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 ملخص

 الواقعة والصحية النفسية، الثقافية، االجتماعية، :السلبية التأثيرات إلى التعرف البحث هدف

 دراسة خالل من وذلك االجتماعي؛ التواصل شبكاتل خدامهماست جراء الثانوية، المرحلة طلبة على

 طالب  (300) قوامها عينة على البحث طبق حيث المسح، منهج الباحث فيها استخدم ميدانية وصفية

 يستخدمون ناثواإل الذكور الطلبة أبرزها: نتائج عدة إلى البحث خلـص وقد غزة. مدينة في وطالبة

 تستخدم %91 الغالبة سبةوالن ،هاجميع هاستخدمونوي ،عالية بمعدالت االجتماعي التواصل شبكات

 من ألكثر يستخدمونها %23.6و ،يوميا   شبكاتال تلك يستخدمون %73 العينة ومعظم الفيسبوك،

 النتائج وأظهرت  والتسلية. والترفيه اآلخرين مع التواصل هي االستخدام سبابأ وأهم ،ساعات5

 والنفسية االجتماعية الجوانب في المراهقين على وسطمت سلبي تأثير له كان االستخدام هذا أن أيضا

 متوسطيضا  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أوأظهرت النتائج  ،والصحية والثقافية

 االجتماعية الجوانب في عليهم جتماعياال التواصل شبكات تأثير حول ناثواإل الذكور تقديرات

 بين فروق توجدو كما ،الصحية راتيالتأث في اإلناث لصالح فروق هناك لكن والثقافية، والنفسية

 في اآلباء تدخل لمتغير تبعا ؛والثقافية والنفسية االجتماعية التأثيرات حول الطلبة تقديرات متوسطات

 تصنيف في فروق توجد الو االجتماعي، التواصل لشبكات المراهقين أبنائها استخدام في األسرة

 والدينية واالجتماعية التربوية المجتمع مؤسسات تقوم نأ الدراسة: اتتوصي ومن الصحية. اآلثار

 اآلباء ومساعدة ،عليهم االجتماعي التواصل شبكات سلبيات حول المراهقين لتوعية المناسب بالدور

 سلبياتها. وتجنب هااستخدام حسن على أبنائهم تثقيف حول

 .مواقع التواصل االجتماعي، المراهقين، مدينة غزة  مفتاحية:الكلمات ال

  



 "......التأثيرات السلبية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي على ــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2012

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019( 12)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

Abstract 

This study aimed at identify the social, cultural, psychological, and 

health negative effects of high school students as a result of their use of 

social networking sites. through a descriptive study in which the researcher 

used a field scanning methodology. The study was conducted on three 

hundred male and female students in Gaza City. The study has several 

conclusions; the most important one is that; use of male or female for 

society communication sites was at a high level. They use all those sites, 

and the predominant 91% used Facebook. 73% uses these sites daily. 

26.3% use SNS for more than five hours. The main reasons for use: 

communication with others, & entertainment.  The results also showed that 

this use had a medium negative impact on adolescents in the social, 

psychological, cultural and health aspects. There were no statistically 

significant differences between the average estimates of males and females 

on the impact of SNS on them in social, cultural, & psychological aspects, 

and health effects, but there are differences in favor of females in health 

effects.  There are statistically significant differences in the students rating 

average of social, psychological and cultural influences, according to 

variable: family intervention in adolescents' use of these sites. There are 

no differences in rating of health effects. Recommendations of the study : 

The educational, social and religious institutions of the community should 

play an appropriate role in educating adolescents about the negative 

aspects of social networking sites . Help parents to educate their children 

about the good use of social networking sites and avoid their negative. 

Keywords:  Social networking sites, adolescents, Gaza city.  

 

 مقدمة

عالمية التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت الظاهرة األبرز على الساحة اإل شبكاتيعد انتشار 

من حيث االشتراك فيها أو  سواء   الجمهور على استخدام تلك الشبكات حاليا ، كما يعد إقبال

 السابقة.  العشرة سنواتال برز وخاصة فياستخدامها هو النشاط االتصالي األ

فراد وثقافتهم وأدت إلى وقد أثرت شبكات التواصل االجتماعي على المجتمعات وعلى قيم األ

انصراف غالبية األفراد إليها واعتبارها بديال  عن المواد المطبوعة، كما لعبت دورا  في الثورات 
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حداث التغيير في العديد من الدول العربية في الجوانب إثبتت مدى قدرتها على أالعربية، و

 .(Mahmoud, 2016, 175) االجتماعية والسياسية

عالم على سن الفرد وخصائصه الشخصية، وخلفيته ثر وسائل اإلأبصفة عامة يتوقف 

  (.Zahran, 2005, 391إلخ ) االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية ...

أكثر الفئات التي تنساق وراء ما تبثه وسائل االعالم من أفكار وقيم  يوفئة المراهقين ه

تتسم بالثورة والقلق  المراهقة مرحلةف (.Ismail & Sharaf El Din, 2010, 278) وسلوكيات

بالصعاب التي يكون فيها الفرد أحوج ما يكون للرعاية والتوجيه واألخذ بيد  ، وتمتلئوالصراع

 (.Al Shafei, 2009, 13) ي تقوده إلى اتجاهات مختلفة.ذالمراهق ال

التواصل االجتماعي وإقبال  شبكاتونظرا ألهمية وخطورة مرحلة المراهقة، ونظرا  النتشار 

 فئة المراهقين.  ها علىالمراهقين عليها، يتأكد للباحث ضرورة التعرف على التأثيرات السلبية ل

إجراء هذه الدراسة الحالية على نطاق المجتمع الفلسطيني على جانب كبير من األهمية  عتبروي

ستقل، والتي تتطلب رصد ما يؤثر فيه في ظل المرحلة االنتقالية التي يمر بها نحو بناء كيانه الم

 في المستقبل القريب بناء   اومحاولة معرفة قدر تأثره، خاصة فئة المراهقين، حيث يقع على عاتقه

ستفيد من نتائج هذه الدراسة، المؤسسات االجتماعية والتربوية تالمجتمع الفلسطيني، وآمل أن 

 وتجنيبهم المخاطر. عالمية  في توجيه سلوك وأفعال فئة المراهقين،واإل

 البحث مشكلة

صبحت شبكات التواصل االجتماعي وخاصة الفيسبوك وتويتر واليوتيوب الظاهرة أ

)محمود،  كونها تستقطب شريحة كبيرة من فئات المجتمعبرز في الوقت الحالي؛ عالمية األاإل

االجتماعي التواصل  شبكاتوقد بينت عدة دراسات أن نسب استخدام المراهقين ل ،(173، 2016

 Al Sakkrمرتفعة بصفة عامة سواء من حيث زمن التعرض أو تكراره ومن هذه الدراسات: 

& Hendawi (2016( حناوي ،)2014(، شناوي، وعباس )2015(، أحمد )2016),   boyd 

(2008،) Kalpidou (2011)، وهو ، خاصة إن كانوا رفاق سوء ويتأثر المراهق بشدة برفاقه

 وال سيما إذا كان المراهق ضعيف النفس التي نؤدي الى انحراف المراهقين؛ العواملمن تأثر يبدو 

(Al-Shafe, 2009, 20 .) 

فمن الممكن أن يكون  بعالقات عدة مختلفة ومتنوعة؛ االجتماعيشبكات التواصل  وتسمح

هالمراهق  ها من قبلاستخدام ض  كدته دراسات أثار سلبية أكثر من اآلثار اإليجابية، وهذا ما آل ي عر ِّ

، Khamshee(2010)لمراهقين، مثل دراسات: ل بالتحديد في هذا السياق بعضها شارأ ،مختلفة

Shalabi(2009)  ،Shnaoui & Abbas(2014) ،Al Zayoun & Abu Saileik 

(2014),  boyd ((2008 على المراهقين،  شبكاتتلك ال. مما يجعل هناك ضرورة لدراسة أثر

الثقافية والصحية ، التي تعد على جانب كبير من والنفسية وخاصة في المجاالت: االجتماعية 

األهمية نظرا  ألن تلك التأثيرات توجه وتشكل شخصية المراهق بدرجة كبيرة، وتعمل على تشكيل 
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في التساؤل الرئيس لحالي تتركز البحث ا ةمشكلجاءت لذا  ؛سلوكه اآلني وعلى المدى البعيد أيضا  

 التالي:

مراهقين في المجاالت: لى الالتواصل االجتماعي السلبية  ع شبكات ما تأثيرات استخدام

 والصحية؟ والثقافيةالنفسية و االجتماعية

 ، األسئلة الفرعية التالية:رئيسوينبثق عن السؤال ال

التواصل االجتماعي في مدينة غزة، من حيث قدر  شبكاتما مدى استخدام المراهقين ل .1

 وأيام وساعات استخدامها؟ دون غيرها المستخدمة شبكاتاالستخدام وال

 التواصل االجتماعي؟ شبكاتما أسباب استخدام المراهقين ل .2

التواصل االجتماعي، وأسباب  لشبكاتها المراهقين ئما مدى تدخل األسرة في استخدام أبنا .3

 هذا التدخل؟

النفسية والصحية السلبية الواقعة على المراهقين جراء واالجتماعية وما اآلثار الثقافية  .4

 التواصل االجتماعي؟ شبكاتاستخدامهم ل

-النفسية-الثقافية-هل يختلف متوسط تقديرات المراهقين نحو التأثيرات السلبية )االجتماعية .5

الجتماعي، باختالف )النوع، الصحية( الواقعة عليهم جراء استخدامهم لشبكات التواصل ا

 التواصل االجتماعي(؟ شبكاتبنائها لأومدى تدخل األسرة في استخدام 

 الدراسة فرضيات

( بين درجات متوسطات α≥  0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .1

الصحية( الواقعة عليهم نتيجة -النفسية-الثقافية-تقدير مفردات العينة لآلثار السلبية )االجتماعية

 شبكات التواصل االجتماعي، تعزى لمتغير النوع.لاستخدامهم 

( بين درجات متوسطات α≥  0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .2

الصحية( الواقعة عليهم نتيجة -النفسية-الثقافية-ينة لآلثار السلبية )االجتماعيةتقدير مفردات الع

 استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي، تعزى لمتغير تدخل األسرة في هذا االستخدام.

 السابقة الدراسات

Hendawi Al Sakkr, (2016:)   معرفة واقع استخدام المراهقين لهدفت الدراسة

لوكهم التواصل االجتماعي من وجهة نظرهم، باإلضافة الى الكشف عن أثر ذلك على س شبكاتل

ول طبق األ سة أداة االستبيان مقسمة لجزئيين؛واستخدمت الدرا من وجهة نظر أولياء أمورهم،

من أولياء  200والجزء الثاني طبق على  ،طالبة 94طالب، و 106من الطلبة، منهم  400على 

التواصل االجتماعي مرتفعة بصفة عامة.  نتائج أن درجة استخدام الطلبة لشبكاتالوبينت  ،األمور

وأكد أولياء االمور أن استخدام ابنائهم لتلك  روق في ذلك بين الطالب والطالبات،وال توجد ف
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يؤثر في سلوكهم بدرجات مرتفعة بصفة عامة، وكانت التأثيرات متوسطة على بعض  شبكاتال

 السلوكيات القليلة. 

Hinnawi (2016) :لتعرف على واقع استخدام الطلبة في سن المراهقة هدفت الدراسة ل

واتبعت الدراسة  ،لشبكات التواصل االجتماعي ،الفلسطينية نابلس الوسطى في مدارس مدينة

-14) المنهج الوصفي، وطبقت باستخدام االستبانة على عينة عشوائية من طلبة المدارس في عمر

 ،وطالبة تم اختيارهم من ست مدارس من مناطق من مدينة نابلس ا( طالب217)( بلغ قوامها 16

التواصل شبكات % من الطلبة مشتركون في 97وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها ما يلي: أن نحو 

% أن معرفتهم باستخدام شبكات 70فقط، وأكد  ةواحد شبكةاالجتماعي، بحد أدنى اشتراك في 

وكانت النسبة األكبر من العينة  ،كون في موقع الفيسبوكر% مشت98كما أن  ،التواصل عالية

النسبة أن أكدت  شبكات التواصل ألكثر من ثالث ساعات في اليوم الواحد، فيما تستخدم% 38.4

أكد  صدقاء، كماهل واألالتواصل من أجل التواصل مع األ شبكاتستخدم ت% 60األكبر من العينة 

 التواصل االجتماعي مع خالل الهواتف الذكية.  % أنهم يستخدمون شبكات63نحو 

Abdel-Al (2015 :)  معرفة مدى مساهمة شبكات التواصل االجتماعي لهدفت الدراسة

 على منهج المسح االجتماعي،في تنمية المشاركة المدنية لدى طالب المدارس الثانوية، واعتمدت 

 170طالب، و220نوية، بواقع رس الثامن طلبة المدا 390بقت باستخدام أدلة االستبيان على وط  

يس بوك، ، هي: البريد اإللكتروني، الفاكثر استخدامسة، أن المواقع األومن نتائج الدرا طالبة،

متابعة و هو المشاركة في تنمية المجتمعسباب االستخدام يوتيوب، ويليجين، فلينكر، وأهم أ

% من 77.9 أنوالترفيه، والتسلية  هي سبابت السياسية المحلية والعالمية، وأدنى األالتغيرا

% 72.2تماعي تزيد وعيهم بقضايا المجتمع، مفردات العينة يؤكدون أن شبكات التواصل االج

 ن تلك الشبكات تسهم في تنمية المجتمع المحلي. يرون أ

 Shnaoui & Abbas(2014 :) لتعرف على استخدامات المراهقين لهدفت الدراسة

 نهج الوصفي االرتباطي،ذلك بالتوافق النفسي لديهم. واستخدمت الم للفيسبوك ومعرفة عالقة

( ذكور واناث، من صفوف العاشر والحادي عشر والثاني 466وطبقت على عينة عشوائية قوامها )

كما أن مستوى  ضون ساعتين في استخدام الفيس بوكوضحت النتائج أن أكثر الطلبة يقأعشر. و

ن هناك عالقة سلبية بين مستوى أكما   ينة جاء بدرجة مرتفعة،مفردات الع التوافق النفسي لدى

 ،التوافق النفسي والفترة الزمنية والفترة الزمنية التي يقضيها المراهق في استخدامه للفيسبوك

هناك فروق لصالح الذكور في مجال و ناث للفيسبوك،هناك توافق بين فترات تعرض الذكور واإلو

 االجتماعيو ناث في مجاالت: التوافق األسريوق لصالح اإلتوافق الشخصي، بينما الفرلا

 واألكاديمي، وكذلك في الدرجة اإلجمالية.

Al Zayoun & Abu Saileik (2014) : اآلثار االجتماعية  علىلتعرف لهدفت الدراسة

التواصل االجتماعي على المراهقين، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي،  لشبكاتوالثقافية 

( 135( ذكور، )141( سنة، بواقع )18-15وطبقت على عينة من مستخدمي االنترنت في عمر )

كانت التأثيرات االيجابية على اإلناث أكبر أن ومن نتائج الدراسة:  إناث، وذلك باستخدام استبانة،
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ثار جاءت أهم اآلو ،نت التأثيرات السلبية على الذكور أكثر من اإلناثمن الذكور، فيما كا

: توسيع العالقات االجتماعية، وتوثيق الصداقات في السياقات التالية االجتماعية والثقافية االيجابية

خر يرفض الكبار فراد من الجنس اآلأالتعارف على وثار السلبية: إهدار الوقت، ومن اآل ،القائمة

 على شبكات التواصل االجتماعي ألوقات طويلة. بقاءمعهم، ال اقةصدقامة إ

Shabir & Others (2014) : لكشف عن تأثير مواقع التواصل لهدفت الدراسة

لمنهج المسحي اواستخدمت الدراسة  في مدينة باهاوالبور في باكستان، االجتماعي على المراهقين

النتائج أن  توبين ،دة، باستخدام استبيان( مفر300وطبقت على عينة من المراهقين قوامها )

% منهم يستخدمون مواقع لتواصل 46وأن  ن أن لتلك المواقع تأثيرات عليهم،المبحوثين يؤكدو

تكون  كما أكدوا أن تلك المواقع يمكن أن مختبرات الحاسوب بمؤسسات التعليم،االجتماعي في 

مفردات العينة أن هناك تأثيرات سلبية، مثل: تدهور المعايير  تكما أكد مفيدة لهم في مجال التعليم،

خالقية، تقديم أاالجتماعية، التأثير السلبي على مستوى دراستهم، التعرض لصور وفيديوهات غير 

 بث الكراهية بين الشعوب.ومضامين مناقضة للدين، 

Abu Bakr & others (2013) : لموقع  معرفة استخدامات المراهقينلهدفت الدراسة

طبق على  اواعتمدت على منهج المسح، واستخدمت استبيان المتحققة منه، شباعاتاليوتيوب واإل

مفردة مناصفة بين الذكور  400( سنة، قوامها 18-15عينة عمدية من المراهقين من العمر )

خبار وبينت الدراسة أن الموضوعات الفنية والرياضية هي االكثر تفضيال للمشاهدة ثم األ ناث،واإل

خبار واالحداث هم  دوافع المشاهدة: معرفة األأومن  أخيرا الدينية،والموضوعات السياسية و

: هي هم اإلشباعات المتحققةأيضا أن أوبينت النتائج  ، فراغالوقت  الجارية ووسيلة مسلية تمأل

حداث الجارية، وكذلك الترفيه فهم األواكتساب معلومات جديدة، وزيادة المعرفة واالطالع، 

 قضاء وقت الفراغ. ومن الملل،  والتخلصوالتسلية، 

Awad (2012) : لكشف عن أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية لهدفت الدراسة

من الشباب  18المسؤولية المجتمعية لدى فئة الشباب، وذلك من خالل تطبيق برنامج تدريبي على 

وقد تم قياس مستوى المسؤولية االجتماعية قبل  ،( سنة25-15هم بين )عمارأناث تتراوح إذكور و

لمبحوثين زاد بعد وبينت الدراسة أن مستوى المسؤولية االجتماعية لدى ا إجراء تطبيق البرنامج،

وصت بضرورة نشر الوعي أو دم وجود فروق بين الذكور واإلناث،كما بينت ع تطبيق البرنامج،

المراحل الدراسية المختلفة حول دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية طفال وطلبة بين األ

 شخصياتهم.

Kalpidoum & others (2011) لكشف عن أثر استخدام الفيسبوك ل: هدفت الدراسة

الذات والتوافق النفسي واالجتماعي لهم، واستخدمت على الطلبة الجامعيين فيما يتعلق بتقدير 

وطبقت على مجموعتين من الطلبة في شمال الواليات المتحدة، األولى  الوصفي التحليلي، المنهج

 35خرى بواقع مفردة، والمجموعة الثانية من المستويات األ 35من طلبة المستوى االول بواقع 

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج، منها: طلبة المستوى األول  ردة أيضا، وذلك باستخدام استبيان،مف

يومية، لفترة تقدر خرين حيث يستخدمونه بصفة سب أكبر من الطلبة اآلبنيستخدمون الفيسبوك 
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ذلك أدى إلى سوء تكيفهم وولديهم عدد كبير من الـأصدقاء من خالل الفيسبوك،  بخمس ساعات،

النفسي واألكاديمي والتحصيل الدراسي وانخفاض مستوى الثقة في النفس. فيما كان التكيف النفسي 

 ة للطلبة الذين يستخدمون الفيسبوك لفترات أقل.واألكاديمي أفضل بالنسب

Khamshee (2010) : لكشف عن استخدام الفتاة المراهقة لإلنترنت، لهدفت الدراسة

سرتها والمجتمع، وقد استخدمت الدراسة المنهج أثار السلبية الواقعة على الفتاة ووالتعرف على اآل

( طالبة من المدارس الثانوية 250تتكون من )بتطبيق استبيان على عينة وذلك الوصفي التحليلي، 

%( 36%( من العينة لديهم جهاز حاسوب، وأن نسبة )52وبينت النتائج أن ) ،في مدينة الرياض

دوافع وأن % يخضعون لرقابة االسرة، 36 فإن نسبة كذلك ،( ساعة4-2يستخدمون االنترنت من )

كثر من النواحي التعليمية أالترفيه والتسلية،  استخدام مفردات العينة جاءت معظمها تلبية للرغبة في

سرة والتواصل مع كما تأثرت الفتاة نتيجة استخداماتها لإلنترنت سلبيا بعالقاتها مع األ ،والثقافية

فراط في تكوين العالقات وتبين أن ثمة إالتحصيل الدراسي،  لديها مستوى انخفضو ،المجتمع

ية في استخدام االنترنت، كما وولواحتلت الدردشة األ  والعزلة في المجتمع الحقيقي، اإللكترونية

سرة أدى استخدام االنترنت الى زيادة تطلعات ومطالب العينة، وشعور الفتاة بأنها مظلومة في األ

 ،ابيةن الرقابة على استخدام الفتاة لإلنترنت يؤدي الى استخدامات ايجأكما بينت الدراسة  ،والمجتمع

 ن هناك عالقة طردية بين االستخدام لساعات كثيرة واالستخدام للتسلية والترفيه. أكما 

 Shalabi (2009) : لى التعرف على مدى وعي طلبة المرحلة الثانوية إهدفت الدراسة

واستخدمت المنهج الوصفي المسحي، وطبقت  ،باألضرار االخالقية لإلنترنت اواناث اذكور

وتوصلت الدراسة الى عدة  ،( طالبة831( طالبا ، و)999باستخدام استبانة على عينة تمثلت في )

يأتي برنامج الماسنجر في و ،نتائج، منها: هناك دوافع قوية ألفراد العينة نحو استخدام االنترنت

هم المخاطر أمن و ،ام الكبير بالدردشة مع األخرينقمة أولويات االستخدام، مما يشير الى االهتم

من قبل معظم مفردات العينة،  باحيةإ مقاطع التغافل عن الصالة والتعارف بين الجنسين، ومتابعة

 ناث ان لإلنترنت مخاطر بنسبة أعلى من الذكور.ترى اإلو

 Sari(2008) : لكشف عن تأثيرات االتصال عبر االنترنت في العالقات لهدفت الدراسة

( من طلبة 471االجتماعية، واستخدمت المنهج المسحي، وطبقت الدراسة باستخدام استبانة على )

وتبين من النتائج أن تأثير  الشباب في مؤسسات أخرى،المدارس الثانوية وغيرهم من فئات 

كان لعدد ساعات التعرض أثر على هذا التأثير، ناث من الذكور، واالنترنت كان أكبر على اإل

%( أن اإلنترنت أثر على االتصال المباشر مع االسرة وكذلك بالنسبة للتواصل 44.4ورأت نسبة )

ن االنترنت يسهم في تكوين عالقات أ%(، فيما رأت العينة 43مع االصدقاء والمعارف بنسبة )

كما رأت نسبة  ،الل التعارف عبر االنترنت%( من الزواج من خ28.8عاطفية، حيث ال يمانع  )

%( أنهم يشعرون باالغتراب عن 40.3قارب قد تراجعت، فيما أكد )%( أن زيارات األ44.7)

االجتماعية توسعت بسبب  هاعالقاتأن %( 64.5مجتمعهم المحلي بسبب االنترنت، ورأت نسبة )

 استخدامهم لإلنترنت.
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boyd (2008) :  ى ممارسات المراهقين المستخدمين لشبكات لتعرف عللهدفت الدراسة

ممن تتراوح  94واستخدمت المنهج الوصفي، وطبقت على عينة من  ،التواصل االجتماعي

ين من خالل استبيان بالمقابلة، وبينت النتائج أن استخدام ي( سنة من األمريك24-14أعمارهم بين )

 ااتصالي ايعد نشاطFacebook and MySpace  تلك الشبكات وتحديدا  فيس بوك وماي سبيس

مزاح والنميمة، وتبادل جل الأقرانهم، من أقرانهم بهدف  االختالط مع أللتواصل مع  ايومي ااجتماعي

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة تنظيم تلك المواقع لتحقيق تأثيرات أفضل عبى أن  المعلومات،

 يد.يشترك المراهقون أنفسهم في هذا التنظيم الجد

 البحث أهداف

التواصل االجتماعي، من حيث قدر االستخدام  لى مدى استخدام المراهقين  لشبكاتالتعرف ع .1

 والمواقع المستخدمة وأيام وساعات استخدامها.

 التواصل االجتماعي. أسباب استخدام المراهقين  لشبكات الكشف عن .2

التواصل االجتماعي،  لشبكاتبناءها المراهقين أالتعرف على مدى تدخل األسرة في استخدام  .3

 وأسباب هذا التدخل.

والصحية، الواقعة  والثقافية والنفسية االجتماعيةالكشف عن التأثيرات السلبية في المجاالت:  .4

 التواصل االجتماعي. المراهقين  جراء استخدامهم لشبكاتعلى 

فية والصحية( الثقاوالنفسية والكشف عن عالقة اآلثار السلبية في الجوانب )االجتماعية  .5

التواصل االجتماعي، ومتغيرات )النوع _  المراهقين  جراء استخدامهم لشبكاتالواقعة على 

 التواصل (.  سرهم في استخدامهم لشبكاتأمدى تدخل 

 أهمية البحث

 : يلي مما أهميته البحث يكتسب

 النظرية األهمية أوالً:

على جانب كبير من تعد  بإستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي، إن دراسة تأثر المراهقين .1

األهمية في ظل أهمية مرحلة المراهقة وتأثيرها القوي على توجهات وسلوك المراهقين 

 مستقال .

التواصل االجتماعية على  لعام إلى قوة وتعدد تأثيرات شبكاتتشير الدراسات والرأي ا .2

 تلك التأثيرات على فئة عمرية مهمة تتمثل في المراهقين. تحديد   ب  وجِّ ، مما ي  امستخدميه

 ثانياً: األهمية العملية

التواصل االجتماعي على المراهقين، قد  لشبكات ةإن الوقوف على تحديد التأثيرات المختلف .1

 واالستفادة منها. فسهم حول حسن استخدام تلك الشبكاتيزيد وعي المراهقين أن
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مساندة الجهات التي تهتم بتربية المراهقين ومساندتهم في التخطيط قد تسهم نتائج الدراسة في  .2

التواصل االجتماعي على المراهقين،  ف دعم التأثيرات اإليجابية لشبكاتلسبل وبرامج تستهد

 وأخرى لتجنب ومواجهة التأثيرات السلبية.

 مصطلحات الدراسة

لألفراد خدمة التواصل المستمر مواقع على اإلنترنت تقدم هي   شبكات التواصل االجتماعي:

بكل أشكال التفاعل من تبادل الملفات ودردشة ورسائل ومحادثات، وذلك بهدف استمرار االتصال 

االجتماعي وتبادل المصالح المشتركة وهؤالء األفراد قد يكونون متجانسين أو غير متجانسين، 

 .(Ibrahim, 2017, 25) هم عالقات اجتماعية وتعليمية مشتركة وقويةعلكن تجم

التواصل االجتماعي بأنها منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح  شبكاتوتعرف 

عضاء أللمشترك بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع 

 .( Hendawi, 2016, 47 &Al Sakkr) آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات

هي مواقع إلكترونية موجودة على شبكة :  التواصل االجتماعي لشبكاتالتعريف اإلجرائي 

ن يستخدمها المراهقون في غزة من خالل االتصال المرئي والصوتي والكتابي، أاالنترنت ويمكن 

شخاص والجمعيات والهيئات التي تستخدم تلك المواقع، ويمكن وذلك لالتصال والتواصل مع األ

 نفسية وثقافية.و اجتماعيةأن ينتج عن ذلك آثار 

عنصر أساسي من عناصر االتصال، وهو المحصلة النهائية لعملية االتصال، ويتم   التأثير:

 .(Abu Arqoub, 1993, 263) بتغيير السلوك اإلنساني أو تعديله نحو األفضل أو نحو األسوأ

النفسية، والصحية و الثقافيةوهي تلك النتائج السلبية االجتماعية   التعريف اإلجرائي للتأثير:

 التواصل االجتماعي.  مدينة غزة جراء استخدامهم لشبكات الواقعة على المراهقين في

المراهقة هي مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج،   المراهقين

با ، أو قبل ذك بعام أو وتمتد في العقد الثاني من حياة الفرد من الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة تقري

 .(Zahran, 2005, 323) سنة( 21-11عامين، أو بعد ذلك بعام أو عامين )أي بين 

هم مجموعة الطالب والطالبات الملتحقين بالدراسة في   التعريف اإلجرائي للمراهقين:

 15وتتراوح أعمارهم من  مدارس مدينة غزة في الصفوف: العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر،

 سنة. 18قل من سنة إلى أ

 طار النظرياإل

 التواصل االجتماعي شبكات

والتي  Class matesn. com، حيث ظهرت شبكة 1995نشأت شبكات التواصل عام 

 ن مليون في الواليات المتحدة وكندا إلى وبلغ عدد مستخدميها خمسي سسها رانوي كونرادزأ

  طفال وحتى الجامعةرياض األمائتي ألف مؤسسة تعليمية تمثل جميع مراحل التعليم من 

(Shakra, 2014, 58،)  وكان موقع1997وبدأت ظاهرة المواقع االجتماعية في عام ، 
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 Six Degrees.com  تاحته الفرصة بوضع ملفات شخصية ل إأول هذه المواقع من خال

خبار الموجودة على الموقع، وتبادل إمكانية التعليق على األع، وكذلك للمستخدمين على الموق

 .(Awad, 2012, 3الرسائل مع باقي المشتركين)

، حيث ظهر موقع ماي سبيس 2005وحصلت نقلة كبيرة جدا  في شبكات التواصل عام 

األمريكي، وفي نفس العام ظهر موقع "الفيسبوك" والذي تفوق على المواقع األخرى، حيث بلغ 

 (.Shakra, 2014, 58) مليون شخصا  في العالم 400مستخدميه عدد 

 التواصل االجتماعي شبكات استخدام 

ا ال يتجزأ من الحياة اليومية لغالبية مستخدمي  التعامل مع تلك الشبكات باعتبارهايشكل  جزء 

االنترنت، حيث تشير االحصاءات أن أربعة من أصل خمسة ممن يستخدمون شبكة االنترنت، 

ويمكن  (Sultana & Momen, 2017, 39-40التواصل االجتماعي) شبكاتلديهم حساب على 

بالتواصل بطرق عدة )كتابة، صوت، من خالل تلك المواقع أن يمتلك الشخص حسابا  فيها ويقوم 

دقاء العمل أو ـــأكانوا أشخاصا  طبيعيين كاألصدقاء القدامى أو أص سواء   ؛وصورة( مع من يريد

ات والمؤسسات، حيث يمكن تبادل األفكار واآلراء والمشاعر شخاص معنويين كالشركأأو  زبائن...

(. Shakra, 2014, 60مجتمع افتراضي)عمال في أو الترويج لسلعة أو منتج معين وإنجاز األ

التواصل االجتماعي جميع الموضوعات بشكل علني أمام جميع  شبكاتويتناول المشتركون في 

من حرية  ياعال االمشتركين أو من خالل مجموعات محددة، أو بشكل فردي خاص، وتتيح قدر

، رض لمحتوياتها في أي وقتمكن التعالتعبير والنشر وإبداء الرأي، وتتميز بالتحديث المستمر، وي

 وفي أي مكان من خالل أجهزة الحواسب والتطبيقات المتاحة على أجهزة التليفون النقال وغيرها. 

قع التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت، ليست مجرد موا شبكات إن ويمكن القول

د يتفاعلون من فرامن األ مساحات شبه واقعية او اتصالية فعلية لمجموعاتافتراضية، بل هي 

خالل عالقات اجتماعية منتظمة ومعقدة، )الصداقة، االهتمامات، األفكار المشتركة(، والتفاعل 

خر ويتأثر به، إذ تصبح بذلك فردين بحيث يؤثر كل منهما في اآل االجتماعي هو تأثير متبادل بين

أتي تطوير عدة بيئات استجابة أحدهما لآلخر، ويتوالى التبادل بين المثير واالستجابة إلى أن ي

مستخدمو هذه  يافتراضية للنقاش عبر الويب تحت تأثير عوامل اجتماعية مختلفة، إذ ال يكتف

الهم المواقع بزيارتها من حين آلخر، بل يساهمون في تطوير بيئة افتراضية خاصة بهم باستعم

مختلف المستعملين إلى  ة بينيوبالتالي تتكون عالقات اجتماعية حقيق المنتظم للشبكات االجتماعية،

حد أنها تصل إلى تكوين مجموعات افتراضية متالحمة، كما تؤثر بعض العناصر كإطار االتصال 

 تشكل يوميا  على الويبتأو القيم الثقافية لكل مستخدم على طبيعة الجماعات االفتراضية التي 

(Musharraf, 2015, 12-13 .) 

التواصل  شبكاتوفي ذات السياق يجب التوقف أمام حقيقة تخص بعض المشتركين في 

 التفاعل االجتماعي والمشاركة؛في تلك المواقع ألسباب أخرى غير  ااالجتماعي، فقد نجد مشترك

عكس الصورة فقط على الذات ويقدمون أنشطة شخصية مرغوبة اجتماعيا ، ت ونفقد نجد من يركز
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 ,Brittany & others, 2012  خرين وهي غير حقيقيةبها أمام اآل ظهرواالتي يفضلون أن ي

928).) 

 التواصل االجتماعي المراهق وشبكات

يتعاظم في مرحلة المراهقة دور وسائل اإلعالم في عملية التنشئة االجتماعية والتطبيع 

 والترويحاالجتماعي، فهي تقدم المعلومات، وتؤثر في السلوك، وتتيح فرصة للترفيه 

 (Zahran, 2005, 391ويشعر المراهق بحاجة كبيرة لإلنترنت أكثر من فئة األطفال )  

(Al Zayoun & Abu Saileik, 2014, 230وتستحوذ ) على االجتماعي التواصل شبكات 

 الفكرية وخصائصهم سماتهم االجتماعية، بمختلف المدارس في المراهقين اهتمام من كبير حيز

 للنظر الفتة بطريقة اليومية في حياتهم عليها واالعتماد متزايد، بشكل استخدامها حظويال الثقافية،

(Al Sakkr, 2016, 51 & Hendawi). 

عدة ومتسعة لعقد صداقات ذات مستويات وأنواع  اوتوفر شبكات التواصل االجتماعي فرص

حيث الدور المهم للصديق في هذه المرحلة،  بل هو  مختلفة، وذلك يجذب المراهق بشدة، وأهداف

محور الحياة التي تدور حولها اهتمامات المراهق، ويحل الصديق محل العائلة ويتم قضاء معظم 

  خر له تأثير ايجابياألوقات معه، ويكون للبعض منهم تأثير سلبي والبعض اآل

(Al Shafei, 2009, 50،)  جة لحاا التواصل االجتماعي، شبكاتلى إسباب اللجوء أهم أومن

لتفاعل لضعف فرص التفاعل في الواقع الفعلي، فكان التفاعل االفتراضي لتعويض المساندة ل

سرة، فاإلعجاب والتعليق على الصور والحاالت ومشاركة االجتماعية المفقودة في الواقع من األ

 من أهم مصادر المساندة االجتماعية االفتراضية تصدقاء باتالمنشورات والدردشة مع األ

(Ahmed, 2018, 103). 

وباإلضافة للعوامل الشخصية التي تدفع المراهق الى االنجذاب نحو التفاعل من خالل مواقع 

المواقع من خالل التواصل، فهناك عامل أخر مهم يرتبط بالتقدم التكنولوجي، وهو استخدام  تلك 

 ؛يتيح هذا إمكانية مشاركة المحتوى مع األصدقاء في أي وقت وفي أي مكانو الهواتف النقالة،

وبشكل متكرر، مما يقوم به اآلخرون،  باستمراروعالوة على ذلك، فإنه يوفر القدرة على التحقق 

التواصل االجتماعي من خالل الهواتف النقالة مفصوال  عن  شبكاتفمن المحتمل أال يكون مستخدم 

 Quinn, 2013, 240, 243) أصدقائه، مما يزيد من مشاعر االنتماء إلى مجموعة الصداقة

&Oldmeadow ) 

التواصل االجتماعي المراهق إلى عالم جديد يستقي منه الخبرات الجديدة،  شبكاتوتنقل 

ة، عالوة على تزويده بأفكار جديدة تعينه خالل تعامله مع ويتعرف من خالله على ثقافات مختلف

وتعد فئة طلبة المرحلة الثانوية إحدى أكثر  (،Hendawi, 210, 287 & Al Sakkr) مجتمعه

هم يمرون الفئات تأثرا  بانعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على بعض القيم لديهم، حيث أن

 ,Ahmed) طورات الجسمية، االنفعالية واالجتماعيةتشهد كثيرا  من الت بمرحلة عمرية حرجة، 

خطرا  على المراهقين في كثير من األحيان أكثر من الكبار،  شبكات( وتمثل تلك ال295 ,2016

 يكونالتالية: انحسار العالقة بين المراهقين أنفسهم، وأحيانا   سياقاتومعظم المخاطر تنحصر في ال
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قلة االستيعاب لمسائل الخصوصية على اإلنترنت، باإلضافة لالمحتوى غير مناسب لمرحلتهم، 

( وذلك بحكم طبيعتهم  others, 2011, 801&Schurgin ) إلعالنات الخارجيةاتأثيرات و

الرافضة ورغبتهم في الحصول على المعرفة من أي طريق دون أن يكونوا مسلحين بالمعرفة 

 ,Ismail & Nabil, 2010ري والثقافي)الصحيحة لقيم مجتمعهم واحتياجاتهم وتراثهم الحضا

278.) 

لذا فإن انخراط المراهقين بنسب عالية في تلك الشبكات يضع القائمين على التربية في 

  االجتماعي بينهم على تلك الشبكاتالمجتمعات أمام تحديات حقيقية لفهم طبيعة التواصل 

(Al-Omri, 2004, 248وينصح أن يكون عليهم إشراف غي )وفي نفس الوقت يجب ر مباشر ،

 ينمن مقلد واويتحول متهابنوع من االستقاللية حتى تنمو شخصي مبعض الحرية واشعاره مهإعطاؤ

 (.Al Zayoun & Abu Saileik, 2014, 230رأي ومبادرة ) ذويإلى 

 مرحلة المراهقة

العقد  منالمراهقة هي مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج، وتمتد 

الثاني من حياة الفرد من الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة تقريبا ، أو قبل ذك بعام أو  عامين، أو 

 (.Zahran ,2005 ,323) سنة( 21-11بعد ذلك بعام أو عامين )أي بين 

وهي مرحلة صعبة ألنها انتقالية، ومن شأن المراحل االنتقالية االضطراب والغموض، ومن 

الواضح أن المراهق في سنواته األولى في مرحلته يكون مشغوال  بالتخلص من قيود وتصورات 

وسلوكيات الطفولة، ومع نهايات مرحلة المراهقة يشرع في التخلص من تقلبات المراهقة، حيث 

تكتمل في و ،(Bakkar, 2011, 13) الفضلى التي ينبغي أن يكون عليهاك الوضعية يبدأ  بإدرا

هذه المرحلة الوظائف العقلية العليا، وتأخذ شكال  يميزها عن المراحل السابقة، واالنتباه هو أحد 

هذه الوظائف التي تزداد بشكل واضح خالل هذه المرحلة سواء بالنسبة لفترة االنتباه أو بالنسبة 

وهي مرحلة نمو (. Mahmoud ,1981 ,37) جة صعوبة الموضوع الذي ينتبه إليه الفرد.لدر

جسمي وعقلي سريعين، األمر الذي ينتج عنه بعض االضطرابات االنفعالية وبعض المشكالت 

والمراهقة  (.163Moussawi-Al ,2013 ,) المعقدة عندما ال يحسن قيادة المراهقين وتوجيههم.

تعني االقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي، ولكنه ليس النضج نفسه، ألنه 

في مرحلة المراهقة يبدأ الفرد في النضج العقلي والجسمي والنفسي واالجتماعي، ولكنه ال يصل 

 ،(Shafei-Al ,2009 ,13) سنوات10إلى اكتمال النضج إال بعد سنوات عديدة قد تصل إلى 

ويتطلع المراهق الى تحقيق بعض المطالب واشباع بعض الحاجات، وقد يقف المجتمع بتقاليده 

وعاداته ضد تحقيق هذه المطالب والحاجات مما يصدم المراهق ويوقعه في صراع بين الرغبة في 

 (.Mahmoud, 1981, 17)تحقيقها وبين قيود المجتمع وحدوده. 

 المراهقة المتوسطة

سنة المرحلة الدراسية الثانوية، وفيها تتضح  17إلى  15المرحلة المراهقة الوسطى من تقابل 

 ,Zahran, 2005, 371كل المظاهر المميزة لمرحلة المراهقة بصفة عامة. ومن أهمها ما يلي: )

(398  
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زداد نمو القدرات العقلية يمن الوصول إلى اكتماله، و النمو تهدأ سرعة نمو الذكاء ويقترب

مو التفكير المجرد والتفكير االبتكاري، وتتسع المدارك وتنمو المعارف ويستطيع المراهق وين

وضع الحقائق مع بعضها البعض، بحيث يصل إلى فهم أكثر من مجرد الحقائق نفسها، بل يصل 

وفي هذه المرحلة تتحدد الميول التعليمية والنمو الثقافي العام، وتفضيل اختيار  ،إلى ما وراءها

عاليا   يصبح ويالحظ في هذه المرحلة أن مستوى التطلع، ات وتخصصات معينة دون أخرىدراس

جدا ، يتحدد في ضوء إطار مرجعي فردي وجماعي، حيث يطمح المراهق إلى تحقيق نجاحا  في 

وتتطور  ،خر بمجرد تحقيق األمن الشخصيعمله وأن يصل إلى أعلى الدرجات، بينما يقنع اآل

ضح الميل نحو الجنس األخر، ويميل المراهق إلى التركيز على عدد محدود حيث يتبمشاعر الحب 

الحظ الحساسية االنفعالية حيث ال يستطيع المراهق تو اد الجنس األخر، ثم على واحد فقط،من أفر

ويظهر الشعور بالمسؤولية االجتماعية، أي محاولة  ظاهر الخارجية لحالته االنفعالية،التحكم في الم

ة المشكالت االجتماعية والسياسية والعامة والتعاون مع الزمالء، والتشاور معهم فهم ومناقش

لهم واحترام الواجبات واحترام آرائهم والمحافظة على سمعة الجماعة وبذل الجهد في سبي

ويالحظ االهتمام باختيار االصدقاء والميل الى االنضمام الى جماعات مختلطة  االجتماعية،

راهقون الكالم عن أي شيء يهتمون به، ويجاهد المراهق لمزيد من االستقالل الجنسين، ويكثر الم

االجتماعي، وتنمو االتجاهات لديهم، وتتفتح الميول وتتنوع، وتشاهد الرغبة في مقاومة السلطة  

وتقييم التقاليد القائمة في ضوء  ويزاد النقد والرغبة في االصالح، وانتقاد الراشدين بصفة عامة،

  والخبرات الشخصية. المشاعر 

 حدود البحث

 الحد الموضوعي: شبكات التواصل االجتماعي.  –

 الحد المؤسسي: المدارس الثانوية الحكومية.  –

 الحد البشري: طلبة الصفوف: العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر، ذكور وإناث.  –

 م2017/2018الحد الزمني: العام الدراسي  الحد المكاني: مدينة غزة. –

 البحث إجراءات

 مجتمع البحث

من  صفوف: العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر، يتمثل مجتمع الدراسة في جميع طلبة

محافظة ، في جميع مديريات تعليم سنة 18سنة إلى  15الذكور واإلناث التي تتراوح أعمارهم بين 

 م.2017/2018غزة في العام الدراسي 

 .( طالبة35563( طالب، و)31168منهم ) (66731وكان العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة )

(Statistical Book, 2017) 
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 اختيار عينة البحث

( 300من ) العينة تكونتو ،تم تطبيق الدراسة على عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة

( طالب وطالبة من كل 100كما تم اختيار ) .( طالبة150طالب و)( 150) منهم، طالب وطالبة

 التالي:( طالبة. وذلك كما هو موضح في الجدول 50( طالب، و)50مديرية، بواقع )

 .ردات العينة حسب النوع والمديريةيوضح توزيع مف:  (1جدول )

 اإلجمالي الشمال الغرب الشرق النوع والمديرية

 150 50 50 50 الذكور

 150 50 50 50 اإلناث

 300 100 100 100 اإلجمالي

 منهج البحث

يعتبر البحث الحالي أحد البحوث الوصفية، وذلك ألن استجابات الطلبة حول تأثير استخدامهم 

لشبكات التواصل االجتماعي عليهم، هو موضوع موجود بالفعل في الواقع المعاش، وبالتالي ليس 

فسير استجابات حيث يسمح ذلك  بت معينة،ة بإدخال أو تعديل متغيرات هناك احتياج إلى االستعان

واستخدم الباحث أسلوب المسح الوصفي التحليلي لجمع المعلومات الخاصة  الطلبة عينة البحث،

باستجابات الطلبة حول تأثرهم باستخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي، ويجمع الباحث بياناته 

( سنة، 18-15ذين تتراوح أعمارهم )من جزء من طلبة المرحلة الثانوية في محافظات غزة ال

بأسلوب المسح بالعينة، ليستخلص نتائج يمكن أن تصدق على كافة مفردات هذا المجتمع، ومن ثم 

 توصيف العملية وتفسيرها وتقديم المقترحات.

 أداة البحث

استخدم الباحث استبانة للتعرف على التأثيرات  لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن تساؤالته،

 التواصل االجتماعي. المراهقين جراء استخدامهم لشبكات لبية الواقعة علىالس

صمم الباحث أداته في صورة استمارة استبيان، تكونت من ثالثة أقسام، فكان القسم األول و

يشمل بيانات المبحوث، والقسم الثاني يتعلق بمدى استخدام المبحوث لشبكات التواصل االجتماعي، 

كان لرصد التأثيرات السلبية لهذا االستخدام، وهي التأثيرات االجتماعية السلبية أما القسم الثالث ف

( فقرة، والتأثيرات النفسية السلبية 12التأثيرات الثقافية السلبية وتتضمن )و( فقرة، 11وتتضمن )

وقد اعتمد الباحث في  ( فقرة،11الصحية السلبية وتتضمن )( فقرة، والتأثيرات 11وتتضمن )

مما  وآراء المتخصصين؛داة الدراسة على الدراسات السابقة واألدب النظري، أالستبيان اعداد ا

 ساعد في الوقوف على الموضوعات واألفكار والفقرات التي يتضمنها االستبيان.

تم تحديد اجابات مفردات العينة حول فقرات ويتم تصحيح المقياس وفقا  لثالثة مستويات، حيث 

 –إلى حد متوسط  –السلبية، في االختيار بيتن التقديرات الثالثة: إلى حد كبير مجاالت التأثيرات 

كما تم تحديد داللة متوسط درجات مفردات العينة، سواء للفقرة الواحدة أو لجميع  إلى حد ما،
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 2019 (12)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، المستوى المتوسط من 1.67( إلى أقل من )1فقرات المجال، كما يلي: المستوى األدنى من )

 ( فأكثر.2.34(، والمستوى المرتفع من )2.34ل من )( إلى أق1.67)

 الخصائص السيكومترية للمقياس

 الصدق .أ

 صدق المحكمين

تم التأكد من صدق االستبيان، من خالل عرضه على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في 

وذلك  ك أطباء وعددهم جميعا تسعة أشخاص؛أقسام وكليات: التربية، علم النفس، اإلعالم وكذل

، مدى وضوح جوانب التأثيرات السلبيةو حول جميع أجزاء وفقرات االستبيان،تقديم مالحظاتهم ل

، ومالئمتها لقياس مدى وضوح فقرات جوانب التأثيرات السلبيةو ومالئمتها لقياس ما أعدت ألجله،

 مدى انتماء كل فقرة إلى الجانب الذي يمثلها.و ما أعدت ألجله،

داة في شكلها ظات، استفاد منها الباحث في صياغة وتصميم األوقدم المحكمون مجموعة مالح

إجراء  وبعد ،وحذف بعض الفقرات ة بعض الفقرات،إعادة صياغتعديل وحيث تم  ؛النهائي

 ياسه.قلقياس ما صمم من أجل  االتعديالت المطلوبة أصبح االستبيان جاهز

 وتركزت التعديالت وفق مالحظات المحكمين فيما يلي:

( من "الميل إلى تكوين الصداقات غير 8تم تعديل الفقرة ) التأثيرات االجتماعية:في مجال 

من "وقوع مشكالت ( 10والفقرة ) لى تكوين الصداقات غير المباشرة"،الحقيقية". إلى "الميل إ

لتراشق وعدم احترام شخاص نتيجة ا"وقوع مشكالت مع بعض األ إلى مع بعض األشخاص"

 (: "قلة المشاركة في المناسبات االجتماعية".5ة فقرة )وتم إضاف الرأي األخر"،

( من "الكشف عن أبعاد شخصية ذاتية". إلى 4تم تعديل الفقرة ) مجال التأثيرات الثقافية:وفي 

شخاص أل(: "التعرف 8"إهدار الخصوصية الشخصية وكشف الذات". وتم إضافة الفقرتين )

 ضعاف الثقة بالنفس".إوالفضائح" وتم حذف فقرة: "(: "االهتمام بالشائعات 10منحرفين". و)

إلى "قلة النوم  "( من "مشكالت النوم2تم تعديل الفقرة ) مجال التأثيرات النفسية:

( من "ضعف الرغبة في العمل والنشاط" إلى "الكسل والخمول وقلة 6واضطراباته" والفقرة )

إلى "الرغبة الملحة  "واصل االجتماعيالت بشبكات( من "االهتمام المستمر 4والفقرة )، الحركة"

وتم حذف فقرتين: "تغيير الحالة  ،التواصل االجتماعي" شبكاتواالنشغال الذهني المستمر بمتابعة 

 شخاص منحرفين".ألرف إلى األسوأ"، وفقرة: "التعالمزاجية 

( "تضعف الذاكرة قصيرة المدى" إلى" 10تم تعديل الفقرة )مجال التأثيرات الصحية: 

وتم حذف فقرة: " السهر وصعوبة  ،عف الذاكرة قصيرة المدى)أنسى معلومة عرفتها منذ قليل("تض

 االستيقاظ مبكرا".
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 لكل مجال البناءصدق 

بإيجاد معامل ارتباط بيرسون بين كل مجال والدرجة  البنائيصدق الحيث تم التحقق من 

 (.2)، كما هو مبين في الجدول رقم الستبياناالكلية لمجاالت 

 لكل مجال من مجاالت التأثيرات السلبية صدق االتساق الداخلي(: 2جدول )

 0.01مستوى الداللة عند  معامل االرتباط مجاالت التأثيرات السلبية

 دالة 0.882 االجتماعية

 دالة 0.902 الثقافية

 دالة 0.928 النفسية

 دالة 0.885 الصحية

( أن جميع مجاالت التأثيرات السلبية دالة إحصائيا  عند مستوى 2يتضح من الجدول رقم)

(، وهذا يعني أن معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال والدرجة الكلية للمجاالت تشير إلى 0.1)

 لالستبيان.  البنائيصدق الوجود عالقة إيجابية وعالية، مما تشير إلى درجة مقبولة من 

 لفقرات االستبيان ساق الداخليتصدق اال

 ارتباط معامل ايجاد خالل من االستبيان لفقرات حيث تم التحقق من صدق االتساق الداخلي

 :يلي كما وذلك إليه، تنتمي الذي للمجال الكلية والدرجة فقرة كل بين بيرسون

التأثيرات "ول: األ المجال( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 3ضح من الجدول التالي رقم )يت

 .للمجال نفسه" والدرجة الكلية التواصل االجتماعي شبكات الستخدام السلبيةاالجتماعية 

االجتماعية السلبية التأثيرات ". كل فقرة من فقرات المجال االولمعامل ارتباط :  (3جدول )

 .للمجالالتواصل االجتماعي على المراهقين" والدرجة الكلية  شبكاتالستخدام 

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 دالة 0.697 قلة التواصل والتفاعل مع األسرة. 1

 دالة 0.649 االنعزال عن المحيط االجتماعي خارج االسرة. 2

 دالة 0.744 تراجع االهتمام بالدراسة 3

 دالة 0.732 الميل إلى االنعزال واالنطواء والوحدوية. 4

 دالة 0.553 االجتماعيةقلة المشاركة في المناسبات  5

 دالة 0.726 الميل إلى تكوين الصداقات غير المباشرة. 6

 دالة 0.666 تراجع أداء المهام الموكلة لك داخل األسرة. 7

 دالة 0.708 تدني مستوى ممارسة مهارات اجتماعية. 8
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 2019 (12)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3... تابع جدول رقم )

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 دالة 0.631 شخاص منحرفين.ألرف التع 9

10 
شخاص نتيجة التراشق وعدم وقوع مشكالت مع بعض األ

 احترام الرأي األخر.
 دالة 0.754

 دالة 0.646 التمرد وعدم االمتثال لإلرشادات والتعليمات. 11

 الفقرات جميع ارتباط إلى تشير ونبيرس االرتباط معامالت أن السابق الجدول خالل من يتضح

 االتساق رتفاعا على يؤكد مما (.0.01) الداللة مستوى عند كانت حيث األول، للمجال الكلية بالدرجة

 ما لقياس وصالحة الصدق من عالية بدرجة األول المجال فقرات تتسم وبذلك ول،األ للمجال الداخلي

 لقياسه. وضعت

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني: "التأثيرات( 4يتضح من الجدول التالي رقم )

 التواصل االجتماعي" والدرجة الكلية للمجال نفسه. الثقافية السلبية الستخدام شبكات

السلبية الستخدام  الثقافية:  "التأثيرات الثانيمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال :  (4جدول )

 .التواصل االجتماعي على المراهقين" والدرجة الكلية للمجال شبكات

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 دالة 0.657 التعرض للموضوعات والمواد االباحية والتأثر بها. 1

 دالة 0.738 . الثرثرة والغيبة والنميمة 2

 دالة 0.664 المجامالت المبالغ فيها والنفاق. 3

 دالة 0.729 الخصوصية الشخصية وكشف الذات.إهدار  4

 دالة 0.769 االنخراط مبكرا في عالم وقضايا الكبار مثل الحب والجنس. 5

 دالة 0.730 التزود بمعلومات مشوهة وغير حقيقة عن موضوعات معينة. 6

 دالة 0.615 لمخالفة العادات والتقاليد لالنحراف. ايمكن أن يكون سبب 7

 دالة 0.665 فيما ال ينفع.إهدار الوقت  8

 دالة 0.704 .التعارف غير المشروع بين الجنسين 9

 دالة 0.667 االهتمام بالشائعات والفضائح. 10

 دالة 0.770 .تأخير أو عدم تنفيذ الواجب المدرسي المنزلي 11

12 
االحتيال والكذب لقضاء فترة أطول في التعرض لمواقع 

 التواصل االجتماعي.
 دالة 0.627
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 الفقرات جميع ارتباط إلى تشير بيرسون االرتباط معامالت أن السابق الجدول خالل من يتضح

 االتساق رتفاعا  على يؤكد مما (؛0.01) الداللة مستوى عند كانت حيث ،الثاني للمجال الكلية بالدرجة

 ما لقياس لحةوصا الصدق من عالية بدرجة الثاني المجال فقرات تتسم وبذلك ول،األ للمجال الداخلي

( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني: 5يتضح من الجدول التالي رقم ) لقياسه. وضعت

 التواصل االجتماعي" والدرجة الكلية للمجال نفسه. الثقافية السلبية الستخدام شبكات "التأثيرات

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث:  "التأثيرات النفسية السلبية الستخدام :  (5جدول )

 .التواصل االجتماعي على المراهقين" والدرجة الكلية للمجال شبكات

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 دالة 0.751 رق والقلق واالكتئاب.األ 1

 دالة 0.768 قلة النوم واضطراباته. 2

 دالة 0.708 . العصبية الزائدة)النرفزة( 3

4 
 غال الذهني المستمر بمتابعة شبكاتالرغبة الملحة واالنش
 التواصل االجتماعي.

 دالة 0.721

 دالة 0.735 الميل إلى األوهام والخيال. 5

 دالة 0.742 الكسل والخمول وقلة الحركة. 6

 دالة 0.745 االنفعاالت المبالغ فيها. 7

 دالة 0.709 اإلحباط. 8

 دالة 0.695 تعزيز ميول العنف والعدوان. 9

 دالة 0.591 التعمق في عالم افتراضي وانسحاب من عالم الواقع. 10

 دالة 0.589 إهمال الدراسة. 11

 الفقرات جميع ارتباط إلى تشير بيرسون االرتباط معامالت أن السابق الجدول خالل من يتضح

 االتساق ارتفاع  على يؤكد مما (.0.01) الداللة مستوى عند كانت حيث الثالث، للمجال الكلية بالدرجة

 لقياس وصالحة الصدق من عالية بدرجة الثالث المجال فقرات تتسم وبذلك الثالث، للمجال الداخلي

 لقياسه. وضعت ما

الثاني: "التأثيرات ( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 6يتضح من الجدول التالي رقم )

 التواصل االجتماعي" والدرجة الكلية للمجال نفسه. افية السلبية الستخدام شبكاتالثق
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"التأثيرات الصحية السلبية الستخدام ل فقرة من فقرات المجال الرابع: معامل ارتباط ك:  (6جدول )

 .التواصل االجتماعي على المراهقين" والدرجة الكلية للمجال شبكات

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 دالة 0.678 إجهاد وإرهاق العينيتين. 1

 دالة 0.737 .صداع الراس 2

 دالة 0.849 أالم الظهر والرقبة. 3

 دالة 0.727 .أالم العظام ونقص فيتامين "د" 4

 دالة 0.758 إجهاد وإرهاق الذراعين. 5

 دالة 0.761 تشنج عضالت. 6

 دالة 0.815 اكتساب وزن. 7

 دالة 0.780 أالم في مفاصل. 8

 دالة 0.664 أالم في أصابع اليدين. 9

 دالة 0.753 تضعف الذاكرة قصيرة المدى)أنسى معلومة عرفتها منذ قليل( 10

 دالة 0.706 انحناء في الرأس والعنق 11

12 
عدم ممارسة االنشطة الحيوية مثل اللعب وممارسة الهوايات 

 الحركية.
 دالة 0.745

 الفقرات جميع ارتباط إلى تشير بيرسون االرتباط معامالت أن السابق الجدول خالل من يتضح

 ارتفاع  على يؤكد مما (.0.01)  الداللة مستوى عند كانت حيث ،الرابع للمجال الكلية بالدرجة

 وصالحة دقالص من عالية بدرجة الرابع المجال فقرات تتسم وبذلك الثالث، للمجال الداخلي االتساق

 لقياسه. وضعت ما لقياس

 الثبات

كما تم التأكد من ثبات االستبيان من خالل أسلوب إعادة تطبيق االختبار، حيث تم التطبيق 

 21% من إجمالي حجم المجتمع األصلي للبحث، تمثلت في 7األول على عينة عشوائية، نسبتها 

تقريبا ، تمت إعادة التطبيق على نفس مفردة، حسب التمثيل النسبي للعينة، وبعد فترة أسبوعين 

مة تدل على ثبات البيانات ، وهي قي0.87مفردات العينة، وبلغت قيمة معامل الثبات بين التطبيقين 

 مما يشير إلى درجة ثبات مناسبة ألداة الدراسة تسمح بتطبيقها. ودقتها؛

 متغيرات الدراسة

 اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:

 المستقلة:المتغيرات  .أ

 وإناث(  ،النوع: وله فئتان )ذكور –

  تتدخل، وال تتدخل(): وله فئتان التواصل سرهم في استخدامهم لشبكاتتدخل أ –
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 المتغيرات التابعة .ب

 الواقعة على والصحية والثقافيةالنفسية و االجتماعيةمدى التأثيرات السلبية في المجاالت: 

 التواصل االجتماعي. المراهقين جراء استخدامهم لشبكات

 المعالجة اإلحصائية

وكذلك اتساق  واحد مع المجاالت األخرىلمعامل بيرسون للتأكد من مدى اتساق المجال ا

التكرارات، النسب المئوية، المتوسط المرجح، كل من:  الفقرة الواحدة مع المجال الذي تنتمي إليه

التكرارات، األوزان، المتوسطات  .الثانيواالنحراف المعياري لإلجابة عن السؤالين: األول 

الحسابية، االنحراف المعياري، والوزن النسبي لإلجابة عن السؤالين الثالث الرابع. التكرارات، 

( لإلجابة عن السؤال t.testالمتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، النسب المئوية، واختبار )

حصائية للبيانات بواسطة الحاسوب باستخدام وتمت المعالجة اإل ؛وفرضيات الدراسة الخامس

 .Statistical packages of social science (SPSS)برنامج 

 عرض نتائج البحث

 يعرض الباحث نتائج البحث، والتي تتمثل في اإلجابة على تساؤالت البحث، وذلك فيما يلي:

 االجتماعي؟شبكات التواصل لنتائج السؤال األول: ما مدى استخدام المراهقين 

 االجتماعي. التواصل شبكاتل المراهقين استخدام درجة

( تقديرات جميع مفردات العينة حول مدى استخدامهم 7يتضح من الجدول التالي رقم )

% 68.7لشبكات التواصل االجتماعي من خالل االنترنت، وقد جاءت بالترتيب التنازلي كما يلي: 

وبينت النتائج أن جميع المراهقين مفردات العينة  ،احيانا  % استخدمه 31استخدمه كثيرا ، ثم 

،  وذلك يشير أيضا  إلى مستوى استخدام 2.69يستخدمون تلك الشبكات، وقد جاء متوسط االستخدام 

خاصة بالمراهقين تدفعهم إلى هذا المستوى العالي  اعال، مما يعطي إشارة مهمة إلى أن هناك أسباب

ذاته تؤكد تلك النتائج على أهمية دراسة تأثيرات تلك الشبكات على وفي الوقت  ،من االستخدام

التواصل  نسبة المراهقين المستخدمين لشبكاتوتتفق النتيجة الخاصة بارتفاع  ،المراهقين

 Hendawi & Al Sakkr  (2016),  Hinnawiاالجتماعي مع نتائج دراسات سابقة، مثل: 

(2016.) 

 .شبكات التواصل االجتماعي من خالل االنترنتالمراهقين لمدى استخدام :  (7جدول )
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( تقديرات الذكور بمفردهم لمدى استخدامهم لشبكات 7كما يتضح من الجدول السابق )

% 75.3 ، والتي جاءت بالترتيب التنازلي كما يلي:التواصل االجتماعي من خالل االنترنت 

% 62ناث فقط كما يلي: اإل فيما كانت تقديرات ؛ه أحيانا  و% استخدم24.7ه كثيرا ، ثم واستخدم

واإلناث  2.75فيما كان متوسط االستخدام للذكور  ؛ه أحيانا  ت% استخدم38ه كثيرا ، ثم تاستخدم

 بنسبتين متقاربتين؛ذلك يشير إلى أن استخدام الذكور أو اإلناث كان في المستوى العالي وو، 2.62

نسبة االستخدام الكثير للذكور أكثر من  تمما يوضح حرص النوعين على االستخدام، وإن كان

% تقريبا ، وقد يعود ذلك إلى توافر الظروف التي تتيح للذكور وقت فراغ أكبر 13اإلناث بنحو 

ألسرة وقد يعود ذلك إلى كثرة مسؤوليات الفتاة داخل ا ،من اإلناث يسمح لهم باالستخدام بكثافة أكبر

وتتفق تلك النتيجة الخاصة بتقارب نسبتي االستخدام بين الذكور واإلناث مع نتائج  ،مقارنة بالذكور

 Hendawi Al Sakkr (2016.)  &دراسات سابقة مثل 

 المراهقون ستخدمهاي التي االجتماعي التواصل شبكات

شبكات التواصل ( تقديرات جميع مفردات العينة حول 8يتضح من الجدول التالي رقم )

االجتماعي التي يستخدمونهما خالل االنترنت، وقد جاءت بالترتيب التنازلي كما يلي: فيسبوك 

%، محادثات )سكاي بي ماسنجر( 52.3%، يوتيوب )مشاركة فيديو( 65.3%، انستجرام 91.7

%، فلكر )موقع 5.3%، المدونات 6%، المنتديات 13.3%، تويتر 16.3%، جوجل بلس 33

ويتبين من النتائج أن النسبة الغالبة من العينة تستخدم الفيسبوك، وقد يعود ذلك   %؛1.7صور( 

إلى أن الفيسبوك أكثر المواقع استخداما  على مستوى العالم، ويمتاز بشمولية سبل التفاعل من خالل 

المشاركة بالتعبير عن الرأي والصورة والفيديو وإقامة الصداقات واالطالع على الصفحات 

وما يزيد عن النصف أيضا  يستخدمون انستجرام، ويوتيوب، فيما  ،لمتخصصة في مجاالت عدةا

وهي أيضا شبكات ينجذب إليها المراهق، حيث يهتم انستجرام  سكابي ماسنجر،يستخدم نحو الثلث 

بنشر الصور، والماسنجر يمتاز بإمكانية المهاتفة والتفاعل بالرسائل المكتوبة والصور، أما 

وب فهو يقدم مقاطع الفيديو ويمكن أن يكون للمستخدم القناة الخاصة به الذي يعبر من خاللها اليوتي

كما تبين تدني االهتمام بكل من: المنتديات،  تماماته بمقاطع الفيديو المختلفة،عن أفكاه واه

في المدونات، وفلكر. وقد يعود ذلك إلى أن المنتديات والمدونات قد يغلب عليها الطابع الثقا

 اوفكري امعرفي اوالمعرفي الجاد، وكذلك فإن عمل مدونة أو المشاركة في المنتديات يتطلب مخزون

وتتفق تلك النتيجة الخاصة باشتراك  ،ومهارات قد ال تتوافر لدى المراهق في هذا العمر امناسب

 Hinnawi (2016), Abdel-Alالنسبة الغالبة من العينة في موقع الفيسبوك مع دراسات، مثل: 

(2015.) 
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 .شبكات التواصل االجتماعي التي يستخدمها المراهقون:  (8جدول )

 العينة

شبكات 

 التواصل

 الجميع اناث ذكور

 ترتيب % ك ترتيب % ك ترتيب % ك

 1 91.7 275 1 92 138 1 91.3 137 فيسبوك

 6 13.3 40 7 5.3 8 5 21.3 32 تويتر.

يوتيوب 

 )مشاركة فيديو(
71 48 3 86 57.3 3 157 52.3 3 

 2 65.3 196 2 72.7 109 2 58 87 انستجرام

محادثات 

)سكاي بي 

 ماسنجر(

38 25.3 4 61 40.7 4 99 33 4 

 5 16.3 49 5 13.3 20 6 12.7 19 جوجل بلس

فلكر )موقع 

 صور(
5 3.3 8 0 0 0 5 1.7 9 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ماي سبيس

 7 6 18 6 10 15 9 2 3 المنتديات

 8 5.3 13 8 4.7 7 7 4 6 المدونات

( تقديرات الذكور فقط لمدى استخدامهم لشبكات التواصل 8كما يتضح من الجدول السابق )

%، 91.3جاءت بالترتيب التنازلي كما يلي:  فيسبوك حيث  ، االجتماعي من خالل االنترنت

%، تويتر 25.3ماسنجر( %، محادثات )سكاي بي 48%، يوتيوب )مشاركة فيديو( 58انستجرام 

%. 2،%، المنتديات 3.3%، فلكر )موقع صور( 4%، المدونات 12.7%، جوجل بلس 21.3

%، يوتيوب )مشاركة 72.7%، انستجرام 92فيما كانت تقديرات اإلناث فقط كما يلي: فيسبوك 

%، المنتديات 13.3%، جوجل بلس 40.7%، محادثات )سكاي بي ماسنجر( 57.3فيديو(%، 

ناث في تحديدهم ألهم أربع %. ويالحظ اتفاق الذكور واإل4.7%، المدونات 5.3ويتر .%، ت10

شبكات وبنفس الترتيب وبنسب متقاربة،  وهي: الفيسبوك، ثم االنستجرام، ثم اليوتيوب، ثم سكاي 

 بي ماسنجر.

 االنترنت خالل من االجتماعي واصلالت شبكاتل المراهقين استخدام أيام عدد

( تقديرات جميع مفردات العينة حول عدد أيام استخدامهم 9التالي رقم ) يتضح من الجدول

لشبكات التواصل االجتماعي من خالل االنترنت، وقد جاءت بالترتيب التنازلي كما يلي: طوال 

%، يوم واحد 9ى ثالثة أيام %، من يومين إل10.71%، من أربعة إلى خمسة أيام 73االسبوع 

شبكات التواصل بصفة يومية، ويعني  ستخدمتويتضح من ذلك أن غالبية مفردات العينة  %؛7.33
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على المتابعة  اديدش ا، وحرصالشبكات اإللكترونيةذلك أن هناك صلة قوية بين المراهقين وتلك 

 اليومية، حيث أن تلك الشبكات تقدم الجديد باستمرار والتحديث ال يتوقف فيها، وخاصة ما يتعلق

و متابعة تعليقات االصدقاء أ الشبكاتة المختلفة من خالل تلك المواد االعالمي منبنشر الجديد  منها

( مع 9وتتفق نتائج جدول ) ،ن تتضح في النتائج الالحقةأهم، وتلبية احتياجات أخرى يمكن ئراآو

ثل التواصل االجتماعي نشاط اتصالي يومي، مشبكات نتائج دراسات سابقة باعتبار أن استخدام 

 Hinnawi (2016) danah michele( مجدي Khamshee)2010الدراسات السابقة، ، مثل: 

boyd (2008.) 

 .االجتماعي التواصل شبكاتل العينة مفردات المراهقين استخدام أيام عدد:  (9جدول )

 العينة

 

أيام 

 االستخدام

 الجميع اإلناث الذكور

 ترتيب % ك ترتيب % ك ترتيب % ك

 4 7.3 22 3 7.3 11 3 7.3 11 يوم واحد

من يومين 

إلى ثالثة 

 أيام

4 

2.7 4 23 15.3 2 27 9 3 

من أربعة 

مسة إلى خ

 أيام

25 

16.7 2 7 4.7 4 32 10.7 2 

طوال 

 االسبوع

110 
73.3 1 109 72.7 1 219 73 1 

  100 300  100 150  100 150 اإلجمالي

فقط لعدد أيام استخدامهم لشبكات التواصل ( تقديرات الذكور 9كما يتضح من الجدول السابق )

%، 73.33طوال االسبوع اءت بالترتيب التنازلي كما يلي: االجتماعي من خالل االنترنت، وج

فيما  ؛%2.71%، من يومين إلى ثالثة أيام 7.33%، يوم واحد 16.71من أربعة إلى خمسة أيام 

%، 4.7من أربعة إلى خمسة أيام  %،72.7كانت تقديرات اإلناث فقط كما يلي: طوال االسبوع 

ويتضح أن غالبية مفردات العينة سواء  %؛7.3%، يوم واحد 15.3من يومين إلى ثالثة أيام 

الذكور أو اإلناث ال يكتفون بيوم واحد فقط في استخدام شبكات التواصل، كما أن نسبة التعرض 

ن معظم مفردات إبل  ؛ضئيلة%، وهي نسبة 7.3ليوم واحد للنوعين جاءت متساوية تقريبا بنسبة 

تساوية تماما  بين الذكور التواصل بشكل يومي، ونسبة التعرض اليومي م شبكاتالعينة يستخدمون 

%، فهي شبكات تجذب النوعين، وال حواجز مكانية أو زمانية تمنع التعرض 73ناث بنحو واإل

صدقاء، والذي الوجاهي بين األ الحال في اللقاء يإليها، فال تتطلب الذهاب إلى أماكن معينة، كما ه
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فتاة هو متاح للذكور أكثر من اإلناث نسبة إلى العادات والتقاليد التي يمكن أن تحدد فرص خروج ال

 في أي وقت وألي مكان. 

 االنترنت خالل من االجتماعي واصلالت لشبكات  المراهقين استخدام ساعات

مفردات العينة حول عدد ساعات ( تقديرات جميع 10يتضح من الجدول التالي رقم )

استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي من خالل االنترنت، وقد جاءت بالترتيب التنازلي كما 

%، من ساعتين إلى أقل 20.7%، من ثالث إلى أربع ساعات 26.3يلي: أكثر من خمس ساعات 

س ساعات %، من أربع إلى خم17%، من ساعة إلى أقل من ساعتين 18.7من ثالث ساعات 

شبكات ويتضح من النتائج أن حوالي ربع مفردات العينة يستخدمون  ؛ %8%، أقل من ساعة 9.3

التواصل لمدة تصل ألكثر من خمس ساعات، بما يشكل نحو ثلث ساعات اليقظة، وهذه نسبة عالية 

وميا  % تقريبا  من العينة يستخدمون تلك الشبكات ي73جدا، خاصة إن وضعنا في االعتبار أن نحو 

ويأتي هذا االستخدام على حساب أنشطة تعليمية ومعرفية  ،كما أوضحت نتائج الجدول السابق

واجتماعية اسرية وخارج االسرة، وبالتالي يمكن أن يفقد هؤالء المراهقون تأثيرات مهمة أخرى 

يجة وتتفق تلك النت ،لك الشبكاتتمن خالل تجنب تفاعلهم الوجاهي المباشر، وتفضيلهم للتعرض ل

التواصل االجتماعي ألكثر من ثالث ساعات  شبكاتالخاصة باستخدام النسبة الغالبة من العينة ل

 .  Hinnawi, 2016 , Khamshee, 2010يوميا  مع دراسات سابقة، مثل: 

 .االجتماعي التواصل شبكات شبكاتل  المراهقين استخدام ساعات  :(10) جدول

 العينة

ساعات 

 االستخدام

 الجميع اإلناث الذكور

 ترتيب % ك ترتيب % ك ترتيب % ك

 7 8 24 5 9.3 14 6 6.7 10 أقل من ساعة.

من ساعة إلى 

أقل من 

 ساعتين.

20 13.3 4 31 20.7 2 51 17 4 

من ساعتين إلى 

أقل من ثالث 

 ساعات.

29 19.3 3 27 18 4 56 18.7 3 

من ثالث إلى 

 أربع ساعات.
32 21.3 2 30 20 3 62 20.7 2 

من أربع إلى 

 خمس ساعات.
15 10 5 13 8.7 6 28 9.3 6 

أكثر من خمس 

 ساعات.
44 29.3 1 35 23.3 1 79 26.3 1 

  100 300  100 150  100 150 اإلجمالي
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( تقديرات الذكور فقط لعدد أيام استخدامهم لشبكات 10كما يتضح من الجدول السابق )

بالترتيب التنازلي كما يلي: أكثر من خمس  التواصل االجتماعي من خالل االنترنت، وجاءت

%، من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات 21.3%، من ثالث إلى أربع ساعات 29.3ساعات 

%، أقل من 10%، من أربع إلى خمس ساعات 13.3%، من ساعة إلى أقل من ساعتين 19.3

%، من ساعة 23.3فيما كانت تقديرات اإلناث فقط كما يلي: أكثر من خمس ساعات  %؛6.7ساعة 

%، من ساعتين إلى أقل من ثالث 20%، من ثالث إلى أربع ساعات 20.7إلى أقل من ساعتين 

وتتفق تلك النتيجة  %؛8.7%، من أربع إلى خمس ساعات 9.3%، أقل من ساعة 18ساعات 

التواصل االجتماعي مع دراسات،  شبكاتناث في زمن التعرض لالخاصة بالتوافق بين الذكور واإل

ويتضح من النتائج أن نسبة المتعرضين لشبكات التواصل  ؛Shnaoui& Abbas(2014)ل: مث

% 23% مقابل 29لمدة تزيد عن خمس ساعات بين الذكور تفوق اإلناث، فكانت بين الذكور 

 فإن زم بأعباء منزلية وأسرية أكثر من الذكور، وبالتاليتلإلناث، وقد يعود ذلك إلى أن الفتاة قد تل

في حين جاءت نسبة التعرض من  ؛الذكور أكبر، مما يسمح له بالتعرض لفترة أطولوقت فراغ 

% تقريبا ، وهذه فترة زمنية طويلة 29% تقريبا مقابل 31ثالث إلى خمس ساعات بين الذكور نحو 

على استخدام شبكات التواصل  اوإناث اأيضا ، وهذا يشير إلى حرص جميع مفردات العينة ذكور

 لفترة طويلة.

لشبكات التواصل االجتماعي من خالل  المراهقين نتائج السؤال الثاني: ما أسباب استخدام

 ؟االنترنت

( تقديرات جميع مفردات العينة حول أسباب استخدامهم 11يتضح من الجدول التالي رقم )

لشبكات التواصل االجتماعي من خالل االنترنت، وقد جاءت بالترتيب التنازلي كما يلي: التزود 

%، يغنيني عن التعرض 22.3%، استخدامها يؤدي إلى تأثيرات إيجابية كثيرة 17.7بالمعلومات 

%، 25%، الحرص على التعامل مع التكنولوجيا واستخدامها 20.7خرى لوسائل االعالم األ

بالحرية  استخدام شبكات التواصل %، يشعرني27التعامل مع تلك الشبكات سمة من سمات العصر 

ألخرين القريبين %، فرصة مهمة للتواصل مع ا40.7%، الترفيه والتسلية 29و الخصوصية 

ويتبين من النتائج أن السبب الذي حصل على أعلى نسبة من التأييد " فرصة  %؛64.7والبعيدين 

وقد يعود ذلك إلى أن قطاع غزة  % تقريبا ؛56والبعيدين" مهمة للتواصل مع األخرين القريبين 

ماكن العامة التي تسمح بلقاء األشخاص والتعارف فيما بينهم، كما أن الذهاب يعاني من محدودية األ

كما أن التعارف  قتصادي في قطاع غزة متدهور،، ومعروف أن الوضع االاألماكن يتطلب إنفاق

بين الذكور واإلناث وإقامة العالقات بينهم أمر ال يتقبله المجتمع في غزة نظرا  للعادات والتقاليد، 

وتتفق تلك النتيجة الخاصة  ؛تكون الفرصة متاحة بنسبة أكبرفالتواصل  شبكاتخالل أما من 

التواصل االجتماعي ألنها تمثل فرصة مهمة للتواصل  شبكاتباستخدام النسبة الغالبة من العينة ل

وهناك اتفاق  ،Hinnawi, (2009) Shalabi , (2016) دراسات، ، مثل:نتائج خرين مع مع اآل

 & Abu Bakrهم أسباب االستخدام، مع دراسات، مثل: أمن هما والترفيه  ايضا  في أن التسلية

others (2013( ،)Khamshee, 2010), (danah michele boyd, 2008) .هناك بينما 

 في المشاركة االستخدام سبابأ أهم أن بينت التي Abdel-Al (2015)  مثل: دراسات، مع اختالف
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 والترفيه، التسلية سباباأل دنىأو والعالمية، المحلية السياسية التغيرات متابعة و المجتمع، تنمية

 ABU BAKR & OTHERS (2013) DANAH MICHELE دراستي مع اختالف ثمة وكذلك

BOYD (2008) المعرفة زيادة الرغبة هو االستخدام اسباب أهم أن ناألخيرتا أكدت حيث 

  واالطالع.

 .أسباب استخدام المراهقين مفردات العينة لشبكات التواصل االجتماعي:  (11جدول )

 العينة

 أسباب االستخدام

 الجميع اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك

الحرص على التعامل 

واستخدام 

 التكنولوجيا.

39 26 5 36 24 4 75 25 5 

التعامل مع تلك 

الشبكات سمة من 

 سمات العصر.

30 20 7 51 34 3 81 27 4 

يشعرني بالحرية و 

 الخصوصية.
56 37.3 3 31 20.7 5 87 29 3 

فرصة مهمة 

للتواصل مع األخرين 

 القريبين والبعيدين.

95 63.3 1 99 66 1 194 64.7 1 

يغنيني عن التعرض 

لوسائل االعالم 

 االخرى.

42 28 4 20 13.3 8 62 20.7 6 

استخدامها يؤدي إلى 

تأثيرات إيجابية 

 كثيرة.

34 22.7 6 33 22 6 67 22.3 7 

 2 40.7 122 2 42.7 64 2 38.7 58 . الترفيه والتسلية

 8 17.7 53 7 18.7 28 8 16.7 25 التزود بالمعلومات

( أن تقديرات الذكور فقط ألسباب استخدامهم لشبكات 11كما يتضح من الجدول السابق )

التنازلي كما يلي: فرصة مهمة للتواصل التواصل االجتماعي من خالل االنترنت جاءت بالترتيب 

%، يشعرني بالحرية و 38.7%، الترفيه والتسلية 63.3خرين القريبين والبعيدين مع اآل

%، الحرص على التعامل 28خرى يني عن التعرض لوسائل االعالم األ%، يغن37.3الخصوصية 

%، التعامل مع 22.7رة %، استخدامها يؤدي إلى تأثيرات إيجابية كثي26واستخدام التكنولوجيا 

فيما كانت تقديرات  %؛16.7%، التزود بالمعلومات 20عصرتلك الشبكات سمة من سمات ال
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%، الترفيه والتسلية 66خرين القريبين والبعيدين ما يلي: فرصة مهمة للتواصل مع اآلاإلناث فقط ك

واستخدام  %، الحرص على التعامل51%، التعامل مع تلك الشبكات سمة من سمات العصر 64

%، يشعرني بالحرية و 33%، استخدامها يؤدي إلى تأثيرات إيجابية كثيرة 36التكنولوجيا 

%، يغنيني عن التعرض لوسائل االعالم االخرى 28%، التزود بالمعلومات 31الخصوصية 

20 .% 

التواصل  شبكاتنتائج السؤال الثالث: ما مدى تدخل األسرة في استخدام أبناءها المراهقين ل

 االجتماعي؟

 االجتماعي التواصل لشبكات راهقينالم أبنائها استخدام في األسرة تدخل

تقديرات المراهقين مفردات العينة حول تدخل حول ( 12يتضح من الجدول التالي رقم )

% من مفردات 44.7أكد نحو حيث أسرهم من عدمه في استخدامهم  لشبكات التواصل االجتماعي، 

وبالنسبة للمراهقين الذكور فقد أكد  ،%أن أسرهم ال تتدخل55.3تتدخل، فيما أكد العينة أن أسرهم 

% من اإلناث أن أسرهم 56.7فيما أكد  ،% ال تتدخل67.3% منهم، أن أسرهم تتدخل، مقابل 32.7

 ل أسرهن.ال تتدخ% 43.3تتدخل، مقابل 

 .التواصل االجتماعيشبكات لتدخل األسرة في استخدام أبنائها المراهقين :  (12جدول )

 المراهقون

 تدخل األسرة

 الجميع إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 44.7 134 56.7 85 32.7 49 نعم

 55.3 166 43.3 65 67.3 101 ال

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي

 االجتماعي التواصل لشبكات تخدامكاس في األسرة تدخل أسباب

هم ؤباآ( تقديرات المراهقين مفردات العينة الذين يتدخل 13يتضح من الجدول التالي رقم )

في استخدامهم  لشبكات التواصل االجتماعي حول أسباب هذا التدخل، وقد جاءت بالترتيب التنازلي 

%، لتحديد زمن استخدامي لتلك الشبكات 59كما يلي: لتوجيهي لتجنب مخاطر تلك الشبكات 

تعرض له أ%، لمناقشتي حول ما 28.4ن تلك الشبكات %، لتوجيهي حول كيفية االستفادة م49.3

 %.19.4من خالل تلك الشبكات 
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تقديرات المراهقون حول أسباب تدخل أسرهم في استخدامهم لشبكات التواصل :  (13جدول )

 االجتماعي

 المراهقون

 

 أسباب التدخل

 الجميع إناث ذكور

 ترتيب % ك ترتيب % ك ترتيب % ك

لتحديد زمن 

استخدامي لتلك 

 الشبكات.

25 51.02 1 41 48.2 2 66 49.3 2 

لتوجيهي حول 

كيفية االستفادة 

من تلك 

 الشبكات.

16 32.7 3-4 22 25.9 3 38 28.4 3 

لتوجيهي لتجنب 

مخاطر تلك 

 الشبكات.

20 40.8 2 59 69.41 1 79 59 1 

لمناقشتي حول 

ما اتعرض له 

من خالل تلك 

 الشبكات.

16 32.7 3-4 10 11.8 4 26 19.4 4 

هم في آباؤ( تقديرات مفردات العينة الذكور الذين يتدخل 13يتضح من الجدول السابق رقم )

استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي حول أسباب هذا التدخل، وقد جاءت بالترتيب التنازلي 

%، لتوجيهي لتجنب مخاطر تلك الشبكات 51.02كما يلي: لتحديد زمن استخدامي لتلك الشبكات 

تعرض له أ%، لمناقشتي حول ما 32.7%، لتوجيهي حول كيفية االستفادة من تلك الشبكات 40.8

كانت كما يلي: لتوجيهي لتجنب مخاطر تلك فأما تقديرات اإلناث  ؛%32.7خالل تلك الشبكات  من

%، لتوجيهي حول كيفية االستفادة 48.2%، لتحديد زمن استخدامي لتلك الشبكات 69.41الشبكات 

 %.11.8تعرض له من خالل تلك الشبكات أ%، لمناقشتي حول ما 25.9من تلك الشبكات 

الثقافية والنفسية ونتائج السؤال الرابع: ما التأثيرات السلبية في الجوانب االجتماعية 

 التواصل االجتماعي؟ لشبكاتوالصحية الواقعة على المراهقين جراء استخدامهم 

شبكات لتقييم المراهقين مفردات العينة ألبعاد التأثيرات الواقعة عليهم جراء استخدامهم  .أ

 التواصل االجتماعي.

( تقديرات جميع مفردات العينة حول أبعاد التأثيرات الواقعة 14يتضح من الجدول التالي رقم )

شبكات التواصل االجتماعي، قد جاءت بالترتيب التنازلي كما يلي: لها لعليهم جراء استخدامهم 
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%، 2.7%، لها تأثيرات إيجابية فقط 12.7%، ال أعرف )محايد( 83.3تأثيرات إيجابية وسلبية 

أن النسبة الغالبة لجميع مفردات العينة تدرك أن التعرض  إلى ذلك يشيرو فقط؛لها تأثيرات سلبية 

م مما يؤكد على ضرورة االهتما له تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية؛ لشبكات التواصل االجتماعي

وتتفق  ة منها، وتجنب تأثيراتها السلبية،بتربية المراهقين على حسن استخدام تلك الشبكات واالستفاد

التواصل االجتماعي يمكن أن يكون  ( حول أن تعرض المراهقين لشبكات14نتيجة الجدول رقم )

 Al Sakkr & Hendawi (2016 ،)Abdel-Alله آثار سلبية وأخرى إيجابية، مثل دراسات: 

(2015 ،)Al Zayoun & Abu Saileik (2014 ،)Awad (2012.) 

 .أبعاد تأثيرات استخدام المراهقين لشبكات التواصل االجتماعي:  (14جدول )

 المراهقون 

 أبعاد التأثيرات

 الجميع اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك

 2.7 8 2.7 4 2.7 4 لها تأثيرات إيجابية فقط.

 1.3 4 2 3 0.7 1 لها تأثيرات سلبية فقط.

 83.3 250 83.3 125 83.3 125 لها تأثيرات إيجابية وسلبية.

 12.7 38 12 18 13.3 20 ال أعرف )محايد(.

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي

( أن تقديرات الذكور فقط ألبعاد التأثيرات الواقعة عليهم 14كما يتضح من الجدول السابق )

االجتماعي، قد جاءت بالترتيب التنازلي كما يلي: لها تأثيرات شبكات التواصل لجراء استخدامهم 

%، لها تأثيرات 2.7%، لها تأثيرات إيجابية فقط 13.3%، ال أعرف )محايد(  83.3إيجابية وسلبية 

%، 83.3لي: لها تأثيرات إيجابية وسلبية يفيما كانت تقديرات اإلناث فقط كما  %؛0.7سلبية فقط 

 %. ويشير ذلك2%، لها تأثيرات سلبية فقط 2.7ا تأثيرات إيجابية فقط %، له12ال أعرف )محايد(

اإلناث  يتوافقان إلى درجة كبيرة جدا في تقديراتهم حول  وأأن مفردات العينة سواء الذكور  إلى

والنسبة الغالبة سواء من الذكور  ؛أبعاد التأثيرات لتعرض المراهقين لشبكات التواصل االجتماعي

 أن لتلك الشبكات تأثيراتها اإليجابية واألخرى السلبية.أو اإلناث ترى 

 االجتماعية الجوانب: في السلبية التأثيرات حول العينة مفردات لجميع العامة التقديرات .ب

 استخدامهم جراء - العينة مفردات - المراهقين على الواقعة والصحية الثقافية،و النفسيةو

 االجتماعي. التواصل شبكاتل

( متوسط تقديرات مفردات العينة حول التأثيرات السلبية 15الجدول التالي رقم )يتضح من 

جاالت التأثير جاء التواصل االجتماعي حسب إجمالي م لشبكاتالواقعة عليهم جراء استخدامهم 

لي حسب الترتيب التنازلي: يأما تقديراتهم حسب كل مجال منفردا ، فكانت كما  %،67.86بنسبة  

%،  التأثيرات االجتماعية 67.95%، التأثيرات النفسية السلبية 71.90قافية السلبية التأثيرات الث

%. وتتفق تلك النتائج المتعلقة بالتأثيرات 65.34%، التأثيرات الصحية السلبية 66.24السلبية 

 السلبية على المراهقين مع جميع الدراسات السابقة.
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 النحرافات المعيارية والوزن النسبي لتقديراتالتكرارات والمتوسطات الحسابية وا(: 15جدول )

 التواصل االجتماعي. شبكاتجميع مفردات العينة حول مجاالت التأثيرات السلبية الستخدامهم ل

مجاالت 

التأثير 

 السلبية

عدد 

 الفقرات

مجموع 

 االوزان

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الوزن

 النسبي

مستوى 

 التأثير
 ترتيب

اآلثار 

 االجتماعية
 4 متوسط 66.24 47725. 1.99 6550 11

االثار 

 الثقافية
 1 متوسط 71.90 50442. 2.16 7754 12

اآلثار 

 النفسية
 3 متوسط 67.95 53623. 2.04 6725 11

اآلثار 

 الصحية
 2 متوسط 65.34 53446. 2.10 7555 12

الدرجة 

 الكلية
  متوسط 67.86 45879. 2.07 28584 46

المراهقين مفردات العينة أنفسهم حسب رؤيتهم الخاصة يؤكدون أن التأثيرات وبذلك فإن 

إنما تأتي في المستوى المتوسط  ،السلبية لتعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي ليست ضعيفة

سواء بشكل عام أو بشكل خاص لكل مجال من مجاالت التأثيرات. مع العلم أن مستوى وعي 

المراهقين وطبيعة المرحلة التي يمرون بها قد ال تؤهلهم بالشكل المطلوب لتحديد مستوى التأثيرات 

ن يسلبية أعلى ولكن المراهق بشكل واضح ودقيق، فمن المحتمل أن يكون لتلك الشبكات تأثيرات

وتلك النتائج تشير إلى ضرورة أن تنتبه  ،مفردات العينة ال يدركونها بالمستوى الحقيقي لها

 المؤسسات التربوية واالجتماعية المختلفة إلى تبني أدوار فاعلة لتوعية المراهقين حول 

  راسات سابقة، مثل:وتختلف تلك النتيجة مع نتائج د ؛تجنب سلبيات التعرض لتلك الشبكات

& Hendawi Al Sakkr (2016.) 

 المراهقين على الواقعة السلبية االجتماعية التأثيرات حول العينة مفردات جميع تقديرات .ج

 االجتماعي. التواصل شبكاتل استخدامهم جراء

( تقديرات المراهقين مفردات العينة حول التأثيرات 16يتضح من الجدول التالي رقم )

شبكات التواصل االجتماعي، قد جاءت لاالجتماعية السلبية الواقعة عليهم جراء استخدامهم 

%، قلة التواصل والتفاعل مع األسرة 2.23بالترتيب التنازلي كما يلي: تراجع االهتمام بالدراسة 

%، تراجع أداء المهام الموكلة لك داخل 2.09عية %، تدني مستوى ممارسة مهارات اجتما2.14

.%، وقوع مشكالت مع 2.01سرة %، االنعزال عن المحيط االجتماعي خارج األ2.05األسرة 

%، التمرد وعدم االمتثال 1.99شخاص نتيجة التراشق وعدم احترام الرأي األخر بعض األ

%، الميل إلى 1.95ء والوحدوية %، الميل إلى االنعزال واالنطوا1.96لإلرشادات والتعليمات 
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%، قلة المشاركة 1.87شخاص منحرفين أل%، التعارف 1.87تكوين الصداقات غير المباشرة 

 %.1.7في المناسبات االجتماعية 

التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لتقديرات (: 16جدول )

 التواصل االجتماعي على الجتماعية السلبية الستخدام شبكاتالمراهقين مفردات العينة اآلثار ا

 .المراهقين

 

ويتضح من النتائج أن المراهقين مفردات العينة يؤكدون أن التأثيرات االجتماعية السلبية 

لتعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي، كل منها على حدى تأتي في المستوى المتوسط. ومن 

هقين لتلك الشبكات ولفترات الحقة، وبالتالي يمكن أن تزداد درجات المتوقع استمرار تعرض المرا

كما دلت  ،تلك التأثيرات وتتنقل للمستوى األعلى، مما قد يشكل سلوكيات اجتماعية أكثر سلبية

أن أكثر التأثيرات االجتماعية السلبية الواقعة على المراهقين جراء تعرضهم لشبكات  على النتائج

التواصل االجتماعي، هي: "تراجع االهتمام بالدراسة"، "قلة التواصل والتفاعل مع األسرة"، 

"تدني مستوى ممارسة مهارات اجتماعية"، "تراجع أداء المهام الموكلة للمراهق داخل األسرة"، 

سرة". وهي تأثيرات بالغة الضرر حيث أنها تتعلق زال عن المحيط االجتماعي خارج األو"االنع

بتراجع وتدني أدوار ومهارات اجتماعية مهمة للمراهقين، سواء داخل األسرة أو خارجها، 

وتلك التأثيرات االجتماعية السلبية  ،باإلضافة إلى التأثير على الدراسة من خالل ضعف االهتمام بها

قدرها من شأنه أن يفقد المراهق مستوى تحصيل دراسي مناسب، ويعزله عن المحيط  وتزايد
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األسري وأداء مهامه داخل األسرة،  وفي الوقت ذاته ينعزل عن المحيط االجتماعي الخارجي. مما 

 يفقده معارف وخبرات دراسية واجتماعية تؤثر سلبيا  على شخصيته وأدواره مستقبال .

 جراء المراهقين على الواقعة السلبية الثقافية التأثيرات حول العينة مفردات جميع تقديرات .أ

 االجتماعي. التواصل شبكاتل استخدامهم

( تقديرات المراهقين مفردات العينة حول التأثيرات الثقافية 17يتضح من الجدول التالي رقم )

ءت بالترتيب التنازلي شبكات التواصل االجتماعي، قد جالالسلبية الواقعة عليهم جراء استخدامهم 

%، تأخير أو 2.29%، المجامالت المبالغ فيها والنفاق 2.36كما يلي: إهدار الوقت فيما ال ينفع 

%، التزود بمعلومات مشوهة وغير حقيقة عن 2.22عدم تنفيذ الواجب المدرسي المنزلي 

لتواصل ا شبكات%، االحتيال والكذب لقضاء فترة أطول في التعرض ل2.21موضوعات معينة 

%، االهتمام بالشائعات 2.16%، إهدار الخصوصية الشخصية وكشف الذات 2.17االجتماعي 

%، يمكن أن يكون سبب لمخالفة العادات 2.11%، الثرثرة والغيبة والنميمة 2.15والفضائح 

%، 2.09%، االنخراط مبكرا في عالم وقضايا الكبار مثل الحب والجنس 2.1والتقاليد لالنحراف 

%، التعرض للموضوعات والمواد االباحية والتأثر بها 2.03ف غير المشروع بين الجنسين التعار

1.97 . 

التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لتقديرات (: 17جدول )

 .التواصل االجتماعي على المراهقين شبكاتالطلبة جميعا حول اآلثار الثقافية السلبية الستخدام 

 



 2043ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احمد مغاري

 2019 (12)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويتضح من النتائج أن المراهقين مفردات العينة يؤكدون أن التأثيرات الثقافية السلبية 

ومن  على حدى تأتي في المستوى المتوسط،لتعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي، كل منها 

المتوقع استمرار تعرض المراهقين لتلك الشبكات ولفترات الحقة، وبالتالي يمكن أن تزداد درجات 

 بر على حياتهم الثقافية والفكرية،تلك التأثيرات وتتنقل للمستوى األعلى، مما قد يؤثر سلبيا  بشكل أك

اهقين جراء تعرضهم لشبكات كما دلت النتائج أن أكثر التأثيرات الثقافية السلبية الواقعة على المر

التواصل االجتماعي، هي: "إهدار الوقت فيما ال ينفع"، "المجامالت المبالغ فيها والنفاق"، "تأخير 

ة عن موضوعات يأو عدم تنفيذ الواجب المدرسي المنزلي"، "التزود بمعلومات مشوهة وغير حقيق

ى إهدار الوقت فيما ال ينفع، سيفتح هي تأثيرات ثقافية بالغة الضرر حيث أن التعود علو معينة"؛

خطورتها بتقدم عمر  وقوع المراهق في مواقف وتجارب ومكتسبات سلبية يمكن أن تزدادلالمجال 

بداء المجامالت ولدرجة النفاق، ال يكسبه الشجاعة والجرأة إكما أن تعود المراهق على  المراهق،

كذلك فإن التراخي في أداء  ،ق النجاحفي المواجهة والتسلح بقوة الشخصية وبذل الجهد لتحقي

الواجبات المدرسية المنزلية سيؤثر على مستوى التحصيل الدراسي والمستقبل العلمي والمهني 

كما أن المعلومات واألفكار المشوه التي يمكن أن يكتسبها المراهق من خالل التعرض  ،المنشود

طار معرفي إومجالسة المثقفين وتكوين لشبكات التواصل االجتماعي، ستفقده القدرة على الحوار 

 معقول، يمكنه من تكوين أفكار ومواقف مبنية على معرفة حقيقية.

 جراء المراهقين على الواقعة السلبية النفسية التأثيرات حول العينة مفردات جميع تقديرات .ب

 االجتماعي التواصل شبكاتل استخدامهم

( تقديرات المراهقين مفردات العينة حول التأثيرات الثقافية 18يتضح من الجدول التالي رقم )

شبكات التواصل االجتماعي، قد جاءت بالترتيب التنازلي لالسلبية الواقعة عليهم جراء استخدامهم 

%، قلة النوم 2.18%، الميل إلى األوهام والخيال 2.22كما يلي: الكسل والخمول وقلة الحركة 

%، التعمق في عالم افتراضي وانسحاب من عالم 2.17لدراسة %، إهمال ا2.17واضطراباته 

%، 2.02%، األرق والقلق واالكتئاب 2.09%، العصبية الزائدة )النرفزة( 2.11الواقع 

 شبكات%، الرغبة الملحة واالنشغال الذهني المستمر بمتابعة 2.01االنفعاالت المبالغ فيها 

 %.1.76زيز ميول العنف والعدوان %، تع1.84%، اإلحباط 1.84التواصل االجتماعي 
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 التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لتقديرات(: 18جدول )

 .التواصل االجتماعي على المراهقين ر النفسية السلبية الستخدام شبكاتالطلبة جميعا حول اآلثا

 

يؤكدون أن التأثيرات النفسية السلبية ويتضح من النتائج أن المراهقين مفردات العينة 

ومن المتوقع  كل منها جاء في المستوى المتوسط، لتعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي،

استمرار تعرض المراهقين لتلك الشبكات ولفترات الحقة، وبالتالي يمكن أن تزداد درجات تلك 

 ،صفاتهم النفسيةوكبر على حياتهم قل للمستوى األعلى، مما قد يؤثر سلبيا  بشكل أتالتأثيرات وتن

( التي أظهرت أن مستوى التوافق 2014) Shnaoui & Abbas: ةوتختلف  تلك النتيجة مع دراس

أن أكثر التأثيرات النفسية السلبية  على كما دلت النتائج ،النفسي لدى عينتها جاء بدرجة مرتفعة

الواقعة على المراهقين جراء تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي، هي: "الكسل والخمول وقلة 

الحركة"، "الميل إلى األوهام والخيال"، "قلة النوم واضطراباته"، و"إهمال الدراسة". وهي 

مام ممارسة المراهق ألنشطة أ اتأثيرات نفسية بالغة الضرر، فالكسل والخمول يقف حاجز

كما أن الميل إلى الخيال واألوهام يزيد  ،و عقلية يمكن أن تزيد خبراته وتنمي معارفهأاجتماعية 

ويمكن القول أن قلة النوم واهمال الدراسة  ،الفجوة بين المراهق واتصاله ببيئته االجتماعية والثقافية



 2045ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احمد مغاري

 2019 (12)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك من لذوجراء كسله وخموله وميله لألوهام،  مراهقمن أخطر النتائج التي يمكن أن تقع على ال

 شأنه أن يؤثر على تركيزه ومستقبله المعرفي والمهني.

 جراء المراهقين على الواقعة السلبية الصحية التأثيرات حول العينة مفردات جميع تقديرات .ج

 االجتماعي التواصل شبكاتل استخدامهم

( تقديرات المراهقين مفردات العينة حول التأثيرات 19يتضح من الجدول التالي رقم )

شبكات التواصل االجتماعي، قد جاءت بالترتيب لالصحية السلبية الواقعة عليهم جراء استخدامهم 

%، إجهاد وإرهاق 2.36لرقبة الم الظهر واآ%، 2.41التنازلي كما يلي: إجهاد وإرهاق الذراعين 

%، صداع 2.2لحيوية مثل اللعب وممارسة الهوايات نشطة ا%، عدم ممارسة األ2.23ين العين

%، ضعف 2.09الم في أصابع اليدين آ%، 2.12%، انحناء في الرأس والعنق 2.17س أالر

الم العظام ونقص فيتامين آ%، 2الذاكرة قصيرة المدى)أنسى معلومة عرفتها منذ قليل( 

 %.1.84ن %، اكتساب وز1.87%، تشنج عضالت 1.96الم في مفاصل آ%، 1.97"د"

 التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لتقديرات(: 19جدول )

 .التواصل االجتماعي على المراهقين ار الصحية السلبية الستخدام شبكاتالطلبة جميعا حول اآلث

 



 "......التأثيرات السلبية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي على ــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2046

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019( 12)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

ويتضح من النتائج أن المراهقين مفردات العينة يؤكدون أن التأثيرات الصحية السلبية 

ومن المتوقع  ،كل منها في المستوى المتوسطقد جاء لتعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي، 

استمرار تعرض المراهقين لتلك الشبكات ولفترات الحقة، وبالتالي يمكن أن تزداد درجات تلك 

التأثيرات وتتنقل للمستوى األعلى، مما قد يؤثر سلبيا  بشكل أكبر على حاالتهم الصحية التي يمكن 

لصحية السلبية الواقعة ودلت النتائج أن أكثر التأثيرات ا  ،أن تؤثر على جوانب حياتهم المختلفة

 على المراهقين جراء تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي، هي: 

الم تتعلق آوهي  وصداع الرأس، "تتعلق بإرهاق الذراعين واألصابع والظهر والعنق والعينين

وطبيعي أن تتفاقم تلك اآلالم بعد فترات طويلة من استمرار  ،هئبصحة الجسم في جميع أجزا

 النواحي الحياتية المختلفة للمراهق.   ليطالالتأثير  يمتد التاليوب ،مسبباتها

متوسط تقديرات المراهقين نحو التأثيرات السلبية  يختلفنتائج السؤال الخامس: هل 

شبكات التواصل لالصحية( الواقعة عليهم جراء استخدامهم -النفسية-الثقافية-)االجتماعية

التواصل  األسرة في استخدام ابنائها لشبكات)النوع، مدى تدخل  باختالفاالجتماعي، 

 االجتماعي(؟

إلجابة على هذا السؤال من خالل التوصل لنتائج فرضيات الدراسة ومناقشتها كما تمت او

 يلي:

: توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

(0.05  ≤αالثقافية-( بين درجات متوسطات تقدير مفردات العينة لآلثار السلبية )االجتماعية-

شبكات التواصل االجتماعي، تعزى لمتغير لالصحية( الواقعة عليهم نتيجة استخدامهم -النفسية

 النوع.

واإلناث  قام الباحث بالمقارنة بين متوسط تقديرات الذكور ،يةالفرض هوللتحقق من صحة هذ

استخدام اختبار  من خالل التواصل االجتماعي قعة عليهم نتيجة استخدامهم لشبكاتات الواللتأثير

t.test)( كما هو موضح في الجدول الالحق رقم )20.)  
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 2019 (12)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول اآلثار " للمقارنة بين متوسط درجة تقديرات المراهقين حt.testنتائج اختبار ":  (20جدول )

 .التواصل االجتماعي على المراهقين تبعا لمتغير النوع السلبية الستخدام شبكات

 

  ( 1.644)( عند القيمة 298ودرجات حرية )( 0.05) تكون قيمة )ت( دالة إحصائيا  عند مستوي. 

  (  2.326)( عند القيمة 298ودرجات حرية )( 0.01 )تكون قيمة )ت( دالة إحصائيا  عند مستوي. 

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات المراهقين أيتضح من النتائج 

شبكات التواصل االجتماعي لمفردات العينة حول التأثيرات السلبية الواقعة عليهم جراء استخدامهم 

يشير إلى أن جميع فقرات المحاور  أن ذلك يمكنو ؛في المحاور التالية: االجتماعية، النفسية، الثقافية

مكن أن تنطبق على الذكور او اإلناث، فال يوجد فقرات يمكن أن تتعلق بطبيعة نوع محدد السابقة ي

كما أن النتائج السابقة دلت على أن ساعات تعرض الذكور واإلناث فيه قدر كبير من  ،خردون اآل

 التقارب وكذلك عدد أيام التعرض لشبكات التواصل االجتماعي.

حول عدم  Hendawi Al Sakkr (2016)  & دراسة:وتتفق تلك النتيجة إلى حد كبير مع 

 ؛التواصل االجتماعي لشبكاتعرضهم توجود فروق بين التأثيرات الواقعة على المراهقين نتيجة 

 نت أن( التي بي2014)Shnaoui& Abbasنتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  تواختلف

كذلك هناك اختالف مع دراسة  ،في مدى التأثير بصورة عامة في معظم المجاالت ا  هناك اختالف

Al Zayoun & Abu Saileik (2014)  التأثيرات االجتماعية والثقافية حيث أكدت األخيرة أن

( بينتا 2008)Shalabi(2009 .) Sariكذلك فإن دراستي  ،السلبية على الذكور أكثر من اإلناث

 نترنت مخاطر بنسبة أعلى من الذكور.أن اإلناث رأين أن لإل

أما فيما يتعلق بمتوسط تقديرات المراهقين مفردات العينة للتأثيرات الصحية السلبية، فكانت 

وقد يعود ذلك إلى أن الثقافة األسرية في المجتمع  ،هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث

الفلسطيني تميل إلى ضعف فرص خروج الفتاة من المنزل، وهذا من شأنه أن يدفع الفتاة إلى 

التعرض لشاشات الكمبيوتر أو التليفزيون أو الهاتف الجوال لفترات أطول من الذكور الذين يملكون 

للتأثيرات الصحية السلبية جراء استخدام مفردات  ولو نظرنا ،فرص أكثر للخروج من المنزل
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في األساس ناتجة عن عملية الجلوس لفترات فسنجد أنها العينة لشبكات التواصل االجتماعي، 

 طويلة في عملية التعرض.

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: 

(0.05  ≤αبين درجات متوس )الثقافية-طات تقدير مفردات العينة لآلثار السلبية )االجتماعية-

شبكات التواصل االجتماعي، تعزى لمتغير لالصحية( الواقعة عليهم نتيجة استخدامهم -النفسية

 تدخل األسرة في هذا االستخدام.

وللتحقق من صحة هذه الفرضية، قام الباحث بالمقارنة بين متوسطات تقديرات مفردات العينة 

رهم شبكات التواصل االجتماعي، بين الذين تتدخل أسلللتأثيرات الواقعة عليهم نتيجة استخدامهم 

( (t.testاستخدام اختبار  وذلك من خالل، ، والذين ال تتدخل أسرهم في استخداماتهم  لتلك الشبكات

 (.21كما هو موضح في الجدول الالحق رقم )

 نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين متوسط درجة تقديرات المراهقين حول اآلثار السلبية:  (21جدول )

 .التواصل االجتماعي على المراهقين تبعا لمتغير تدخل اآلباء في هذا االستخدام الستخدام شبكات

 

  ( 1.644)( عند القيمة 298ودرجات حرية )( 0.05) تكون قيمة )ت( دالة إحصائيا  عند مستوي 

  (  2.326)( عند القيمة 298ودرجات حرية )( 0.01 )تكون قيمة )ت( دالة إحصائيا  عند مستوي 

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات المراهقين مفردات أيتضح من النتائج 

شبكات لالنفسية والثقافية الواقعة عليهم جراء استخدامهم والعينة حول التأثيرات السلبية: االجتماعية 

لصالح مفردات العينة  ،التواصل االجتماعي، تعزى إلى متغير مدى تدخل األسرة في استخدامهم

تدخل ت إنما تدخل أسرهم،توهذا أمر متوقع ألن نصف مفردات العينة الذين  ،تدخل أسرهمالذين ال ت

مما يرجح تجنب  ؛ها، وتوجيههم لتجنب مخاطر تلك الشبكاتئمن أجل تحديد زمن استخدام أبنا

Khamshee(2010 )( مع دراسة 21وتتقارب نتيجة جدول ) ،أبنائهم لألثار السلبية لتلك الشبكات

كما بينت  ،ن الرقابة على استخدام الفتاة لإلنترنت يؤدي الى استخدامات ايجابيةأ التي أوضحت

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات المراهقين مفردات أ( 21نتائج جدول )

شبكات التواصل لالعينة حول التأثيرات الصحية السلبية  الواقعة عليهم جراء استخدامهم 
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وهذا قد يعود إلى أن فترة جلوس  ،عزى لتدخل أسرهم في استخدامهم لتلك الشبكاتاالجتماعي، ت

لها عالقة  تاألضرار الصحية ليسكما أن  ،مفردات العينة طويلة، كما أوضحت النتائج السابقة

 لك الشبكات.تبمضمون ما يتعرض له، بقدر طول الفترة التي تقضى في التعرض ل

 التوصيات والمقترحات

 يقدم مجموعة التوصيات التالية: لدراسة ومناقشتها يمكن للباحث أننتائج ابعد عرض 

ا أن تتبنى مؤسسات المجتمع التربوية واالجتماعية والدينية برامج واجراءات من شأنه –

 التواصل االجتماعي وخاصة بالنسبة لفئة المراهقين. التوعية حول مخاطر وأضرار شبكات

التواصل  إلعالمية وخاصة فيما يتعلق بشبكاتاإلعالمية والتربية ادمج ما يتعلق بالتوعية  –

 مناهج المرحلة الثانوية.في االجتماعي واالنترنت في المناهج التعليمية خاصة 

التزام مؤسسات المجتمع المعنية الرسمية وغير الرسمية بتوجيه االهتمام بتثقيف وتوعية  –

التواصل االجتماعي وكيفية تجنب خطورتها  اتبار حول تعامل المراهقين مع شبكاآلباء والك

 واالستفادة من منافعها.

التواصل االجتماعي تناسب المراهقين وتسهم  يم وانتاج صفحات مناسبة على شبكاتتصم –

صحاب أشراف مجموعة من المتخصصين وإفي تلبية حاجاتهم، وتشبع رغباتهم تحت 

 ودعمهم ومساندتهم.الخبرات بهدف التعرف أكثر على شخصيات المراهقين، 

التواصل االجتماعي مهمة  شتراك واالنضمام لصفحات في شبكاتحث المراهقين على اال –

 ومفيدة لطبيعة شخصية المراهق واحتياجاته.

 الدراسات المقترحة

التواصل االجتماعي على بعض المفاهيم واالتجاهات  اجراء دراسات تبحث في تأثير شبكات –

نحو قضايا وموضوعات مهمة في مرحلة المراهقة، وعلى جانب كبير من األهمية بالنسبة 

 لمجتمعنا الفلسطيني.

ل واالستخدام واالستفادة تنفيذ دراسات تجريبية حول تربية المراهقين أنفسهم على حسن التعام –

 .التواصل االجتماعي من شبكات

سرة والمؤسسات التربوية في اجراء دراسات تطويرية تقدم الرؤى المقترحة حول دور األ –

ضرارها أالتواصل االجتماعي، وتجنب  المراهقين لشبكات ااستخدام ابنائهضبط عملية 

 واالستفادة من منافعها.

التواصل االجتماعي في دعم ومساندة  حول سبل استثمار شبكات تنفيذ دراسات مستقبلية –

 المراهق في مجاالت عدة.
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