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 كما يدركها الشباب الجامعي وآليات مواجهتها تهديدات شبكات التواصل االجتماعي لألمن الفكري
 )دراسة ميدانية(
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أضحت شبكات التواصل االجتماعي واقًعا مفروًضا يصعب جتاوزه 
 االجتماعية واالقتصادية املستويات خمتلفأو جتاهل تأثرياته على 

تعرف على األسس ال، ويهدف البحث احلايل إىل والسياسية والفكرية
النظرية لشبكات التواصل االجتماعي وعالقتها باألمن الفكري، 

تقديرات طلبة جامعة جازان ملستوى هتديدات والكشف عن 
بني  وحتديد الفروقشبكات التواصل االجتماعي لألمن الفكري، 

متوسطات تقديراهتم طبًقا ملتغريات الدراسة التصنيفية، إضافة إىل 
 ح لآليات مواجهة هتديدات شبكات التواصل تقدمي تصور مقت 

االجتماعي لألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي. ولتحقيق أهداف 
مت بناء أداة كما   البحث مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي،

)استبانة( والتحقق من خصائصها السيكومتية، وتكّونت يف صورهتا 
يني )الُبعد الفردي ( فقرة موزعة على بعدين أساس37النهائية من )

فقرة(، وطُّبقت على عينة عشوائية  19فقرة، والُبعد اجملتمعي  18
( طالًبا وطالبة من كليات اجلامعة. وقد بّينت نتائج 603بلغت )

البحث أن تقديرات طلبة جامعة جازان ملستوى هتديدات شبكات 
التواصل االجتماعي لألمن الفكري جاءت بدرجة "متوسطة" لكال 

(، وبلغ 2.23ين، حيث بلغ املتوسط احلسايب للُبعد الفردي )الُبعد
فروق دالة إحصائًيا بني ال توجد (، وأنه 2.30للُبعد اجملتمعي )

وذلك بالنسبة للُبعد الفردي لألمن نوع تُعزى إىل متغري ال تقديراهتم
الفكري، يف حني توجد فروق لصاحل الذكور فيما يتعلق بالُبعد 

عدم وجود فروق دالة ري. كما بّينت النتائج اجملتمعي لألمن الفك
إحصائًيا بني متوسطات تقديرات الطلبة تُعزى إىل متغريي )شبكات 
التواصل االجتماعي األكثر استخداًما، وعدد ساعات االستخدام 
اليومي(. وبعد ذلك قدم البحث تصوًرا مقتًحا جملاهبة هتديدات 

ى الشباب اجلامعي، شبكات التواصل االجتماعي لألمن الفكري لد
هي: الشباب اجلامعي، تضَّمنت آليات تنفيذه أربعة جوانب أساسية 

التدريس، وإدارة اجلامعة والكليات، ومؤسسات اجملتمع  وأعضاء هيئة
 احلكومية واملدنية. 

الفكري،  األمنشبكات التواصل االجتماعي، الكلمات المفتاحية:
 هتديدات، مواجهة التهديدات، الشباب اجلامعي.
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Abstract 

 

The purpose of the study was to identify the 

theoretical background of Social Networking Sites 

(SNSs) and its impact on intellectual security, and 

to detect the perceptions of Jazan University 

students regarding the threats of SNSs to the 

intellectual security, and whether or not there were 

significant differences among the participants’ 

perceptions due to the variables of the study. The 

study depended on the descriptive research method, 

and used a questionnaire of (37) items to collect the 

data. The sample consisted of (603) students 

randomly selected from Jazan colleges. The data 

was analyzed using Means, Standard Deviation, 

One way ANOVA, & t-test. The results indicated 

that students’ responses regarding the threats of 

SNSs to the intellectual security came at the 

moderate level. The results also showed that there 

were statistically significant differences among 

students’ responses regarding the threats of SNSs to 

individual dimension of intellectual security due to 

the gender variable in favor of male students. 

However; the results didn’t show any statistically 

significant differences regarding social dimension 

of intellectual security. The results also didn’t show 

any statistically significant differences among 

students’ responses due to number of hours spent on 

SNSs & type of SNSs. The study ended with a 

suggested proposal that may help to face the threats 

of SNSs to the intellectual security for university 

students. 
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