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 التواصل لشبكات تبوك جاهعة طلبة استخدام أثر
سلوكاتهن على االجتواعي  

القرني الرزقي اهلل عبد بن حسن  
تبوك جامعة – واآلداب التربية كمية  

 عمى االجتماعي التواصؿ شبكات آثار بياف إلى الدراسة ىدفت_الممخص
 تكونت وقد الدراسة، لطبيعة لمالءمتو الوصفي المنيج مستخدمة الشباب
 طالبا 733 عددىـ يمغ حيث تبوؾ جامعة وطالبات طالب مف العينة
 استبانة بتطوير الباحث قاـ الدراسة أسئمة عمى ولإلجابة. وطالبة

 أف الدراسة نتائج وظيرت. الدراسة عينة نظر وجية مف االثار الستقصاء
 وأف انتشاراً، االجتماعية االتصاؿ وسائؿ أكثر ىو" أب الواتس" تطبيؽ
 في االجتماعية االتصاؿ وسائؿ يستخدموف العينة مف األكبر النسبة
 أىداؼ أكثر أف النتائج أظيرت كذلؾ. ساعات ثالث مف أقؿ حياتيـ
   . التسمية ىو التواصؿ شبكات استخداـ
 إلى الدعوة أف النتائج كشفت لمشبكات االيجابية باألثار يتعمؽ وفيما     

 األىؿ مع والتواصؿ الدينية، االثار ضمف الكبرى بالنسبة حظيت اإلسالـ
 بينت فقد السمبية باألثار يتعمؽ فيما أما. الثقافية والمشاركة واألصدقاء،

 ضمف كبيرة بنسبة حظيت المدمنيف لدى الديني الوازع ضعؼ أف النتائج
 العامية مزاحمة و والشتـ، السب لغة انتشار كذلؾ الدينية، االثار

ظيار االجتماعي، التواصؿ شبكات في لمفصحى  وفقداف الكسؿ وا 
 باالستفادة الدراسة توصي النتائج ىذه ضوء وفي. واإلنتاج لمعمؿ الدافعية

 باألثار والتوعية االيجابية الجوانب في التواصؿ شبكات إمكانات مف
 ىيئة وأعضاء الجامعات لطالب مرجعياً  إطاراً  لتشكؿ ليا السمبية
 أطر وفؽ الثقافي المنتج ىذا مع لمتعامؿ والمفكريف والمربيف التدريس
 .السمبيات وتوجو اإليجابيات تشجع عممية
 ب،أ واتس الفيسبوؾ، االجتماعي، التواصؿ شبكات; مفتاحية كممات

 .تبوؾ جامعة طالب 
 

 s - 1265 -2545ىذا البحث مموؿ مف عمادة البحث العممي بجامعة تبوؾ برقـ *. 

 مقدمة. ال1
وسّخر ما في  اهلل سبحانو اإلنساف بخصائص ُعظمى،كّرـ      

َر َلُكـ مَّا; "ىذا الكوف لإلنساف، قاؿ تعالى ِفي السََّماوات وما  َوَسخَّ
ْنوُ   [1].لََّقْوـٍ َيَتَفكَُّروَف"  ََلَياٍت  في ذِلؾَ  ِإفَّ  في األرض َجِميًعا مِّ

ذت مف ىذا المنطمؽ ومف اإليماف بقدرات اإلنساف الفكرية أخ     
الشعوب تتنافس في االرتقاء الفكري والثقافي بمواطنييا فأعدت 
لذلؾ الوسائؿ واألساليب واألدوات التي توّجو أفكار الشعوب 
وثقافاتيا حسب قيـ كؿ مجتمع وبنائو الفكري، وأىدافو التنموية، 

 .ومخططاتو المستقبمية
ومف أبرز المؤسسات التربوية الجامعات التي ليا دورىا      

حساس في قضايا الشباب وتنمية مياراتيـ لالرتقاء بأنفسيـ عف ال
طريؽ "تزويدىـ بالمعارؼ والعمـو والميارات التي تمكنيـ مف 
استثمار خبراتيـ وقدراتيـ وتوظيفيا لدفع سير مؤسسات المجتمع 
الدعوية واالقتصادية والسياسية والتربوية والعممية وغيرىا؛ مف أجؿ 

 [2]. خوض المعتر ؾ الحضاري"
وتعد جامعة تبوؾ إحدى الجامعات الناشئة التي تـ افتتاحيا      
ـ؛ لتؤدي دورىا في الحضارة والتنمية الشاممة 3117ىػػ 2538عاـ 

 -في المممكة العربية السعودية، ومع انطالقة الجامعات الناشئة 
ومع بداية انطالقيا كاف تيار العولمة التقنية  - ومنيا جامعة تبوؾ

لثوراف، والشباب يسبحوف في بحر العولمة وأدواتيا التقنية في قمة ا
سيطر الزماف الذي يجري بسرعة الضوء عمى األزمنة المحمية، " إذ

فتعولـ الزماف؛ ليصبح زماًنا واحًدا، وتقمصت األرض وتحولت إلى 
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مكاف يشبو القرية الصغيرة، وىذا ما جعؿ الفيمسوؼ الفرنسي )بولو 
  [3]. ية الجغرافيا بدؿ نياية التاريخ"فيريميو( يتحدث عف نيا

وتواجو ىذه الجامعات تحديات أبرزىا شبكات التواصؿ      
االجتماعي مف ىذا المنطمؽ تسعى ىذه الدراسة لبياف اَلثار 
اإليجابية وتطوير ىذه اَلثار واالستفادة منيا في التنمية، واَلثار 

اجيتيا، سائال السمبية لمتقميؿ مف أخطارىا، واقتراح أساليب لمو 
 .اإلعانة والسداد –تبارؾ وتعالى  –المولى 

  مفيـو التواصؿ االجتماعي
يعتبر التواصؿ تقنية إجرائية أساسية في فيـ التفاعالت بيف      

البشر فيو أسموب حياة يتفاعؿ فيو البشر مع بعضيـ لمتفاىـ 
َيا والوصوؿ إلى الحؽ باستعماؿ حواس التواصؿ قاؿ تعالى; )َيا َأي  

ـْ ُشُعوًبا َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا  ـْ ِمْف َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُك النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُك
ـْ ِإفَّ المََّو َعِميـٌ َخِبيٌر( ـْ ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُك ، وقد فسر [2] ِإفَّ َأْكَرَمُك

نسابًا خمؽ اهلل الخمؽ بيف الذكر واألنثى أ) القرطبي ىذه اَلية بقولو
وأصيارًا وقبائؿ وشعوبًا، وخمؽ ليـ منيا التعارؼ، وجعؿ بيا 

  [4].التواصؿ لمحكمة التي قدرىا(
 : التواصؿ في المغة

بالرجوع إلى المعاجـ والقواميس المغوية كمعجـ مقاييس المغة      
البف فارس ولساف العرب البف منظور، وتيذيب المغة لألزىري 

أف المراد بالتواصؿ االقتراف  وتاج العروس لمزبيدي اتضح
واالتصاؿ والصمة وااللتئاـ والجمع، كما يتبيف أف ىناؾ تشابو في 

 .الداللة والمعنى
 :التواصؿ اصطالحا

منيـ مف عرؼ التواصؿ بأنو )استمرار العالقة المتينة بيف      
[، ومنيـ مف عرفو بأنو )عالقة 6طرفي العالقة المشاركيف فييا( ]

  [6].األقؿ كؿ منيا يمثؿ ذات نشيط( بيف فرديف عمى
 ويرى الباحث أف التواصؿ; بناء عالقة بيف أفراد، أو مجتمعات

 .لتحقيؽ مصالح مشتركة 

والتواصؿ االجتماعي تبادؿ األفكار والتجارب والمعارؼ بيف األفراد 
يجابية  .والمجتمعات بتفاعؿ وا 

  (Social Networking):  تعريؼ شبكات التواصؿ االجتماعي
مواقع إلكترونية عمى شبكة االنترنت، يتاح الوصوؿ إلييا عبر 

 .أجيزة إلكترونية
 : أنواع التواصؿ

يمكف تقسيـ التواصؿ إلى تواصؿ لفظي، وتواصؿ كتابي،      
وتواصؿ إلكتروني، والتواصؿ المفظي; ما يكوف فرديًا كتواصؿ 

 أو جماعي; وأكثر خطاب اهلل لإلنساف في [8لقماف مع ابنو ]
والتواصؿ الكتابي يعتمد عمى مادة  القرآف الكريـ خطاب جماعي،

[، أو 2الكتابة، وىو إما فردي كتواصؿ سميماف مع بمقيس ]
جماعي; ويبدو مثؿ ىذا التواصؿ واضحًا جميًا في قصة الصحابي 
حاطب بف أبي بمتعة حيث تواصؿ كتابيًا مع كفار مكة، وقد أرسؿ 

، أما التواصؿ (5[ )5] ىارسالتو مع امرأة وضعتيا في شعر 
 .اإللكتروني فيو محور ىذه الرسالة

كما يمكف أف يكوف التواصؿ مع األسرة أو مع أفراد المجتمع بؿ قد 
 .يكوف مع غير المسمميف

 : معوقات التواصؿ االجتماعي
المعوقات مؤثرات تمنع تبادؿ المعمومات وتعطميا أو تؤخر      

معانييا أو تؤثر في كميتيا فال تصح إرساليا واستالميا أو تشوه 
لمتواصؿ بتحقيؽ الغرض منو بالدرجة المناسبة، ومف ىذه 

 : المعوقات، مثؿ
 .عدـ وضوح اليدؼ مف عممية االتصاؿ –أ

 .قصور المرسؿ والمستقبؿ في حسف إيصاؿ الرسالة وفيميا –ب
 .غموض الرسالة  لدى المرسؿ أو المستقبؿ –ج
 .وعدـ اىتماـ المستقبؿ بالرسالةعدـ اإلصغاء الجيد،  –د
 .التفسير والفيـ الخاطئ لمرسالة -ىػ
  [8].وجود سمبيات في المرسؿ –و

 : تاريخ شبكات التواصؿ االجتماعي
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إف التواصؿ قديـ قدـ البشرية منذ خمؽ اهلل آدـ عميو السالـ      
االتصاؿ قبؿ كؿ شيء عممية نفسية ) وعممو األسماء إذ إف

ة لإلنساف أو كعمـ يعنى بدراسة المعاني بيف اجتماعية ضروري
، وسطع [6] األفراد في المجتمع عبر نظاـ مشترؾ مف الرموز(

رساؿ أوؿ :2:7ظيور االستالـ األوؿ عمى االنترنت عاـ  ـ، وا 
ـ، وربط شبكة خدمات االنترنت في 2:82بريد الكتروني في عاـ 
المممكة [  ودخوؿ االنترنت إلى :] ـ2:92مدينة نيويورؾ عاـ 

ـ فبدأت مالمح تواصؿ اجتماعي :::2العربية السعودية في يناير 
مف نوع آخر إذ )غير مف مفيومي الزماف والمكاف المذيف يعتبراف 
أساسًا لمعالقات االجتماعية، إذ أصبح مف السيولة التواصؿ مع 

[، ثـ ظيرت 21أي شخص بدوف التواجد المادي بأقؿ تكمفة( ]
 .اعيشبكات التواصؿ االجتم

 Six ـ وكاف أوؿ ىذه المواقع ظيورًا ىو8::2فى عاـ و )

Degrees.com   الذي أتاح الفرصة بوضع ممفات شخصية
لممستخدميف عمى المواقع، والتعميؽ عمى األخبار وتبادؿ الرسائؿ 

ثـ أخذت تتوالى ويمكف استعراض  [22] مع باقي المشتركيف(
  ;أشيرىا بشكؿ مختصر فيما يمي

 : الفيس بوؾ
بدأت ىذه الشبكة كمدونة شخصية لطالب متعثر في دراستو      

في جامعة ىارفرد في الواليات المتحدة األمريكية في الرابع مف 
، وقد أضحى (مارؾ زوكربيرج) ـ اسمو3115شباط فبراير سنة 

مستخدمي ىذه الشبكة يتزايدوف يوما بعد يـو لكثرة خدماتو إذ 
المبدعيف في  واألقاربمؿ أصبح مالذًا لألصدقاء وزمالء الع

 43ووفقًا إلحصاءات البنؾ الدولي ىناؾ ) المجاالت المختمفة
عشريف مميونًا  ،مميوف مستخدـ لمفيس بوؾ في المنطقة العربية

وتظير اإلحصاءات أف المممكة  ،منيـ ينتموف لمدوؿ العربية
  [12]. العربية في المرتبة األولى(

  Twitter:تويتر

عمى  ،ـ3117تويتر في شير مارس عاـ كانت والدة      
وتـ نشره الحقًا في شير مارس عاـ   (Jack Dorsery)يد

وتتزايد  ،األمريكية(  (Obviousـ عف طريؽ شركة3118
وكشفت الدراسات أف المستخدميف السعوديوف " التغريدات في تويتر

ثـ  ،%49 ىـ أكثر المستخدميف العرب لموقع تويتر بنسبة
 [13]. % "24ثـ الكويتيوف بنسبة  ،%41 المصريوف بنسبة

  Youtube: اليوتيوب
وستيؼ  ف،موقع متفرع مف قوقؿ وقد )أسس ىذا الموقع ىيدلي     
وقد  Youtube وجاودكريـ صاحب أوؿ فيديو تـ رفعو عمى ،تشيف

 Alexa وطبقًا لتصنيؼ ،[25] صوره لنفسو في حديقة الحيوانات(
في المركز الثالث في قائمة يأتي  Youtube العالمي فإف موقع

ويأتي في المركز  ،أكثر المواقع زيارة عمى مستوى العالـ أجمع
الثاني في قائمة أكثر المواقع زيارة في المممكة العربية السعودية 

.[15] 
 : و ىناؾ شبكات تواصؿ أخرى يمكف تعدادىا

 . قوقؿ بمس ،Tumblr تمبمر،  linked inلنكد إف ،الواتس أب
 : ات التواصؿ االجتماعيأىمية شبك

ـ 3115ظير جيؿ ما بعد التفاعمية مع االنترنت منذ عاـ        
فأمكف فييا لكؿ متصفح لإلنترنت أف يكوف بمثابة منتج لممحتوى 
اإلعالمي نصًا وصوتًا وصورًة وفيديو وتطبيقات نظرًا لما وصؿ 

فتكونت مجتمعات افتراضية يعيش فييا ، إليو التطور التقني
إف ليا قوًة مؤثرة تستخدـ في تأثيرىا " إذ ،خدـ ويتفاعؿ معياالمست

السمعي والبصري والحسي( لتغيير اَلراء ) األنماط الشخصية لمفرد
 ،محققة رغبات المشاركيف ،واألفكار والمشاعر والمواقؼ والسموؾ

لذا ال يمكف أف نعد التواصؿ عبر الشبكات االجتماعية موضة 
  [16].شبابية تتغير مع مرور الزمف"

ويبدو أف جاذبية شبكات التواصؿ االجتماعي شكمت فضاًء      
فيي الخطيب الذي يبعث  ،جديدًا بدياًل عف الطرؽ التقميدية

 ،وىي الصديؽ الودود الذي يكشؼ األسرار ،الحماس في النفوس
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 وىي التي غيرت العالـ ورسمت لو خارطة فكرية واجتماعية
 . واقتصادية جديدة وسياسية

ويمكف القوؿ أف شبكات التواصؿ االجتماعي ستنقؿ      
وصؼ فاف دايؾ " إذ ،المجتمعات إلى العيش في زمف ثقافي جديد

أستاذ الفمسفة في جامعة أمسترداـ القرف الحادي والعشريف بأنو 
التي أصبحت ىي النظاـ العصبي  (Networks) عصر الشبكات

في مجتمعاتنا الحديثة والتي باتت تؤثر عمى مجمؿ الحياة العامة 
وأف قيـ المجتمعات  ،والخاصة لكؿ فرد في ىذه المجتمعات

األصمية أمست في طور التغير المستمر بسبب الثورة االتصالية 
 [7]. "والتقنية التي اجتاحت العالـ

دفع " الزيادات المستمرة لمستخدمي االنترنت وقدوتظير      
صعود أعداد مستخدمي المواقع االجتماعية المراقبيف والخبراء إلى 
توقع أف يصبح التفاعؿ في ساحات الشبكات االجتماعية أكثر مف 

 [17]. %"71 التفاعؿ في الساحات الواقعية بنسبة تقارب
التواصؿ االجتماعي وميما يكف األمر فسينتج عف شبكات      

ودور العمماء والمفكريف البحث عف  ،ظواىر سمبية وأخرى إيجابية
 . حموؿ لمتقميؿ مف آثارىا واالستفادة مف إيجابياتيا

 : مميزات شبكات التواصؿ االجتماعي
تتيح شبكات التواصؿ االجتماعي لمشتركييا خدمات عديدة       

ة تيـ المشتركيف كإرفاؽ الممفات والكتابة حوؿ مواضيع محدد
كما توفر  ،اَلخريف في نفس الصفحة وتخدـ مصالحيـ المشتركة

إمكانية التعميؽ عمى المواضيع المطروحة... فانجذب ليذا المجتمع 
الرمزي( مالييف البشر ) االفتراضي المقاـ داخؿ الفضاء السايبري

 : لما تتميز بو مف خصائص ومزايا مف أبرزىا
عؿ الشديد بيف البشر مف خالؿ منصات ظير التفا التفاعمية; إذ

 االتصاالت وأنظمة أشارت التفاعمية" االلكتروني فقد التواصؿ
 المستقبؿ أف توحي والتي العمالقة التكنولوجية القفزات نتيجة
البشر.  بيف تبادليا وسيولة األدوار عمى التأثير ثوريًا" فزاد سيكوف

التكنولوجي إلى أف القرف الدراسات االستشرافية حوؿ المستقبؿ 

الحادي والعشروف ىو قرف تعميـ التفاعمية وأنظمة االتصاالت 
نتيجة القفزات التكنولوجية العمالقة والتي توحي أف المستقبؿ 

فزاد التأثير عمى األدوار وسيولة تبادليا بيف  [29] سيكوف ثوريًا"
  .البشر
لتواصؿ كسر حاجز الزماف والمكاف; إذ تجاوزت شبكات ا     

فالخبر ال يكاد يحصؿ حتى  ،االجتماعي حدود الزماف والمكاف
ولعؿ ىذا ما حدا بالكاتبة فرانسيس  ،يجوب العالـ خالؿ دقائؽ

أف األبعاد " كيرنكروس إلى تسمية كتابيا بموت المسافات لتؤكد
الجديدة لالتصاؿ عبر االنترنت ىي أبعاد مختمفة أزالت الحدود 

نيي الفروؽ الثقافية واالجتماعية وتكوف الجغرافية مما جعميا ت
 [19].خصائص جديدة تختمؼ جوىريا عما قبميا مف خصائص" 

الشيوع واالنتشار; إذ انتشرت بشكؿ واسع حوؿ العالـ وداخؿ كؿ 
 . طبقة مف طبقات المجتمع

تنقؿ المعمومات مف وسيط َلخر " قابمية التحويؿ والتوصيؿ; فيي
كما أنيا يمكف  ،مطبوعة والعكسوتحوؿ الرسالة المسموعة إلى 

اتصاليا بأجيزة اتصالية أخرى بغض النظر عف الشركة الصانعة 
 [20]. ليا أو البمد الذي تـ فيو الصنع"

إمكانية إرساؿ الرسائؿ واستقباليا في وقت " الالتزامنية; وتعني
إذ ال تتطمب مف كؿ المشاركيف استخداـ  ،مناسب لمفرد المستخدـ
 [20].النظاـ في الوقت نفسو" 

الالجماىيرية; توجو الرسالة إلى فرد أو جماعات وقد تشيع في  
 . اَلفاؽ وقد تعود إلى مرسميا

 القضاء عمى المركزية
اندماج الوسائط; فيي تضمف القدرة عمى التعبير عبر استخداـ كؿ 

والرسـو  ،ورة الضوئية والفيديووالص وسائؿ االتصاؿ والصوت
 . ثنائية أو ثالثية األبعاد

 : مجاالت استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي
 أدخمت شبكات التواصؿ االجتماعي المجتمعات المعاصرة في     
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 ،فتغمغمت في كؿ منحى مف مناحي الحياة اليومية ،عصر جديد 
 (Wittkower E.D) فحولت الحياة إلى حياة تكنولوجية مما جعؿ

ما يدور في عقمؾ؟ وكيؼ أثر الفيس بوؾ عمينا؟ ىؿ ; "يتساءؿ
أـ نحف جزء مف الفيس بوؾ؟  ،الفيس بوؾ جزء مف حياتنا اليومية

[. فقد أثرت شبكات التواصؿ االجتماعي في جميع مياديف 32"]
المجاؿ  ومف المجاالت التي أثرت فييا; المجاؿ الديني، ،الحياة

المجاؿ العممي والتربوي، المجاؿ  السياسي،المجاؿ  االجتماعي،
باإلضافة لممجاالت العسكرية  المجاؿ اإلعالمي، االقتصادي،

لكف الذي ييـ الباحث ىو المجاؿ التربوي  ،والصحية والمعموماتية
واَلثار التربوية لشبكات التواصؿ االجتماعي وىي التي ستتجمى 

ستطالع رأي عينة في الجانب الميداني مف ىذه الدراسة مف خالؿ ا
 . مف طالب جامعة تبوؾ

 مشكمة الدراسة. 2
أصبحت العولمة واقًعا ال مفر منو، ويقمؽ بعض المفكريف مف      

أطروحات العولمة وآفاقيا، ومف أخطارىا وكوارثيا المستقبمية. ومف 
أدواتيا; اإلنترنت الذي أنجب مارد شبكات التواصؿ االجتماعي 

تؼ بالتعبير الشعوري والفكري بؿ تحولت التي غيرت العالـ ولـ تك
فيا ىي تنتج ما  أطروحاتيا إلى واقع عممي ممموس غير العالـ،

 .يسمى بالربيع العربي
لقد تطور التواصؿ االجتماعي مف أسفار وتنقالت مظنية إلى      

وسائؿ مواصالت ثـ إلى ىواتؼ وأخيًرا إلى شبكات تجعؿ أغمب 
د لحظٍة واحدٍة، وىذه الشبكات تشيد سكاف العالـ في مكاٍف في واح

حركة ديناميكية مف التطور واالنتشار، وقد كانت في بدايتيا 
مجتمًعا افتراضًيا عمى نطاؽ ضيؽ محدود، ثـ ما لبثت أف ازدادت 
مع الوقت؛ لتتحوؿ مف أداة إعالمية نصية مكتوبة إلى "أداة 

اتيـ إعالمية سمعية بصرية تؤثر في قرارات المتأثريف واستجاب
بضغوط مف القوة المؤثرة التي تستخدـ في تأثيرىا األنماط 

[، في محاولة 22الشخصية لمفرد السمعية والبصرية والحسية" ]
لمتأثير مف أجؿ تغيير اَلراء والمفاىيـ واألفكار والمشاعر والمواقؼ 

والسموؾ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي أو ما يحمو لمبعض أف 
 .يديسميو بػاإلعالـ الجد

ويبدو أف شبكات التواصؿ االجتماعي ُتسيـ في تحقيؽ      
رغبات فئة مشتركة في االىتمامات واألنشطة، فميس مف 

إذ إف "ليا دوًرا في التشبيؾ  الموضوعية اعتبارىا شًرا محًضا؛
والمناصرة والضغط والتفاعؿ والتأثير بقيادات غير منظمة، وفي 

أحسف استثمارىا واستغالليا تحقيؽ المسؤولية المجتمعية إذا ما 
وتوجيييا بشكؿ جيد، فقد استطاعت أف تحّوؿ األقواؿ واألفكار 

 [22]. والتوجييات إلى مشروعات عمؿ جاىزة لمتنفيذ"
وتعد شبكات التواصؿ االجتماعي مف أحدث منتجات      

تكنولوجيا االتصاالت وأكثرىا شعبية، وقد أنشئت في األصؿ 
األفراد، لكف دورىا امتد ليشمؿ النشاطات لمتواصؿ االجتماعي بيف 

السياسية والتربوية والدعوية والسموكية، وأضحت أداة مف أدوات 
التغيير االجتماعي. "وقد تنبو التربويوف ألىمية مواقع التواصؿ 
االجتماعي ودورىا في صقؿ شخصية الشاب وتنميتيا وبخاصة أف 

عمى أف عدد  ـ( دلت نتائجيا3121الدراسات التي أجريت عاـ )
المستخدميف العرب لموقع الفيس بوؾ وحده يصؿ إلى خمسة عشر 
مميوف شخص، وفي مصر وحدىا بمغ عدد المستخدميف ثالثة 

% مف إجمالي السكاف، وقد دلت 6’5مالييف ونصؼ بنسبة 
الدراسات الحديثة أف عدد المستخدميف العرب يزداد بمعدؿ مميوف 

تة أف عدد مستخدمي الفيس شخص كؿ شير، ومف المفارقات الالف
 بوؾ العرب يفوؽ عدد قراء الصحؼ اليومية في العالـ العربي"

.[11] 
ومف أىداؼ الجامعات االىتماـ بالشباب وتنمية قدراتيـ      

ومواىبيـ؛ فبقدر ما يتوفر لمشباب مف مواىب وميارات وقدرات 
بداعات مينية وتقنية وفكرية وشعور بالمسؤولية بقدر ما  يتوفر وا 

لممجتمع القدرة الذاتية عمى النمو والتطور. "وبصفة عامة تنيض 
فكرة التقدـ حينما تتغمب المجتمعات عمى األمراض االجتماعية، 

 وىنا يبرز دور مؤسسات التربية في إيجاد أساس فمسفي يرتكز
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  [23].عميو التقدـ، وفي عقمنة التقدـ وتخطيطو وحؿ مشكالتو"
الدراسة دراسة آثار شبكات التواصؿ مف ىذا المنطمؽ تحاوؿ 

 . االجتماعي عمى الشباب، والتطبيؽ عمى طالب جامعة تبوؾ
 أسئمة الدراسةأ. 

 : عف األسئمة التالية حاولت الدراسة اإلجابة
السؤاؿ األوؿ; ما واقع استخداـ طمبة جامعة تبوؾ لشبكات 

 التواصؿ االجتماعي؟
جتماعية، والثقافية، والعممية، )الدينية، واال ما اَلثار السؤاؿ الثاني;

والتاريخية، والتراثية، والتربوية، والنفسية( الستخداـ طمبة جامعة 
 تبوؾ لشبكة التواصؿ االجتماعي عمى سموكاتيـ؟

ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا في المتوسطات  ;السؤاؿ الثالث
الحسابية َلثار استخداـ طالب جامعة تبوؾ لشبكات التواصؿ 

أقساـ ) تعزى إلى النوع )طالب، طالبات( والتخصصاالجتماعي 
 .؟(أقساـ عممية -أدبية 
 أىمية الدراسةب. 

 :نبعت أىمية  ىذه الدراسة في ضوء األسس التالية
يستمد ىذا الموضوع أىميتو مف طبيعة فئة الشباب داخؿ  -2

المجتمع السعودي ودورىـ في التنمية، فالشباب ىـ مف يرسـ معالـ 
طاقة بشرية مؤثرة في كياف المجتمع، ويحتاجوف إلى الحياة فيـ 

خطط لتنميتيـ أو ما يسميو جماؿ سمطاف بالمشروع الحضاري، 
ويعرفو بأنو "خطة إنسانية عاممة شاممة ومتكاممة لصياغة الحركة 
اإلنسانية لألمة في مستقبميا المأموؿ، بحيث تتناوؿ ىذه الخطة 

عممًيا وعقدًيا وخمقًيا، في ذات صياغة الفرد وتكوينو نفسًيا وعقمًيا و 
الوقت الذي تصوغ فيو البناء االجتماعي، وشبكة عالقاتو روحًيا 
وسموكًيا وتنظيمًيا بما يضمف اتساؽ حركة الفرد والمجتمع وفؽ 

 [24]. رؤية واحدة، أو مناخ ثقافي واحد وىدؼ رسالي واحد"
ريس تفيد ىذه الدراسة الجامعات السعودية وأعضاء ىيئة التد2- 

إذ إف "عضو ىيئة التدريس ُيعد أساًسا لموصوؿ إلى أىداؼ 
الجامعات وتعد كؿ العناصر األخرى مجرد وسائؿ مسخرة لمفرد 

المعد لتوظيفيا. فالماؿ والمعدات واألجيزة ال تفيد شيًئا إذا لـ توجو 
التوجيو الصحيح بحسب ما ىو مرسـو ليا، وال يرسـ ليا وال 

  [25]. رب القادر"يوجييا إال اإلنساف المد
تدور ىذه الدراسة حوؿ آثار شبكات التواصؿ االجتماعي، وقد 3- 

أضحت واقًعا ال مفر منو وال تكاد تجد شابًا في المرحمة الجامعية 
إال ولو صفحة أو أكثر عمى ىذه الشبكات، وىذه الشبكات رغـ 
أجواء الحرية التي تسودىا إال أف ىذه الحرية ليست بال ثمف، فقد 

ؿ إلى اليجـو عمى العقائد واألدياف واإلباحية والجريمة تص
اإللكترونية; "فقد ظيرت طرؽ جديدة ومبتكرة لمحصوؿ عمى 
الخبر، وأصبح مف يمتمؾ اَللية والطرؽ ىو سيد الموقؼ، واألىـ 
واألخطر ىو ما يقؼ وراء تمؾ القنوات وشبكات التواصؿ 

تنوعة تصؿ إلى االجتماعي مف مبادئ وأفكار وثقافات مختمفة وم
 ].37] درجة التناقض والتصادـ أحياًنا"

وقد تعددت استخداماتيا حيث "تـ استخداميا كدافع لمحراؾ      
السياسي، وفي عالـ األعماؿ والتبميغ باالعتداءات الحقوقية 
واستنفار اَلخريف بشكؿ سريع، وأصبحت نوًعا مف االحتجاجات 

أضحت ىذه الشبكات . إذ [38] والتمرد والصراخ بصوت عاٍؿ"
سريعة التأثير وتحتاج جميع المؤسسات إلى خطط عممية لمتعامؿ 

 .معيا
ُيعد ىذا الموضوع موضوًعا عصرًيا نعيش تداعياتو ويحتاج 4- 

إليو المسمموف في ىذا الزمف ويتحاور حولو العمماء والمصمحوف 
ولعؿ ىذه الدراسة تتوصؿ إلى أساليب عممية لمتعامؿ معو وفؽ 

عرفية قابمة لمتنفيذ، ومف المتوقع أف يستفيد مف ىذه الدراسة ُأطر م
طالب الجامعات، والمخططوف لمتعميـ الجامعي، وأعضاء ىيئة 

 .التدريس، والتربويوف، والمفكروف، والخطباء، واإلعالميوف
 أىداف الدراسةج. 

 :ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ اليدؼ الرئيس التالي
 تماعي عمى الشباب. ويندرج تحتبياف آثار شبكات التواصؿ االج

 :ىذا اليدؼ الرئيس األىداؼ الفرعية التالية 
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 . معرفة واقع شبكات التواصؿ االجتماعي -2
إبراز اَلثار اإليجابية لشبكات التواصؿ االجتماعي عمى  -3

 . طالب جامعة تبوؾ
توضيح اَلثار السمبية لشبكات التواصؿ االجتماعي عمى  -4

 . طالب جامعة تبوؾ
تقديـ توصيات لمتعامؿ مع شبكات التواصؿ االجتماعي في  -5

 . جامعة تبوؾ
 حدود الدراسةد. 
 :الحدود الموضوعية -2

 اقتصر البحث عمى أشير شبكات التواصؿ االجتماعي، النتشارىا
وسيولة استخداميا، وسيحاوؿ رسـ تصور مقترح لمتعامؿ مع 

 .آثارىا
 :الحدود المكانية -3

لدراسة عمى طالب جامعة تبوؾ بالمممكة العربية تقتصر ىذه ا     
السعودية؛ إذ إف ليا خصوصيتيا وسماتيا المشتركة، كما أف 

 .لمطالب ظروفًا اجتماعية واقتصادية وأىدافًا مشتركة تقريًبا
 :الحدود الزمانية -4

تقتصر ىذه الدراسة في حدودىا الزمانية عمى وقت إعدادىا      
لفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي ووقت تطبيؽ أداتيا في ا

 .ىػ 2545 -ىػ  2544
 مصطمحات الدراسةه. 

تناوؿ البحث المصطمحات األساسية اإلجرائية في الدراسة وىي; 
 .اَلثار، شبكات التواصؿ االجتماعي

اَلثار; ىي ما يبقى بعد حصوؿ عمؿ ما، والمقصود بيا في  -2
المترتبة عمى تعامؿ شباب ىذه الدراسة اإليجابيات والسمبيات 

الجامعات السعودية مع شبكات التواصؿ االجتماعي واَلثار ىي 
;الدينية، االجتماعية، والثقافية، والعممية، والتاريخية، والتراثية، 

 .  والتربوية، والنفسية
 شبكات التواصؿ االجتماعي; ىي "منظومة مف الشبكات -3

نشاء موقع خاص بو، ومف اإللكترونية التي تسمح لممشترؾ فييا بإ
ثـ ربطو مف خالؿ نظاـ اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخريف 

االىتمامات واليوايات نفسيا أو جميعيا مع أصدقاء الجامعة  لدييـ
 [28].أو الثانوية" 

ويمكف تعريفيا إجرائًيا بأنيا; مواقع اجتماعية افتراضية تجمع      
وي االىتمامات المشتركة الناس مف كافة دوؿ العالـ، وتربط بيف ذ

 .وتسيؿ التواصؿ بينيـ عف طريؽ شبكة اإلنترنت
 الدراسات السابقةطار النظري . اإل3

عثر الباحث عمى عدة دراسات ألثر استخداـ مواقع التواصؿ      
االجتماعي عمى الشباب، وخرجت بنتائج ميمة تفيد أغراض 

ات التي الدراسة الحالية، وفيما يمي عرض موجز لبعض الدراس
 ;تناولت موضوع الدراسة

دراسة ىدفت إلى قياس  [22ـ( ]3122أجرى حسني عوض )     
أثر مواقع التواصؿ االجتماعي في تنمية المسؤولية االجتماعية 
 لدى الشباب، ونتج عف ىذه الدراسة وجود فروؽ إحصائية بيف

متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية قبؿ البرنامج وبعده، وعدـ 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الذكور 

 .واإلناث بعد تطبيؽ البرنامج
بدراسة ىدفت  [:3ـ( ]3121كذلؾ قاـ أريف كاربنسكي )     

لمتعرؼ إلى أثر استخداـ موقع "فيس بوؾ" عمى التحصيؿ الدراسي 
( طالًبا :32لدى طمبة الجامعات، وقد طبقت الدراسة عمى )

أظيرت النتائج أف الدرجات التي يحصؿ عمييا جامعًيا، حيث 
طالب الجامعات المدمنوف عمى شبكة اإلنترنت وتصفح موقع 
الفيس بوؾ أدنى بكثير مف تمؾ التي يحصؿ عمييا نظراؤىـ الذيف 
ال يستخدموف ىذا الموقع، كما أظيرت النتائج أنو كمما ازداد الوقت 

قع تدنت درجاتو الذي يمضيو الطالب الجامعي في تصفح ىذا المو 
في االمتحانات. كما بينت النتائج أف األشخاص الذيف يقضوف وقتًا 
أطوؿ عمى اإلنترنت يخصصوف وقًتا أقصر لمدراسة، وبينت أف 

 % مف الطالب الجامعييف الذيف شممتيـ الدراسة اعترفوا بأف:8
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 .إدمانيـ عمى موقع فيس بوؾ أّثر سمبًيا عمى تحصيميـ الدراسي
دراسة ىدفت إلى  [41( ]3121وأجرى ميشيؿ فانسوف )     

التعرؼ عمى أثر استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي عمى 
شاٍب(  2711العالقات االجتماعية، وقد طبقت عمى عينة قواميا )

مف مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي في بريطانيا، وقد 
يف أظيرت النتائج أف أكثر مف نصؼ األشخاص البالغيف الذ

يستخدموف مواقع مف بينيا الفيس بوؾ واليوتيوب اعترفوا بأنيـ 
يقضوف وقًتا أطوؿ عمى شبكة اإلنترنت مف ذلؾ الوقت الذي 
يقضونو مع أصدقائيـ الحقيقييف أو مع أفراد أسرتيـ. وأظيرت 
الدراسة أيًضا أنيـ يتحدثوف بصورة أقؿ عبر الياتؼ، وال يشاىدف 

ويرسموف رسائؿ أقؿ. وبينت الدراسة أف  التمفاز كثيًرا ويمعبوف أقؿ
% مف الذيف شاركوا في الدراسة المسحية أف شبكات التواصؿ 64

االجتماعي تسببت بالفعؿ في تغيير أنماط حياتيـ، وكشفت الدراسة 
أف نصؼ مستخدمي اإلنترنت  في بريطانيا ىـ أعضاء في أحد 

% في 44% في فرنسا، و38مواقع التواصؿ االجتماعي، مقارنة بػ
 .% في الواليات المتحدة51الياباف، 

ة سابدر  [42] (ـEversdave 2009) وقد قامت شركة     
% مف 96الستقصاء آثار االنترنت عمى العامميف. وقد أظيرت أف 

النساء يتعرضف لمضايقات عمى الفيس بوؾ، كما أظيرت النتائج 
% مف النساء تأثرف بعادات مستخدمات الفيس بوؾ 91أف 

% مف النساء أعربف عف شعورىف بالضيؽ مف 96وتجاربيف، وأف 
  .أصدقائيـ وصديقاتيـ عمى الفيس بوؾ

% مف النساء عبرف عف تقديرىف 2:كما كشفت الدراسة أف      
الكبير لمدور االجتماعي الذي يمعبو الفيس بوؾ في حياتيـ وتحديًدا 

يف، في تبادؿ ومشاركة الفيديوىات والصور الخاصة بأصدقائ
% مف ىؤالء عمى قدرة الفيس بوؾ عمى لـ شمؿ 87فيماال غيرت 

 .األصدقاء وخاصة الذيف لـ يتقابموا أو يجتمعوا مف مدة طويمة
 [43( ]:311في حيف أجرت جامعة تكساس األمريكية )     

 دراسة ىدفت إلى معرفة سبب كثرة استخداـ الناس لمواقع التواصؿ

اس يقبموف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، وتوصمت إلى أف الن 
االجتماعي بيدؼ التعبير عف حقيقة شخصياتيـ، بدال مف رسـ 
صور مثالية عنيا، حيث إنيا تشبع لدى معظـ المستخدميف 

 .حاجتيـ األساسية لتعريؼ اَلخريف بأنفسيـ
 :التعميؽ عمى الدراسات السابقة

عف  المالحظ عمى الدراسات السابقة أنيا تناولت إحصاءات     
استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي وخصوًصا الفيس بوؾ، كما 
تناولت جانًبا مف آثار استخداـ الفيس بوؾ عمى الجوانب األخالقية 
والسموكية واالجتماعية والتحصيمية، وكانت تدور حوؿ مجتمعات 

 . مختمفة عف مجتمعنا
ر وقد أفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في األط     

النظرية والمعالجة اإلحصائية كي تخرج الدراسة بالمستوى الالئؽ 
 .بإذف اهلل تعالى

 االجراءاتطريقة و ال. 4
جابة عف أسئمتيا، يتبع الباحث       بناًء عمى أىداؼ الدراسة وا 

المنيج الوصفي، إذ إف "كؿ منيج يرتبط بظاىرة معاصرة بقصد 
  [33].وصفيا وتفسيرىا يعد منيًجا وصفًيا"

والمنيج الوصفي ال يقتصر عمى مجرد وصؼ الظاىرة كما      
ىي، بؿ يسعى إلى اكتشاؼ الحقائؽ، وتفسير ىذه الحقائؽ 
وتحميميا وارتباطيا بالحقائؽ األخرى والوصوؿ إلى استنتاجات 
"فاألسموب الوصفي ال ييدؼ إلى وصؼ الظواىر، أو وصؼ 

ستنتاجات تسيـ الواقع كما ىو، بؿ ييدؼ أيًضا إلى الوصوؿ إلى ا
  [34].في فيـ ىذا الواقع وتطويره"

 عينة الدراسةأ. 
( طالب وطالبة مف 753تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة بمغت ) 

 .طالب وطالبات جامعة تبوؾ
  أداة الدراسة ب. 
فيي االستبانة، وىي "أداة لمحصوؿ عمى معمومات وبيانات      

 ُيقّدـ عمى شكؿ أسئمةوحقائؽ، وىذه األداة مرتبطة بواقع معيف 
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. [45] "ُيطمب اإلجابة عنيا مف قبؿ أفراد معنييف بالموضوع 
ويستخدـ الباحث ىذه األداة لمعرفة آثار شبكات التواصؿ 
االجتماعي عمى الشباب، عف طريؽ توزيعيا عمى عينة مف طالب 

 .جامعة تبوؾ
 ثبات الصدق و ج. ال

 :الصدؽ الظاىرى
مفرداتيا تقيس ما يراد ليا قياسو يعبر صدؽ األداة عف أف      

بالفعؿ، أي أنيا ترتبط باليدؼ الموضوع ليا وتؤدى إلى الكشؼ 
  .عف الظواىر أو السمات التي مف أجميا يجرى البحث

ويعتمد صدؽ األداة عمى الصياغة الواضحة لمفرداتيا التي      
 يستدؿ عمييا "مف التحميؿ المبدئي لفقراتو بواسطة عدد مف الخبراء
والمحكميف لتحديد ما إذا كانت ىذه الفقرات تتعمؽ بالجانب المراد 
قياسو، ثـ القياـ بعمؿ تكرارات الستجابات ىذه المجموعة مف 

 المحكميف، واختيار المفردات التي اتفؽ عمييا أكبر عدد مف 
 .المحكميف

وبعد إعداد االستبانة في صورتيا المبدئية تـ عرضيا عمى      
( محكما مف األساتذة 23مجموعة مف المحكميف بمغ عددىـ )

المتخصصيف في ىذا المجاؿ، حيث طمب منيـ إبداء آرائيـ في 
أبعاد االستبانة وفقراتيا سواء باإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ أو 

حظات أخرى يرونيا، وفي إعادة صياغة بعض الفقرات، أو أية مال
ضوء التعديالت التي أبداىا المحكموف، أجريت التعديالت 

عادة صياغة بعض الفقرات  األبعاد المختمفة حتى تـ فالمناسبة، وا 
التوصؿ إلى وضع استبانة استطالع رأى الخبراء في صورتيا 

 .النيائية الحالية
 الصدؽ الداخمي;

لداخمي عمى معامالت اعتمدت الدراسة في حساب صدؽ االتساؽ ا
ارتباط المفردة بالبعد الذى تنتمى لو ثـ ارتباط درجات البعد بالدرجة 

والجدوؿ التالي يوضح االتساؽ الداخمي ألبعاد  الكمية لممقياس.
 .االستبانة بالنسبة لمدرجة الكمية لالستبانة

 1جدول 
 1... الدرجة الكمية ومستوى الداللةيبين معامل ارتباط أبعاد االستبانة مع 

 معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد
يجابية لشبكات التواصل اآلثار السموكية اإل

 ياالجتماع
السمبية لشبكات التواصل اآلثار السموكية  :1.5 الدينية

 ياالجتماع
 1.95 الدينية

 1.97 االجتماعية 1.96 االجتماعية
 1.81 الثقافية 1.85 الثقافية

 1.78 العمـو والتربية 1.91 العمـو والتربية
 1.74 التاريخية والتراثية 1.71 التاريخية والتراثية

 1.78 النفسية 1.63 النفسية
 أبعاد لجميع االرتباط معامالت أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح     

 مستوى عند إحصائيا دالة وجميعيا مرتفعة الكمية بالدرجة االستمارة
1.12. 

 إليو تنتمي الذي بالبعد مفردة كؿ ارتباط التالي الجدوؿ يوضح كما
 .منيا كؿ داللة ومستوى
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 2جدول 
 منيا كل داللة ومستوى إليو تنتمى والبعد التي المفردات بين االرتباط معامالت يبين

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى  البعد البند
 الداللة

معامل 
 االرتباط

 البعد البند

اَلثار السموكية السمبية  الدينية 2 1.62 دالة
 االجتماعيلشبكات التواصؿ 

اَلثار السموكية  الدينية 2 1.88 دالة
اإليجابية لشبكات 

 االجتماعيالتواصؿ 
 3 1.94 دالة 3 1.84 دالة
 4 1.79 دالة 4 1.99 دالة
 االجتماعية 5 1.62 دالة 5 1.97 دالة
 6 1.75 دالة 6 1.82 دالة
 7 1.64 دالة 7 1.85 دالة
 8 1.58 دالة 8 1.93 دالة
 9 1.86 دالة االجتماعية 9 1.65 دالة
 الثقافية : 1.73 دالة : 1.66 دالة
 21 1.79 دالة 21 1.79 دالة
 22 1.92 دالة 22 1.86 دالة
 العمـو والتربية 23 1.77 دالة 23 :1.8 دالة
 24 1.83 دالة 24 1.91 دالة
 25 1.78 دالة 25 :1.8 دالة
 26 1.93 دالة الثقافية 26 1.79 دالة
التاريخية  27 1.87 دالة 27 1.93 دالة

 28 1.95 دالة 28 1.83 دالة والتراثية
 النفسية 29 1.96 دالة 29 :1.7 دالة
 :2 1.86 دالة العمـو والتربية :2 1.91 دالة
  31 1.93 دالة
 32 1.78 دالة
 33 1.94 دالة
التاريخية  34 1.93 دالة

 35 1.99 دالة والتراثية
 النفسية 36 1.84 دالة
 37 1.79 دالة
 38 1.77 دالة
 39 1.84 دالة

 باألبعاد المفردات ارتباط معامالت أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 .1.12 مستوى عند إحصائيا دالة إلييا تنتمي التي

 :الثبات
 ما إذا النتائج نفس تعطى أف الميدانية الدراسة أداة بثبات ويقصد
 .مماثمة ظروؼ في األفراد نفس عمى تطبيقيا أعيد

 إعادة طريقة فمنيا الثبات، لقياس اإلحصائية الوسائؿ وتتعدد  
 ومف. التبايف تحميؿ وطريقة النصفية، التجزئة وطريقة التطبيؽ 

 تعتمد وىى" كرونباخ ألفا" طريقة األداة ثبات مف التأكد طرؽ بيف
 .ومكوناتو المقياس لعناصر الداخمي االتساؽ قياس عمى
 مف الثبات مف لمتأكد الدراسة أداة عمى الطريقة ىذه تطبيؽ تـ
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 .األبعاد مف بعد كؿ فقرات بيف واالتساؽ الترابط قياس خالؿ 
 3 جدول

 لألبعاد" كرونباخ ألفا" باستخدام لألداة الثبات معامل قيم
 معامل الثبات البعد معامل الثبات البعد

اَلثار السموكية اإليجابية لشبكات 
االجتماعيالتواصؿ   

اَلثار السموكية السمبية لشبكات  1.87 الدينية
 التواصؿ االجتماعي

 1.81 الدينية
 1.81 االجتماعية 1.81 االجتماعية
 1.87 الثقافية 1.84 الثقافية

 1.87 العمـو والتربية 1.81 العمـو والتربية
 1.88 التاريخية والتراثية 1.87 التاريخية والتراثية

 1.87 النفسية 1.87 النفسية
 :1.8 السمبية الكمية  1.86 االيجابية الكمية 

 ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة معامؿ الثبات تتراوح بيف     
وىى  1.12( وجميع ىذه القيـ دالة عند مستوى :1.8، 1.81)

درجة يمكف الوثوؽ بيا ويمكف القوؿ معيا أف األداة عمى درجة 
 .لممعالجة اإلحصائيةعالية مف الثبات وصالحة 

 :1.8ومعامؿ الثبات "ألفا كرونباخ"  لفقرات االستبانة ككؿ ىو 
 .وىى درجة يمكف الوثوؽ بيا

 

 النتائج. 4
عمى السؤاؿ األوؿ والذي نص عمى; ما واقع استخداـ  لإلجابة

طمبة جامعة تبوؾ لشبكات التواصؿ االجتماعي؟ تـ استخداـ 
 :تفصيؿ النتائج كما يميالتكرارات والنسب المئوية ويمكف 

 :أكثر وسائؿ االتصاؿ االجتماعية استعماالً  -2
يتضح مف نتائج الدراسة أف تطبيؽ "الواتس أب" ىو أكثر وسائؿ  

 : االتصاؿ االجتماعية انتشارًا، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ
 4جدول 

 الطالبيوضح نوع شبكات التواصل االجتماعي التي يستخدميا 

 النوع م
 ال نعم

 النسبة % العدد النسبة % العدد
 27.5 216 94.7 648 واتس أب 1
 63.7 449 58.5 415 توتير 2
 75 522 47 342 يوتيوب 3
 79.2 548 :.42 316 فيس بوؾ 4
 1.6: 692 6.: 72 (يبالؾ بير  -ي بيسكا – أخرى )فايبر 5

 ىو استخداماً  الشبكات أنواع أكثر أف( 5) جدوؿ مف يتضح     
 كؿ يمتمكيا التي الذكية اليواتؼ عمى لكثرتو ذلؾ ويرجع أب، واتس
 ،(بيري بالؾ - بيسكاي - فايبر) ىي استخداماً  وأقميا العينة، أفراد
 النشأة ذات الوسائؿ عمى العينة أفراد وتعود لحداثتيا ذلؾ يعود ربما

 . األولى

 عينة لدى االتصاؿ وسائؿ في المستخدمة الساعات عدد -3
 : الدراسة
 االتصاؿ وسائؿ يوظفوف األكبر العدد أف الدراسة نتائج مف يتضح

 التالي والجدوؿ ساعات، ثالث مف أقؿ حياتيـ في االجتماعية
 :ذلؾ يوضح
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 5 جدول
 االجتماعي التواصل بشبكات الطالب يقضييا التي الساعات يوضح

 النسبة % التكرار النوع م
 47.6 346 أقؿ  مف ثالث ساعات 1
 42.3 311 ساعات  يومياً  8-4مف  2
 29.5 229 أقؿ مف ساعة يومياً  3
 :.24 :9 ساعات  يومياً  8أكثر مف  4
 الطالب يقضييا التي الساعات أكثر( 6) جدوؿ مف يتضح     
 لكثرة بالنسبة مناسب المعدؿ وىذا ،"ساعات ثالث مف أقؿ"ىي 

 ساعات 8 مف أكثر" وأقميا والعمؿ، الدراسة في العينة أفراد مشاعؿ
 معظـ أخذ أي ساعات سبع مف أكثر ألف طبيعي أمر وىذا" يومياً 
 وصحتو؛ لبدنو إرىاؽ ىذا وفى االتصاؿ وسائؿ أماـ ليمو أو نياره

 ويدؿ مناسب المعدؿ فيذا صحيحة، بصورة العمؿ يؤدى ال وبذلؾ
 . العينة أفراد وعى عمى
  ;االجتماعية االتصاؿ وسائؿ استخداـ أغراض -4

 وسائؿ استخداـ أغراض أكثر التسمية أف الدراسة نتائج مف يتضح
 : ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ االجتماعية، االتصاؿ

 6 جدول
 لمطالب االجتماعي التواصل شبكات استخدام من اليدف

 ال نعم النوع م
 النسبة % العدد النسبة % العدد

 :.52 :37 69.2 484  التسمية. 1
 55.8 398 66.4 466 لمعمـ والمعرفة. 2
 82.6 :56 39.6 294 تكويف صداقات. 3
 82.9 572 39.3 292 التعبير عف اَلراء. 4
 97.7 667 24.5 97 االنضماـ إلى مجموعات. 5
 9.9: 745 2.3 9 الرسائؿ مع األىؿ واألصدقاء(.أخرى )تبادؿ  6
 ىو الشبكات استخداـ أىداؼ أكثر أف( 7) جدوؿ مف يتضح     

 ويعزو[ 41] فانسوف ميشيؿ دراسة مع النتائج ىذه وتتفؽ التسمية،
 العينة، أفراد مف كثير لدى فراغ أوقات وجود إلى ذلؾ الباحث
 يرجع وقد واألصدقاء، األىؿ مع الرسائؿ تبادؿ ىو استخداماً  وأقميا
 الواقعية الزيارات إقامة عمى العينة أفراد مف كثير حرص إلى ذلؾ

 في دينية دعوة وىذه واألقارب، األىؿ بيف األرحاـ صمة وتعزيز
 . المسمميف كعبة يمثؿ الذي المجتمع ىذا

 اَلثار ما ;عمى نص والذي الثاني السؤاؿ عمى ولإلجابة     

 والتراثية، والتاريخية، والعممية، والثقافية، واالجتماعية، الدينية،) 
 التواصؿ لشبكة تبوؾ جامعة طمبة الستخداـ( والنفسية والتربوية،

 الحسابية المتوسطات استخداـ تـ سموكاتيـ؟ عمى االجتماعي
 :يمي كما النتائج جاءت وقد. المعيارية واالنحرافات

 : الدينية اإليجابية السموكية باَلثار المتعمقة النتائج -5
 بأكبر حظيت اإلسالـ إلى الدعوة أف الدراسة مف يتضح

 : ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الحسابي، المتوسطات
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 7 جدول
 الدينية اإليجابية السموكية لآلثار المعياري واالنحراف المتوسط قيم

 االنحراف المعياري المتوسط  العبارة رقم العبارة م
 1.68 3.76 أدعو إلى اإلسالـ وأنشر حقائقو عبر شبكات التواصؿ االجتماعي. 2 1
 1.79 3.58 أتفاعؿ مع قضايا المسمميف ومشكالتيـ. 4 2
 :1.7 3.51 أتبادؿ مع المشتركيف المحاضرات والمعمومات الدينية. 3 3

 7.52المتوسط العام = 
( 2) رقـ لمعبارة متوسط أعمى أف( 8) رقـ جدوؿ مف يتضح     

 مجتمع في طبيعي أمر وىذا ،اإلسالمي لمديف الدعوة في والمتمثمة
 في( 3) رقـ العبارة متوسط وأقميا اإلسالمية، الديانة فيو نزلت

 ومتنوعة كثيرة المعمومات ألف وذلؾ الدينية، االيجابية السموكيات

 مصادر نعطى فاَلف ويسر، سيولة في عمييا الحصوؿ وممكف 
  .المعرفة وليست المعرفة
 : االجتماعية اإليجابية السموكية باَلثار المتعمقة النتائج
 بأكبر حظي واألصدقاء األىؿ مع التواصؿ أف الدراسة مف يتضح

 : ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الحسابية، المتوسطات
 8 جدول

 االجتماعية اإليجابية السموكية لآلثار المعياري واالنحراف المتوسط قيم
 االنحراف المعياري المتوسط  العبارة رقم العبارة م
 1.64 3.85 أي زماف ومكاف. سيمت لي شبكات التواصؿ االجتماعي التواصؿ بيف أىمي وأصدقائي في 8 1
 :1.6 3.69 يسرت شبكات التواصؿ االجتماعي التعاوف مع مجتمعي. 7 2
 1.72 3.66 أتاحت لي شبكات التواصؿ االجتماعي حرية الرأي والتعبير عف المشكالت االجتماعية. 6 3
 1.78 3.59 سيمت لي شبكات التواصؿ االجتماع التعايش والتفاىـ مع الشعوب األخرى. 5 4
 1.83 3.39 في المجتمع. عرفتني شبكات التواصؿ االجتماعي بحقوقي القانونية ومطالب الشرعية كفرد 9 5

 12.62المتوسط العام = 
 (8) رقـ لمعبارة متوسط أعمى أف( 9) رقـ جدوؿ مف يتضح     

 التباعد إلى ذلؾ يعود وقد واألصدقاء، باألىؿ باالتصاؿ والمتعمقة
 بيف المسافات تباعد وكذلؾ السعودية، العربية لممممكة الجغرافي
 إيجابية بحموؿ االجتماعية االتصاؿ وسائؿ فجاءت األصدقاء
 بحرية والمتعمقة( 6) رقـ العبارة متوسط وأقميا المكاني، لمتباعد

 األصدقاء يتناقميا التي الموضوعات طبيعة إلى يرجع وربما الرأي،
  .برأيو اَلخر إقناع منيـ كؿ ورغبة
 :الثقافية اإليجابية السموكية باَلثار المتعمقة النتائج
 المتوسطات بأكبر حظيت الثقافية المشاركة أف الدراسة مف يتضح

 : ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الحسابية،
 9 جدول

 الثقافية اإليجابية السموكية لآلثار المعياري واالنحراف المتوسط قيم
 االنحراف المعيار المتوسط  العبارة رقم العبارة م
 1.65 3.77 المعمومات الثقافية مع اَلخريف.أشارؾ وأتبادؿ  : 1
 1.78 3.48 شبكات التواصؿ االجتماعي قممت الفجوة بيف ثقافتي وثقافة الشعوب األخرى. 21 2

3 22 
اطمعت مف خالؿ شبكات التواصؿ االجتماعي عمى ثقافات تخصصية في مجاؿ الطب أو 

.  1.83 3.44 التربية أو العمـو
 7.36المتوسط العام = 
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( :) رقـ لمعبارة متوسط أعمى أف( :) رقـ جدوؿ مف يتضح     
 توظيؼ مدى عمى دليؿ وىذا الثقافية، المشاركة في والمتمثمة
( 22) رقـ العبارة متوسط وأقميا اإليجابي، بالشكؿ االتصاؿ وسائؿ

  فئة تخص ألنيا وذلؾ التربوية أو الطبية بالتخصصات والمتعمقة

 . العينة أفراد بيف تخصصاً  أكثر
 : والتربوية العممية اإليجابية السموكية باَلثار المتعمقة النتائج
 بأكبر حظيت واليوايات المواىب أف الدراسة مف يتضح

: ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الحسابية، المتوسطات
 .1 جدول

 والتربوية العممية اإليجابية السموكية لآلثار المعياري واالنحراف المتوسط قيم
 االنحراف المعياري المتوسط  العبارة رقم العبارة م
 1.75 3.67 أبرزت شبكات التواصؿ االجتماعي المواىب واليوايات. 25 1
 1.73 3.64 وفرت تعميـ غير محدود بأمكنة وأزمنة. 23 2
 1.79 3.52 الجامعات والمعاىد والمراكز.يسرت التواصؿ العممي في تبادؿ المعمومات بيف  24 3
 1.83 3.36 زادت تحولي الميني عف طريؽ تواصمي مع طالب وعمماء مف نفس التخصص. 26 4

 9.76المتوسط العام = 
 رقـ لمعبارة متوسط أعمى أف( 21) رقـ جدوؿ مف يتضح     

 لعبر التواصؿ إيجابية وىذه واليوايات بالمواىب والمتعمقة( 25)
 وأقميا الكؿ، يعمـ الكؿ كونية غرفة العالـ أف عمى العينة أفراد

 قد وىذا التخصص، بتحويؿ والمتعمقة( 26) رقـ العبارة متوسط
 التنمية مف يزيد التواصؿ ألف الكثرة مع يحدث وال القمة مع يحدث

 . آخر تخصص إلى تحويمو مف أكثر التخصص ذات في المينية 
 :  والتراثية التاريخية اإليجابية السموكية باَلثار المتعمقة النتائج
 التاريخية المعمومات عمى الحصوؿ سيولة أف الدراسة مف يتضح
 : ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الحسابية، المتوسطات بأكبر حظيت

 11 جدول
 والتراثية التاريخية اإليجابية السموكية لآلثار المعياري واالنحراف المتوسط قيم

 االنحراف المعياري المتوسط  العبارة رقم العبارة م
 1.73 3.69 يسرت لي سرعة وسيولة الحصوؿ عمى المعمومات التاريخية  27 1
 1.76 3.55 سيمت تدقيؽ  المعمومات التاريخية عف طريؽ الحصوؿ عمى الوثائؽ والصور 28 2

 2..5المتوسط العام = 
 رقـ لمعبارة متوسط أعمى أف( 22) رقـ جدوؿ مف يتضح     

 وذلؾ التاريخية، المعمومات عمى الحصوؿ بسيولة والمتعمقة( 27)
 متوسط وأقميا وىو القصصي، السرد عمى يعتمد التواصؿ ألف

 عبر التاريخية المعمومات في بالتدقيؽ والمتعمقة( 28) رقـ العبارة
 برديات التاريخية المعمومات وثائؽ ألف طبيعي أمر وىذا الوثائؽ،

 . العينة أفراد كؿ مع يتوافر ال وىذا وغيرىا 
 :النفسية اإليجابية السموكية باَلثار المتعمقة النتائج
 بأكبر حظيت والمتعة الترفيو عمى الحصوؿ  أف الدراسة مف يتضح

 : ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الحسابية، المتوسطات

 12 جدول
 النفسية اإليجابية السموكية لآلثار المعياري واالنحراف المتوسط قيم

 االنحراف المعياري المتوسط  العبارة رقم العبارة م
 1.67 3.77 الترفيو والمتعة وقضاء وقت الفراغ. يسرت لي :2 1
 1.72 3.68 ومعرفة آرائيـ.عززت ثقتي بنفسي مف خالؿ تفاعمي مع اَلخريف  29 2
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 5.22المتوسط العام = 
 رقـ لمعبارة متوسط أعمى أف( 23) رقـ جدوؿ مف يتضح     

 بمطالعة وذلؾ الترفيو، وسائؿ عمى الحصوؿ في والمتمثمة( :2)
 والمتمثمة( 29) رقـ العبارة متوسط وأقميا وأخبارىـ، الغير أحواؿ
ف التفاعؿ ضعؼ في   التفاعؿ عف مختمؼ ولكف موجوداً  كاف وا 

 .لوجو وجيا الواقعي
 : السمبية الدينية السموكية باَلثار المتعمقة النتائج
 حظيت المدمنيف لدى الديني الوازع ضعؼ أف الدراسة مف يتضح
 : ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الحسابية، المتوسطات بأكبر

 13جدول 
 السمبية الدينية السموكية لآلثار المعياري واالنحراف المتوسط قيم

 االنحراف المعياري المتوسط  العبارة رقم العبارة م

1 6 
مالحظتي تعمؽ المدمنيف عمى شبكات التواصؿ االجتماعي مظاىر الحياة المادية وضعؼ 

 وازعيـ الديني.
3.26 1.8: 

 :1.8 9:.2 إضاعة وقتي وتأخيري لبعض العبادات 2 2
 1.91 9:.2 اطالعي عمى ىجـو عمى المحافظة والتديف فى شبكات التواصؿ االجتماعي. 8 3
 1.96 9:.2 سماعي عف صفحات تسيؿ ممارسة المحرمات وتسيؿ التواصؿ بيف فاعمييا. 5 4
 1.94 3:.2 قراءاتي لموضوعات تثير الفتف بيف المسمميف وتعزز الخالؼ بينيـ. 4 5
 1.96 2.99 وشعوذة وبدع عمى مواقع التواصؿ االجتماعي.قراءتي  لخرافات  7 6
 2.32 2.98 اطالعي عمى موضوعات تدؿ عمى ضعؼ العقيدة وامتياف قدسية الديف. 3 7

 13.76المتوسط العام = 
( 6) رقـ لمعبارة متوسط أعمى أف( 24) رقـ جدوؿ مف يتضح     

 مالحظاتي بسبب المدمنيف لدى الديني الوازع ضعؼ في والمتمثؿ
 رقـ العبارة متوسط وأقميا السيئة، العادات بترؾ ونصحيـ عمييـ

 ألف وذلؾ العبادات لبعض وتأخيري وقتي بإضاعة والمتعمقة( 3)
 عمى تضيع كبير بشكؿ لموقت سارقة االجتماعية االتصاؿ وسائؿ

 . الوقت قيمة يدركوف الذيف إال وقتيـ معظـ أصحابيا 
 :السمبية االجتماعية السموكية باَلثار المتعمقة النتائج
 بأكبر حظيت والشتـ السب لغة انتشار أف الدراسة مف يتضح

 : ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الحسابية، المتوسطات

 14 جدول
 السمبية االجتماعية السموكية لآلثار المعياري واالنحراف المتوسط قيم

 االنحراف المعياري المتوسط  العبارة رقم العبارة م
 1.84 3.45 تنتشر بيف الشباب في الشبكات االجتماعية لغة السب والشتـ والتجريح ضد األفراد والمؤسسات . 23 1
 1.85 3.34 الحظت عمى الشباب المتابعيف لشبكات التواصؿ االجتماعي ازدراءىـ لقيـ المجتمع ومقارنتيا بالقيـ الغربية. 21 2
 1.87 3.33 تخترؽ شبكات التواصؿ االجتماعي الخصوصية الفردية وقد تصؿ إلى االبتزاز. 24 3
 1.86 3.28 ترويج شبكات التواصؿ االجتماعي لمتقميعات الوافدة الخارجة عف قيـ المجتمع. 25 4
 1.89 3.27 تصمني رسائؿ تنقد والة األمر والحكومات وتشير أخطائيـ. 22 5
 1.85 3.18 متابعتي لشبكات التواصؿ االجتماعي  حواراتي األسرية.قممت  9 6

7 : 
جعمتني شبكات التواصؿ االجتماعي أتراجع عف نشاطاتي االجتماعية في األعياد والمناسبات وزيارة 

 1.88 2.99 األقارب.
 7..15المتوسط العام = 
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 رقـ لمعبارة متوسط أعمى أف( 25) رقـ جدوؿ مف يتضح     
 ذلؾ ويعود التجريح، ولغة والشتـ السب لغة في والمتمثمة( 23)

( :) رقـ العبارة متوسط وأقميا ىؤالء، لمثؿ واإلدراؾ الفيـ لعدـ
 وواجباتو نشاطاتو تأدية في بالكسؿ البعض إصابة في والمتمثمة

 .أقاربو واتجاه نفسو تجاه

 :السمبية الثقافية السموكية باَلثار المتعمقة النتائج
 شبكات في لمفصحى العامية مزاحمة أف الدراسة مف يتضح

 والجدوؿ الحسابية، المتوسطات بأكبر حظيت االجتماعي التواصؿ
 : ذلؾ يوضح التالي

 15 جدول
 الثقافية السمبية السموكية لآلثار المعياري واالنحراف المتوسط قيم

 االنحراف المعياري المتوسط  العبارة رقم العبارة م
 1.86 3.45 مزاحمة العامية المغة العربية الفصحى في شبكات التواصؿ االجتماعي. 29 1
 1.83 3.33 الحظت فيما يصمني مف رسائؿ االزدواجية الثقافية بيف ثقافتنا المحمية والثقافية العالمية.  26 2
 1.85 3.33 تصمني معمومات ثقافية مغموطة. 27 3
 1.92 3.16 وصمتني رسائؿ تشكؾ في مسممات الثقافة اإلسالمية. 28 4

 8.82المتوسط العام = 
 رقـ لمعبارة متوسط أعمى أف( 26) رقـ جدوؿ مف يتضح     

 شبكات في الفصحى العربية المغة العامية مزاحمة والمتمثمة( 29)
 التواصؿ جماىير أف إلى ذلؾ ويعزى االجتماعي، التواصؿ

 يمتمكوف وال الثقافة، مف واحدة درجة عمى جميعا ليسوا االجتماعي
 والمتمثمة( 28) رقـ العبارة متوسط وأقميا الفصحى، المغة مقومات

 وقد اإلسالمية، الثقافة مسممات في تشكؾ رسائؿ وصمتني في

  .الدراسة عينة مف كثير لدى الثقافة امتالؾ لضعؼ ذلؾ يرجع 
 :السمبية والتربية العمـ عمى السموكية باَلثار المتعمقة النتائج
 االجتماعي التواصؿ شبكات أف في الرؤية أف الدراسة مف يتضح
 حظيت المفيدة المعمومات مف أكثر ىامشية سطحية بمعمومات تزج

 : ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الحسابية، المتوسطات بأكبر

 16جدول 
 والتربية العمم عمى السمبية لآلثار المعياري واالنحراف المتوسط قيم

 االنحراف المعياري المتوسط  العبارة رقم العبارة م
 1.84 :3.1 أرى أف شبكات التواصؿ االجتماعي تزج بمعمومات سطحية ىامشية أكثر مف المعمومات  المفيدة. 32 1
 1.91 3.11 نيارًا  وأسير لياًل(.أالحظ أنيا قمبت نظامي الزمني )أناـ  33 2

3 31 
أشعر أف شبكات التواصؿ االجتماعي عطمت طاقتي الفكرية واإلبداعية بسبب سرعة الحصوؿ 

 1.87 ::.2 عمى المعمومة.
 1.94 2.97 ضعؼ تحصيؿ الدراسي بسبب انشغالي بشبكات التواصؿ االجتماعي. :2 4

 7.93المتوسط العام = 
 رقـ لمعبارة متوسط أعمى أف( 27) رقـ جدوؿ مف يتضح     

 بمعمومات تزج االجتماعي التواصؿ شبكات أف في والمتمثمة( 32)
 طبيعي أمر وىذا المفيدة، المعمومات مف أكثر ىامشية سطحية

 فعمى أكاديمييف، ليسوا التواصؿ شبكات عمى يكتب الذي فكؿ
 وأقميا واالنتقاء، االختيار ُحسف أىميا بتحديات يواجو أف المتمقي

 الدراسي التحصيؿ ضعؼ في المتمثمة( :2) رقـ العبارة متوسط
 طبيعية نتيجة وىذه االجتماعي، التواصؿ بشبكات انشغالي بسبب
 االجتماعي التواصؿ شبكات أماـ الطويمة الساعات يضيع فمف
 . الدراسي التحصيؿ في ضعيؼ تركيزه يكوف وأف فالبد

 :السمبية والتراثية التاريخية عمى السموكية باَلثار المتعمقة النتائج
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 االجتماعي التواصؿ شبكات بأف التوقع أف الدراسة مف يتضح
 بأكبر حظيت صحتيا في وتشكؾ التاريخ حقائؽ بعض تزيؼ

 : ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الحسابية، المتوسطات

 17 جدول
 السمبية والتراثية التاريخية السموكية لآلثار المعياري واالنحراف المتوسط قيم

 االنحراف المعياري المتوسط  العبارة رقم العبارة م
 1.86 3.29 أتوقع أف شبكات التواصؿ االجتماع تزيؼ بعض حقائؽ التاريخ وتشكؾ في صحتيا 34 1

2 35 
اليش كاَلثار وتميؿ التراث الحظت أف شبكات التواصؿ االجتماعي تركز عمى التراث 

 1.85 3.21 الفكري
 4.28المتوسط العام = 

 رقـ لمعبارة متوسط أعمى أف( 28) رقـ جدوؿ مف يتضح     
 تزيؼ االجتماعي التواصؿ شبكات أف أتوقع" في والمتمثمة( 34)

 ضعؼ ذلؾ يرجع وقد" صحتيا في وتشكؾ التاريخ حقائؽ بعض
 شبكات مستخدمي مف كثير لدى التاريخية بالحقائؽ الوعي

 شبكات أف( 35) رقـ العبارة متوسط وأقميا االجتماعي، التواصؿ
 التراث وتميؿ كاَلثار اليش التراث عمى تركز االجتماعي التواصؿ

 مقدـ ومستوى المقدمة، المادة طبيعة مرجعة وىذا الفكري،
 وثقافة الموضوع طبيعة حسب األمر ويختمؼ المعمومة،

 .اجتماعيا المتواصميف
 :السمبية النفسية عمى السموكية باَلثار المتعمقة النتائج
 واإلنتاج لمعمؿ الدافعية وفقداف الكسؿ إظيار أف الدراسة مف يتضح
 : ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ الحسابية، المتوسطات بأكبر حظيت

 18جدول 
 السمبية النفسية السموكية لآلثار المعياري واالنحراف المتوسط قيم

 االنحراف المعياري المتوسط  العبارة رقم العبارة م
 1.89 3.35 يبدو عمى متابعي شبكات التواصؿ االجتماعي الكسؿ وفقداف الدافعية لمعمؿ واالنتياج. 39 1
 1.86 3.27 أالحظ عمى مدمنا شبكات التواصؿ االجتماعي االزدواجية النفسية والتوترات بيف التناقضات.  38 2

3 37 
استشعر مف خالؿ شبكات التواصؿ االجتماعي العاطفية المفرطة واإلفراط في الخياؿ عمى حساب 

 1.87 3.18 الواقع.
 :1.8 2.94 ضعؼ ىويتي وقمة انتمائي لمجتمعي. أالحظ عند كثرة متابعتي لشبكات التواصؿ االجتماعي 36 4

 8.29المتوسط العام = 
 رقـ لمعبارة متوسط أعمى أف( 29) رقـ جدوؿ مف يتضح     

 واإلنتاج، لمعمؿ الدافعية وفقداف الكسؿ إظيار في والمتمثمة( 39)
 نوع ينتابيـ التواصؿ شبكات مستخدمي بعض أف إلى ذلؾ ويرجع

 رقـ العبارة متوسط وأقميا التواصؿ، فترة طوؿ مف والممؿ الكسؿ مف
 وىذا لمجتمعي، انتمائي وقمة ىويتي ضعؼ في والمتمثؿ (36)

 بيـ المحيط المجتمع عف بالعزلة اإلحساس مف يعود نفسي شعور
  .االجتماعي تواصميـ في النيماكيـ

 فروؽ توجد ىؿ ;عمى نص والذي الثالث السؤاؿ ولإلجابة     
 طالب استخداـ َلثار الحسابية المتوسطات في إحصائيا دالة

 طالب،) النوع إلى تعزى االجتماعي التواصؿ لشبكات تبوؾ جامعة
 استخداـ تـ ؟(عممية أقساـ - أدبية أقساـ) والتخصص( طالبات

 الفروؽ ولمعرفة المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 ت اختبار استخداـ ثـ واالناث الذكور الطالب بيف المعنوية
 :يمي كما النتائج جاءت وقد. المستقمة لمعينات
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 19 جدول
 لالستبانة العام االتجاه لمعرفة( ت) اختبار

 مستوى الداللة الفرق في الوسط درجات الحرية قيمة )ت( ع م عدد العينة
753 58.6 7.11 51.27 752 :.6 1.11 
 نحو تتجو العينة أراء أف( :2) رقـ الجدوؿ مف يتضح      
 عاـ كاتجاه االستبانة في الموجودة البنود عمى كبيرة بدرجة الموافقة

،  =1.16a داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود مع
 ذلؾ عزو ويمكف[. 22] عوض حسني مع الدراسة نتائج وتختمؼ

 بيف الثقافة تنوع إلى تعود الجنسيف بيف الفروؽ ىذه أف الى
 . منيما نوع كؿ وآماؿ وطموح الجنسيف،

 :السمبية لمسموكيات المتغيرات بيف الفروؽ لمعرفة
 التواصؿ لوسائؿ السمبية لمسموكيات العاـ االتجاه لمعرفة

 طالب( 753) بمغت عينةعمى  االستبانة تطبيؽ تـ; االجتماعي
 تـ البيانات إدخاؿ وبعد تبوؾ، جامعة وطالبات طالب مف وطالبة
 :إلى النتائج أشارت قدو (T-test) ( ت) اختبار استخداـ

 .2 جدول
 لالستبانة العام االتجاه لمعرفة( ت) اختبار

 مستوى الداللة الفرق في الوسط درجات الحرية قيمة )ت( ع م عدد العينة
753 69.26 23.4: 5.4: 752 3.26 1.11 

 نحو تتجو العينة أراء أف( 31) رقـ الجدوؿ مف يتضح     
 عاـ كاتجاه االستبانة في الموجودة البنود عمى كبيرة بدرجة الموافقة

 ، =1.16a داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود مع
 نحو االتجاه في الجنسيف بيف النظرة تنوع إلى ذلؾ يعود وقد

 . االستبانة
 في إحصائيا دالة فروؽ توجد ىؿ" الدراسة سؤاؿ عف لإلجابة     

 لشبكات تبوؾ جامعة طالب استخداـ َلثار الحسابية المتوسطات
 طالب،) النوع إلى تعزى( السمبية-اإليجابية) االجتماعي التواصؿ

 عينة عمى ";؟(عممية أقساـ - أدبية أقساـ) والتخصص( طالبات
 تبوؾ، جامعة وطالبات طالب مف وطالبة طالب( 753) بمغت
 قدو (T-test) ( ت) اختبار استخداـ تـ البيانات إدخاؿ وبعد

 التواصؿ شبكات آثار في آرائيـ معرفة إلى النتائج أشارت
 استخداـ تـ البيانات إدخاؿ وبعد ،(والسمبية االيجابية) االجتماعي

 Independent Samples) المستقمة لممجموعات( ت) اختبار

T-test) اَلتي الجدوؿ في كما النتائج أشارت وقد; 

 21 جدول
 االجتماعي التواصل لشبكات االيجابية تبوك جامعة طالب استخدام آلثار الحسابية المتوسطات في إحصائيا دالة فروق توجد ىل لمعرفة( ت) اختبار

 (عممية أقسام - أدبية أقسام) والتخصص( طالبات طالب،) النوع إلى تعزى
 مستوى الداللة الفرق في الوسط درجات الحرية قيمة )ت( ع م عدد العينة

 7.61 3:.57 مف الطالب 469
3.92 751 2.44 1.116 

 6.32 59.36 مف الطالبات 395
 1.443 1.61 751 8:.1 6.98 58.26 أقساـ أدبية 2:2
 7.16 58.76 أقساـ عممية 562

 آراء في إحصائياً  دالة فروؽ وجود( 32) جدوؿ مف ويتضح     
 اإليجابية االجتماعي التواصؿ شبكات آثار في تبوؾ جامعة طالب

 فروؽ وجود وعدـ الطالبات اتجاه في( طالبات طالب،) لمنوع تبعا
 شبكات آثار في تبوؾ جامعة طالب آراء في إحصائياً  دالة
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  =a.1.16 داللة مستوى عند (عممية أقساـ - أدبية أقساـ) لمتخصص تبعا اإليجابية االجتماعي التواصؿ
 22 جدول

 االجتماعي التواصل لشبكات السمبية تبوك جامعة طالب استخدام آلثار الحسابية المتوسطات في إحصائيا فروق دالة توجد ىل لمعرفة( ت) اختبار
 (عممية أقسام - أدبية أقسام) والتخصص( طالبات طالب،) النوع إلى تعزى

 مستوى الداللة الفرق في الوسط درجات الحرية قيمة )ت( ع م عدد العينة
 ::.22 72.35 مف الطالب 469

8.49 751 7.:9 1.111 
 22.89 65.37 مف الطالبات 395
 1.117 7:.3 751 3.89 23.11 71.34 أقساـ أدبية 2:2
 23.57 68.38 أقساـ عممية 562

وجود فروؽ دالة إحصائيًا في آراء  (33ويتضح مف جدوؿ )     
طالب جامعة تبوؾ في آثار شبكات التواصؿ االجتماعي السمبية 
تبعا لمنوع )طالب، طالبات( في اتجاه الطالبات ووجود فروؽ دالة 

في آثار شبكات التواصؿ  إحصائيًا في آراء طالب جامعة تبوؾ
 أقساـ عممية( -أقساـ أدبية ) االجتماعي السمبية تبعا لمتخصص

    =a.1.16في اتجاه األقساـ األدبية عند مستوى داللة 
 . التوصيات5

في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة مف إطارييا النظري 
  ;والميداني يوصى الباحث بما يأتي

وانب الشخصية لدى المتواصميف اجتماعيًا العمؿ عمى تنمية ج -2
عبر شبكات التواصؿ مف كافة الجوانب ثقافيًا ونفسيًا وعمميًا؛ وذلؾ 

 . إلثراء لغة الحوار بينيـ
االستفادة مف إمكانات شبكات التواصؿ في االنتقاؿ مف أزمة  -3

الوعى إلى وعى األزمة، وذلؾ بتثقيؼ الشباب عمميًا، وتوعيتيـ 
 . ي تحيط بيـ مثؿ تناوؿ المخدرات وغيرىابالمخاطر الت

توظيؼ شبكات التواصؿ االجتماعي في حؿ المشكالت  -4
االجتماعية، واالطالع عمى آراء المتواصميف اجتماعيًا مثؿ تطوير 

 . العشوائيات والقضاء عمى األمية
االستفادة مف شبكات التواصؿ االجتماعي في البحث العممي،  -5

التي تواجو الباحثيف ومطالبة وضع بدائؿ وذلؾ بوضع المشكالت 
 . وحموؿ لحميا

العمؿ عمى االنتقاؿ مف مرحمة التعميـ إلى مرحمة التعمـ أي  -6
 . يتعمـ الجميور كيؼ يتعمـ أو ما يسمى بالتعمـ مدى الحياة

العمؿ عمى إنشاء شبكات التواصؿ تختص بكؿ مينة أو حرفة  -7
بجانب شبكات التواصؿ لتقارب وجيات النظر في ذات التخصص 

 . االجتماعية العامة
 : بحوث مقترحة

  ;يأتيتقترح الدراسة الحالية ما 
أثر شبكات التواصؿ االجتماعي عمى مواجية مشكالت البحث 

 .العممي لدى الباحثيف
 المراجع

 أ. المراجع العربية
 .القرآف الكريـ[1] 

الحضارية أصوؿ التربية األىدؿ، ىاشـ بف عمي بف أحمد;  [2]
 الرياض،، جامعة اإلماـ محمد بف سعود، في اإلسالـ

 .ـ3118

صدمة العولمة في خطاب النخبة حوؿ اليوية، حرب، عمي;  [3]
في )العولمة واليوية الثقافية(، تحرير; جابر عصفور، 

 -23، القاىرة، المؤتمر السابع لممجمس األعمى لمثقافة بمصر
 .2:9، ص9::2أبريؿ  27
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 ،; الجامع ألحكاـ القرآفبف أحمد أبوعبداهلل محمد القرطبي، [4]
براىيـ أطفيش، تقيف أحمد القرطبي، تفسير  ،27ج الردونى وا 
ص  ـ،2:75، 2495 3ط القاىرة، الكتب المصرية، دار

453. 

 ،المدخؿ إلى االتصاؿ الجماىيريعصاـ سميماف;  الموسى، [5]
 .9::2إربد،  الكتاني، مكتبة

مبادئ عمـ االتصاؿ ونظريات محمود حسف;  إسماعيؿ، [6]
 . ـ3114عّماف،  والتوزيع، لمنشر العالمية الدار ،التأثير

 التقميدية الجديد مف الصحافة اإلعالـعمي شويؿ;  القرني، [7]
 مطابع جامعة المواطف إلى اإلعالـ االجتماعي وصحافة

 . ـ3122الرياض،  الممؾ سعود،

 التواصؿ االجتماعي( 3122) رجب العبد –سكر، ماجد  [8]
معوقاتو( رسالة ماجستير غير  - أناره - ضوابطو -أنواعو )

، كمية أصوؿ الديف، قسـ منشورة الجامعة اإلسالمية بغزة
 .تفسير القرآف

، دار اإلعالـ الدولي والعولمة الجديدة( :311) خالد، فاروؽ [9]
 . ـ:311أسامة لمنشر والتوزيع، عماف، 

أثر مواقع التواصؿ االجتماعي في ( 3122) عوض، حسني[11] 
 .، جامعة القدستنمية المسؤولية المجتمعية لدى الشباب

استعماالت وتمثالت الشباب   ،العجمي الزياني; عبدالكريـ [12]
 جامعة ،(نموذجاً  الميبي لوسائؿ اإلعالـ الجديدة )الفيسبوؾ

 .:2ص ،ـ3122، طرابمس ،ليبيا ،الفاتح

استخدامات الشباب ( 3123) الواحد أميف، رضا عبد[14] 
المؤتمر " الجامعي لموقع يوتيوب عمى شبكة االنترنت في

 الدولي لإلعالـ الجديد; تكنولوجيا جديدة لعالـ جديد" مممكة

 .جامعة البحريف ،البحريف

ثقافة مواقع التواصؿ االجتماعي والمجتمعات سميـ;  ،خالد[16] 
  .ـ3119 ،قطر ،والتوزيعالمتنبئ لمنشر  دار ،المحمية

شبكات التواصؿ االجتماعية ( 3122) محمود، خالد وليد [17]
 .بيروت ،مدارؾ لمنشر ،وديناميكية التغير في العالـ العربي

تقنيات االتصاؿ الحديثة; الوسائط المتعددة ميشاؿ;  ،إنوال [18]
الديف  نصر ترجمة ،والتربية في اإلعالـ والثقافة وتطبيقاتيا
 ،الكتاب الجامعي دار ،باريس ،رابح الصادؽ ،العياضي
 .ـ3115

اإلعالـ و التعميـ في ظؿ ثورة ( 3122) قوي، بوحنية[20] 
 .دار الراية لمنشر والتوزيع ،عّماف ،االنترنت

ثقافة مواقع التواصؿ االجتماعي والمجتمعات خالد، سميـ; [22] 
 .ـ3119، دار المتنبي لمنشر والتوزيع، قطر، المحمية

فصوؿ في ( 3117) زيادة، مصطفى عبد القادر وآخروف [23]
 .، مكتبة الرشيد، الرياض6، طاجتماعيات التربية

، دار مقدمات في سبيؿ مشروعنا الحضاريسمطاف، جماؿ;  [24]
 .ىػ 2524الوطف، الرياض، 

عضو ىيئة ىػ( 2516) قاضي، صبحي عبد الحفيظ [25]
، سمسمة مشكالتو –مسؤولياتو  –التدريس الجامعي إعداده 

(، جامعة أـ القرى، :الدراسات والبحوث التربوية، العدد )
 .المكرمةمكة 

; شبكات (3122) الصيعري، عمر عبد اهلل محروس [26]
التواصؿ االجتماعي مف أجؿ الفيـ والتفاىـ في "مجمة 

 .، الكويت، العدد العاشرالتواصؿ"
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 لتواصؿ االجتماعيا( 3121) أبو العطا، مجدي محمد [27]

، شركة عمـو الحاسب كمبيوساينس، Facebook باستخداـ 
 .القاىرة

استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (; 3114راضي، زاىر) [28]
(، جامعة 26عددىا ) في العالـ العربي، في "مجمة التربية"،

 .عّماف األىمية، عّماف

البحث في المدخؿ إلى ىػ( 2527) العساؼ، صالح بف حمد [33]
 .، مكتبة العبيكاف، الرياضالعمـو السموكية

 –البحث العممي ( :::2) عبيدات، ذوقاف، وآخروف [34]
 .، دار أسامة لمنشر والتوزيع، الرياضمفيومو، أدواتو، أساليبو
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THE EFFECTS OF SOCIAL NETWORKS ON 

TABUK UNIVERSITY BEHAVIORS 

Hassan Abdullah ALrizqi Alqarni 

Faculty of Education and Arts, 

 Tabuk University 

Abstract_ This study aimed at identifying the effects of social networks on Tabuk University 

Behaviors using descriptive approach. The sample of the study consisted of male and female 

students of Tabuk University (N=622).     

     A self-reported questionnaire was developed for collecting data around the research 

questions. The results showed that Whatsapp was the most used application, and the most 

number of the sample used the social networks for less than 3 hours. Regarding the positive 

usage of social networks, Invitation to the oneness of Allah, communicating with family and 

friends, and cultural participating were reported respectively. Regarding the negative usage of 

social networks, the weakness of spiritual attitudes, the spread of the language of insults and 

verbal abuse, and crowding out of the dialects, and showed laziness and lack of motivation to 

work and production were reported respectively.  

     In light of these findings, the study recommends taking advantage of the potential of 

networking in the positive aspects and awareness of the negative effects to form a frame for 

university students and faculty members, educators, and thinkers to deal with this product 

according to the cultural frameworks to encourage the positives and negatives went. 

Keywords: social networking, Facebook, What's Up, students at the University of Tabuk. 

 
 


