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   االجخًاعٛتٔعالقخّ باملشكالث  االجخًاعٙانخٕاصم اإلفراط يف إسخخذاو شبكاث 
 " تـت يٛذاَٛــدراس" 

  عهٗ أيٓاث طهبت املرحهت املخٕسطت يف يُطقت انباحت
 

 إعداد 

 د/ عفاف حمًذ حٕفٛق زْٕ
 أصول الرتبيةأستاذ مساعد بقسه 

 كلية الرتبية جامعة بنها

  
 

 يهخص انذراست:
هدفت الدراسة الى الكشؼ عف  العبلقة بيف اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ         

 االجتماعي كالمشكبلت االجتماعية لدل طبلب المرحمة المتكسطة .
كقػػػد اسػػػتخدمت الباحنػػػة المػػػلرص الكصػػػاى  لرصػػػد  كاقػػػص اسػػػتخداـ شػػػبكات التكاصػػػؿ      

االجتمػػاعى بػػػيف طالبػػػات المرحمػػػة المتكسػػػطة  فػػػى ملطيػػػة الباحػػػة بالسػػػعكدية كالمشػػػكبلت 
االجتماعية التى تلتص عف االفراط فى استخداـ شبكات التكاصؿ االجتمػاعى . كقػد تػـ اعػداد 

 استبياليف لرذا الغرض .
مػػف أمرػػات طالبػػات المرحمػػة  225كتػػـ تطبيػػؽ أداتػػا الدراسػػة عمػػى عيلػػة مككلػػة مػػف      

 المتكسطة ، كرصد اللتائص كتحميمرا .
 كقد تكصمت الدراسة الى مايمى :     
كجكد اتااؽ بيف أفراد مجتمص الدراسة عمى أف اإلفراط في إستخداـ شبكات  -1

 تماعية .التكاصؿ اإلجتماعي يؤدل الى بعض المشكبلت اإلج
كجكد عبلقة إرتباطية مكجبة بيف اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي  -2

 كحدكث المشكبلت اإلجتماعية لدل طمبة المرحمة المتكسطة .
تعدد المشكبلت اإلجتماعية لدل طالبات المرحمة المتكسطة لتيجة لئلفراط في   -3

 إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي  .
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داللة إحصائية بيف متكسطات إستجابات مجتمص الدراسة حكؿ كجكد فركؽ ذات  -4
اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كعبلقته ببعض المشكبلت 

 اإلجتماعية كالتي تعزل إلى متغيرم  الصؼ الدراسي كالسف  .
 

 

 املقذيت :
مه تيدمان تشرد الحياة المعاصرة تغيرات في لكاح متعددة ، إذ يكاجه العالـ بأكم     

تكلكلكجيان يصاحبه ازديادا سكاليان كمعرفيا هائبلن ، كهلاؾ أتااؽ بيف الكنير مف الباحنيف 
عمى أف تكلكلكجيا االتصاؿ الحدينة كفي ميدمترا شبكة االلترلت قد فتحت عصران مف 
االتصاؿ كالتااعؿ بيف البشر   كساعدت عمى  كفرة المعارؼ التي تيدمرا لمستخدميرا ، 

ر مف أهـ التيليات لما لرا مف فائدة عظيمة لمدكؿ قبؿ االشخاص . كهذه الشبكة كتعتب
كفرت الكنير مف الكقت كالجرد كتطكرت باضمرا دكؿ أكنر مف غيرها ، فري تجعؿ العالـ 
بيف يد الجميص فيجد الكؿ مبتغاة في جميص المجاالت السياسية كالنيافية كاالجتماعية 

بحت تشكؿ جالبا  أساسيا مف  جكالب الحياة اليكمية . كالعممية دكف علاء ، حتى أص
كاهتماماته  فغالبية األفراد صغارا ككبارا يستخدمكف الشبكة  العلكبكتيه كؿ حسب احتياجاته

 ( .                                          255: 2114. )أبكصعيميؾ كالزبكف ، 
كتظؿ كؿ تيلية مرما بمغت فائدترا كمميزاترا لرا مخاطرها ،  كيعتمد ذلؾ عمى طريية      

االستخداـ كمستكل المستخدـ العيمي . فرذه الشبكة ليس لرا ضكابط كمعايير يملص مف 
خبللرا أشخاص معيلكف ك يسمح آلخريف بالدخكؿ لرذا العالـ . الضابط الكحيد هك 

ي خدمة ماتكحة كمتاحة لبلستخداـ ،  فإذا زاد استخدامرا المستخدمكف كمف حكلرـ فر
عف حد حاجة الارد بات ذلؾ مضر له .   فيد كنر كشاع تعمؽ اللاس باإللترلت ككنيران ما 
تجد الارد تتحدث معه كهك ليس معؾ بؿ مشغكؿ بالتصاح كالمراسمة إلي أف يصؿ لدرجة 

م يجعمه ييضي معظـ كقته عمى اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي الذ
االلترلت دكف أف يشعر بلاسه فماذا يككف الكضص إذا كاف مف يدمف اإللترلت هـ الطبلب 

:  2119لبلة المجتمص الذيف غالبا ما ال يدرككف ضرر ذلؾ عميرـ مستيببلن ) الحمصي ، 
35                               . ) 
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لتطكرات التي دخمت إلي المجتمعات بشكؿ مااجئ كتعتبر شبكة االلترلت مف أهـ ا     
كسريص كما ألرا تشكؿ مصدا ممتازا لمتغمب عمى مشكمة احتكار المعرفة كالتيدـ العممي 
كاالقتصادم كاالجتماعي . كعمى الرغـ مف الاكائد العديدة لشبكة االلترلت إال الرا في 

حديف فرك كسيمة مايدة الكقت ذاته تحتكل عمى مخاطر كنيرة ، فاإللترلت سبلح ذك 
كأيضان له أضراره أضراره ، كقد صدؽ مف أطمؽ عمى شبكة االلترلت بالشبكة العلكبكتيه 
فرك كصؼ دقيؽ لتأنير اإللترلت عمى مستخدميه ،   ألف البعض قد يسئ استخدامه 
كيارط فيه كيعتمد عميه اعتمادا شبه تاـ . ألف االلترلت أصبح يتحكـ في كؿ معظـ 

:  2117لحياتية كهذا ما يطمؽ عميه اإلفراط في إستخداـ اإللترلت ) أرلكط ، االلشطة ا
57                                                           . ) 
 كقد أكدت دراسة )  krout et al ,1998( أله إذا تـ استخداـ االلترلت كأحد كسائؿ  

إيجابيات ذلؾ قد تككف أقؿ مف سمبيات  االتصاؿ الحدينة مف أجؿ زيادة المعرفة ، فإف
االلترلت فيما إذ تحكؿ إلي كسيمة بديمة عف االختبلط الحيييي إذ إف عدـ االتصاؿ 

 كالتااعؿ كاالختبلط الحيييي له تأنير عمى صحة الارد  .
 كبيلت كذلؾ دراسة ) Michael( إلي أف   :    2115( المشار إليرا في ) الدلدراكم ، 

المشكبلت كجبة بيف طكؿ فترة االستخداـ لئللترلت كالكمبيكتر كبيف كجكد عبلقة م
 كمف أهمرا العلؼ كالخكؼ كاالكتئاب كاضطراب اللـك . اإلجتماعية

(  أف شبكات التكاصؿ االجتماعي تعتبر األكنر  4: 2113كيرل ) الشررم ، 
التشاران عمى شبكة اإللترلت لما تممكه مف خصائص تميزها عف المكاقص اإللكتركلية 
األخرل، مما شجص متصاحي اإللترلت مف كافة ألحاء العالـ عمى اإلقباؿ المتزايد 

ؿ االجتماعي عميرا بالرغـ مف االلتيادات الشديدة التي تتعرض لرا شبكات التكاص
عمى الدكاـ، كمف تمؾ االلتيادات التأنير السمبي كالمباشر عمى المجتمص األسرم 

 كتاككه، كتأنيراترا االجتماعية عمى حياة األفراد.
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، ككلرا  كتعد شبكات التكاصؿ االجتماعي الظاهرة اإلعبلمية األبرز في عالـ اليـك
ب باعتبارهـ األكنر تأنيران في أم تستيطب شرائح عديدة مف فئات المجتمص، كخاصة الشبا
 مجتمص بما يمنمكله مف طاقة كقابمية لمتغيير كالتطكير. 

أف شبكات التكاصؿ االجتماعي أصبحت جزءان Grabner,2010كيرل جرابلير )
أساسيان مف األلشطة اليكمية لمستخدميرا، بؿ ألرا شكمت عالمان مكازيان لمحياة العادية لدل 

ساهمة في تمبية كتعكيض حاجة العديديف إلى األلاة كاأللس مبلييف المستخدميف م
 المايكد في العالـ الكاقعي.

(  أف اإلحصائيات تشير الى زيادة أعداد 5: 2114كتكضح ) مراكشي ،
مستخدمى شبكات التكاصؿ االجتماعي فيد تجاكز عدد المشتركيف فيه  

 (  حكالي المميار مستخدـ في العالـ.2112عاـ)
( أف تيرير اإلعبلـ االجتماعي العربي الذم 337: 2112كيضيؼ ) محمكد ،

أصدره برلامص الحككمة كاالبتكار بكمية دبي لئلدارة الحككمية في عاـ ) 
مميكف مستخدـ عربي لمكقص الايس بكؾ، بمعدؿ  32(يشير إلى أف هلاؾ 2111

ربي ـ، كأف حكالي مميكف مستخدـ ع2111% ملذ بداية عاـ 51لمك قدره 
 يستخدمكف تكيتر لمتدكيف عميه، ما بيف مدكف لشط، كمدكف صامت. 

( إلى أف إحصاءات شبكات التكاصؿ 2111،1كذلؾ يشير مؤتمر اإلعبلـ اإلسبلمي)
%( مف السعكدييف عدة 33االجتماعي في المممكة العربية السعكدية تشير إلى استخداـ )

%( 57شبكات لمتكاصؿ االجتماعي مص أصدقائرـ، يأتي في ميدمترا الايس بكؾ بلسبة )
قص التكاصؿ األخرل )الماسلجر، كياهك، كبالتكؾ، %( نـ مكا51كيميرا التكيتر بلسبة )

ICQ( بلسبة) مف 86%( كأف )23، كمكتكب، كالعيف تشات، كالكاتس أب )%
 المستخدميف السعكدييف يممككف حسابان عمى الايس بكؾ.

( إف شبكات التكاصؿ االجتماعي هي األكنر التشاران 423: 2112كيذكر ) شعبلف ،
مكه مف خصائص تميزها عف المكاقص اإللكتركلية، مما شجص عمى شبكة اإللترلت، لما تمت

متصاحي اإللترلت مف كافة ألحاء العالـ عمى اإلقباؿ المتزايد عميرا، في الكقت الذم 
 تراجص فيه اإلقباؿ عمى المكاقص اإللكتركلية. 
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كبالرغـ مف االلتيادات الشديدة التي تتعرض لرا  شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى 
كخصكصان )الايس بكؾ(، كتأنير السمبي كالمباشر عمى األطااؿ كالشباب، الدكاـ 

كالمساهمة في الاراط عيدهـ كالريارهـ، فإف هلاؾ مف يرل فيه كسيمة مرمة لتيريب 
المااهيـ كالرؤل مص اآلخر، كاإلطبلع عمى نيافات الشعكب المختماة، إضافة إلى دكره 

 الااعؿ كالمتميز ككسيمة اتصاؿ لاجحة.
( أف شبكات التكاصؿ االجتماعي فرضت لاسرا ككسيط  152: 2114ضيؼ ) العبيد ،كت

جديد لمتكاصؿ االجتماعي بيف اللاس، كأنرت كنيران عمى التكاصؿ االجتماعي، كيلظر البعض إلى 
هذا التأنير بأله إيجابي لككف هذه المكاقص أتاحت لرـ التعرؼ عمى ألاس جدد كنيافات شعكب لـ 

لكال هذه المكاقص، كالبعض اآلخر يلظر لرذا التأنير بشكؿ سمبي، ككف هذه المكاقص  يكف ليعرفكلرا
 أنرت سمبان عمى العبلقات االجتماعية كصمة الرحـ كالعبلقات األسرية.

( إلى أله قد تبايلت لظرة المربيف إلى 325: 2113كيشير ) أبك صعيميؾ كالزبكف ،
را لظرة سمبية باعتبارها مياديف إلفساد شبكات التكاصؿ االجتماعي، فالبعض يلظر إلي

الشباب، معتبرا أف لسبة كبيرة مف الملخرطيف فيرا يستخدمكلرا لمجرد قضاء كقت الاراغ 
ال مف أجؿ تعزيز العبلقات االجتماعية الكاقعية، مما ييكدهـ إلى العزلة االجتماعية كما 

را تحيؽ ألعضائرا درجة يترتب عمى ذلؾ مف مشكبلت. كالبعض اآلخر يلظر إليرا عمى أل
 مف الرضا عف الحياة كالنية باآلخريف، كالمشاركة المدلية كالسياسية.

( أف اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي 799: 2111ضيؼ ) عزت،يك      
هك حالة مف حاالت االستخداـ المرضي كغير التكافيي، يؤدل إلي اضطرابات في السمكؾ 

خبلؿ بعض  الظكاهر ملرا زيادة عدد الساعات أماـ الحاسب اآللي كيستدؿ عمى ذلؾ مف 
بشكؿ مضطرد تتجاكز فيه اليدرات كالحدكد التي حددها اإللساف للاسه في البداية، 
كمكاصمة الجمكس أماـ شبكة اإللترلت، مما يسبب حدكث بعض المشكبلت منؿ االكتئاب 

 كالتكتر كاليمؽ كااللطكاء كالعزكؼ عف المجتمص. 
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( عمى ضركرة تيديـ 2112قد أكصت العديد مف الدراسات كدراسة ) شعبلف ،ك 
الحمكؿ لممشكبلت  كاالجتماعية  التي تكاجه مستخدمي شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى 

 المستكييف الاردم كالجماعي.
( عمى ضركرة الحذر مف اآلنار السمبية  كاالجتماعية 2114كذلؾ أكصت دراسة )مراكشي،

 لارد كالمجتمص لتيجة اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي.التي تمس ا
( أف كنرة التعامؿ مص شبكات التكاصؿ 16كأكضحت دراسة ) آؿ سعكد، د.ت :

االجتماعي يؤدم إلى عزؿ األفراد عف بعضرـ البعض، كمف نـ التأنير سمبيان عمى 
لتكحد كالعزلة لدل األفراد، مما العبلقات االجتماعية فيما بيلرـ، فضبلن عف خمؽ لكع مف ا

يؤدم إلى اليضاء عمى مارـك األسرة بعبلقاترا السكية إلى جالب تعطيؿ الحياة 
 االجتماعية كبعدها عف المسار الصحيح.

كقد الحظت الباحنة مف خبلؿ احتكاكرا بالمجتمص السعكدم أف هذه الظاهرة تزداد      
ة التبلميذ الذيف يعدكف أكنر مستخدميرا كذلؾ لسبة التشار أنارها السمبية كخاصة عمى فئ

لصغر سلرـ كاشتياقرـ لمترفيه كالتسمية ، كتشير األدبيات الى أف االفراط في إستخداـ 
كسائؿ التكاصؿ اإلجتماعية يلشأ عله مشكبلت إجتماعية منؿ ضعؼ العبلقات األسرية ، 

 اإلساءة إلى اآلخريف ، إضعاؼ مرارات التكاصؿ كغيرها .
كقد كجدت الباحنة أف معظـ األبحاث التي تلاكلت هذه الظاهرة لـ تتلاكؿ المجتمص      

السعكدم مما دعا لميياـ برذه الدراسة إللياء الضكء عمى هذه الظاهرة في المجتمص 
السعكدم كبياف العبلقة بيف اإلفراط في إستخداـ كسائؿ التكاصؿ اإلجتماعي كالمشكبلت 

 مرات .اإلجتماعية مف كجرة لظر األ
 يشكهت انذراست:

تتبمكر مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي : ما العبلقة بيف اإلفراط في إستخداـ      
شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كالمشكبلت اإلجتماعية لدل طالبات المرحمة المتكسطة مف 

 كجرة لظر األمرات في ملطية الباحة ؟ 
 كيتارع مف السؤاؿ الرئيس ما يمى :     
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ما مستكل افراط طالبات المرحمة المتكسطة في إستخداـ كسائؿ التكاصؿ اإلجتماعي  -1
 مف كجرة لظر األمرات ؟

ما العبلقة بيف اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كبعض المشكبلت  -2
 باحة مف كجرة لظر االمرات ؟ اإلجتماعية   لدل طالبات المرحمة المتكسطة بملطية ال

 أْذاف انذراست:
 تسعى الدراسة الى :

الكشؼ عف العبلقة بيف اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعية ك  .1
 المشكبلت اإلجتماعية .

التعرؼ عمى مسلكل إفراط الطالبات في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي مف  .2
 كجرة لظر األمرات.

المشكبلت االجتماعية لدل طالبات المرحمة المتكسطة في ملطية الكشؼ عف بعض  .3
 الباحة لتيجة االفراط فى استخداـ شبكات التكاصؿ  االجتماعى .

 

 أًْٛت انذراست:
قد تسرـ هذه الدراسة في كضص الحمكؿ الملاسبة لبعض المشكبلت  كاالجتماعية  -1

 .اللاجمة عف اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعية
معرفة اآلنار اإليجابية كالسمبية اللاتجة عف االفراط فى استخداـ شبكات التكاصؿ  -2

 االجتماعي يسرـ في الحد مف مخاطرها .
استاادة الجرات المختصة مف لتائص هذه الدراسة في اتخاذ عدد مف اإلجراءات لمحد  -3

 مف اآلنار السمبية لشبكات التكاصؿ االجتماعي.
اإلفادة مما تسار عله لتائص الدراسة الحالية في تزكيد اليائميف عمى رعاية الطالبات،  -4

بالمعمكمات التي تساعدهـ عمى تبلي برامص إرشادية مبلئمة تساعد في ترشيد 
 استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي. 

تكاصؿ التأكيد عمى دكر االمرات فى التكجيه كالمتابعة فى استخداـ األبلاء شبكات ال -5
 االجتماعى ، كتيميؿ مخاطرها .  
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قد تساعد المتخصصيف في المجاالت التربكية عمى تيديـ المساعدة الممكلة لمتخايؼ  -6
 مف اآلنار السمبية لرذه الظاهرة كالتكجيه لحك اإلستخداـ اإليجابي الاعاؿ .

 

 يُٓج انذراست :
(  أف هذا  191:  2111تعتمد الدراسة الملرص الكصاى  ،كيرل ) العساؼ ،        

الملرص ييكـ عمى كصؼ الظاهرة المدركسة مف حيث طبيعترا كدرجة كجكدها فى الكاقص 
 .كالكصكؿ إلي إستلتاجات 

 

 

 حذٔد انذراست: 
الحدكد المكضكعية: تمنمت في دراسة اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ  -1

 االجتماعية كعبلقته ببعض المشكبلت االجتماعية .
 المكالية: ملطية الباحة فى المممكة العربية السعكدية .الحدكد  -2
 الحدكد البشرية: أمرات طالبات المرحمة المتكسطة بملطية الباحة . -3
الحدكد الزمالية: تـ تطبيؽ الدراسة خبلؿ الاصؿ الدراسي النالي مف العاـ الجامعي  -4

 هػ.1436/ 1435
 يصطهحاث انذراست:

 راط:ػػػاإلف
 :    ( بأله عدـ قدرة اإللساف عمى االستغلاء عف الحاجة.2119عرفه ) السيد ،     

 اإلفراط إجرائيان:
 كنرة استخداـ الارد  لشبكات التكاصؿ االجتماعي لاترة زملية طكيمة .

 

 اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي:
:     ( بأله عدـ قدرة اإللساف عمى االستغلاء عف شبكات 2119يعرفه ) السيد ،     

التكاصؿ االجتماعي، ككجكد رغبة ممحة في قضاء أكقات طكيمة مص شبكات اإللترلت، 
كالبحث فيه بشكؿ مستمر حتى يشبص حاجته، مما قد يؤدم إلى ظركر مشكبلت اجتماعية 

 كاالكتئاب لعدـ االتصاؿ بشبكات التكاصؿ االجتماعي. كعائمية كأكاديمية كشعكر بالحزف
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 اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي إجرائيان: 
عدـ قدرة طالبات المرحمة المتكسطة عف االستغلاء عف شبكات التكاصؿ االجتماعي      

إلى  المختماة، مص كجكد رغبة ممحة ليضاء أكقات طكيمة مص شبكات اإللترلت، مما يؤدم
 ظركر مشكبلت اجتماعية لديرف.

 

 املشكالث االجخًاعٛت:
( بألرا" كؿ حالة أك ظركؼ غير مرغكب فيرا ، حيث 16:  2112يعرفرا ) طالب ،      

حكـ عدد كبير مف أفراد المجتمص المرمكقيف بأف منؿ هذه الحالة أك الظركؼ غير مسمكح 
 لجماعة إلصبلحرا".برا، كيتطمب اليياـ بحمرا عمبلن ملسيان مف قبؿ ا

 المشكبلت االجتماعية إجرائيا: 
عبارة عف اآلنار السمبية التي تلتص عف ميؿ الطالبة إلى تعرؼ إجرائيان بألرا:       

الكحدة كااللسحاب مف المجتمص ، كعدـ المشاركة في ألشطة اجتماعية فعمية ، كعدـ 
العزلة كاالفراط في استخداـ التااعؿ مص مف حكلرا مف أفراد أسرترا ، فضبلن عف تاضيؿ 

 مكاقص التكاصؿ االجتماعي .
 

 :أٔالً : اإلطار انُظر٘ نهذراست 
 يتضمف اإلطار اللظرم لمدراسة نبلنة محاكر: 

 شبكات التكاصؿ اإلجتماعي . -1
 المشكبلت اإلجتماعية لدل المارطيف في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي . -2
المشكبلت االجتماعية اللاجمة عف االفراط فى دكر التربية االسرية فى مكاجرة  -3

 استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعى .
 

 احملٕر األٔل : شبكاث انخٕاصم االجخًاعٙ
يشرد العصر الحالي نكرة تيلية عالية ساعدت في ابتكار شبكات التكاصؿ 
رة االجتماعي كلكع مف الكسائؿ اليادرة عمى االتصاؿ الاعاؿ عبر برمجيات حدينة متطك 

زادت مف دقة االتصاالت كزياد جكدترا المرئية التي أصبحت في متلاكؿ الجميص مف خبلؿ 
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ليؿ الصكرة مص الصكت كالتعبير عف خدمات االتصاؿ التااعمي مف ملظكر متطكر زاد مف 
 دقة االتصاالت كتأنيرها في آف كاحد.

ألخيرة كقد زاد استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي بشكؿ ممحكظ في اآلكلة ا
ليس فيط بيف عامة اللاس بردؼ التكاصؿ االجتماعي، بؿ حتى في أكساط كبار الساسة 
كالعمماء كالمتخصصيف، كرؤساء الشركات كقادة الحركات االحتجاجية، كالعامميف؛ كذلؾ  

 لتحييؽ كنير مف األهداؼ بسرعة كبيرة كبدكف تكماة تذكر. 
 

 حعرٚف شبكاث انخٕاصم االجخًاعٙ:
شبكات التكاصؿ االجتماعي في اآلكلة األخيرة بالتشار كبير عمى الصعيد حظيت 

العالمي، حيث قدمت لكعان مف التكاصؿ بيف اللاس، كربطت به أجزاء هذا العالـ المترامية، 
كمردت الطريؽ لكافة المجتمعات لمتيارب كالتعارؼ كتبادؿ األفكار، كجعمت العالـ كيرية 

 كرات الحادنة فيرا أكالن بأكؿ.صغيرة يسرؿ التعرؼ عمى التط
كتعددت تعرياات شبكات التكاصؿ االجتماعي الطبلقان مف اللظرة إليرا كجزء مف 

( Torlating,2006 :11البرمجيات التى تحيؽ الصاة االجتماعية ، فيعرفرا تكرليتلص ) 
 بألرا أدكات تسرؿ عممية الشاء عبلقات حكؿ مركز اهتماـ مشترؾ كتسمح باالتصاؿ عمى

 الخط .
بأف شبكات التكاصؿ االجتماعي عبارة عف شبكات  (Berge,2006كيذكر بيرجي )

الـ مص األفراد أك ااجتماعية تتيح التكاصؿ لمستخدميرا في أم كقت كفي أم مكاف مف الع
الجماعات أك المؤسسات، بحيث يتـ التكاصؿ بيلرـ سكاء أكالكا أصدقاء تعرفرـ عمى أرض الكاقص 
أك كالكا أصدقاء عرفترـ مف خبلؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي، كتمكلرـ أيضان مف التكاصؿ المرئي 

 تماعية بيلرـ. كالصكتي كتبادؿ الصكر كغيرها مف اإلمكاليات التي تكطد العبلقة االج
( بأف شبكات التكاصؿ االجتماعي عبارة عف  Boyed,2007   )  كيضيؼ بكيد

خدمة ميدمة عبر شبكة اإللترلت، تسمح لؤلفراد ببلاء مماات تعريؼ شخصية، كاختيار 
األفراد الذيف يشترككف معرـ في االتصاؿ، كتشكيؿ مجمكعات ذات قكاسـ كاهتمامات 



 " عفاف حمند توفيق زهود/ 

 

 11 

عبلقات إلكتركلية متداخمة بيف األفراد كالجماعات، يتـ مف مشتركة، كفي إطارها تتشكؿ 
 خبللرا تبادؿ األخبار كالمعمكمات كالصكر كمياطص الايديك كالتعمييات كاآلراء. 

( فيرل أف شبكات التكاصؿ االجتماعي عبارة عف" مكاقص 113: 2114أما)ساياف،
تاحة الارصة  تتشكؿ مف خبلؿ اإللترلت تسمح لؤلفراد بتيديـ لمحة عف حياترـ العامة، كا 
لبلتصاؿ بيائمة المسجميف، كالتعبير عف كجرة لظر األفراد أك المجمكعات مف خبلؿ 

 صؿ مف مكقص آلخر". عممية االتصاؿ، تختمؼ طبيعة التكا
( بأف شبكات التكاصؿ االجتماعي 748،749: 2112كيذكر ) مسعكداف ككاـر ،

عبارة عف" مجمكعة مف الشبكات المتصمة بمبلييف األجرزة حكؿ العالـ، لتشكؿ مجمكعة 
مف الشبكات الضخمة، كالتي تليؿ المعمكمات الرائمة بسرعة فائية بيف دكؿ العالـ 

 مكمات دائمة التطكر".المختماة، كتتضمف مع
( إلى أف شبكات التكاصؿ االجتماعي عبارة عف " ملظكمة 157: 2114كتشير )العبيد ، 

مف الشبكات اإللكتركلية التي تسمح لممشترؾ فيرا بإلشاء مكقص خاص به، كمف نـ ربطه عف 
 طريؽ لظاـ اجتماعي إلكتركلي مص أعضاء آخريف لديرـ االهتمامات كالركايات لاسرا". 

( بأف شبكات التكاصؿ االجتماعي عبارة عف" 212: 2114في حيف يكضح ) الطيار،
ملظكمة مف الشبكات اإللكتركلية التي تسمح لممشترؾ فيرا بإلشاء مكقص خاص به، كمف 
نـ ربطه مف خبلؿ لظاـ اجتماعي إلكتركلي مص أعضاء آخريف لديرـ لاس االهتمامات 

 كالميكؿ، أك جماعه مص أصدقائه". 
( بأف شبكات التكاصؿ االجتماعي 231: 2114يؼ ) أبك صيعميؾ ك الزبكف ،كيض

عبارة عف" مكاقص إلكتركلية عبر اإللترلت، تتيح لؤلفراد إقامة شبكات اجتماعية مف خبلؿ 
التعريؼ بألاسرـ كاهتماماترـ كتكجراترـ، كاختيار أصدقائرـ ضمف مجمكعات قد تككف 

تبادؿ كلشر المكاد المكتكبة كالصكر كأفبلـ الايديك  ماتكحة أك مغمية أك سرية، كما تتيح
 كمجمكعة مف األدكات التي تسرؿ عممية االتصاؿ كالتكاصؿ". 

( اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي 193: 2119كيعرؼ ) السيد ،
بأله" عدـ قدرة اإللساف عمى االستغلاء عف شبكات التكاصؿ االجتماعي، ككجكد رغبة 
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ي قضاء أكقات طكيمة مص شبكات اإللترلت، كالبحث فيه بشكؿ مستمر حتى يشبص ممحة ف
حاجته، مما قد يؤدم إلى ظركر مشكبلت اجتماعية كلاسية كعائمية كأكاديمية كشعكر 

 بالحزف كاالكتئاب لعدـ االتصاؿ بشبكات التكاصؿ االجتماعي".
استخداـ شبكات ( إلى أف اإلفراط في 483: 2112كيشير) عبد الرازؽ كآخركف ،

التكاصؿ االجتماعي عبارة عف" عدـ قدرة المتعمميف عمى االستغلاء عف اإللترلت، ككجكد 
رغبة ممحة في قضاء أكقات طكيمة مص شبكات التكاصؿ االجتماعي كالبحث فيرا بشكؿ 
مستمر حتى تشبص حاجترـ، مما قد يؤدم إلى ظركر مشكبلت اجتماعية كأسرية كأكاديمية 

 ف لعدـ االتصاؿ بشبكات التكاصؿ االجتماعي". كشعكر بالحز
كمف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحنة أف اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي 
يمكف تعرياه عمى أله :  عدـ قدرة طالبات المرحمة المتكسطة عمى االستغلاء عف شبكات 

يمة مص هذه التكاصؿ االجتماعي المختماة، مص كجكد رغبة ممحة ليضاء أكقات طك 
 الشبكات، مما يؤدم إلى ظركر مشكبلت اجتماعية لديرف.

 لشأة شبكات التكاصؿ االجتماعي:
:     ( الى  أف  الاكرة الرئيسة لمشبكات االجتماعية تيـك  2114تشير ) مراكشي ، 

عمى جمص بيالات األعضاء المشتركيف في الشبكة، كيتـ لشر هذه البيالات عملا عمى 
مص األعضاء ذك المصالح المشتركة، كالذيف يبحنكف عف مماات أك صكر، الشبكة حتى تج

اعتمادان عمى صبلحيات الخصكصية التي تملحرا لمزكار، كتعمؿ كشبكة مكاقص فعالة جدان 
في تسريؿ الحياة االجتماعية بيف مجمكعة مف المعارؼ كاألصدقاء، كما تمكف األصدقاء 

اؾ شبكات ال تبحث عف الجماهيرية العريضة، اليدامى مف االتصاؿ ببعضرـ البعض، كهل
"كتايد الدخكؿ beautiful peopleإلما تحدد الدخكؿ لجمركر ضيؽ كما ياعؿ مكقص "

 لممكقص لتجعمه أكنر التيائية أك لخبكية. 
:     ( أف  المكاقص االجتماعية تتيح لمتصاحيرا إمكالية  2114كتضيؼ ) العبيد ،

مياطص الايديك، ككذلؾ مكلت مستخدميرا مف إلشاء  مشاركة المماات كالصكر كتبادؿ
رساؿ الرسائؿ، كتصدرت الشبكات  جراء المحادنات الاكرية كا  المدكلات اإللكتركلية كا 
االجتماعية هذه نبلنة مكاقص هامة كرئيسية هي: الايس بكؾ كتكيتر كاليكتيكب. كلتيجة 
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يزيد عف نمني مستخدمي شبكة لتلامي كتطكر هذه المكاقص االجتماعية فيد أقبؿ عميرا ما 
اإللترلت، كلعبت الككارث الطبيعية كالايضالات كالزالزؿ، كالتسكلامي، كاألحداث السياسية 
كحركة الجماهير الشعبية الكاسعة كخصكصان الشباب ملرـ ممف يرتادكف شبكات التكاصؿ 

تبادؿ االجتماعي، دكران هامان في شعبية هذه المكاقص كأصبحت الكسيمة األساسية ل
المعمكمات كاألخبار الاكرية في متابعة مسار كتطكرات األحداث،  كتعد مكاقص التكاصؿ 
االجتماعي عبر شبكة المعمكمات الدكلية" اإللترلت" مف أكنر إفرازات الشبكة حدانة كأكنرها 
شعبية، كشكمت لمطان حدينان مف ألماط التكاصؿ االجتماعي، ككسيطان اجتماعيان فرض لاسه 

 في الحياة االجتماعية.بيكة 
كمف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحنة أله عمى الرغـ مف حدانة شبكات التكاصؿ 
االجتماعي إال ألرا تيكـ بدكر مرـ في تربية اللشء، كأصبحت شريكان فعميان مص 
المؤسسات األخرل كاألسرة كالمؤسسات التعميمية كغيرها مف المؤسسات االجتماعية التي 

ؿ طاقاترـ كتلمية قدراترـ كمكاهبرـ، كذلؾ تسرـ تعميـ الطالبة كفي ترتـ باللشء كتاعي
 تيديـ الحمكؿ لممشكبلت التي تعالي ملرا. 

 

 خصائص شبكاث انخٕاصم االجخًاعٙ:
تعد شبكات التكاصؿ االجتماعي مف أكنر الشبكات التشاران عمى شبكة اإللترلت، 

لكتركلية؛ مما شجص ركاد لما تمتمكه مف خصائص تميزها عف غيرها مف المكاقص اإل 
اإللترلت مف كافة ألحاء العالـ مف اإلقباؿ المتزايد عميرا، كمف هذه الخصائص كما يذكر) 

 2112()محمكد،113: 2113( )الشرلكبي،41: 2112جمعة كآخركف ، 
 ( ما يمي: 45: 2114()اليحطالي،21:
تخدـ ألماط التلكع : التلكع في العرض عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي بحيث تس -1

 مختماة مف المصادر كالكسائؿ اإلعبلمية التي ترتبط فيما بيلرا جميعان بشبكة كاحدة.
المركلة : بحيث تعمؿ عمى زيادة مركلة التكاصؿ اإللكتركلي مف خبلؿ معالجة  -2

 المعمكمات كتخزيلرا لمختمؼ األشكاؿ كالطرؽ .
 خبلؼ كسائؿ اإلتصاؿ.اإللتشار الجغرافي البلمحدكد : إلي جمبص ألحاء العالـ ب -3
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 الحدانة كالتطكير المستمر : تتصؼ شبكات التكاصؿ بالحدانة كالتطكير المستمر. -4
اليابمية لمبحث كاإلستكشاؼ : مف خبلؿ إتاحة إمكالية البحث عف أشخاص أك أعبلـ  -5

 أك أسماء في تخصص معيف .
إلتياءكاختيار الحرية الكاممة : تتيح شبكات التكاصؿ االجتماعي الحرية الكاممة في  -6

 كتحميؿ كتضميف ما يريد تعممه أك مشاهدته .
الشبكية : تتميز شبكات التكاصؿ االجتماعي بمساعدة المتعمميف كالمستخدميف عمى  -7

إقامة شبكة مف العبلقات االجتماعية تشبه الشبكة المعرفية التي تتيح لممتعمـ ربط 
 .المعمكمات كالمعارؼ كالخبرات كالمااهيـ بعضرا البعض 

كمف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحنة أف خصائص شبكات التكاصؿ االجتماعي تتمنؿ في 
 اآلتي:
 تبادؿ االتصاؿ المسمكع أك المرئي أك كبلهما بيف الطمبة.  -

 تتيح سركلة تشارؾ الطمبة في المكارد كالمكاد كاإلمكالات داخؿ الشبكات. -
 شكبلت التي تكاجه الطمبة.تبادؿ اآلراء كاألفكار كالتيدـ بميترحات لحؿ كمكاجرة الم -
 تدكيف المبلحظات كالتعمييات حكؿ المكضكعات الدراسية أك أم مكضكع اجتماعي. -
اليدرات اإللكتركلية المتعددة في )التصاح، اللشر، الطباعة، اللسخ، اإلضافة،  -

 الحذؼ، التعميؽ، التكاصؿ، الكتابة، التكنيؽ(.
 السركلة في التليؿ بيف الصاحات كبيف المكاقص. -
طبلعرف عمى البرامص المختماة،  - اليدرات التي تجعؿ باإلمكاف مشاركة الطمبة كا 

كالسماح لرف بالتااعؿ المباشر معرا، كالحصكؿ عمى تااعؿ كمشاركة أعداد كبيرة 
 مف الطمبة مف مدارس كمجتمعات أخرل.

تغطية ملاطؽ جغرافية متلكعة داخؿ اليطر كخارجرا لـ يكف مف السرؿ الكصكؿ إليرا  -
 ف قبؿ.م
 
كمف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحنة أف هلاؾ عدد مف شبكات التكاصؿ االجتماعي التي      

ملرا ما يجمص أصدقاء الدراسة، كأخرل تجمص أصدقاء العمؿ؛ باإلضافة إلى شبكات 
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التدكيلات المصغرة، كهذه المكاقص تيسر مف عمميات االتصاؿ بيف المجمكعات سكاء أكالت 
كؿ فرد في هذه المجمكعات ككد خاص يستطيص الدخكؿ به إلى المكقص  كبيرة أك صغيرة، كل

كيتـ االستاادة مف هذه المكاقص في العممية التعميمية مف خبلؿ:  تيديـ الميرر لمطمبة، 
كالتكاصؿ كاالتصاؿ في خارج لطاؽ المدارس، كخارج كقت الدراسة، كالتكاصؿ مص الطمبة 

مة، كتتيح  شبكات التكاصؿ االجتماعي لمطمبة أك مص المجمكعة  أك التكاصؿ مص المعم
مساحة لمتعبير عف الرأم غير المتاح لديرف داخؿ أسكار المدرسة، كذلؾ إكساب الطمبة 

 المرارات التالية )التكاصؿ، االتصاؿ، الملاقشة، إبداء الرأم، حرية التعبير، التداكالت(.
 

 سهبٛاث شبكاث انخٕاصم االجخًاعٙ:
عمى الرغـ مف كجكد إيجابيات لشبكات التكاصؿ االجتماعي؛ إال أف هلاؾ عدد مف 
السمبيات يتصؼ برا استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي حيث أف المككث لاترات طكيمة 
أماـ شبكات التكاصؿ االجتماعي يحدث أناران سمبية في لاس المتعامؿ كيشير) الطيار 

( كما تشير أيضا )ن مليرة اليحطالي 475: 2112، ( ، )عبدالرازؽ كآخركف75: 2114،
( إلى كجكد عدد مف المشكبلت لتيجة االستخداـ المارط لشبكات التكاصؿ 51: 2114،

 االجتماعي كملرا :  
ضعؼ التكاصؿ االجتماعي المباشر: تيمؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي مف االحتكاؾ  -

 تشغؿ أفراد األسر بعضرـ عف بعض. المباشر مص األهؿ كاألصدقاء، باإلضافة إلى ألرا
فيداف األماف كالخصكصية: تتيح التعامبلت اإللكتركلية عبر شبكات التكاصؿ  -

االجتماعي لممستخدميف الارصة لمعرفة خصكصيات اآلخريف، كاالطبلع عمى 
أسرارهـ، كتحركاترـ كما ياعمكله حتى أف مغزل شبكة التكيتر يعلي ماذا تاعؿ 

ي معرفة أسرار اآلخريف كسركلة اختراؽ حياترـ كالتدخؿ اآلف، كهك ما يسرـ ف
 في شئكلرـ. 

لشر األفكار المتطرفة: تملح شبكات التكاصؿ االجتماعي الارصة لمجماعات  -
اإلرهابية كالملحرفة فكريان مف استخداـ أساليب ممتكية الستيطاب الشباب بصاة 
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كقلاعات مضممة عامة كالشباب المسمـ بصاة خاصة كتزكيدهـ بأفكار هدامة 
تتلافى مص المعايير كالييـ األخبلقية كاالجتماعية، كتمرد الطريؽ لمكقكع في 

 أخطار االلحراؼ كارتكاب السمكؾ غير السكم.
لشر الشائعات: يسرـ استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في لشر الشائعات  -

أبلاء  بسرعة كبيرة، مما يؤدم إلى التشرذـ كالتجزئة كتصعب مف تكحيد صاكؼ
 المجتمص الكاحد لما فيرا مف اإلفساد لميمكب كالليات، كمظلة السكء باآلخريف.

اإلخبلؿ باللظاـ العاـ: تؤدم إساءة استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي إلى زعزعة  -
شاعة الاكضى كتيكيض حالة األمف  فزاع األفراد كا  األمف كاالستيرار عف طريؽ تركيص كا 

 أليلة، كبث ركح الكراهية بيف مختمؼ طبيات المجتمص. كاالستيرار كزعزعة الطم
 كما أف شبكات التكاصؿ االجتماعى تشمؿ اضرارا متعددة ملرا :            

 أضرار صحية كجسدية : تتمنؿ في إضطراب اللـك كالغذاء كأمراض العيكف . -
صابته بالتك  -  تر .أضرار لاسية : تتمنؿ في لكبات اإلكتئاب كتزيد مف عزلة الارد كا 
 أضرار أسرية : تضعؼ العبلقات العائمية كالعاطاية كتيؿ النية بيف الزكجيف . -
 أضرار مرلية : بحيث ال يستطيص الطمبة أف ييكمكا بعممرـ عمى أكمؿ كجه . -
أضرار أخبلقية : مف حيث التأنير عمى الييـ كالمبادئ كالعادات كالتياليد التي تؤنر عمى  -

 أخبلقيات الطمبة .
 ة : لتيجة سكء شراء األجرزة كاإلشتراؾ في المكاقص .أضرار مادي -
أضرار نيافية : قد تسبب تلاقضات كصداـ بيف ما هك يعتبر عاديان في مجتمص ربما  -

يككف غير عادم في مجتمص آخر كمحـر مما يشكؿ عمى الارد اإلختبلؼ بيف النيافات 
 في المجتمعات . 

 
استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي  كمف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحنة أف اإلفراط في

له العديد مف السمبيات التي يجب الحذر ملرا حتى تعـ الاائدة كمف هذه 
 السمبيات ما يمي:  
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إهدار كقت الطمبة مف خبلؿ متابعة مكضكعات كألعاب غير مايدة لساعات  -
 طكيمة عمى شبكات التكاصؿ.

 اكتساب قيـ جديدة تلاقض قيـ األسرة كالمدرسة.  -
 ماؿ في الشعائر الديلية منؿ تأخير الصبلة.اإله -
 زيادة حدة االختبلؼ بيف الطمبة مف لاحية اآلراء. -
 التعارؼ عمى أفراد مف الجلس اآلخر الذم ال يتكافؽ مص أخبلقيات المجتمص.  -
 تبادؿ الطمبة لمصكر كاألفبلـ كالركابط الغير شرعية. -
 التأخر الصباحي كصعكبة االستيياظ لتيجة السرر. -
 خصكصية اآلخريف مف خبلؿ لشر متعمياترـ دكف إذلرـ. خرؽ -
 التشرير كاإلساءة لآلخريف مف خبلؿ التعمييات كالملشكرات السمبية تجاهرـ. -
هماؿ الكاجبات المدرسية. -  التأخر الدراسي كا 

 
 إجيابٛاث شبكاث انخٕاصم االجخًاعٙ:

لكؿ كسيمة اتصاؿ إيجابياترا كسمبياترا، كييؼ ذلؾ عمى مستخدمي هذه الكسيمة؛ 
فمف الممكف أف يستايد مف إيجابياترا كأف يتجلب سمبياترا، كتعد شبكات التكاصؿ 
االجتماعي مف كسائؿ االتصاالت التي لرا إيجابيات كسمبيات، كمف إيجابياترا كما  تذكر 

 2113(ك)الشرلكبي،193: 2114)الطيار، ( كأيضان 421: 2111) لرميف خضر ،
 ( ما يمي: 323: 2113(ك)أبك صعيميؾ كالزبكف،113:
ألرا تيمؿ مف الطكائية األفراد، كتعزز االجتماعية لديرـ كتجعمرـ يشعركف بالمجتمص  -

 كبالحياة مف حكلرـ.
تسمح لممستخدميف التااعؿ مص أصدقائرـ كاالتصاؿ برـ، كميابمة أفراد جديدة كخمؽ  -

 اقات معرـ كتطكير العبلقات االجتماعية.صد
تستخدـ كردؼ لمترفيه كالتسمية كالتلايس عف اللاس كقضاء أكقات الاراغ،  -

 كاالشتراؾ مص اآلخريف كأحيالان الرركب مف الضغكط كمشاكؿ الحياة.
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 تعد هذه المكاقص علد البعض الكسيمة الجيدة لمحصكؿ عمى المتعة. -
م - كالية الكصكؿ إلى عدد كبير مف المتابعيف في المركلة في الكقت كالمكاف، كا 

مختمؼ العالـ، عدـ اللظر إلى ضركرة تطابؽ أجرزة الحاسكب كألظمة التشغيؿ 
 المستخدمة مف قبؿ المشاهديف مص األجرزة المستخدمة في اإلرساؿ.

قمة التكماة المادية ميارلة باستخداـ األقمار الصلاعية كمحطات التمااز، تغيير لظـ  -
التصاؿ التيميدية، إعطاء االتصاؿ صبغة العالمية كالخركج مف اإلطار كطرؽ ا

 المحمي، سرعة االتصاؿ.
الحصكؿ عمى آراء العمماء كالماكريف كالباحنيف المتخصصيف في مختمؼ المجاالت   -

 في أم قضية عممية .
 تطكير مرارات الطبلب عمى استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي . -
معيلة، حيث يمكف لؤلطااؿ كالشباب كالجمركر المتابعيف في عدـ التيييد بساعات   -

 مختمؼ العالـ عبر اإللترلت الحصكؿ عميرا في أم مكاف كفي أم كقت.
تعزيز قدرات المتعمـ في استخداـ شبكة اإللترلت، كتمكيله مف التعمـ مف خبلؿ  -

المتعمميف كبعضرـ المنيرات كالكسائط المتعددة األخرل، كتبادؿ اآلراء كالخبرات بيف 
 كتحييؽ مبدأ التلافس في عممية التعمـ.

 تطكير المرارات المغكية عف طريؽ اإلحتكاؾ مص أشخاص مف نيافات مختماة . -
 التخايؼ مف همـك التكتر اللاسي مف خبلؿ المشاركات بيف األصدقاء . -
 ة.المساهمة اإليجابية في لشر األخبار كاالحداث مف خبلؿ خاصية اللشر كالمشارك -

كمف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحنة أف اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي له 
 العديد مف اإليجابيات لدل الطمبة ملرا:

 كسيمة لمتلامي كااللتحاـ بيف الطمبة في المجتمعات المختماة. -
 تيرب المااهيـ كالرؤل مص األخريات. -
 تماة. اطبلع الطمبة كتعرفرـ عمى نيافات المجتمعات المخ -
 كسيمة اتصاؿ لاجحة في التااعؿ مص األحداث الجارية. -
 ترسخ الييـ كالمبادئ كاألخبلؽ كاليدكة الحسلة لدل الطمبة. -
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 تساعد الطمبة عمى اختصار الكقت كالجرد في العمؿ. -
 مساعدة الطمبة عمى اإلبداع كاالبتكار كالتعمـ الحر كفؽ رغباترـ كقدراترـ. -
تاحة عمميات كفرض ا -  لتعمـ التعاكلي كالتااعمي بيف الطمبة.تكفير كا 
مساعدة الطمبة عمى المساهمة في بلاء محتكل المادة التعميمية اإللكتركلية الخاصة  -

 به.
 تسرـ في زيادة الكعي الديلي ك الكطلي كالصحي . -
 

احملٕر انثاَٙ : املشكالث االجخًاعٛت نذٖ املفرطني يف اسخخذاو شبكاث 
 انخٕاصم االجخًاعٙ

ت الشبكات االجتماعية تغييران كبيران كافترضت لمطان جديدان مف االتصاؿ، ليد أحدن
كأنرت عمى عممية التااعؿ الاردم كالجماعي داخؿ المحيط األسرم كداخؿ المحيط 
االجتماعي األكبر، حيث ألرا لـ  تؤنر فيط في اللكاحي األخبلقية كالمادية، بؿ تجاكزاترا 

 ديلية.آلنار اجتماعية كلاسية كسياسية ك 
( أف هلاؾ عدة مشكبلت لئلفراط في استخداـ 75: 2118كتذكر  ) عشرم ،

شبكات التكاصؿ االجتماعي، حيث أف سكء استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي كعدـ 
هماؿ األبلاء علد استخدامرا كتركرـ بدكف رقيب أك محاسبة  تريئة المجتمص الستخدامرا كا 

مشكبلت عديدةاجتماعية كلاسية كغيرها،مما عمى سكء االستعماؿ يؤدم إلى حدكث 
يتكجب كضص الحمكؿ السريعة إللياذ األبلاء في المجتمص المسمـ، هذا المجتمص الذم له 

 خصكصية بييمه كأفكاره كعاداته كتياليده اإلسبلمية المحافظة.
 كتتضح المشكبلت االجتماعية مف خبلؿ اآلتي:  

 ضعف انعالقاث األسرٚت:  -1
( أف كنيرا مف الباحنيف يخشكف أف تؤدم 29: 2115يذكر ) عبد الكريـ ،

شبكات التكاصؿ االجتماعي إلى غياب التااعؿ كالتكاصؿ األسرم ألف عممية التااعؿ عبر 
اإللترلت تتـ عبر أسبلؾ ككصبلت كليست بطريية طبيعية، كما أف استعماؿ شبكات 
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بدال مف أف ييـك الشخص بألشطته التكاصؿ االجتماعي ييـك عمى طابص الاردية ف
االتصالية مص أفراد أسرته أصبح ييـك برا بمارده عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي، كقد 
أكد عمماء اللاس كاالجتماع كجكد عبلقة طردية بيف زيادة استخداـ شبكات التكاصؿ 

لارد مص االجتماعي كالتاكؾ االجتماعي لؤلسرة لتيجة الستبداؿ الكقت الذم كاف ييضيه ا
 األسرة  بالكقت الذم ييضى عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي. 

( أف اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ 75: 2118كتؤكد ) عشرم ،
االجتماعي يجعؿ الارد ييضي أكقاتان أقؿ مص أسرته، كما يرمؿ كاجباته األسرية كالملزلية؛ 

أنير ذلؾ عمى كياف األسرة، بؿ كترديد مما يؤدم إلى إنارة أفراد األسرة عميه، إضافة إلى ت
 هذا الكياف بالتحمؿ كااللريار.
( أف اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ 18،19: 2111كيضيؼ ) قليطة ،

االجتماعي يؤدم إلى إهماؿ الارد كاجباته األسرية مما يؤدم إلى حالة مف الاكضى داخؿ 
صؿ إلى الطبلؽ الذم يضر باألسرة أعظـ األسرة، كما تتأنر العبلقات األسرية بطريية قد ت

 الضرر، ككذلؾ ضعؼ العبلقات االجتماعية كالعزاؿ أفراد األسرة بعضرـ عف بعض. 
 اَخٓاك خصٕصٛت اٜخرٍٚ: -2

( كيتـ ذلؾ باالختراؽ كالتجسس كالتخريب، حيث يتـ 75: 2118تذكر ) عشرم ،
لرـ أك إرساؿ فيركسات اختراؽ بعض المستخدميف لمحصكؿ عمى ممااترـ أك معمكمات ع

لتخريب كتدمير أجرزترـ، ككذلؾ تصديؽ اإلشاعات، فيد ال يخمك مكقعان لمتحاكر أك 
 اللياش إال كفيه إشاعة مغرضة، أك خبر مماؽ، أك معمكمة مغمكطة. 

 اإلساءة إىل اٜخرٍٚ:  -3
( مف السرؿ لمستخدمي شبكات التكاصؿ 29: 2115يذكر ) عبد الكريـ ،

ساءة إلى الشخصيات المختماة كبخاصة العامة ملرا، كهذه الظاهرة تكاد االجتماعي اإل
تككف متاشية في مجتمعاتلا العربية، كيكاي زيارة ألم مف الملتديات العربية المكجكدة 
عمى الشبكة للجد صلكفان مف اإلساءات الشخصية التي تكجه إلى األشخاص في مكقص 

 المعالجة ألف الليد كالتجريح شيء آخر. المسئكلية، كهذا األمر يشكؿ ظاهرة تستحؽ
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 انعسنت االجخًاعٛت:  -4
( إف المجكء إلى االتصاؿ االلكتركلي مص 221،221: 2115يذكر ) جمكلي ،

اآلخريف ممف ال يعرفرـ الشاب أصبلن قد يككف تعبير عف حاجة إلى االتصاؿ أك االلتماء 
ا االرتباط مص الغير ليس إلى اآلخريف أم الحصكؿ عمى الحس االجتماعي غير أف هذ

لما رمزيان ككهميان، فااللكااء الشبكي يجعؿ الارد ييمؿ مف تكاصمه الشخصي مص  حييييان، كا 
اآلخريف كيعكض ذلؾ باالتصاؿ الشبكي كهك ما يجعمه يلسحب تدريجيان كيدخمه في العزلة 

 االجتماعية عف اآلخريف.
تكاصؿ االجتماعي ( أف مستخدمي شبكات ال19-18: 2111كيرل ) قليطة ،

سجمكا الخااضان في معدالت التااعؿ األسرم كالدائرة االجتماعية المحيطة برـ، حيث 
ييضكف كقتان طكيبلن يستغرؽ اليكـ كمه أك معظمه في التااعؿ مص شبكات التكاصؿ 
االجتماعي، كاللتيجة الحتمية لذلؾ هي تيمص الدائرة االجتماعية لمارد كاإلصابة بالكحدة، 

ء دكف أصدقاء، فاإلفراط في استخداـ هذه المكاقص سكؼ يلعكس عمى سمكؾ اإللساف كالبيا
كعبلقاته االجتماعية كالذم يؤنر بشكؿ كبير عمى األسرة التي يلتمي إليرا الارد، كتلاكلت 
كنير مف الدراسات تأنير شبكات التكاصؿ االجتماعي كأشارت لتائجرا إلى أف االستخداـ 

ؿ االجتماعي يؤدم إلى الخااض المشاركة مص أفراد األسرة داخؿ المارط لشبكات التكاص
 الملزؿ، ككذلؾ يسرـ في التيميؿ مف حجـ الدائرة االجتماعية التي يلتمي لرا األفراد.

( إف ظركر كالتشار الشبكات االجتماعية قد أفرز 46: 2115كيضيؼ ) كليدة ،
لاسية كاالجتماعية عف محيطرـ باعؿ العديد مف المشكبلت االجتماعية ملرا عزلة األفراد ال

االستخداـ المارط، فاالستخداـ المارط لشبكات التكاصؿ االجتماعي يمكله التأنير سمبان في 
الركابط االجتماعية لؤلفراد، إذ يؤدم ذلؾ إلى عزلترـ االجتماعية، كااللخااض الممحكظ في 

دم إلى اإلحباط، كاليمؽ، المشاركة المجتمعية مص األهؿ كاألصدقاء كاألقارب، كذلؾ يؤ 
كالتكتر. كاتصاؿ األفراد كتااعمرـ االجتماعي مص مستخدمي شبكات التكاصؿ االجتماعي 

 يحؿ محؿ التااعبلت االجتماعية مص األصدقاء كاألهؿ كاألقارب في الكاقص.
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 َشر اإلباحٛت:  -5
تماعي تتخذ هذه المشكمة صكران متعددة، كما يتـ لشره عمى شبكات التكاصؿ االج
 2118مف صكر كفيديكهات ال حصر لرا، كلـ يسبؽ لرا منيؿ مف قبؿ. كتؤكد ) عشرم ،

( حيث أله قد يتـ تكزيص الصكر الااضحة كاألفبلـ التي تدعك إلى الرذيمة بشكؿ ييتحـ 75:
عمى الجميص بيكترـ كمكاتبرـ، فرلاؾ عمى الشبكة طكفاف هائؿ مف الصكر كاألفبلـ 

  كالمياالت بشكؿ كبير.
( أف هلاؾ خطكرة كبيرة لرذه المكاد عمى سمكؾ 29: 2115كيذكر ) عبد الكريـ ،

اللشء حيث يمكف أف تؤدم إلى تدمير الييـ كاألخبلؽ كشيكع الرذيمة كالتشار جرائـ 
االغتصاب كاالعتداء الجلسي، كمما يزيد هذه المشكمة خطكرة عدـ اليدرة عمى فرض 

ى شبكات التكاصؿ االجتماعي إضافة إلى أف الشباب الرقابة التامة عمى ما يتـ عرضه عم
قباالن عمى مشاهدة هذه المكاد اإلباحية، فالعديد مف  كالمراهييف كاألطااؿ هـ األكنر شغاان كا 

سلة،  12،17الدراسات تايد بأف أكنر مستخدمي المكاد اإلباحية تتراكح أعمارهـ بيف 
 ان كطمبان.كالصاحات اإلباحية تمنؿ لرـ الصاحات األكنر بحن

 إضعاف يٓاراث انخٕاصم:  -6
( إضعاؼ مرارات التكاصؿ مف أهـ المخاطر التي 48: 2115يذكر ) كليدة ،

يمكف أف تلجـ عف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي، خصكصان فئة الشباب، فيضاء 
كقت طكيؿ أماـ الحاسب اآللي في تصاح مكاقص شبكات التكاصؿ يؤدم إلى العزلة 

ة، مما يغّيب مشاركترـ في الاعاليات التي ييـك برا المجتمص، كبالتالي إضعاؼ االجتماعي
مرارات التكاصؿ لديرـ، التي تساعدهـ في مجاالت االتصاؿ اإللسالي، كتلمي لديرـ 
اإلحساس بالمسئكلية تجاه الغير، كتيكم لديرـ سرعة البديرة التي تمكلرـ مف التعامؿ مص 

ف استخداـ الشبكات االجتماعية يتـ في التعميؽ عمى صكر مختمؼ المكاقؼ، خاصة إذا كا
األصدقاء، أك التليؿ مف ممؼ آلخر دكف فائدة أك ملاعة متكقعة، فتككف مجرد مضيعة 

 لمكقت عمى حساب تعمـ أساليب التكاصؿ الاعاؿ.
( أف كنرة االستخداـ يككف عمى حساب العبلقة 221: 2115كيضيؼ ) جمكلي ،

ات المرجعية األخرل، مما يضعؼ االلتماء العائمي كاالجتماعي كما مص العائمة، كالجماع
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يترتب عف ذلؾ مف ابتعاد الارد عف المسئكلية العائمية كاالجتماعية كاألدكار، كهك ما يكلد 
لكعان مف االلسبلخ عف المجتمص التيميدم الحيييي كيؤدم بالارد إلى االلضماـ لمجماعات 

 يد الارد إلى التكاصؿ مص اآلخريف كجران لكجه. كالمجتمعات االفتراضية، مما يا
 إعاقت حًُٛت املٓاراث االجخًاعٛت:  -7

( أف الشغاؿ المراهييف بمراـ متعددة أنلاء 71: 2114تذكر ) مريـ مراكشي ،
استخداـ األجرزة الرقمية الحدينة قد تعيؽ تطكر المرارات االجتماعية لمشباب فرك ليس 

البشر، كتيكؿ الدراسة التي اقتصرت عمى الاتيات ألرف  البديؿ لمتااعؿ الحيييي مص
ييضيف معظـ الكقت في التليؿ المحمـك بيف المكاقص االجتماعية، مما قد يكاجررف مشكمة 

 االلدماج مص المجتمص الطبيعي.
 اهلرٔب يٍ انٕاقع االجخًاعٙ:  -8

اعي ( أف  الارد يمجأ إلى شبكات التكاصؿ االجتم221: 2115يذكر ) جمكلي ،
لتعكيض ما ياتيده كاقعه الحيييي مف العبلقات االجتماعية مص اآلخريف هذا مف جرة كمف 
جرة أخرل لمرركب مف متاعب الحياة كمشاكؿ العمؿ كغير ذلؾ. فالرركبية هي أبرز 
اإلشباعات التي يسعى بعض المستخدميف لمحصكؿ عميرا بغرض التلايس كالعيش بعيدان عف 

ية كيتخمى الارد شعكريان أك غير شعكريان عف مسئكلياته فالشبكات ركتيف الحياة االجتماع
 االجتماعية تكفر له ممجأ يستير فيه دكف أف يعكد إلى كاقعه لتصحيحه أك تغييره.

 حكٍٕٚ انعالقاث االفرتاضٛت: -9
( ألااللتشار المارط لمكاقص الشبكات االجتماعية 221: 2115يرل ) جمكلي ،

األفراد يميمكف إلى قضاء كقترـ في عالـ يكازم عالمرـ الايزيائي، عمى االلترلت جعؿ 
األمر الذم دفعرـ إلى االليطاع عف العديد مف اللشاطات االجتماعية كالتيميؿ مف العبلقات 

 االجتماعية التيميدية كاالستئلاس أكنر بلظيرترا االفتراضية.
لاس، ذلؾ أله يتكاصؿ مص كهذا يكجد سمككان الطكائيان لدل الارد في لظر عمماء ال

غيره في الاضاء االفتراضي بمعزؿ عف الحياة الحيييية كهك ما يجعمه تدريجيان يلسحب مف 
المشاركة في مختمؼ اللشاطات االجتماعية كهك بذلؾ يعكض تمؾ الليائص المكجكدة لديه 
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ص فرلاؾ بعض األفراد الذيف لرـ صعكبات كعكائؽ في تككيف كبلاء عبلقات اجتماعية م
 اآلخريف لذلؾ يمجأكا إلى الشبكات االجتماعية لتحييؽ ذلؾ. 

( أله اماـ التزايد المستمر الستخداـ مكاقص 46: 2115كيضيؼ ) كليدة ،
الشبكات االجتماعية عمى اإللترلت أصبح األفراد يميمكف إلى قضاء كقترـ في عالـ يكازم 

لعديد مف اللشاطات االجتماعية، عالمرـ الايزيائي، األمر الذم دفعرـ إلى االليطاع عف ا
مف العبلقات االجتماعية التيميدية، كاالستئلاس أكنر بالعبلقات االفتراضية، كالتيميؿ 

التي تتميز بتشكيؿ جماعات مختماة، لكؿ كاحدة ملرا اهتماماترا الخاصة 
كمميزاترا، التي تشبه إلى حد بعيد الجماعات الحيييية في حياتلا الكاقعية، بسبب 

اميكيترا مف حيث تككيف  عدد أعضائرا كتغيره، إال ألرا قادرة بشكؿ غير ديل
مسبكؽ عمى تككيف األبعاد الايزيائية كاالجتماعية لمكاقص االفتراضي، كتككيف 
الركيات اإللكتركلية االفتراضية، كما يريدها كيتصكرها الارد، فري تيكـ مف خبلؿ 

سياط إمكالي ة التااعؿ المكاجري المباشر، كلذلؾ كسيط تيلي قادر عمى اإلخااء، كا 
فري باللسبة له فضاء ملاسب لمرركب مف المعضبلت التي قد تكاجره في الكاقص 

 الحيييي.
فرذه البيئة االتصالية الجديدة غيرت مف لمط التكاصؿ في المجتمص، الذم لـ يعد 

نؿ النيافي، كهذا قائمان عمى الحضكر الايزيائي، كاليرب الجغرافي، كالتكافؽ الزملي، كالتما
ما مف شأله أف يؤنر سمبان عمى الركابط االجتماعية بيف األفراد، خاصة ألرا تيدـ المؤالسة 

 كالدعـ، كالشعكر بااللتماء كالركية االجتماعية.
 

 إْذار انقٛى االجخًاعٛت ٔحتٛذْا :  -11
( أن الشاب ينشأ في ضوء قيم اجتماعية خاصة 335: 6106يوضح ) الغامدي ،

بيئتة الجماعة األكلية ،  لكف في ضكء ما يتعرض له الشاب خبلؿ تجكاله في ون ُتك  
شبكات التكاصؿ االجتماعي مف قيـ ذات تأنير ضاغط بردؼ إعادة تشكيمه تبعان لرا بما 
ُيعرؼ في مصطمح عمـ اللاس بتأنير الجماعة المرجعية مما قد يؤدم إلى محك آنار 
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الترابط مص مجتمعه المحيط به كيعرضه لمعزلة كاللاكر  الجماعة األكلية عميه مما يايده
 كمف نـ التكتر كاليمؽ .

% مف 31( ليد أظررت بعض الدراسات أف 221: 2115كيضيؼ ) جمكلي ،
الشباب يستخدمكف الشبكة لمياء الجلس اآلخر، كيعلي أف الييكد الييمية الخاصة بمياء 

كيظرر في الدراسة أف المكاضيص التي  الجلس اآلخر خارج األقارب كالزكاج تـ تجاكزها،
تدفص اإللاث إلى االحتكاؾ بالجلس اآلخر معرفة ملظكر الذككر ككياية التعامؿ مص 
األصدقاء، كما اعتبر الجلساف أف التكاصؿ مص الجلس اآلخر عمى الشبكة يكفر األمف 

نبُل، الشخصي، كجذابان كالبعض مف التكاصؿ يتحكؿ إلى لياءات حيييية في المياهي م
فشبكات التكاصؿ االجتماعي أتاحت لمبعض متلاسان لمتعبير عف عكاطارـ كسرمت ذلؾ 
كلكف في ذلؾ ضرب لؤلعراؼ كالتياليد االجتماعية عرض الحائط خصكصان في المجتمعات 
المحافظة كاإلسبلمية، فرذه المكاقص كسرت تمؾ الحدكد كاستباحت في بعض األحياف الييـ 

 . كالتياليد االجتماعية
( أف السبب الرئيس لبلستخداـ السيئ لمكاقص التكاصؿ 49: 2115كيرل )كليدة ،

االجتماعي في التعرؼ عمى الجلس اآلخر، أك ممارسة الااحشة، أك مشاهدة المكاقص 
اإلباحية التي أكجدت العديد مف المشكبلت في األسرة المسممة هك الممؿ كالاراغ، فالعداـ 

يؽ عمى الشباب، كقمة المرافؽ الضركرية لمترفيه، جعمت المساهمات المجتمعية كالتضي
المبلييف مف الشباب ببل هدؼ في الحياة سكل التسمية غير مكاقص التكاصؿ االجتماعي، 
كهذا ما قد يؤدم إلى الريار العبلقات االجتماعية لتيجة الشعكر بالرفض كتجاه قيـ األسرة 

ـ اجتماعية خاصة تككف بيئة الجماعة أك المجتمص ككؿ، حيث أف الارد يلشأ في ضكء قي
األكلية، لكف في ضكء ما يتعرض له الارد خبلؿ تجكاله في اإللترلت مف قيـ ذات تأنير 
ضاغط بردؼ إعادة تشكيمه تبعان لرا بما يعرؼ في عمـ اللاس بتأنير الجماعة المرجعية، 

ط مص مجتمعه المحيط مما قد يؤدم إلى محك آنار الجماعة األكلية عمية، مما يايده التراب
به كيعرضه لمعزلة كاللاكر كمف نـ التكتر كاليمؽ، كأشارت بعض الدراسات إلى أف كسائؿ 
االتصاؿ كاإلعبلـ الحدينة أدت إلى تغير العادات األسرية، كقمة االجتماعات األسرية 
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ف لمحكار كالتااهـ، كظركر سمكؾ العلؼ داخؿ األسرة، إضافة إلى العزاؿ أفراد األسرة ع
بعضرـ البعض، كظركر اختبلفات بيف إجابات اآلباء كاألبلاء حكؿ االلتزاـ الديلي لدل 

 أفراد األسرة. 
 إَخشار اجلرميت: -11

( أف شبكات التكاصؿ االجتماعي تدفص الارد 31: 2115يؤكد ) عبد الكريـ ،
ى ارتكاب أحيالان كنيرة إلى السمكؾ اإلجرامي مف خبلؿ ما تحكيه مف مكاقص كنيرة تحرض عم

الجريمة كتشرح كياية ارتكابرا، كعادة ما ييص اللشيء فريسة لمتحريض مف قبؿ هذه 
المكاقص، كمف الجرائـ التي زادت حدترا باعؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي جرائـ السرقة 
كغسيؿ األمكاؿ كجرائـ االغتصاب كاالعتداء الجلسي كجرائـ اعتيادية، كما أف مف بيف ما 

لشاء المكاقص  أفرزته شبكات التكاصؿ االجتماعي لكعية جديدة مف الجرائـ منؿ التجسس كا 
الجلسية كالتشرير كجرائـ اليرصلة كسرقة المكاقص كجرائـ إلكتركلية كتكمف مشكمة اللكعية 
األخيرة في عدـ اليدرة عمى مبلحية هؤالء المجرميف في ظؿ تيليات التشاير كخمط الرسائؿ 

 حاليان. التي باتت متيدمة لمغاية
كمف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحنة أف هلاؾ العديد مف المشكبلت االجتماعية لدل      

 الطمبة بسبب اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي كمف هذه المشكبلت ما يمي:
 الحد مف التااعؿ المباشر مص أفراد األسرة. -
 إهماؿ الكاجبات االجتماعية. -
 ضعؼ الركابط األسرية. -
 التكاصؿ مص اآلخريف. ضعؼ -
 ضعؼ الركية اإلسبلمية. -
 ضعؼ االلتماء الكطلي. -
 ضعؼ الشعكر بالمسئكلية االجتماعية. -
 التشكيؾ في قيمة التراث اإلسبلمي. -
 ضعؼ االلتزاـ باليكاليف السائدة في المجتمص. -
 الكقكع عرضة ألفكار الملظمات اإلرهابية. -
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 تيميص المشاركة في الملاسبات االجتماعية.  -
 ضعؼ االلتماء إلى األسرة كالتااعؿ معرا. -
 إفشاء أسرار األسرة إلى اآلخريف. -
 إهماؿ العبلقات االجتماعية مص األسرة كاألصدقاء. -
 التررب مف زيارة األقارب كالصدييات. -
 الميؿ لحك االلعزاؿ كالكحدكية. -
 اإلحساس باالغتراب االجتماعي.  -
 تككيف صداقات غير كاقعية. -
 صاؿ االجتماعية.ضعؼ في مرارات االت -
 الكذب المارط أنلاء التااعؿ كالتكاصؿ مص اآلخريف. -
 تبادؿ الصكر كاألفبلـ كالركابط اإلباحية. -
 خرؽ خصكصية األخريات مف خبلؿ لشر متعمياترـ دكف إذلرـ. -
 اكتساب أخبلؽ غير إسبلمية منؿ النرنرة كالغيبة كاللميمة. -
 الصدييات عمى الشبكة.اللااؽ كالمجامبلت المبالغ فيرا لحك مشاركات  -
 كشؼ الذات لآلخريف مف خبلؿ لشر معمكمات خاصة. -

كقد تـ مف خبلؿ اإلطار اللظرم لرذه المشكبلت كضص محاكر األستبياف الذم      
 يتلاكؿ المشكبلت االجتماعية التي تلاكلترا هذه الدراسة.

 
ٛت احملٕر انثانث : دٔر انرتبٛت األسرٚت يف يٕاجٓت املشكالث االجخًاع

 انُامجت عٍ اإلفراط يف إسخخذاو شبكاث انخٕاصم االجخًاعٙ :
تعتبر األسرة هي المؤسسة االجتماعية التي تمنؿ الجماعة األكلى في حياة اإللساف       

أللرا تعتبر الكسط االجتماعي الذم يحيط بالارد كيرعاه كيعتلي به فري لذلؾ محيط تربكم 
لحياة مف خبلؿ ما يسمى بالتربية األسرية التي كبير تستمر عبلقة اإللساف به مدل ا

 تغرسرا األسرة في لاكس أبلائرا .
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 كلذلؾ لجد أف لؤلسرة كظائؼ تربكية كنيرة في حياة األبلاء ك مف أبرزها :     
التي تعتلي بالجكالب الصحية كقائية كالت أك عبلجية كسبيمرا  ، انرتبٛت اجلسًٛت1

حسلة كالتحمي باألداب الااضمة كالتمسؾ بالطباع الحميدة إلى ذلؾ التعكيد عمى العادات ال
في مختمؼ الممارسات التعامبلت السمككية اليكمية كيضاؼ إلى ذلؾ ما ييتضيه مف 

العلاية باللظافة الشاممة كتيسير أسباب الراحة كالردكء كاإلستيرار جسـ اإللساف عمى كجه 
كم لبييية جكالب الشخصية فيتكقؼ الخصكص إلتبلقان مف ككف أف الجسـ هك الكعاء الحا

كجدكد اإللساف في هذه الحياة كجدكده بجسمه كتلتري حياتك كتتكقؼ بلراية الجسـ 
 (12: 2113لكظائاه . )سعيد إسماعيؿ عمي،

كتتمنؿ في علاية األسرة كحرصرا عمى التعميـ  ، انرتبٛت انعقهٛت ٔانخعهًٛٛت2
لمعرفي ألله كمما كالت األسرة عمى درجة كتنييؼ أبلائرا كالرقي بمستكاهـ التعممي كا

متيدمة مف الكعي كالمستكل التعميمي كالنيافي كاف ميدار ما يتعممه اإللساف ملرا مايدان 
كلافعان له في حياته إذا أف علاية األسرة بجكالب اللمك المعرفي علد اإللساف مف خبلؿ 

كتدريبه عمى حؿ المشكبلت . اليياـ بتلمية قكاه العيمية كتلشيط تاكيره كتغذية ذكاءه 
 ( .39: 1427)عمي إدريس،

كتتمنؿ هذه التريبة في علاية االسرة بالجكالب الديلية ألبلائرا  ، انرتبٛت انذُٚٛت3
كالمتمنمة في صكر عديدة كإعتلاؽ الديف الذم تؤمف كتديف به هذه األسرة كالعمؿ 

كالتحمي بأخبلقه كأدابه كهك ما بتعاليمه كتكجيراته كالتمسؾ بتشريعاته كمبادئه كقيمه 
يبدك أكنر أنران في حياة أعضاء األسرة ألف لمكضص الديلي لؤلسرة أنر عميؽ في تلشئة 

 األبلاء كتربيترـ كالحرص عمى مصالحرـ كالكؼ عف إيذائرـ .
كتتمنؿ في غرس االسرة في لاكس األبلاء األخبلؽ الحميدة  ، انرتبٛت األخالقٛت4

في األسرة يتعمـ األبلاء الحياة الااضمة التي تتلاسب مص قيـ كأخبلؽ  كاليدكة الحسلة ألف
المجتمص كتعرفرـ بكاجباترـ إتجاه اآلخريف كحيكقرـ أم أف يكتسب كنيران مف األبلاء 
العادات كالطباع كاألخبلؽ مف الجك األسرم الذم يعيش فيه لككله يتأنر إلى حد كبير 

مف يرل أف أكنر األمراض الخميية منؿ  بأفرادها كأف هلاؾ كنير مف التربكيف
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االلاليةكالاكضي كعدـ النية باللاس كعدـ الشعكر بالمسؤلية تلشأ مف عدـ تربيته داخؿ 
 األسرة التربية األخبلقية .

، تتمنؿ التربية االجتماعية في األسرة بضبط سمككيات أبلائرا كتعريارـ بيف فترة أخرل 5
ترـ كالعمؿ عمى تصكيبرا كالحرص عمى تيديـ اللصح بأخطائرـ كأكجه اليصكر في تعامبل 

كاإلرشاد كالتكجيه الصحيح كلذلؾ لجد أف لؤلسرة دكر فعاؿ في التربية األإجتماعية مف 
خبلؿ قيامرا بعممية التلشئة االجتماعية أك التطبيص االجتماعي لئللساف كالتي يتـ عف 

تعرؼ مف خبلؿ التارقة بيف طرييرا تحكيؿ سمككه مف سمكؾ فردم إلى سمكؾ إجتماعي ي
 الحؽ كالباطؿ كالخطأ كالصكاب كالحسف كاليبيح .

، التربية اللاسية أم العلاية بالجكالب اللاسية لمشخصية اإللسالية التي تعد أهـ ما 6
تيدمه األسرة لبللساف مف خبلؿ العمؿ عمى تلمية شخصيته كتحييؽ ذاتيته كمراعاة 

ألية كاألمف كحاجة إلى الحرية كالمغامرة كمف حاجه حاجاته اللاسية مف حاجة إلى الطم
إلى اللجاح كتيدير األخريف إلى حاجة إلى الحب المتبادؿ كتأميف هذه الحاجات يشعره 
بالسعادة كيريأ له أسباب اللجاح في حياته أما عدـ إشباعرا فيسبب له الشياء كيعكقه 

 (81: 1419عف التكيؼ في الحياة .)محمكد عبدالرازؽ كآخركف،
كمما سبؽ يمكف استلتاج أف لؤلسرة دكرا كبيار كفعاال في مكاجرة المشكبلت التي       

تلجـ عف االستخداـ المارط لشبكات التكاصؿ كخصكصان ألللا لعيش في عصر العكلمة 
كالتكلكلكجيا كاإللترلت كااللاتاح غير المعركد عمى نيافات غربية تلشرها للا كسائؿ 

لكات فضائية كاإللترلت فباألمس كاف هذا االلاتاح محدكدان ككاف اإلعبلـ الحديث مف ق
اطبلع األبلاء عمى هذه النيافات تحت إشراؼ الكالديف لسبيان أما اآلف فإللا لعيش مشكمة 
كبيرة كهي إدماف الطمبة لئللترلت كحجـ التأنير العميؽ كالكبير كسرعة التغير التي تحدنه 

لـ يعد المربي هك مف يكجه فيط بؿ فيه شركاء آخركف  تمؾ الكسائؿ في سمككياترـ لذلؾ
غراء تخالؼ قيـ المجتمص كتدعك إلي  في التربية كاليلكات الاضائية كما تبنه مف إغكاء كا 
الرذيمة ككذلؾ الشبكة العلكبكتية كما تحممه في طياترا مف مكاقص إباحية أك عدائية كبرامص 
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اتاح كازديادها بحيث ال يمكف حجبرا مما تدعك إلي مساكئ األخبلؽ كتلكع مجاالت االل
 (.2117،45يزيد صعكبة التربية في زمف االلاتاح ) خضر،

لذا فإف كسائؿ اإلعبلـ كالتيلية الحدينة التي يستعممرا الطمبة حاليان كاليلكات       
دماف الطمبة عميرا  الاضائية كشبكة اإللترلت كفي ظؿ العداـ الرقابة عمى استخدامرا كا 

يمكف أف تشكؿ خطران حييييان عمى لاسية الطمبة كصحته كمستيبمه كتيكـ هذه فإله 
الكسائؿ بعممية تلشئة اجتماعية متكاصمة تغذم الطمبة بالييـ كتحدث أناران سمبية عميية 
األنر في لاكسرـ كاإلدماف عمى مشاهدة العلؼ مما يؤدم إلي تراكـ مشاعر العدكالية 

خطر االلحراؼ لحك جالب العلؼ كمعاداة المجتمص حيث يؤدم كالعزلة كقد ييكد الطمبة إلى 
إلي تمبد إحساس الطمبة تجاه ضحايا العلؼ كعدـ الشعكر بمعالاترـ فمف المبلحظ أف 
الطمبة المتركؾ كحيدُا أماـ كسائؿ التيلية الحدينة دكف رقابة يتعرض لبلضطراب اللاسي 

اليدرة عمى فرـ ذاته كتحديد  كاليمؽ كالشعكر بالخكؼ كيصؿ إلي مرحمة ضياع كعدـ
هكيته كبلاء شخصيته فمف مسؤكلية األمرات تعميـ أطاالرف أهمية دخكؿ عالـ 

 التكلكلكجيا بااعمية كأماف كمف نـ يجب عمى األمرات تجاه أطاالرف ما يمي :
، تكعيترـ بضركرة عدـ الكشؼ عف معمكماترـ الشخصية عبر اإللترلت ألم فرد كبياف 1

 يمكف أف تترتب عمى ذلؾ . المخاطر التي
، إقلاعرـ بضركرة التبميغ عف أم محاكلة لمترديد أك اإلزعاج ربما يتعرضكف لرا عمى 2

 شبكة اإللترلت .
، مراقبة تصرفاترـ علد استخداـ اإللترلت كملعرـ مف دخكؿ المكاقص اإلباحية أك 3

 المشبكهة مف خبلؿ كضص الكمبيكتر في مكاف كاضح لمعياف .
شراء أجرزة كمبيكتر تحتكل عمى كاميرات كملص أطاالرـ مف شراء كاميرات ، عدـ 4

 ملاصمة أك مف استخدامرا في حاؿ كالت متكفرة بالملزؿ .
، مسح إم صكر شخصية خاصة ألفراد األسرة مف أجرزة الحاسب كحاظرا في كسائؿ 5

 تخزيف خارجية .
لترلت كالذم يمكف أف يغرم ، عدـ ميابمة أم شخص تـ التعرؼ عميه مف خبلؿ شبكة اإل 6

 الطمبة ببيص بعض األلعاب اإللكتركلية أك تبادؿ أشرطترا أك األفبلـ .



 " عفاف حمند توفيق زهود/ 

 

 31 

، متابعة ما يصؿ الطمبة مف رسائؿ عمى البريد اإللكتركلي بشكؿ مستمر كعدـ ترؾ 7
 الحرية الطمبة باإلطبلع عمى بريده بمارده كملعه مف االشتراؾ في المجمكعات البريدية .

ة ما تراه أعيف الطمبة كتكجيررـ لحك البرامص ذات الييـ الميبكلة كتحديد عدد ، مراقب8
 (.2111،25 –ساعات استخدامه لئللترلت في اليكـ )الشمرم 

كبما أف األـ مسئكلة مسؤكلية مباشرة عف أبلائرا فعميرا الحذر كالحرص عمى أبلائرا      
كمتابعترـ متابعة دكرية كي تتجلب  مف استخداـ اإللترلت كتكلكلكجيا المعمكمات األخرل

كقكع أطاالرا في اإلدماف عمى اإللترلت كالضياع كككف األـ مسئكلة بشكؿ مباشر فرذا ال 
 يمغي دكر األب كمسؤكليته في متابعة األبلاء كمراقبة استخدامرـ لئللترلت .

 ثاًَٛا : إجراءاث انذراست املٛذاَٛت :
 ة عمى اللحك التالي :يسير اإلطار الميدالي في هذه الدراس

عداد أدكات الدراسة . -1  تصميـ كا 
 تحديد عيلة الدراسة . -2
 . لتائص الدراسة -3
 حصًٛى ٔإعذاد أدٔاث انذراست :-1
اعتمدت الباحنة في تصميـ أدكات الدراسة عمى مراجعة األدب التربكم المتضمف       

المشكبلت اإلجتماعية مف كجرة اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كعبلقته ب
 لظر األمرات لدل طمبة المرحمة المتكسطة كقامت الباحنة بإعداد أداتيف لمدراسة كهما :

إستبياف لمتعرؼ عمى درجة اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي لدل  -أ
 الطالبات مف كجرة لظر األمرات .

لدل طالبات المرحمة المتكسطة مف إستبياف لمتعرؼ عمى المشكبلت اإلجتماعية  -ب
 كجرة لظر األمرات .

كبعد اعداد أداة الدراسة في صكرترا األكلية تـ عرضرا عمى مجمكعة مف المحكميف      
( .  كقد قامت الباحنة بدراسة  1محكميف مف أعضاء هيئة التدريس  ممحؽ ) 11كعددهـ 
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ي ضكء التكصيات كآراء المحكميف مبلحظات المحكميف كاقتراحاترـ كأجرت بعض التعديبلت ف
 منؿ تعديؿ صياغة بعض الايرات كحذؼ بعضرا كتصحيح أخطاء الصياغة المغكية .

 كيتككف اإلستبيالاف مف عدة أجزاء :
يتضمف البيالات األكلية عف أفراد عيلة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الجزء األكؿ : 

 كالمؤهؿ العممي لؤلـ .كهي الجلس كالصؼ كتيدير الطمبة كعمر األـ 
يتضمف إستبياف لرصد ظاهرة اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ الجزء النالي : 

اإلجتماعي لدل طمبة المرحمة المتكسطة مف كجرة لظر األمرات كأشتمؿ االستبياف عمى 
 عبارة مكزعة كالتالي : 28

في إستخدـ شبكات  يتضمف آراء األمرات عمى إستبياف ظاهرة اإلفراطالجدكؿ األكؿ : 
،   1 – 28 – 19التكاصؿ اإلجتماعي لدل طمبة المرحمة المتكسطة مف خبلؿ العبارات ) 

23  ،8 – 27 – 11 ،7 ،13 ،22  – 5 . ) 
يتضمف آراء األمرات عمى إستبياف ظاهرة اإلفراط في إستخدـ شبكات الجدكؿ النالي : 

 – 2 – 11بلؿ العبارات  اآلتيه  ) التكاصؿ اإلجتماعيمدل طمبة المرحمة المتكسطة مف خ
17 – 21 – 16 – 14 – 12 – 6 . ) 

يتضمف آراء األمرات عمى إستبياف ظاهرة اإلفراط في إستخدـ شبكات الجدكؿ النالث :  
 – 18،   4التكاصؿ اإلجتماعي لدل طمبة المرحمة المتكسطة مف خبلؿ العبارات اآلتيه  ) 

9 – 25 – 24 . ) 
يتضمف آراء األمرات عمى إستبياف ظاهرة اإلفراط في إستخدـ شبكات الجدكؿ الرابص :  

 3 – 21التكاصؿ ااإلجتماعي لدل طمبة المرحمة المتكسطة مف خبلؿ العبارات اآلتيه  ) 
– 15 – 26 .) 

اإلستبياف النالي يتضمف المشكبلت اإلجتماعية لدل الطمبةمف كجرة الجزء النالث : 
 بارة مكزعة كاألتي :ع 14لظر األمرات كأشتمؿ عمى 
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 حتذٚذ عُٛت انذراست  : -2
 تـ تحديد عيلة الدراسة كما هك مكضح بالجدكؿ التالي : 

 ( 1جدكؿ ) 
 يبيف تكزيص العيلة كاللسبة المئكية

 اللسبة العدد المتغير
 %51 225 عدد أمرات الطبلب
 %51 225 عدد أمرات الطمبة

 %111 451 المجمكع
( أمان مف أمرات الطبلب  451السابؽ أف عيلة الدراسة تتككف مف ) يتضح مف الجدكؿ 

( أما  225% مف مجتمص الدراسة كيمنؿ )  11كالطمبة في محافظة الباحه بلسبة 
 ( أمان لمطمبة كقد اختبرت الصيغة بالطريية العشكائية . 225لمطبلب ك ) 

 
 (2جدكؿ )

 ستبعدة كالصالحة لئلستخداـيكضح أعداد عيلة الدراسة المكزعة كالمايكدة كالم

 العدد
 العدد اللرائي العدد المايكد األستبالات المكزعة

 اللسبة العدد اللسبة العدد اللسبة العدد
 %46.4 195 %1.7 31 %51 225 عدد أمرات الطبلب
 %53.6 225 %1 1 %51 225 عدد أمرات الطمبة

 %111 421 %1.7 31 %111 451 اإلجمالي
 

( لمعيلة ككؿ علد التطبيؽ  451يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف عدد االستبيالات )      
% ( في حيف بمغت اللسبة 1.17إستبالة بلسبة )  31بمغت لسبة االستبيالات المايكدة 

% كرأت الباحنة أف هذه اللسبة يمكف الكنكؽ 93المتبيية مف االستبيالات بعد التطبيؽ 
( أمان مف أمرات الطالبات .كبعد هذه الخطكات  421تي بمغت ) برا في تمنيؿ العيلة كال
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تمت أداة الدراسة ا بصكرترا اللرائية ، كلمتأكد مف نبات أدكات الدراسة قامت الباحنة 
عادة التطبيؽ عمى لاس أفراد العيلة بااصؿ زملي قدره أسبكعيف بعيلة  بتطبيؽ االستبياف كا 

عيلة الدراسة كتـ استخداـ معادلة ألاا كركلباخ أمان مف خارج  31إستطبلعية تككلت مف 
 لحساب معامؿ اإلتساؽ الداخمي كالجدكؿ التالي   يكضح ذلؾ .

 

 (3جدكؿ )
 الدراسة يكضح معامؿ النبات ألدكات

معامؿ النبات 
 ألاا ككرلباخ

تطبيؽ األختبار 
عادة تصلياه  كا 

 اإلستبياف العبارات

1.88% 1.87% 
19،28،1،23،8،27،11،7،

13،22،5 
اإلفراط في 
إستخداـ 
شبكات 
التكاصؿ 
 اإلجتماعي

1.92% 1.88% 11،2،17،21،16،14،12،6 
1.93% 1.92% 4،18،9،25،24 
1.95% 1.91% 21،3،15،26 
1.85% 1.83% 1،2،3،4،5،6 

المشكبلت 
 اإلجتماعية

1.82% 1.81% 7،8،9،11 
1.84% 1.82% 11،12،13،14 

 
عادة التطبيؽ 3يتضح مف الجدكؿ )      ( أف قيـ معامؿ النبات الكمي لتطبيؽ األختبار كا 

كمعامؿ ألاا كركلباخ إلستبياف اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي بمغت عمى 
%( كبمغت قيمة معامؿ النبات الكمي إلستبيالا المشكبلت  1.95،1.91األداة ككؿ ) %
 %( كتعد هذه الييـ ملاسبة فى منؿ هذه الدراسات .1.84 ،1.82اإلجتماعية )%

 صدؽ أدكات الدراسة :
لمتحيؽ مف صدؽ ادكات الدراسة كالتأكد مف ألرا تخدـ أغراض الدراسة تـ عرضرا         

عمى مجمكعة مف المحكميف مف أعضاء هيئة التدريس كذلؾ لمتأكد مف مدل ملاسبة 
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الدراسة مف حيث عدد الايرات كشمكليترا كتلكع الايرات كاللظر في مدل كااية أداة 
ضافة أم ميترحات أك تعديبلت  محتكاها كتيكيـ مستكل الصياغة المغكية كاإلخراج كا 
يركلرا ملاسبة يركلرا ملاسبة فيما يتعمؽ بالتعديؿ أك التغير أك الحذؼ كفؽ ما يركله 

جراء  التعديبلت المشار إليرا ملاسبان كقد أعتبرت الباحنة األخذ بمبلحظات المحكميف كا 
بمنابة الصدؽ الظاهرم كصدؽ المحتكل لؤلداة كأعتبرت الباحنة األداة صالحة ليياس ما 

 كضعت إليه .
 

 املعاجلاث اإلحصائٛت :
مف أجؿ تحييؽ أهداؼ الدراسة تـ إستخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية الكصاية      

حصائي كمف هذه األساليب المتكسطات الحسابية كاإلستداللية بإستخداـ برلامص التحميؿ اإل
كاإللحرافات المعيارية كمعامؿ ألاا كركلباخ ك أختبار ت . كلتسريؿ تاسير اللتائص 
أستخدمت الباحنة األسمكب التالي لتحديد مستكل اإلجابة عف بدائؿ اإلستبياف حيث تـ 

 لمعادلة التمية :تصليؼ تمؾ اإلجابات إلى خمس مستكيات متساكية المدل مف خبلؿ ا
 1.81=  5( ÷ 5،1عدد بدائؿ اإلستبياف= )÷ أقؿ قيمة  –طكؿ الائة = ) أكبر قيمة 

 لمحصكؿ عمى مدل المتكسطات التالية التي أعتبرت كمعيار إحصائي :
 1 ،1.81   درجة ضعياة جدان 
 1 ،1.81 ،2.61  درجة ضعياة 
 2.61 – 1.43  درجة متكسطة 
 3.41 – 1.24  درجة كبيرة 
 4.21 – 5  درجة كبيرة جدان 

 
 َخائج انذراست املٛذاَٛت : -  3  

  –عمػػػػػػػػػػر األـ  –كصػػػػػػػػػػؼ عيلػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػلس       
 التيدير . –الصؼ  –المؤهؿ العممي 
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 ( 4جدكؿ ) 
 يبيف اللتائص المتعمية تبعان لمتغير الجلس

 الجلس العدد اللسبة المتكسط الحسابي قيمة )ت(
 ذكر 225 53.57% 1.44 11000

 ألنى 195 46.43% 2.06
      
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي عمى اإلستبياف ككؿ لئللاث )      
( لمذككر مما يعلي أف الطمبة الذككر أكنر أكنر عرضة لممشكبلت  2.15( ميابؿ )  1.44

اإلجتماعية مف اإللاث كترل الباحنة أف السبب قد يعكد إلى عامؿ التلشئة االجتماعية 
تيات بألرف يتصرفف بطريية الئية كلطياة كأف يكف رقييات في فاألسرة غالبان ما ترل الا

 بيلما في الغالب ما يككف اآلباء أقؿ تشددا مص أبلائرـ الذككر .
( التي اظررت أف هلاؾ فرقا 2116كقد اتايت هذه اللتيجة مص دراسة )الغرباكم ،      

–اءة لآلخريف اإلس –كاضحا بيف الذككر كاإللاث في مشكمة ضعؼ العبلقات األسرية 
كغيرها لصالح الذككر كاتايت أيضان مص دراسة كؿ مف  –إضعاؼ العبلقة مص اآلخريف 

( كالتي اشارت الى أف الذككر اكنر عرضة 2116( ، دراسة )الذبيدم 2119)مصطاى ،
لممشكبلت اإلجتماعية مف اإللاث كأله ال تكجد  فركؽ بيف الجلسيف في المشكبلت 

 اإلجتماعية. 
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 انُخائج املخعهقت بانخقذٚر :
 ( 5جدول ) 

 يبيف اللتائص المتعمية طبيان لمتيدير عمى استبياف اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي
 البعد التيدير عدد التكرارات اللسبة المئكية

 التيدير ممتاز 342 81.4%
 جيد جدان  64 15.2%
 جيد 14 3.4%
 اإلجمالي 451 %100

 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ  :
%( ربما يككف 81.4أف الطمبة ذكل التيدير المرتاص كهك ممتاز بمغت لسبترـ )     

لديرـ ميكؿ أقؿ في اإلفراط في إستخداـ شبكات اإللترلت كذلؾ بسبب لضجرـ العيمي 
ي كدكر األسره في أهتمامرـ بأبلائرـ في التحصيؿ الدراسي كتمبية إحتجاياترـ باإلضافة إل

لشغالرـ بألشطة هادفة بيلما جاء التيدير الملخاض كهك  متابعترـ كاجبترـ المدرسية كا 
%( أظررت هذه اللسببةإلخااض في مستكل الطمبة الدراسي 81.4جيد بمغت لسبته )

 بسبب اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي .
لتائجرا إلخااض مستكل  ( كالتي أظررت2115كتتاؽ هذه الدراسة مص دراسة ) كارليف ،

اإلفراط في إستخداـ اإللترلت علد الطمبة المتاكقيف دراسيان كأرتااعه علد الطمبة المرمميف 
 دراسيان .
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 انُخائج املخعهقت بعًر األو :    
 ( 6جدكؿ ) 

 عمى استبياف اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي يبيف اللتائص المتعمية بعمر األـ
 البعد العمر لؤلـ عدد التكرارات اللسبة المئكية

اإلفراط في إستخداـ  سله 31أقؿ مف  91 %21.7
شبكات التكاصؿ 

 اإلجتماعي
 41،  31مف  255 %60.7
 سلة كأكنر 41 74 %17.6
 اإلجمالي 420 %100

 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف هلاؾ فركقا بيف أفراد عيلة الدراسة تبعان الختبلؼ عمر      
األـ كترجص هذه الاركؽ إلى التلشئة االجتماعية السميمة كهى أحد العكامؿ المسئكله عف 
اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كهذا مؤشر عمى أف تربية األمرات 

 بية سميمة بغض اللظر عف أعمارهف .ألبلائرف تربية إيجا
 انُخائج املخعهقت مبخغري املؤْم انعهًٙ نألو :
 ( 7جدكؿ ) 

 ؿ إستبياف اإلفراط في إستخداـيكضح اللتائص المتعمية بمتغير المؤهؿ العممي لؤلم
 شبكات التكاصؿ اإلجتماعي 

 البعد المؤهؿ العممي لؤلـ عدد التكرارات اللسبة المئكية
  أميه 142 %33.8

 
المشكبلت 
 اإلجتماعية

 ابتدائي 108 %25.7
 متكسط 51 %12.1
 نالكم 48 %11.4
 جامعي 71 %16.9

 اإلجمالي 420 %100
 



 " عفاف حمند توفيق زهود/ 

 

 39 

( أف افراد العيلة ال تكجد فركؽ بسيطة بيف افراد العيلة كقد 7يتضح مف الجدكؿ )      
يرجص هذا إلى أف الجكالب النيافية لرا تػأنير قد ياكؽ المؤهؿ العممي كقد يعكد إلى تلشئة 
الطمبة تلشئة اجتماعية ايجابية بغض اللظر عف المستكل التعميمي البلـز كقد يعكد هذا 

سرة كالمدرسة في التكجيه كاإلرشاد السميـ حيث أف تلشئة الطمبة الجيد تؤدم إلى دكر األ
إلى أطااؿ أسكياء صالحيف في بلاء المجتمص كاالهتماـ كالعلاية بتربية األبلاء التربية 

 اإلسبلمية .
اللتائص المتعمية بلسبة الطمبة الذيف يعتبركف مف فئة مارطي إستخداـ شبكات التكاصؿ 

سب عدد الساعات التي ييضيرا الطمبة في استخداـ اإللترلت مف كجرة لظر اإلجتماعي ح
 األمرات .

 (8جدكؿ )
 يبيف عدد التكرارات كاللسبة المئكية لمدل استخداـ الطمبةلشبكات التكاصؿ اإلجتماعي

 ساعات االستخداـ عدد التكرارات اللسبة المئكية
 3 – 1أقؿ مف ساعة  314 %74.8

 3مف مجمكع الطمبة أقؿ 
 ساعات

%15.2 64 
%90 378 
ساعات  6أكنر مف  6 – 4 27 %6.4

ساعات  4مجمكع الطمبة 
 فأكنر

%3.6 15 
%10 42 

 ( ما يمي :8يتضح مف الجدكؿ )
( طابلن بلسبة  42أف عدد الطمبة الذيف يستخدمكف اإللترلت اكنر مف أربص ساعات )      

% ( كبمغ عدد الطمبة الذيف يستخدمكف اإللترلت لمدة نبلث ساعات فأقؿ ) 11مئكية ) 
( عمى أف الطمبة 2116،64 –% ( فتؤكد دراسة ) لكر 91( طابلن بلسبة مئكية )  378

فأكنر يكميان عمى اإللترلت لمدة عاـ كامؿ يؤنر سمبيان عمى الذيف ييضكف أربص ساعات 
جكالب الحياة االجتماعية كاألسرية كالمرلية كالدراسية كهذا يعتبر مؤشر صادؽ عمى 
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رشاد كلصح كترل الباحنة أف  إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كيحتاج إلى تكجيه كا 
خدامه كاتضح مف اللتائص الخااض لسبة التشار اإللترلت كتكفره بسركلة يتيح لؤلطااؿ است

الطمبة المستخدميف لئللترلت كيعزز هذا السبب إلى تحديد األهؿ لمساعات استخداـ الطمبة 
 لئللترلت كمراقبترـ كمحاكلة إشباع ميكلرـ كرغباترـ بكسائؿ أخرل .

ي ( كالتي اظررت لتائجرا أف اإلفراط ف2111كتتاؽ هذه اللتيجة مص دراسة )الحكسلي ، 
 إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي لدل افراد العيلة كالت ملخاضة .

 

ثاًَٛا : يسخٕٖ إفراط انطهبت عهٗ اإلَرتَج ٔحأثريِ عهٗ انطهبت يٍ ٔجٓت 
 َظر األيٓاث عهٗ اإلدارة فاألربعت أبعاد .
 ( 9جدكؿ ) 

 يبيف تأنير اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعيمف كجرة لظر األـ

 لسبة اإلفراط
المتكسط 
 الحسابي

 الترتيب البعد البعد

 1 1 البعد األكؿ 2.39 0.48
 2 2 البعد النالي 1.80 0.36
 3 3 البعد النالث 1.81 0.36
 4 4 البعد الرابص 1.64 0.33
 اإلفراط في إستخداـ الشبكات ككؿ 1.91 0.38

 

( أف البعد اللاسي أحتؿ المرتبة األكلى حيث يؤنر اإلفراط في 9يتيف مف الجدكؿ )     
إستخداـ اإللترلت عمى حالة  الطمبة فيشعر بالسعادة كاالرتياح كيتحسف حالته علدما 
يككف متصبلن باإللترلت كيظرر التكتر كالغضب علد االبتعاد عله كهذا ما أشارت إليه 

( إلى أف استخداـ اإللترلت بكنرة يؤدم الى اإلصابة ببعض 2115دراسة )الدلدراكم ، 
( كالتى أشارت 2111المشكبلت اإلجتماعية . كتتاؽ هذه اللتيجة مص دراسة )اليرلي ، 

الى  أف اإلفراط في إستخداـ اإللترلت يؤنر عمى الحالة  اللاسية . كفيما يمي تاسير لتائص 
 كؿ بعد عمى حده :
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 بانبعذ األٔل:، انُخائج املخعهقت 1
 ( 11جدكؿ ) 

 يبيف مستكل اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي لمعبارات األتية

االلحراؼ  اللسبة
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الترتيب الايرة الايرات

يستغرؽ كقتان طكيبلن في تصاح مكاقص  2.93 1.41 0.59
 األلعاب عمى اإللترلت

19 1 

بأف الكقت يمر سريعان علد استخداـ  يشعر 2.87 1.51 0.57
 اإللترلت

28 2 

 3 1 يشعر بالسعادة علدما يستخدـ اإللترلت 2.85 1.32 0.57
تتحسف حالته المزاجية أنلاء استخدامه  2.74 1.40 0.55

 اإللترلت
23 4 

 5 8 ياضؿ اإللترلت عمى مشاهدة التمااز 2.73 1.29 0.55
كحرية علدما يستخدـ يككف أكنر راحة  2.61 1.42 0.52

 اإللترلت
27 6 

يشعر بالضيؽ علدما تككف سرعة اإللترلت  2.34 1.28 0.47
 بطيئة

11 7 

يشعر بعدـ الراحة علدما تملعه الظركؼ  2.20 1.16 0.44
 مف استخداـ اإللترلت

7 8 

يشعر بالكحدة كالعزلة علدما يبتعد عف  1.74 1.05 0.35
 اإللترلت

13 9 

ينكر كيغضب علدما يزكره أحد كهك  1.70 1.00 0.34
 مستخدـ اإللترلت

22 10 

تستلاز كقت طكيؿ في مشاهدة أفبلـ العلؼ  1.64 0.99 0.33
 عمى اإللترلت

5 11 

 البعد األكؿ 2.39 0.88 0.48
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 ( يتضح اآلتي :11مف الجدكؿ )
( كالمتكسط  2.93 – 1.64تراكحت إجابات أفراد عيلة الدراسة تراكحت بيف )      

( كالتي لصت  19( كهك ييابؿ تيدير بدرجة ضعياة كأف الايرة )  2.39الحسابي الكمي ) 
عمى أله يستغرؽ كقتان كبيران في تصاح مكاقص األلعاب عمى اإللترلت كقد احتمت المرتبة 

( كهك 5( كهك ميابؿ درجة متكسطة كما جاءت الايرة )  2.93االكلى لمتكسط حسابي ) 
أف تستغرؽ كقت طكيؿ في مشاهدة أفبلـ العلؼ بالمرتبة االخيرة بمتكسط حسابي ) 

( كهك ميابؿ درجة ضعياة جدان كترل الباحنة أله أكنر األشياء استخدامان علد  1.64
رلت حيث يشعر الارد بالسعادة الطمبة هك استغراؽ كقت كبير في تصاح األلعاب عمى اإللت

علدما يستخدـ اإللترلت أكنر مف شعكره برا علدما يككف مص اللاس ألف هذه األلعاب 
تجذب االهتماـ لديه بسبب برمجة التشكيؽ كالكشؼ كألرا تشغؿ تاكير الطمبة في التعرؼ 

 ( كهي درجة متكسطة كقد 2.85عمى المراحؿ اآلخرل مف االلعاب حيث جاءت بدرجة ) 
يعكد ذلؾ لمراقبة األهؿ التي تحد مف استخدامرـ لتمؾ األلعاب هذا باإلضافة إلى إدراؾ 
األهؿ لمخاطر هذه األلعاب كما قد تسببه مف مشكبلت لمطمبة في المستيبؿ كالعكاسه عمى 

 سمكؾ الطمبة .
 انُخائج املخعهقت بانبعذ انثاَٙ: -2

 ( 11جدكؿ ) 
 ـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي عمى العبارات اآلتيةيبيف مستكل إفراط الطمبة في إستخدا

 اللسبة الدرجة
االلحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الترتيب الايرة الايرات

ييضي كقتان طكيبلن في اليـك في  2.11 1.29 0.42 ضعياة
 1 10 استخداـ اإللترلت

يخاي عف اآلخريف الكقت الذم  2.01 1.12 0.40 ضعياة
 اإللترلتييضيه عمى 

2 2 

يلسي مكاعيده علدما يجمس  1.81 0.97 0.36 ضعياة
 3 17 عمى أماـ اإللترلت
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 1.81 1.07 0.36 ضعياة
يشتكي كالداه مف كنرة 
 4 20 استخدامه لئللترلت

ضعياة 
 5 16 يعتبر اإللترلت أفضؿ صديؽ له 1.77 1.04 0.35 جدان 

ضعياة 
 1.70 1.00 0.34 جدان 

علد يرمؿ مكاهبه كهكاياته 
 6 14 استخدامه لئللترلت

ضعياة 
 1.62 0.97 0.32 جدان 

تدلي مستكاه الدراسي لكنرة 
 7 12 استخدامه لئللترلت

ضعياة 
 1.60 0.89 0.32 جدان 

يرمؿ كاجباته كأعماله المدرسية 
بسبب قضاء ساعات طكيمة 

 عمى اإللترلت
6 8 

 اإلجمالي 1.80 0.72 0.36 ضعياة
 يمي :( ما 11يتضح مف الجدكؿ )

(  1.81( كمتكسط حسابي )  2.11 – 1.61تراكحت  إجابة افراد العيلة بيف )       
( كالتي لصت عمى أله ييضي كقتان طكيبلن في 11كهك ييابؿ تيدير ضعيؼ كأف الايرة )

( كهك  2.11اليـك في استخداـ اإللترلت قد احتمت المرتبة األكلى لمتكسط حسابي ) 
( كالتي لصرا يرمؿ كاجباته كأعماله المدرسية 6يرة )ييابؿ تيدير ضعيؼ كما جاءت الا

(  1.61بسبب قضاء ساعات طكيمة عمى اإللترلت المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي  ) 
كهك ييابؿ تيدير ضعيؼ جدان كترل الباحنة أف لؤلسرة دكر في ترشيد استخداـ اإللترلت 

حيف أله جاءت عبارة يرمؿ  مف قبؿ أطاالرـ عمى الرغـ مف استخدامالطمبة لئللترلت كفي
كاجباته كأعماله المدرسية بسبب قضاء ساعات طكيمة عمى اإللترلت في المرتبة األخيرة 
لرا مرحمة غرس الييـ  تعزك هذه اللتيجة إلى أف األهؿ يدرككف حساسية هذه المرحمة كا 

لدراسة كالسمككيات اإليجابية كأف هلاؾ كاجبات يجب عمى الطمبة اليياـ برا مف متابعة ا
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كالتحضير كحؿ الكاجبات إضافة إلى االستيياظ المبكر لمذهاب إلى المدرسة كبالتالي هلاؾ 
ضكابط الستخداـ اإللترلت حيث أف السماح بصكرة مطمية مف األهؿ ألطاالرـ باستخداـ 
 اإللترلت سيؤنر عمى الكنير مف جكالبرـ الحياتية إضافة إلى التأنير السمبي عمى التعميـ .

أف استخداـ اإللترلت كاإلفراط فى إستخدامه يؤدم إلى إهماؿ الكنير مف الكاجبات كما  
المدرسية كأظررت لتائص أفراد العيلة ألرـ لـ يصمكا لدرجة اإلدماف بحيث يطغي عمى 

( أف االستخداـ 2115،41 –كاجباترـ كأعمالرـ المدرسية كهذه ما أشار إليه)سارم 
 لكاجبات األسرية كالمدرسية.المارط يترتب عميه إهماؿ حيكؽ ا

( إلى أف استخداـ اإللترلت طكيبلن يؤدم إلى 2119،51 –كهذا ما أشار إليه )الغامدم 
 الاشؿ في أداءااللتزامات األساسية في العمؿ أك الملزؿ.

 

 انُخائج املخعهقت بانبعذ انثانث :، -3
 ( 12جدكؿ ) 

 اإلجتماعي لمعبارات التاليةيبيف مستكل إفراط الطمبةفى استخداـ شبكات التكاصؿ 

االلحراؼ  اللسبة الدرجة
 المعيارم

المتكسط 
 الترتيب الايرة الايرات الحسابي

ياضؿ قضاء أكقات فراغه عمى  2.32 1.19 0.46 ضعياة
 1 4 اإللترلت أكنر مف أفراد أسرته

 1.99 1.11 0.40 ضعياة
يرفض المشاركة في المراـ 
العائمية مف أجؿ قضاء بعض 

 عمى اإللترلتالكقت 
18 2 

ضعياة 
 جدان 

ييؿ اهتمامه بأصدقائه بسبب  1.65 0.92 0.33
 تعميه باإللترلت

9 3 

ضعياة 
ييؿ تكاصؿ المحيطيف به لتيجة  1.59 0.91 0.32 جدان 

 4 25 الشغالرباستخداـ اإللترلت
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ضعياة 
 1.49 0.81 0.30 جدان 

يخسر الكنير مف أصدقائه بسبب 
 5 24 استخدامه الطكيؿ لئللترلت

 اإلجمالي 1.81 0.71 0.36 ضعياة
 ( ما يمي :12يتضح مف الجدكؿ )

( كبمغ  2.32– 1.49تراكحت لسبة افراد العيلة عمى فيرات البعد النالث بيف )       
( كهك ييابؿ درجة ضعياة مف اإلفراط في إستخداـ شبكات  1.81المتكسط الكمي ) 

( كالتي لصت أله ياضؿ قضاء اكقات فراغه عمى 4التكاصؿ اإلجتماعي كأف الايرة )
(  2.32سرته قد احتمت المرتبة األكلى بمتكسط ) اإللترلت أكنر مف قضائه مص أفراد أ

( كالتي لصرا يخسر الكنير مف أصدقائه 24كهك ييابؿ تيدير ضعيؼ كما جاءت الايرة )
( كهك ييابؿ  1.49بسبب  استخدامه الطكيؿ لئللترلت بالمرتبة األخيرة بمتكسط حسابي ) 

 درجة ضعياة جدان .
مبة ياضؿ قضاء كقت فراغه عمى اإللترلت كترم الباحنة أف هذا مؤشر سمبي ككف الط

أكنر مف قضائه مص أفراد أسرته ربما لك استمرت هذه الحالة يؤدم بالاعؿ إلى العزلة 
 كالبعد عف الكسط االجتماعي الصحيح في األسرة مف األب كاألـ كاألخكة .

كهلاؾ مؤشر إيجابي بأف ككله يخسر الكنير مف أصدقائه بسبب استخدامه الطكيؿ 
لترلت جاءت بالمرتبة الخامسة كاألخيرة كهي تدؿ عمى أف الطمبة رغـ قضائه لكقت لئل 

 –طكيؿ عمى اإللترلت لكله لـ يصؿ لحد الخسارة ألصدقائه كهذا ما أشار إليه )اسارم 
( أف استخداـ اإللترلت المارط يترتب عميه مجمكعة مف األعراض ملرا تأنير 2115،41

هماؿ حيكؽ اآلخريف كالكاجبات األسرية في العبلقات االجتماعية مص أس رته كأصدقائه كا 
( أف اإلفراط عمى اإللترلت يترتب عميه الخااض مستكل 2114،35 –كما ذكره ) الارح 

( بأف اإلفراط 2116،111 –العبلقات اإلجتماعيةكاضطرابرا كهذا ما أشار إليه ) األلاي 
 ألسرم كاالجتماعي .في استخداـ اإللترلت يؤدم إلى االبتعاد عف المحيط ا
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 انُخائج املخعهقت بانبعذ انرابع : -4
 ( 13جدكؿ ) 

 يبيف مستكل اإلفراط في اإللترلت لمعبارات اآلتية

االلحراؼ  اللسبة الدرجة
 المعيارم

المتكسط 
 الترتيب الايرة الايرات الحسابي

ضعيؼ 
 1.74 1.05 0.35 جدان 

يستمر استخداـ اإللترلت 
المشكبلت عمى الرغـ مف 

 الجسمية التي يسببرا له
21 1 

ضعيؼ 
 جدان 

يسرر بالميؿ طكيبلن بسبب  1.68 0.97 0.34
 استخدامه لئللترلت

3 2 

ضعيؼ 
 جدان 

يتلاكؿ طعامه كهك أماـ  1.63 0.92 0.33
 اإللترلت

15 3 

ضعيؼ 
 1.52 0.84 0.30 جدان 

يعالي مف االضطرابات في 
اللـك بسبب تاكيره في 

 اإللترلت
26 4 

ضعيؼ 
 اإلجمالي 1.64 0.72 0.33 جدان 

 ( ما يمي : 13يتضح مف الجدكؿ )
( كالمتكسط  1.74 – 1.52تراكحت لسبة أفراد العيلة عمى البعد الرابص بيف )      

( كالتي لصت عمى  21( كهي تيابؿ درجة ضعياة جدان كأف الايرة )  1.64الحسابي ) 
أله يستمر في استخداـ اإللترلت عمى الرغـ مف المشكبلت الجسمية التي يسببرا له قد 

( كهي أيضان درجة ضعياة جدان كما جاءت  1.74حسابي )  احتمت المرتبة األكلى بمتكسط
( كالتي تلص عمى اله يعالي مف اضطراب في اللكـ بسبب تاكيره في  26الايرة ) 

( كالكاضح أف جميص العبارات  1.52اإللترلت جاءت بالمرتبة األخيرة بمتكسط حسابي ) 
لترلت ما زاؿ  في الحدكد أخذت درجة ضعياة جدان كهذا يشير إلى أف استخداـ الطمبة لئل 

 –الميبكلة كالتي لـ تترؾ أم آنار صحية عميرـ كهذا يتاؽ مص دراسة ) سارم 
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( إم ألاإلستخداـ المارط لئللترلت يترتب عميه مجمكعة مف االغراض الطبية 45ـ،2115
 األرؽ ( . –التراب العيليف  –ملرا ) آالـ الظرر 

ه بسركلة يتيح لؤلطااؿ استخدامه مما يتطمب إدراؾ كترل الباحنة أف التشار اإللترلت كتكفر 
األهؿ في هذه المرحمة العمرية كخصائصرا التي تميؿ إلى الحركة كالمعب كلذلؾ البد مف 
تكفير الكسائؿ التي تشبص ميكلرـ كخصائصرـ كأبعادهـ عف استخداـ اإللترلت مما يترتب 

 مف آنار صحية سمبية كضارة عمى الطمبة.
 ئج املخعهقت باملشكالث االجخًاعٛت : )اإلسخبٛاٌ انخاَٙ(ثاًَٛا: انُخا

 عُٛت انذراست:
تم أختيار عينة الدراسة بالتساوي من خالل المدراس الموجوده في مدينة الباحو حيث وزع 

 عدد خمسيف أستبالة عمى كؿ مدرسة كيكضح الجدكؿ التالي:
 (14جدكؿ )

 المدارس التي تمت فيرا الدراسة بمديلة الباحة
 المدرسة)المتكسطة( العدد
 مدرسة الباحة 51
 مدرسة الظاير 51
 مدرسة بلي سار 51
 مدرسة الماارجة 51
 مدرسة الركبياف 51

 اإلجمالي 251
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ عدد األستبالات المكزعة عمى المدارس المتكسطة بمديلة الباحة 

 أستبالة . 215
 الدراسة:كفيما يمي تكضيح خصائص عيلة 

 ( كصؼ عيلة الدراسة كفيان لمصؼ الدراسي:1
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تـ حساب التكرارات كاللسب المئكية ألفراد عيلة الدراسة كفيان لمتغير الصؼ 
 ( التالي:15الدراسي كما تبيله لتائص الجدكؿ )

 (15جدكؿ )
 (251التكرارات كاللسب المئكية ألفراد عيلة الدراسة مكزعيف كفيان لمصؼ الدراسي )ف=

 التكرار الصؼ تغيرالم
اللسبة 
 المئكية

 الصؼ الدراسي
 35.6 89 األكؿ.
 32.4 81 النالي.
 32.1 81 النالث.

 :111 251 المجمكع
( كصؼ عيلة الدراسة بعد التطبيؽ كفيان لمصؼ الدراسي، 15يبيف الجدكؿ )

:(، نـ طمبة )الصؼ 35.6كجاءت في المرتبة األكلى طمبة الصؼ )األكؿ( بلسبة )
 :(.32:(، نـ طمبة الصؼ )النالث( بلسية )32.4النالي( بلسبة )

 ( كصؼ عيلة الدراسة كفيان لمتغير السف:2
تـ حساب التكرارات كاللسب المئكية ألفراد عيلة الدراسة كفيان لمتغير السف كما تبيله لتائص 

 ( التالي:16الجدكؿ )
 (16جدكؿ )

 (316الدراسة مكزعيف كفيان لمتغير السف )ف=التكرارات كاللسب المئكية ألفراد عيلة 

 التكرار السف المتغير
اللسبة 
 المئكية

 السف
 34.1 85 سلة. 13مف 

 33.2 83 سلة. 14إلى أقؿ مف  13مف 
 32.8 82 سلة فأكنر 15مف 
 :111 251 المجمكع
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 ( تكزيص عيلة الدراسة بعد التطبيؽ حسب السف، كجاءت في المرتبة16يبيف الجدكؿ )
:(، نـ الطمبة البلتي 34.1سلة( بلسبة ) 17األكلى الطمبة البلتي أعمارهف )أقؿ مف 

 18:(، نـ البلتي أعمارهف )مف 33.2سلة( بلسبة ) 18إلى أقؿ مف  17أعمارهف )مف 
 :(.32.8سلة فأكنر(  )

 

 ( كصؼ عيلة الدراسة كفيان لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة:3
كاللسب المئكية ألفراد عيلة الدراسة كفيان لمتغير المستكل تـ حساب التكرارات 

 ( التالي:17االقتصادم لؤلسرة، كما تبيله لتائص الجدكؿ )
 (17جدكؿ )

التكرارات كاللسب المئكية ألفراد عيلة الدراسة مكزعيف كفيان لمتغير المستكل االقتصادم 
 (316لؤلسرة )ف=

 التكرار البياف المتغير
اللسبة 
 المئكية

المستكل االقتصادم 
 لؤلسرة

 41.4 111 مرتاص.
 35.2 88 متكسط.
 24.4 61 ملخاض.

 :111 251 المجمكع
لتائص أنر اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعية عمى بعض المشكبلت 

 االجتماعية لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمديلة الباحة ؟
كااللحرافات المعيارية إلجابات أفراد مجتمص قد تـ حساب المتكسطات الحسابية 

الدراسة حكؿ المحكر النالي: أنر اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعية عمى 
بعض  المشكبلت االجتماعية لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمديلة الباحة، كقد تـ ترتيبرا 

 ى:تلازليا حسب المتكسطات الحسابية، كيبيف ذلؾ الجدكؿ التال
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 (18جدكؿ )
 المتكسطات الحسابية كااللحرافات المعيارية إلجابات عيلة الدراسة

 حكؿ أنر اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى بعض  المشكبلت االجتماعية
 (251لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمديلة الباحة مرتبة تلازليا )ف=

 رقـ
 الايرة

 المتكسط العبارة ترتيبرا
 الحسابي

 االلحراؼ
 المعيارم

 درجة
 االستجابة

ييؿ لدم االلتزاـ باليكاليف السائدة في  1 7
 المجتمص.

 عالية 1.69 3.68

 عالية 1.71 3.66 يضعؼ لدم االلتماء الكطلي. 2 8
 عالية 1.71 3.64 تضعؼ لدم الركية اإلسبلمية . 3 6
 عالية 1.73 3.61 ُأهمؿ الكاجبات االجتماعية. 4 5
 عالية 1.69 3.59 أشعر بضعؼ في الركابط األسرية. 5 1
ييؿ لدم الشعكر بالمسئكلية  6 9

 االجتماعية .
 عالية 1.77 3.59

 عالية 1.72 3.58 أشارؾ في خرؽ خصكصية اآلخريف. 7 4
 عالية 1.85 3.58 أشعر بزيادة ضغكط الحياة اليكمية. 8 13
 عالية 1.65 3.56 أفيد التكاصؿ مص اآلخريف. 9 2

 عالية 1.81 3.54 أضيص الكقت بدكف فائدة 11 11
 عالية 1.81 3.52 أككف عرضة لمخداع. 11 11
 عالية 1.71 3.51 أتعرؼ عمى أفراد مف الجلس اآلخر . 12 3

 عالية 1.87 3.51 أميؿ إلى العزلة. 13 12
 ملخاضة 1.23 1.93 أقص فريسة ألفكار الملظمات اإلرهابية. 14 14

 عالية 1.78 3.46 الكمي المجمكع
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( السابؽ أف درجة مكافية أفراد مجتمص الدراسة عمى )أنر 18يتبيف مف الجدكؿ )
اإلفراط في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعية عمى بعض المشكبلت االجتماعية لدل 
طمبة المرحمة المتكسطة بمديلة يلبص( كالت بدرجة )عالية(، حيث جاء المتكسط الحسابي 

(، كتراكحت قيـ االلحرافات 1.78(، بالحراؼ معيارم )3.46لممحكر األكؿ ) العاـ
( كهي قيـ متدلية مما يدؿ عمى 1.65،1.87المعيارية ألغمب عبارات المحكر بيف )

( 14تجالس استجابات مجتمص الدراسة حكؿ أبعاد المحكر األكؿ، بيلما جاء العبارة )
اعة تدؿ عمى تبايف استجابات الطمبة حكؿ ( كهي قيمة مرت1.23بالحراؼ معيارم قدره )

 أبعاد المحكر.
كما يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف جميص عبارات المحكر األكؿ  أنر اإلفراط في 
استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعية عمى بعض  المشكبلت االجتماعية لدل طمبة 

ة )ييؿ لدم المرحمة المتكسطة بمديلة الباحة جاءت بدرجة عالية، حيث جاءت عبار 
(، 3.68االلتزاـ باليكاليف السائدة في المجتمص( في الترتيب األكؿ بمتكسط حسابي )

كبدرجة حدكث عالية، كجاءت في الترتيب النالي عبارة )يضعؼ لدم االلتماء الكطلي( 
(، كبدرجة حدكث عالية، كجاءت في الترتيب النالث عبارة 3.66بمتكسط حسابي )

(  كبدرجة حدكث عالية، كجاءت 3.64مية( بمتكسط حسابي ))تضعؼ لدم الركية اإلسبل
( كبدرجة 3.61في الترتيب الرابص عبارة )أهمؿ الكاجبات االجتماعية( بمتكسط حسابي )

حدكث عالية، كفي الترتيب األخير جاءت عبارة )أقص فريسة ألفكار الملظمات اإلرهابية( 
 ( كبدرجة حدكث عالية.1.93بمتكسط حسابي )
ت عبارة )ييؿ لدم االلتزاـ باليكاليف السائدة في المجتمص( في الترتيب كقد جاء

األكؿ كبدرجة حدكث عالية، كتعزك الباحنة ذلؾ إلى الكـ الرائؿ مف المكاقص التي تدعك 
إلى هدـ المجتمص كذلؾ بعدـ االلتزاـ باليكاليف السائدة فيه، كالطمبة في هذه المرحمة 

الردامة كالتي تحاكؿ دائمان مف إيجاد الارقة بيف أبلاء  عرضة لمتأنر بمنؿ هذه المكاقص
المجتمص، كما أف الطمبة تدخؿ إلى شبكات التكاصؿ االجتماعي بدكف رقيب مما يجعمرا 
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ف  تألؼ هذا الاعؿ، كال تاضؿ اليكاليف التي تحجمرا عف اليياـ بما تريد كقتما تريد حتى كا 
 كاف هلاؾ خطأ تاعمه.

لدم االلتماء الكطلي( في الترتيب النالي كبدرجة كما جاءت عبارة )يضعؼ 
حدكث عالية، كتعزك الباحنة ذلؾ إلى اللمكذج السعكدم اللاجح يحيد عميه الكنير كخاصة 
أله يدافص عف اإلسبلـ كالمسمميف في جميص المحافؿ مما يجعمه في مرمى سراـ األعداء 

تماعي باستمرار لمحاكلة فييكمكف بحمبلت تشرير شرسة مف خبلؿ شبكات التكاصؿ االج
ضعؼ االلتماء الكطلي لدل أبلاؤه، كالطمبة تككف عرضة لمنؿ هذه الحمبلت كتتأنر برا، 
مما يرسؿ إلى المعلييف بشئكف التربية مف خبلؿ األسرة كالمدرسة كاإلعبلـ كالمجتمص 
كالمسجد بمكاجرة هذه الحمبلت المغرضة بييامرـ بدكرهـ الااعؿ في تربية األبلاء 

المحافظة عميرـ كاليياـ بحمبلت مضادة للشر صكرة اإلسبلـ الصحيح كلشر الجركد ك 
المبذكلة مف قبؿ المممكة العربية السعكدية في خدمة اإلسبلـ كالمسمميف كخدمة المجتمص 

 السعكدم.
كما جاءت عبارة )تضعؼ لدم الركية اإلسبلمية( في الترتيب النالث كبدرجة 

لى تخطيط األعداء  حدكث عالية، كتعزك الباحنة ذلؾ إلى الحرب عمى الديف اإلسبلمي كا 
لضعؼ الركية اإلسبلمية لدل أبلاءه، كمف أفضؿ السبؿ إلى ذلؾ شبكات التكاصؿ 
االجتماعي كالتي برا الكنير مف المكاقص تشكؾ في التراث اإلسبلمي بصاة دائمة، كتبرز 

تعيش في رغد كسعادة أكنر  بأف المجتمعات غير اإلسبلمية هي مجتمعات متيدمة متطكرة
مف المجتمعات اإلسبلمية التي تعيش في حركب كفي فير، كما تلشر هذه المكاقص إشاعات 
كأخبار كمعمكمات كاذبة حكؿ التراث اإلسبلمي كالتاريخ اإلسبلمي كالحضارة اإلسبلمية 
ص كتشكؾ فيرا بصاة دائمة، كالطمبة في هذه المرحمة يصعب عميرـ مكاجرة هذه المكاق

 مما يلذر بالخطر كبضركرة التصدم لمنؿ هذه المكاقص. 
كجاءت في الترتيب األخير عبارة )أقص فريسة ألفكار الملظمات اإلرهابية( بدرجة 
حدكث ملخاضة، كتعزك الباحنة ذلؾ ألف المجتمص السعكدم مجتمص محافظ متديف يكره 

الاكر اإلرهابي الدخيؿ عمى اإلرهاب ألله عالى مله الكنير، كما زاؿ يعالي مف اإلرهاب ك 
المجتمص السعكدم، كما أف المدرسة تيـك بكاجبرا في محاربة هذا الاكر مف خبلؿ اإلذاعة 
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المدرسية كاأللشطة الغير صاية ، كذلؾ كسائؿ اإلعبلـ المختماة تيـك ببياف خطكرة 
 الملظمات اإلرهابية كضركرة التصدم لرا.

دراسة الزبكف كأبك صعيميؾ  تتاؽ لتيجة الدراسة الحالية مص لتيجة
( كالتي أشارت إلى كجكد عدد مف اآلنار االجتماعية لشبكات التكاصؿ 323ـ،2114)

االجتماعي تتمنؿ في إهدار الكقت، التعارؼ عمى أفراد الجلس اآلخر، يرفض الكبار إقامة 
اجبات عبلقة معرـ، اإلفراط عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي، الميؿ لحك العزلة، إهماؿ الك 

 االجتماعية.
( 151ـ،2114كما تتاؽ لتيجة الدراسة الحالية مص لتيجة دراسة ماجدة عبيد )

كالتي أشارت إلى أف اإلدماف عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي له تأنيرات سمبية عمى 
التااعؿ االجتماعي بيف األفراد، كييمؿ مف زيارة األهؿ كاألقارب، كييمؿ مف المشاركة في 

كاأللشطة االجتماعية، كييمؿ مف التااعؿ االجتماعي، كذلؾ أشارت اللتائص إلى الاعاليات 
 أف اإلدماف عمى شبكات التكاصؿ يؤدم بالمستخدميف لمعزلة كالكحدة كالاشؿ.
( 87ـ،2113كما تتاؽ لتيجة الدراسة الحالية مص لتيجة دراسة حلاف الشررم )

اـ الايس بكؾ كتكيتر ملرا قمة كالتي أشارت إلى كجكد آنار اجتماعية لتيجة استخد
 التااعؿ األسرم.

( 51ـ،2111كما تتاؽ لتيجة الدراسة الحالية مص لتيجة دراسة لرميف خضر )
كالتي أشارت إلى كجكد آنار اجتماعية الستخداـ الشباب لمكاقص الشبكة االجتماعية ملرا 

 العزلة االجتماعية، كالبياء حبيس الغرفة طكؿ الكقت. 
 Hardie andجة الدراسة الحالية مص لتيجة دراسة هاردم كتي )كما تتاؽ لتي

Tee,2007 كالتي أشارت إلى أف اإلفراط عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي يزيد مف الكحدة ك )
أشارت إلى كجكد آنار اجتماعية لتيجة االستخداـ المارط لشبكات التكاصؿ االجتماعي 

 ملرا اإلحساس باالغتراب االجتماعي.
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( كالتي أشارت إلى 75ـ،2111لتيجة الدراسة الحالية مص لتيجة دراسة قليطة )كتختمؼ 
أف درجة اآلنار االجتماعية السمبية الستخدـا اإللترلت لدل طبلب الجامعة اإلسبلمية بغزة كالت 

 متكسطة. 
كما تختمؼ لتيجة الدراسة الحالية مص لتيجة دراسة مامح كآخركف 

ف درجة اآلنار االجتماعية السمبية الستخداـ المعمميف ( كالتي أشارت إلى أ287ـ،2111)
 كالمعممات لئللترلت كالت متكسطة. 

 َخائج انذراست: 
كجكد اتااؽ بيف أفراد مجتمص الدراسة عمى أف اإلفراط في إستخداـ شبكات  -1

 التكاصؿ اإلجتماعي يؤدل الى بعض المشكبلت اإلجتماعية .
اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كجكد عبلقة إرتباطية مكجبة بيف  -2

 كحدكث المشكبلت اإلجتماعية لدل طمبة المرحمة المتكسطة .
تعدد المشكبلت اإلجتماعية لدل طالبات المرحمة المتكسطة لتيجة لئلفراط في   -3

 إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي  .
ص الدراسة حكؿ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إستجابات مجتم -4

اإلفراط في إستخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كعبلقته ببعض المشكبلت 
 اإلجتماعية كالتي تعزل إلى متغيرم  الصؼ الدراسي كالسف  .

 

 انخٕصٛاث
 ، لتجت عف الدراسة الميدالية الخركج ببعض التكصيات كهي :

تاع كالتخمص مف التكتر إنراء بيئة الطمبة ببرامص ترفيرية لمشعكر بالسعادة كاالستم -1
 كالضيؽ بحيث ال يمجأ الطمبة لئللترلت كلمحد مف التأنيرات المختماة عميه.

إنراء بيئة الطمبة كالتلكع في األلشطة المختماة في قضاء كقت الاراغ لتيميؿ  -2
 استخدامرـ لئللترلت .
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ؿ مف كضص برامص متابعة لمطمبة ملخاضة التيدير في كياية استغبلؿ أكقاترـ كالتيمي -3
استخدامرـ لئللترلت كاالهتماـ بالكاجبات المدرسية كشغؿ أكقاترـ باأللشطة الرادفة 

 لمتيميؿ مف سمككرـ العدكالي .
تكعية اليائميف عمى تربية الطمبةسكاء عمى مستكل األسرة كالمدرسة بالعبلقة بيف  -4

 إدماف الطمبة لئللترلت كالسمكؾ العدكالي .
كأساليب التربية الصحيحة في لاكس طمبةلا ملذ  يجب تلمية كبث المبادئ كالمنؿ -5

 الصغر حتى يككلكا رقباء عمى سمككياترـ .
كجكد رقابة لمطالبة المتركؾ أماـ كسائؿ التيلية الحدينة كي ال يتعرض لمضغكط   -6

 كالشعكر بالخكؼ كعدـ اليدرة عمى فرـ ذاته كتحديد هكيته كبلاء شخصيته .
ئرـ أهمية دخكؿ عالـ التكلكلكجيا بااعمية فعميرـ عمى الكالديف مسئكلية تعميـ أبلا -7

 تكعيترـ كمتابعترـ متابعة دكرية كترشيد إستخدامرـ لئللترلت عف طريؽ :
 عدـ الكشؼ عف معمكماترـ الشخصية عبر اإللترلت كبياف مخاطرها . - أ
 مراقبة تصرفاترـ علد استخداـ اإللترلت . - ب
 أجرزة الحاسب .ج، مسح إم صكر شخصية خاصة ألفراد األسرة مف  - ت
 د، عدـ ميابمة أم شخص أك التعرؼ عميه مف خبلؿ شبكة اإللترلت . - ث
ق، مراقبة ما تراه أعيف األبلاء كتكجيررـ لحك البرامص ذات الييـ الميبكلة  - ج

 كتحديد عدد ساعات إستخدامرـ لئللترلت .
ك، متابعة ما يصؿ الطمبة عف طريؽ رسائؿ عمى البريد اإللكتركلي كعدـ ترؾ  - ح

 رية الطمبة باإلطبلع عميرا كملعه مف اإلشتراؾ في مجمكعات بريدية .الح
إلشاء مكاقص كصاحات رسمية حككمية كخاصة عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي  -8

خاصة باإلرشاد اللاسي كالدعـ االجتماعي لئللاث تتضمف محازات لزيارترا، كمف نـ 
 تيديـ االستشارات اللاسية كاالجتماعية لرـ مف خبللرا.
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عيد لدكات كمؤتمرات لتكعية اآلباء بمخاطر استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي مف  -9
قبؿ األكالد، لحنرـ عمى متابعة أكنر لؤلبلاء كمحاكرترـ حكؿ الممارسات السميمة في 

 استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي.
كات تكعية الطمبة بالمشكبلت اللاسية كاالجتماعية بسبب اإلفراط في استخداـ شب -11

التكاصؿ االجتماعي، كتشجيعرـ عمى االستخداـ اإليجابي لتمؾ الشبكات، بما يمبي 
 حاجاترـ كيتكافؽ مص اهتماماترـ، كيلمي مكاهبرـ.

اهتماـ المؤسسات التربكية بالتلشئة االجتماعية كالنيافية كاألخبلقية لؤلبلاء، حتى  -11
 يستطيعكا التعامؿ بمسئكلية مص شبكات التكاصؿ االجتماعي.

تطكير آليات حجب المكاقص اإلباحية كاإلرهابية بالتعاكف مص المؤسسات كالريئات  -12
الكطلية كالدكلية؛ مف أجؿ حماية األكالد كهـ في سف المراهية مف تداعيات 

  الدخكؿ إليرا.
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 عــراجــامل
 

(، اإللترلت كآناره االجتماعية عمى المراهييف 2115إبراهيـ سعيد عبد الكريـ ) .1
دراسة ميدالية عمى عيلة مف المتردديف عمى مياهي اإللترلت ممف تيص أعمارهـ 

 (. 28(، ع )8سلة، مجمة دراسات طاكلة ، مصر، مص ) 12،18بيف 
مف كجرة لظر  (، اآلنار السمبية الستخداـ اإللترلت2111أحمد بكر قليطة ) .2

طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة كدكر التربية اإلسبلمية في عبلجرا، رسالة 
 ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف. 

أسبابرا كسبؿ  –( . مشكبلت الطمبة السمككية كالدراسية 2115أحمد الزغبى )  .3
 عبلجرا . دمشؽ : دار الاكر .

، إدماف اإللترلت كعبلقته ببعض أعراض اإلضطرابات لدل  (2116أحمد محمد لكر  ) .4
 طمبة الجامعة ، مجمة البحث في التربية كعمـ اللاس ، جامعة عيف شمس ، الياهرة .

(، استخداـ كسائؿ االتصاؿ كاإلعبلـ الجديدة 2112أحمد مسعكد كاـر العيد ) .5
اصؿ االجتماعي كعبلقته بالعزلة االجتماعية: دراسة تحميمية لتأنير شبكات التك 

(، 151عمى التكاصؿ األسرم، مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، مصر، ع )
 ، ديسمبر.1ج

 –التشخيص  –( . االضطرابات  : األسباب 2114بشرل إسماعيؿ أرلكط )  .6
 العبلج. مكتب األلجمك المصرية ،الياهرة .

( اإلفراط في إستخداـ اإللترلت 2117)  --------------------- .7
بلقته بكؿ مف أبعاد الشخصية كاالضطرابات  لدل المراهييف . مجمة كمية كع

 ( .55التربية ، جامعة الزقازيؽ ، العدد )
(،  التاكير كالبحث العممي، جدة: مركز 2118حسف عكادالسريحى كآخركف )  .8

 اللشر العممي، جامعة الممؾ عبد العزيز. 
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لعيكبة كالمؤسسات ( ، سكسيكلكجيا الجريمة كا2112حسف مبارؾ طالب ) .9
 اإلصبلحية . بيركت : دار الطميعة .

دراسة في التكاصؿ االجتماعي  –( . نيافة اإللترلت 2115حممي خضر سارل  ) .11
 عماف :دار مجد الكم لملشر كالتكزيص  . –

(، أنر استخداـ شبكات التكاصؿ اإللكتركلية عمى العبلقات 2113حلاف الشررل ) .11
ر لمكذجان" "دراسة ميدالية عمى عيلة مف طمبة االجتماعية" الايس بكؾ كتكيت
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 ( 1ملحق ) 
 السادة أعضاء ىيئة التدريس المحكمين عمى أدوات الدراسة

 الجامعة الكمية التخصص الدرجة العممية مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساال م
 الباحة التربية أصول تربية أستاذ مشارك د/فيد محمد الحارثي 0

 الباحة التربية تربية خاصة أستاذ مشارك د/ نجالء محمود حبشي 6

 الباحة التربية صحة نفسية أستاذ مساعد د/ أشرف عمى السيد 3

 الباحة التربية إرشاد نفسي أستاذ مساعد د/شيماء السعيد الشياوي 4

 الباحة التربية عمم نفس تربوي أستاذ مساعد د/لؤي حسن محمد 5

 الباحة التربية نفسي تربوي إرشاد أستاذ مشارك د/يوسف موسى مقدادي 6

 الباحة التربية عمم النفس أستاذ مساعد د/عبدالوىاب الدنجاني 7

 الباحة التربية عمم النفس أستاذ مشارك د/ممدوح كامل حسنين 8

 الباحة التربية اإلدارةوالتخطيط أستاذ مساعد د/رحمة محمد الغامدي 9

 الباحة التربية مناىج أستاذ مساعد د.فوزية خميس الغامدي 01
 

 
 

 

 

  



 " عفاف حمند توفيق زهود/ 

 

 65 

Excessive use of social networking and its 

 relationship to social problems 
A field study on mothers of middle school students in the patio area 

summary: 
. 

     The study aims to discover the relationship between excessive use of 

social networking and social problems among middle school students. 

      Researcher used  a descriptive approach , and prepared two  quetionares 

.  

      The study sample consisted of (225  )mothers of the middle school 

students in the Baha area. 

Results: 

1- found that there is a degree of approval among the members of the 

community study on the impact of excessive use of social 

networking on some social problems. 

2- The existence of positive correlation between the excessive use of 

social networking and the incidence of social problems among 

students in middle school relationship. 

3- The degree of social problems as a result of the excessive use of 

social networking among Talibaa middle school in the city of 

Al،Baha was high. 

4- There are statistically significant differences between the mean 

responses community study about the excessive use of social 

networking and its relationship to some social problems which are 

attributable to the variables (grade ، age). 


