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 ملخص 

التواصل االجتماعي على  إلى  الدراسة  هدفت   السلبية الستخدام مواقع  التعرف على اآلثار 

جامعة القدس  فيأداء الطالب في جامعة النجاح الوطنية كنظام تعليمي تقليدي مقارنة بأداء نظيره 

كليتي العلوم من    بسيطةعينة عشوائية    سحبت .  ولتحقيق هذا الهدف  مفتوح  المفتوحة كنظام تعليمي

اإلنسانيةالطبيعية،   )  الجامعتينكلتا  في    والعلوم  بلغت  البكالوريوس  مستوى  طالبا  750على   )

( بواقع  و)339وطالبة،  النجاح،  جامعة  من  المفتوحة/411(  القدس  جامعة  من  نابلس،   (  فرع 

المحتملة الستخدام  ( فقرة  31استبانة تكونت من )  موزعت عليهو السلبية  لطالب ا عكست اآلثار 

ثالثة مجاالت: المجال األكاديمي، والمجال االجتماعي، والمجال مواقع التواصل االجتماعي في  ل

باستخدام اختبار "ف"   التحليليوالمنهج   ،حللت النتائج باستخدام المنهج الوصفي تارة  ، ثمالصحي

  لمواقع التواصل االجتماعيأن التأثير السلبي  توصلت لها الدراسة هوما  ، وكانت أهم تارة أخرى

(  000.إحصائية، )ألفا =وبفرق له داللة    أكبر كان    ( 3.01أداء الطالب في جامعة النجاح )م=على  

 ،المجال االجتماعي  فيالفرق    وظهر هذا   ، (2.66)م=  القدس المفتوحة  جامعةنظيره في  أداء  على  

الصحي  يظهر    ،والمجال  األكاديمي  فيولم  أن،  المجال  المجال   علىالطلبة  متوسط    مع    هذا 

لدى طالب  الثاني بين المجاالتالترتيب  ، حيث احتلفي كلتا الجامعتين نسبيا عاليا كان األكاديمي

.  من (2.91)م=  األول لدى طالب جامعة القدس المفتوحة  والترتيب،  (3.00)م=  جامعة النجاح

فرقا أظهر    لكنهوبين الذكور واإلناث،  داللة إحصائية    لهفرقا    اختبار "ف"لم يظهر  ،  ناحية أخرى

السنة الجامعية  و  ؛اإلنسانية  وأجانب الكليات األخرى غير العلمية  ل الكلية    متغيردالة إحصائية على  ب

https://educ.najah.edu/
mailto:darwazeh@najah.edu
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  في الثانوية العامة لجانب التخصصات التجارية  ومنحى التخصص ؛والرابعة لجانب السنة األولى

التي    ؛الضعيفالمعدل  لجانب    الجامعيوالمعدل  ؛  والصناعية الطالبيوالساعات   يوميا   قضيها 

 الهوايةمتغير  و؛  الدراسة  في أثناءيعمل    العمل لجانب الذيومتغير    ؛لجانب السبع ساعات فأكثر

بعقد سؤولين في الجامعات  مالوبناء على هذه النتائج توصي الباحثة    هواية.  ليس لهلجانب الذي  

وذلك   ،الطلبةالسلبية المحتملة على أداء  وآثارهاتواصل االجتماعي ول استخدام مواقع الندوات ح

 .سليمبشكل  ستخدامهاالإرشادهم  بهدف

، المجال األكاديمي، االجتماعيمواقع التواصل  الستخدام    األثر السلبي  ية:المفتاحالكلمات  

نظام التعليم المفتوح،    التعليم التقليدي،نظام    ،الطالب الجامعيالمجال االجتماعي، المجال الصحي،  

  .ينفلسطينطلبة 

Abstract 

The aim of the study was to investigate the negative effects of the 

usage of Social Media Network (SMN) on the performance of students at 

An-Najah National University who follow a traditional educational system 

versus Al-Quds Open University, Nablus city branch who follow a 

distance educational system.  In order to accomplish this aim, a (750) 

simples random sample of undergraduate students was withdrawn from the 

colleges of Science and Humanities in both universities: (339) from An-

Najah National University and (411) from Al-Quds Open University.  A 

questionnaire which consisted of (31) items reflecting the possible 

negative effects of (SMN) usages in three domains:  academic, social, and 

health was administered on the study sample. The descriptive statistics in 

one hand, and the analytic statistics by using “F” test on the other revealed 

the following results:  the performance of students at An-Najah National 

University (x=3.01) was significantly (α  = .000) affected negatively by 

using (SMN) more than their counterparts at Al-Quds Open University 

(x=2.66).  This negative effect appeared significantly between the two 

universities on social and health domains but not on the academic one, 

though the mean on this domain was relatively high at both universities.  

It placed in the second rank for An-Najah students and in the first one for 

Al-Quds Open students.  F-test on the other hand didn’t show a significant 

main effect between males and females, but it did show such significants 

on the other variables.  These significant effects were summarized as 

follows:  the students of other colleges such as commercial and social, 

were affected negatively more than the students of  humanities and 
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scientific colleges; freshmen and senior students were more affected than 

the sophomore or junior students; students whose specializations’ stream 

at high school in commercial or industrial were affected more than those 

whose specializations were in literature or science; students who have a 

weak grade points average at university were affected more than those who 

have good, very good, or excellent grades; students who spend seven hours 

daily or more on (SMN) were affected more than those who spend less 

than seven hours; students who work during their studies were affected 

more than those who don’t work;  and students who don't have a hobby in 

their life were affected more than those who do have a hobby. Accordingly, 

the researcher recommended the people who are in charge at universities 

conduct seminars on the usages of (SMN) and its possible negative effects 

on students’ performances in order to guide them to use it properly. 

Keywords: Negative Effects of Social Media Network Usages, 

Academic Domain, Social Domain, Health Domain, University Students, 

Traditional Educational System, Open Educational System, Palestinian 

Students. 

 مقدمة 

أننا نعيش في عصر   المعلومات    تتفجرال شك  فيه  فيه  يوم، وتتطور  بعد  التكنولوجيا  يوما 

حتى   معروفةلم تكن    ائل اتصالووس  آالت وأدوات وتقنيات  أصبحنا نستخدم  مذهل بحيثبشكل  

قريب العصر    .زمن  هذا  اختراعات  أعظم  التي  الشبكة    ،ولعل  العالمية  على العنكبوتية  سهلت 

طلع ييستطيع أن كأنه في قرية صغيرة و يعيشه وجعلت وقربته من بعضه البعض، ،اإلنسان حياته

معهم   يتبادلهم وهو جالس في بيته أمام حاسوبه  ويتصل معأينما كانوا  على أخبار غيره من البشر  

   .والملفات واألخبار األفكار والمعلومات

، فأنشأ تبعا ذلك شتى  نفسه وتحقيق أغراضالشبكة في خدمة  هذه  اإلنسان    وظفواألكثر، فقد  

المواقع اإللكترونية، والبريد اإللكتروني، والمدونات الشخصية، وشبكات المحادثة، والصفحات، 

وقضاء تسهل عليه تواصله مع اآلخر  كي  والروابط اإللكترونية، والمجموعات الخاصة، وذلك ل

األرضية    حاجاته الكرة  وكأن  والمكان،  الزمان  حدود  بذلك  متخطيا  الحياة،  مجاالت  شتى  في 

استخدام هذه الشبكة العنكبوتية عن طريق    أصبحت بين يديه يستطيع أن يصل إلى أي مكان فيها

لهاو المستخدمين  ازداد عدد  يوم  التي  بعد  إ  ،يوما  آخر  بينت  أجرتها شبكة عالميا  حصائية  حيث 

،  (Smartinsight, 2017)  "سمارت إنسايتس" لدراسات مواقع التواصل االجتماعي في العالم

( بليون مستخدم،  (3.196  بلغ  2018  خاللأن عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عالميا  

عام  13وبزيادة   عن  مناحي  %2017  جميع  طالت  االستخدامات  هذه  وأن  فكريا،  ،  الحياة: 
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، وهذا يعني أن مواقع  ليميا...الخواجتماعيا، وسياسيا، وتجاريا، وثقافيا، وترفيهيا، وتربويا، وتع

( كالفيس بوك، ومسنجر، وأنستجرام، وسناب Social Media Networkالتواصل االجتماعي )

الخ، أضحت  ...لشات، وتويتر، ويوتيوب، وتلجرام، وسكايب، وواتس أب، وفايبر، وإيمو، واإليمي

وسيلة جديدة تستخدم في اإلعالم العالمي عبر الواقع االفتراضي الرقمي والذي يطلق عليه أحيانا  

 . اسم اإلعالم االجتماعي

في العملية التعليمية التربوية  ما تم توظيفه إال أن االستخدام األحدث لهذه المواقع االجتماعية 

  ، حنتوش  ؛2012  ،كالجامعات والمعاهد والكليات )البشابشةوخاصة في مؤسسات التعليم العالي  

(.  وتبعا لذلك، فقد بدأ كثير من أعضاء 2016  ،؛ الشوابكة2014  ،السبيعي؛  2018  ،الحلو؛  2017

وطلبتهم  زمالئهم  مع  للتواصل  المواقع  هذه  باستخدام  الجامعات  في  واإلدارية  التدريسية  الهيئة 

بيئة تعليمة شفافة وتفاعلية يكون فيها الطالب عنصرا فاعال  والتفاعل معهم، وذلك من أجل خلق  

، ويبحث  وتقدمه فيها  نشطا في العملية التعليمية، يراقب عملية تعلمه أوال بأول، ويتابع سير دراسته

عن المعلومات التي تتعلق بتخصصه ويستخدمها في أبحاثه وأوراقه، ويتصل بأقرانه ومدرسيه 

والبيانات،   والخرائط  والصور  الملفات  معهم  ويتبادل  الرأي،  ويبادلهم  يناقشهم  جامعته  في 

خدام  الست  أصبح   فقد ،  وبالتالي  دراسته بشكل عام.بيحاورهم ويستفسر منهم عن األمور التي تتعلق  و

على مراقبة عملية تعلمه، ومتابعتها،    فائدة تعليمية كبرى بالنسبة  للطالب أيضا ساعدتههذه المواقع  

والتحكم بها، وضبطها، وتوجيهها الوجهة الصحيحة بالشكل الذي يحقق أهدافه التعليمية المنشودة  

 ;Jepngetich, 2016؛  2011  ،؛ الدماري2013  ،دروزه؛  2017  ،حنتوشونجاحه في دراسته )

Selvaraj, 2013 .) 

وخاصة    شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي في الجامعاتلستخدام  هذا اال  وقد ازداد

التعليم    تلك التعليم عن بعد"، وذلك ألن قوام  الكتاب   استخدام  فيها يعتمد علىالتي تنتهج "نظام 

و التقنيةاالمبرمج  واألجهزة  والوسائل  مواقع    واإللكترونية  ألدوات  فيها  بما  اإلنترنت  وشبكة 

فرد نشيط وإيجابي ومستقل يعتمد على نفسه في تعليم   على اعتبار أن الطالب  التواصل االجتماعي

أكثر من    واعتماده على نفسه  نفسه، وإنجاز دراسته بنفسه، واستخدام مصادر التكنولوجيا في تعلمه

التعليم   نظام  في  التعليم  أن  حين  في  المعلم؛  على  المعلم    التقليدياعتماده  على  جلّه  في  يعتمد 

ومحاضراته والكتب الورقية المقررة والرزم المطبوعة أكثر من الوسائل التقنية وشبكة اإلنترنت  

الدوام في الجامعة    ، وال يلزم الطالب علىبما فيها مواقع التواصل االجتماعي، مع أنه ال يهملها

 (.2009، 2001 ،)دروزه كما في نظام التعليم التقليدي

ومع هذا، وعلى الرغم من اإليجابيات التي أحدثتها التكنولوجيا ومواقع التواصل االجتماعي  

بأبحاثه وأوراقه العلمية    الطالب  في تسهيل عملية التعلم وتسارعها وإثرائها، واالستعانة بها لدى قيام

الجامعي، سواء أكان  ئه  على أدا  لها تأثيرالتي  إال أنها ال تخلو من السلبيات  ه الجامعية،  وواجبات

أو في جامعات النظام   التقليدي الذي يلزم الطلبة بالدوام والتعلم الوجاهيذلك في جامعات النظام  

بعدالتعليمي   الوجاهي  عن  بالتعلم  وال  الدوام  الطالب  يلزم  ال  الحلو2016  ،)الحارثي  الذي    ، ؛ 

العام؛  2018  وآخرون الرأي  لدراسة  الرؤية  السودان  مركز   & Harrath  ؛ 2012  )معد(  في 

Alobaidy, 2012; Jepngetich, 2016)  ،  في والفتيات وذلك  األطفال  السلبي على  تأثيرها 
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وواألسر   مضايقات  من  جرائها  من  له  يتعرضن  والحواسيب وما  الهواتف  واختراق  تحرشات 

والخالفات الزوجية والمشادات الكالمية واإلدمان )جمعية المرأة العاملة الفلسطينية في بير زيت 

السلبيات   (.2014 هذه  أبرز  التواصل    ولعل  مواقع  في  الستخدام  التربوي االجتماعي  الموقف 

وعدم تفاعله  عن الدراسة، وصرف جزء كبير من وقته في أمور غير تربوية؛  الطالب    تشتيت انتباه

رابات نفسية  طمن اضه  يعل  تخلفهوجها لوجه مع مدرسيه وزمالئه، واإلدمان على استخدامها وما  

تتطلبه دراسته في الوقت   ماوعدم إنجازه  وأدائه  على دراسته    يؤثرمما  ومشاكل صحية وعقلية؛  

 ,Alnjadat  ؛2017  ،؛ الغامدي2015  ،؛ عرفة2014  ،)الطيار  ، ومن ثم تأخره دراسياالمحدد

et al. 2019; Gorhe, 2020 )   .أداء مثل هذه السلبيات ال يقتصر ضررها على    أن  عالوة على

ت  الجامعيالطالب   لتطال  وإنما  ، وصحته،  تهشخصي، ووأخالقه وهويته  االجتماعيةته  حياتعداها 

ال، حيث لوحظ في اآلونة األخيرة أن سلبيات استخدام  واقتصاده مواقع أخذت تزداد وتشكل هذه 

الشوابكة،  ؛  2016خليفة  ؛  2018  )الحلو وآخرون  مصدر قلق على الطالب الجامعي ومستوى أدائه

؛  ( Amadi & Ewa, 2018; Mushtaq & Benraghda, 2018؛  2012  ،مشري؛  2016

السلبية اآلثار  تحديد  دعا كثيرا من التربويين في الجامعات والمعاهد إلى إجراء الدراسات حول  مما  

تحديد نقاط الضعف بهدف  وذلك  بعامة    العملية التعليمية التعلميةعلى    التي يخلفها هذا االستخدام

 ومعالجتها. 

مواقع التواصل االجتماعي  ستخدام  ال  األثر السلبيالتي تناولت  ولما كانت الدراسات  من هنا،  

ولما ، محدودةقليلة العدد و وخاصة المتعلقة بأثرها على أداء الطالب الجامعي في المجال التربوي

نظام ب  الذي يدرس  جامعيال  الطالب  أداء  هذه اآلثار السلبية علىكانت الدراسات التي قارنت بين  

 وخاصة تكاد تكون معدومةمن ناحية أخرى  (عن بعدالمفتوح )نظام التعليم  مقابل التقليديالتعليم 

 ـ   من نوعها في الجامعات الفلسطينية  ى؛ فإن الدراسة الحالية، والتي تعتبر األولالعربي  عالمنافي  

الباحثة علم  حد  يخلفها  من  التحقق  حاولت    ـ  على  التي  السلبية  التواصل    استخداماآلثار  مواقع 

تعليميين،    االجتماعي نظامين  في  الجامعي  الطالب  أداء  تقليدينظام  على  على   نظامي  يعتمد 

والمصادر الورقية المرجعية للتعليم   في التدريس  والدوام والتعلم الوجاهي  ة والمحاضرالمحاضر

اإللكترونية من  بع  كنظام  أكثر  عن  مفتوح  ونظام  الوطنية،  النجاح  الطالب  جامعة  على  يعتمد  د 

كنظام    الدوام أو التعلم الوجاهيبوال يلزم الطالب    بالدرجة األولى  األدوات التكنولوجيةواستخدام  

الفتوحة؛ وذلك بهدفجامعة   القدس  بينهما،  جامعة  للمسؤولين  و  المقانة  الالزمة  التوصيات  رفع 

 .الدراسةهذه نتائج وفق ما تسفر عنه 

 هدف الدراسة

إلى   الدراسة  منهدفت  االجتماعي  التحقق  التواصل  مواقع  الستخدام  السلبية  في    اآلثار 

األكاديمية تعليميين    والصحية  ،واالجتماعية  ،المجاالت  نظاميين  في  الجامعي  الطالب  أداء  على 

  المفتوح أو   ممثال في جامعة النجاح الوطنية، والنظام التعليمي  التقليديمختلفين، النظام التعليمي  

 عن بعد ممثال في جامعة القدس المفتوحة.ما يعرف بالتعلم 
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 أهمية الدراسة 

بالكشف عن اآلثار   وهو المتعلقأال    تناولتهمن أهمية الموضوع الذي    تنبعلعل أهمية الدراسة  

على أداء الطالب الجامعي بشكل عام    يتركها استخدام مواقع التواصل االجتماعيقد  السلبية التي  

؛ مما قد يساعدنا كمربين أن نقف في ثالثة مجاالت:  األكاديمية واالجتماعية، والصحية  وحياته

وذلك من أجل تحسين العملية التعليمية   تالفيها أو معالجتها،والعمل على    السلبية  هذه اآلثارعلى  

وإثرائها الطالب وتعلمه والعملية  التعلمية  بتوصيات بعامةالتعليمية    بما يخدم  الخروج  ثم  ، ومن 

وإجراء الالزم بشأنها، سيما وأن الشباب   من نتائج هذهلالستفادة    في الجامعات  للمسؤولين المعنيين

 وتطوره.  وعماد المستقبل الذين يعتمد عليهم في نهضة أي مجتمع هم الطاقة البشرية

 مشكلة الدراسة 

في الضفة الغربية سواء تلك التي تتبع نظام التعليم  لما كانت الجامعات الفلسطينية وخاصة  

التعليم    التقليدي القدس  المفتوح  كجامعة النجاح الوطنية، أو تلك التي تتبع نظام  عن بعد كجامعة 

التي   للدراسات  تفتقر  عنالمفتوحة،  الستخدام    تكشف  السلبية  لاآلثار  التواصل  الطالب  مواقع 

ولما كان هدفنا كمربين االرتقاء بمستوى أداء الطالب   ،الجامعي  أدائهعلى    بشكل عام  االجتماعي

التعليمية   أكان   سواءسلبا  حياته الجامعية  يؤثر على  قد  وتخليصه من كل ما    بشكل عاموالعملية 

التعرف على    فيتتركز    ؛ فإن مشكلة الدراسةأو الصحية  ،أو االجتماعية  ،األكاديميةعلى الناحية  

  الجامعي على أداء الطالب  بشكل عام استخدام مواقع التواصل االجتماعي التي قد يخلفها سلبياتال

، ونظام مفتوح عن الوطنية  جامعة النجاحمتمثال في    تقليدينظاميين تعليميين مختلفين، نظام  في  

ة ج فيما إذا كانت هذه السلبيات تختلف في درالتعرف أيضا  وجامعة القدس المفتوحة،  في    بعد متمثال

وفق   تأثيرها الطالب  أداء  فيه،  التي    المجال  على  األكاديمي،  كتمارس  االجتماعي، والمجال 

،  للطالب  ذات عالقة:  كالنوع االجتماعيمتغيرات  يتأثر بالسلبي    وهل هذا االستخدام؛  الصحيو

الجامعية، وعدد سنته  والتي يدرس فيها،    الجامعية  والكلية،  في الثانوية العامة  تخصصهومنحى  

يوميا، االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  في  يقضيها  التي  ومعدله   الساعات  العمرية،  وفئته 

هواية يمارسها أم   وفيما إذا كانت لهدراسته أم ال،    في أثناءوفيما إذا كان منخرطا بعمل    الجامعي،

 ال؟

 أسئلة الدراسة 

 الدراسة حاولت اإلجابة عن األسئلة التالية: انسجاما مع مشكلة الدراسة وأهدافها، فإن 

ما درجة تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي سلبا على أداء الطالب في كل من جامعة   .1

النجاح الوطنية التي تنتهج النظام التعليمي التقليدي، وجامعة القدس المفتوحة/فرع نابلس التي  

إذا   وفيما  المفتوح؟  التعليمي  النظام  في درجة هذا  تنتهج  له داللة احصائية  كان هناك فرق 

 االستخدام بين الجامعتين؟
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هل هناك فروق لها داللة إحصائية بين درجة تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي سلبا  .2

على أداء الطالب في جامعة النجاح الوطنية مقارنة بأداء نظيره في جامعة القدس المفتوحة  

 أكاديميا، واجتماعيا، وصحيا؟ باعتبار مجاالت الدراسة:

  مواقع ما هي الجوانب التي كانت األكثر سلبية في تأثيرها على أداء الطالب نتيجة استخدام   .3

 التواصل االجتماعي في كل من جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس المفتوحة /فرع نابلس

 ؟% من فقرات االستبانة30كما عكستها أعلى 

 على أداء الطالب في كلتا الجامعتين   سلباهل درجة تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي   .4

  المتغيرات باختالف    له داللة إحصائيةمقابل القدس المفتوحة( يختلف وبفرق  الوطنية  )النجاح  

التخصص في الثانوية العامة، والكلية  منحى  كالنوع االجتماعي، و    : المدروسة ذات العالقة

التي يدرس فيها، وسنته الجامعية، وعدد الساعات التي يقضيها في استخدام مواقع الجامعية  

التواصل االجتماعي يوميا، وفئته العمرية، ومعدله الجامعي، وفيما إذا كان منخرطا بعمل في 

 م ال؟أثناء دراسته أم ال، وفيما إذا كانت له هواية يمارسها أ

 الدراسات السابقة

التواصل   مواقع  استخدام  أثر  من  التحقق  حاولت  بها  بأس  ال  التي  الدراسات  من  هناك 

االجتماعي إيجابيا وسلبيا على أداء الطالب الجامعي، ولكننا في هذه الدراسة سوف نكتفي بأخذ  

اآلثار السلبية   عينة من هذه الدراسات وخاصة الحديثة وفق تاريخ نشرها تنازليا والتركيز على

( حول 2009)ما قامت به دروزه    التي أفرزتها على حياة الطالب الجامعية. من هذه الدراسات

التعرف على مدى استخدام الطالب الجامعي لشبكة اإلنترنت بعامة، بأغراضها المختلفة وبمواقعها  

ث استخدمت لهذا الغرض المختلفة من قبل طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية، حي

استبانة وفق مقياس ليكرت ذي الخمسة أوزان ووزعتها على عينة عشوائية من طلبة كلية العلوم  

( بلغت  الجامعة  في  والنوعية 105التربوية  التحليلية  اإلحصائيات  إجراء  وبعد  وطالبة،  طالبا   )

الطلبة لشبكة اإلنترنت بشكل عام   إلى أن استخدامات  الضعيفة  المناسبة، توصلت  بين  تراوحت 

المتعلقة %58.2والمقبولة ) الجامعة  بمتابعة صفحة  أكثر هذه االستخدامات كانت تتعلق  (، وأن 

(، ومن حيث البحث عن مراجع علمية تتعلق بدراستهم  %92.2بتسجيلهم ومتابعة دراستهم فيها ) 

أما استخدامها (.  %85واالستفادة من مواقع البحث المشهورة كجوجل وياهو، فكانت جيد جدا )

(، في  %70بهدف االطالع على آخر األخبار والمستجدات االجتماعية والسياسية، فكانت جيدا )

حين أن االستخدامات التي مورست بشكل ضعيف، فكانت تلك المتعلقة بالمحادثة مع زمالء في 

ة.  إال أن أضعف  جميع أنحاء العالم، والترفيه واأللعاب، واالطالع على آخر األخبار األدبية والفني

وكتابية  صوتية  من  المتعددة  الوسائط  طريق  عن  بالمحادثة  المتعلقة  تلك  كانت  االستخدامات، 

ومرئية، أو المتعلقة باستخدام الهاتف عن طريق اإلنترنت، أو استخدام اإلنترنت للحصول على  

الم بهدف  أو  بهم،  خاصة  إنشاء صفحة  طريق  عن  بأنفسهم  للتعريف  أو  علمية،  عامالت  شهادة 

 (. %27-%46التجارية، حيث تراوحت نسبة ممارساتهم لهذه الفقرات ما بين )
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، ولكن بعد 2010هذه النتائج تعكس الواقع الذي كان عليه استخدام شبكة اإلنترنت قبل عام  

تطور التكنولوجيا وانتشار مواقع التواصل االجتماعي وتعددها، فقد أخذت الدراسات تتجه مباشرة 

حول دراسة أثر هذه المواقع على حياة الناس بعامة، من مثل الفيس بوك وتويتر...الخ، وذلك بهدف 

أجلها من  تستخدم  التي  واألغراض  الطلبة،  من  يستخدمونها  الذين  نسبة  التي  تحديد  والدوافع   ،

( استخدم فيها  2012في السودان عام )العام  مركز الرؤية لدراسات الرأي  قام بها  ما  تشبعها، منها 

السودان بواقع )500عينة عنقودية بلغت ) (  50( طالبا وطالبة اختيرت من ثماني جامعات في 

باستخدامهم لمواقع عن معلومات تتعلق    سألتهمطالبا وطالبة في كل جامعة، وزع عليهم استبانة  

التواصل االجتماعي، وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة، أن العينة المدروسة أجمعت 

اإلنترنت   أنه  بأن  الرغم من  الشخصيعلى  المستوى  فوائد على  لهم  المجال  وخاصة    يحقق  في 

إال أن استخدامه (،  %30.6(، والفكري والتعليمي معا )%24.2التعليمي ) و(،  %35.4الفكري )

متدنية  حرية الرأي  ، ونسبته في  ( %10)  يتجاوزلم  كان متدنيا    واالقتصاديفي المجال الترفيهي،  

تؤثر على القيام شبكات التواصل االجتماعي    استخدام   فيما إذا كانوحول سؤال،  .  (%11.2)أيضا  

( بال، في حين أجاب  %53.9اليومية، فأجاب ما نسبته )  الحياةأنشطة أخرى في    سلبا على ممارسة

على أنشطتهم االجتماعية. وحول سؤال هل ترى    بأن لها تأثير سلبي  مع إقرارهم  %(46.1بنعم )

أن شبكات التواصل االجتماعي لها تأثير سلبي على األسرة والمجتمع بصورة عامة، فأجاب ما  

تأثير سلبي%61.2نسبته ) لها  الذين ال يعتقدون بأن  المجال،    ( بنعم، في حين أن نسبة  في هذا 

أكثر من    مواقع التواصل االجتماعي  امداستخسلبيات  (. من هذه النسب نرى  %38.8)  أقل  فكانت

 . رفيهية واالقتصادية وحرية الرأيتالناحية االجتماعية وال على إيجابياتها وخاصة

الحراث قام  فقد  البحرين،  في  بدراسة Harrath & Alobaidy, 2012)  والعبيدي  أما   )

استطلع فيها أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على األداء األكاديمي للطالب الجامعي، حيث 

( فقرة طبقها إلكترونيا على عينة عشوائية من طلبة 21استخدم لهذا الغرض استبانة تكونت من )

وجد بأن   ( طالبا وطالبة، وبعد معالجة البيانات باإلحصائيات المناسبة،628جامعة البحرين بلغت )

هناك عالقة بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي واألداء األكاديمي للطالب، إيجابيا وسلبيا معا،  

مواقع  من  يستفيدوا  الطلبة  تجعل  التي  الطرق  في  بالتفكير  المربين  أوصى  فقد  ذلك  على  وبناء 

   السلبيات لهذه المواقع التواصل االجتماعي بما يفيدهم في عملية تعلمهم، والتفكير أيضا في معالجة  

 عن طريق توعيتهم وإرشادهم.

( حاول فيها التحقق من  Selvaraj, 2013سلفاراج )وفي دراسة أخرى أجريت في الهند ل

أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على أداء الطالب األكاديمي، وأثرها على النظام التربوي، 

م، واألهداف من جراء استخدامها، حيث استخدم استبانة  واآلثار المترتبة الستخدامها على هذا النظا

( طالبا وطالبة.  وبعد تحليل البيانات  100قاست هذا الغرض، وطبقها على عينة عشوائية بلغت )

التالية:   النتائج  إلى  فقد توصل  المناسبة،  اإلحصائيات  التواصل  1باستخدام  مواقع  استخدام  أن   )

( وأن الطلبة كانوا يقضون وقتا في استخدامها أكثر من 2االجتماعي حرف الطلبة عن دراستهم،  

(  4( وأن هناك فقدان للخصوصية واألمان، 3الوقت الذي يقضونه في قضاء حاجاتهم الشخصية، 

م وأقرانهم  وأهلهم  بأصدقائهم  االتصال  ساعدتهم  المواقع  هذه  أن  كانت  إال  أنها  حساب  على  ع 
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أن هذه المواقع حركت هذا فقد اعتقدوا  مع  و(  5دراستهم واألمور التي تتعلق بمهنتهم المستقبلية،  

البعض، وبإمكان الجميع أن يستخدموها لبناء حياة أفضل، ومشاركة    ممن بعضه  مالعالم، وقربته

نتج من دراسته أن سلبيات  الرأي مع اآلخرين، والحصول على المعلومات واكتساب الخبرات. نست

فكان   ثقافيةاستخدام مواقع التواصل االجتماعي في المواقف التعليمية كان واضحا، ولكن من ناحية  

 .اآلخرلها أثر إيجابي يتجلى في معرفة أخبار العالم ومشاركة الرأي مع 

ثار  ( في السعودية حول الموضوع نفسه حاولت تحديد اآل2014لطيار )اوفي دراسة أجراها  

السلبية واإليجابية التي يتركها استخدام مواقع التواصل االجتماعي على طالب جامعة الرياض في  

مختلف التخصصات العلمية، حيث استخدم استبانة قاست هذا الغرض وطبقها على عينة عشوائية 

( بلغت  الرياض  جامعة  طلبة  المناسبة، 2274من  اإلحصائية  المعالجات  إجراء  وبعد  طالبا،   )

توصل إلى أن أكثر اآلثار السلبية لمواقع التواصل االجتماعي تمثلت في التمكن من إجراء عالقات و

 .مع الجنس اآلخر، واإلهمال في أداء الشعائر الدينية مقبولة اجتماعياغير 

(  Acheaw & Larson, 2015الرسون )قام بها أشيو و  لدراسة الطيار  وفي دراسة مشابهة

استخدام مواقع التواصل االجتماعي على أداء الطالب األكاديمي الجامعي في "غانا"، حول أثر  

حيث استخدما لهذا الغرض استبانة عكست فقراتها أغراض استخدام مواقع التواصل االجتماعي  

بلغت  إفريقيا،  في  في غانا  في تسع مؤسسات  الجامعات  وطبقوها على عينة عشوائية من طلبة 

كانوا  جدا أن معظم الطلبة  ولبة.  وبعد معالجة بيانات الدراسة إحصائيا، فقد  ( طالبا وطا1508)

إلى   دقيقة  ثالثين  يتراوح  بمعدل  يستخدمونه  وأنهم  باإلنترنت،  الموصول  الذكي  التلفون  يملكون 

ثالث ساعات يوميا، وأن استخدام مواقع التواصل االجتماعي  له أثر سلبي على أدائهم األكاديمي،  

دراسة لكي  وبناء على هذه النتائج فقد أوصى الباحثان أن يستخدم الطلبة هذه المواقع في البحث وال

تعوض عدم استخدامهم للمكتبة الورقية بدل التحدث مع األصدقاء والمعارف، وأن يستفيدوا من  

وقتهم في قراءة القصص وإثراء معرفتهم وثقافتهم واألشياء التي تتعلق بدراستهم بدل صرف وقتهم 

التواصل  لمواقع  السلبي  لهذا األثر  المواقع بما ال يفيد، ونظرا  فقد    في استخدام هذه  االجتماعي، 

اقترح الباحثان عمل توعية للطلبة وتعريفهم بمصادر معلومات أخرى تساعد في دراستهم وتحسن 

نستنتج من هذه الدراسة أن األثر السلبي الستخدام مواقع    أداءهم األكاديمي وكيفية الحصول عليها.  

يد وقته، وصرفه عن  التواصل على أداء الطالب الجامعي كان واضحا، حيث أنها عملت على تبد

القراءة والمطالعة، واستخدام المكتبة الورقية، مما دعا الباحث إلى رفع توصية بضرورة توعية 

 الطلبة حول أهمية استخدامها بما يخدم عملية تعلمهم وفائدتهم.

 Minbleوآدم )كانت لمينجل    نفسه  دراسة أخرى أجريت في "غانا" تصب في الهدف  وهناك

& Adams, 2015اوال فيها التحقق من أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على أداء  ( ح

الطلبة في المدارس الثانوية باستخدام استبانة عكست فقراتها هذا االستخدام، ووزعوها على عينة  

عشوائية من الطلبة موزعين في أربع مدارس ثانوية، مع إجراء مقابالت لمدراء المدارس، وكانت  

توصلوا لها أن الغالبية العظمي من الطلبة تستخدم الفيس بوك والواتس أب بهدف   أهم النتائج التي

ر سلبيا على تعلمهم لقواعد اللغة وتهجئتها، والتأخر في الدردشة مع األصدقاء، وأن استخدامها أثّ 

وأكثر   ،تسليم واجباتهم المدرسية، وقضاء وقت أقل في الدراسة، والتأخر في دراستهم تبعا لذلك
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لك فقد وجدوا نسبة عالية من الطلبة مدمين على استخدام هذه المواقع.  وأوصى الباحثان تبعا من ذ

استخدامها  على  والتشجيع  المواقع،  لهذه  الطلبة  استخدام  في  حازمة  سياسة  انتهاج  النتائج  لهذه 

واعدا  ألغراض أكاديمية، وإرشاد الطلبة المدمنين عليها، والتشجيع على استخدام اللغة الصحيحة ق

وإمالء لدى استخدامهم لهذه المواقع والتفاعل معها. هذه النتائج تتفق مع الدراسة المذكورة أعاله  

إيجابياتها وخاصة على   أكثر من  االجتماعي  التواصل  استخدام مواقع  أن سلبيات  والتي وجدت 

 النواحي التعليمية التعلمية. 

هدفت إلى توضيح دور مواقع  على الجامعات العراقية  (  2016دراسة قام بها خليفة )  وفي

التواصل االجتماعي في الترويج للثقافة الوافدة والنمط الغربي وعالقة ذلك بالفصام الثقافي الذي  

( طالبا  376يصيب الهوية، حيث وزع استبانة قاست هذه المجاالت على عينة عشوائية بلغت )

% من مستخدميها  58لي والبصرة وكربالء، وأظهرت أن  وطالبة من عدة جامعات بغداد وبابل وديا

%  15.1% من ساعة لساعتين، ثم  24.2يقضون أكثر من خمس ساعات يوميا على استخدامها،  

 % لساعة أو أقل. 10.2ألكثر من ست ساعات، ثم 

(، واستخدم فيها عينة عشوائية  2016لشوابكة )اأما في األردن، فقد أجريت دراسة قام بها  

( طالبا وطالبة، وّزع 480طلبة البكالوريوس الذين يدرسون في الجامعة األردنية بلغت )  طبقية من

( فقرة  قاست استخدام مواقع التواصل االجتماعي في خمسة مجاالت: 30عليهم استبانة تكونت من )

( ودور مواقع التواصل االجتماعي في العملية  2( أهمية استخدام مواقع التواصل االجتماعي،  1

( 4( واإلفادة من مواقع التواصل االجتماعي في أغراض الدراسة والبحث،  3التعليمية التعلمية،  

االجتماعي،   التواصل  استخدام مواقع  االجتماعي.  5ومزايا  التواصل  استخدام مواقع  ( وسلبيات 

د توصل الباحث إلى أن تصورات الطلبة لدور مواقع  وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة، فق

ال يستهان بها حيث   استخدام هذه المواقع إال أن سلبيات التواصل االجتماعي كانت جيدة وإيجابية،

 . العملية التعليمية التعلمية  في أثرها السلبي على( وخاصة  %77.2نقطة أي بنسبة ) (3.86)  بلغت

( كانت  Jepngetich, 2016"كينيا" قام بها جيبنجتيش )في إفريقيا، فقد أجريت دراسة في  و

( في مدينة "إلدوريت" Moi Universityعبارة عن رسالة ماجستير نوقشت في جامعة "موي" )

(Eldoret غرب كينيا، هدفت إلى التحقق فيما إذا كان الستخدام وسائل التواصل االجتماعي أثر )

إذا   الطالب األكاديمية، وفيما  كان هذا االستخدام يؤثر على تفاعلهم االجتماعي وجها على حياة 

( جامعة حكومية وخاصة من مدينة إلدوريت 43لوجه.  ولتحقيق هذا الهدف، اختار الباحث من )

( فيها  وطالبة،  50000المسجل  طالبا  )اختار  (  من  تكونت  عشوائية  وطالبة 250عينة  طالبا   )

مية، وطبق عليهم استبانة قاست هذه األهداف، يدرسون في خمس جامعات من تلك الجامعات الحكو

مع إجراء مقابلة لعينة منهم.  وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة كالمنهج التحليلي والمنهج 

الوصفي، فقد توصل الباحث إلى أن مواقع التواصل االجتماعي ال تشكل خطرا حقيقيا على تفاعل 

الطلبة يفضلون استخدامها على غيرها من وسائل التواصل.  ، إال أن  مع غيرهم  الطالبة وجها لوجه

هذه النتيجة تدل على رغبة الطلبة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي، وفي الوقت نفسه ال تقلل 

 من تفاعلهم االجتماعي مع غيرهم وجها لوجه.
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ِ( للسيف  دراسة  جامعةAlsaif, 2016وفي  في  أجراها   Cardiff)  كارديف  ( 

Metropolitan University  التحقق من أثر مواقع التواصل االجتماعي  هدفت إلى  ( في لندن

( الغرض  لهذا  استخدم  الطلبة، حيث  والحاسوب، 40على  األعمال،  في مساق  يدرسون  ( طالبا 

مقابلتهم  على  الدراسة  واعتمدت  للمعلومات،  أساسي  كمصدر  األحداث  وإدارة  والضيافة، 

( فقرة تعلقت بكيفية استخدامهم لمواقع التواصل  21هم تكونت من )ومالحظاتهم وتطبيق استبانة علي

كما استخدم الباحث المنهج النوعي في تحليل النتائج الذي يعتمد على وصف العينة   .  االجتماعي

اعتمد على المراجعات  والمدروسة أكثر من التحليل الكمي الذي يعتمد على األرقام واإلحصاءات،  

قة المنشورة في مصادر موثوقة.  وكانت أهم النتائج التي توصل لها أن  النظرية للدراسات الساب

التواصل االجتماعي ألكثر من خمس  71نسبة   المدروسة كانوا يستخدمون مواقع  العينة  % من 

% منهم كان يقضي أكثر من ثماني ساعات يوميا على استخدامها، في حين أن  19سنوات، وأن  

 ساعتين إال خمس ساعات، وتوصل أن نسبة استخدام الذكور لهذه المواقع % كان يقضي ما بين  35

لها،80كانت أعلى من نسبة استخدام اإلناث    96.29% العينة 38وتوصل أيضا أن    %  % من 

المدروسة كانوا يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بهدف بناء العالقات االجتماعية واكتساب  

من العينة المدروسة كان هدفهم مواكبة ومعرفة ما يدور حولهم، %  24في حين أن نسبة  ،  األصدقاء

% من العينة المدروسة كان استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي بهدف التعاون  21ووجد أن  

التسلية ب  المتعلقةفي حين أن أدنى النسب كانت    ،مع زمالئهم الطلبة باألمور التي تتعلق بدراستهم

عا%9.5  والترفيه وبشكل  فإن  .   التواصل 45م  لمواقع  بأن  أجابوا  المدروسة  العينة  من   %

أثر38على دراستهم، في حين أن    اإجابي  ااالجتماعي أثر المواقع  لهذه  أجابوا بأن   و  ،اسلبي  ا% 

أدائهم أخرت % وافقوا على أن مواقع التواصل االجتماعي قللت من تركيزهم على دراستهم و26

% أجابوا بأن هذه المواقع لها أثر سلبي على حياتهم بشكل  33أيضا أن  ، ووجد  الجامعي بشكل عام

على حالتهم الصحية    أثرتأجابوا أنها  %  4.7  ، واإيجابي  ا% أجابوا بأن لها أثر67عام، في حين  

 أيضا.

(  2017هناك دراسة أجريت في جامعة القادسية في العراق قام بها كل من سهيل وإبراهيم )و

استخدام مواقع التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي في كلية علوم الحاسوب  أثر  ب  تعلقت

 طلبة ( فقرة، وطبقوها على عينة عشوائية من  12والرياضيات، حيث استخدما استبانة مكونة من )

وكانت نتيجة الدراسة    ( طالبا لديهم حساب على مواقع التواصل.100جامعة القادسية تكونت من )

كان أعلى   (80.02%الدراسي ) التحصيل على ر السلبي لمواقع التواصل االجتماعيأن نسبة األث

 ( اإليجابي  األثر  النسب    (75%من نسبة  في هذه  التي ساهمت  المجاالت  الباحث  أن يحدد  دون 

وعلى الرغم من األثر اإليجابي الجيد لمواقع التواصل االجتماعي   ،اإليجابية.  وهذا يدل  وأالسلبية  

ل الدراسي، إال أن  األثر السلبي يفوق األثر اإليجابي، مما يستدعي معالجته حتى تعم  على التحصي

 فائدة هذه المواقع في تحسين عملية التعلم والتعليم.

فحص كيف ينظر الطلبة الجامعيون في السعودية    فيها  ( حاول2017وهناك دراسة للغامدي )

( الوظيفة السيكلوجية، 1العربية ومصر إلى أثر مواقع التواصل االجتماعي في ثالثة مجاالت:   

( واألخالق والسياسة، وطبقت استبانة قاست هذه المجاالت  3( والقيم الثقافية وعمليات التفكير،  2
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بل البلدين  )على عينة عشوائية من جامعات  نظرية  200غت  برامج  في  ( طالبا وطالبة مسجلين 

وعملية، مئة منها في السعودية ومئة أخرى في جمهورية مصر العربية، وكانت بواقع مئة من  

النتائج التي توصلت لها أن أداء الطلبة منقسمة  الذكور والمئة األخرى من اإلناث.  وكانت أهم 

ل االجتماعي تؤدي إلى نتائج سلبية على الوظائف حول فيما إذا كانوا يعتقدون أن مواقع التواص

القيم الثقافية واألفكار والمعتقدات.  أما من حيث األخالق والسياسة فالشباب السعوديون والنفسية، 

اإلناث اعتقاد  أن  و  ،اأكثر من اعتقاد المصريين له  سلبية في هذا الجانب  اكانوا يعتقدون أن لها آثار

 .المصريين أكبر من اعتقاد الذكورالجانب كان السلبي على هذا  المصريات

باستطالع عينة من دول عربية قام فيها  (  2018)يوسف  ووجريج وقرقماز    وفي دراسة للحلو

مختلفة حول أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الحالة النفسية للطالب الجامعي العربي، 

الشباب   من  عينة  على  وطبقوها  النفسية،  الحالة  فقراتها  عكست  استبانة  الباحثون  استخدم  حيث 

التي   بين    تراواحتالجامعي  ما  البلدسنة  20-18)أعمارهم  في  الجمهورية (  التالية:  العربية  ان 

من  تكونت  فلسطين  ودولة  الهاشمية،  األردنية  والمملكة  السعودية،  العربية  والمملكة  اللبنانية، 

( فردا.  وكانت أهم النتائج التي توصلوا لها أن نسبة اإلناث الذين يستخدمون مواقع التواصل  668)

(، وأن %43.7ن أن استخدام الذكور بلغ )( من العينة المدروسة في حي%56.3االجتماعي بلغت )

( يشكلون النسبة األكبر لهذا االستخدام،  %69.6( سنة أي بنسبة )18-21الفئة العمرية ما بين )

كما وجد فروقا ذات داللة إحصائية بين ارتفاع المعدل اليومي الستخدام مواقع التواصل االجتماعي  

ونه على عملهم وأهلهم وأصدقائهم، وقد يؤدي بهم واإلدمان على اإلنترنت مما يجعل الشباب يؤثر

عدم االهتمام بالقيام بواجباتهم تجاه أنفسهم، وشعورهم بالغيرة واإلحباط، ووهن في العزيمة   إلى

الشباب   لدى  باإلحباط  الشعور  أن  وجد  كما  واإلنتاجية.  االستقرار  لتحقيق  المثابرة  وقلة  للعمل، 

والخداع،  كالحجب،  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  األصدقاء  به  يقوم  ما  من  يأتي  العربي 

على نفسية   الستخدامها  اسلبي  اأن هناك أثرنستنتج من هذه النتائج    والكذب، والشتيمة، والتشهير.  

، كاإلدمان واالبتعاد عن األهل واألصدقاء، وعدم القيام بالواجبات الحياتية بهالطالب ال يستهان  

 كما يجب، والشعور باإلحباط والغيرة والعزلة، وهذه كلها تحتاج إلى معالجة.

إفريقيا Amadi & Ewa, 2018)  ألمادي وإيوادراسة    وفي ( أجريت في "نيجيريا" في 

األكاديمي   األداء  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  أثر  من  التحقق  الباحثان  فيها  حاول 

للطالب الجامعي المتمثل بمعدلهم العام، حيث اختاروا لهذا الغرض عينة عشوائية من طلبة "جامعة 

( طالبا وطالبة مستخدمين منهج 400( بلغت )Rivers State Universityنيجيريا )  األنهار" في

دراسة الحالة مع أسلوب المقارنات بين الطلبة.  وكانت أهم النتائج التي توصال لها أن معظم الطلبة  

أثراليعتقدون أن   التواصل االجتماعي  قللت من    اسلبي  استخدام مواقع  أنها  على دراستهم، حيث 

وبالتالي   واستخدام المكتبةالذي يكرسونه للدراسة، وشتتت انتباههم في أثناء المحاضرة،    الوقت

أن يقضوا   الطلبة رت على معدلهم العام الجامعي.  وبناء على هذه النتائج فقد أوصيا بأن على  أثّ 

أيضا بأن يستخدم    نمعظم وقتهم في الدراسة أكثر منه على مواقع التواصل االجتماعي، وينصحا

الطلبة "الويكيبيديا" في األمور التي تحسن دراستهم وأبحاثهم الجامعية.  هذه الدراسة تدل على  

 لدراسي. األثر السلبي الواضح لمواقع التواصل االجتماعي على األداء الجامعي وتأخرهم ا
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للجبوري   دراسة  وبياتوهناك  (  Aljuboori, Fashakh & Bayat, 2019)  وفشخه 

  درسوا فيها أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على عينة من الطلبة الجامعيين في العراق

( في جامعة  50)(:  201بلغت  في 74، و)كربالء  ( من جامعة77، و )تكريت( طالبا وطالبة   )

على    جامعة االجتماعي  التواصل  مواقع  تأثير  تعكس  استبانة  عليهم  والتكنولجيا ووزعوا  العلوم 

 ( واجتماعية وتجارية،4( وسياسية،  3( وأكاديمية،  2( تأثيرات عامة،  1الطلبة في أربعة محاور،  

ي  وذلك ف  ،على الطالب أكاديميالمواقع التواصل  ه على الرغم من اآلثار اإليجابية وتوصلوا إلى أن

العلمية والمراجع  للمعلومات  كمصدر  من  وخاصة  العلمية  الفيديوهات  مشاهدة  و  استخدامها 

  حصوله   لدىعلى الطالب  الوقت والجهد والمال    وعلى الرغم من توفير،  اليوتيوب والفيس بوك

المعلومات آثعلى  لها  أن  إال  بين  ا ،  االجتماعية  العالقات  ضعف  في  تجلت  سلبية  األقارب  را 

السلبي  انتهاك الخصوصية واالبتزاز، واإلدمان على االستخدام وتأثيرها  إلى جانب  ،  واألصدقاء

على    نها ال تغني عن التسوق الطبيعيأل  التجاريةتفيد في الناحية    كما أنها العلى الصحة العامة،  

 .خطيرة  أن لها نتائجومن الناحية السياسية فقد بينت   .أرض الواقع

للنجاد  & Alnjadat, Hamaidi, Kilani)  وحميدي وكيالني وحسوانات  وفي دراسة 

Hasswan, 2019  هدفت إلى تقييم الفروق بين الجنسين في كلية الطب في جامعة الشارقة للتنبؤ )

الغرض   لهذا  واستخدموا  األكاديمي،  أدائهما  على  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  بتأثير 

( أوزان  بأربعة  األداء  (  4-1استبانة  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  تأثير  عن  تسأل 

%  61( طالبا وطالبة كان منهم  328طبقوها على عينة عشوائية من الطلبة بلغت )  يمي، ثماألكاد

من استخداما لها  أكثر    كانوا  اإلناثالتي توصلوا لها أن  النتائج  أهم  وكانت    .% ذكور39و    ،إناث

تراوح متوسط الوقت المستخدم فيها  كما أن  وا أكثر إدمانا من اإلناث،  الذكور كان  إال أن  ،الذكور

باستخدامها أكثر من الذكور، وأوصى   سلبيا  ساعة يوميا، وأن األداء األكاديمي لإلناث تأثر  3-2من  

في  الباحث بناء على هذه النتائج بصياغة المبادئ التوجيهية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي  

 لتحسين األداء األكاديمي للطالب.  هدفها تعليمية أغراض

ونيكراند وقوين رديللي  اركي  ما قام بهولعل من أحدث هذه الدراسات حتى إعداد هذه الدراسة  

في  (  Ricciardelli, Nackerud, Quinn, Sewell & Casiano, 2020)  كازيانووسويل و

التعرف على استخدامات مواقع  دراسة   إلى  لدى عينةهدفت  االجتماعي  من   عشوائية  التواصل 

( طالبا  57في الجنوب الشرقي في الواليات المتحدة بلغت ) عامةالطلبة الذين يدرسون في جامعة  

( فقرة سألتهم عن مدى  55طبقوا عليهم استبانة تكونت من )العمل المجتمعي، ووطالبة يدرسون  

التواصل االجتماعيب معرفتهم   إذا كانمواقع  المجتمعية، و  وا يستخدمونها، وفيما  ما في دراستهم 

  وكانت أهم النتائج أن الطلبة  ،في تطورهم المهني مستقبال  منهااستفادتهم  مدى  اتجاهاتهم نحوها، و 

حولها،    كان متناقضة  اتجاهات  عنها  وحوللديهم  مع  فوائد  و  ،معرفتهم  توصيتهم  استخدامها، 

تعرف الطالب   عن مواقع التواصل االجتماعيبموضوعات    مناهجهم الدراسية  تدمج  ضرورة أن

 ، إال أنهم تذمروا من أن بعض الطلبة يقضون وقتا طويال في استخدامها. وباستخداماتها بها

( حول اآلثار السلبية الستخدام مواقع التواصل  Gorhe, 2020أجراها جورهي )  دراسةو

لطلبة الجامعيين في جامعة فرانسسكو في الواليات المتحدة االجتماعي على عينة عشوائية من ا
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( طالبا وطالبة طبق عليهم استبانة تسألهم عن أثر استخدام مواقع التواصل 526األمريكية بلغت )

األكاديمي، وتوصل أدائهم  السلبية    إلى  على  اآلثار  الطلبة رصدوا كثيرا من  اإلدمان، أن  أهمها 

على دراستهم أيضا.  كما أدت    ل من التركيز ، وقلالشرحفي أثناء  على المحاضر  وفقدان التركيز  

األساتذة تفاعلهم وجها لوجه مع    وقللت منضعف في أداء الواجبات والتعيينات الدراسية،    إلى  

الذي سبب ناهيك أن اإلدمان  . ثقتهم بأنفهسم ومشاركة اآلخرين بوجهات نظرهم قللمما  ،الناسو

مثل القلق واالكتئاب  نفسية    عقلي، ومشاكلالضغط  الالمستمرة، و  وبالبحلقةتأرجح في المزاج    لهم

وفقدان الثقة وإضاعة الوقت بما ال يفيد.  كل هذه السلبيات أثرت على   والعزلة عن العالم الحقيقي

في    ولخلص القيو  .   أيضا  مستقبلهم المهنيعلى    وتأخره، وهذا من شأنه يؤثرأدائهم األكاديمي  

توعية الطلبة حول عدم استخدامها    األجدىال نستطيع أن نلغي اآلثار السلبية، فمن  ، بما أننا  دراسته

  ت عالقا  إقامةمن مثل البطالة وعدم    ،إذا فعلوا ذلك  بيان ضررها على مستقبلهممع  بشكل كبير  

أن  بلهم    يحالتوض، مع  وعلمي ومنطقي  بشكل مناسب  تفكيرهمتطوير    وعدم  أو تطويرها،  اجتماعي

أنه يجب توعية الطلبة   ويضيفالواقع االفتراضي ال يغني عن الواقع الحقيقي والتفاعل مع الناس.   

من    المعرفة  وتبادلالتعلم  بأن االستخدام الصحيح لمواقع التواصل االجتماعي هو الذي يؤدي إلى  

ومناقشةمثل   وثائقية  أفالم  كال   مشاهدة  الطلبة  مع  أكاديمية  مشاكل    تعييناتأمور  أي  دراسية  أو 

مستقبلهم منوط  ن  أل  ومن ثم على مستقبلهم،  األكاديمي  أدائهمعلى    مما يترك أثرا إيجابياأخرى،  

 .بنجاحهم وأدائهم األكاديمي الجيد

 استنتاج عام 

نالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة التي أجريت في بلدان مختلفة، سواء في العالم 

الهند، أو أفغانستان، أو إندونيسيا   التواصل  أو أمريكا  العربي، أو إفريقيا، أو  أن استخدام مواقع 

نواحي ما زال يتعلق بال  االستخداماالجتماعي بين الطلبة والمعلمين في ازدياد مضطرد، وأن هدف  

االجتماعية كالتواصل مع األهل واألقارب واألصدقاء، ومعرفة ما يجري حولهم من أحداث عالمية  

وسياسية أكثر من استخدامه في النواحي التعليمية التعلمية أو الثقافية والمعرفية.  أما بالنسبة للطالب 

خدمة أهداف تعلمية تعليمية    لمواقع التواصل فيه  الجامعي على وجه الخصوص، فما زال استخدام

ودراسته   األكاديميأو بحثية دراسية ضعيفا نسبيا، كما أن هذا االستخدام له تبعات سلبية على أدائه  

من مثل تبديد وقته وتشتيت انتباهه عن التركيز في الدراسة، وإبعاده عن استخدام المكتبة    وصحته

ال يخلو من اإليجابيات والتي تتعلق    استخدامهالورقية الى غير ذلك من السلبيات.  ومع هذا فإن ا

بتبادل الرأي مع الطلبة اآلخرين والمعلمين حول أمور تتعلق بدراستهم ومناهجهم الدراسية، وتبادل  

 المعرفة العلمية بينهم، ولكن نسبة هذه اإليجابيات كانت منخفضة نوعا ما.

لغربية من فلسطين حول استخدام الدراسات التي أجريت في الضفة ا  لمحدوديةمن هنا، ونظرا  

االجتماعي التواصل  عام  مواقع  قلة  ،بشكل  هذا    مع  وإيجابيات  سلبيات  تحدد  دراسات  وجود 

اآلثار   تقارن بينناهيك عن عدم وجود دراسة    أداء الطالب األكاديمي ودراسته،االستخدام على  

الذي يعتمد على  الجامعي التقليدي    التعليم  نظام  على أداء الطالب األكاديمي في  لهذه المواقع  السلبية

مقارنة   بالدرجة األولى  والمصادر التعليمية الورقية  والدوام والتعلم الوجاهي  والمحاضرة  المحاضر

أكثر  والمصادر التعليمية اإللكترونية الذي يعتمد على التكنولوجيا في نظام التعليم المفتوح  بنظيره
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المحاضر الوجاهي   من  التعلم  أو  بالدوام  الطالب  إلزام  إلى  مع عدم  الحالية هدفت  الدراسة  فإن   ،

على   أداء  التعرف  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  الستخدام  السلبية  الجامعي   اآلثار  الطالب 

في  الفلسطيني   يدرس  النظام  الذي  مختلفين:  تعليميين  متمثال  نظامين  النجاح  بالتقليدي  جامعة 

يتأثر سلبي  الهذا االستخدام  ، وفيما إذا كان  جامعة القدس المفتوحةب متمثال    النظام المفتوحو  ،الوطنية

 . بعوامل أخرى ذات عالقة

 الطريقة واإلجراءات

 المجتمع األصل 

التي كانت    والعلوم اإلنسانيةالعلوم    كليةالمجتمع األصل لهذه الدارسة من جميع طلبة  تكون  

في جامعتي النجاح الوطنية وجامعة القدس المفتوحة فرع نابلس على  تعرف بكلية اآلداب سابقا  

المجتمع  حجم  ، حيث بلغ  2019-2018مستوى البكالوريوس، والمسجلين في الفصل األول لعام  

العلوم في جامعة النجاح ) (  734( ذكورا و )161( طالبا وطالبة، بواقع )895األصل في كلية 

( إناث.  في 1709( ذكور و )357( طالبا وطالبة، بواقع )2066)اإلنسانية    العلومإناثا، وفي كلية  

المفتوحة، فرع نابلس ) القدس  العلوم في جامعة  المجتمع األصل في كلية  ( طالبا  602حين بلغ 

(  84وطالبة، بواقع )( طالبا  508( إناث، وفي كلية اآلداب )420( ذكور، و ) 182وطالبة، بواقع )

 ( إناث. 424ذكور، و )

 عينة الدراسة

كلتا الكليتين، بلغت   ومنمن المجتمع األصل في كلتا الجامعتين،  بسيطة  عينة عشوائية    سحبت

العلوم  500كان منها )( طالبا وطالبة،  920) النجاح بكليتيها  والعلوم ( طالبا وطالبة من جامعة 

(  92)بواقع    ( طالبا وطالبة339، استجاب منهم )اإلنسانية التي كانت تعرف بكلية اآلداب سابقا

(  420( إناث؛ في حين بلغت عينة جامعة القدس المفتوحة بكليتيها العلوم واآلداب:  )247ذكور، و )

 ( إناث. 237( ذكور، و )174) بواقع  ( طالبا وطالبة411) طالبا وطالبة استجاب منهم

 المتغيرات المستقلة

الطالب،   كانت جنس  المدروسة  المستقلة  العامة،   ومنحى تخصصهالمتغيرات  الثانوية  في 

الجامعية، وعدد الساعات التي يقضيها يوميا على مواقع وسنته التي يدرس فيها، الجامعية والكلية 

وفيما إذا كان ومعدله الجامعي حتى تاريخ تطبيق الدراسة،    وفئته العمرية،  االجتماعي،التواصل  

كان   إذا  وفيما  الجامعة،  في  دراسته  خالل  هواية  يعمل  جان  هايمارس له  التواصل    بإلى  مواقع 

 االجتماعي.

 المتغيرات التابعة

كما عكستها فقرات   اسلب  االجتماعي المتغير التابع في درجة استخدام مواقع التواصل  تمثل  

 وصحيا. كاديميا، واجتماعيا، مجاالت: أ ثالثةفي استبانة الدراسة 
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 أداة الدراسة

  وفق مقياس "ليكرت" ذي الخمسة أوزان تعكس فقراتها التأثير   الباحثةتم بناء استبانة من قبل  

التواصل االجتماعي على  السلبي الجامعي.  وقد اعتمدت  الطالب    أداء  المحتمل الستخدام مواقع 

عينة عشوائية من   استطالعوفي بناء االستبانة على ما جاء في األدب التربوي من ناحية،  الباحثة

( بلغت  النجاح  المحتملة الستخدام مواقع   ( 94طلبة جامعة  السلبية  التأثيرات  طالبا وطالبة حول 

وبناء على هذا االستطالع وضعت استبانة تكونت من    . وبالتالي،أدائهمالتواصل االجتماعي على  

التواصل االجتماعي وجاءت في  31) التأثيرات السلبية المحتملة الستخدام مواقع  ( فقرة عكست 

( فقرة أيضا، 13( فقرة، واالجتماعي تكون من )13ثالثة مجاالت: المجال األكاديمي وتكون من )

تأثيرها على   ( فقرات.  وضع لكل فقرة خمسة5والصحي من ) التدرج في شدة  أوزان عكست 

( ابتداء من وزن  )  ال(  1الطالب  الفقرة ضعيف جدا، ووزن  تأثير  أن  ليعني  ( ال 2أوافق بشدة، 

أوافق، ليعني    4، و)متوسط( أوافق نوعا ما ليعني أن تأثيرها  3أوافق، ليعني أن تأثيرها ضعيف، )

ها قوي جدا. وفي نهاية االستبانة، وردت أسئلة أوافق بشدة، ليعني أن تأثير  (5أن تأثيرها قوي )

أثر على   لها  أن يكون  لدراستها كعوامل مستقلة والتي يمكن  بيانات شخصية  الطالب عن  تسأل 

و كجنسه،  االجتماعي،  التواصل  لمواقع  العامة،  منحى  استخدامه  الثانوية  في   وكليتهتخصصه 

وفئته    ا على مواقع التواصل االجتماعي،الجامعية، وعدد الساعات التي يقضيه  ، وسنتهالجامعية

يما كان له هواية  ا كان يعمل خالل دراسته أم ال، وفوفيما إذ  العمرية، ومعدله الجامعي لتاريخه

 يمارسها إلى جانب استخدام مواقع التواصل االجتماعي أم ال. 

 صدق االستبانة

بعرضها    الباحثةللتأكد من صدق محتوى االستبانة، وأنها تقيس ما وضعت لقياسه، قامت  

التعليم    أربعة زمالء ( زمالء:  6)على   التدريس في  ومتخصصين في تكنولوجيا  كل من  أساليب 

القدس المفتوحة  منجامعة النجاح واثنين    من، اثنين  كلية العلوم التربوية ممن    وزميلين،  جامعة 

التعلم اإللكتروني في    يعملون في المفتوحةمركز  القدس  ويحملون شهادة بكالوريوس أو    جامعة 

أن ينظروا   الستة  دبلوم في الحاسوب والتكنولوجيا، مع خبرة في الموضوع.  وقد طلب من الزمالء

التأثير   التواصل االجتماعي  السلبيفي فقرات االستبانة وفيما إذا كانت تعكس  ،  الستخدام مواقع 

  الباحثةإذا كان لديهم أي تعديل أو إضافات على فقراتها.  وبعد استرداد االستبانات، فلم تجد  وفيما 

وجميع فقراتها    وأجمعوا أنها شاملة ال غبار عليها تذكر أو تعليق عليها،    جوهرية  مالحظات  ةأي

 تعكس التأثير السلبي المحتمل الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على أداء الطالب الجامعي. 

 ثبات االستبانة

الذي    االستبانة، فقد حسب معامل الثبات باستخدام معادلة )ألفا كرونباخ(  ثباتأما من حيث  

االستبانة  عكس مدىي لفقرات  الداخلي  بلغ معاماالتساق  االستبانة ، حيث  فقرات  لجميع  الثبات   ل 

(0.93)  . 
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 إجراءات الدراسة 

المفتوحة في    لها  بالتعاون مع زمالء   الباحثةقامت   القدس  الوطنية، وجامعة  النجاح  جامعة 

بثالثة أسابيع، بتوزيع   (2019-2018فرع نابلس، وقبل نهاية الفصل األول من السنة األكاديمية )

  عتين وفق العينة المدروسة، وطلبت استبانة الدراسة على طلبة كليتي العلوم واآلداب في كلتا الجام

منهم إرجاعها في غضون أسبوع قبل البدء باالمتحانات النهائية.  وكانت تعليمات االستبانة واضحة 

على هويتهم، مع   يدلسمهم أو أي شيء اإلجابة بصدق وأمانة دون الحاجة إلى كتابة ا على تحثهم

التأكيد على ضرورة اإلجابة عن جميع فقرات االستبانة بمفردهم دون مشاركة غيرهم أو التأثر 

   بهم، ثم اختيار وزن واحد لكل فقرة كما يرونه مناسبا من وجهة نظرهم، وذلك خدمة للبحث العلمي. 

بياناتها    االستبانات  الباحثةوفعال، وفي غضون أسبوع جمعت   الجامعتين، وحللت  من كلتا 

 . ( SPSSوعالجتها إحصائيا باستخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية المعروفة بـ )

 منهج البحث والمعالجات اإلحصائية

المتوسطات،   بحساب  والمتعلق  تارة  الوصفي  المنهج  استخدم  الدراسة،  أسئلة  مع  انسجاما 

المئويةواالنحرافات   ؛ والمنهج لمضمون فقرات االستبانة  وصفيمع تحليل    المعيارية، والنسب 

أخرىالتحليلي تارة  اختبار  ،  و   باستخدام  مستقلتين،  لعينتين  باستخدام  "ت"  "ف"  أخرى  اختبار 

مستوى ثقة   عند (Two-Way ANOVAألكثر من متغيرين مستقلين في تحليل التباين الثنائي )

إحصائية،    ،فأحسن  (05.) داللة  أظهر  ما  إذا  البعدية  حتى  المقارنات   Post-hoc)أجريت 

ANOVA)   "باستخدام اختبار "شيفيه(Scheffe )لتحديد مكان الداللة اإلحصائية. 

 ومناقشتها  النتائج

، وكانت أهم  المناسبة  والوصفيةالكمية  حللت بيانات الدراسة بإجراء المعالجات اإلحصائية  

 توصلت لها ما يلي:النتائج التي 

ما درجة تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي سلبا على أداء الطالب في    السؤال األول:  

كل من جامعة النجاح الوطنية التي تنتهج النظام التعليمي التقليدي، وجامعة القدس المفتوحة/فرع 

هناك فرق له داللة احصائية في درجة    وفيما إذا كان نابلس التي تنتهج النظام التعليمي المفتوح؟  

 االستخدام بين الجامعتين؟هذا 

اختبار "ت"    (:1)جدول   طلبة جامعه متوسط  و  الوطنية  النجاح  جامعة  طلبةمتوسط  بين  نتائج 

 .االجتماعي سلبا  استخدام مواقع التواصل لتأثير القدس المفتوحة

 نمط الجامعة
عدد أفراد  

 العينة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجات  
 الحرية

قيمه 
 "ت" 

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

 )ألفا( قيمة 
جامعه 
 النجاح

339 3.01 .87 
(1:748) 4.51 .000** 

القدس  جامعه 
 المفتوحة

411 2.66 .90 
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ي  مواقع التواصل االجتماع  تأثير استخدامدرجة    باستخدام اختبار "ت" أن  1جدول    يظهر

على   من تأثيرها  (3.01)م=  كانت أعلى  جامعة النجاح كنظام تعليمي تقليدي  طالبأداء   ا علىسلب

إال   ،(  α=000.، ألفا تساوي )وبفرق له داللة إحصائية  (2.66جامعة القدس المفتوحة )م=طالب  

يمكن  و   .المتوسط  درجة  على أول عتباتوهو    نوعا ما،  ضعيفا  ما زال  أن التأثير في كلتا الجامعتين

النتيجة هذه  في  أن    في  تفسير  التعليمي  النجاح  النظام  المحاضرجامعة  على  والمصادر     يعتمد 

جامعة   نظام  كما هو الحال فياألدوات التكنولوجية    استخدامعلى  أكثر مما يعتمد   التعليمية الورقية

المفتوحة التعليم  على  أساسا  يقومالذي    القدس  في  التكنولوجيا  قد    ،استخدام  الطالب  مما  في  يجد 

أكثر من طالب جامعة  كاديمية  األ شتى غير    في أغراض  هذه المواقعالسخدام    وقتاجامعة النجاح  

المفتوحة أعلى من طالب  ة  سلبا بدرج  عليهأثرت  من هنا فقد    ويقضي عليها وقتا أطول،  القدس 

  ؛2018  ن الحلو وآخرو  ؛2017تتفق مع دراسات )إبراهيم    .  هذه النتيجةالمفتوحة  جامعة القدس

 Aljuboori, et al. 2019; Amadi & Ewa, 2018; Grohe؛  2014؛ الطيار  2016خليفة  

2020; Selvaraj, 2013  ستخدام مواقع التواصل االجتماعي ال  وجدت بأن هناك سلبيات( التي

 الدراساتبعض  تختلف من ناحية أخرى مع  إال أنها  ،  وتؤخره  على أداء الطالب األكاديميتؤثر  

 ;Aljuboori, et al. 2019؛  2016  ،؛ الشوابكه2012  ،)مركز الرأي للسوادن  األخرى أمثال

Jepngetich 2016  )بما فيها األداء   التي وجدت أن إيجابيات مواقع التواصل أكثر من سلبياتها

 األكاديمي. 

هل هناك فروق لها داللة إحصائية بين درجة تأثير استخدام مواقع التواصل      السؤال الثاني:

االجتماعي سلبا على أداء الطالب في جامعة النجاح الوطنية مقارنة بأداء نظيره في جامعة القدس 

 مجاالت الدراسة: أكاديميا، واجتماعيا، وصحيا؟  باعتبارالمفتوحة 

مواقع التواصل االجتماعي سلبا على  استخدام  تأثير    متوسطاختبار "ت" بين    نتائج   (:2)جدول  

النجاح جامعة  المفتوحة  متوسطو  طلبة  القدس  جامعه  الدراسةوفق    طلبة    ، أكاديميا  :مجاالت 

 . وصحيا ،واجتماعيا

مجاالت 
استخدام مواقع 

التواصل 
 االجتماعي سلبا

جامعه النجاح  
كنظام تعليمي 

 اعتيادي 
 م )ع( ن 

جامعه القدس  
المفتوحة كنظام  
 تعليمي مفتوح

 م )ع( ن 

درجات  
 الحرية

قيمة 
 "اختبار"ت

مستوى 
 الداللة

 اإلحصائية
 )ألفا( قيمة 

المجال  
 كاديمي األ

3.00 
(.92 ) 

339 

2.91 
(1.09 ) 

411 
1:748 1.20 .229 

المجال  
 االجتماعي

2.86 
(.95 ) 

339 

2.46 
(.94 ) 

411 
1:748 5.72 .000** 

 الصحي المجال 
3.17 

(.96 ) 
339 

2.59 
(.98 ) 

411 
1:748 8.00 .000** 



ــ ـ ــ  هأفنان دروز  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2377ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باختالف    النجاح  جامعةطالب    على أداء  سلبا  تأثير استخدام مواقع التواصل أن    2يظهر جدول  

االستخدام الصحي   ،مجاالت  المجال  في  أعاله  األكاديمي(3.17)م=  كان  ثم    ، (3.00)م=  ، 

في المجال    كان  على طالب جامعة القدس المفتوحة  تأثيره، في حين كان  (2.91)م=  فاالجتماعي

ولدى المقارنة     .(2.46)م=  االجتماعي  وأخيرا  ،(2.59)م=  ، ثم الصحي(2.91)م=  األكاديمي أوال

كان أن طالب جامعة النجاح    وجدهذه المجاالت،  كل مجال من  في الجامعتين على    الطلبةبين أداء  

المفتوحةأكثر تأثرا سلبيا من طالب جامعة ا وبفرق له    في المجالين الصحي واالجتماعي  لقدس 

درجة مع أن   األكاديمي المجال  فيولم يوجد فرق بينهما  (،a=.000) داللة إحصائية، ألفا تساوي

جامعة    نظيره فيمن   (3.00)م=  أعلى  كانت  األكاديمي  على هذا المجال  طالب جامعة النجاح  تأثر

 األولفي حين احتل الترتيب    ،ين هذه المجاالت  الثانيواحتل الترتيب    (2.91)م=  القدس المفتوحة

المفتوحة  بالنسبة القدس  النجاح كما      .لطالب جامعة  النتيجة في أن طالب جامعة  وقد تفسر هذه 

من طالب  ميةألغراض غير أكادي مواقع التواصل االجتماعي يجد وقتا أكبر في استخدامأسلفنا قد 

 ؛أكثر من الطالبيم في الجامعة يعتمد على المحاضر  بسبب أن نظام التعل  جامعة القدس المفتوحة

زمالئه وأهله وأصدقائه    من تفاعله مع  فتقلل  بشكل عام،  عالقاته االجتماعيةيؤثر سلبا على  مما قد  

، كما  تهز معتقداته التي نشأ عليهاو  ،اتجاه ربه  الدينية  تلهييه عن أداء واجباتهو  ،اآلخرينو  ومعلميه

االجتماعية التي   والتحرش وغيرها من اآلثار السلبيةواالبتزاز    إلى انتهاك خصوصيتهتعرضه    قد

القلق واإلرهاق والتعب النفسي والذنب شعوره بتؤثر على صحته الجسمية والنفسية في آن معا، ك

م في الظهر من كثرة االستعمال والمفاصل والعيون والقلب  وعدم النوم الكافي، وما يتبع ذلك من آال

عليها بشكل التركيز  عدم  و  دراستهواالبتعاد عن    فكره إلى تشتيت  يؤدي    وهذا كلهوالدوار وغيرها،  

أن يستخدم األدوات    الذي يدرس في نظام تعليمي يطلب منهمن طالب جامعة القدس المفتوحة    أكثر

فيها    التقنية بما  التواصل االجتماعيواإلنترنت  أكاديميةل  مواقع  وحتى ينجح في    خدمة أغراض 

طالب جامعة ك، وبالتالي فليس لديه الوقت الكافي الستخدامها في أغراض غير أكاديمية  دراسته

ومع ، وأن أي خلل في استخدامها سوف يؤثر على دراسته سلبيا كان بينته نتائج الدراسة،  النجاح

طالب جامعة القدس المفتوحة في المجال    على كان أعلى التأثيرات السلبية لمواقع التواصل    هذا فقد

ي ف  ،مقارنة بطالب النجاح  مع أن تأثيرها السلبي ظل ضعيفا، يليه الصحي فاالجتماعي  األكاديمي

الذي يعتمد على   على طالب جامعة النجاح ذات النظام التعليمي التقليدي  متوسطا  تأثيرها  كانحين  

المجال األكاديمي، فقد تفسر في أن في    تأثرهما السلبيفي    فرق.  أما لماذا لم يكن بينهما  المحاضر

وأن أي    نجح،واجبات دراسية يجب أن يقوم بها حتى يالطالب في كال الجامعتين يشعر بأن عليه  

يؤدي   كبيرة سوف  بطريقة  للمواقع  دراستهما  إلىاستخدام  في  النتيجة      .تأخرهما  مع  تتفق  هذه 

لها تأثير   ( الذي وجد فيها أن مواقع التواصل االجتماعي2014الطيار )  مثل دراسة  سابقةدراسات  

جعلت الطلبة يقيمون عالقات غير شرعية مع الجنس   من الناحية االجتماعي من حيث أنهاسلبي  

وجد أن لمواقع الذي  (  2017دراسة الغامدي )  .  وتتفق أيضا معاآلخر وإهمال شعائرهم الدينية

.  وكذلك  على الوظائف النفسية والقيم الثقافية والمعتقدات واألخالق والسياسة  التواصل أثر سلبي

شعور الشاب باالحباط، ووهن في العزيمة، ألى  لوا  ( الذين توص2018دراسة الحلو وآخرون )

والتشهير والشتيمة،  والكذب،  والخداع،  مواقع،  لحجب  والتعرض  المثابرة،  جراء   وقلة  من 

 ,Aljuboori, et al. 2019; Gorheالجبوري وآخرون )ودراسة    ؛استخدامهم لمواقع التواصل
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والضغط   على العالقات االجتماعيةأن استخدام المواقع بكثرة تؤثر سلبيا  إلى    وا( الذي توصل2020

وإضاعة    والتعرض لالبتزازوفقدان الثقة  وانتهاك الخصوصية    العقلي والعزلة عن العالم الحقيقي

  .للفرد  الصحة العامة  ناهيك عن أثرها علىواإلدمان عليها،  الوقت

ما هي الجوانب التي كانت األكثر سلبية في تأثيرها على أداء الطالب نتيجة السؤال الثالث:  

التواصل االجتماعي في كل من جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس المفتوحة    مواقعاستخدام  

 % من فقرات االستبانة؟30فرع نابلس كما عكستها أعلى /

على    تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعيلتي كانت األكثر سلبية في  ا  الجوانب  (:3) جدول

مرتبة تنازليا من  الدراسةفقرات استبانة  % من  30كما عكستها أعلى    الوطنية  جامعة النجاحطلبة  

 . المجال التي ظهرت فيهو األكثر سلبية إلى األقل

 المتوســـط الفقــــرة 
االنحراف 

 المعياري 

النسبة 

 المئوية

نوع 

 المجال 

مواقع التواصل االجتماعي ستخدام ا −

عمل على تشتيت فكري وعدم 

 تركيزي في دراستي.

 أكاديمي 68.4% 1.25 3.42

استخدام مواقع التواصل االجتماعي  −

 ضيع وقتي، مما أثر على دراستي
 أكاديمي 68.2% 1.27 3.41

ستخدام مواقع التواصل االجتماعي ا −

قلل من استخدامي للمكتبة والكتاب 

 المتعلقة بأمور دراستي.الورقي 

 أكاديمي 68.2% 1.25 3.41

ستخدام مواقع التواصل االجتماعي ا −

سبب لي األرق الدائم وعدم النوم 

الكافي مما أعاقني من أنجاز واجباتي  

 الجامعية ودراستي.

 صحي  67.0% 1.15 3.35

استخدام مواقع التواصل االجتماعي  −

بشكل دائم سبب لي القلق الدائم  

وتشتيت الكفر مما صرفني عن القيام 

 بأعمال ياليومية بما فيها دراستي. 

 صحي  67.0% 1.26 3.35

استخدام مواقع التواصل االجتماعي  −

ألهتني عن أداء صلواتي في أوقاتها 

وواجباتي الدينية مما جعلني أشعر 

 مقصر اتجاه ربي أنني 

 اجتماعي 66.2% 1.30 3.31

  



ــ ـ ــ  هأفنان دروز  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2379ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  2022(  11)36ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــ

 (3... تابع جدول رقم )

 المتوســـط الفقــــرة 
االنحراف 

 المعياري 

النسبة 

 المئوية

نوع 

 المجال 

استخدام البعض لمواقع التواصل   −

االجتماعي في السرقات العلمية  

جعلني ال أميز بين المعلومة  

 الصحيحة وغير الصحيحة. 

 أكاديمي 62.8% 1.24 3.14

استخدام مواقع التواصل االجتماعي  −

سبب لي بعض المشاكل الصحية، 

والظهر، والعيون،  كوجع المفاصل، 

والقلب، ووجع الرأس, والدوار  

 وغيرها، مما أثر على دراستي

 صحي  62.4% 1.00 3.12

استخدام مواقع التواصل االجتماعي  −

 أدى إلى تأخري في دراستي. 
 أكاديمي 62.4% 1.17 3.12

استخدام مواقع التواصل االجتماعي  −

عرضني الستخدام معلومات غير 

تتعلق بأبحاثي موثوقة وغير دقيقة 

 الجامعية.

 أكاديمي 61.8% 1.18 3.09

ستخدام البعض لمواقع التواصل  ا −

االجتماعي بشكل خاطئ جعلني ال 

 أصدق كل المعلومات المتداولة فيها.

 اجتماعي 60.6% 1.11 3.03

استخدام مواقع التواصل االجتماعي  −

بشكل غير مناسب جعلني أشعر  

الضمير؛ مما أحيانا بالذنب وتأنيب 

جعلني مشتت الفكر هائما ال أستطيع  

التركيز على دراستي أو القيام  

 بواجباتي الجامعية..

 صحي  60.6% 1.09 3.03

استخدام مواقع التواصل االجتماعي  −

ألهتني عن أداء صلواتي في أوقاتها 

وواجباتي الدينية مما جعلني أشعر 

 مقصر اتجاه ربي أنني 

 اجتماعي 66.2% 1.30 3.31
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جدول   من  30أعلى  أن    3يظهر  مواقع   الفقرات%  الستخدام  السلبي  األثر  عكست  التي 

االجتماعي   الوطنيةالتواصل  النجاح  جامعية  طلبة  متوسطة جميعها  كانت    على  درجة  ذات 

وتمركزت في المجالين الصحي واألكاديمي.  ففي المجال الصحي جاء أربع فقرات بنسبة تأثير 

التواصل االجتماعي سببت له األرق  ( تفيد بان استخدام مواقع  %67.0-%60.7تراوحت ما بين )

الدائم وعدم النوم، والقلق وتشتيت الفكر، ووجع في المفاصل والظهر والعيون والقلب ووجع الراس 

والدوار، والشعور بالذنب وتأنيب الضمير مما جعله مشتت الفكر هائما ال يستطيع التركيز على 

بنسب فقرات  ست  فهناك  األكاديمي  المجال  وفي  )الدراسة؛  بين  ما  تراوحت  تأثير  -%61.8ة 

( تفيد بأن استخدام مواقع التواصل االجتماعي عملت على تشتيت الفكر وعدم التركيز في 68.4%

بين  التمييز  وعدم  الورقي،  والكتاب  المكتبة  استخدام  من  والتقليل  الوقت،  وإضاعة  الدراسة، 

لتأخر في الدراسة.  في حين المعلومة الصحيحة وغير الصحيحة، والموثوقة وغير الموثوقة، وا

(  تفيد بأن استخدام مواقع %66.2جاءت فقرتان في المجال االجتماعي واحدة ذات تأثير نسبته )

التواصل ألهته عن أداء الصلوات في أوقاتها والقيام بالواجبات الدينية، مما جعله يشعر أنه مقصر 

( تأثيرها  والثانية جاءت نسبة  تفيد في%60.6اتجاه ربه،  المواقع    (  لهذه  الخاطئ  االستخدام  أن 

  جعلته ال يصدق كل المعلومات المتداولة فيها.

أن   حين  القدس  في  جامعة  طلبة  على  تأثيرها  في  سلبية  األكثر  كانت  التي  الجوانب 

 أدناه.  4جدول  في وردتكما   فهي المفتوحة/فرع نابلس

التي كانت األكثر سلبية في تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي على    الجوانب  (:4)جدول  

مرتبة   الدراسة  استبانة  % من فقرات30كما عكستها أعلى    جامعة القدس المفتوحة/فرع نابلس  طلبة

 .المجال التي ظهرت فيه مع تنازليا من األكثر سلبية إلى األقل 

 المتوســـط الفقــــرة 
االنحراف 

 المعياري 

النسبة 

 المئوية

نوع 

 المجال 

استخدام مواقع التواصل   −

االجتماعي قلل من استخدامي  

للمكتبة والكتاب الورقي المتعلقة  

 بأمور دراستي. 

 أكاديمي 68.6% 251. 3.43

استخدام مواقع التواصل   −

االجتماعي ضيع وقتي؛ مما أثر  

 على داستي 

 أكاديمي 64.8% 1.55 3.24

مواقع التواصل  استخدام  −

االجتماعي أدى إلى تأخري في  

 دراستي

 أكاديمي 64% 1.18 3.20
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 (4... تابع جدول رقم )

 المتوســـط الفقــــرة 
االنحراف 

 المعياري 

النسبة 

 المئوية

نوع 

 المجال 

ستخدام مواقع التواصل  ا −

االجتماعي عمل على تشتيب  

 فكري وعدم تركيزي في دراستي.

 أكاديمي 60.4% 1.42 3.02

استخدام البعض لمواقع التواصل   −

االجتماعي في السرقات العلمية  

المعلومة  جعلني ال أميز بين 

 الصحيحة من غير الصحيحة. 

 أكاديمي 59.6% 1.41 2.98

استخدام مواقع التواصل   −

االجتماعي أعاقني عن داستي 

 وفق برنامجي المحدد

 أكاديمي 59.4% 1.25 2.97

استخدام مواقع التواصل   −

االجتماعي سبب لي األرق وعدم 

النوم الكافي؛ مما أعاقني في إنجاز 

 الجامعية ودراستي.واجباتي 

 صحي  57.2% 1.40 2.86

استخدام مواقع التواصل   −

االجتماعي كان سببا في عدم 

 نجاحي في بعض مساقاتي 

 أكاديمي 57.0% 1.32 2.85

استخدام مواقع التواصل   −

االجتماعي عرضني الستخدام 

معلومات غير موثقة وغير دقيقة 

 تتعلق بأبحاثي الجامعية

 أكاديمي 56.6% 1.23 2.83

ستخدام مواقع التواصل  ا −

االجتماعي منعني من أن أركز في 

 الدراسة المتحاناتي. 

 أكاديمي 56.6% 1.23 2.83

استخدام مواقع التواصل   −

االجتماعي عرفني على مواقع  

 غير تربوية؛ مما أثر على دراستي

 اجتماعي 55.8% 1.22 2.79

استخدام مواقع التواصل   −

مشكالت  االجتماعي سببت لي 

 اجتماعية ألهتني عن داراستي 

 اجتماعي 54.8% 1.29 2.74
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في استبانة مواقع التواصل االجتماعي الفقرات السلبية  % من  30أعلى  أن    4يظهر جدول  

،  تمركزت في المجال األكاديمي  التي كان لها تأثير على طلبة جامعة القدس المفتوحة/فرع نابلسو

تفيد بأن والتي    (%59.4و    %68.6)ما بين  تأثير متوسط تراوح  ثماني فقرات ب  جاء منهاحيث  

للمكتبة والكتاب الورقي، وضيعت    الطالب  قللت من استخداماستخدام مواقع التواصل االجتماعي  

وقته، وأخرته في دراسته، وشتت فكره وقللت من تركيزه في دراسته، وأعاقته عن الدراسة وفق 

في    .  برنامج محدد، وسببت له عدم النجاح في بعض مساقاته، وعرضته لمعلومات غير موثقة

تفيد بأن استخدام هذه (  %57.2)   بتأثير ضعيفو  حين جاءت فقرة واحدة فقط في المجال الصحي

 وفقرةإنجاز دراسته وواجباته الدراسية،   عنالمواقع سبب له األرق وعدم النوم الكافي مما أعاقه 

( تفيد بأن هذه المواقع عرفته على مواقع %55.8)وبتأثير ضعيف أيضا  في المجال االجتماعي  

 .غير تربوية مما أثر على دراسته 

% من فقرات االستبانة 30أعلى    أن  4و    3  يجدول  كل منا  هالتي أظهرالنتائج  نالحظ من  

جامعة النجاح الوطنية ذات كل من  على أداء الطالب األكاديمي في    أثر سلبيالتي كان باستخدامها  

االجتماعي   ينفي المجال  تمركزتوجامعة القدس المفتوحة ذات النظام المفتوح    ،النظام التقليدي

هذه     .الجامعتين  لكل من  ترتيب هذه المجاالتمع اختالف في  األكاديمي    المجال  يليه  ،والصحي

مع    النتائج وآخرون  )  أمثال  سابقة  دراساتتتفق  ؛  2014الطيار  ؛  2016خليفة  ؛  2018الحلو 

التواصل االجتماعي في أن مواقع  (  Alsaif 2016; Aljuboori et al. 2018؛  2017الغامدي  

من ناحية أخرى تختلف  إال أنها  ،  العالقات االجتماعية والحالة الصحية للطالبتأثير سلبي على  لها  

ال تشكل   وجد بأن مواقع التواصل االجتماعيالذي    (Jepngetich 2016)  جبينتشي  دراسة  مع

على  السلبي  حيث تأثيرها    ومن.   خطرا حقيقيا على تفاعل الطلبة وجها لوجه وعالقاتهم االجتماعية

مع   تتفق  أيضا  فهي  األكاديمي  ؛ 2016  ،الشوابكه؛  2012  ،الحراث)أمثال  دراسات  الجانب 

Acheaw & Larson, 2015; Amadi & Ewa, 2018; Mingle & Adams, 2015 )

من حيث عدم التركيز على الدراسة    سلبي على أداء الطالب األكاديمي  تأثير  للمواقع  أن  وجدواالذين  

 Ricciardelli)  ريكاردللي ورفاقه  مع دراسة  من ناحية أخرى  تختلفإال أنها  ،  وإضاعة الوقت

et al. 2020  الذين االجتماعي ب  وجدوا(  التواصل  مواقع  حول  ومعرفتهم  الطلبة  اتجاهات  أن 

 . ، ال سلبية وال إيجابيةواستخداماتها ما زالت متناقضة

على أداء الطالب    اسلباستخدام مواقع التواصل االجتماعي  تأثير  درجة  هل  :  الرابعالسؤال  

إحصائية  داللة  له  وبفرق  يختلف  المفتوحة(  القدس  مقابل  الوطنية  )النجاح  الجامعتين  كلتا  في 

العالقة: كالنوع االجتماعي،   المدروسة ذات  المتغيرات  امتحان  منحى  وباختالف  التخصص في 

ت التي يدرس فيها الطالب، ومستوى سنته الجامعية، وعدد الساعا  الجامعية  والكلية الثانوية العامة،  

وفئته العمرية، ومعدلة الجامعي حتى تاريخ التي يقضيها في استخدام مواقع التواصل االجتماعي،  

غير  يمارسها وفيما إذا كان يعمل في أثناء دراسته أم ال، وفيما إذا كانت له هواية تطبيق الدراسة، 

 ؟ مواقع التواصل االجتماعي أم ال
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، وكل متغير من  )تقليدي مقابل مفتوح(   الثنائي بين نمط الجامعةتحليل التباين    نتائج  (:5)جدول  

من  كل على حده،  بين نمط الجامعة والمتغيرات المستقلةالمتغيرات المستقلة المدروسة، والتفاعل 

وقيمة اختبار    واالنحراف المعياري، ودرجات الحرية )دح(،  والمتوسط،،  حيث عدد أفراد العينة

 .ألفا(قيمة ) استخدام مواقع التواصل االجتماعي، ومستوى الدالة اإلحصائية"ف" على مقياس 
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 (5... تابع جدول رقم )
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 (5... تابع جدول رقم )

 
 فأحسن  (a<.05دالة إحصائيا عند مستوى ثقة ) ألفا * 

 فأحسن  (a<.01إحصائيا عند مستوى ثقة ) دالة ألفا ** 

المستقل األول نمط الجامعة   بالمتغير  ةتحليل التباين الثنائي المتعلقأن نتائج    5يظهر جدول  

المفتوحة القدس  النجاح مقابل جامعة  ذات داللة إحصائية    بأن،  ()جامعة  أن   مفادهاهناك فروقا 

 ها علىريمن تأث  أكبر  تأداء طلبة جامعة النجاح كان  مواقع التواصل سلبا علىاستخدام    ريتأثدرجة  

  وهذا الفرق ظهر على كافة المتغيرات المستقلة المدروسة   نظرائهم في جامعة القدس المفتوحة،

بالنسبة لطالب جامعة  نوعا ما  ظل تأثيره ضعيفا    وعلى الرغم من التأثير السلبي هذا فقد  ، تقريبا

المفتوحة، وقارب النتيجة   .  بالنسبة لطالب جامعة النجاح  ةوسطالمت  درجة ال  القدس  وبما أن هذه 

  فال داعي ،  عنه  لدى اإلجابة  أيضا  تنوقشو  ،المتعلق بالسؤال األول  1جدول    كانت قد ظهرت في

في جدول    أظهره تحليل التباين الثنائيبما    هنا   سنكتفي  بل  ،منعا للتكرارمرة أخرى    مناقشتهاإلعادة  

،  ذات العالقة  المتغيرات المستقلة المدروسةب  الذي يتعلقمن نتائج تتعلق بالمتغير المستقل الثاني    5

 كل على حدة. المدروسةنمط الجامعة وهذه المتغيرات التفاعل بين و
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داللة إحصائية له    افرق  لم يظهر اختبار "ف"،  النوع االجتماعيب  من حيث المتغير المتعلق 

  مقابل   2.78)م=  مواقع التواصل االجتماعي  تأثرهم السلبي باستخدامدرجة  بين الذكور واإلناث في  

داللة ذا  أظهر تفاعال    في حين  ؛من متوسط الذكور   مع أن متوسط اإلناث كان أعلى  ، (  2.83  م=

أكثر  كانوا  أن الذكور في جامعة النجاح    مفاده  نمط الجامعة والنوع االجتماعيبين  في    ةإحصائي

 . من اإلناث، في حين أن اإلناث في جامعة القدس المفتوحة كانوا أكثر تأثرا من الذكورسلبا    تأثرا

وقتا  لذكور  ل  يسنحالمعتمد على المحاضر قد    التقليدي  وقد تفسر هذه النتيجية في أن نظام التعليمي

والتأثر بها سلبا أكثر من اإلناث، ألغراض غير الدراسة  ستخدام مواقع التواصل االجتماعي  الأكبر  

  وقتا أكبر في إلناث  ل  يسنحفقد    يعتمد على الطالب بالدرجة األولىالذي  المفتوح  التعليم    في حين

ا ما  حيث أن الذكور غالب  ،أكثر من الذكور  ها في أغراض غير أكاديمية والتأثر بها سلبا استخدام

من  مهنة إلى جانب الدراسة؛ مما يجعلهم يستخدمون مواقع التواصل في دراستهم أكثر  يعملون في  

  ، هذه النتيجة تتفق مع نتائج بعض الدراسات أمثال )الحلو   .أكاديمية  غيرفي أغراض    استخدامها

استخداما لمواقع ( الذي توصلوا إلى أن اإلناث أكثر  Alnjadat, et al. 2019؛  2018  ،وآخرون

 (Alsaif, 2016)  ، في حين تتعارض مع دراسة السيفوتأثرا بها  من الذكور  االجتماعي  التواصل

 لهذه المواقع وتأثرا بها من اإلناث. الذكور كانوا أكثر استخداما وجد أنالذي 

أهو علمي أم أدبي أم صناعي    تخصص الطالب في الثانوية العامةمنحى  ومن حيث متغير  

أظهر اختبار "ف" أن الطلبة من ذوي الخلفيات األكاديمية الصناعية والتجارية   فقد  تجاري،أم  

ذوي التخصص األدبي نظائرهم الطلبة  أكثر تأثرا بمواقع التواصل االجتماعي سلبا من  (  2.97)م=

 كالعلمي الطلبة من ذوي التخصصات الرئيسية  ويمكن القول أن  .   (2.85أو العلمي )م=  (2.77)م=

دراستهم والتركيز عليها من الطلبة ذوي ليبذلوه في  يحتاجون إلى وقت أكبر    يبدوا أنهم  واألدبي

مما    التخصصات والصناعية،  االجتماعيقد  التجارية  التواصل  لمواقع  استخدامهم  في   يقلل من 

أكاديمية، تأثي  أغراض غير  الشوابكة سلبياعليهم    رهاومن ثم  النتيجة تتعارض مع دراسة  . هذه 

( الذي لم يستطع أن يجد فرقا بين استخدام مواقع التواصل يعزى لنوع التخصص، ومع  2016)

 .نفيهاأو هذه النتيجة  لتأييد حول هذا المتغير مزيد من الدراسات المستقبليةب توصي الباحثةهذا 

خلفية المتعلقة بال  بالنتائجنتائج مشابهة  ، فقد أظهر اختبار "ف"  الجامعيةالكليات  ومن حيث  

العامة الثانوية  في  من    طلبةأن  حيث  أعاله،    العلمية  وغيرها  والتربية  واالقتصاد  التجارة  كلية 

اإلنسانية    (3.36)م=األخرى    الكليات الكليات  طلبة  التواصل    تأثروا(  3.01)م=  يليهم  بمواقع 

الكليات    نظائرهمأكثر من    ( a<.01)  ألفا تساوي،  االجتماعي سلبا وبفرق له داللة إحصائية في 

وقد تفسر هذه النتيجة على أن طلبة الكليات العلمية يحتاجون إلى وقتا أكبر .  (2.66العلمية )م=

ليقضوه في الدراسة من استخدام مواقع التواصل االجتماعي، من هنا فقد كان تأثرهم سلبا أقل من 

( في أن طلبة الكليات األدبية 2018هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت له الشيتي )  طلبة باقي الكليات.  

العلمية.كانو الكليات  من ناحية أخرى فقد أظهر اختبار   ا أكثر استخداما لها وتأثرا بها من طلبة 

الكليات اإلنسانية في جامعة  طلبة  تفاعال له داللة إحصائية بين نمط الجامعة والكلية مفاده أن    "ف"

المواقع سلباأكثر تأثرا    كانواالنجاح   القدس المفتوحة،  نظرائهممن    بهذه  في حين أن    في جامعة 

أكثر تأثرا سلبيا من   كانواالكليات األخرى في جامعة القدس المفتوحة غير األدبية أو العلمية طلبة 
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جامعة النجاح    سواء فيالكليات العلمية    مع في جامعة النجاح، ولم يظهر مثل هذا الفرق    نظرائهم

اإلنسانية قد يجدون الوقت جامعة القدس المفتوحة. هذه النتيجة قد تفسر في أن طلبة الكليات    وأ

التواصل ألغراض   العلمية   غيرالكافي الستخدام مواقع  الكليات  في  أكثر من نظائرهم  أكاديمية 

الذين يضطرون أن يقضوا وقتا أكثر في تعلم موادهم العلمية من الذي يصرفوه على مواقع التواصل  

هذه النتيجة تتفق مع دراسة الشيتي   االجتماعي؛ ألنها قد تكون أصعب نسبيا من المواد األدبية.  

( التي توصلت أن الكليات األدبية أكثر استخداما لمواقع التواصل االجتماعي وتأثرا بها  2018)

لم تجد فرقا في    التي(  2016مع دراسة الشوابكه )من الكليات العلمية، وتختلف من ناحية أخرى  

الجامعية، وبما أن الدراسات التي تناولت استخدام مواقع التواصل االجتماعي يعزى لنمط الكلية  

تتناول تأثير هذا العامل بتفاعله مع   أخرى  دراسات  فتوصي الباحثة إجراءهذا المتغير محدودة ،  

 .سلبا مواقع التواصل االجتماعياستخدام تأثير درجة 

أن طلبة السنة داللة إحصائية يفيد بب فرقااختبار "ف" ظهر أ ، فقد السنة الجامعيةومن حيث 

من طلبة سلبا  مواقع التواصل االجتماعي  كانوا أكثر تأثرا ب  (2.89)م=   الرابعةو  (2.96)م=  األولى

تفاعال بداللة إحصائية مفاده   أظهركما    .يوالعلى الت(  2.57)م=  الثانيةو  (2.73)م=  الثالثة السنة  

من طلبة السنة الرابعة، في حين أن  أن طلبة السنة الثالثة في جامعة النجاح كانوا أكثر تأثرا سلبيا  

في جامعة    طلبة السنة الثالثة من  جامعة القدس المفتوحة كانوا أكثر تأثرا سلبا    طلبة السنة الرابعة في

وقد تفسر هذه    .الثانيةاألولى و  السنوات الدارسيةبينهما على  القدس، ولم يظهر مثل هذا الفرق  

العهديكون  السنة األولى    طالبفي أن  بشكل عام  النتائج   الجامعية وما نمط  في    حديث  الدراسة 

أكثر مما كان عليه الوضع في المدارس وبالتالي فإن أي استخدام غير تربوي   تتطلبه من واجبات

  الذي يشرفالسنة الرابعة    بطاللمواقع التواصل االجتماعي قد يؤثر عليه.  كذلك الحال بالنسبة ل

، فإن االستخدام السلبي لهذه المواقع ستؤثر على أدائه  وما يتطلبه تخرجه من جهد  على التخرج

أن طلبة السنة  فقد يفسر في  أما من حيث التفاعل  .   األكاديمي كما أظهرتها نتيجة الدراسة الحالية

أكثر من المشرف   التعليمي على الطالبالرابعة في جامعة القدس المفتوحة التي تعتمد في نظامها 

 الدراسة من أجل النجاح والتخرج   علىيشعرون أنهم بحاجة إلى معظم وقتهم ليكرسوه    األكاديمي

فإن استخدام مواقع التواصل االجتماعي سلبا قد يعيقهم عن الدراسة    أكثر من طلبة السنة الثالثة، لذا

التي تعتمد في نظامها على   جامعة النجاح  السنة الثالثة في  ، والعكس بالنسبة لطلبة  ومن ثم التخرج 

عليهم أكثر من أي سنة أخرى، وفهم يشعرون أن مواد التخصص تتركز في هذه السنة    المحاضر

للدر فإناسةأن يكرسوا وقتهم  استخدام    ، وبالتالي  دراستهم لأي  في  قد يؤخرهم  التواصل   مواقع 

،  وخاصة في السنة الثالثة التي يتضح فيها التخصص األكاديمي أكثر من غيرها  ويؤثر عليهم سلبا

قد ال يشعرون بالشعور  النجاح بينما طلبة السنة الرابعة المشرفين على التخرج في الجامعة نفسها 

طال يشعره  الثالثة، الذي  السنة  أنهم  وكأنهم    ب  عام  يشعرون  تخصصهم  بشكل  من  وهم تمكنوا 

التخرج  مشارفين فتأثرهمعلى  وبالتالي  يكون  ب  السلبي  ،  االجتماعي ال  التواصل  بالدرجة مواقع 

( الذي لم يجد فرقا في استخدام  2016الشوابكه )ال تتفق مع    هذه النتيجة  ثة.  طالب السنة الثالك   نفسها

  حول  من الدراسات   توصي الباحثة مزيد  وبالتالي،مواقع التواصل يعزى لمتغير السنة الجامعية،  

  .سلبا مواقع التواصل االجتماعيتأثير هذا المتغير بعالقته ب 
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فقد    عدد الساعات  ومن حيث التواصل االجتماعي  الطالب على مواقع  أظهر  التي يقضيها 

ساعات   7أن الطلبة الذين يقضون على هذه المواقع من )  اختبار "ف" فرقا له داللة إحصائية مفاده

التواصل سلبيا  يتأثروا  ساعات   (6-5يليها فئة )  فأكثر ( من الذين يقضون أكثر    باستخدام مواقع 

تفاعال له داللة إحصائية مفاده   أظهر اختبار "ف" وساعات يوميا.   (  4-3( أو من )2-1من )عليها  

الطلبة في جامعة القدس المفتوحة الذين يقضون على استخدامها أكثر من سبع ساعات يوميا  أن  

، في  الزمنية  نفس الفترةعليها  يتأثرون بها سلبيا أكثر من نظائرهم في جامعة النجاح الذين يقضون  

ساعات في جامعة النجاح كانوا أكثر تأثرا من نظائرهم    4-3ضون عليها ما بين  حين أن الذين يق

القدس الزمنية.  المفتوحة  في جامعة  الفترة  النتيجة تقع في إطار    الذين يقضون عليها نفس  هذه 

  فترة أطولالمنطق حيث أنه كلما زاد استخدام الطالب لمواقع التواصل االجتماعي يوميا وقضاء  

، ألنه في مثل هذه الحالة  أكبر  سلبيا بشكل  ساعات تأثر أداؤه األكاديمي  أو سبعتزيد عن ست    عليها

إدمان  تسببقد   وخاصة لدى    دراسته  من أن يصرف علىوقته عليها بدل    فيصرف جلّ ،  عنده 

كطالب جامعة القدس محاضر  الطالب الذي يدرس في نظام تعليمي يعتمد على الطالب أكثر من ال

التواصل االجتماعيأي إضاعة للوقت    ، فإن من ثمو  المفتوحة، سيؤثر على    في استخدام مواقع 

يؤدي إلى أفضل    على المواقعتؤكد أن قضاء الوقت المعقول  ، ومن ناحية أخرى فهي  سلبا  دراسته

)  النتائج.   أمثال  سابقة  دراسات  تتفق مع  النتيجة  ؛ 2016  ،خليفة؛  2018  ،وآخرون  ،الحلوهذه 

Alnjadat, et al. 2019; Alsaif, 2016; Amadi & Ewa, 2018; Gorhe, 2020 

Mingle & Adams, 2015  التواصل فيها أن قضاء وقت طويل على مواقع  ( حيث أجمعوا 

 على صحتهم وأعمالهم بما فيها دراستهم.  اسلبي هاؤدي إلى اإلدمان، ومن ثم تأثيرياالجتماعي 

اختبار "ف" أن الطلبة األصغر سنا يتأثرون سلبا    أظهر، فقد  الفئة العمرية  لمتغيروبالنسبة  

  (،18-20فئة )كان متوسط الطلبة من البمواقع التواصل االجتماعي أكثر من األكبر سنا، حيث  

(.  هذه  1.99)م=سنة فأعلى(،   26فئة ) ثم(، 2.71)م=(، 21-23) الفئة العمريةيليه  (،2.87)م=

ألقل نضجا قد يستخدم مواقع التواصل بشكل أكثر سلبية النتيجية تقع في إطار المنطق حيث أن ا

( حين وجد أن الشباب  2018الحلو ورفاقه ) من األكبر نضجا.  هذه النتيجة تتفق مع ما توصل له

الخارجة عن  إال أن النتيجة    .اوتأثرهم به  الستخدام المواقع( يشكلون النسبة األكبر  18-21من فئة )

من  أكبر المتضررين    كانوا(  23-24الطلبة الذين تراوحت أعمارهم ما بين )أن  هي  لمنطق  ا  إطار

حيث   العمرية،  الفئات  من  غيرهم  عن  إحصائية  دالل  له  وبفرق  التواصل  مواقع   بلغ استخدام 

وقد تفسر هذه النتيجية أن الطالب في هذا العمر يكون قد تخرج من الجامعة    .  (3.30)م=متوسطها  

فقد   كغيرها من سائر الدول العربية،  في فلسطينرتفاع نسبة البطالة  ويبحث عن عمل، ونظرا ال

وقتا أكبر على  قد يصرف  مما  سنة فأعلى(،    26يستغرق وقتا ليجد عمال حتى يصل إلى عمر )

 . وتؤثر به سلبا مواقع التواصل االجتماعي

، فقد أظهر اختبار "ف" فرقا له داللة إحصائية يفيد بأن للمعدل العام الجامعي بالنسبة  أما  

الطلبة من ذوي التقدير الضعيف يتأثرون بمواقع التواصل سلبيا أكبر من نظائرهم الطلبة من ذوي  

الذين تأثروا بهذه المواقع طلبة  أكثر الالتقدير الممتاز، كما وجد تفاعل بداللة إحصائية مفاده أن  

الذين تأثروا  الطلبة    أكثر  من ذوي المعدالت المنخفضة، في حين أن انوا  كالنجاح  سلبا في جامعة  
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من ذوي المعدالت الجيد جدا. هذه النتائج تقع في إطار    كانوافي جامعة القدس المفتوحة    بها سلبا

المعدالت   ذوي  أن  حيث  إلى  المنخفضةالمنطق  أكبر    يحتاجون  الدراسة  تكريسل  وقت  في  ه 

قد   تربويةفي أغراض غير    فإن استخدام مواقع التواصل االجتماعي  ، وبالتاليومضاعفة الجهد

، في على أدائهم ومن معدلهم سلبا، مما قد يؤثر ضعافالتي هم فيها أصال  دراستهمتصرفهم عن 

 عليهم  من تأثيرها  الحدّ ستخدام ودراستهم، وبالتالي  هذا االحين أن الطلبة الممتازين قد يوازنون بين  

 ;Acheaw & Larson, 2015)  جة تتفق مع ما توصلت له بعض الدراسات أمثالهذه النتي.   سلبا

Amadi & Ewa, 2018; Gorhe, 2020; Harrath & Alobaidy, 2012; Mingle & 

Adams, 2015 Selvaraj, 2013 التواصل مواقع  أن  في  أثر  (  لها  على    االجتماعي  سلبي 

 .تحصيل الطالب وأدائه األكاديمي

أظهر    العمل  لمتغيربالنسبة  و أنفقد  يعملونللطلبة    اختبار "ف"  الجامعتين   الذين  كلتا    في 

أكثر    (3.01)م= يعملونكانوا  ال  الذين  من  سلبا  االجتماعي  التواصل  بمواقع    ( 2.76)م=  تأثرا 

له داللة إحصائية ألفا تساويوبفرق   ،  (a<.05).  عند نفس أيضا تفاعل بداللة إحصائية    وظهر

كانوا أكثر تأثرا سلبيا من   (3.00)م=  يعملون  الالذين    طلبة جامعة النجاحأن  مفاده  مسنوى الثقة  

القدس  الطلبة  نظائرهم  بين ، في حين لم يكن هناك فرق  (2.55الذين ال يعملون )م=  في جامعة 

 )م=  في جامعة القدس المفتوحةالطلبة  ونظائرهم  (  3.04)م=طلبة جامعة النجاح    الذين يعملون من 

في أن الذين يعملون بمهنة خالل   النتيجة األولىقد تفسر  و    .حيث كانت متوسطاتهم متقاربة(  2.98

خالل عملهم المهني وبعدهم عن الجامعة أكثر   سلبيا  دراستهم قد يصرفون وقتا أكبر على التواصل

القدس في جامعة  سواء أكان ذلك في جامعة النجاح أو    يعملون ويتواجدون في الجامعة  المن الذين  

جامعة  طلبة  صدق على  ال ي، إال أن هذا التفسير قد  الجامعيعلى أدائهم  سلبا  يؤثر  قد  مما    ؛المفتوحة

التفاعل بين أظهره  كما    يعملونال  و  الذين يعتمدون على أنفسهم في الدراسة بالذات    القدس المفتوحة

، وفي  (2.98)م=  أكثر من الذين يعملون  (2.55)م=  حيث كان تأثرهم سلبانمط الجامعة والعمل،  

طلبة جامعة النجاح    ا أقل منثرهم سلبكلتا الحالتين سواء أكانوا يعملون أم ال يعملون فقد كان تأ 

  ، هذا المتغير  حول دراسات أخرى توصي الباحثة إجراء ومع هذا يعتمدون على المحاضر، الذين

 . على حد علم الباحثة تناولتهال توجد دراسات سابقة حيث 

(  3.11، فقط أظهر اختبار "ف" أن الطلبة الذين ليس لديهم هواية )م=هوايةوجود  ومن حيث  

في كلتا    ( 2.62كانوا بشكل عام أكثر تأثرا بمواقع التواصل االجتماعي سلبا من الذين لديهم هواية )

يمأل فراغه بهواية أو دراسة يكون أميل إلى قضاء وقت أطول   ال، وهذا يدل أن الذي  الجامعتين

على مواقع التواصل بشكل سلبي من الذي يمأل وقته بهواية يحبها أو دراسة يستفيد منها.  من ناحية 

أن طلبة جامعة  فقد  أخرى   بداللة إحصائية مفاده  تفاعال  اختبار "ف"  لديهم   جاحالنأظهر  الذين 

القدس  تأثروا سلبا بمواقع التواصل االجتماعي أكثر من نظائرهم طلبة جامعة    ( 2.92)م=  هواية

)م=    هواية  لهمليس    لطلبتهما الذين، في حين لم يكن هناك فرق بينهما بالنسبة  (2.39المفتوحة )م=

في الدراسة    نفسهالنظام التعليمي الذي يعتمد على  وهذا يدل على أن طالب    ،(3.09مقابل    3.13

أقدر على استغالل وقته سواء في دراسته أم ممارسة هوايته   كما في جامعة القدس المفتوحة يكون
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توصي على المحاضر كما في جامعة النجاح، ومع هذا    الذذي يعتمدالنظام التعليمي    من الطالب في

 حيث ال توجد دراسات سابقة تناولته على حد علم الباحثة. ر،  هذا المتغي  حول  الباحثة إجراء دراسات

 استنتاج عام 

الدراسة بشكل عامنستنتج   القدس المفتوحة، فرع نابلس، ذات    طالب، أن  من نتائج  جامعة 

شبكة ولوجية  ألدوات التكنو  اواستخدام    تعلمهالنظام التعليمي المفتوح الذي يعتمد على الطالب في  

أقل تأثرا   هو  ،بالدوام بشكل منتظم  إلزامهمواقع التواصل االجتماعي مع عدم    بما فيها  اإلنترنت

جامعة النجاح ذات النظام التعليمي التقليدي   طالبمن    يمواقع التواصل االجتماعاستخدام  بسلبيات  

ونستنتج أيضا أن تأثير      .الرسميالطالب بالدوام    ويلزمبالدرجة األولى    المحاضرالذي يعتمد على  

في المجال االجتماعي  مواقع التواصل على أداء طالب جامعة القدس المفتوحة سلبا في  استخدام  

في  يختلفا، في حين لم في هذين المجالين طالب جامعة النجاح تأثيرها علىوالصحي كان أقل من 

عليهماتأثره األكاديم  ا  المجال  أن درجة  .   يفي  إلى  إضافة  التواصل تأثير  هذا  مواقع  استخدام 

 حين بشكل عام، فييعد ضعيفا الذي يدرس في نظام تعليمي مفتوح على حياة الطالب االجتماعي 

وبالتالي يمكن القول   .تقليدينظام تعليمي  في  المتوسط بالنسبة للطالب الذي يدرس  مستوى  قارب  

التواصل    أن السلبي باستخدام مواقع  الخطر في تأثرهم  إلى درجة  لم يصلوا  الفلسطينيين  الطلبة 

ية والندوات التوع  أن تعقد الجامعات ومؤسسات المجتمع المحليمن  االجتماعي، ومع هذا فال مانع  

التواصل االجتماعيحول اس الطالب بأن اإلفراط في   وتنبهما لها وما عليها،    لتبين  تخدام موقع 

ؤثر سوف ي  ،استخدامها في أغراض غير تربوية  ث فترة طويلة عليها، إلى جانبووالمك  استخدامها

نجاحه في دراسته ومن ثم أكاديميا، وهذا من شأنه أن يؤثر على  ثم  عليه صحيا واجتماعيا ومن  

اآلثار السلبية من    مثل هذه الندوات من شأنها أن تحدّ   أن عقد  ؛ إذمستقبله المهني وحياته بعامةعلى  

 المتغيرات ذات العالقة أما عن     لمواقع التواصل االجتماعي بغض النظر عن درجتها أو حدتها.

أثر ظامين التعليميين، فبعضها كان له في كال النمواقع التواصل االجتماعي استخدام ب تأثرتالتي 

 لم يكن له أثر.   اآلخر والبعض على أداء الطالب األكاديمي،سلبي 

 تربوي  التوصيات كتطبيق

 كتطبيق تربوي هما: الدراسةهذه من   بهما كن الخروجم يلعل أهم توصيتين 

ستخدام مواقع  ا  المترتبة على  ندوات توعوية حول اآلثار السلبيةضرورة أن تعقد الجامعات   .1

النفسية والعقلية  ب  قد تضرلفترات طويله    التواصل االجتماعي الطالب  ،  واالجتماعيصحة 

 .الحقا  المهني مستقبلهسلبا؛ مما سيضر ب  الجامعيأدائه  على وتؤثر

ألن هذا    ؛أو هواية  ،عملبأو    ،سواء في الدراسة  ه،بما يفيد  ملئ فراغإرشاد الطالب إلى  أهمية   .2

ثم التقليل من    ، ومنمواقع التواصل االجتماعيعلى    ما يصرفه من وقتمن شأنه أن يقلل  

 وأكاديميا.  ،وصحيا ، السلبية المحتملة اجتماعياأثراها 
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