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 الملخص:

 الدراسة تتناول. االجتماعية تالشبكا استخدام أثناء الثانوية المرحلة لطالبات األمني والوعي التقنية المعرفة الدراسة هذه تتناول

 القرآن الوةت مراكز من طالبة( 2787) و العامة المدارس من طالبة( 63332) مجتمع دراسة تكون من على بناء القضية هذه

 من عشوائيا   لسكانيةا المجموعة اختيار تم. العشوائية العنقودية العينات أخذ طريقة الدراسة تتبع. الرياض مدينة في الكريم

 على يجب بأنه راسةالد توصي. الدقة لضمان طالب 700 العشوائية العينة كانت. الرياض مدينة من والشمالية الجنوبية المناطق

 دور كوني بأن الدراسة توصي ، ذلك على وعالوة. االجتماعي التواصل لغرض فقط االجتماعية الشبكات استخدام الطالب

ا ويوصي. بأمان االجتماعية الشبكات استخدام كيفية حول األمني الوعي توفير هو المعلم  توفير في الوالدين دورب بالقيام أيض 

 ىعل أنفسهم لمستخدمونا يسيطر أن ينبغي ، أخيرا  . بأمان االجتماعية الشبكات استخدام كيفية حول األطفال على األبوية الرقابة

 .والنقدية الخاصة الشخصية البيانات

 اإلنترنت على الطالب أمان ، االجتماعية الشبكة غرض ، االجتماعية الشبكات أمن المفتاحية:الكلمات 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reemalarawi@gmail.com


 
 

Abstract  

This study examines the technical knowledge and security awareness of female secondary 

students while using social networks. The study tackles this issue based on a study 

population of (63 332) female students from public schools and (2787) female students from 

Quran recitation centers in the city of Riyadh. The study follows random cluster sampling 

method. The population group was selected randomly from the southern and northern 

regions of the city of Riyadh. The random sample was 700 students from to ensure 

accuracy. The study recommends that students should use social networks only for the 

purpose of social networking. Moreover ،the study recommends that it is the role of teacher 

to provide security awareness on how to use social networks safely. The recommends also 

that it is the role of parents to provide parental control over children on how to use social 

networks safely. Finally ،disclosing private and critical personal data should be 

meticulously controlled by users themselves.  

social networks security, social network purpose, student cyberspace security.   Keywords: 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

ة, يات الحديثديد من التقنوسائل االتصاالت ووجود العللتغير التكنولوجي الذي شهده العالم, وما نتج عنه من تطور هائل في       

هو ولتقليدي, كلها اأثر كبير في ظهور نوع من الجرائم, يختلف إلى حد كبير في شكله ووسائله ومرتكبيه عن مفهوم الجرائم بش

وظف ة وإنما تلنتيجار اما اصطلح على تسميته "بالجرائم اإللكترونية", فهذا النوع من الجرائم ال يحتاج إلى جهد عضلي إلظه

ه خسارة ات نشأ عنلمعلومفيها اإلمكانات التقنية والنشاط الذهني لمرتكب الجريمة, فهي كل فعل إجرامي متعمد أيا  كانت صلته با

 (.76, ص2010تلحق بالمجني عليه أو كسب يحققه الفاعل. )المناعسة, الزعبي, 

ليمية ملية التعيل العكانات العلمية والعملية التي لو وظفت في تيسير وتسهولقد أضاف استخدام شبكة االنترنت العديد من اإلم

وى من لى مستلكان لها مردود إيجابي يمثل في تفسير المفاهيم وتوضيح الحقائق وشرح المواضيع خاصة  إذا استخدمت بأع

لولوج إلى ايمية إلى التعل استخدام الجوانب الكفاءة العلمية والتقنية, إال أن المالحظ أن التوسع في تغطية شبكة االنترنت تجاوز

 خصوصيات أفراد المجتمع.

ومّما تجدر مالحظته أن مرتكبي هذا النّوع من الجرائم هم من الّشباب، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أّن كثيرا  من    

ولقد صدرت العديد من (. 325م ، ص  2008عاما  . )عبد السالم ، نجوى ،  24 -16مرتكبي هذه الجرائم تتراوح أعمارهم بين 

التّكنولوجيا واألخالقّيات : خالفات وتساؤالت »إلى أحد هذه الكتب وهو كتاب بعنوان  الكتب التي اهتّمت بهذا الّطرح ونشير



 
، للبروفسور هيرمان تافاني، أستاذ الفلسفة بكليّة ريفير، بوالية نيوهامبشير األميركيّة، «واستراتيجيّات ألخالقّيات الحوسبة

لذي يعد من المتخصّصين في مجال أخالقيّات التّكنولوجيا، حيث ورئيس الجمعية الدولية لألخالقّيات وتكنولوجيا المعلومات، وا

يشير الكتاب إلى أن عصر المعلومات الحالي يفرض العديد من األسئلة الجادّة والخطيرة والمعقّدة، في مجال أخالقيات الفضاء 

يث يتناول المؤلّف من خالل التداخل اإللكتروني والتي تتعلق بالعديد من القضايا مثل الخصوصيّة واألمن والملكية الفكريّة، ح

والتكامل بين مختلف العلوم والتخصصات، القضايا األخالقيّة الجديدة من جوانب ورؤى متعدّدة، تقنيّة واجتماعيّة وفلسفيّة 

الفضاء وقانونيّة والتي تفيد المهتّمين بعلوم الكومبيوتر من متخّصصين وغير متخّصصين، للتعّرف على التحدّيات الجديدة في 

اإللكتروني. إّن مسألة أخالقّيات استخدام التّقنية تقوم على السلطة الذاتية التي هي ضمير اإلنسان وسلطته األخالقيّة األولى والتي 

(. وهذه األخالقيّات ليست هي النظام الذي 55-62,ص 2009ال تقوم على مبدأ اإلكراه, وااللتزام بالقوانين. ) علوي ، هند ، 

دامها ، بل هو الخلق الذي غرس في نفوسنا، والذي يحكم تصّرفاتنا ، فيمكننا أن نقّوم أخالقّيات استخدام التقنيّات يقنّن استخ

الحديثة والبرامج الحاسوبيّة واالستفادة من التّطبيقات الحديثة لشبكات التّواصل االجتماعي، إلى كيفيّة استخدام الشخص للتّقنية 

رز في كال النّوعين أهّمية الوازع الديني واألخالقي لمراقبة الذات ، فاهلل على كّل شيء شهيد، مع نفسه ومع غيره ، بحيث تب

وكذلك ما يعكس به الّشخص صورته أمام اآلخرين ، فاحترام الذّات واحترام اآلخرين بعدم النظر إلى ما ال فائدة فيه ، وعدم 

مات  كلّها أطٌر يجب زرعها في  -ولو كانت متاحة ويَسُهل الوصول إليها االطاّلع على عورات اآلخرين أو النّظر إلى المحرَّ

 ( .   82م , 2007النفس وتناقلها لكي تشّكل ثقافة المجتمع . ) الّسند ، عبدالرحمن ، 

 مشكلة الدراسة:

 ؟ اإللكترونيّة ما مدى إدراك طالبات المرحلة الثانوية للجوانب المعرفيّة والفنيّة لجرائم الحسابات الشخصيّة       

 تساؤالت الدراسة:

 ولإلجابة عن الّسؤال الرئيس تسعى الدّراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التّالية :   

 ما األسباب التي تدفع الّطالبات إلى امتالك حسابات اإلنترنت الشخصيّة ؟ .1

 نيّة ؟ما واقع إدراك الّطالبات للجوانب المعرفيّة الختراق حساباتهّن الشخصيّة اإللكترو .2

 ما واقع إدراك الّطالبات للجوانب الفنّية الختراق حساباتهّن الشخصيّة اإللكترونيّة ؟  .3

 أهداف الدراسة:

 تسعى الباحثة من خالل الدّراسة الحاليّة إلى تحقيق ما يلي :     

 حصر أنواع األجهزة الشخصيّة اإللكترونيّة للطالبة . .1

 المعرفيّة الختراق حساباتهّن الشخصيّة اإللكترونيّة. التعّرف على مدى إدراك الطالبات للجوانب .2

 التعّرف على مدى إدراك الطالبات للجوانب الفنيّة الختراق حساباتهّن الشخصيّة اإللكترونيّة . .3

 

 أهميه الدراسة:
 تتمثَّل أهمية هذه الدراسة فيما يلي :

ائم ع من الجرا النّوإلى إلقاء الّضوء على مثل هذتنبع أهّميتها من حاجة المجتمع الّسعودي ، بل والمجتمعات بأسرها  .1

 الذي يحمل الكثير من اآلثار الّسلبية ، التي تهدّد أمن المجتمع و سالمته .

 راسة بعدا  ذه الدمن الناحية النظرية فعلى الّرغم من تعدّد الدّراسات حول استخدامات اإلنترنت الخاصة قد تضيف ه .2

ّرضن ا  ما يتعي غالبتفيد منها المستخدم لحماية حسابه الخاص خاصة الّطالبات الالتمعرفيا  حول وسائل االختراقات يس

 لمثل هذه االختراقات .

البات اللها الطّ خرك من من الناحية العمليّة قد تتوصل هذه الدّراسة من خالل نتائجها إلى إرشادات عمليّة احترازيّة تد .3

 . لحاسوبيّةحابة استقبال أو حفظ المعلومات عن طريق إمكانات السّ مواطن الخلل في حساباتهّن أثناء االتصال أو اال



 
 

 

 

 حدود الدراسة:

 تتحد الدراسة بالحدود التالية:

  ّتعّرض لهاتالتي  الحدود الموضوعية: اقتصرت الدّراسة الحاليّة على موضوع جرائم الحسابات الشخصيّة اإللكترونية 

ن لمختلفة ماألنواع استخدامها لمواقع التواصل االجتماعي، والتعّرف على اطالبات الّصف الثّالث الثّانوي  من خالل 

ة ا المختلفأنواعهبالحسابات الشخصيّة اإللكترونيّة التي يمتلكها الّطالبات ) كحسابات شبكات التّواصل االجتماعي 

لهذا  والفنّية رفيّةجوانب المعوحسابات البريد اإللكتروني والّصوتي( ، ومعرفة أسباب امتالكهّن ، ومدى إدراكهّن بال

 النوع من الجرائم وطرق الحماية منها .

 ياض. نطقة الرّ مات في الحدود المكانية:  اقتصر تطبيق الدّراسة الحاليّة على جميع المدارس الثّانوية الحكوميّة للبن 

 هـ.1435–1434الدراسي الحدود الزمانية: تم إجراء الدّراسة الحاليّة في الفصل الدّراسي الثّاني من العام 

 الدراسات السابقة

حث من ذا البهانطالقا  من أهمية المراجعة العلمية للدراسات ذات الصلة بموضوع البحث الحالي بغرض بيان موقع 

واقع امات متلك الدراسات واإلفادة منها, تم  عرض الدراسات والبحوث السابقة في محورين هي: دراسات في مجال استخد

كل  تناول جتماعي , ودراسات في مجال جرائم اختراقات الخصوصية في مواقع التواصل االجتماعي , وقد تمالتواصل اال

 دراسة من حيث هدفها, منهجها, وعينتها, وإجراءاتها وأبرز نتائجها, وفيما يلي تفصيل لكل ذلك.

  نية عن ائم االلكتروكيفية إثبات الجر("بعنوان إثبات الجرائم االلكترونية" والتي تناول فيها  2012دراسة )الثنيان

ذلك عن خصية وطريق تطوير الخبرة الفنية لما لها دور فاعل في إثبات جرائم االحتيال واالختراقات العامة والش

لى إلتي توصل الفنية اطريق اإللمام بتقنية الحاسب اآللي وانظم والشبكة العنكبوتية حيث أثبتت الدراسة دور المعايير 

 التي يتم من خاللها اختراق الخصوصيات .األساليب 

 ,اآلمن معها م( : والتي تناولت جرائم الحاسوب وأنواعها وأساليب مواجهتها والتعامل2011دراسة )سليمان محمد  ،

نية ت ، والثالبياناوقسم الجرائم الحاسوبية إلى خمسة مجموعات ، األولى تتمثل في اختراق الحاسب لتدمير البرامج وا

،  ة معينةفي استغالل البيانات بشكل غير مشروع ، والثالثة تتمثل في استخدام الحاسوب الرتكاب جريمتتمثل 

ة تتمثل الخامسوالرابعة تتمثل في استخدام الحاسوب بشكل غير قانوني من قبل األشخاص المرخص لهم باستخدامه ، و

من  لحاسوبدراسة أيضاُ عن أساليب حماية افي فيروسات الحاسوب بهدف إتالف البرامج والمعلومات . وتحدثت ال

 الجرائم والتعامل األمثل معه .

 

 , المعلومات ( من طالب وطالبات كلية الحاسب اآللي و306م( هدفت إلى معرفة توجه عدد)2011دراسة )عصام عبيد

م, استخدامه ونسبة بهابجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية نحو استخدام الشبكات االجتماعية ومعرفة مدى إلمامهم 

 بين بقية األول وأهم الشبكات في رأيهم, ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: احتل موقع الفيس بوك المركز

ا كشفت ماعية, كماالجت المواقع األخرى وأن غالبية أفراد العينة كان استخدامهم للشبكات االجتماعية ال يتعدى العالقات

 توى العربي في مواقع الشبكات االجتماعية.الدراسة عن ضعف المح



 
  ( دراسةSourander   من2215(  : استطلع الباحثون آراء المراهقين في فنلندا عدد )2010وآخرون )  ( بين أعمار

تبين  اضية ،( سنة بشأن اختراق حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل الستة األشهر الم13-16

الختراق ( منهم كانوا يرتكبون بعض جرائم ا%7،4( منهم ضحايا هذا االختراق ، بينما نسبة )%4،8أن نسبة )

الء مع زم واالبتزاز ، وأن عواقب هذه الجرائم جعلت الضحايا منهم يعانون من المشكالت العاطفية والمشكالت

وبعض  (لمنخفض ) العزلة المدرسة والصعوبات في النوم والشعور غير اآلمن بالمدرسة والسلوك االجتماعي ا

ن نفسية ولكالت الالمشكالت السلوكية ، واستنتج الباحثون أن مرتكبي الجرائم والضحايا ليسوا فقط يعانون من المشك

ديدة ى أفكار جصول عليعانون أيضا من الصداع وقلة النوم ، ويعتقد الباحثون أن نتائج دراستهم إلى الحاجة الماسة للح

 مليات االختراق هذه ، وما على الضحايا عمله إذا وقعوا بهذه المشكالت .) مقترحات ( لمنع ع

 ( دراسةCross  والتي تناولت انتشار العنف واالبتزاز عبر مواقع التواصل االجتم2009وآخرون :  ) اعي على

ت الدراسة أن ار( طالبا  ، أش7418مستوى الدولة بأستراليا وهي لتقييم تجارب هذا العنف لطالب المدارس وعددهم )

ي اإلبالغ عن ( من طلبة السنة التاسعة ف%7,9( من طلبة السنة الرابعة لهم تجارب مقارنة بنسبة ) %4,9نسبة ) 

 د مع تقدمدل يزيالجرائم االلكترونية بشكل عام ، ومع أن معدالت العنف والتحرش واالبتزاز كانت أقل إال أن المع

ي فل االجتماعي السنة الرابعة أبلغوا عن جريمة العنف عبر مواقع التواص ( من طلبة %1,4عمر الطالب ، و نسبة ) 

 ( من طلبة السنة التاسعة قد أبلغوا عن هذه الجريمة . 5,6%حين نسبة ) 

 ( من طلبة المدارس المتوسطة استطلعت آرائهم%23دراسة مشابهة في كندا أشارت نتائجها: أن نسبة )  عبر البريد

%( 41) ( من الطلبة تعرضوا عبر غرف الدردشة ، وأن نسبة%35ى التخويف، وأن نسبة )اإللكتروني تعرضوا إل

جناة الذين ( من الطلبة ال يعرفون هوية ال%41من الطلبة تعرضوا عبر مواقع التواصل االجتماعي ، وأن نسبة )

 يتعرضون لهم .

  ( دراسةHasebrink  من شباب االتحاد األ%18(  : أشارت الدراسة أن ما يقارب نسبة )2009وآخرون ) وربي

% ( 52 -% 10يتعرضون إلى التخويف / المضايقة / المطاردة عبر مواقع التواصل االجتماعي ، وأن ما بين نسبة )

 تعرض الشباب إلى التخويف فقط على مستوى كل االتحاد األوربي .

  ، سة اتناولت الدر التواجد على اإلنترنت :م( ، مرشد األذكياء الكامل إلى حماية جهازك أثناء 2005دراسة )جراال

 تواجه أساسيّات الخصوصية واألمن باإلنترنت وفهم اإلنترنت واألمن أثناء االتصال وما هي األخطار التي

 الخصوصية وأمن المعلومات الخاصة بالشخص وما يمكن عمله لحماية تلك الخصوصية .

 ات الفيروس المتخصصة ببرامج مقاومة« نورتن»ون في شركة وفي دراسة موسَّعة نشرت نتائجها أخيرا ، أوضح باحث

م خمسة حدى أهإاإللكترونية والهجمات الرقمية، أن سرقة الهوية عبر الشبكات الرقمية للتواصل االجتماعية باتت 

باتت االجتماعية  . ويزيد الطين بلّة أن مواقع الشبكات2011تهديدات تواجه المستخدمين في منطقة الشرق األوسط في 

لزبائن قطاب اتستخدم أيضا  من قِبَل شركات متنّوعة، كوسيلة لتعزيز حضورها، ورفع حصتها السوقية، وزيادة است

 .المحتملين

  أظهرت دراسة نشرت في الواليات المتحدة أن بعض الصور المنشورة على شبكات التواصل االجتماعي قد تدفع

كالشرب أو التدخين، بحسب تقرير إخباري نشر األربعاء.  المراهقين األميركيين إلى تصرفات تضر بصحتهم،

صورا ألصدقائهم وهم يدخنون أو « ماي سبيس»أو « فيس بوك»واستنتجت الدراسة أن الشبان الذين يشاهدون على 



 
تبين دراستنا أن »يشربون الكحول يميلون أكثر من غيرهم إلى التدخين أو الشرب. وقال مدير الدراسة توماس فالنتي: 

 «. المراهقين قد يتأثرون بالصور التي ينشرها أصدقاؤهم على شبكات التواصل االجتماعي

 

ا هي في اهرة كماستخدمت الباحثة المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظ لتحقيق أهداف الدراسة :منهج وأداة الدراسة

ن خالل ويره مالواقع من أجل استقصاء مظاهرها وأنشطتها المختلفة والوصول إلى االستنتاجات التي تسهم في الواقع وتط

اة لجمع تبانة كأدة االسذلك وظفت الباحث تحليل تلك الّظاهرة وتفسيرها وبيان الوسائل الالزمة لتطوير الواقع وتحسينه. لتحقيق

ات اصة بالثبات الخالبيانات والمعلومات من الميدان, وبرهنت على ثبات هذه االستبانة وارتباط محاورها بإخضاعها لالختبار

 ( طالبة.      70والترابط بعد تطبيقها على عينة استطالعية من الطالبات بلغ عددهن )

 مجتمع الدراسة وعينتها:

حفيظ القرآن ( طالبة بمدارس ت2787( طالبة بمدارس التعليم العام الحكومية و )63332شتمل مجتمع الدراسة على عدد )ا

الشمال  رت منطقتيث اختيالكريم الحكومية في مدينة الرياض, وتمثلت عينة الدراسة بإتباع أسلوب العينة العنقودية العشوائية حي

 ( طالبة اختيرت بأسلوب عشوائي يعتمد على الترقيم.700الطالبات ) والجنوب في مدينة الرياض وبلغ عدد

 سارت الدراسة وفقا  للخطوات التالية: إجراءات الدراسة:

 إعداد أداة الدّراسة وحساب الّصدق والثّبات ، وذلك يتم من خالل: .1

  مين  ولوجيا)وسائل وتكنحساب صدق أداة الدّراسة،حيث ستقوم الباحثة بعرضها على مجموعة من المحّكِ

يث مدى حعلم نفس( بهدف تحكيمها وإبداء الّرأي حول التحقُّق من صدق المحتوى،وذلك من  –التّعليم 

 مالئمة األداة ومناسبة توزيع الدّرجات.

 ات عض المعالجبات مع التأكُّد من ثبات أداة الدراسة،حيث ستطبِّق الباحثة معادلة )ألفا كرونباخ( لحساب الثّب

 ئيّة التي سيتم تطبيقها أثناء تصميم األداة وبنائها.اإلحصا

 صياغة األداة في صورتها األّولية . .2

 تطبيق أداة الدّراسة بعديّا  على عينة الدّراسة. .3

 

 رصد النّتائج وتحليلها ومعالجتها إحصائيّا  تمهيدا  لتفسيرها ومناقشتها. .4

 ت عنه نتائج الدّراسة.تقديم المقترحات والتّوصيات في ضوء ما أسفر .5

 تحديد الهدف من األداة:

ية جوانب حماكهّن لتهدف االستبانة معرفة واقع تعامل الّطالبات مع حساباتهّن الشخصيّة اإللكترونيّة ومدى إدرا         

 حساباتهّن وعالقة هذه المعرفة ببعض المتغيّرات الشخصيّة.

وانب انوية للجة الثّ عدد من العناصر للتعّرف على واقع إدراك طالبات المرحل ستتم صياغة النّموذج بحيث يحتوي على         

محّكمين، وعة من اللى مجمعالمعرفيّة والفنيّة لجرائم الحسابات الشخصية اإللكترونيّة. للتأّكد من صدق األداة ستعرضها الباحثة 

 التالية: بهدف تحكيمها وإبداء الّرأي حول التحّقق من صدق المحتوى في الجوانب

 



 
 مدى مالئمة ومناسبة العناصر. (1

 مدى مناسبة مكّونات كل عنصر. (2

 مناسبة توزيع درجات كل مكّون. (3

ة مدى معرف )األول  معامالت ارتباط ) بيرسون ( لقياس العالقة بين بنود المحور وللتأكد من صدق االتساق الداخلي تم تطبيق

نة على الطالبات تم استبا 700التواصل االجتماعي ( بالدرجة الكلية للمحور. وبعد توزيع الطالبات لالستخدام اآلمن لمواقع 

استبانة، وبناء على  637استبانة لعدم اكتمالها ليصح العدد النهائي لألداة  53استبانة وبعد فحصها تم استبعاد  690استعادة 

 280عدد و% 44بانات وردت من القسم العلمي بنسبة التحليل األولي لتخصصات الخاضعات للدراسة اتضح أن أغلب االست

بانة من قبل طالبات است 133% من مجموع االستبانات وفي النهاية 29,4استبانة ونسبة   187استبانة يلي ذلك القسم األدبي ب 

 % وهذا التوزيع مقبول كون كثافة غالب الفصول تكون في القسم العلمي .37تحفيظ القرآن الكريم بنسبة 

 

 إلجابة على أسئلة الدراسة فقد تم تصميم االستبانة بصياغة عبارات توصل إلى تحقيق الهدف. ل

. حيث تم ألداةولتسهيل تفسير النتائج استخدمت الباحثة األسلوب التالي لتحديد مستوى اإلجابة على بنود ا

جابات إلى خمسة تم تصنيف تلك اإل (، ثم1، أبدا =2، نادرا =3، أحيانا =4، غالبا =5إعطاء وزن للبدائل: )دائما =

 مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية:

 0.80=  5( ÷ 1-5عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة

 لنحصل على التصنيف التالي:

ن إدراك أسابقة نلحظ يها في الجداول ال( لو تطرقنا فقط للمواقع واألجهزة األكثر استخداما  المشار إل 15في الجدول رقم ) 

كن هناك خداما  ولثر استالطالبات لالستخدام األمن يظهر جليا  في الواتس آب واالنستقرام وتويتر وبالك بيري وهي األجهزة األك

 .367 – 437نسبة ال بأس بها ال تدرك االستخدام اآلمن وإن كان المتوسط الحسابي لمعرفة تلك األجهزة يتراوح بين 

 

 يةينة عشوائعلى ع بعد التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها شرعت الباحثة في تطبيقها تحليل وتفسير البيانات اإلحصائية:

 نها )معاملدراسة وم( طالبة, استخدمت الباحثة عددا  من األساليب والمعالجات اإلحصائية وصال  إلى نتائج ال700تكونت من )

 الثبات "ألفاكرومباخ" ومعامل االرتباط "بيرسون"(

فأشارت  ,تماعيبالنسبة للمتوسط الحسابي حول مدى إدراك الطالبات ألهمية االستخدام األمن لمواقع التواصل االج -

ن إلى حساباتهن ( تدل على وجود قلق كبير لدى الطالبات من ولوج المتطفلي5من  4.37النتائج أن هناك نسبة جيدة )

واقع من لمالشخصية الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي, لذا فإن معرفة الجانب المعرفي والفني لالستخدام األ

 التواصل االجتماعي مهم لتالفي االختراقات.

 الجتماعي,اتواصل لنسبة للمتوسط الحسابي حول مدى إدراك الطالبات للجوانب المعرفية لالستخدام األمن لمواقع البا -

ل خالل مواقع ( تدل على أن لدى الطالبات علم بأن ممارسة التواص5من 3.49فأشارت النتائج أن هناك نسبة جيدة )

 التواصل االجتماعي عرضة  ألساليب االختراق.

جتماعي, اصل االللمتوسط الحسابي حول مدى إدراك الطالبات للجوانب الفنية لالستخدام األمن لمواقع التوبالنسبة  -

ع جة الدورية للمواق( تدل على أن الجانب الفني كبرامج الحماية والبرم5من 3.37فأشارت النتائج أن هناك نسبة جيدة )

 وغيرها لدى العديد من الطالبات غير واضح.

 ئج الدراسة ووفق النسب المئوية لكل بند من بنود االستبانة والرتب اتضح ما يلي:باستعراض نتا

فيما يتعلق بالسؤال األول وهو ما واقع إدراك الطالبات لالستخدام اآلمن لمواقع التواصل االجتماعي؟ جاءت الخمس إجابات 

 على النحو التالي:األولى حسب النسب المئوية األكثر استخدام وفق مفهومها اآلمن لالستخدام 



 
 WhatApp     82%واتسآب -1

 Instagram    75%انستقرام  -2

 Twitter      64%تويتر -3

 BBM    63%بالك بيري مسنجر -4

 I Pad     55%األلواح اإللكترونية -5

 ها.عب اختراقا  ويصأمانوهنا تبرز حقيقة االستخدام األكثر لهذه التطبيقات واألجهزة من منطلق اعتقاد الطالبات أنها أكثر 

 في المقابل نلحظ أن مدى إدراكهن للجوانب المؤدية لالختراق جاء على النحو التالي: 

 %90  الحرص على العبارات السليمة قبل النشر -1

 %83    العلم بأساليب إعادة النشر -2

 %81    التفكير مليا  فيما ينشر -3

 %77    احترام حقوق الطبع والنشر -4

 %74   دراك تقنية الكتابة عبر الصورإ -5

ة ولكنها لمعرفياكون العبارات الخمس األولى في تسلسل المهارات المعرفية يقابلها خمس عبارات مهمة في إدراك المهارات 

 جاءت في آخر القائمة مثل:

 %48  إدراك أساليب ربط حساب مواقع التواصل االجتماعي عبر الفيس بوك -1

 %34                         الفوتوشوبإعدادات  -2

 % 33                              معرفة جهات اإلبالغ عن االختراقات -3

 %32                        أساليب حجب المقاطع -4

 Norton Safe web   8%استخدام برنامج نورتن سيفويب  -5

بل في المقا معرفيةإدراكهن لعواقب االختراقات والقدرة على الحماية الإذا الجانب المعرفي لدى الطالبات ضعيف وال يوحي ب

ية عرفية وفنوعية مظهرت النتائج تؤكد أن المعلومات التي لدى الطالبات ال تؤهلهن لحماية أجهزتهم وأن األمر بحاجة إلى ت

 لتكون حماية أولية لالختراقات.

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات:

 توصلت الباحثة للتوصيات التالية:من خالل نتائج الدراسة 

 ة للتواصلع معزز.كون وسائل التواصل االجتماعي تهدف إلى التواصل اإليجابي فمن األحرى بالمستخدم أن تكون هذه المواق1

 االجتماعي بالحد األدنى لالستخدام لذا يوصى بترشيد االستخدام والسعي لنشر ثقافة الترشيد.

موعات امج المجوبين مجموعة أفراد عن طريق بر –مواقع سهلت عملية التواصل الفرد باآلخر .طالما أن  هذه األجهزة وال2

ألمثل ستخدام اوعي لالفهي بالتالي وسيلة ناجحة لتداول المعرفة وتعزيز العملية التعليمية وهنا يبرز دور المدرسة في نشر ال

 لهذه المواقع.

 د أن يكونا ال بتماعي بأساليب سهلة تمكن حتى األطفال من استخدامها لذ.تتسابق الشركات في تقديم خدمات التواصل االج3

 األسرة دورا  في مراقبة من يتم التواصل معه من قبل األبناء. 

 .يوصى بالبعد عن نشر األمور الشخصية وخاصة الصور كونها أدوات للعابثين لالبتزاز.4

 ي المرحلةآللي فة لالختراقات االلكترونية في  مقررات الحاسب ا.يوصى كذلك بالتوسع في شرح المهارات المعرفية والفني5

 الثانوية .

 

 المقترحات :



 
 تقترح الباحثة من خالل ما الحظته أثناء تطبيق الدراسة إجراء دراسات تتناول : 

 توعية  الطالبات حيال موضوع االبتزاز االلكتروني عبر الهاتف النقال . -1

 ية .مواقع التواصل االجتماعي في المجال التعليمي في المرحلة الثانوإعداد دراسة توضح مدى استخدام  -2

 لها. لمشغلةاتقدم إرشادات وقواعد األمان لبرامج الهواتف الذكية ومواقع التواصل االجتماعي من قبل الشركات  -3

 ية.لتعليماعقد المؤتمرات والندوات التي تناقش كيفية االستفادة من خدمات الشبكات االجتماعية في العملية  -4

 توصيات لدراسات مستقبلية:

 .تحليل محتوى صفحات طالبات ومعلمات ومشرفات المرحلة الثانوية بمواقع التواصل االجتماعي 

 .الحضور اإللكتروني للمكتبات األكاديمية على مواقع التواصل االجتماعي 

 

 

 

 أوالً: المراجع العربية:
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ك :مكتبة المل . الرياض الجهود القانونية للحد من جرائم الحاسب اآللي م ( . 2007البشري ، علي هادي . )  (2

 فهد الوطنية .
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 والتوزيع,عّمان:األردن.
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 التّوزيع .. درا الفكر للنّشر و مبادئ علم النفس م ( . 2009عدس ، عبدالرحمن والقطامي ، نايفة . )  (18
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 .م ( .تجربة في أخالقيّات مجتمع المعلومات . جمهورية مصر العربية  2007عطيّة ، هاني ، )  (20
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