 
كاألساليب التي يمكف أف تساعدىا في تعزيز األمف الفكرم لدم األبناء لمكاجية مخاطر 

غيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي، كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الفيس بكؾ، ك 
دراسة ميا جكيمي التي أكدت عمي دكر األسرة في الرقابة كالقرب مف األبناء، كتكجيييـ 
في استخداـ الفيس بكؾ، فضالن عف ضركرة كضع ضكابط الستخداـ شبكات التكاصؿ 

(، كيتفؽ 62، ص6105يسبب إدمانان )جكيمي،االجتماعي كاالستخداـ القميؿ ليا حتي ال 
استخداـ شبكات التكاصؿ  اتيذلؾ مع نتائج دراسة ىناء فرغمي التي أكدت أف أكثر سمب

دماف استخداميا، كمناقشة المشاكؿ الخاصة عبرىا  االجتماعي ىي ىدر الكقت كالجيد، كا 
 (.280ـ، ص6105)محمكد،

ة أىمية آليات اْلسرة فى مواجية مخاطر الخاصة بآراء أفراد العينة حول درج النتائج (2)
 الفيس بوك عمى اْلمن الفكري ْلبناءىا :

تـ إيجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية آلراء أفراد العينة حكؿ درجة أىمية آليات     
 األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا، كتـ ترتيبيا طبقان لممتكسطات

 الحسابية، ككما ىك مكضح في الجدكؿ التالي :
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 (4) جدول
التكرارات والمتوسطات الحسابية واَلنحرافات المعيارية آلراء أفراد العينة حول درجة أىمية  يوضح

 آليات اْلسرة فى مواجية مخاطر الفيس بوك عمى اْلمن الفكري ْلبناءىا



 ...دور األسرة فى يىاجهت يخاطر شبكاث انتىاصم االجتًاعي 

 

 

 

 

 0202 ديسًبر – انثانثانعذد جايعت انًُىفيت                                            –يجهت كهيت انتربيت 

 

322 

فراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية مف الجدكؿ السابؽ أف استجابات أ يتضح    
آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا جاءت بدرجة مرتفعة جدان، 

 باراتكىذا يشير إلي اتفاؽ أفراد العينة عمى أىمية ىذه اآلليات، حيث كاف المتكسط الحسابى لمع
، 4.48، 4.58، 4.61، 4.68، 4.68، 4.7،4.7، 4.70، 4.85( عمى التكالى)01-0مف)

( كيمكف تفسير ذلؾ بأف أعضاء ىيئة التدريس يركف الدكر الكبير المنكطة بو األسرة لتعزيز 4.44
 ثكابتاألمف الفكرم؛ فيي البيئة األكلى التي يتمقى فييا األبناء جميع السمككيات كالقيـ كاألخالؽ كال

في كقاية أبنائيا مف جميع أشكاؿ االنحراؼ الفكرم كتعزيز المناعة كعمى عاتقيا يقع الدكر الكبير 
الفكرية لدييـ منذ طفكلتيـ لينشأكا قادريف عمى مكاجية التحديات الفكرية كالتفاعؿ مع المتغيرات 

الكبير في شبكات  سعكالمستجدات باعتداؿ كتكازف. كخاصة في ظؿ اإلنفتاح المعرفي الكاسع كالتك 
ي التي فرضت نفسيا في نشر كتعزيز الثقافات كالتكجييات المتعّددة كأصبحت التكاصؿ االجتماع

تؤثر بشكؿ مباشر كغير مباشر في غرس القناعات لدل أفراد المجتمع، كيتفؽ ذلؾ مع دراسة 
الكادعي التي أكدت عمي ضركرة تكعية أكلياء األمكر كربات البيكت بأىمية دكر األسرة في تعزيز 

فرادىا، كمحاكلة استصالح األبناء كالبنات مف خالؿ البرامج األسرية التكعكية األمف الفكرم لدل أ
 (.66ـ، ص 6106النافعة )الكادعي،

يتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة ىبو صالح أبك سريع عبد الخالؽ التي أكدت عمي أىمية دكر  كما    
مراقبة المكاقع التى  األسرة في تالفي اإلنعكاسات السمبية لشبكات التكاصؿ االجتماعى مف خالؿ

تاحة الفرصة ليـ لمتعبير ع  فيتصفحيا األبناء بعناية، كاحتكائيـ كجذبيـ لتككيف صداقة بينيـ كا 
آرائيـ كعدـ تكجية المـك كالتكبيخ بصكرة مستمرة ، كتحديد أكقات استخداـ ىذه الشبكات مع المتابعة 

 (.620ـ، ص6109المستمرة ليـ كتصحيح المعمكمات الخاطئة )عبد الخالؽ ، 
النتائج الخاصة بوجود فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة من  (3)

أعضاء ىيئة التدريس حول درجة توافر، ودرجة أىمية آليات اْلسرة فى مواجية مخاطر 
شبكات التواصل اَلجتماعي عمى اْلمن الفكري ْلبناءىا باختالف بعض المتغيرات: 

 ونوع الجامعة. ـصص،عممية، التـخالجنس، الدرجة ال
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 كسكؼ يتـ تناكؿ ىذه النتائج بالترتيب التالي: 
( النتائج الخاصة بوجود فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة من 3/1)

أعضاء ىيئة التدريس حول درجة توافر، ودرجة أىمية آليات اْلسرة فى مواجية مخاطر شبكات 
ماعي عمى اْلمن الفكري ْلبناءىا باختالف متغير الجنس )ذكر/ أنثي(، ويمكن التواصل اَلجت

 توضيحيا من خالل الجدول التالي:
 (5رقم ) جدول

اْلسرة قيمة ت ودَللتيا اإلحصائية آلراء أفراد العينة حول درجة توافر، ودرجة أىمية آليات  يوضح
 باختالف متغير الجنس )ذكر/ أنثي( فى مواجية مخاطر الفيس بوك عمى اْلمن الفكري ْلبناءىا

 خالل استقراء النتائج بالجدول السابق لوحظ التالي: ومن
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أفراد العينة حكؿ درجة تكافر آليات  ال -

األسرة فى مكاجية مخاطر شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األمف الفكرم ألبناءىا كفقان 
(، كىي قيمة غير دالة إحصائيان 1.606-جنس )ذكر/ أنثى( حيث بمغت قيـ ت )لمتغير ال

، كىذا يكضح تجانس آراء أفراد العينة حكؿ درجة تكافر آليات 1.15عند مستكل الداللة 
 األسرة فى مكاجية مخاطر شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األمف الفكرم ألبناءىا.

متكسط درجات أفراد العينة مف أعضاء ىيئة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ال -
التدريس حكؿ درجة أىمية آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف 
-الفكرم ألبناءىا كفقان لمتغير الجنس )ذكر/ أنثى( حيث بمغت قيـ ت عمي التكالي: )

يكضح  ، كىذا1.15عند مستكل الداللة  صائيان ( كىي جميعيا قيـ غير دالة إح1.120
تجانس آراء أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية آليات األسرة فى 

 مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا.
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( النتائج الخاصة بوجود فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول 3/2)
من الفكري لدي طالب الجامعة لمواجية مخاطر الفيس درجة توافر، ودرجة أىمية آليات تعزيز اْل

أستــاذ(، ويمكن توضيحيا من  -أستاذ مساعد -بوك باختالف متغير الدرجة العممية )مـدرس
 خالل الجدول التالي:

 (6رقم ) جدول
قيمة ف ودَلليا اإلحصائية ْلراء أفراد العينة حول درجة توافر ، ودرجة أىمية آليات  يوضح

مواجية مخاطر الفيس بوك عمى اْلمن الفكري ْلبناءىا باختالف متغير الدرجة العممية اْلسرة فى 
 أستــاذ(. -أستاذ مساعد -)مـدرس

     
 خالل استقراء النتائج بالجدول السابق لوحظ التالي: ومن  

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط مجمكع مربعات درجات أفراد العينة حكؿ  ال -
ر آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا كفقان درجة تكاف

(، 1.152أستػػاذ( حيث بمغت قيمة ؼ :) -أستاذ مساعد -لمتغير الدرجة العممية )مػدرس
، كىذا يكضح تجانس آراء أفراد 1.15عند مستكل الداللة  حصائيان كىي قيمة غير دالة إ

س عمي اختالؼ درجاتيـ العممية حكؿ درجة تكافر آليات العينة مف أعضاء ىيئة التدري
 األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا .

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط مجمكع مربعات درجات أفراد العينة مف  ال -
بكؾ عمى أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس 

أستػػاذ( حيث  -أستاذ مساعد -األمف الفكرم ألبناءىا كفقان لمتغير الدرجة العممية )مػدرس
، كىذا  1.15كىي قيمة غير دالة إحصائيان عند مستكل الداللة  ،(1.896بمغت قيـ ؼ: )
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يكضح تجانس آراء أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية آليات األسرة 
 ية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا .فى مكاج

( النتائج الخاصة بوجود فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول 3/3)
درجة توافر، ودرجة أىمية آليات اْلسرة فى مواجية مخاطر الفيس بوك عمى اْلمن الفكري 

 ــي(، ويمكن توضيحيا من خالل الجدول التالي:عممـ-ْلبناءىا باختالف متغير التـخـصص )نظــري
 (7رقم ) جدول

قيمة ت ودَللتيا اإلحصائية آلراء أفراد العينة حول درجة توافر، ودرجة أىمية آليات اْلسرة فى  يوضح
 عممي( -مواجية مخاطر الفيس بوك عمى اْلمن الفكري ْلبناءىا باختالف متغير التـخـصص )نظــري 

   
 ستقراء النتائج بالجدكؿ السابؽ لكحظ التالي:خالؿ ا كمف    

  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أفراد العينة حكؿ درجة تكافر آليات
األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا كفقان لمتغير التػخػصص 

( كىي قيمة 2.62-ت ) )نظػػرم/عممػػػي( لصالح التخصصات العممية، حيث بمغت قيمة
، كيرجع ذلؾ إلي أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة 1.15الداللة  لدالة إحصائيان عند مستك 

التدريس أصحاب التخصصات العممية يعممكف حجـ كعظـ الدكر الذم يمكف أف تقـك بو 
األسرة في تشكيؿ سمكؾ الطالب كتككيف اتجاىاتيـ، في ظؿ تعقد التحديات التي تزعزع 

السمبي لمفيس بكؾ كغيرىا مف  الستخداـيـ الفكرم، كعمي رأسيا المخاطر الناجمة عف اأمن
 الشبكات .

 فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أفراد العينة حكؿ درجة أىمية آليات  كجكد
األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا باختالؼ متغير 

/ عممػػػي(، كذلؾ لصالح التخصصات النظرية، حيث بمغت قيـ ت التػخػصص )نظػػرم 
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، كيرجع ذلؾ 1.15إحصائيان عند مستكل الداللة  لة( كىي قيمة دا6.747عمي التكالي: )
إلي أف التخصصات النظرية أكثر اتصاالن كتفاعالن مع الكاقع االجتماعي الذم نعيشو فيي 

لمجتمع كالتي مف أىميا قضية األمف تمس كتبحث في قضايا كمشكالت كاقعية تكاجو ا
الفكرم كالتحديات كالميددات التي تعكؽ تحقيقو في المجتمع، لذلؾ فأصحاب التخصصات 
النظرية أكثر إدراكان لجكانب كمضاميف تعزيز األمف الفكرم كأىميتو لرقي كتطكير المجتمع 

ي أكدت عمي أف كالمحافظة عمي أمنو كاستقراره، كيتفؽ ذلؾ مع دراسة ىالة الكحش الت
أصحاب التخصصات النظرية يتناكلكف أثناء تدريسيـ المشكالت كالقضايا التي ترتبط 
باألمف الفكرم كالقيـ االجتماعية التي يمارسيا الطالب في حياتيـ، إضافة إلي اىتماـ 
ة البعض منيـ بإقامة الدكرات أك البرامج التي تنمي القيـ الدينية المرتبطة بالعقيدة اإلسالمي

 ( 062ـ، ص6108)الكحش، 
( النتائج الخاصة بوجود فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول 3/4)

ْلبناءىا  فى مواجية مخاطر الفيس بوك عمى اْلمن الفكريدرجة توافر ، ودرجة أىمية آليات اْلسرة 
 :يحيا من خالل الجدول التالالجامعة )عامة/اْلزىر/ خاصة(، ويمكن توضي باختالف متغير نوع

 (8رقم ) جدول
قيمة ف ودَلليا اإلحصائية ْلراء أفراد العينة حول درجة توافر،ودرجة أىمية آليات اْلسرة  يوضح

-فى مواجية مخاطر الفيس بوك عمى اْلمن الفكري ْلبناءىا باختالف متغير نوع الجامعة)عامة
 خاصة(. -اْلزىر
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 الجدول السابق لوحظ التالي :خالل استقراء النتائج ب ومن

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط مجمكع مربعات درجات أفراد العينة حكؿ  ال -
درجة تكافر آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا كفقان 

(، 1.20لمتغير نكع الجامعة )عامة/األزىر/خاصة(، حيث بمغت قيمة ؼ عمي التكالي:) 
، كىذا يكضح تجانس آراء 1.15إحصائيان عند مستكل الداللة  الةكىي جميعيا قيمة غير د

أفراد العينة حكؿ درجة تكافر آليات األسرة فى مكاجية مخاطر شبكات التكاصؿ 
 االجتماعي عمى األمف الفكرم ألبناءىا.

راد العينة مف تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط مجمكع مربعات درجات أف ال -
أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى 
األمف الفكرم ألبناءىا كفقان لمتغير نكع الجامعة )عامة/األزىر/خاصة( ، حيث بمغت قيمة 

، كىذا يكضح تجانس 1.15( كىي قيمة غير دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 6.67ؼ )
راد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أىمية آليات األسرة فى مكاجية آراء أف

 مخاطر شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األمف الفكرم ألبناءىا.

الخاصة بوجود اختالف بين أراء أعضاء ىيئة التدريس حول درجة آليات اْلسرة  النتائج (4)
ا وأرائيم حول درجة أىمية فى مواجية مخاطر الفيس بوك عمى اْلمن الفكري ْلبناءى

 ىذه اآلليات ، كما ىو موضح في الجدول التالي :
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 (9رقم ) جدول
قيمة ت ودَللتيا اإلحصائية آلراء أفراد العينة حول درجة توافر آليات اْلسرة فى مواجية  يوضح

 مخاطر الفيس بوك عمى اْلمن الفكري ْلبناءىا وأرائيم حول درجة أىمية ىذه اآلليات
ت اْلسرة فى آليا

مواجية مخاطر الفيس 
بوك عمى اْلمن الفكري 

 ْلبناءىا

قيمة  درجة التوافر درجة اْلىمية
 ت

مستوي 
الدَللة عند 

 ع م ع م 5...

 دالة 54.2 9..6 24.76 6.1 46.15
إلي الجدكؿ السابؽ، يتضح كجكد اختالؼ داؿ احصائيان بيف متكسطات درجات أفراد العينة  كبالنطر
رجة تكافر آليات األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا ، حكؿ د

كمتكسطات درجاتيـ حكؿ أىمية ىذه اآلليات لمكاجية مخاطر الفيس بكؾ، حيث بمغت قيمة ت:) 
 .(.10( ، كىي قيـ دالة إحصائيان عند مستكل )54.6
ة التدريس يدرككف األىمية الكبيرة آلليات النتائج تشير إلى أف أفراد العينة مف أعضاء ىيئ كىذه

األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األمف الفكرم 
لدم  الفكرمألبناءىا، إال أف ىذه اآلليات غير متكافره بالقدر الذم يمكف أف يساىـ في تعزيز األمف 

 طالب الجامعة لمكاجية ىذه المخاطر.
إرجاع ذلؾ إلي غياب الكعي بالمخاطر العديدة كالمتنكعة الناجمة عف االستخداـ السمبي  كيمكف

لمفيس بكؾ، كشبكات التكاصؿ االجتماعي األخرم التي تشكؿ خطكرة عمى فكر الشباب، فضالن عف 
كجكد قصكر في اآلليات التي يجب أف تتخذىا األسرة ، لمكاجية مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف 

 تكاصؿ االجتماعي عمى األمف الفكرم ألبناءىاال اتشبك
 المقترحة التي يمكن أن تتخذىا اْلسرة فى مواجية مخاطر الفيس بوك وغيرىا  اآلليات

 من شبكات التواصل اَلجتماعي عمى اْلمن الفكري ْلبناءىا  
ات عمي ما اشتمؿ عميو اإلطار النظرم لمبحث مف مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف شبك تأسيسان     

التكاصؿ االجتماعي عمى األمف الفكرم، كدكر األسرة في تعزيز األمف الفكرم ألبناءىا، كما أسفرت 
 كاجيةعنو نتائج الجانب الميداني لمبحث مف آراء أفراد العينة حكؿ درجة تكافر آليات األسرة فى م



 

 د / هبنت سعُذ عبذ ا ر

 

 

 

 
 

 

 0202 ديسًبر  – انثانثانعذد                             جايعت انًُىفيت                –يجهت كهيت انتربيت 

222 
 جيهاٌ عبذ انرحًٍ  .أ،  صبحي شعباٌ شرفد. أ.،  جًال عهي خهيم انذهشاٌ أ.د.                        

جاءت درجة مخاطر الفيس بكؾ عمى األمف الفكرم ألبناءىا؛ التي جاءت بدرجة منخفضة بينما 
أىمية ىذه اآلليات بدرجة مرتفعة جدان؛ لذلؾ سيتـ عرض بعض اآلليات المقترحة التي يمكف أف 
تتخذىا األسرة فى مكاجية مخاطر الفيس بكؾ كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األمف 

 الفكرم ألبناءىا كىي عمي النحك التالي:
ار كالميارات االجتماعية التي تكارثتيا األجياؿ، النظر في العادات كالتقاليد كاألفك إعادة (0

بحيث تسير جنبان إلى جنب مع مستجدات العصر الحالي كما أفرزتو مف تغيير في كافة 
 مناحي الحياة السياسية االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية .

لدم األبناء األسرة إلى مياميا كمسئكلياتيا في التربية بكجو عاـ، كتعزيز األمف الفكرم  عكدة (6
بكجو خاص، نظران ألنيا ىي المؤسسة األكلى لمتربية في المجتمع، فإذا صمحت صمح 

ذا فسدت فسد المجتمع.  المجتمع، كا 
المثؿ األعمى كالقدكة الحسنة المناسبة لألبناء مف خالؿ سمككيات منضبطة لمكالديف  تقديـ (2

 تيـ كدينيـ لغتيـ.تيدؼ إلى غرس المثؿ األخالقية ك تنمية ركح االعتزاز بثقاف
المناخ األسرم اليادئ الخالي مف الصراعات كالعمؿ عمى إزالة الحكاجز المعيقة  تكفير (4

لمتفاىـ بيف اآلباء كاألبناء، مع اعطائيـ قدر مف الحرية كاالستقاللية، كاالستماع ليـ 
كمساعدتيـ في حؿ ما يكاجييـ مف مشكالت، كعالج مسببات الضغكط النفسية 

ليا، كالتي قد تدفعيـ ألف يجدكا حميا عبر  رضكاكالشخصية التي يتع كاالجتماعية
 الفيسبكؾ، كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي.

كقت فراغ األبناء بصكرة بناءة كاستغاللو في أنشطة كمياـ أسرية كي يشعركف  شغؿ (5
النفسية بمسئكلية تجاه أسرىـ، األمر يدعـ مف تماسؾ األسرة كترابطيا كيشبع االحتياجات 

 كاالجتماعية لألبناء.
أف تتثقؼ األسرة حكؿ االنترنت عمكمان كتطبيقاتو المتنكعة حتي تتمكف مف تكعية  ضركرة (6

 األبناء لمكاجية مخاطر الفيسبكؾ كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي .
ميثاؽ مع األبناء يمتـز بو جميع أفراد األسرة ، يتضمف قكاعد االستخداـ الصحي  كضع (7

آلمف لمفيسبكؾ، كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي مثؿ : )تقنيف كتحديد مدة ككقت كا
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منع تصفح  –مراعاة ارتفاع الشاشة كمستكم اإلضاءة  –الجمكس بشكؿ سميـ -االستخداـ 
غسؿ اليديف كالكجو بعد  –إغالؽ شبكة الكام فام عند النـك -الطعاـالفيسبكؾ أثناء تناكؿ 
 لتخمص مف االشعاعات... إلي آخره(. استعماؿ الكمبيكتر 

يجاد آلية لمرافقتيـ عمي الفيسبكؾ، كغيرىا مف شبكات التكاصؿ  بناء (8 الثقة في نفكس األبناء كا 
االجتماعي، بحيث يككف اآلباء ضمف قائمة األصدقاء؛ ليتسني ليـ متابعة نشاطات أبنائيـ 

تدريبيـ عمي االختيار كمعرفة نكعية أصدقائيـ كما يفضمكنو مف تطبيقات كنشاطات ك 
 تمؾ الشبكات كتطبيقاتيا. محتكياتالجيد مف بيف 

األبناء مف المخاطر المحتممة لمفيسبكؾ، كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي   تكعية (9
جراء تحميؿ الكسائط المختمفة كالصكر كالفيديكىات مف مصادر غير معركفة، أك الرد 

 كلة اليكية أك التكاصؿ مع غرباء عبرىا .عمي رسائؿ أك منشكرات أك إعالنات مجي
األبناء كتحذيرىـ مف خطكرة تداكؿ الصكر كالمعمكمات الشخصية أك العائمية عمي  تكعية (01

 صفحات الفيسبكؾ، كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي  .
استخداـ األبناء كخصكصان الفتيات لمكاميرات أثناء االتصاؿ، كمتابعة نماذج رسائميـ  ترشيد (00

النصية كالمصكرة خالؿ االتصاالت اإللكتركنية عبر الفيسبكؾ، كغيرىا مف شبكات 
 التكاصؿ االجتماعي . 

عمي األضرار الناتجة عف الدخكؿ لممكاقع السيئة المسيئة لمديف كاألخالؽ مع  التأكيد (06
المراجعة الدكرية لتاريخ تصفح أبنائيـ عمي الفيسبكؾ، كغيرىا مف شبكات التكاصؿ 

ي، لمعرفة المكاقع كالصفحات كالمجمكعات التي ترددكا عمييا. بحيث يمكف فمترة االجتماع
مالئمة مع حث كتكجيو األبناء كخاصة صغار السف الستخداـ  يرالمكاد كالمحتكيات الغ

 محركات البحث الخاصة باألطفاؿ.  
ارات األبناء بآليات الضبػػط التقػني مثؿ تعميميـ تطبيقات الحجب كالحظر، كخي تكعية (02

األماف كإخفاء كجكدىـ عمي الفيسبكؾ لمنع المضايقات، كحظر نشر أك تداكؿ أك إعادة 
 الصكر كمقاطع الفيديك الشخصية .
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عف القدرات الفعالة التي يمتمكيا األبناء، كتمكينيـ مف استغالؿ قدراتيـ مع الرقابة  الكشؼ (04
، كغيرىا مف شبكات التكاصؿ الحكيمة كالمتابعة الدائمة مف اآلباء أثناء تصفحيـ الفيسبكؾ
 االجتماعي لتكجيييـ، ليككنكا أقؿ اندفاعان كأكثر انضباطان.

عمي دعـ العالقات االجتماعية االيجابية الصحية مع اآلخريف مف خالؿ تربية  الحرص (05
األبناء عمى الحكار البناء، كاحتراـ اآلراء، كاالبتعاد عف التجيـ كالتحذلؽ، كالتنديد كالتشيير 

يف كالقكؿ دكف عمـ، كبذلؾ يتـ التحصيف المبكر، كالتطعيـ المناسب في الكقت باآلخر 
 المناسب.

اإلسراؼ في تدليؿ األبناء، بؿ تركيـ ليتحممكا مسؤكلية أنفسيـ كتعكيدىـ عمى العمؿ  عدـ (06
كالكفاح، ألف تدليؿ األبناء كتكفير كؿ ما يطمبكف دكف إشعارىـ باإلمكانيات، يجعميـ 

فكركف إال في األخذ دكف العطاء، مما يؤدم إلى عدـ االمتثاؿ ألكامر استغاللييف ال ي
عمى أعراؼ المجتمع كقيمو في سبيؿ تحقيؽ رغباتيـ الشخصية في  الخركجآبائيـ كبالتالي 

 ظؿ الغزك الفكرم المنبعث عبر الفيسبكؾ، كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي.
بناء، كالتي تككف قائمة عمى النصح كاإلرشاد اختيار األساليب المناسبة لعقاب األ ينبغي (07

 كالرفؽ، كالبعد عف العنؼ كالتشديد.
خطة لمتعاكف المشترؾ كالتكاصؿ اليادؼ بيف األسرة كالمؤسسات التي يتعامؿ معيا  كضع (08

 االبناء كخاصة المدرسة كالجامعة لمعمؿ عمي متابعتيـ كحؿ ما يكاجييـ مف مشكالت .
اـ الكافي بطرؽ تشخيص مظاىر اإلدماف اإللكترني لدم يحرص اآلباء عمي اإللم أف (09

 األبناء كمعرفة الجيات المختصة التي يمكنيا تقديـ العكف كالمساعدة لمعالج.
يحرص اآلباء عمي التحدث المستمر مع األبناء عف طبيعة مخاطر اإليذاء الجنسي  أف (61

ؿ الفكرم بالجيات ليـ عبر الفيسبكؾ، كغيرىا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي، كاالتصا
 المسئكلة عند تمقي األبناء لممكاد اإلباحية.
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 :المراجع
 (، تحقيؽ ياسر 05(: لساف العرب، الجزء )6119منظكر، محمد بف مكـر بف عمي،) ابف

 سميماف أبك شادم كمجدم فتحي السيد، القاىرة: دار التكفيقية لمتراث. 
 (: شبكة التكاصؿ 6104أنيس الشربيني،) خطكة ،السيد عبد المكلي، الباز، أحمد نصحي أبك

االجتماعي كآثارىا عمي األمف الفكرم لدم طمبة التعميـ الجامعي بمممكة البحريف، المجمة 
(، ص 05العربية لضماف جكدة التعميـ الجامعي، مممكة البحريف، المجمد السابع، العدد)

 . 665-087ص 
 تربكية كدكرىا في تحقيؽ األمف ـ(: المؤسسات ال6104صباح، الطيب نكر اليدل،) أبك

الفكرم)رؤية تأصيمية(، مجمة جامعة البطانة لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، عمادة البحث 
( ، ص 6العممى كالنشر كالترجمة، جامعة البطانة، السكداف، المجمد الثاني، العدد )

 .691-655ص
 ،ير مكاقع التكاصؿ ـ(: اتجاىات النخبة نحك تأث6105أميرة محمد محمد سيد،) أحمد

االجتماعى عمى األمف القكمى المصرل : دراسة تحميمية، المجمة المصرية لبحكث الرأم 
( ، 0( ، العدد)04العاـ، مركز بحكث الرأم العاـ، كمية اإلعالـ ، جامعة القاىر،، المجمد)

 .001-49ص ص 
 ،ي الفكر األمف، (: دكر األسرة في تنشئة أبنائيا عم6108خالد عبدالرحمف ياسيف،) أحمد

 .64-27(، ص ص 54المجمة التربكية، كمية التربية، جامعة سكىاج، العدد)
 ،(: اإلعالـ الجديد، القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكزيع.6105رضا،) أميف 
 ،(: تأثير استخداـ تكنكلكجيا شبكات التكاصؿ االجتماعى 6105ىشاـ سعيد فتحى،) البرجى

الجتماعية لألسرة المصرية، رسالة ماجستير، قسـ اإلذاعة عبر االنترنت عمى العالقات ا
 كالتميفزيكف، كمية اإلعالـ ، جامعة القاىرة 

 (: االستخدامات السمبية لشبكات التكاصؿ االجتماعى 6105منيخر ، نكؼ عجمي،) بف
كدكرىا في انحراؼ الشباب، دراسة مف منظكر عينة مف طالبات جامعة الممؾ سعكد، 
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، قسـ االجتماع، كمية العمـك االجتماعية كاالدارية ، جامعة نايؼ العربية رسالة ماجستير 
 لمعمـك األمنية، الرياض.

 ،كيفية  –(: شبكات التكاصؿ االجتماعي: المشكالت التربكية 6105ميا عبدالباقي،) جكيمي
 الفيس بكؾ نمكذجان، مجمة الثقافة كالتنمية، جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية، -المكاجية 
 .69-0(، ص ص96، العدد)06المجمد 

 ،(: أثر استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى النسؽ 6109أيمف عبد المغني محمد،) حسف
دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة الجامعات المصرية، رسالة  -القيمي لمشباب المصرم

 ة، جامعة عيف شمس.دكتكراه، قسـ العمـك اإلنسانية البيئية، معيد الدراسات كالبحكث البيئي
 ،(: متطمبات تفعيؿ دكر األسرة فى التنشئة 6109رجب عميكة عمي، كآخركف،) حسف

االجتماعية فى ضكء تحديات المجتمع المعاصر،مجمة كمية التربية، كمية التربية، جامعة 
 .051-066(، ص ص 061، العدد)21المجمد –بنيا 

 ،المؤسسات دكر(: ه 0421 السيد،)سعيد بف سعيد ناصر، عبد ا، سيد جاب ا حمداف 
ميمية، المؤتمر الكطني األكؿ تح كدراسة نظرية رؤية: الفكرم األمف تحقيؽ في االجتماعية

 كرسي ، ه 0421جماد األكؿ  65 -66الفترة مف " في اتيلألمف الفكرم " المفاىيـ كالتحد
 .66-0عكد، ص صلدراسات األمف الفكرم بجامعة الممؾ س زيالعز  بدبف ع ؼينا راألمي

 ،(: مكاجية تحديات األمف 6106السيد سالمة، بدكل، باسـ زغمكؿ الشحات،) الخميسى
التربكل لتعزيز األمف الفكرل فى المؤسسات التعميمية، مجمة كمية التربية، جامعة المنكفية، 

 .21 -0عدد خاص، السنة الكاحد كالثالثكف، ص ص
 ،ية لمتكاصؿ االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت (: القيـ األخالق6102محمد دركيش،) دركيش

(، ص 81مف منظكر إسالمي، دراسات تربكيو كنفسيو، مجمة كمية التربيو بالزقازيؽ، العدد)
 .291-260ص

 ـ(: : كممة ا د جماؿ الدىشاف فى افتتاح المؤتمر العممي 6106، جماؿ  عمى ) الدىشاف
ربية كتعزيز األمف الفكرم في عصر السادس )الدكلي الثاني( لكمية التربية التربية الع

 أكتكبر .   06   -00المعمكماتية )الكاقع كالمأمكؿ( فى الفترة مف 
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 ( ،السرقات العممية ُتيدد األمف الفكرم العربي، متاح عمي 6108الدىشاف، جماؿ عمي :)ـ
 https://www.albawabhnews.comـ 64/6/6108المكقع التالي بتاريخ 

 ،(: دكر مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز 6102ر بف راشد،)راشد بف ظاف الدكسرم
األمف الفكرم لدل المتعمميف في المرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية، مجمة 

 . 628-092(، مصر، أبريؿ، ص ص0(،العدد)5رابطة التربية الحديثة، المجمد)
 ،لتعامؿ مع اإلشاعات عمى شبكة (: دكر التفكير النقدم في عقمنة ا6107الصادؽ،) رابح

 .064-99(، ص ص07التكاصؿ االجتماعي، المجمة العربية لالعالـ كاالتصاؿ، العدد)
 ،(: عكامؿ التحكؿ في الكظيفة التربكية لألسرة، مجمة 6108نكر الديف، كنجف سميرة،) زماـ

رة، التغير االجتماعي، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسك
 . 94 -72الجزائر، العدد الخامس، ص ص 

 ،(: دكر األسرة في حماية األبناء مف مخاطر شبكة 6107محمكد عبد العميـ محمد،) سميماف
اإلنترنت: دراسة ميدانية في مدينة سكىاج بصعيد مصر، مجمة جيؿ العمـك اإلنسانية 

 .49-20(، ص ص26كاالجتماعية، العدد)
 ،ـ(: تيديدات شبكات التكاصؿ اإلجتماعي لألمف الفكرم 6107محمد محمد غنيـ،) سكيمـ

كما يدركيا الشباب الجامعي كآليات مكاجيتيا دراسة ميدانية، مجمة عجماف لمدراسات 
 .640-602(، ص ص 6كالبحكث، المجمد السادس عشر، العدد)

 ،لدل  آليات تأىيؿ األسرة لتحقيؽ األمف النفسي كالفكرم( : 6104عماد عبدا،) الشريفيف
(، ص 61( ،العدد )21األبناء، المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض، المجمد )

 . 026-87ص
 ،(: اإلستخػداـ الناقػد لممراىقيف المصرييف لإلعالـ 6108نػػػاديػو مصطفي أحمػػد،) الشيػػخ

كثقافة األطفاؿ، قسـ اإلعالـ  -الجػػديػػد، رسالة دكتكراه، كمية الدراسات العميا لمطفكلة
 جامعة عيف شمس.

 مف  ةيالحما یف ةيالسعكد ةي(: دكر المممکة العرب6108الخالؽ، مسعد عبدالسالـ،) عبد
الكاقع كالمأمكؿ،مجمة كمية الدراسات  فيب ةيالفکر  یمخاطر كسائؿ التكاصؿ االجتماع
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(،ص ص 0، العدد )25جامعة األزىر بالقاىرة، المجمد  -اإلسالمية ك العربية لمبنيف
0022-0601. 

 نعكاساتيا 6109الخالؽ، ىبو صالح أبك سريع،) عبد (: مكاقع التكاصؿ االجتماعي كا 
االجتماعية كالبيئية عمى المراىقيف، رسالة ماجستير، قسـ العمـك اإلنسانية البيئية، معيد 

 الدراسات كالبحكث البيئية، جامعة عيف شمس. 
 ،ستراتيجي لتأثير كسائؿ التكاصؿ االجتماعي (: تقييـ ا6104عمي بف حسف محمد،) عسيرم

عمى األمف الفكرم، رسالة ماجستير، قسـ األمف اإلنساني، كمية العمـك االستراتيجية، 
 جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية.

 (، المنظكر اإلسالمي لدكر األسرة في تعزيز األمف الفكرم 6102العياشي، كردة بمقاسـ :)
سات إسالمية، مركز البصيرة لمبحكث كاالستشارات كالخدمات لدم األبناء، مجمة درا
 .016-80(، ص ص 08التعممية، الجزائر،العدد)

 ،كعالقتيا بالعنؼ السياسى لدل (: مكاقع التكاصؿ االجتماعى 6107دعاء حامد،) الغكابى
 ة.الشباب المصرل، رسالة ماجستير ، قسـ اإلذاعة كالتمفزيكف، كمية اإلعالـ ، جامعة القاىر 

 ،(: أثر شبكات التكاصؿ االجتماعى عمى األمف 6106ىياـ يكسؼ سميماف،) الفكاعير
باألردف مف كجية نظر طالبات كمية اربد الجامعية / جامعة البمقاء ، الفكرل لمشباب الجامعى 

 .551-567( ،الجزء الثاني، ص ص 069مجمة كمية التربية جامعة األزىر، العدد )
 ،( : دكر كسائؿ اإلعالـ الجديد في تنمية الكعي بمخاطر 6107أحمد محمد،) القحطاني

اإلرىاب )دراسة ميدانية(، رسالة ماجستير، قسـ اإلعالـ، كمية العمـك االجتماعية كاالدارية، 
 جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.

 ،مخاطر ـ(:6105عبدالكاحد حميد، قادر، رياف عبدالكىاب، حميد، محمكد شفيؽ،) الكبيسي
دراسات في التعميـ الجامعي، كمية التربية، كسائؿ االتصاؿ الحديثة عمى منظكمة القيـ، 

-289مركز تطكير التعميـ الجامعي، جامعة عيف شمس، عدد خاص، سبتمبر ، ص ص 
467. 
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 (: مخاطر التقنيات المعاصرة عمى األمف الفكرم لدل 6106،أحمد بف عارؼ،) الكفارنة
(، 8التطبيقية "دراسة ميدانية"، المجمة السعكدية لمتعميـ العالي، العدد )طمبة جامعة البمقاء 

 .011-80ص ص 
 ،(: دكر األسرة في الحد مف تأثير 6108جميمة بنت محمد بف عبدالمحسف،) المعبكف

استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي عمى العالقات األسرية : دراسة مطبقة عمى عينة مف 
الرياض، مجمة شؤكف اجتماعية، جمعية االجتماعييف في الشارقة، األسر السعكدية بمدينة 

 .81-27، ص ص 027، العدد25المجمد 
 ،(:األمف الفكرم فى الكتب كالسنة 6108رجاء بنت سيد عمى بف صالح،) المحضار

(، ص ص 55كمدلكالتو التربكية، المجمة التربكية، كمية التربية، جامعة سكىاج، العدد)
062-056 . 

 ،(: رؤية تربكية مقترحة لمكاجية مخاطر شبكات التكاصؿ 6106عماد عبد المطيؼ،) محمكد
االجتماعي عمى القيـ المجتمعية كأساليب الحكار المجتمعي في ضكء خبرتي الكاليات 

 .689-072(، ص ص 24المتحدة األمريكية كاليند، دراسات في التعميـ الجامعي، العدد)
 ،ر استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي عمي البناء (: أث6105ىناء فرغمي عمي،) محمكد

القيمي لطالب الجامعة" دراسة ميدانية"، أعماؿ المؤتمر العممي الثالث لشباب الباحثيف، 
 .290-249جامعة اسيكط، ص ص  –المجمة العممية لكمية التربية 

 ،ناعمة كتعزيز (: اآلليات التربكية كالثقافية لتدعيـ القكة ال6106شيريف عيد مرسي، ) مشرؼ
االمف الفكرم في عصر المعمكماتية، المؤتمر العممي السادس )الدكلي الثاني( بعنكاف 

، المنعقد في ”التربية العربية كتعزيز األمف الفكرم في عصر المعمكماتية )الكاقع كالمأمكؿ(“
 .624-087أكتكبر، ص ص   06-01جامعة المنكفية في الفترة مف  لتربية،كمية ا

 ،( : تداعيات شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى تحقيؽ 6105ريف عيد مرسي،)شي مشرؼ
األمف الفكرم لدم طالب التعميـ الجامعي، متاح عمي المكقع التالي بتاريخ 

ـ،  06/4/6161
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http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Education/Fundamentals/2171
/publications/Shereen%20Eid%20Morsy%20Moshree   

 ،(: أثر شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األمف الفكرم لدل 6106ريـ عبد ا،) المعيذر
(، الجزء الثاني 069طالبات المستكل الجامعي، مجمة كمية التربية جامعة األزىر، العدد )

 .624-610،ص ص
 ،ـ(: ميددات االمف الفكرم أكىاـ كحقائؽ، المؤتمر العممي 6106محمد ابراىيـ، ) المنكفي

التربية العربية كتعزيز األمف الفكرم في عصر “السادس )الدكلي الثاني( بعنكاف 
، المنعقد في كمية التربية، جامعة المنكفية في الفترة مف ”المعمكماتية )الكاقع كالمأمكؿ(

 .058-045، أكتكبر، ص ص 01-06
 ،كرم لدل (: "دكر اإلدارة المدرسية في تعزيز األمف الف6106محمد  يكسؼ مرسي،) نصر

طالب المعاىد الثانكية األزىرية بمحافظة الغربية"، مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ 
 .406-278ـ، ص ص 6106( ، أبريؿ 76النفس ، رابطة التربكييف العرب، العدد )

 ،ـ(: كسائؿ التكاصؿ االجتماعى 6106مسفر بف أحمد بف مسفر آؿ عاطؼ،) الكادعي
مف كجية نظر طمبة المرحمة الثانكية كمعممى العمـك الشرعية كأثرىا عمى األمف الفكرل 

( ،الجزء الثالث، ص ص 070بمنطقة عسير، مجمة كمية التربية جامعة األزىر، العدد )
02-71. 

 ،ـ(: تصكر مقترح لدكر أعضاء ىيئة التدريس في تعزيز األمف 6108ىالة مختار،) الكحش
التربكية، العدد الثاني، الجزء الثاني، ص الفكرم لدم طالب جامعة بيشو، مجمة العمـك 

 .080-066ص 
 ،(: دكر األسرة في تحقيؽ األمف الفكرم لألبناء، مجمة التغير 6108نجاة،) يحياكم

االجتماعي، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
 .001 -019العدد الخامس، ص
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