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ملخص الدراسة
تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة ميارات التفكير الناقد
واإلبداعي في التعامؿ مع منصات التواصؿ االجتماعي ،وانعكاساتو عمى األمف الفكري لدى
طمبة جامعة الممؾ فيصؿ ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وتـ تطبيؽ استبانتي
االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ ،واستبانة انعكاسات منصات التواصؿ عمى
األمف الفكري ،عمى عينة قواميا " "705طالب وطالبة بجامعة الممؾ فيصؿ ،وتوصمت الدراسة
إلى النتائج التالية :أف منصات الواتساب ،وسناب شات ،واالنستجراـ األكثر استخدماً مف قبؿ
طمبة جامعة الممؾ فيصؿ ،بينما منصات اليوتيوب ،وتويتر ،الفيسبوؾ كانت األقؿ استخداماً،
والممارسات الناقدة واإلبداعية لطمبة جامعة الممؾ فيصؿ في التعامؿ مع منصات التواصؿ
االجتماعي جاءت بدرجة متوسطة ،وأف انعكاسات منصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف
الفكري ،جاءت بدرجة كبيرة عمى محوري (اآلثار االجتماعية والدينية -واآلثار االقتصادية)،
بينما جاءت بدرجة متوسطة عمى محور (اآلثار السياسية) ،ووجود عالقة ارتباطية دالة
وتأثير وتأثر بيف المحاور المختمفة ألداتي الدراسة ،وأف االستخداـ اإلبداعي لمنصات التواصؿ
االجتماعي يؤثر عمى االمف الفكري كما انو يمكف التنبؤ باألمف الفكري مف خالؿ مقياس
االستخداـ اإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي ،في حيف لـ يكف لعامؿ االستخداـ الناقد أي
تأثير  ،وفيما أوصت الدراسة ضرورة تضميف المناىج الجامعية ببعض المقررات تيدؼ إلى
ترجمة ميارات وخصائص التفكير الناقد واإلبداعي في شكؿ ممارسات سموكية لالستخداـ
األمثؿ لمنصات التواصؿ االجتماعي ،واستخالص األثار المختمفة لمنصات التواصؿ
االجتماعي عمى األمف الفكري ،وتزويد منسوبي الجامعة بالقدر الكافي مف المفاىيـ والحقائؽ
الواضحة ،لمقياـ بأدوار إيجابية في مواجية تحديات األمف الفكري.
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Critical and creative use of social media platforms and its
Reflections on the intellectual security of students at King Faisal
University.
By:
Dr. Shoeb Gamal Mohamed Saleh
Dr. Fathi Mohammed abunasser

Prof. Dr. Hamdan Al-Mohammed

Abstract
This study aimed at identifying the degree of practicing critical and
creative thinking skills in dealing with social media platforms, and its
implications on the intellectual security of students at King Faisal
University. The descriptive method was utilized in this study. Two
questionnaires of critical and creative use of communication platforms
and the implications of communication platforms on intellectual security
were administered to a sample of 507 male and female students at King
Faisal University. The results of the study revealed that WhatsApp,
Snapchat, and Instagram platforms were the most used by the students of
King Faisal University, while YouTube, Twitter and Facebook platforms
were the least. The critical and creative practices of the students of King
Faisal University in dealing with social media platforms came to a
moderate degree, and the implications of social media platforms on
intellectual security, came largely on the axes (social and religious effects and economic effects), While came to a medium degree on the axis
(political effects). There was a significant correlation between the
different axes of the two study tools. The creative use of social media
platforms affects intellectual security. Intellectual security can be
predicted through the scale of creative use of social media platforms, while
the critical use factor has no effect. The study recommended the need to
include university curricula some courses with the aim of interpreting the
skills and characteristics of critical and creative thinking in the form of
behavioral practices for the optimal use of social media platforms, and to
extract the different effects of social media platforms on intellectual
security, and provide the university staff with sufficient concepts and clear
facts, to play positive roles In the face of the challenges of intellectual
security.
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مكدمة:
تعيش طمبة الجامعة اليوـ عصر المعموماتية واإلنترنت والحاسوب ،والتي فرضت بدورىا
العديد مف المفردات واأللفاظ والظروؼ الجديدة ،وباتت مواقع التواصؿ االجتماعي عنصراً
ميماً ورئيساً في حياة شبابنا ،يستقبموف مف خالليا شتى أنواع الفكر الديني والسياسي
واالجتماعي والترفييي والعممي ،وعمى الرغـ مف وجود إيجابيات كثيرة في مواقع التواصؿ ،مف
أىميا دور ىذه المواقع كمنصات سريعة تستدعي األخبار والمعمومات في وقت قياسي،
وكذلؾ توفيرىا لفرص عمؿ ،وتطوير األداء الوظيفي ،وغير ذلؾ ،إال أنيا ال تخمو مف سمبيات
ومخاطر عمى المجتمع ،مف أبرزىا ما يتعرض لو أبنائنا مف خالليا ،مف معمومات غير دقيقة
ومضممة ،وتتعارض مع ىويتنا وديننا وثقافتنا.
وقد أدركت العديد مف الدوؿ التحديات التي تفرضيا الظروؼ المتجددة لممجتمع العالمي،
حيث لـ تعد العادات المألوفة كافية لمواجية المواقؼ الجديدة ،فكؿ موقؼ جديد ينطوي عمى
مشكالت متنوعة تتطمب طالقة في التفكير ومرونة في التنفيذ وأصالة وتفرداً في الحؿ،
فالعصر الذي نعيش فيو يحتاج إلى العقوؿ المبدعة ،القادرة عمى تكييؼ ظروفيا وحاجاتيا
مع التغير الذي يحدث في البيئات المحيطة ( ،اإلتربي.)2022 ،
وفي ظؿ تزايد انشغاؿ األسر عف أبنائيا بأعماليـ وأمورىـ االجتماعية والعممية ،نواجو
في وقتنا الحاضر تيديداً ألمننا الفكري ،الذي ُيعد ُبعداً استراتيجيا ألمننا الوطني ،تتطمب
المحافظة عمى سالمتو غرس الفكر السميـ ،والمعتقد الصحيح المعتدؿ ،والقيـ واألخالؽ
الحميدة ،وارتباط البعد الفكري بيويتنا الوطنية ُيعد األساس ألمف الفرد وأمف الوطف ،لمواجية
ما ييدد تمؾ اليوية مف أفكار ىدامة ،تنعكس سمبياتيا عمى مجتمعنا .ولذلؾ فإف المحور
التعميمي والتربوي ىو المحور األىـ في تنمية الوعي الفكري لدى أبنائنا (أبوخطوة،
والباز.)2022،
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وحتى نكوف في مأمف مف خطورة تمؾ المنصات عمينا أف نتعمـ ،وُنعمّـ كيؼ نتسمح

بميارات التفكير ،وأوصت العديد مف المؤتمرات بضرورة قياـ المؤسسات التربوية والتعميمية
بالعمؿ عمى توعية الطمبة في المراحؿ التعميمية المختمفة باستخدامات منصات التواصؿ
االجتماعي والتأكيد عمى تنمية ميارات التفكير المختمفة لدييـ ليتمكنوا مف فرز ما يعرض
عمييـ مف أفكار وآراء ،وعدـ االنسياؽ وراء الدعوات اليدامة التي تضر باستقرار وأمف
المجتمع

مشكلة الدراسة:
وفؽ تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت لعاـ 2025ـ .يستخدمو في العالـ  2.2مميار
مستخدـ ،منيـ  020مميوف شاب ،وأوضحت ىيئة االتصاالت وتقنية المعمومات :أف
مستخدمي اإلنترنت في المممكة العربية السعودية يصموف إلى  22مميوف ُمستخدـ ،معظميـ
مف فئة الشباب ،إذ تقودنا ىذه األرقاـ إلى أىمية الحديث عف مفيوـ األمف الفكري ،وسبر
نظر ألىميتو في حصانة الفكر الوطني مف األفكار اليدامة والمضممة.
أغواره؛ ًا
ونتيجة لمتغيرات المتسارعة التي يعيشيا العالـ ،وقع شبابنا في تشتت واضح في
األىداؼ والغايات ،حيث أدت ىذه التغيرات إلى عدـ مقدرة الشباب عمى التمييز الواضح بيف
ما ىو صواب ،وما ىو خطأ؛ مما أدي إلى حدوث أزمة فكرية ،كاف ليا أث ارً كبي ارً في وضع

الشباب لمتمرد والثورة عمى القيـ ،واغترابيـ شبو التاـ عف القيـ التي جاءت بيا الثورة

العممية التكنولوجية.
ويتطمب التعامؿ الصحيح مع منصات التواصؿ االجتماعي مجموعة مف ميارات
التف كير الناقد واإلبداعي ،وغياب مثؿ ىذه الميارات عف مسرح التواصؿ يجعؿ تمقي المعمومات
مف مثؿ ىذه المواقع يمثؿ خطورة عمى أمف واستقرار المجتمعات ،ففي ىذه المواقع يمكننا أف
بأي ردة فعؿ ممف ال يجيدوف فنوف النقد لممطروح ،وينظروف ليذه المواقع عمى أنيا
نتنبأ ّ
مواقع (د ردشة) يبيح ليـ االختباء خمؼ أسماء مستعارة أو حتى حقيقة ليست ليـ؛ لنفث
السموـ المجتمعية مف تأجيج ،وبالتالي يسيؿ عمييـ قوؿ ما يشاءوف متى يشاءوف ،دوف
حسيب ،ورقيب كما يظنوف.
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وتسعى الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى آثار منصات التواصؿ االجتماعي عمى
األمف الفكري ،والى أي حد يوظؼ طمبة جامعة الممؾ فيصؿ الميارات المختمفة لمتفكير الناقد
واإلبداعي لمواجية انعكاسات منصات التواصؿ االجتماعي وأثارىا عمى األمف الفكري لدييـ.
ومف خالؿ ما سبؽ يمكف بمورة مشكمة الدراسة في األسئمة األتية:
 .2ما منصات التواصؿ االجتماعي واستخداميا لدى طمبة جامعة الممؾ فيصؿ؟
 .2ما درجة ممارسة طمبة جامعة الممؾ فيصؿ لميارات التفكير الناقد واإلبداعي في
التعامؿ مع منصات التواصؿ االجتماعي؟
 .2ما انعكاسات منصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف الفكري لدى طمبة جامعة الممؾ
فيصؿ؟
 .2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات طمبة جامعة الممؾ
فيصؿ عمى االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي تعزي لمتغيرات
"الجنس – التخصص – المستوى الدراسي"؟
 .7ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات طمبة جامعة الممؾ
فيصؿ عمى انعكاسات منصات التواؿ االجتماعي عمى األمف الفكري تعزي لمتغيرات
"الجنس – التخصص – المستوى الدراسي "؟
 .2ىؿ ىناؾ ارتباط بيف االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي
وانعكاسات منصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف الفكري لدى طمبة جامعة الممؾ
فيصؿ؟

أٍداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية التعرؼ عمى:
 .2منصات التواصؿ االجتماعي األكثر استخداماً لدى طمبة جامعة الممؾ فيصؿ.

 .2انعكاسات منصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف الفكري لدى طمبة جامعة الممؾ
فيصؿ.
 .2درجة ممارسة طمبة جامعة الممؾ فيصؿ لمميارات المختمفة لمتفكير الناقد واإلبداعي
في التعامؿ مع منصات التواصؿ االجتماعي.
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 .2العالقة االرتباطية بيف االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي
واألمف الفكري.
 .7الفروؽ بيف متوسطات استجابات طمبة جامعة الممؾ فيصؿ عمى استبانة األمف
الفكري ،واستبانة التفكير الناقد واإلبداعي تعزي لمتغيرات :الجنس – التخصص –
المرحمة الدراسية.

أٍنٔة الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة مف عدد مف االعتبارات مف أىميا:
 .2باتت منصات التواصؿ االجتماعي القوة المييمنة عمى اىتمامات الناس بصفة عامة،
والشباب بصفة خاصة ،فدراسة أىـ أثارىا وانعكاساتيا يمقي الضوء لكؿ المؤسسات
التربوية بالمجتمع عمى ضرورة حماية الكياف الفكري والعقائدي واليوية الثقافية
العربية مف عدواف األفكار والعقائد المغايرة درءاً لخطر تشويو الشخصية العربية

اإلسالمية.

 .2إف امتالؾ طمبة جامعة الممؾ فيصؿ لمجموعة مف ميارات التفكير ،بمثابة صماـ
األماف تجاه األثار السمبية الناجمة لمغزو الفكري لمنصات التواصؿ االجتماعي.
 .2بات تحقيؽ األمف الفكري ،في ظؿ التحديات المعاصرة وتداعياتيا ىاجساً ومطمباً
وطنياً ،فالحاجة إلى وجود أمف فكري يحقؽ لمفرد االستقرار والتوازف النفسي وحماية

موروثاتو الفكرية والثقافية – مف التأثيرات واألفكار المنحرفة -مف أىـ متطمبات

العصر الحالي.
 .2أنيا تس تيدؼ السواد األعظـ لمستخدمي منصات التواصؿ االجتماعي (فئة الشباب)
والتي تحتضنيـ الجامعة كمؤسسة تربوية واجتماعية في أخطر مراحميـ العمرية التي
يحتاجوف فييا إلى التوجيو والتصحيح والتحصيف لكثي ارً مف االنحرافات الفكرية.
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حدّد الدراسة:
اقتصرت الدراسة عمى الحدود األتية:
 .2الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة عمى سمات منصات التواصؿ االجتماعي
وخصائصيا ،ودرجة ممارسة طمبة جامعة الممؾ فيصؿ لميارات التفكير الناقد
واإلبداعي لمواجية انعكاسات منصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف الفكري.

 .2تقتصر الدراسة عمى الطمبة المقيديف بكميات جامعة الممؾ فيصؿ.

مصطلحات الدراسة:
منصػػػات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي :وتعػػػرؼ إجرائيػػػاً بأنيػػػا مصػػػطمح يطمػػػؽ عمػػػى

مجموعة مف المواقع عمى شبكة اإلنترنت يمكف مف خالليا تحقيؽ التواصؿ بػيف األفػراد

وتشػػكيؿ مجموعػػات ذات قواسػػـ واىتمامػػات مشػػتركة تتػػيح ليػػـ تبػػادؿ ونشػػر الممفػػات

والمعمومات والصور ومقاطع الفيديو والتعميقات واآلراء.

األمف الفكري ":يعرؼ األمف الفكػري إجرائيػا بأنػو الحمايػة الفكريػة الالزمػة لمفػرد

لمحفاظ عمى مخزونو الفكري األصيؿ ،والتصدي لميجمػات الفكريػة المنحرفػة ،مػع وضػع
المعايير واألسس الالزمة لمفيـ الصحيح ،ليعيش حياة آمنة في وطنو وخارجو ،وتجعمو

قاد ارً عمى تصحيح مساره إلى االعتداؿ والوسطية (اليزاني.")252،2025 ،

االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي :يقصد بػالتفكير الناقػد

الحكػػـ المػػنظـ ذاتي ػاً والػػذي ييػػدؼ إلػػى التفسػػير ،والتحميػػؿ والتقيػػيـ ،واالسػػتنتاج ،والػػى
جانب ذلؾ فإنو ييػتـ بشػرح االعتبػارات المتعمقػة باألدلػة والبػراىيف ،والمفػاىيـ ،والطػرؽ

والمقػػاييس والتػػي يسػػتند إلييػػا الحكػػـ الػػذي تػػـ التوصػػؿ إليػػو (مرعػػي ونوفػػؿ،2002،

 .)290والتفكير اإلبػداعي ىػو العمميػة التػي تقػود إلػى ابتكػار حمػوؿ جديػدة لػ دوات أو
األفكػػار والمنػػاىج المكونػػة لممشػػكمة (قطػػامي ،)27 ،2002،في ػو نشػػاط عممػػي مركػػب
وىادؼ يوجو إلى رغبة قوية في البحػث عػف الحمػوؿ ،أو التوصػؿ إلػى نتػائج أصػمية لػـ

تكػػف معروفػػة مسػػبقاً (مجيػػد ،)22 ،2000 ،أمػػا مػػف ناحيػػة المفيػػوـ التربػػوي لمتفكيػػر
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اإلبػػداعي فيػػو العمميػػة التػػي تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى أف يصػػبح أكثػػر حساسػػية لممشػػكالت

وجوانػػب الػػنقص والثغ ػرات فػػي المعمومػػات واخػػتالؿ االنسػػجاـ ومػػا شػػاكؿ ذلػػؾ ،وتحديػػد

مػواطف الصػػعوبة والبحػػث عػػف حمػػوؿ وصػػياغة فرضػػيات واختبارىػػا واعػػادة صػػياغتيا أو

تعديميا مف أجؿ التوصؿ إلػى نتػائج جديػدة ينقميػا المػتعمـ ل خػريف (الطيطػي،2000 ،

.)227

ويعػػرؼ االسػػتخداـ الناقػػد واإلبػػداعي لمنصػػات التواصػػؿ االجتمػػاعي إجرائيػاً بأنػػو

قدرة الفرد عمى اإللماـ بخصائص كال مف التفكيػر الناقػد واإلبػداعي وترجمتيػا فػي شػكؿ

ممارسػػػات سػػػموكية يػػػتـ توظيفيػػػا بشػػػكؿ فاعػػػؿ عنػػػد التعامػػػؿ مػػػع منصػػػات التواصػػػؿ

االجتماعي المختمفة.

اإلطار اليظرٖ:
ييػتـ البحػػث الحػالي بدراسػػة مػدى تػوافر الممارسػات المختمفػػة لميػارات التفكيػػر

الناقد واإلبداعي في التعامؿ مع منصات التواصؿ االجتمػاعي ،ومعرفػة مػدى تػأثير ىػذه

الممارسػػات وانعكاسػػاتو عمػػػى األمػػف الفكػػػري لطمبػػة جامعػػػة الممػػؾ فيصػػػؿ ،وفيمػػا يمػػػي

التعريؼ بكؿ مف المفاىيـ األساسية التي يتناوليا البحث:

أّال :مَارات التفكري الياقد ّخصائصُ ّأٍنٔة ممارساتُ للنتعله:
لقد ارتبط التفكير بميالد عمـ النفس الحديث ،وتطور معػو فػي مسػتوى مسػيرتو

بصػػورة عامػػة ،فمنػػذ بدايػػة القػػرف العشػػريف نجػػد أف معظػػـ عممػػاء الػػنفس البػػارزيف قػػد
تناولوا موضوع التفكير وأعطوه أولويػة وأىميػة فػي دراسػاتيـ) ،(Solso,1998ويعتبػر

التفكيػػر مفيومػػاً فرضػػػياً يشػػير إلػػػى عمميػػة داخميػػة تعػػػزى إلػػى نشػػػاط ذىنػػي ،معرفػػػي،
تفاعمي ،انتقائي ،قصدي ،موجو نحو البحث عػف حػؿ لمشػكمة مػا ،أو اتخػاذ قػا ار بشػأف

قضػػية معينػػة ،أو اشػػباع رغبػػة فػػي فيػػـ مسػػألة مػػا ،أو معرفػػة كػػالـ معػػيف ،أو اإلجابػػة

الشافية عف سؤاؿ ما ،أو ابتكار شيء جديد أو التحقؽ مف معنى معيف(عمػى،2009 ،
.)27
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ويرتكػػز التفكيػػر الناقػػد عمػػى مجموعػػة مػػف الميػػارات األساسػػية التاليػػة Facione

):(&Facione, 2000

 .2ميػػارة التحميػػؿ :ويقصػػد بيػػا تحديػػد العالقػػات ذات الػػدالالت المقصػػودة والفعميػػة
بػػػيف العبػػػارات واألسػػػئمة والمفػػػاىيـ والصػػػفات لمتعبيػػػر عػػػف اعتقػػػاد أو حكػػػـ أو
تجربة ،وفحص اآلراء واكتشاؼ الحجج وتحميميا.

 .2ميػػػارة االسػػػتقراء :ويقصػػػد بيػػػذه الميػػػارة أف صػػػحة النتػػػائج مرتبطػػػة بصػػػدؽ
المقدمات ،ومف األمثمة عمى ىذه الميارة اإلثباتػات العمميػة والتجػارب ،الػدالالت

واألحكاـ التي يصدرىا الشخص بعد الرجوع إلى موقؼ أو أحداث.

 .2ميارة االستدالؿ :وتشير إلى ممارسػة مجموعػة مػف العمميػات التػي تعتمػد عمػى
توليد الحجج واالفتراضات والبحث عف أدلة والتوصؿ إلى نتائج.

 .2ميارة االستنتاج :وتشير إلى تحديد وتوفير العناصر الالزمة الستخالص النتائج
المنطقية لمعالقات االستداللية ،والقدرة عمى خمؽ أو تكػويف جػدؿ أو نقػاش مػف
خالؿ خطوات منطقية.

 .7ميارة التقييـ :ويقصد بيا قياس القوة المنطقية لمعالقات االستداللية المقصػودة
بيف العبارات أو الصفات ،وتقييـ االدعاءات والحجج.

ويتميػػػز الشػػػخص الممػػػارس لميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد بمجموعػػػة مػػػف الخصػػػائص منيػػػا

):(Ferret, 1997

 -يطرح أسئمة وثيقة الصمة بالمادة التي يطالعيا ،أو يبحث عنيا.

 يحكـ عمى التصريحات والمجادالت ،ويعدؿ في آرائو عندما يحصؿ عمػى حقػائؽجديدة.

 يممؾ حب االستطالع والفضوؿ ،وييتـ باكتشاؼ الحموؿ الجديدة. -قادر عمى االعتراؼ بأف لديو نقص غي الفيـ أو المعمومات.

 يبحث عف الدليؿ لدعـ المسممات والمعتقدات واآلراء وتفحصيا وجعميا مسػتندةإلى الحقيقة.
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وتكمف أىمية ممارسة ميارات التفكير الناقد في أنيػا تعػود عمػى المػتعمـ بمجموعػة مػف

المزايا منيا ):(Ramer, 1999; Guzy, 1999

 يشػجع المتعممػيف عمػى ممارسػة مجموعػة كبيػػرة مػف ميػارات التفكيػر مثػؿ :حػػؿالمشكالت ،والتفكير المتشعب ،والمناقشة ،والمقارنة الدقيقة.

 يحسف مف تحصيؿ المتعمميف في المواد الدراسية المختمفة. -ينمي لدى المتعمميف الحس واالنتماء والتفاعؿ الوطني.

 ينمي قدرة المتعمميف عمى التعمـ الذاتي بالبحث والتقصي عف المعرفة. -يخمؽ بيئة صفية مريحة تتسـ بحرية الحوار والمناقشة اليادفة.

 يكسػػػب المتعممػػػيف القػػػدرة عمػػػى فيػػػـ الفػػػروؽ بػػػيف الحضػػػارات ،واسػػػتيعاب دورالمكاف (الجغرافية) في تشكيؿ الحضارة اإلنسانية.

 يؤدي إلى قياـ المتعمميف بمراقبػة تفكيػرىـ وضػبطيـ ممػا يسػاعدىـ عمػى اتخػاذالق اررات.

ثاىٔاً :التفكري اإلبداعٕ ،مستْٓاتُ ،مكْىاتُّ ،اٍنٔة تينٔة للنتعلنني:
منػػذ قػػديـ األذؿ اىتمػػت األمػػـ بالمبػػدعيف حيػػث كانػػت األمػػـ تظيػػر إعجابيػػا وتقػػديرىا
ل عماؿ التي يقوـ بيا بعض األفراد والتػي قػد تصػعب عمػى الكثيػريف منػا .وكػاف يجػيء تقػدير
األمـ ليؤالء المبدعيف لمػا فػي افعػاليـ مػف أىميػة فػي تقػدـ ىػذه األمػـ ،وباعتبػار اإلبػداع أداة
أساسية لمساعدة اإلنساف في مواجية المشكالت الحياتيػة والعالميػة سػواء فػي أيػاـ السػمـ أو
في أياـ الحرب ( اليويدي.) 22 ،2002،
واإلبػػداع الحقيقػػي اليعنػػي التكيػػؼ مػػع البيئػػة ،وانمػػا اف نكيػػؼ البيئػػة حسػػب حاجاتنػػا
ورغباتنػػا ولكػػي يكػػوف اإلنسػػاف مبػػدعا" ،فػػإف عميػػو أف يحمػػـ أحالمػػا" خياليػػة واسػػعة (حػػبش،
.)22 ،2007
ولإلبداع مستويات خمػس ينػدرج تحتيػا اإلبػداع صػعوداً حتػى يصػؿ إلػى أروع صػورة فػي

المستوى الخامس وىذه المستويات ىي (عبيد ،وعفانة-:)20-79 ،2002 ،
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 .2المستوى التعبيػري :وجػوىره التعبيػر المسػتقؿ عػف الميػارات واألصػالة ونوعيػة اإلنتػاج
التي تكػوف فػي ىػذا المسػتوى غيػر ميمػة ومػا يميػز المبػدعيف فػي ىػذا المسػتوى ىػو
صفتا التمقائية والحرية مثؿ رسوـ األطفاؿ التمقائية.
 .2المسػػػتوى اإلنتػػػاجي :ينتقػػػؿ األفػػػراد مػػػف المسػػػتوى التعبيػػػري لإلبػػػداع إلػػػى المسػػػتوى
اإلنتاجي عندما تنمى مياراتيـ بحيث يصموف إلنتاج األعماؿ الكاممػة ،واإلنتػاج يكػوف
إبداعيا" عندما يصؿ الفػرد الػى مسػتوى معػيف مػف اإلنجػاز ،وعمػى ذلػؾ فإنػو ال ينبغػي
أف يكػػوف ىػػذا اإلنتػػاج مسػػتوحى مػػف عمػػؿ اآلخػػريف أو يقص ػد بالمسػػتوى اإلنتػػاجي،
إنتػػاج منتجػػات فنيػػة وعمميػػة تتميػػز بمحاولػػة ضػػبط الميػػؿ الػػى المعػػب الحػػر ،ومحاولػػة
وضع أساليب تؤدي الى الوصوؿ الى منتجات كاممة.
 .2المستوى االختراعي  :يتطمػب ىػذا المسػتوى المرونػة فػي عالقػات جديػدة غيػر مألوفػة
بػػيف أج ػزاء منفصػػمة موجػػودة مػػف قبػػؿ ،ويمثمػػو المخترعػػوف والمكتشػػفوف التػػي تظيػػر
عبقريتيـ باستخداـ الموارد واألساليب والطرؽ المختمفة.
 .2المستوى االستحداثي  :ويتطمب ىذا المستوى قدرة قوية عمى التصور التجريدي الػذي
يوجػػد عنػػدما تكػػوف المبػػاديء األساسػػية مفيومػػة فيمػػا" كافيػػا" ،فيمػػا يتيسػػر لممبػػدع
تحسػػينيا وتعػػديميا ،وىػػذا المسػػتوى يعنػػي التطػػور والتحسػػيف الػػذي يتضػػمف اسػػتخداـ
الميارات الفردية والتصويرية.
 .7المستوى البزوغي  :وىو أعمى مستويات اإلبداع  ،ويتضمف تصور مبػدأ جديػد تمامػا"
في أكثر المستويات وأعالىا تجريدا" ،كما يعني ظيور مبدأ جديد أو مسممة جديدة.
ويرتكػػػز اإلبػػػداع عمػػػى ثالثػػػة مكونػػػات رئيسػػػة وىػػػي الطالقػػػة والمرونػػػة واألصػػػالة ،ويقصػػػد
بالطالقػػة القػػدرة عمػػى انتػػاج اكبػػر قػػدر مػػف األفكػػار االبداعيػػة فالشػػخص المبػػدع شػػخص
متفػوؽ مػف حيػث كميػة األفكػار التػي يقترحيػا عػف موضػوع معػيف فػي وحػدة زمنيػة ثابتػػة
بالمقارنة بغيره ،أي أنو عمى درجة مرتفعة مف القدرة عمى سيولة األفكار وسػيولة توليػدىا
(العمػري ،)22 ،2007 ،أمػػا المرونػػة فيقصػػد بيػػا القػدرة عمػػى توليػػد أفكػػار متنوعػػة ليسػػت
مػػف نػػوع األفكػػار المتوقعػػة عػػادة ،وتوجيػػو

مسػػار التفكيػػر وتحويمػػو مػػع تغيػػر المثيػػر أو

متطمبات الموقػؼ  ،واألصػالة يقصػد بيػا قػدرة الفػرد عمػى إعطػاء تػداعيات بعيػدة أو إنتػاج
أفكار غيػر شػائعة تتميػز بالجػدة سػواء بالنسػبة لمفػرد أو المجتمػع الػذي يعػيش فيػو ،وىػي
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أكثػر الخصػػائص ارتباطػػا" باإلبػػداع ،والتفكيػػر اإلبػداعي واألصػػالة ىنػػا بمعنػػى الجػػدة والتفػػرد
(شاىيف ،وأبوزيد.)22 ،2009 ،
ودعػػي العديػػد مػػف كبػػار المػػربيف وعممػػاء الػػنفس مػػف أمثػػاؿ (جيمفػػورد  ،وتػػورانس ،
ولوناس ) إلى ضرورة االىتماـ بمجػاؿ التفكيػر اإلبػداعي وأف ىػذا التفكيػر يمكػف اف ينمػو
ويتبمور في داخػؿ الجامعػة بطػريقتيف  :طريقػة مباشػرة وذلػؾ بػأف تييػة الجامعػة برنامجػا"
مدرسيا" خاصا" ىدفو تنمية ىػذا النػوع مػف التفكيػر وىػذه الطريقػة قػد تكػوف غيػر مالئمػة
في العديد مف الجامعات العربية اذ ىناؾ توحيد في المناىج ومركزية في نظاـ التعمػيـ ،امػا
الطريقػػة الثانيػػة وىػػي الطريقػػة غيػػر المباشػػرة تػػتـ باسػػتخداـ بعػػض األسػػاليب التربويػػة مػػع
المناىج الفعميػة التػي تأخػذ بيػا الجامعػة مػف أجػؿ تنميػة وتحفيػز التفكيػر اإلبػداعي أي اف
الجامعػػات تمتػػزـ بمناىجيػػا االعتياديػػة وفػػي الوقػػت نفسػػو تسػػتعيف باألسػػاليب التػػي تنمػػي
اإلبػداع وبػذلؾ يصػبح تنميػة التفكيػر ىػدفا" لػيس وحيػدا" وانمػا يضػاؼ الػى قائمػة األىػػداؼ
التػػػي تخطػػػط الجامعػػػة لتحقيقيػػػا ومػػػف ىػػػذه األسػػػاليب  :اسػػػتخداـ األنشػػػطة ذات األجوبػػػة
المتعددة ،األسػئمة التحفيزيػة ،الطريقػة االستكشػافية ،أسػموب حفػز الػدماغ أسػموب تشػجيع
االختراع ،أسموب التفاعؿ مع المواد السابقة (التميمي.)22 ،2007 ،

ثالجاً :ميصات التْاصل االجتناعٕ ّأٍه آثارِ على املتعله ّأٍنٔتُ لعنلٔة التعله:
تعد منصات التواصؿ االجتماعي واحدة مف أىـ الظواىر التكنولوجية حالياً ،إذ تزايد

عدد مستخدمييا في السنوات األخيرة إلى أرقاـ كبيرة ،وأسيـ االنتشار الواسع لمحواسيب
المحمولة وىواتؼ األجياؿ المتطورة إلى زيادة ومتابعة المستخدميف ليا .وتعتبر منصات
التواصؿ مف أىـ تطبيقات الويب  2.0لما تقدمو مف دعـ في التواصؿ االجتماعي
والتفاعؿ ،والتعارؼ ،الصداقة ،المراسمة ،والمحادثة بيف األفراد ،زد عمى ذلؾ إمكانية
تعميؽ المستخدـ عمى المادة المكتوبة والمرئية ،واضافة المحتوى والتعديؿ والتغيير فيو
(شفيؽ.)202 ،2022 ،
وتضاربت اآلراء عمى قبوؿ او رفض انتشار منصات التواصؿ االجتماعي عمى
الش بكة العالمية لإلنترنت ،وذلؾ لما تحتويو ىذه المنصات عمى مجموع مف اآلثار
اإليجابية منيا ):(Barczyk, 2011, 271-275
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-

توفير قنوات لمتواصؿ مع اآلخريف ،ومف لدييـ االىتمامات نفسيا في مجاؿ معرفي
معيف.

-

سيولة التواصؿ بيف المتعمميف والمعمميف.

-

إكساب المتعمميف ميارات أخري كالمناقشة وابداء الرأي.
ومف أىـ اآلثار السمبية لمنصات التواصؿ االجتماعي ما يمي(المقدادي2022 ،؛
الصاعدي:)2022 ،

-

إضاعة الوقت ،والعزلة االجتماعية ،وانتشار الشائعات.

-

التسرع في تكويف صداقات مع اآلخريف دوف التحقؽ مف خمفياتيـ الفكرية
واألخالقية.

-

نسخ معمومات واستعماليا كأنيا شخصية ،وىذه الظاىرة ليا أبعاد سمبية فيي تؤدي
إلى ضياع حقوؽ الممكية الفكرية.

-

سيولة مراقبة الشخص عبر الشبكة االجتماعية.

-

نشر األفكار الضالة مثؿ :الترويج لمعنؼ والمشاركة فيو.

-

التعرض لمجرائـ اإللكترونية مف االختراقات ،والفيروسات الضارة.
ورغـ كؿ السمبيات السالفة الذكر إال أف منصات التواصؿ االجتماعي تقدـ العديد
مف المزايا لعممية التعمـ منيا ( الشمراني ،عبد المجيد:)2022 ،

 .2خمؽ جو مف التواصؿ في مجتمع افتراضي بيف مجموعة مف األشخاص عمى موقع
واحد تختمؼ وجياتيـ ومستوياتيـ وألوانيـ ،وتتفؽ لغتيـ التقنية.
 .2نشر الثقافة التقنية وتوسيع مدارؾ المتعمميف باطالعيـ عمى أحدث المستجدات في
مجاؿ دراستيـ.
 .2سيوؿ استعماؿ الموز والصور واألصوات والنصوص في آف واحد والتفاعؿ معيا.
 .2العالمية :تحطيـ الحدود الدولية والغاء الحواجز الجغرافية والمكانية.
 .7التفاعمية :إلغاء الدور السمبي لمفرد ،فمـ يقتصر دوره عمى استقباؿ وقراءة
المعمومات بؿ أصبح مرسؿ وكاتب لممعمومات ومشاركا ليا.
 .2التنوع وتعدد االستعماالت :فيستعمميا الطالب والمعمـ والكاتب .....وغيرىا مف
االستعماالت المتعددة النافعة.
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 .5االقتصاد والتوفير :استعماليا أدي إلى االختزاؿ في الزمتف والمكاف فضال عف
االقتصاد الكبير في الجيد والماؿ.

رابعاً :ميصات التْاصل االجتناعٕ ّاىعكاساتُ املختلفة على األمً الفكرٖ لطلبة اجلامعة:
األمف الفكري ىو القدرة او المحافظة عمى صالمة األفكار والمعتقدات الصحيحة لدى
األفراد مع تزويدىـ بأدوات البحث والمعرفة وبياف طرؽ التفكير الصحيح ،ويكمؿ ىذا ويتممو
مسمؾ األدب والتربية وحسف االتصاؿ (اإلتربي ،)250 ،2022 ،وقد أصبحت منصات
التواصؿ االجتماعي مف المؤسسات اليامة التي تقوـ بدور ميـ في تربية النشة واكسابيـ
عادات وسموكيات صحيحة ،وأداة ميمة مف أدوات التغيير االجتماعي التي تؤثر في سموكيـ
وقيميـ وأنماط شخصياتيـ  ،وقد تنبو العديد مف التربويوف ألىمية منصات التواصؿ
االجتماعي ودورىا في التأثير عمى أفكار ومعتقدات الشباب وقيميـ االجتماعية ،وتأثير
التفاعؿ مع اآلخريف مف خالؿ األنشطة المختمفة ،وحدوث التأثير والتأثر واكتساب القيـ
والخب ارت (الدوسري ،والعريشي.)25 ،2022 ،
ويترتب عمى تفاعؿ الطالب مع منصات التواصؿ االجتماعي مجموعة مف اآلثار
واالنعكاسات اإليجابية والسمبية عمى األبعاد النفسية واالجتماعية ،والدينية والخالقية،
والسياسية واالقتصادية ،التي تؤثر عمى األمف الفكري كما يمي:
 .2البعد االجتماعي والنفسي :ال تعد شبكة التواصؿ االجتماعي مجرد شبكة اتصاالت
فقط بؿ ظاىرة حقيقية تعادؿ العناصر الرئيسة في النسيج االجتماعي ،والتفاعؿ مع
اإلنترنت يسعى إلى تخريب الروابط االجتماعية ألنو يغير في طبيعة العالقات
اإلنسانية بتشجيعيا بشكؿ مف االتصاؿ دوف االحتكاؾ ،ونجـ عف ذلؾ العديد مف
المشكالت االجتماعية والنفسية منيا ما يتعمؽ باألسرة ،ومنيا ما يتصؿ بعالقة الفرد
مع مجتمعو ومنيا :المشكالت األسرية ،إخفاء الشخصية ،اإلدماف ،العزلة
االجتماعية (األسطؿ.)20 ،2022 ،
 .2البعد الديني واألخالقي :أدى استخداـ شبكة التواصؿ االجتماعي إلى التخفيؼ مف
القيود والحدود التي كانت تقوـ بعممية ضبط السموؾ المعموماتي ،وأصبح مف الممكف
تجاوز القيـ والمعايير والضوابط االجتماعية (األسطؿ )29 ،2022 ،فيناؾ مواقع
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إباحية تعمؿ عمى تدمير القيـ واألخالؽ ،وتنمي الرذيمة ،وتبعد اإلنساف عف دينو
وعاداتو وتقاليده ،وتدفعو الرتكاب الجرائـ وفعؿ المحرمات ،وبالرغـ مف بعض الحموؿ
التكنولوجية لمنع العثور عمى تمؾ المواقع " الفمترة " إال أف الكثير مف متصفحي
اإلنترنت قادروف عمى الوصوؿ إلييا (قنيطة.)22 ،2022 ،
 .2البعد السياسي :ترتب عمى االستخداـ السية لمنصات التواصؿ االجتماعي ظيور
العديد مف المشكالت السياسية مثؿ اإلرىاب والمواقع المعادية والتجسس اإللكتروني.
 .2البعد االقتصادي :في الوقت الذي ساعدت فيو شبكة التواصؿ االجتماعي إلى تغيير
طرؽ األداء االقتصادي بانخفاض األسعار واألجور ىذا فصال عف تمكف الناس مف
أداء عمميـ وىـ في منازليـ (األسطؿ ،)29 ،2022 ،إال أف االستخداـ السية
لشبكة التواصؿ ارتبط ببعض المشكالت االقتصادية منيا :الجرائـ المالية "القمار،
غسيؿ األمواؿ ،جرائـ السطو عمى أرقاـ البطاقات االئتمانية ،تزوير البيانات“،
وتدمير المواقع مما يسبب ضربات اقتصادية ألصحاب المصانع الكبرى والشركات
العالمية والبنوؾ والو ازرات (قنيطة.)22 ،2022 ،
إف تأميف أفكار وعقوؿ الطالب مف كؿ معتقد وفكر وسموؾ خاطة ،يجب اف يكوف في
أولي أولويات األىداؼ االستراتيجية لمتعميـ الجامعي ،والذى يمكف أف يتحقؽ مف خالؿ برامج
وخطط وأنشطة تربوية يقوـ بيا المعمـ الجامعي قائمة عمى االرتقاء بوعي وفكر الطالب،
وتضمف ليـ الطمأنينة والوقاية مف االنحراؼ.

الدراسات السابكة:
أّال :دراسات تياّلت التفكري الياقد ّاإلبداعٕ:
وقامت العطاري ( )2999بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى مستويات التفكير الناقػد لػدى
طمبة الجامعػات الفمسػطينية وعالقتػو بمركػز الضػبط لػدييـ ،وتألفػت عينػة الدراسػة مػف ()202
طالباً وطالبة مف طمبة الجامعات الفمسطينية (الخميؿ ،والقدس ،وبيرزيػت ،والنجػاح) الممتحقػيف

بتخصصػػات عمميػػة وأدبيػػة مختمفػػة تػػـ اختيػػارىـ عشػػوائياً ،واعتمػػد مقيػػاس روتػػر )(Rotter
لقياس مركز الضبط ،واختبار كاليفورنيا لقياس ميػارات التفكيػر الناقػد ،وأظيػرت نتػائج الدراسػة
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وجػػود اخػػتالؼ بػػيف أفػراد العينػػة فػػي مسػػتوى ميػػارات التفكيػػر الناقػػد؛ إذ تػػوزع أفػراد العينػػة إلػػى
ثالثة مستويات :المستوى المنخفض ،والمتوسط ،والمرتفػع ،حيػث بمغػت نسػبة أفػراد العينػة فػي
المسػػتوى المرتفػػع ( )% 22.2وىػػي نسػػبة متدنيػػة مػػف العينػػة الكميػػة ،ولػػـ تظيػػر فػػروؽ تعػػزى
لمتغيػػر الجػػنس ،باسػػتثناء ميػػارتي التحميػػؿ واالسػػتقراء وذلػػؾ لصػػالح اإلنػػاث ،فػػي حػػيف ظيػػرت
فروؽ تعزى لمتغير التخصص األكاديمي لصالح التخصص العممي.
أمػػا دراسػػة روالنػػد ) (Ruland, 2000فقػػد ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى المعرفػػة بػػيف عناصػػر
البيئة الصفية وبيف القدرة عمى التفكير الناقػد ،تألفػت عينػة الدراسػة مػف ( )222طالبػاً وطالبػة
مف السنة األولى في كمية الفنوف في مدينة نيويػورؾ ،وتػـ اسػتخداـ اختبػار واطسػف – جميسػر

) (Watson-Gleserكمقيػاس قبمػي فػي بدايػة الفصػؿ الدراسػي ،حيػث درسػت عينػة الدراسػػة
أربعة مساقات تـ تصػميميا بطريقػة جدليػة؛ بيػدؼ زيػادة القػدرة عمػى التفكيػر الناقػد ،ثػـ جػرى
استخداـ المقياس البعدي عمى عينة الدراسة ،وأظيػرت النتػائج أف العناصػر فػي البيئػة الصػفية
متنبةٌ قوي لزيادة القدرة في التفكير الناقد.
وأجرى تمبؿ ) (Temple, 2000دراسة الختبار فاعمية مشروع القراءة والكتابػة لمتفكيػر
الناقد ) (RWCTالذي تػـ تطػويره عػاـ ( )2995وقػد اشػترؾ فػي تطبيػؽ المشػروع ()27000
ٍ
معمـ مػف المرحمػة األساسػية الػدنيا فػي عشػريف دولػة فػي أوروبػا وآسػيا ،وقػد اسػتغرؽ تطبيػؽ
المشػروع لمػدة ( )27-22شػي ارً .وقػد اسػػتخدـ تمبػؿ مجموعػة مػف االسػتراتيجيات التعميميػػة –
التعمميػػة ،مثػػؿ التنبػػؤ ،واختبػػار الفرضػػيات ،والكشػػؼ عػػف المعرفػػة السػػابقة ،وتشػػجيع المناقشػػة
بػيف الطمبػػة ،والكتابػة لمػػتعمـ ،وطػرؽ االسػػتجابة ،والػػتعمـ التعػاوني .وقػػد أظيػرت نتػػائج الدراسػػة
وجػػود تغي ػرات الحظيػػا المعممػػوف لػػدى الطمبػػة ووجػػود متعػػة كبيػػرة نحػػو الػػتعمـ والتواصػػؿ بػػيف
الطمبػػة فػػي غرفػػة الصػػؼ ،واسػػتخداـ الطمبػػة لمتفكيػػر اإلبػػداعي والتفكيػػر عػػالي الرتبػػة ،ومػػنح
الطمبة فرصاً أكبر لمتعمـ الذاتي والتعمـ التعاوني ،واالستجابات المتعددة ل سئمة.

وقامت العبدالت ( )2002بدراسة ىدفت استقصاء برنامج تػدريبي مبنػي عمػى الػتعمـ

بالمشػػكالت فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدى طمبػػة الصػػؼ العاشػػر ،حيػػث تكونػػت عينػػة
الدراسة مف ( )222طالباً وطالبة ،تـ تقسػيميـ إلػى مجمػوعتيف ،إحػداىما تجريبيػة تكونػت مػف

( )70طالبػاً وطالبػػة ،واألخػػرى ضػػابطة تكونػػت مػػف ( )22طالبػاً وطالبػػة .إذ تػػـ إعػػداد البرنػػامج
التدريبي بشكؿ مستقؿ عف المواد الدراسػية تنػاوؿ مشػكالت حياتيػة تتسػـ بػالواقع ،وطبػؽ عمػى
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أف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة ،ولقيػػاس فاعميػػة البرنػػامج التػػدريبي تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار كاليفورنيػػا
لميػػارات التفكيػػر الناقػػد كمقيػػاس قبمػػي وبعػػدي ألفػراد المجموعػػة التجريبيػػة والضػػابطة .أظيػػرت
النتػػػائج وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة لصػػػالح أفػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػة عمػػػى اختبػػػار كاليفورنيػػػا
لميارات التفكير الناقد ،ولـ تظير فروؽ ذات داللة تعزى لمتغير الجػنس والتفاعػؿ بػيف الجػنس
والمجموعة.
وقامػت الربضػي ( )2002بدراسػػة ىػدفت إلػى التعػػرؼ عمػى أثػر برنػػامج تػدريبي قػػائـ
عمى ميارات التفكير الناقد في اكتسػاب معممػي الدراسػات االجتماعيػة فػي المرحمػة الثانويػة فػي
األردف تمؾ الميارات ودرجة ممارستيـ ليا ،ومف ثـ بناء برنامج تػدريبي لتنميػة تمػؾ الميػارات،
تكونت عينة الدراسة مف ( )02معمماً ومعممة يعمموف مباحػث الدراسػات االجتماعيػة ،ولتحقيػؽ
أىداؼ الدراسة تـ استخداـ اختبػار كاليفورنيػا لقيػاس ميػارات التفكيػر الناقػد نمػوذج (،)2000

) ،(California Critical Thinking Skills, 2000كمػا طػورت الربضػي أداة مالحظػة
لمعممي الدراسات االجتماعية تكونت مف ( )27ميارة فرعية موزعة عمى ميارات التفكيػر الناقػد
الخمس ،وبينت نتائج الدراسة أف درجة اكتساب معممػي الدراسػات االجتماعيػة لميػارات التفكيػر
الناقد منخفضة بشكؿ عاـ ،حيث بمغت النسبة ( )% 25بمتوسط حسابي بمػ ( ،)22.20كمػا
أظيػػػرت الدراسػػػة أف درجػػػة ممارسػػػة معممػػػي الدراسػػػات االجتماعيػػػة لميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد
منخفضة أيضاً ،وىي مرتبة تنازليا عمى النحو اآلتي :ميارة التحميؿ ،فميارة االسػتقراء ،فميػارة

االسػػتنتاج ،فميػػارة االسػػتدالؿ ،وأخيػ ارً ميػػارة التقيػػيـ ،وكػػاف لمبرنػػامج التػػدريبي أثػػر إيجػػابي فػػي
إكسػػاب أفػػراد العينػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد حيػػث بمغػػت نسػػبة االكتسػػاب لػػدييـ ()% 52.9
بمتوسط حسابي بم (.)22.50
وأجرى مرعي ونوفؿ ( )2005دراسة ىدفت إلى استقصاء مستوى ميارات الناقػد لػدى
طمبػػة كميػػة العمػػوـ التربويػػة الجامعيػػة (األونػػروا) ،حيػػث تكػػوف البحػػث مػػف جميػػع طمبػػة الكميػػة
والبال عددىـ ( )720طالب وطالبػات يمثمػوف المسػتويات الدراسػية األربعػة .ولتحقيػؽ اليػدؼ
الرئيس لمبحث استخدـ الباحثاف اختبار كاليفورنيا لميارات التفكير الناقػد نمػوذج ( )2000بعػد
التحقػػؽ مػػف خصائصػػو السػػيكومترية ،والتػػي اعتبػػرت مناسػػبة لغايػػات البحػػث العممػػي .أظيػػرت
نتػػائج البحػػث أف درجػػة امػػتالؾ ميػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدى أف ػراد عينػػة البحػػث دوف المسػػتوى
المقبوؿ تربوياً والػذي حػدد ب ( ، ) % 00كمػا أظيػرت نتػائج البحػث وجػود فػرؽ فػي مسػتوى
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ميارات التفكيػر الناقػد تبعػاً لمتغيػر الجػنس وذلػؾ لصػالح اإلنػاث ،فيمػا كانػت ىنػاؾ فػروؽ تبعػاً

لممستوى الدراسي وذلػؾ لصػالح طػالب السػنة األولػى والثانيػة ،ودلػت النتػائج أيضػاً عمػى وجػود

عالقة إيجابيػة بػيف معػدؿ شػيادة الدراسػة الثانويػة العامػة ومسػتوى ميػارات التفكيػر الناقػد فػي
ميارة االستدالؿ ،والمعدؿ التراكمي مف جية ثانية ومسػتوى ميػارات التفكيػر الناقػد فػي ميػارات
االستقراء ،واالستدالؿ ،والتقييـ.

ثانيا :دراسات تناولت العالقة بين منصات التواصل والمهارات العقلية:
دراسػػة سػػميماف ،وفضػػؿ السػػيد ( )2025والتػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف
القدرة عمى التفكير الناقد والتعامؿ مع محتػوى وسػائط التواصػؿ االجتمػاعي ،واسػتخدـ الباحثػاف
المػػنيج الوصػػفي اإلرتبػػاطي ،وأعػػد الباحثػػاف قائمػػة التعامػػؿ مػػع وسػػائط التواصػػؿ االجتمػػاعي،
واختػػا ار مقيػػاس واطسػػوف-جميسػػر المختصػػر لمتفكيػػر الناقػػد ،وتػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى عينػػة
مكونة مف  200طالب وطالبة مف جامعة حائؿ بالمممكػة العربيػة السػعودية ،وتوصػؿ الباحثػاف
إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا :أف تعامؿ طمبة جامعة حائػؿ مػع محتػوي وسػائط التواصػؿ
االجتماعي كاف إيجابياً ،باإلضافة إلػى تمتػع الطػالب بدرجػة عاليػة مػف ميػارات التفكيػر الناقػد،
مػػع وجػػود عالقػػة طرديػػة بػػيف التعامػػؿ مػػع محتػػوى وسػػائط التواصػػؿ االجتمػػاعي والقػػدرة عمػػى

التفكير الناقد.
وأجرت  )2027( Pattanapicht & Wichadeeدراسة ىدفت إلػى التأكػد مػف أثػر
استخداـ وسائط التواصؿ االجتمػاعي فػي تنميػة ميػارات التفكيػر الناقػد لػدى الطػالب ،واسػتخدـ
الباحثػػاف المػػنيج التجريبػػي ،وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  00طالبػاً تػػـ تقسػػينيـ إلػػى مجموعػػة
تجريبيػة ومجموعػػة ضػػابطة ،وقػػد طمػػب مػف المجمػػوعتيف االسػػتجابة لػػبعض األسػػئمة المصػػممة

فػػي ضػػوء تصػنيؼ بمػػوـ ل ىػػداؼ ،وقػػد اسػػتمرت التجربػػة  22أسػػبوعاً ،وطمبػوا مػػف المجموعػػة
التجريبيػػػػة أف يرسػػػػموا إجابػػػػاتيـ عبػػػػر الفيسػػػػبوؾ ويسػػػػتقبموا التغذيػػػػة الراجعػػػػة مػػػػف زمالئيػػػػـ
وأساتذتيـ ،بينما المجموعة الضػابطة طمػب مػنيـ أف يقػدموا إجابػاتيـ مكتوبػة ورقيػا وتسػميميا
ألساتذتيـ بصورة مباشرة في الفصؿ الدراسي ،وقد تـ إجراء قياس ميارات التفكير الناقػد قياسػاً

قبميػاً وبعػػدياً لممجمػػوعتيف ،وأفػػادت النتػػائج بوجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً بػػيف المجمػػوعتيف فػػي
ميارات التفكير الناقد لصالح المجموعة التي استخدمت الفيسبوؾ.
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ودراسػػة  )2027( Ting & Rashiedوالتػػي ىػػدفت تقػػويـ أثػػر وسػػائط التواصػػؿ
االجتماعي عمى النمو العقمي لػدي عينػة مػف طػالب جامعػة جنػوب أفريقيػا ،واسػتخدـ البحاثػاف
مجموعة مف مقاييس التفكير ذات المستويات المختمفة ،والتي تـ فػي ضػوئيا تحميػؿ منشػورات
الطالب عمػى الفيسػبوؾ والتػويتر ،واتضػح أف مػا تضػمنتو منشػورات الطػالب عمػى ىػذه المواقػع
تضمنت مستويات متدنية مف التفكير ،وخمص الباحثاف إلى أف منشػورات الطػالب عمػى وسػائط
التواصؿ االجتماعي ال تساىـ في نمو المستويات العميا في التفكير.
وىػػدفت دراسػػة خميػػوي ( )2025إلػػى رصػػد العالقػػة بػػيف مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي
وبعض االضطرابات النفسية (اإلكتئػاب -القمػؽ -اإلنطػواء) لػدى طمبػة الجامعػة ،وذلػؾ لمتعػرؼ
عمػػػى سػػػمبيات سػػػوء اسػػػتخداـ مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي ،وامكانيػػػات التنبػػػوء باالضػػػطرابات
النفسػػػية لػػػدييـ ،وطبقػػػت الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة مكونػػػة مػػػف  220طالبػػػا مػػػف جامعػػػة شػػػقراء،
واستخدمت الدراسة المنيج اإلرتباطي التحميمي ،وصممت الباحثة مقياس التواصػؿ االجتمػاعي،
واعتمػػدت عمػػى مقيػػاس الشػػعور بالوحػػدة النفسػػية لراسػػؿ وكػػوترف ،ومقيػػاس اإلكتئػػاب لبيػػؾ،
ومقياس القمؽ الصريح الظاىر لتايمور .وأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ سوء اسػتخداـ لمواقػع
التواصػػؿ االجتمػػاعي ووجػػود عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة (موجبػػة) بػػيف اسػػتخداـ مواقػػع التواصػػؿ
االجتمػػاعي وبػػيف (اإلكتئػػاب -القمػػؽ -اإلنط ػواء) ،وأف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
الطالب ( الذكور واإلناث) في إصابتيـ بالقمؽ عند استخداـ مواقع التواصؿ االجتمػاعي لصػالح
الذكور.
واستيدفت دراسة عابد ( )2022إلى الوقوؼ عمى المتغيرات التػي تتعمػؽ بػدور شػبكة
التواصؿ االجتماعي في تعبئة الرأي العاـ نحو التغيػر االجتمػاعي والسياسػي ،واسػتخدـ الباحػث
المػػػػنيج الوصػػػػفي ،وبعػػػػد تطبيػػػػؽ أداة الدراسػػػػة المتمثمػػػػة فػػػػي مقيػػػػاس دور شػػػػبكة التواصػػػػؿ
االجتماعي في تعبئة الرأي العاـ عمى عينة مكونة مف ( )700مف طمبة الجامعػات الفمسػطينية
بغزة ،توصمت الدراسة إلى أف شبكات التواصؿ االجتماعي تؤثر وتعمؿ عمػى تعبئػة الػرأي العػاـ،
وأف البريد اإللكتروني ىي أكثر شبكات التواصؿ االجتماعي استخداماً.
وسػػػعت دراسػػػة قنيطػػػة ( )2022التعػػػرؼ عمػػػى اآلثػػػار السػػػمبية السػػػتخداـ اإلنترنػػػت،
ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث المنيج الوصفي ،وصمـ الباحث استبانة تػـ تطبيقيػا عمػى عينػة
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مكونػػة مػػف  222طالػػب وطالبػػة بالجامعػػة اإلسػػالمية بغػػزة ،وبتحميػػؿ الفػػروؽ بػػيف اسػػتجابات
الطمبػػػة حسػػػب متغيػػػرات الدراسػػػة توصػػػمت إلػػػى اف اآلثػػػار السػػػمبية السػػػتخداـ اإلنترنػػػت لطمبػػػة
الجامعة اإلسالمية كانت (.)%72.20
دراسػة  )2022( Jain & Anandوالتػي ىػدفت التعػرؼ عمػى أثػر مواقػع الشػبكات
الشبكات االجتماعية عمى تفكير الشباب ،وبعػد تطبيػؽ الدراسػة عمػى عينػة مكونػة مػف ()200
شػػاب مػػف الفئػػة العمريػػة مػػف  20-20عام ػاً أرسػػممت إلػػييـ اسػػتبانة عبػػر البريػػد اإللكترونػػي
والمواقػػع االجتماعيػػة المختمفػػة ،بينػػت اسػػتجابات عينػػة الدراسػػة أف مواقػػع الشػػبكة االجتماعيػػة
تعمؿ بدرجة كبيرة عمى تعبئة الرأي العاـ.
دراسػػة  )2022( Moorman & Bowkerوالتػػي اسػػتيدفت التعػػرؼ عمػػى أثػػر
اسػػتخداـ اإلنترنػػت والشػػبكات االجتماعيػػة عمػػى التوافػػؽ النفسػػي ،وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف
( )722طالبػػػا مػػػف المرحمػػػة الجامعيػػػة بكنػػػدا ،وبعػػػد تحميػػػؿ العالقػػػة بػػػيف اسػػػتخداـ األنترنػػػت
والشبكات االجتماعية والتوافؽ النفسي ،أشارت نتػائج الداسػة إلػى أنػو التوجػد عالقػة دالػة بػيف
شبكات التواصؿ والتوافؽ النفسي لدي الطمبة.
واسػػتيدفت دراسػػة

 )2022( Afendi & Hassanالتعػػرؼ عمػػى االسػػتخدامات

المختمفػػة لشػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي لػػدى طمبػػة التعمػػيـ العػػالي فػػي ماليزيػػا ،وأشػػارت نتػػائج
الدراسػػة أف اسػػتخداـ الطمبػػة لخػػدمات شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي لػػيس بنسػػبة  ،%200وأف
المسػػػػتجيبيف يقضػػػػوف معظػػػػـ الوقػػػػت عمػػػػى اإلنترنػػػػت لمػػػػتعمـ ،كمػػػػا أشػػػػارت النتػػػػائج إلػػػػى أف
المستجيبيف يستخدموف الشبكات االجتماعية في أنشطة التعمـ غير الرسمي.

ثالجا :دراسات تياّلت العالقة بني ميصات التْاصل ّاألمً الفكرٖ:
ىدفت دراسة حسف ( )2022التعرؼ إلى استخداـ الشباب الجامعي لموقػع الفػيس بػوؾ
واإليجابيػػػات والسػػػمبيات التػػػي يرونيػػػا فػػػي الموقػػػع ،وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى
المجتمعيف المصػري والبحرينػي عمػى عينػة مكونػة مػف  207بجامعػة األزىػر والجامعػة األىميػة
بمممكػػة البحػػريف ،ومػػف خػػالؿ االعتمػػاد عمػػى المػػنيج المسػػحي والمقػػارف توصػػمت الدراسػػة إلػػى
مجموعة مف النتائج أىميا ما يمي:
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصػائيا بػيف دوافػع تعػرض الشػباب الجػامعي لموقػع "الفػيس
بوؾ" والتأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية المترتبة عمى ىذا التعرض.
- 22 -

االستخدام الناقد واإلبداعي لمنصات التواصل االجتماعي وانعكاسه على األمن الفكري ..............................

أف اسػػػتخداـ الشػػػباب الجػػػامعي لمفػػػيس بػػػوؾ ألغػػػراض الدراسػػػة والبحػػػث العممػػػي بمغػػػت
 ،%22.2بينما االستخداـ إلقامة عالقات صداقة مع األخريف بمغت .%22.7
أف مف اتجاىات الشباب الجامعي نحو سمبيات استخداـ الفػيس بػوؾ الشػعور بػاالنطواء
واالكتئاب بنسبة  ،%22واضاعة الوقت بنسبة .%77.2
واسػػتيدفت دراسػػة اليزانػػي( )2025إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر الشػػبكات االجتماعيػػة فػػي
تعزيز األمف الفكري لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنػت عبػد الػرحمف ،وتكونػت عينػة الدراسػة
 220طالبة بالجامعة ،ومف خالؿ استخداـ الباحثة لممنيج المسحي توصمت إلى مجموعة مػف
النتائج مف أىميا :أف أثر الشبكات االجتماعية في تعزيػز األمػف الفكػري لػدى طالبػات الجامعػة
عامػػة جػػاء بدرجػػة متوسػػطة ،وبمغػػت نسػػبة الموافقػػة عمػػى األثػػار السياسػػية  ،%07.2واآلثػػار
االجتماعية والنفسية  ،%52.5واآلثار الدينيػة واألخالقيػة  ،%52.2كمػا أكػدت نتػائج الدراسػة
عف الرغبة الكبيرة لػدى الطالبػات فػي تػذليؿ جامعػة األميػرة نػورة الصػعاب والمشػكالت مػف أجػؿ
خمػػؽ بيئػػة اجتماعيػػة تسػػعى إلػػى مػػف خالليػػا إلػػى تحسػػيف اسػػتخداـ الشػػبكات االجتماعيػػة فػػي
سبيؿ تعزيز األمف الفكري.
وىدفت دراسػة  )2022( Eteoklousإلػى تقيػيـ دور الشػبكات االجتماعيػة مػف وجيػة
نظر طمبة الدراسات العميا ،وقد استخدمت الدراسة المنيج المسحي ،ومف خالؿ اسػتبانة أعػدت
لمتطبيػػؽ عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف  222طػػالب وأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي ثػػالث تخصصػػات
أكاديمية في خمس جامعات ،وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 حقؽ موقع الفػيس بػوؾ المرتبػة األولػى بنسػبة  ،%02يمييػا جوجػؿ بمػس بنسػبة ،%29ومػػف ثػػـ تػػويتر بنسػػبة  ،%22وف ثػػـ لينكػػد إف بنسػػبة  ،%9وأقميػػـ مػػاي سػػبيس بنسػػبة
.%0
 أف  %27مف الطالب يستخدموف الشبكات االجتماعية ل غراض الترفييية. احتمت الفيس بوؾ المرتبة األولػى فػي اسػتخداـ الطػالب لتكػويف مجموعػات اىتمػاـ بنسػبة ،%77ويمييػػا فػػي المرتبػػة الثانيػػة جوجػػؿ بمػػس ،حيػػث تسػػتخدـ الرسػػائؿ الفوريػػة بنسػػبة
 ،%22ويمييا في المرتبة الثالثة استخداـ تويتر لتحديثات جديدة بنسبة .%20
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وىػدفت دراسػة  )2022(Haneefa & Sumithaلمتحقػؽ مػف مػدى الػوعي باسػتخداـ
مواقػػع الشػػبكات االجتماعيػػة مػػف قبػػؿ طػػالب جامعػػة كػػاليكوت فػػي الينػػد ،ومػػف خػػالؿ اسػػنبانة
موزعػػة عمػػى عينػػة مكومػػة مػػف  270طالبػاً ،بدرجػػة اسػػتجابة بمغػػت نسػػبتيا  %0992توصػػمت
إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج نػػـ أىميػػا :أف الطػػالب وضػػحوا أف ىنػػاؾ عػػدد مػػف المخػػاوؼ حػػوؿ
استخداـ الشبكات االجتماعيػة مػف أىميػا انعػداـ األمػف والخصوصػية ،وأف الطػالب يسػتخدموف
أسمائيـ الحقيقية وصورىـ الشخصية فػي ممفػاتيـ عمػى مواقػع الشػبكات االجتماعيػة ،وأوصػت
الدراسة بضرورة وضع سياسات واستراتيجيات مناسػبة لالسػتخداـ اآلمػف لممعمومػات الشخصػية
لمطالب ،وضرورة عدـ كشؼ معموماتيـ الشخصية لمغرباء ،وضرورة العمؿ عمى تػوفير بػرامج
تدريبية توعوية لمخاطر شبكات التواصؿ االجتماعي.
وىػػػدفت دراسػػػة أبػػػو خطػػػوة ،والبػػػاز ( )2022التعػػػرؼ عمػػػى انعكاسػػػات شػػػبكة التواصػػػؿ
االجتماعي عمى األمف الفكري لدى طمبة التعميـ الجامعى بمممكة البحريف ،واسػتخدمت الدراسػة
المػػنيج الوصػػفي ،وصػػمـ الباحثػػاف اسػػتبانة تػػـ تطبيقيػػا عمػػى عينػػة تكونػػت مػػف ( )202طالػػب
وطالبة في الجامعة الخميجية بمممكة البحريف ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مػف النتػائج مػف
أىميػػا :أف شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي بصػػفة عامػػة أثػػرت عمػػى األمػػف الفكػػري لػػدى الطػػالب
بدرجة متوسطة ،وأكدت الدراسة عمى ضػرورة العمػؿ عمػى توعيػة الطمبػة فػي المراحػؿ التعميميػة
المختمفػػة باسػػتخدامات شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي والعمػػؿ عمػػى تنميػػة التفكيػػر الناقػػد لػػدييـ
ليتمكنوا مف فرز ما يعرض عميو مف أفكار وآراء ،وعػدـ االنسػياؽ وراء الػدعوات اليدامػة التػي
تضػػػر باسػػػتق ارر وأمػػػف المجتمػػػع ،وقػػػدمت الدراسػػػة تصػػػور مقتػػػرح لتوظيػػػؼ شػػػبكة التواصػػػؿ
االجتماعي في تفعيؿ األمف الفكري لدى طمبة التعميـ الجامعي بمممكة البحرييف.

التعلٔل على الدراسات السابل:
استعرضت الدراسات السابؽ مايمي:
 تناولػػػت الدراسػػػات السػػػابقة بصػػػفة عامػػػة متغيػػػرات البحػػػث مػػػف جوانػػػب مختمفػػػة ،فػػػبعضالدراسػػات تناولػػت استقصػػاء ميػػارات التفكيػػر الناقػػد وعالقتػػو بػػبعض المتغي ػرات األخػػرى،
ودراسػػات أخػػري سػػعت لمكشػػؼ عػػف العالقػػة بػػيف منصػػات التواصػػؿ االجتمػػاعي والميػػارات
العقميػة المختمفػة ،بينمػا دراسػات أخػرى تناولػػت العالقػة بػيف منصػات التواصػؿ االجتمػػاعي
واألمف الفكري.
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 اسػػػتخدمت معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة االسػػػتبانة كػػػأداة لمدراسػػػة الميدانيػػػة لمعرفػػػة أوجػػػواالستخداـ المختمفة لمنصات التواصؿ االجتماعي وأىـ اآلثار المترتبة عمييا.
 ومػػف جانػػب أخػػر نالحػػظ أف معظػػـ الدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت ميػػارات التفكيػػر الناقػػداسػػتخدمت بعػػض المقػػاييس مثػػؿ :مقيػػاس واطسػػوف -جميسػػر واختبػػار كاليفورنيػػا لقيػػاس
ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد لػػػدي عينػػػات أفػػػراد الدراسػػػة ،مػػػع محاولػػػة ربطيػػػا بػػػبعض أشػػػكاؿ
التواصؿ الشبكي.
 أف الدراسػػة الحاليػػة تسػػعى إلػػى محاولػػة اسػػتعراض وتحميػػؿ المقػػاييس المختمفػػة لمتفكيػػرالناقد واإلبداعي ،بيدؼ الوقوؼ إلى بعض الخصائص والسمات التي ترتكػز إلييػا ميػارات
التفكيػػر الناقػػد واإلبػػداعي ،وترجمتيػػا إلػػى ممارسػػات سػػموكية مرتبطػػة باألشػػكاؿ المختمفػػة
لمتعامؿ مع منصات التواصؿ االجتماعي.
 ووصػػػوالً لمعػػػرؼ انعكاسػػػات منصػػػات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى األمػػػف الفكػػػري ،تسػػػعىالدراسػػة الحاليػػة إلػػى مقارنػػة بػػيف درجػػة شػػيوع الممارسػػات الناقػػدة واإلبداعيػػة لمنصػػات
التواصؿ االجتماعي وبيف انعكاساتيا عمى األمف الفكري.

ميَج الدراسة ّإجراءاتَا:
يستخدـ الدراسة المنيج الوصفي الذي يعد أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي
المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا كمياً عف طريؽ جمع بيانات ومعمومات
مقننة (ممحـ ،)250 ،2005 ،وتسير الدراسة وفقاً لإلجراءات التالية:

جمتنع الدراسة:
تـ اختيار عينة عشوائية مف طمبة جامعة الممػؾ فيصػؿ المسػجميف فػي العػاـ الدراسػي /2229
2220ىػػػ ،والجػػدوؿ التػػالي يوضػػح توزيػػع عينػػة الدراسػػة حسػػب متغيػػرات النػػوع والتخصػػص
والمستوى الدراسي:
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عذوي ( )1وطف ػُٕخ اٌذساعخ حغت ِزغُش إٌىع واٌزخظض واٌّغزىي اٌذساعٍ
اٌّغزىي اٌذساعٍ
اٌزخظض
إٌىع
اٌجُبْ

ػذد

%

اٌجُبْ

ػذد

%

اٌجُبْ

ػذد

%

روش

285

56.21

ػٍٍّ

324

63.91

أوٌٍ

223

43.98

أٔضً

222

43.79

أدثٍ

183

36.09

ٔهبئٍ

284

65.02

اٌّغّىع

507

100

507

100

507

100

أداتٕ الدراسة:
اشػػػتممت الدراسػػػة عمػػػى اسػػػتبانتيف( :اسػػػتبانة االسػػػتخداـ الناقػػػد واإلبػػػداعي لمنصػػػات
التواصؿ االجتماعي -واستبانة انعكاسات منصات التواصؿ عمى األمف الفكري).
مر إعداد االستبانة الخاصة باالسػتخداـ الناقػد واإلبػداعي لمنصػات التواصػؿ االجتمػاعي
بالخطوات التالية:
 االطالع عمى بعض أدبيات البحث في مجاؿ التفكير الناقػد واإلبػداعي وأىػـ تطبيقػاتيـ فػيعمميػػات الػػتعمـ (سػػرحاف2000 ،؛ زيػػادات2002 ،؛ عفانػػة2990 ،؛ العبيػػدي2007 ،؛
جميؿ2002 ،؛ البياتي.)2000،
 تحديد ميارات التفكير الناقد المتمثمػة فػي :التحميػؿ -االسػتقراء -االسػتدالؿ -االسػتنتاج-التقييـ ).)Facione, 1998; Beyer, 1998; Cotton;2002
 تحديد ميارات التفكيػر اإلبػداعي المتمثمػة فػي :الطالقػة  -المرونػة – األصػالة – االفاضػة– والحساسػػية لممشػػكالت (شػػاىيف وأبوزيػػد2009 ،؛ العمػػري2007 ،؛ Stanovich,
.)2009; Stanovich& west, 1997
 تحديػػد أىػػـ خصػػائص التفكيػػر الناقػػد ومنيػػا :حػػب االسػػتطالع -اكتشػػاؼ حمػػوؿ جديػػدة-الرغبة في تفحص المعتقداتFacione, 2005; Ferrett, 2005).(........
 تحديد الخصائص المختمفة لمتفكير اإلبداعي ومنيا :القدرة عمى اإلنتػاج الجديػد -الطالقػةالفكريػػة -السػػيولة الفكريػػة -توليػػد األفكػػار -توجيػػو مسػػار التفكيػػر (السػػميتي2002 ،؛
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التميمي2005 ،؛ ;Stanovich, 2007; Stanovich & West, 2007, 2008
.)West et al., 2008
 وفػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ تػػـ ترجمػػة ميػػارات وخصػػائص التفكيػػر الناقػػد واإلبػػداعي فػػي شػػكؿممارسات سموكية لالستخداـ األمثؿ لمنصات التواصؿ االجتماعي .
 تصػػميـ االسػػتبانة فػػي شػػكميا النيػػائي ،واشػػتممت االسػػتبانة عمػػى  22فقػػرة مقسػػمة إلػػىمحػػوريف ،محػػور االسػػتخداـ الناقػػد لمنصػػات التواصػػؿ االجتمػػاعي مػػف ( ،)22-2ومحػػور
االستخداـ اإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي مف (.)22-22
 لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة تػـ عرضػيا عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف لمتأكػد مػف سػالمةالمضػػػموف والصػػػياغة العمميػػػة وتحقيقيػػػا لمغػػػرض الػػػذى صػػػممت مػػػف أجمػػػو ،وتػػػـ تعػػػديؿ
االستبانة في ضوء المقترحات المقدمة وتصميميا في شكميا النيائي.
 ولمتحقؽ مف ثبات االستبانة تـ تطبيقيا عمى عينة استطالعية تكونػت مػف ( )292طالػبوطالبػػة ،واسػػتخدـ معامػػؿ "ألفػػا كرونبػػاخ" والػػذى بمػ  ،،92وىػػذه إشػػارة إلػػى ارتفػػاع ثبػػات
االستبانة وامكانية تحقيقيا لميدؼ الموضوعة مف أجمو.
مر إعداد االستبانة الخاصة انعكاسات منصات التواصؿ عمى األمف الفكري بالخطوات
التالية:
 االطالع عمى بعض أدبيات البحث في مجاؿ األمف الفكري وعالقتو بشبكات التواصؿاالجتماعي (أبوخطوة2022 ،؛ عابد2022 ،؛ خميوي2025 ،؛ اليزاني.)2025 ،
 استخالص األثار المختمفة لمنصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف الفكري. تصميـ االستبانة في شكميا النيائي ،وتحديد المحاور المختمفة لالستبانة (محور اآلثاراالجتماعية والدينية مف الفقرة ( ،)9-2ومحور اآلثار االقتصادية مف الفقرة (،)27-20
ومحور اآلثار السياسية مف الفقرة (.)22-22
 لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف لمتأكد مف سالمةالمضموف والصياغة العممية وتحقيقيا لمغرض الذى صممت مف أجمو ،وتـ تعديؿ
االستبانة في ضوء المقترحات المقدمة وتصميميا في شكميا النيائي.
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 ولمتحقؽ مف ثبات االستبانة تـ تطبيقيا عمى عينة استطالعية تكونت مف ()292طالب وطالبة ،واستخدـ معامؿ "ألفا كرونباخ" والذى بم  ،،02وىذه إشارة إلى
ارتفاع ثبات االستبانة وامكانية تحقيقيا لميدؼ الموضوعة مف أجمو.

تكدٓر استجابات عٔية الدراسة:
عذوي ( :)2اٌّحه اٌّؼزّذ ٌزحًٍُ اعزغبثبد اٌؼُٕخ وِٕبلشزهب
َ
1
2
3

اٌّغزىَبد

ؽىي اٌخٍُخ
إًٌ
ِٓ
2.33
1
3.66
2.34
5
3.67

ػؼُفخ
ِزىعطخ
وجُشح

ىتائج البحح حتلٔلَا ّمياقشتَا:
تجيب الدراسة الميدانية عمى األسئمة التالية:
 .1ما منصات التواصؿ االجتماعي األكثر استخداماً لدى طمبة جامعة الممؾ فيصؿ؟

وعبءد اإلعبثخ ػٓ هزا اٌغؤاي وّب ٍٍَ:
عذوي (ِٕ :)3ظبد اٌزىاطً االعزّبػٍ اْوضش اعزخذاِب ِٓ لجً ؽٍجخ عبِؼخ اٌٍّه فُظً
َ

اٌفئبد

1
2
3
4
5
6
7

اٌفُغجىن
رىَزش
اٌىارغبة
االٔغزغشاَ
عٕبة شبد
اٌُىرُىة
أخشي

شجىبد اٌزىاطً االعزّبػٍ اْوضش اعزخذاِب ِٓ
لجً ؽٍجخ عبِؼخ اٌٍّه فُظً
%
ن
2.17
11
22.29
113
57.79
293
40.04
203
47.34
240
31.76
161
3.55
18

توضح بيانات الجدوؿ رقـ ( ) منصات التواصؿ االجتماعي األكثر استخدماً مف طمبة

جامعة الممؾ فيصؿ ،حيث تأتي شبكة الواتساب في المرتبة األولى حيث بمغت نسبة
استخداميا ( ،)75.79%تمتيا سناب شات بنسبة ( ،)25.22%أما شبكة االنستجراـ كانت
في المرتبة الثالثة بنسبة ( ،)20.02%وجاءت في المرتبة الرابعة شبكة اليوتيوب بنسبة
( ،)22.52%تمتيا شبكة تويتر بنسبة ( ،)22.29%وكانت أقؿ شبكات التواصؿ استخداماً
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ىي الفيسبوؾ حيث بمغت النسبة ( ،)2.25%وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة (القويفمي؛
والحمواني؛ وعتيبة ،)2025 ،ودراسة (اليزاني.)2025 ،
.2

ما درجة ممارسة طمبة جامعة الممؾ فيصؿ لميارات التفكير الناقد واإلبداعي في
التعامؿ مع منصات التواصؿ االجتماعي ؟

احملْر األّل :االستخداو الياقد مليصات التْاصل االجتناعٕ:
عذوي ( )4دسعخ االعزغبثخ ،واٌّزىعؾ اٌىصٍٔ ،ورشرُت االعزغبثبد ػًٍ ِحىس االعزخذاَ إٌبلذ
ٌّٕظبد اٌزىاطً االعزّبػٍ.
اٌشرجخ
ِذي
االٔحشاف
اٌّزىعؾ
االعزخذاَ إٌبلذ ٌّٕظبد اٌزىاطً
َ
اٌّؼُبسٌ االعزخذاَ
اٌحغبثٍ
11
ِزىعطخ
أعزطُغ اٌحىُ ػًٍ إٌمبشبد اٌذائشح ػجش
1
.99893
3.4398
شجىبد اٌزىاطً.
5
وجُشح
أشؼش ثبٌحشَخ ػجش شجىبد اٌزىاطً ػٕذ
2
.97337
3.8304
رحذَذ ِمذاس اٌّؼٍىِبد أو فهّهب.
2
وجُشح
3
رٍّٕ شجىبد اٌزىاطً ٌذٌ حت االعزطالع.
.97302
4.0986
1
وجُشح
ػٕذِب أهزُ ثّىػىع ِب فئٍٕٔ أثحش ػٕه
4
.93713
4.2899
ثشجىبد اٌزىاطً.
20
ِزىعطخ
أرفبػً ثشىً ٔمذٌ ِغ اْفىبس
5
1.19462
2.7613
واٌّىػىػبد إٌّشىسح ػجش اٌشجىبد.
17
ِزىعطخ
أحذد ِؼبَُش ٌزحًٍُ اْفىبس او اٌّىػىػبد
6
1.11043
3.0118
اٌّطشوحخ ػجش اٌشجىبد.
19
ِزىعطخ
أروش ِظذس اٌّحزىٌ اٌشلٍّ ػٕذ االلزجبط
7
1.29689
2.8600
أو إٌشش.
18
ِزىعطخ
أعٕذ اٌّؼزمذاد واٌّغٍّبد اِساء
8
اٌّطشوحخ ػجش شجىبد اٌزىاطً إًٌ
1.19687
2.9211
اٌحمُمخ.
21
ِزىعطخ
ألبسْ اْسلبَ واٌجُبٔبد اإلحظبئُخ
9
إٌّشىسح ثبٌشعىع إًٌ اٌّظبدس اٌشعُّخ
1.38039
2.7456
اٌّغئىٌخ (وصاساد -هُئبد .)....
14
ِزىعطخ
ٌ 10ذٌ اٌمذسح ػًٍ إػطبء طذي ٌالعزّبع
1.17850
3.3116
اٌغُذ ػجش اٌشجىبد.
7
وجُشح
 11أػذي فٍ آسائٍ ػٕذِب احظً ػًٍ حمبئك
1.02487
3.7988
عذَذح ػجش اٌشجىبد.
8
وجُشح
 12أدػُ ِؼزمذارٍ ثبٌذالئً لجً ٔششهب ٌّخشَٓ
1.18344
3.7436
ػجش شجىبد اٌزىاطً.
4
وجُشح
 13ال أطذس احىبَ ػًٍ اٌحمبئك ػجش اٌشجىبد
1.08307
3.9467
حزً رزغّغ ٌذٌ ِؼٍىِبد.
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14
15
16
17

18

19
20
21
22

أعزطُغ اٌزُُّض ثُٓ اٌحمُمخ واٌشأٌ
ٌٍّىػىػبد اٌّطشحخ ػجش اٌشجىبد.
أحشص ػًٍ ٔشش ِؼٍىِبد عذَذح ػجش
اٌشجىبد.
ألُُ اْفىبس واٌّؼٍىِبد اٌّطشوحخ ػجش
اٌشجىبد دوْ رحُض شخظٍ.
أرأوذ ِٓ أهذاف وسعبٌخ وِظبدس دػُ
ِىالغ اٌزىاطً االعزّبػٍ لجً االلزجبط أو
إٌشش.
أحشص فٍ االشزشان ِغ ِغّىػبد
اٌزىاطً ػجش اٌشجىبد وفك احزُبعبد
اٌزخظض اٌؼٍٍّ.
احزف ِٓ َخزٍف ِغ فىشٌ ِٓ لبئّخ
أطذلبئٍ.
أٌُ ثّغؤوٌُبد ولىأُٓ اٌّىاؽٕخ اٌشلُّخ.
أػشع ِجشسارٍ ثشىً ِٕطمٍ ٌٍّىػىػبد
ػجش اٌشجىبد.
أرأوذ ِٓ ِظذالُخ وِىصىلُخ اٌّىاد اٌشلُّخ
(إٌظىص-اْفالَ-اٌّىىٔبد اٌّشئُخ) ػجش
اٌشجىبد.
اٌّزىعؾ اٌؼبَ

3.9862

.96878

3.3195

1.30992

3.8166

1.12107

3.7298

وجُشح

3

ِزىعطخ

13

وجُشح

6

وجُشح

9

1.16264
ِزىعطخ

3.5404

1.30059

2.3905

1.35474

3.2268

1.36219

3.2308

1.32175

3.3945
3.427014

10

ِزىعطخ

22

ِزىعطخ
ِزىعطخ

16
15

ِزىعطخ

12

1.26920
ِزىعطخ

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح اف االستخداـ الناقد لمنصات التواصؿ االجتماعي مف وجية
نظر طمبة جامعة الممؾ فيصؿ جاءت بمتوسط وزني عاـ " ،"2.22وبدرجة موافقة متوسطة،
كما أف جميع عبارات ىذا المحور جاءت بيف درجات موافقة متوسطة وكبيرة.
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احملْر الجاىٕ :االستخداو اإلبداعٕ مليصات التْاصل االجتناعٕ:
عذوي ( )5دسعخ االعزغبثخ ،واٌّزىعؾ اٌىصٍٔ ،ورشرُت االعزغبثبد ػًٍ ِحىس االعزخذاَ اإلثذاػٍ
ٌّٕظبد اٌزىاطً االعزّبػٍ.
اٌشرجخ
ِذي
االٔحشاف
اٌّزىعؾ
االعزخذاَ اإلثذاػٍ ٌّٕظبد اٌزىاطً
َ
اٌّؼُبسٌ االعزخذاَ
اٌحغبثٍ
1
وجُشح
 23رغهُ شجىبد اٌزىاطً فٍ رذفك اْفىبس
.91538
3.9961
ٌذٌ.
2
وجُشح
 24رُغش شجىبد اٌزىاطً فٍ إَغبد اٌؼذَذ ِٓ
.93777
3.9941
اٌحٍىي.
3
وجُشح
 25رغهُ شجىبد اٌزىاطً ػًٍ رٕىع اْفىبس
.98987
3.9803
اٌّزىٌذح ٌذٌ.
12
ِزىعطخ
 26أوظف شجىبد اٌزىاطً فٍ رىعُه ِغبس
1.06799
3.4438
رفىُشٌ ٌززّبشً ِغ اٌّىلف.
13
ِزىعطخ
 27أعزخذَ إٌّهظ اٌؼٍٍّ ٌزىٌُذ ورطىَش
1.14093
3.4103
ورٕظُُ اْفىبس ػجش اٌشجىبد.
6
وجُشح
 28اْفىبس اٌغذَذح اٌزٍ أحظً ػٍُهب ػجش
1.11493
3.7870
شجىبد اٌزىاطً رغؼٍٍٕ أوضش أفزبحبً.
7
وجُشح
 29أفهُ أّٔبؽ اٌّؼٍىِبد اٌّؼشوػخ ػجش
.98015
3.7377
شجىبد اٌزىاطً.
8
ِزىعطخ
 30أعزخذَ اٌجذَهُخ واٌّؼشفخ اٌؼُّٕخ فٍ
1.02208
3.6548
اٌزؼبًِ ِغ شجىبد اٌزىاطً.
9
ِزىعطخ
 31أحغٓ اعزغالي شجىبد اٌزىاطً فٍ رشوُت
1.05178
3.6331
ػٕبطش فىشح ِب.
4
وجُشح
 32رغهُ شجىبد اٌزىاطً االعزّبػٍ ػًٍ
1.01357
3.9093
اوزشبفٍ أشُبء ِىعىدح ثبٌجُئخ.
5
وجُشح
َ 33ذػٍّٕ شجىبد اٌزىاطً فٍ أْ أثذع أو
1.05804
3.8087
أوزشف ؽشَمخ عذَذح ٌّىػىع ِب.
11
ِزىعطخ
 34رغبػذٔب شجىبد اٌزىاطً فٍ وػغ ِالِح
1.06659
3.4960
ٌخطخ ػًّ غُش ِغجىلخ ٌّىػىع ِب.
14
ِزىعطخ
 35رغهُ شجىبد اٌزىاطً ػًٍ احزؼبٍٔ ٌفىشح
1.09934
3.3807
ِب ٌفزشاد ؽىٍَخ أو لظُشح.
10
ِزىعطخ
 36أوزشف ِٓ خالي شجىبد اٌزىاطً أوعه
إٌمض أو اٌؼُىة فٍ ثؼغ اٌّىالف أو
1.07353
3.5562
اْفىبس.
16
ِزىعطخ
 37أوظف اْدواد واٌّىاد اٌشلُّخ ٌزخطُؾ
اٌجحىس وإداسح اٌّششوػبد وحً
1.19029
3.2742
اٌّشىالد.
18
ِزىعطخ
 38أثبدس ػجش شجىبد اٌزىاطً إًٌ رىىَٓ
1.25187
3.0020
سواثؾ ػٍُّخ عذَذح خبسط خشَطخ إٌّهظ.
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39

40

41

42

أوصك أفىبسٌ اٌّىزغجخ ػجش اٌشجىبد (ِٓ
أَٓ أرذ-وُف رغُشد-وِب أصشد ػٍُه-وِبرا
َّىٍٕٕ أْ أػًّ ثهب).
أوظف شجىبد اٌزىاطً ثشىً رؼبؤٍ
ٌٍّغبهّخ فٍ رؼٍُ اِخشَٓ ودػُ اٌزؼٍُ
اٌفشدٌ.
أعؼً ٌزحغُٓ عىدح اٌّىاد اٌشلُّخ
(إٌظىص-اْفالَ-اٌّىىٔبد اٌّشئُخ)
إٌّشىسح ٌٍ ػجش اٌشجىبد.
أوظف اٌّىاد اٌشلُّخ ػجش اٌشجىبد فٍ
رطىَش اٌّؼبسف وػٍُّبد االثزىبس.
اٌّزىعؾ اٌؼبَ

ِزىعطخ
3.1341

1.25651

3.3787

1.22175

ِزىعطخ
وجُشح
2.9704

1.32516

2.9980

1.24713

3.527275

ِزىعطخ

17

15

20

21

ِزىعطخ

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح اف االستخداـ اإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي مف
وجية نظر طمبة جامعة الممؾ فيصؿ جاءت بمتوسط وزني عاـ " ،"2.72وبدرجة موافقة
متوسطة ،كما أف جميع عبارات ىذا المحور جاءت بيف درجات موافقة متوسطة وكبيرة.
 .3ما انعكاسات منصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف الفكري لدى طمبة جامعة الممؾ
فيصؿ؟
وجاءت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ كما يمي:

احملْر األّل :اآلثار االجتناعٔة ّالدٓئة الستخداو ميصات التْاصل االجتناعٕ:
عذوي ( )6دسعخ االعزغبثخ ،واٌّزىعؾ اٌىصٍٔ ،ورشرُت االعزغبثبد ػًٍ ِحىس اِصبس االعزّبػُخ
واٌذَُٕخ العزخذاَ ِٕظبد اٌزىاطً االعزّبػٍ.
اٌشرجخ
ِذي
االٔحشاف
اٌّزىعؾ
اْصبس االعزّبػُخ واٌذَُٕخ
َ
اٌزأصُش
اٌّؼُبسٌ
اٌحغبثٍ
3
وجُشح
 1رغبػذ شجىبد اٌزىاطً ػًٍ اٌحشذ فٍ
.97129
3.9645
وً اِْىس واٌفؼبٌُبد اٌّغزّؼُخ.
7
وجُشح
 2أػزمذ أْ شجىبد اٌزىاطً رغبػذ ػًٍ
ثش اْفىبس اٌّؼٍٍخ اٌزٍ رشىه فٍ
.98645
3.7101
اٌىضُش ِٓ ِؼزمذاد اٌفشد.
8
ِزىعطخ
 3إدِبْ شجىبد اٌزىاطً َؤصش عٍجب ػًٍ
1.10980
3.6371
إٔغبصٌ اْوبدٍَّ.
5
وجُشح
 4االعزغالَ إلدِبْ شجىبد اٌزىاطً َؤدٌ
إًٌ ػذَ اٌزىاصْ فٍ إداسح اٌىلذ
1.14646
3.9014
ٌّّبسعخ اْدواس اٌحُبرُخ.
2
وجُشح
ٔ 5شش اٌّمبؽغ اإلثبحُخ ػذ ِؼزمذارٍ
1.42883
3.9941
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6
7
8
9

اٌخبطخ.
شجىبد اٌزىاطً أداح ٌٕشش اٌغُجخ
وإٌُّّخ واٌزالعٓ ورجبدي االرهبِبد.
رغهُ شجىبد اٌزىاطً فٍ اٌزؼشف
ثضمبفبد اِخشَٓ.
رؼّك شجىبد اٌزىاطً اٌّؼشفخ ثبِْىس
االعزّبػُخ اٌؼبِخ واٌخبطخ.
رغهُ شجىبد اٌزىاطً ػًٍ رىىَٓ
ِغّىػبد راد االهزّبِبد واالرغبهبد
اٌّشزشوخ.
اٌّزىعؾ اٌؼبَ

3.4201

1.13297

4.1538

.95139

3.9032

.96908

3.8935
3.841977778

ِزىعطخ

9

وجُشح

1

وجُشح

4

وجُشح

6

.94120
وجُشح

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح اف اآلثار االجتماعية والدينية الناتجة عف استخداـ منصات
التواصؿ االجتماعي مف وجية نظر طمبة جامعة الممؾ فيصؿ جاءت بمتوسط وزني عاـ
" ،" 2.02وبدرجة موافقة كبيرة ،كما أف جميع عبارات ىذا المحور جاءت بيف درجات موافقة
متوسطة وكبيرة.

احملْر الجاىٕ :اآلثار االقتصادٓة الستخداو ميصات التْاصل االجتناعٕ:
عذوي ( )7دسعخ االعزغبثخ ،واٌّزىعؾ اٌىصٍٔ ،ورشرُت االعزغبثبد ػًٍ ِحىس اِصبس االلزظبدَخ
العزخذاَ ِٕظبد اٌزىاطً االعزّبػٍ.
اٌشرجخ
ِذي
االٔحشاف
اٌّزىعؾ
اْصبس االلزظبدَخ
َ
اٌزأصُش
اٌّؼُبسٌ
اٌحغبثٍ
3
وجُشح
 10رؼًّ شجىبد اٌزىاطً وأداح ٌخذِخ االلزظبد
.99393 3.9842
اٌّحٍٍ ورطىَش اٌّؼبِالد اٌزغبسَخ.
2
وجُشح
 11رغبػذ شجىبد اٌزىاطً ػًٍ خٍك فشص
.93877 4.0118
رىظُف.
1
وجُشح
 12رؼزجش شجىبد اٌزىاطً أداح رشوَظ ِٕبعجخ
.95035 4.0888
ٌجؼغ اٌّششوػبد االلزظبدَخ اٌظغُشح.
5
ِزىعطخ
 13رشغً شجىبد اٌزىاطً اٌّىظفُٓ ػٓ أػّبٌهُ
.98886 3.4379
ورمًٍ ِٓ إٔزبعُزهُ.
6
ِزىعطخ
 14رزُح شجىبد اٌزىاطً إًٌ عبٔت ٔفىر اٌّبي
1.17232 3.2036
واٌزّىًَ ظهىس الزظبد ػبٌٍّ عذَذ رؤصش
ثبٌغٍت ػًٍ الزظبدَبد اٌجٍذاْ اٌؼشثُخ.
4
ِزىعطخ
 15رٕشش شجىبد اٌزىاطً أحُبٔب ثؼغ اٌّؼٍىِبد
1.64577 3.5661
اٌّغٍىؽخ اٌزٍ رشىه ورؤصش فٍ االلزظبد
اٌّحٍٍ.
3.7154
اٌّزىعؾ اٌؼبَ
وجُشح
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مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح اف اآلثار االقتصادية الناتجة عف استخداـ منصات
التواصؿ االجتماعي مف وجية نظر طمبة جامعة الممؾ فيصؿ جاءت بمتوسط وزني عاـ
" ،" 2.52وبدرجة موافقة كبيرة ،كما أف جميع عبارات ىذا المحور جاءت بيف درجات موافقة
متوسطة وكبيرة.

احملْر الجالح :اآلثار االقتصادٓة الستخداو ميصات التْاصل االجتناعٕ:
عذوي ( )8دسعخ االعزغبثخ ،واٌّزىعؾ اٌىصٍٔ ،ورشرُت االعزغبثبد ػًٍ ِحىس اِصبس اٌغُبعُخ
العزخذاَ ِٕظبد اٌزىاطً االعزّبػٍ.
اٌشرجخ
ِذي
االٔحشاف
اٌّزىعؾ
اْصبس اٌغُبعُخ
َ
اٌزأصُش
اٌّؼُبسٌ
اٌحغبثٍ
5
ِزىعطخ
رغزخذَ شجىبد اٌزىاطً ِٓ اٌجؼغ
16
1.14685
3.2682
وّظذس ٌٍزخطُؾ ٌٍؼٍُّبد اإلسهبثُخ.
7
ِزىعطخ
رؼًّ شجىبد اٌزىاطً ػًٍ رىعُه
17
1.13499
3.0907
اٌّؼٍىِبد واْفىبس ػذ عُبعخ اٌحىىِخ.
8
ِزىعطخ
 18رغزخذَ شجىبد اٌزىاطً وىعٍُخ ٌٍزشىُه
1.21487
3.0573
ثمُّخ اٌزشاس اٌحؼبسٌ.
6
ِزىعطخ
رجش شجىبد اٌزىاطً ثؼغ اٌّؼٍىِبد
19
1.11802
3.1440
اٌّغٍىؽخ ٌٍزشىُه ثشِىص اٌّغزّغ
اٌىؽُٕخ.
4
ِزىعطخ
رغهُ شجىبد اٌزىاطً االعزّبػٍ ػًٍ
20
1.05261
3.4852
رىىَٓ سأٌ ػبَ ٔحى لؼُخ ِؼُٕخ ثغغ
إٌظش ػٓ طحزهب.
2
وجُشح
 21رضَذ شجىبد اٌزىاطً ِٓ ِؼشفزٍ ٌجؼغ
1.05899
3.7712
اٌشخظُبد اٌزبسَخُخ واٌغُبعُخ.
3
وجُشح
 22رؼًّ شجىبد اٌزىاطً ػًٍ رُّٕخ اٌّؼشفخ
1.04512
3.7515
ثبْوػبع اٌغُبعُخ ٌٍّغزّغ اٌّحًٍ
واٌخبسعٍ.
1
وجُشح
رغبػذ شجىبد اٌزىاطً ػًٍ ِغبَشح
23
1.06384
3.8974
اٌزطىساد واْحذاس اٌغُبعُخ ثبٌّغزّغ.
3.4331875
اٌّزىعؾ اٌؼبَ
ِزىعطخ

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح اف اآلثار السياسية الناتجة عف استخداـ منصات
التواصؿ االجتماعي مف وجية نظر طمبة جامعة الممؾ فيصؿ جاءت بمتوسط وزني عاـ
" ،" 2.22وبدرجة موافقة متوسطة ،كما أف جميع عبارات ىذا المحور جاءت بيف درجات
موافقة متوسطة وكبيرة.
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 .4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات طمبة جامعة الممؾ فيصؿ
عمى االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي تعزي لمتغيرات "الجنس –
التخصص – المستوى الدراسي"؟

أّال :متغري اجليس:
عذوي ( )9اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ ولُّخ "د" ٌذالٌخ اٌفشوق ثُٓ ِزىعطبد
اعزغبثبد ؽالة وؽبٌجبد عبِؼخ اٌٍّه فُظً ٌالعزخذاَ إٌبلذ واإلثذاػٍ ٌّٕظبد اٌزىاطً
االعزّبػٍ.
اٌّحىس

اٌغٕظ

اْوي

روىس
إٔبس
روىس
إٔبس

اٌضبٍٔ

اٌؼذد
285
222
285
222

اٌّزىعؾ
اٌحغبثٍ
3.3989
3.4595
3.5042
3.6059

االٔحشاف
اٌّؼُبسٌ
.52538
.45937
.66076
.57757

لُّخ
"د"
-1.359

ِغزىي
اٌذالٌخ
.175
غُش داٌخ

-1.815

.070
غُش داٌخ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ بالنسبة لممحور األوؿ أف قيمة "ت" بمغت  ،2.279-عند
مستوي  ،0.257أما المحور الثاني نجد أف قيمة "ت" بمغت  ،2.027-عند مستوي
 ،0.050مما يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات الذكور
واإلناث بجامعة الممؾ فيصؿ عمى االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي،
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ( )

ثاىٔا :متغري التخصص:
عذوي ( )11اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ ولُّخ "د" ٌذالٌخ اٌفشوق ثُٓ ِزىعطبد
اعزغبثبد ؽٍجخ عبِؼخ اٌٍّه فُظً ٌالعزخذاَ إٌبلذ واإلثذاػٍ ٌّٕظبد اٌزىاطً االعزّبػٍ وفمبً
ٌزخظض.
ِغزىي
لُّخ
االٔحشاف
اٌّزىعؾ
اٌؼذد
اٌزخظض
اٌّحىس
اٌذالٌخ
"د"
اٌّؼُبسٌ
اٌحغبثٍ
.156
-1.421
.50673
3.4019
324
ػٍٍّ
اْوي
غُش داٌخ
.48063
3.4672
183
أدثٍ
.838
-.204
.63855
3.5444
324
ػٍٍّ
اٌضبٍٔ
غُش داٌخ
.60805
3.5563
183
أدثٍ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ بالنسبة لممحور األوؿ أف قيمة "ت" بمغت  ،2.222-عند
مستوي  ،0.272أما المحور الثاني نجد أف قيمة "ت" بمغت  ،0.202-عند مستوي
 ، 0.020مما يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات طمبة
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جامعة الممؾ فيصؿ عمى االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي تعزو
لمتخصص.

ثالجا :متغري املستْى الدراسٕ:
عذوي ( )11اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ ولُّخ "د" ٌذالٌخ اٌفشوق ثُٓ ِزىعطبد اعزغبثبد
ؽٍجخ عبِؼخ اٌٍّه فُظً ٌالعزخذاَ إٌبلذ واإلثذاػٍ ٌّٕظبد اٌزىاطً االعزّبػٍ وفمب ً ٌٍّغزىي اٌذساعٍ.

اٌّحىس
اْوي
اٌضبٍٔ

اٌّغزىي
اٌذساعٍ
أوٌٍ
ٔهبئٍ
أوٌٍ
ٔهبئٍ

اٌؼذد
223
284
223
284

اٌّزىعؾ
اٌحغبثٍ
3.3502
3.4845
3.4565
3.6211

االٔحشاف
اٌّؼُبسٌ
.51464
.47715
.63865
.60933

لُّخ
"د"
-3.038

ِغزىي
اٌذالٌخ
.003
داٌخ

-2.956

.003
داٌخ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ بالنسبة لممحور األوؿ أف قيمة "ت" بمغت  ،2.020-عند
مستوي  ، 0.002أما المحور الثاني نجد أف قيمة "ت" بمغت  ،2.972-عند مستوي
 ، 0.002مما يدؿ عمى وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات طمبة
جامعة الممؾ فيصؿ عمى االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي تعزو
لممستوي الدراسي ،لصالح المستويات النيائية.
 .7ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات طمبة جامعة الممؾ فيصؿ
عمى انعكاسات منصات التواؿ االجتماعي عمى األمف الفكري تعزي لمتغيرات "الجنس –
التخصص – المستوى الدراسي "؟

أّال :متغري اجليس:
عذوي ( )12اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ ولُّخ "د" ٌذالٌخ اٌفشوق ثُٓ ِزىعطبد اعزغبثبد
ؽالة وؽبٌجبد عبِؼخ اٌٍّه فُظً الٔؼىبعبد ِٕظبد اٌزىاطً االعزّبػٍ ػًٍ آِْ اٌفىشٌ.

اٌّحىس

اٌغٕظ

اْوي

روىس
إٔبس

اٌضبٍٔ

روىس
إٔبس
روىس
إٔبس

اٌضبٌش

اٌّزىعؾ
اٌحغبثٍ
3.7989

االٔحشاف
اٌّؼُبسٌ
.64908

اٌؼذد

222

3.8959

.55244

285
222
285
222

3.7281
3.7027
3.4418
3.4482

.71502
.59856
.78286
.72833

285
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لُّخ
"د"
-1.816

ِغزىي
اٌذالٌخ
.070
غُش داٌخ

.425

.671
غُش داٌخ
.925
غُش داٌخ
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ بالنسبة لممحور األوؿ أف قيمة "ت" بمغت  ،2.022-عند
مستوي  ،0.050أما المحور الثاني نجد أف قيمة "ت" بمغت  ،0.227-عند مستوي
 ،0.252بينما المحور الثالث نجد أف قيمة "ت" بمغت  ،0.097-عند مستوي  ،0.927مما
يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات الذكور واإلناث
بجامعة الممؾ فيصؿ النعكاسات منصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف الفكري ،في المحاور
الثالثة (األثار االجتماعية والدينية -االقتصادية -السياسية)،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (
أبوخطوة؛ والباز) 2022 ،

ثاىٔا :متغري التخصص:
عذوي ( )13اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ ولُّخ "د" ٌذالٌخ اٌفشوق ثُٓ ِزىعطبد اعزغبثبد
ؽٍجخ عبِؼخ اٌٍّه فُظً الٔؼىبعبد ِٕظبد اٌزىاطً االعزّبػٍ ػًٍ آِْ اٌفىشٌ وفمب ً ٌزخظض.
ِغزىي
لُّخ
االٔحشاف
اٌّزىعؾ
اٌؼذد
اٌزخظض
اٌّحىس
اٌذالٌخ
"د"
اٌّؼُبسٌ
اٌحغبثٍ
.035
2.122
ػٍٍّ
اْوي
.57601
3.8861
324
داٌخ
أدثٍ
.66013
3.7623
183
اٌضبٍٔ
اٌضبٌش

ػٍٍّ
أدثٍ
ػٍٍّ
أدثٍ

324
183
324
183

3.7565
3.6470
3.4497
3.4355

.66355
.66645
.77306
.73469

1.782

.075
غُش داٌخ

.202

.840
غُش داٌخ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ بالنسبة لممحور األوؿ أف قيمة "ت" بمغت  ،2.222عند
مستوي  ،0.027مما يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف التخصصات العممية واألدبية في
محور اآلثار االجتماعية والدينية لصالح التخصصات العممية ،أما المحور الثاني نجد أف قيمة
"ت" بمغت  ،2.502عند مستوي  ، 0.057بينما المحور الثالث نجد أف قيمة "ت" بمغت
 ،0.202عند مستوي  ،0.020مما يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات استجابات طمبة جامعة الممؾ فيصؿ النعكاسات منصات التواصؿ االجتماعي عمى
األمف الفكري ،في محوري (األثار االقتصادية -والسياسية) تعزو لمتخصص.
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ثالجا :متغري املستْى الدراسٕ:
عذوي ( )14اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ ولُّخ "د" ٌذالٌخ اٌفشوق ثُٓ ِزىعطبد اعزغبثبد
ؽٍجخ عبِؼخ اٌٍّه فُظً الٔؼىبعبد ِٕظبد اٌزىاطً االعزّبػٍ ػًٍ آِْ اٌفىشٌ وفمب ً ٌٍّغزىي اٌذساعٍ.
اٌّحىس
اْوي
اٌضبٍٔ
اٌضبٌش

اٌّغزىي
اٌذساعٍ
أوٌٍ
ٔهبئٍ
أوٌٍ
ٔهبئٍ
أوٌٍ
ٔهبئٍ

اٌؼذد
223
284
223
284
223
284

اٌّزىعؾ
اٌحغبثٍ
3.8475
3.8366
3.6789
3.7468
3.4883
3.4102

االٔحشاف
اٌّؼُبسٌ
.58616
.62904
.62821
.69391
.69012
.80809

لُّخ
"د"
.200

ِغزىي
اٌذالٌخ
.842
غُش داٌخ

-1.140

.255
غُش داٌخ

1.151

.250
غُش داٌخ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ بالنسبة لممحور األوؿ أف قيمة "ت" بمغت  ،0.200عند
مستوي  ، 0.022أما المحور الثاني نجد أف قيمة "ت" بمغت  ،2.220-عند مستوي
 ،0.277بينما المحور الثالث نجد أف قيمة "ت" بمغت  ،2.272عند مستوي  ،0.270مما
يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات طمبة جامعة الممؾ
فيصؿ النعكاسات منصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف الفكري ،في المحاور الثالثة (األثار
االجتماعية والدينية -االقتصادية -السياسية) تعزو لممستوى الدراسي.
 .2ىؿ ىناؾ ارتباط بيف االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي وانعكاسات
منصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف الفكري لدى طمبة جامعة الممؾ فيصؿ؟
تمت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ في خطوتيف كما يمي:
أّالً :العالقة االرتباطٔة:
ولمتحقؽ مف العالقة االرتباطية بيف االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ
واالنعكاسات عمى األمف الفكري ،تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف واسفرت نتيجة ىذا
التحميؿ عمى مايمى-:
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عذوي (ِ )15ؼبًِ االسرجبؽ ثُٓ أثؼبد االعزخذاَ إٌبلذ واإلثذاػٍ واالٔؼىبعبد ػًٍ آِْ اٌفىشٌ
إٌبلذ
إٌبلذ
اإلثذاػٍ
االعزّبػُخ
واٌذَُٕخ
االلزظبدَخ
اٌغُبعُخ

ِؼبًِ االسرجبؽ
اٌذالٌخ
ِؼبًِ االسرجبؽ
اٌذالٌخ
ِؼبًِ االسرجبؽ
اٌذالٌخ
ِؼبًِ االسرجبؽ
اٌذالٌخ
ِؼبًِ االسرجبؽ
اٌذالٌخ

اإلثذاػٍ
1

**.573
.000
1

االعزّبػُخ
واٌذَُٕخ
**.208
.000
**.206
.000
1

االلزظبدَخ

اٌغُبعُخ

**.170
.001
**.256
.000
**.462
.000
1

*.107
.041
**.179
.001
**.365
.000
**.404
.000
1

**.573
.000
**.206
**.208
.000
.000
**.462
**.256
**.170
.000
.000
.001
**.404
**.365
**.179
*.107
.000
.000
.001
.041
**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed .

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عالقة ارتباطية دالة بيف المحاور المختمفة ألداتي
الدراسة ،فنجد أف االستخداـ الناقد لمنصات التواصؿ االجتماعي مرتبط باإلبداعي واآلثار
االجتماعية والدينية واالقتصادية والسياسية وىكذا فإف بقية المحاور تؤثر وتتأثر فيما بينيما،
وىذا يعني أف زيادة درجة االستخداـ الناقد لمنصات التواصؿ تؤثر بشكؿ واضح عمى
االستخداـ اإلبداعي واالنعكاسات (االجتماعية والدينية واالقتصادية والسياسية) لمنصات
التواصؿ عمى األمف الفكري.
ثاىٔاً :التفاعل ّإمكاىٔات التيبؤ:
ولتحديد تأثير عامؿ االستخداـ النقدي واالبداعي عمى انعكاسات منصات التواصؿ عمى
األمف الفكري ،تـ اج ارء تحميؿ االنحدار بطريقة (انتر) ،وتبيف الجداوؿ التالية تمؾ النتائج:
عذوي ( )16رحًٍُ االٔحذاس العزغبثبد اٌؼُٕخ اٌىٍُخ ثُٓ االعزخذاَ إٌبلذ واإلثذاػٍ وأؼىبعه ػًٍ آِْ
اٌفىشٌ (اِصبس االعزّبػُخ واٌذَُٕخ)
اٌذالٌخ
"د"
ثُزب
االٔحشاف
لُّخ "ة"
اٌّزٕجئبد
اٌّؼُبسٌ
.000
11.429
2.068
23.632
اٌضبثذ
.032
2.153
.134
.032
.068
االعزخذاَ إٌبلذ
.040
2.064
.129
.028
.057
االعزخذاَ اإلثذاػٍ
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عذوي ( )17رحًٍُ االٔحذاس العزغبثبد اٌؼُٕخ اٌىٍُخ ثُٓ االعزخذاَ إٌبلذ واإلثذاػٍ وأؼىبعه ػًٍ آِْ
اٌفىشٌ (اِصبس االلزظبدَخ)
اٌذالٌخ
"د"
ثُزب
االٔحشاف
لُّخ "ة"
اٌّزٕجئبد
اٌّؼُبسٌ
.000
10.798
1.475
15.926
اٌضبثذ
.580
.553
.034
.023
.013
االعزخذاَ إٌبلذ
.000
3.803
.236
.020
.075
االعزخذاَ اإلثذاػٍ
عذوي ( )18رحًٍُ االٔحذاس العزغبثبد اٌؼُٕخ اٌىٍُخ ثُٓ االعزخذاَ إٌبلذ واإلثذاػٍ وأؼىبعه ػًٍ آِْ
اٌفىشٌ (اِصبس اٌغُبعُخ)
اٌّزٕجئبد
اٌضبثذ
االعزخذاَ إٌبلذ
االعزخذاَ اإلثذاػٍ

لُّخ "ة"
20.994
.004
.085

االٔحشاف
اٌّؼُبسٌ
2.283
.035
.031

ثُزب

.007
.175

"د"

اٌذالٌخ

9.195
.104
2.771

.000
.917
.006

ويتضح مف الجداوؿ السابقة بالنسبة لمتغير التفاعؿ بيف االستخداـ الناقد واإلبداعي
لمنصات التواصؿ االجتماعي ،وانعكاساتو عمى األمف الفكري وجود تأثير لعامؿ االستخداـ
اإلبداعي لو داللة إحصائية ،بما يعني اف االستخداـ اإلبداعي يؤثر عمى االمف الفكري كما انو
يمكف التنبؤ باألمف الفكري مف خالؿ مقياس االستخداـ اإلبداعي لمنصات التواصؿ
االجتماعي ،في حيف لـ يكف لعامؿ االستخداـ الناقد لمنصات التواصؿ االجتماعي أي تأثير،
ويمكف تفسير ذلؾ بأف وسائؿ التواصؿ االجتماعي انتشرت بشكؿ ممحوظ بيف جميع أفراد
المجتمع ،ومع تنوعيا وتعدد مصادرىا ساعدت البعض عمى اكتساب بعض الميارات األولية
لمتفكير اإلبداعي مثؿ :الحدس – والتخميف -والتنبؤ ،.......وتتفؽ نتائج البحث الحالي مع
ما توصمت إليو دراسة (السعيد.)2002 ،

ملخص ىتائج البحح ّالتْصٔات:
توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 احتمت شبكات الواتساب ،وسناب شات ،واالنستجراـ المراتب األولي كمنصات تواصؿاجتماعي األكثر استخدماً مف طمبة جامعة الممؾ فيصؿ ،تمتيا شبكات اليوتيوب
وتويتر ،وكانت أقؿ شبكات التواصؿ استخداماً ىي الفيسبوؾ.

 الممارسات الناقدة لطمبة جامعة الممؾ فيصؿ في التعامؿ مع منصات التواصؿاالجتماعي جاءت بدرجة متوسطة.
- 79 -

االستخدام الناقد واإلبداعي لمنصات التواصل االجتماعي وانعكاسه على األمن الفكري ..............................

 الم مارسات اإلبداعية لطمبة جامعة الممؾ فيصؿ في التعامؿ مع منصات التواصؿاالجتماعي جاءت بدرجة متوسطة.
 أف انعكاسات منصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف الفكري ،جاءت بدرجة كبيرةعمى محوري (اآلثار االجتماعية والدينية -واآلثار االقتصادية) ،بينما جاءت بدرجة
متوسطة عمى محور (اآلثار السياسية).
 عدـ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات طمبة جامعة الممؾفيصؿ عمى االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي تعزو إلى
الجنس والتخصص ،بينما توجد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات
طمبة جامعة الممؾ فيصؿ عمى االستخداـ الناقد واإلبداعي لمنصات التواصؿ
االجتماعي تعزو لممستوي الدراسي ،لصالح المستويات النيائية.
 عدـ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات طمبة جامعة الممؾفيصؿ النعكاسات منصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف الفكري ،تعزو إلى الجنس
والتخصص والمستوى الدراسي في المحاور الثالثة (األثار االجتماعية والدينية-
االقتصادية -السياسية) .يستثني مف ذلؾ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات استجابات طمبة جامعة الممؾ فيصؿ تعزو لمتخصص في المحور األوؿ
فقط (اآلثار االجتماعية والدينية) ولصالح التخصصات العممية.
 وجود عالقة ارتباطية دالة وتأثير وتأثر بيف المحاور المختمفة ألداتي الدراسة. أف االستخداـ اإلبداعي لمنصات التواصؿ االجتماعي يؤثر عمى االمف الفكري كما انويمكف التنبؤ باألمف الفكري مف خالؿ مقياس االستخداـ اإلبداعي لمنصات التواصؿ
االجتماعي ،في حيف لـ يكف لعامؿ االستخداـ الناقد أي تأثير.
توصي الدراسة في ضوء نتائجيا بما يمي:
 إثراء المناىج الدراسية بالتعميـ الجامعي بموضوعات تسيـ في رفع ميارات وقدراتالطالب في التفكير الناقد واإلبداعي.
 تفعيؿ الشراكة بيف وزارتي التربية والتعميـ العالي واالتصاالت ووضع برنامج تعميميقومي ييدؼ إلى اكساب الميارات األساسية في التعامؿ مع التكنولوجيا الرقمية.
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 أف تسعى الجامعات بدور فعاؿ لسد الفجوة بيف الممارسات التكنولوجية القائمةبالمؤسسات التعميمية ،والبيئة التكنولوجية التي أوجدىا جيؿ الشبكة العنكبوتية
لنفسو.
 تضميف المناىج الجامعية ببعض المقررات تيدؼ إلى ترجمة ميارات وخصائصالتفكير الناقد واإلبداعي في شكؿ ممارسات سموكية لالستخداـ األمثؿ لمنصات
التواصؿ االجتماعي.
 استخالص األثار المختمفة لمنصات التواصؿ االجتماعي عمى األمف الفكري ،وتزويدمنسوبي الجامعة بالقدر الكافي مف المفاىيـ والحقائؽ الواضحة ،لمقياـ بأدوار
إيجابية في مواجية تحديات األمف الفكري.
 تطوير توصيفات المقررات الدراسية بالجامعة بما يضمف تطويع وتوظيؼ منصاتالتواصؿ االجتماعي لخدمة التخصصات العممية المختمفة.
 إنشاء منصة تعميمية بالجامعة تسعى إلى تصميـ برامج إرشادية تعزز أساليبالتعامؿ اإليجابي مع محتوى منصات التواصؿ االجتماعي ،والوقاية مف اآلثار السالبة
لمحتويات وسائط التواصؿ االجتماعي.
 تشجيع البحوث والدراسات بيف فرؽ مختمفة  -عمى المستوى الوطني والقومي-لدراسة التأثيرات المختمفة لمستويات التفكير والمكونات والجوانب النفسية والتعامؿ
مع محتويات منصات التواصؿ االجتماعي.
 إطالؽ مبادرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعماؿ ،لتشجيع طالب الجامعات لتصميـشبكة تواصؿ عربية.
 ضرورة قياـ الجام عة ببعض البرامج التدريبية التي تيدؼ إلى خمؽ بيئة تعميميةتعاونية بيف األساتذة والطالب ،وتفعيؿ استعماؿ الطالب لمنصات التواصؿ االجتماعي
ل غراض األكاديمية.
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مراجع الدراسة:
املراجع العربٔة:
 أبو خطوة ،السيد عبد المولى؛ والباز ،أحمد نصحي ( .)2022شبكة التواصؿ االجتماعيوآثارىا عمى األمف الفكري لدي طمبة التعميـ الجامعي بمممكة البحريف .المجمة العربية لضماف

جودة التعميـ الجامعي ،المجمد( ،)5العدد( ،)27ص ص .227-205

 اإلتربي ،ىويدا ( .) 2022دور الجامعات في تحقيؽ األمف الفكري تصور مقترح ،مجمو مستقبؿالتربية العربية ،المركز العربي لمتعميـ والتنمية ،المجمد( ،)50العدد( ،)20ص ص -275

.222

 األسطؿ ،يعقوب يونس خميؿ ( .)2022المشكالت النفس اجتماعية واالنحرافات السموكية لدىالمتردديف عمى مراكز اإلنترنت بمحافظة خاف يونس ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسالمية بغزة ،فمسطيف.

 البياتي ،فتطمة ىزاع رشيد ( .)2007تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصؼ الخامساالبتدائي ،مجمة كمية التربية ،الجانعة المستنصرية ،العدد (.)2

 التميمي ،ضياء عبد اهلل أحمد ( .)2007مستوى التفكير اإلبداعي لطمبة قسـ المغة العربية،مجمة كمية األداب ،إبف رشد ،العدد(.)50

 -جميؿ ،شعمة ( .)2002دور المعمـ في تعميـ التفكير اإلبداعي ،جامعة القاىرة.

 -حبش ،زينب ( .)2007التفكير اإلبداعي ،ط ،2راـ اهلل :دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.

 حسف ،عبد الصادؽ ( .)2022اتجاه الشباب الجامعي نحو العالقة بيف التعرض لموقع "الفيسبوؾ" واليوية الثقافية :دراسة مقارنة بيف مصر والبحريف ،مجمة دراسات الخميج والجزيرة
العربية ،المجمد ( )20العدد(.)222

 خميوي ،أسماء فراج ( .)2025االضطرابات النفسية المرتبطة باستخداـ مواقع التواصؿاالجتماعي لدى طمبة الجامعة ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ،المجمد

( ،)27العدد( ،)2ص ص .202-22

 دراسة سميماف ،السر أحمد؛ وفضؿ السيد ،عثماف فضؿ السيد ( .)2025التعامؿ مع محتوىوسائط التواصؿ االجتماعي وعالقتو بالتفكير الناقد لدى طمبة جامعة حائؿ ،مجمة كمية التربية،

جامعة األزىر ،العدد(.)252
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 الدوسري ،محمد؛ العريشي ،حسف( .)2022واقع شبكات التواصؿ االجتماعي ودورىا في دعـوتعزيز القيـ االجتماعية لدى طالب وطالبات الجامعات بالمممكة العربية السعودية ،مجمة مكتبة

الممؾ فيد الوطنية ،المجمد( ،)2العدد( ،)2ص ص.222-70 .

 الربضي ،مريـ سالـ (" .)2002أثر برنامج تدريبي قائـ عمى ميارات التفكير الناقد في اكتسابمعممي الدراسات االجتماعية في المرحمة الثانوية في األردف تمؾ الميارات ودرجة ممارستيـ

ليا" ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف.

 زيادات ،ماىر (" .)2002أثر استخداـ إستراتيجية التدريس فوؽ المعرفية والنموذجاالستقصائي في التحصيؿ وتنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ التاسع في مبحث الجغرافية"،

-

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموؾ.

سرحاف ،إبراىيـ (" .) 200مستوى ميارات التفكير الناقد وعالقتو بحؿ المشكالت لدى طمبة

الجامعات الفمسطينية في ضوء بعض المتغي ارت" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 السعيد ،بومعيزة ( .)2002أثر وسائؿ اإلعالـ عمى القيـ والسموكيات لدى الشباب :دراسةاستطالعية بمنطقة البميدة ،رسالة دكتوراة ،كمية العموـ السياسية واإلعالـ ،جامعة الجزائر.

 -السميتي ،فراس ( .)2002التفكير الناقد واإلبداعي ،ط ،2األردف :عالـ الكتب.
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