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امل�صتخل�ص
وال�صلبية  االإيجابية  االآثار  عن  الك�صف  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت 
والتعرف  ال�صعودي،  التوا�صل االجتماعي من وجهة نظر املجتمع  ل�صبكات 
 )1300( من  الدرا�صة  عينة  وتكونت  ا�صتخداًما،  ال�صبكات  هذه  اأكرث  اإىل 
م�صتجيب )724( من الذكور، و)576( من االإناث، من جميع فئات املجتمع 
التعليمية، ولتحقيق اأهداف الدرا�صة مت اإعداد ا�صتبانة مكونة من جزاأين: 
االأول للآثار االإيجابية )13( فقرة، والثاين )15( فقرة للآثار ال�صلبية، ومت 

ا�صتخدام الربنامج االإح�صائي SPSS ال�صتخراج النتائج.
ال�صتخدام  و�صلبية  اإيجابية  اآثار  وجود  عن  الدرا�صة  نتائج  ك�صفت  وقد 
التوا�صل  �صبكات  اأكرث  اأن  عن  ك�صفت  كما  االجتماعي،  التوا�صل  �صبكات 
�صات،  �صناب  )ان�صتغرام،  التايل:  الرتتيب  على  هي  ا�صتخداًما  االجتماعي 
االآثار  الدرا�صة عن وجود فروق يف  وك�صفت  في�س بوك(،  تويرت،  اأب،  وات�س 
االإيجابية وال�صلبية ال�صتخدام �صبكات التوا�صل االجتماعي تعزى اإىل متغري 
اجلن�س ل�صالح الذكور، وللم�صتوى التعليمي ل�صالح ماج�صتري ـ دكتوراه. وقد 
االآثار  من  باحلد  الكفيلة  والربامج  البحوث،  من  باملزيد  الدرا�صة  اأو�صت 

ال�صلبية، وتعزيز االآثار االإيجابية.

Abstract
This study aimed to detect the positive and negative impacts 

of social media networks from the point of view of the Saudi 
society. It also aimed to identify the most used networks. The 
study sample consisted of (1,300) respondents, (724) males and 
(576) females, at all different levels of education in the commu-
nity. In order to achieve the objectives of the study, a two-part 
questionnaire was prepared: the first part was for the positive 
impacts and consisted of (13) items, and the second part was for 
the negative impacts and consisted of (15) items. The statistical 
software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) was 
used to extract the results.

The findings of the study revealed the existence of positive 
and negative impacts of the use of social media networks; they 
also revealed that the most used social media networks were in 
the following order: (Instagram, Snapchat, WhatsApp, Twitter, 
and Facebook). Moreover, the study revealed the existence of 
differences in the positive and negative impacts related to the 
use of social media networks. Such differences were attributed 
to the gender variable in favor of males, and to the educational 
level in favor of Master - Ph.D. The study recommended con-
ducting further researches and developing programs to reduce 
the negative impacts and to enhance the positive ones.

Naif Arab University for Security Sciences

Arab Journal for Security Studies
املجلة العربية للدرا�صات الأمنية

https://nauss.edu.sa
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/ajss

https://nauss.edu.sa
http://dx.doi.org/10.26735/16588428.2019.028
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.26735/16588428.2019.028
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/ajss
http://dx.doi.org/10.26735/16588428.2019.028
https://nauss.edu.sa
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/ajss


AJSS 2019; Volume 35 Issue (3)

االآثار االإيجابية وال�صلبية ل�سبكات التوا�صل االجتماعي من وجهة نظر املجتمع ال�سعودي )جمتمع حائل منوذًجا(378

1. المقدمة
�صهدت ال�صنوات االأخرية املا�صية ثورة تكنولوجية يف جمال �صبكات 
حدود  عن  بعيًدا  �صغرية  قرية  العامل  لي�صبح  واالإنرتنت،  االت�صال 
املنتديات،  اأو  االإلكرتوين،  الربيد  خلل  من  �صواء  واملكان،  الزمان 
اأو  ان�صتغرام،  اأو  تويرت،  اأو  بوك،  الفي�س  اأو  الربيدية،  املجموعات  اأو 
التعامل  الفرد  باإمكان  واأ�صبح  املتنوعة؛  غريها من �صبكات االت�صال 
مع اجلامعات وال�صحف واملجلت دون حدود وقيود، فل تكاد تبحث 
 .)23 �س.   ،2003 )فتحي،  االإنرتنت  �صبكة  عرب  جتده  ال  �صيء  عن 
ا واأ�صا�صيًّا يف حتويل حياة النا�س،  وباتت هذه ال�صبكات توؤدي دوًرا حيويًّ
ا لل�صعوب، كما �صهلت اأجهزة االت�صاالت ال�صغرية الولوج  وروتيًنا يوميًّ

اإىل هذه ال�صبكات يف اأي وقت ومكان.
فيما  والتفاعل  وامل�صاركة  االت�صال  من  الب�صر  كما متكن مليني 
ـ   20 �س.   ،1996 )اآقبيق،  املختلفة  االت�صال  �صبكات  عرب  بينهم 
التوا�صل االجتماعي؛  اأو  21(، ومل يقف االأمر عند تداول املعلومات، 

القوى  ت�صتخدمها  التي  الو�صائل  اأقوى  من  االإنرتنت  �صبكة  باتت  فقد 
املختلفة للتاأثري يف النا�س، �صواء لت�صيري حياتها اأو جلذب هذه ال�صعوب 
نحو اأهداف حمددة. وح�صب اإح�صاءات كلية دبي للإدارة احلكومية 
)2014(، فقد بلغ عدد م�صتخدمي موقع في�س بوك يف الوطن العربي 
تويرت)3.1(  م�صتخدمي  عدد  بلغ  كما  م�صتخدم،  مليون   )70.352(
مليون م�صتخدم، وتركزت توجهات ا�صتخدام تويرت خلل هذه الفرتة 
حول التحركات ال�صعبية العربية، وقد ت�صدرت م�صر الدول العربية 
ثلث  ي�صكلن  الن�صاء  اأن  اإىل  اأ�صارت  كما  امل�صتخدمني،  من حيث عدد 

امل�صتخدمني فقط.
م�صكلة الدرا�صة

املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  يف  �صاملة  نه�صة  الع�صر  هذا  �صهد 
حيث  االجتماعي؛  التوا�صل  ل�صبكات  وا�صع  انت�صار  ذلك  واكب  كما 
�صهلت التوا�صل بني االأفراد واملوؤ�ص�صات، كما �صهلت تبادل املعلومات 
تقنيات  وازدياد  وتفاعلي، ومع تطور  باأ�صلوب فريد  بينهم   والبيانات 
الويب؛ اأ�صهمت هذه ال�صبكات اإ�صهاًما كبرًيا يف م�صاركة واإنتاج املعرفة، 
كما انفتح من خللها االأفراد على اخلربات املختلفة يف خمتلف اأنحاء 
وقتيًّا  واحلدث  اخلرب  مع  التفاعل  و�صار  وي�صر،  �صهولة  بكل  العامل 
ال�صبكات  لهذه  البداية  متخطًيا جميع احلواجز واحلدود. وقد كانت 
يف اأواخر القرن الع�صرين، ثم و�صلت اإىل قمتها يف وقتنا هذا؛ فل تكاد 
تخلو موؤ�ص�صة اأو بيت من هذه ال�صبكات، كما ت�صري االإح�صاءات العاملية 
اإىل تزايد االعتماد عليها يوًما بعد يوم. وقد لفت انتباه الباحثة هذا 
االنت�صار الوا�صع ل�صبكات التوا�صل االجتماعي، و�صعرت باحلاجة املا�صة 

اإىل اإجراء درا�صة تبحث فيها االآثار االإيجابية وال�صلبية لها، خا�صة مع 
ندرة الدرا�صات العربية التي بحثت هذا املو�صوع.

اأهـداف الدرا�صـة
هدفت الدرا�صة اإىل التعرف على االآثار ال�صلبية واالإيجابية املرتتبة 
املجتمع  االجتماعي من وجهة  نظر  التوا�صل  �صبكات  ا�صتخدام  على 
متغريي  من  كل  واأثر  ا�صتخداًما،  ال�صبكات  هذه  واأكرث  ال�صعودي، 
)امل�صتوى التعليمي، واجلن�س( على االآثار االإيجابية وال�صلبية املرتتبة 

على ا�صتخدام �صبكات التوا�صل االجتماعي.
اأ�صئلة الدرا�صة

ال�سوؤال الأول: ما االآثار االإيجابية وال�صلبية املرتتبة على ا�صتخدام 

�صبكات التوا�صل االجتماعي من وجهة نظر املجتمع ال�صعودي؟
الثاين: ما اأكرث �صبكات التوا�صل االجتماعي ا�صتخداًما  ال�سوؤال 

لدى املجتمع ال�صعودي؟
التعليمي،  )امل�صتوى  متغريي  من  كل  اأثر  ما  الثالث:  ال�سوؤال 

واجلن�س( على االآثار االإيجابية وال�صلبية ال�صتخدام �صبكات التوا�صل 
االجتماعي؟

اأهمية الدرا�صـة
تنامت يف ع�صرنا �صبكات التوا�صل االجتماعي، فل يكاد يخلو بيت 
اأو دكان اأو مقهى منها، وباتت ت�صكل عن�صًرا اأ�صا�صيًّا لكل من�صاأة، وتقدم 
ا جديدة الأرباب العمل واالأفراد لتقدمي ما لديهم  هذه ال�صبكات فر�صً
من اأفكار وحاجات عرب هذه ال�صبكات، اإال اأنه ال بد من اأن يكون لهذه 
ال�صبكات اآثار حتمية مواكبة ل�صرعة انت�صارها، �صواء اأكانت اإيجابية اأم 
�صلبية؛ لذا حتتم اإيلء هذه ال�صبكات االهتمام، والبحث يف املو�صوعات 
املرتبطة بها، وذلك الأهمية هذا املو�صوع يف ظل التغريات ال�صريعة التي 
ي�صهدها العامل عامة والوطن العربي خا�صة، ولندرة الدرا�صات العربية 

اخلا�صة باملو�صوع.
الأبحاث  بيو  مركز  مكتبة  ح�صب  العاملية  االإح�صاءات  ت�صري 
االإنرتنت، اإىل اأن ن�صبة م�صتخدمي االإنرتنت من الن�صاء بلغت )76%(، 
ومن الرجال )%72(، اأما فيما يتعلق مبتغري امل�صتوى التعليمي، فقد 
كان )%72( من فئة ثانوية عامة فاأقل، و)%78( من حملة الدبلوم 
درجة  يعلو  موؤهًل  يحملون  من  ا�صتخدام  ن�صبة  وبلغت  والبكالويو�س، 
البكالوريو�س )%73(. وفيما يتعلق ب�صبكة التوا�صل االأكرث ا�صتخداًما، 
ثم  اأب،  وات�س  يليها  ال�صبكات،  راأ�س هذه  بوك على  في�س  فقد جاءت 
 Pew Research Centers,( م�صنجر، ويليه ان�صتغرام، واأخرًيا تويرت
2014(. اأما بالن�صبة للإح�صاءات العربية، فح�صب التقرير ال�صادر 

عن قمة رواد التوا�صل االجتماعي العرب )2015(، الذي قارن ما بني 
جاء  فقد  م�صتخدميها،  ن�صبة  حيث  من  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات 
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الفي�س بوك باملرتبة االأوىل، فقد بلغت ن�صبة م�صتخدميه )%87(، يليه 
فان�صتغرام  بن�صبة )39%(،  يوتيوب  ثم  بن�صبة )84%(،  اأب  الوات�س 

بن�صبة )%34(، واأخرًيا تويرت بن�صبة )32%).
بوك  الفي�س  بني  دولة  كل  لدى  تف�صيًل  االأكرث  الو�صيلة  ومبقارنة 
والوات�س اأب، كانت اململكة العربية ال�صعودية االأكرث تف�صيًل للوات�س اأب 
على م�صتوى الوطن العربي، اأما اأكرث االأن�صطة واالأ�صباب �صيوًعا لدى 
اإدارة املن�صورات  امل�صتخدمني؛ فهي املحادثات بن�صبة )%50(، يليها 
واالت�صال  البحث  ثم   ،)18%( بن�صبة  اآخرين  الأ�صخا�س  واملدونات 
بن�صبة )6%(،  ال�صور  بن�صبة )%9(، وم�صاركة  واالأ�صدقاء  بالعائلة 
 )11%( بن�صبة  واأخرى   ،)6%( بن�صبة  اجلارية  االأحداث  ومناق�صة 

)جامعة الدول العربية، 2019(.
ومن خلل �صبكات التوا�صل االجتماعي، فاإن االأفراد على اختلف 
م�صتوياتهم االجتماعية والثقافية والعرقية، وبغ�س النظر عن اجلن�س 
يتبادلون االأفكار وامل�صاعر واملعلومات، ويناق�صون خمتلف املو�صوعات 
واالأزياء.  املو�صة  عامل  حتى  وال�صيا�صية،  واالجتماعية  االقت�صادية 
اأو  العمل  زملء  اأو  املعارف،  اأو  االأقارب  مع  التوا�صل  يتم  ما  وغالًبا 
 Cassidy et al.,( االأمر عليهم اقت�صار  يعني  اأن ذلك ال  اإال  املهنة، 

.)2011

التي  الو�صائل  هذه  م�صتخدمني  طويًل  وقًتا  االأفراد  ومي�صي 
العمل،  مهام  اأو  االأكادميية،  مهماتهم  اأداء  من  بكثري  اأكرث  جتذبهم 
بلغ  بل  باالإدمان،  وينتهي  للت�صلية،  كو�صيلة  االأمر  يبداأ  ما  وعادة 
م�صتخدمني  اأوقاتهم  ق�صاء  واملراهقني  االأطفال  تف�صيل  اإىل  االأمر 
الت�صوق  مراكز  اأو  امللعب،  يف  ق�صائها  على  التوا�صل،   �صبكات 

.)Sinha  et al., 2016(
الواليات  يف  طالب   )3000( على  اأجريت  درا�صة  وجدت  وقد 
مقابل  بوك،  في�س  ي�صتخدمون  الطلب  من   )90%( اأن  املتحدة 
)%37( ي�صتخدمون تويرت )Dahlstrom et al., 2011(.كما ك�صفت 
�صلوك  اإىل  يوؤدي  للإنرتنت  املفرط  اال�صتخدام  اأن  عن  الدرا�صات 

.)Kandell, 1998( االإدمان واالعتماد النف�صي عليه

2. الدراسـات السابقـة
فيما يلي عر�س الأهم الدرا�صات التي تناولت املو�صوع مرتبة ح�صب 

الت�صل�صل التاريخي، بدًءا من الدرا�صات العربية ثم االأجنبية.

2. 1. الدراسات العربية
اأ�صارت درا�صة )الطيار، 2014(، وهي بعنوان )�صبكات التوا�صل 
االجتماعي واأثرها على القيم لدى طلب اجلامعة: تويرت منوذًجا(. 

اإىل اأثر �صبكات التوا�صل االجتماعي على القيم لدى طلب اجلامعة 
من خلل التعرف على االأهداف الفرعية التالية )بيان االآثار ال�صلبية 
املرتتبة على ا�صتخدام طلب اجلامعة ل�صبكات التوا�صل االجتماعي، 
بيان االآثار االإيجابية املرتتبة على ا�صتخدام طلب اجلامعة ل�صبكات 
التوا�صل االجتماعي، بيان اأثر �صبكات التوا�صل االجتماعي يف تغيري 
املنهج  الباحث  وا�صتخدم  اجلامعة(.  طلب  لدى  االجتماعية  القيم 
من  طالًبا   )2274( من  الدرا�صة  عينة  وتكونت  التحليلي،  الو�صفي 
تخ�ص�صاتهم  اختلف  على  بالريا�س  �صعود  امللك  جامعة  طلب 
العلمية، مت اختيارهم بطريقة ع�صوائية. وتو�صلت الدرا�صة اإىل عدد 
من النتائج من اأهمها: اأن اأهم االآثار ال�صلبية ل�صبكات التوا�صل متثلت 

يف:
التمكن من اإجراء علقات غري �صرعية مع اجلن�س االآخر، االإهمال 
يف ال�صعائر الدينية، واأن اأهم االآثار االإيجابية متثلت يف: االطلع على 
�صبكات  خلل  من  جديدة  اأمور  تعلم  فيه،  نعي�س  الذي  البلد  اأخبار 
التمكني من تخطي  الراأي،  التعبري بحرية عن  التوا�صل االجتماعي، 
حاجز اخلجل، واأن اأهم مظاهر تغيري القيم نتيجة �صبكات التوا�صل 
االجتماعي،  التوا�صل  ل�صبكات  الطالب  ا�صتخدام  تعزيز  يف:  ظهر 

القدرة على خماطبة اجلن�س االآخر بجراأة.
اأما درا�صة )ال�صهري، 2012( فهي بعنوان: اأثر ا�صتخدام �صبكات 
التوا�صل االإلكرتونية على العلقات االجتماعية: الفي�س بوك والتويرت 
منوذًجا، وهدفت اإىل التعرف على االأ�صباب التي تدفع اإىل اال�صرتاك 
العلقات  طبيعة  على  والتعرف  والتويرت،  بوك  الفي�س  موقعي  يف 
االجتماعية عرب هذه املواقع، والك�صف عن االآثار االإيجابية وال�صلبية 
الناجتة عن ا�صتخدام تلك املواقع. ولتحقيق هذه االأهداف اعتمدت 
اال�صتبانة  اأداة  وا�صتخدمت  االجتماعي،  امل�صح  منهج  على  الدرا�صة 
جلمع البيانات؛ حيث مت تطبيق البحث على عينة مكونة من )150( 
بطريقة  اختيارهن  مت  العزيز  عبد  امللك  جامعة  طالبات  من  طالبة 
اأهمها:  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  وقد  ق�صدية. 
بوك  الفي�س  ال�صتخدام  الطالبات  تدفع  التي  االأ�صباب  اأقوى  من  اأن 
والتويرت هي: �صهولة التعبري عن اآرائهن واجتاهاتهن الفكرية التي ال 
كذلك  النتائج  واأ�صارت  املجتمع،  يف  �صراحة  عنها  التعبري  ي�صتطعن 
�صداقاتهن  تعزيز  يف  املوقعني  هذين  من  ا�صتفدن  الطالبات  اأن  اإىل 
اأقاربهن  مع  والتوا�صل  جديدة.  �صداقات  عن  والبحث  القدمية، 
اأن ال�صتخدام الفي�س بوك والتويرت  ا  اأي�صً البعيدين مكانيًّا. كما تبني 
العديد من االآثار االإيجابية، اأهمها االنفتاح الفكري والتبادل الثقايف 

يف حني جاء قلة التفاعل االأ�صري اأحد اأهم االآثار ال�صلبية.
بني  عك�صية  ارتباطية  علقة  وجود  اإىل  ـ  ا  اأي�صً ـ  النتائج  وت�صري 
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وطبيعة  اال�صتخدام  اأ�صباب  وبني  الدرا�صي،  وامل�صتوى  العمر  متغريي 
علقة  توجد  كما  وال�صلبيات،  واالإيجابيات  االجتماعية،  العلقات 
اأ�صباب اال�صتخدام  ال�صاعات، وبني  ارتباطية موجبة بني متغري عدد 
ومعظم اأبعاد طبيعة العلقات االجتماعية واالإيجابيات، يف حني اأثبتت 
اال�صتخدام،  طريقة  متغري  بني  طردية  ارتباط  علقة  وجود  النتائج 

وبني اأ�صبابه وطبيعة العلقات االجتماعية واالإيجابيات وال�صلبيات.
درا�صة  الفل�صطيني،2011(  املراأة  �صوؤون  )مركز  اأجرى  وقد 
بعنوان: ال�صباب و�صبكة التوا�صل االجتماعي. هدفت اإىل التعرف على 
اأ�صباب ا�صتخدام �صبكات التوا�صل االجتماعي، واأكرث هذه ال�صبكات 
ا�صتخداًما يف قطاع غزة، وطبقت على عينة مكونة من )1500( من 
التطبيق  مت  كما  واالإناث؛  الذكور  الفل�صطيني  املجتمع  فئات  خمتلف 
احلقوقية  واملنظمات  االأهلية،  واملنظمات  اخلا�س،  القطاع  على 
واالأكادمييني.  والطلب،  واملوظفني،  املهنية،  والنقابات  والن�صوية، 
وتو�صلت اإىل عدد من النتائج من اأهمها: ا�صتخدام غالبية م�صتخدمي 
اأدوات  اأهم  واأن  م�صتعارة،  اأ�صماء  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات 
التوا�صل االجتماعي امل�صتخدمة هي على الرتتيب: الربيد االإلكرتوين، 
وحمركات البحث، وموقع الفي�س بوك، واأن غالبية م�صتخدمي �صبكات 
�صبكات  من  واحدة  من  اأكرث  يف  ح�صاب  لديهم  االجتماعي  التوا�صل 
التوا�صل االجتماعي، كالفي�س بوك، واليوتيوب، والتويرت، واأن غالبية 
من  اأكرث  منذ  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  ي�صتخدمون  املبحوثني 
عامني. كما بينت النتائج اأن اأهم اأ�صباب امل�صاركة يف �صبكة التوا�صل 
النظر  وجهة  عن  التعبري  يف  الرغبة  هي:  وا�صتخدامها  االجتماعي 
واإن�صاء  التوا�صل  الذات،  وتعزيز  املختلفة  املهارات  تنمية  بحرية، 

ال�صداقات، التعبري عن امل�صاعر والتنفي�س عن االنفعاالت املكبوتة.

2. 2. الدراسات األجنبية.
االإيجابية  االآثار  بحث   )Sinha et al., 2016( درا�صة  حاولت 
مت  وقد  ال�صباب،  جيل  على  االجتماعي  التوا�صل  ل�صبكات  وال�صلبية 
اختيار عينة ع�صوائية مكونة من )48( طالًبا، )26 من الذكور و22 
من االإناث(، من جامعات الهند،  ومت ا�صتق�صاء وجهات نظر الطلب 
حول تاأثري �صبكات التوا�صل االجتماعي على الن�سء مثل: )امل�صنجر، 
الين،  لنك،  اأب،  وات�س  فايرب،  تويرت،  �صبي�س،  ماي  بوك،  في�س 
Facebook, Messaganger, Myspace,Twit- اإلخ(  )يوتيوب،... 
 ،)ter, Hike, Viber, Whatsapp, LinkedIn, Youtube… etc

وتو�صلت الدرا�صة اإىل العديد  من االآثار االإيجابية وال�صلبية ل�صبكات 
التوا�صل االجتماعي على الن�سء.

 ،)Greetham et al., 2011( قبل  من  اأجريت  درا�صة  ويف 

هدفت اإىل التعرف على االآثار االإيجابية وال�صلبية ال�صتخدام �صبكات 
الدرا�صة من )100( من طلب  وتكونت عينة  التوا�صل االجتماعي، 
ل�صبكات  ا�صتخدامهم  متابعة  متت  املتحدة،  اململكة  يف  اجلامعات 
الدميغرافية،  املتغريات  �صبط  مع  اأ�صبوع،  ملدة  االجتماعي  التوا�صل 
فروق  وجود  عن  النتائج  ك�صفت  وقد  للم�صاركني،  العامة  وال�صحة 
ال�صبكات،  هذه  ا�صتخدام  على  املرتتبة  واالإيجابية  ال�صلبية  االآثار  يف 
وتبني وجود فروق تعزى اإىل ال�صمات ال�صخ�صية على متو�صط م�صتوى 

اال�صتخدام لهذه ال�صبكات.  
االآثار  عن  الك�صف  اإىل   )Khouli, 2013( درا�صة  هدفت  وقد 
�صوء  يف  االجتماعي  التوا�صل  ل�صبكات  االأ�صر  ال�صتخدام  ال�صلبية 
التعليمي، ومدة اال�صتخدام، ومت اختيار  متغريات اجلن�س، وامل�صتوى 
وقد  املواقع،  هذه  ت�صتخدم  اأ�صرة   )127( من  مكونة  ع�صوائية  عينة 
اجلوانب  اإىل  النظرة  يف  كبري  اختلف  وجود  عن  الدرا�صة  ك�صفت 
ال�صلبية لهذه ال�صبكات، ح�صب امل�صتوى التعليمي، كما تبني من الدرا�صة 
اأن معظم اجلوانب االأ�صا�صية املهمة التي كان لها اأكرب االأثر يف ت�صور 
االأ�صر للجوانب ال�صلبية خلل ا�صتخدام هذه ال�صبكات تتلخ�س فيما 
ت�صبب  املراهقني  بع�س  قبل  من  املواقع  هذه  ا�صتخدام  )اإ�صاءة  يلي 
الفيديو  واأ�صرطة  ال�صور  ن�صر  احلقيقي،  العامل  عن  االأطفال  عزل 
اأن  عن  ك�صفت  كما  والتقاليد(،  والعادات  للدين  امل�صيئة  واملقاالت 
ـ  )%80( من االأ�صر ت�صتخدم هذه ال�صبكات ملدة ترتاوح ما بني )1 
ا�صتخدام من  معدل  اأعلى  اليوتيوب  موقع  واحتل  يوميًّا،  �صاعات   )5

اأفراد  قبل  ا�صتخدامه )%53( من  ن�صبة  بلغت  العائلت؛ حيث  قبل 
كما  االأ�صر،  من  ت�صتخدمه )42.5%)  الذي  بوك  في�س  مقابل  العينة 
تبني اأن ن�صبة الذكور بلغت )%75) من م�صتخدمي االإنرتنت لدى هذه 
مبتغري  يتعلق  فيما  اأما   ،)25%( االإناث  ن�صبة  بلغت  حني  يف  االأ�صر، 
امل�صتوى التعليمي، فقد كان معظم م�صتخدمي االإنرتنت )%58( ممن 

تعليمهم ثانوية عامة.
الك�صف   ،)Siddiqui & Singh, 2016( درا�صة  تناولت  كما 
التوا�صل  ل�صبكات  وال�صلبية  االإيجابية  واالآثار  اال�صتخدام  ن�صبة  عن 
امل�صتخدمني  ن�صبة  اأن  واأو�صحت  الهندي،  املجتمع  لدى  االجتماعي 
ال�صباب من املجتمع الهندي )%95(، وتبني منها العديد من االآثار 
االإيجابية وال�صلبية ل�صبكات التوا�صل االجتماعي يف التعليم واالأعمال.
 ،)Abdulahi et al., 2014( قبل  من  اأجريت  درا�صة  ويف 
االجتماعي،  التوا�صل  ل�صبكات  ال�صلبية  االآثار  على  التعرف  حاولت 
واملحيط  اأ�صيا  جامعة  يف  والعاملني  الطلب  على  بوك  الفي�س  مثل: 
الهادي يف ماليزيا، وتكونت عينة الدرا�صة من )152( طالًبا وعامًل 
وتراوح  االإناث،  من  و)50%(  الذكور   من   )50%( اجلامعة،  يف 
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ودرجة  فاأقل  العامة  الثانوية  بني  ما  العينة  الأفراد  التعليمي  امل�صتوى 
املاج�صتري فاأكرث، كما تنوعت عينة الدرا�صة من حيث احتواوؤها على 
اأفراد من اأ�صيا، واإفريقيا، واأوروبا، ون�صبة �صئيلة من قارات اأخرى، مت 
اختيارهم بالطريقة الع�صوائية، ومت ا�صتطلع االآراء لديهم حول تاأثري 
على  بوك  الفي�س  يف  ممثلة  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  ا�صتخدام 
ون�صبة  املختلفة،   االأن�صطة  املنت�صبني يف  وم�صاركة  االأكادميي،  االأداء 
اال�صتخدام  لهذه ال�صبكات، وتاأثريها على ال�صحة، من خلل ا�صتبانة 
ا�صتخدام  الطلب  اإدمان  الدرا�صة  من  وتبني  الغاية،  لهذه  اأعدت 
حلفظ  وا�صحة  �صيا�صة  وجود  عدم  من  الرغم  على  بوك،  الفي�س 
االأكادميي  للأداء  تهديًدا حقيقيًّا  ت�صكل  اأنها  تبني  اخل�صو�صية، كما 
وال�صحة؛ حيث يتنا�صب االأداء االأكادميي وال�صحة عك�صيًّا مع ازدياد 

ن�صبة اال�صتخدام للفي�س بوك.

2. 3. التعليق على الدراسات السابقة
املتعلقة  ال�صابقة   الدرا�صات  ا�صتعرا�س  خلل  من  يلحظ 
االجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  مبو�صوع  الباحثني  اهتمام  باملو�صوع 
امل�صتخدمني  فئات  اأو  ومدته،  اال�صتخدام  اأ�صباب  حيث  من  �صواء 
وم�صتوياتهم الدرا�صية واأعمارهم، اأو االآثار االإيجابية وال�صلبية املرتتبة 
الدرا�صات  من  العديد  تو�صلت  وقد  ال�صبكات.  هذه  ا�صتخدام  على 
ال�صبكات  هذه  ال�صتخدام  االإيجابية  االآثار  من  الكثري  اإىل  ال�صابقة 
 Siddiqui &(و  )Sinhaet al., 2016( من  كل  درا�صات  يف  كما 
Singh, 2016(، و)Greetham et al., 2011(  و)الطيار، 2014(، 

و)ال�صهري، 2012(، و)مركز �صوؤون املراأة الفل�صطيني،2011(،  ، كما 
 Sinha et(  تو�صلت اإىل العديد من االآثار ال�صلبية، كما يف درا�صات
 Abdulahi et al.,(و ،)Siddiqui & Singh, 2016(و )al., 2016

2014(، و)Khouli, 2013(، و)Greetham et al., 2011( وبحثت 

الدرا�صات ال�صابقة بع�س املتغريات املتعلقة با�صتخدام هذه ال�صبكات، 
كامل�صتوى الدرا�صي، كما يف درا�صة )Khouli, 2013( التي تبني منها 
اأن  ال�صلبية؛ حيث تبني  االآثار  اإىل  النظرة  وجود فروق ذات داللة يف 
)%58( من امل�صتخدمني هم من فئة ثانوية عامة فاأقل، و)ال�صهري، 
امل�صتوى  بني  عك�صية  علقة  وجود  درا�صته  من  تبني  التي   )2012

درا�صة  يف  كما  اجلن�س،  ومتغري  وال�صلبيات،  واالإيجابيات  التعليمي 
)Khouli, 2013( التي تبني منها اأن ن�صبة امل�صتخدمني لهذه ال�صبكات 
من الذكور ي�صكلون )%75( مقابل )%25) من االإناث، ومتغري العمر 
كما يف درا�صة )ال�صهري، 2012(، حيث تبني وجود علقة ارتباطية 
العلقات  وطبيعة  اال�صتخدام  واأ�صباب  العمر،  متغريي  بني  عك�صية 
اال�صتخدام  �صاعات  وعدد  وال�صلبيات،  واالإيجابيات  االجتماعية 

كدرا�صة )Khouli, 2013( التي ك�صفت عن اأن )%80( من االأ�صر 
يوميًّا،  �صاعات   )5 ـ  بني )1  ما  ترتاوح  ملدة  ال�صبكات  هذه  ت�صتخدم 
ارتباطية  علقة  وجود  منها  تبني  التي   )2012 )ال�صهري،  ودرا�صة 
اأبعاد  موجبة بني متغري عدد ال�صاعات، واأ�صباب اال�صتخدام ومعظم 
كما  ا�صتخداًما  ال�صبكات  هذه  واأكرث  االجتماعية،  العلقات  طبيعة 
يف درا�صة )Khouli, 2013( حيث احتل موقع اليوتيوب اأعلى معدل 
 )53%( ا�صتخدامه  ن�صبة  بلغت  حيث  العائلت؛  قبل  من  ا�صتخدام 
من قبل اأفراد العينة مقابل في�س بوك الذي ت�صتخدمه )%42.5) من 
اأن  عن  ك�صفت  التي   ،)2011 املراأة،  �صوؤون  )مركز  ودرا�صة  االأ�صر، 
اأهم اأدوات التوا�صل االجتماعي امل�صتخدمة هي على الرتتيب: الربيد 
ال�صمات  الفي�س بوك، ومتغري  البحث، وموقع  االإلكرتوين، وحمركات 

.)Greetham et al., 2016(  ال�صخ�صية كما يف درا�صة

3. إجراءات الدراسة 
املنهج

لتحقيق  مللءمته  نظًرا  التحليلي؛  الو�صفي  املنهج  ا�صتخدام  مت 
اأهداف الدرا�صة.

املجتمع والعينة

)ذكوًرا  حائل  مدينة  اأفراد  جميع  من  الدرا�صة  جمتمع  تكون 
بينهم  م�صتجيب   )1300( من  الدرا�صة  عينة  تكونت  كما  واإناًثا(، 
بالطريقة  اختيارهم  مت  االإناث،  من  و)576(  الذكور،  من    )724(
اأع�صاء  من  تي�صر  من  على  اال�صتبانة  توزيع  مت  حيث  الع�صوائية، 
كما  والن�صاء،  الرجال  ب�صطريها  والطلبة يف اجلامعة  التدري�س  هيئة 
وزعت على بع�س املعلمني واملعلمات يف املدار�س، وعلى جمموعة من 

اال�صرتاحات، والبع�س من ربات املنازل )جدول 1(.
التعريفات الإجرائية

ـ �صبكات التوا�صل االجتماعي: وتعرفها الباحثة بالو�صائل االإلكرتونية 
التي ي�صتخدمها االأفراد يف التوا�صل وتبادل املعلومات والفعاليات.
على  املرتتبة  النتائج  بها  ويق�صد  وال�صلبية:  االإيجابية  االآثار  ـ 
اأفراد  ا�صتجابات  وفق  االجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  ا�صتخدام 

الدرا�صة على اال�صتبانة املعدة لهذه الغاية.
اأفراد  ال�صعودي: وهو جمتمع الدرا�صة احلالية املتمثل يف  ـ املجتمع 
متنوعني يف م�صتوياتهم العلمية والثقافية واالقت�صادية والعمرية، 
ممن يتجاوزون الثامنة ع�صرة من جمتمع مدينة حائل يف اململكة 

العربية ال�صعودية.
حمددات الدرا�سة

على  اقت�صارها  يف  الدرا�صة  هذه  تتحدد  املو�سوعيـة:  احلـدود 
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جدول 2 - معامل الت�ساق الداخلي كرونباخ األفا وثبات الإعادة للمجالت والدرجة الكلية
Table 2- The internal coefficient and Cronbach alpha of the questionnaire

الت�صاق الداخليثبات الإعادةاملجال
0.920.87االأثر ال�صلبي

0.890.83االأثر االإيجابي

جدول 1 - التكرارات والن�سب املئوية ح�سب متغريات الدرا�سة
Table 1- Descriptive Statistics for study variables

الن�صبة %التكرارالفئات
72455.7ذكراجلن�س

امل�صتوى العلمي
31924.5ثانوية فما دون

82963.8دبلوم ـ بكالوريو�س

15211.7ماج�صتريـ دكتوراه

1300100.0املجموع

ل�صبكات  وال�صلبية  االإيجابية  االآثار  وهي  واحدة،  ظاهرة  بحث 
)امل�صتوى  متغريي  واأثر  فاعلية،  واأكرثها  االجتماعي،  التوا�صل 
التعليمي، واجلن�س( يف النظر اإىل االآثار ال�صلبية واالإيجابية لهذه 

ال�صبكات، ومل تبحث غريها من الظواهر.
االإيجابية  االآثار  الدرا�صة  تناولت  والزمانية:  املكانية  احلدود 

وال�صلبية ل�صبكات التوا�صل االجتماعي با�صتخدام ا�صتبانة مطبقة 
العربية  باململكة  حائل   مدينة  يف  املجتمع  اأفراد  من  عينة  على 

ال�صعودية خلل الفرتة من اأكتوبر 2016 اإىل فرباير 2017.
اأدوات الدرا�سة

اأوًل: ا�ستبانة الآثار الإيجابية وال�سلبية املرتتبة على ا�ستخدام 

الدرا�صة  اأهداف  لتحقيق  الجتماعي:  التوا�سل  �سبكات 

وال�صلبية  االإيجابية  للآثار  ا�صتبانة  اإعداد  على  الباحثة  عملت 
ال�صتخدام �صبكات التوا�صل االجتماعي بعد االطلع على العديد 
يف  اال�صتبانة  تكونت  حيث  الهدف؛  لهذا  املعدة  املقايي�س  من 
االإيجابية  االأولية من )45( فقرة، )20( فقرة للآثار  �صورتها  
حذف  مت  املحكمني  باآراء  االأخذ  وبعد  ال�صلبية،  للآثار  و)25( 
بع�س الفقرات وتعديل بع�صها االآخر، بحيث تكونت اال�صتبانة يف 
�صورتها النهائية من )28( فقرة، )13( فقرة للآثار االإيجابية، 
يلي:  ما  الدرجات  تاأخذ  بحيث  خما�صي  بتدرج  لل�صلبية  و)15( 
معار�س   ،2 معار�س   ،3 حمايد   ،4 موافق   ،5 ب�صدة  )موافق 
ب�صدة 1(، ومت التحقق من �صدق املقيا�س من خلل عر�صه على 
واالإر�صاد  النف�س،  علم  يف  املتخ�ص�صني  املحكمني  من  جمموعة 

النف�صي، وال�صحة النف�صية،  كما مت قيا�س �صدق البناء للمقيا�س؛ 
حيث بلغ )0.81(.

املعدل  على  للح�سول  ال�سخ�سية  املعلومات  ا�ستبانة  ثانًيا: 

الرتاكمي واملتغريات الدميوغرافية للبحث.

ثبات اأداة الدرا�سة

االختبار  بطريقة  التحقق  مت  الدرا�صة  اأداة  ثبات  من  للتاأكد 
واإعادة االختبار )test-retest( بتطبيق املقيا�س، واإعادة تطبيقه بعد 
الدرا�صة مكّونة من )100(  اأ�صبوعني على جمموعة من خارج عينة 
يف  تقديراتهم  بني  بري�صون  ارتباط  معامل  ح�صاب  مت  ثم  ومن  فرد، 
الداخلي  االت�صاق  بطريقة  الثبات  معامل  ح�صاب  مت  كما  املرتني، 
ح�صب معادلة كرونباخ األفا، واجلدول رقم )2( يبني معامل االت�صاق 
واالأداة  للمجاالت  االإعادة  وثبات  األفا  كرونباخ  معادلة  وفق  الداخلي 

ككل، واعتربت هذه القيم ملئمة لغايات هذه الدرا�صة.

4. نتائج الدراسة
والسلبية  اإليجابية  اآلثار  ما  األول:  السؤال   .1  .4
المترتبة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

من وجهة نظر المجتمع السعودي؟
احل�صابية  املتو�صطات  ا�صتخراج  مت  ال�صوؤال  هذا  عن  للإجابة 
املرتتبة  وال�صلبية  االإيجابية  االآثار  من  لكل  املعيارية  واالنحرافات 
املجتمع  نظر  وجهة  من  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  ا�صتخدام  على 

ال�صعودي، واجلدوالن 3 و 4 يو�صحان ذلك.
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جدول 3 - املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات الآثار الإيجابية املرتتبة على ا�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي من وجهة 
نظر املجتمع ال�سعودي مرتبة تنازليًّا ح�سب املتو�سطات احل�سابية

Table 3 - Mean and standard deviations of the positive effects of the use of social media

الفقراتالرقمالرتبة
املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

امل�صتوى

11
ت�صاعد �صبكات التوا�صل االجتماعي يف ت�صهيل طرق الت�صويق والبيع 

مرتفع4.69.541للمنتجات املختلفة

23
ت�صاعد �صبكات التوا�صل االجتماعي االأفراد املبدعني يف اإي�صال 

مرتفع4.55.620اأفكارهم واإبداعاتهم للنا�س

32
ت�صاعد �صبكات التوا�صل االجتماعي يف م�صاركة اخلربات والتجارب 

مرتفع4.54.599املختلفة للأفراد فيما بينهم

412

توفر �صبكات التوا�صل االجتماعي و�صيلة للفرد للتعبري عما يجول يف 
خاطره بطرق متنوعة كالر�صم وال�صوت والفيديو والتعليق والكتابة 

وغريها من الو�صائل املتعددة
مرتفع4.47.682

55
تعد مواقع التوا�صل االجتماعي من�صة فورية للح�صول على االأخبار 

مرتفع4.39.757واملعلومات

610
ت�صاعد �صبكات التوا�صل االجتماعي يف تقدمي خدمات االإغاثة والدعم 

مرتفع4.31.743والتربعات يف حاالت االأزمات

مرتفع4.29.893توفر �صبكات التوا�صل االجتماعي و�صيلة توا�صل قليلة التكلفة.76

84
ت�صهم �صبكات التوا�صل االجتماعي يف اإحداث التغيري االإيجابي يف 

مرتفع4.26.781املجتمع من خلل �صرعة التوا�صل واالت�صال بني اأفرادها

913
توفر �صبكات التوا�صل االجتماعي و�صيلة للنقا�س احلر حول العديد من 

مرتفع4.26.802الق�صايا

1011
ت�صهم �صبكات التوا�صل االجتماعي يف ن�صر التوعية املجتمعية من 

مرتفع4.24.714االأخطار واالأ�صرار التي قد تلحق به نتيجة تف�صي ظاهرة معينة

مرتفع4.21.836توفر �صبكات التوا�صل االجتماعي مزايا ترفيهية قليلة التكلفة117

129
تعد �صبكات التوا�صل االجتماعي فر�صة جيدة للح�صول على الدخل 

مرتفع4.15.814بالن�صبة لبع�س االأفراد

ا للعمل والتطور الوظيفي138 مرتفع4.06.873توفر �صبكات التوا�صل االجتماعي فر�صً
مرتفع4.34.439االآثار االإيجابية

اأوًل - الآثار الإيجابية

بني  ما  تراوحت  قد  املتو�صطات احل�صابية  اأن  يبني اجلدول )3( 
)4.06 - 4.69(، حيث جاءت الفقرة رقم )1( التي تن�س على »ت�صاعد 
�صبكات التوا�صل االجتماعي يف ت�صهيل طرق الت�صويق والبيع للمنتجات 

بينما   ،)4.69( بلغ  ح�صابي  مبتو�صط  االأوىل  املرتبة  يف  املختلفة« 
االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  »توفر  ون�صها   )8( رقم  الفقرة  جاءت 
ا للعمل والتطور الوظيفي« باملرتبة االأخرية مبتو�صط ح�صابي بلغ  فر�صً

)4.06(. وبلغ املتو�صط احل�صابي للآثار االإيجابية ككل )4.34(.
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ثانًيا - الآثار ال�سلبية

املتو�صطات احل�صابية قد تراوحت ما بني  اأن  يبني اجلدول )4( 
)3.00 - 4.47(، حيث جاءت الفقرة رقم )1( التي تن�س على »توؤدي 
�صبكات التوا�صل االجتماعي اإىل اإدمان ا�صتخدامها وا�صطراب عادات 
النوم؛ نتيجة ق�صاء �صاعات طويلة عليها« يف املرتبة االأوىل مبتو�صط 
»توؤدي  ون�صها   )8( رقم  الفقرة  جاءت  بينما   ،)4.47( بلغ  ح�صابي 
باملرتبة  الطلبة«  بني  اجلماعي  الغ�س  انت�صار  اإىل  التوا�صل  �صبكات 
االأخرية مبتو�صط ح�صابي بلغ )3.00(. وبلغ املتو�صط احل�صابي للآثار 

ال�صلبية ككل )3.75(.
ثالثاً - مناق�سة نتائج ال�سوؤال الأول 

االإيجابية  االآثار  من  العديد  عن  االأول  ال�صوؤال  نتائج  ك�صفت 
ذلك  ويتوافق  االجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  ال�صتخدام  وال�صلبية 
 Siddiqui &(و)Sinha et al, 2016( من  كل  درا�صات  نتائج  مع 
 Abdulahi et(و  ،)Greetham et al., 2011(و  ،)Singh, 2016

و)الطيار،   )Khouli, 2013(و  ،)2012 و)ال�صهري،   )al., 2014

2014(، و)مركز �صوؤون املراأة الفل�صطيني، 2011(.

على  املرتتبة  وال�صلبية  االإيجابية  االآثار  باأن  ذلك  يعلل  وقد 
اأداة  اأمر ال خلف فيه، فكل  التوا�صل االجتماعي  ا�صتخدام �صبكات 
فوائد،  ا�صتخدامها  الفرد يف حياته، يرتتب على  ي�صتخدمها  جديدة 
وقد ترتتب �صلبيات؛ لذا اتفقت الدرا�صة مع مثيلتها من الدرا�صات 

يف هذه الناحية.

التواصل  شبكات  أكثر  ما  الثاني:  السؤال   .2  .4
االجتماعي استخداًما لدى المجتمع السعودي؟

للإجابة عن هذا ال�صوؤال مت ا�صتخراج التكرارات والن�صب املئوية 
واجلدول )5( يبني اأن ال�صبكة االأكرث ا�صتخداًما هي ان�صتغرام؛ حيث 
بلغت ن�صبة امل�صتخدمني لها )%23.2( من عينة الدرا�صة، بينما كانت 
اأقل هذه ال�صبكات ا�صتخداًما هي في�س بوك وبلغت ن�صبة ا�صتخدامها 

.)10.5%(
مناق�سة نتائج ال�سوؤال الثاين 

اأكرث �صبكات التوا�صل االجتماعي  اأن  ك�صفت نتائج الدرا�صة عن 
ا�صتخداًما هي على الرتتيب التايل: )ان�صتغرام، �صناب �صات، وات�س 

جدول 5 - التكرارات والن�سب املئوية ح�سب متغريات الدرا�سة
Table 5- Percentages of most used Social media variables

الن�صبة %التكرارالفئات

اأكرث �صبكات التوا�صل االجتماعي 
ا�صتخداًما

30223.2ان�صتغرام

29322.5�صناب �صات

29122.4وات�س اب

27721.3تويرت

13710.5في�س بوك

1300100.0املجموع

اجلن�س  متغريي  ح�سب  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ل�ستخدام  الإيجابية  للآثار  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   -  6 جدول 
التعليمي وامل�ستوى 

Table 6- The positive effects of social media use  distributed by gender and educational level

العددالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابي

اجلن�س
4.40.404724ذكر

4.26.466576اأنثى

امل�صتوى التعليمي
4.27.510319ثانوية فما دون

4.33.404829دبلوم ـ بكالوريو�س

4.56.391152ماج�صتري ـ دكتوراه
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اأب، تويرت، في�س بوك(، والدرا�صة بذلك تختلف مع درا�صات كل من  
)Khouli, 2013(؛ حيث احتل موقع اليوتيوب اأعلى معدل ا�صتخدام 
من قبل العائلت؛ فقد بلغت ن�صبة ا�صتخدامه )%53) من قبل اأفراد 
العينة مقابل في�س بوك الذي ت�صتخدمه )%42.5( من االأ�صر، ومع 
درا�صة )مركز �صوؤون املراأة الفل�صطيني، 2011(، التي ك�صفت عن اأن 
اأهم اأدوات التوا�صل االجتماعي امل�صتخدمة هي على الرتتيب: الربيد 
ذلك  يعلل  وقد  بوك.  الفي�س  وموقع  البحث،  وحمركات  االإلكرتوين، 
باأن اأكرث ال�صبكات ا�صتخداًما يختلف باختلف املجتمع املجرى عليه 

الدرا�صة، فلكل جمتمع خ�صو�صيته وتف�صيلته.

متغيري  من  كل  أثر  ما  الثالث:  السؤال   .3  .4
)المستوى التعليمي، والجنس( على اآلثار اإليجابية 
والسلبية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي؟

احل�صابية  املتو�صطات  ا�صتخراج  مت  ال�صوؤال  هذا  عن  للإجابة 
ال�صتخدام  وال�صلبية  االإيجابية  االآثار  من  لكل  املعيارية  واالنحرافات 
وامل�صتوى  اجلن�س،  متغريي  ح�صب  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات 

التعليمي واجلدول )6( يبني ذلك.
اأوًل - الآثار الإيجابية

احل�صابية  املتو�صطات  يف  ظاهريًّا  تبايًنا   )6( اجلدول  يبني 
التوا�صل  �صبكات  ال�صتخدام  االإيجابية  للآثار  املعيارية  واالنحرافات 
االجتماعي ح�صب متغريي اجلن�س، وامل�صتوى التعليمي ب�صبب اختلف 

الفروق  داللة  ولبيان  التعليمي  وامل�صتوى  اجلن�س  متغريي  فئات 
التباين  حتليل  ا�صتخدام  مت  احل�صابية  املتو�صطات  بني  االإح�صائية 

الثنائي  جدول )7(. حيث يتبني االآتي:
الأثر  تعزى   )α = 0.05( اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود  ـ 
بلغت  اإح�صائية  بداللة   )17.637( ف  قيمة  بلغت  حيث  اجلن�س؛ 

)0.000(، وجاءت الفروق ل�صالح الذكور. 

الأثر  تعزى   )α = 0.05( اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود  ـ 
امل�صتوى التعليمي؛ حيث بلغت قيمة ف 14.538 بداللة اإح�صائية بلغت 

.)0.000(

املتو�صطات  بني  اإح�صائيًّا  الدالة  الزوجية  الفروق  ولبيان   
هو  كما  �صيفيه  بطريقة  البعدية  املقارنات  ا�صتخدام  مت  احل�صابية 
اإح�صائية  يتبني وجود فروق ذات داللة   مبني يف اجلدول )8(. حيث 
)α = 0.05( بني ماج�صتري  ـ دكتوراه من جهة وكل من ثانوية فما 
ل�صالح  الفروق  وجاءت  اأخرى،  جهة  من  بكالوريو�س  ـ  ودبلوم  دون 

ماج�صتري ـ دكتوراه.
ثانًيا - الآثار ال�سلبية.

احل�صابية  املتو�صطات  يف  ظاهريًّا  تبايًنا   )9( اجلدول  يبني 
التوا�صل  �صبكات  ال�صتخدام  ال�صلبية  للآثار  املعيارية  واالنحرافات 
االجتماعي ب�صبب اختلف فئات متغريي اجلن�س، وامل�صتوى التعليمي.
مت  احل�صابية  املتو�صطات  بني  االإح�صائية  الفروق  داللة  ولبيان 
الثنائي كما يف اجلدول )10(. حيث يتبني  التباين  ا�صتخدام حتليل 

جدول 7 - حتليل التباين الثنائي لأثر اجلن�س وامل�ستوى التعليمي على الآثار الإيجابية
Table 7 - ANOVA of Gender and Educational Level effects on Positive Use of Social Media

الدللة الإح�صائيةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

3.23313.23317.637.000اجلن�س

5.33022.66514.538.000امل�صتوى التعليمي

237.5881296.183اخلطاأ

249.8461299الكلي

جدول 8 - املقارنات البعدية بطريقة �سيفيه لأثر امل�ستوى التعليمي على الآثار الإيجابية
Table 8- T-test the effect educational level on the positive perception

ماج�صتري - دكتوراهدبلوم - بكالوريو�صثانوية فما دوناملتو�صط احل�صابي

االآثار االإيجابية 
4.27ثانوية فما دون

4.33.06دبلوم ـ بكالوريو�س

*23.*4.56.29ماج�صتري ـ دكتوراه

.)α = 0.05( دالة عند م�ستوى الدللة *
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االآتي:
وجود فروق ذات داللة اإح�صائية )α = 0.05( تعزى الأثر اجلن�س؛   ـ 
حيث بلغت قيمة ف 6.502 بداللة اإح�صائية بلغت 0.011، وجاءت 

الفروق ل�صالح الذكور. 
وجود فروق ذات داللة اإح�صائية )α = 0.05( تعزى الأثر امل�صتوى  ـ 
العلمي؛ حيث بلغت قيمة ف 11.834 بداللة اإح�صائية بلغت 0.000.
املتو�صطات  بني  اإح�صائيًّا  الدالة  الزوجية  الفروق  ولبيان 
هو  كما  �صيفيه  بطريقة  البعدية  املقارنات  ا�صتخدام  مت  احل�صابية 
 مبني يف اجلدول )11(. حيث يتبني وجود فروق ذات داللة اإح�صائية 
)α = 0.05( بني ماج�صتري ـ دكتوراه من جهة وكل من ثانوية فما دون 
ودبلوم ـ بكالوريو�س من جهة اأخرى، وجاءت الفروق ل�صالح ماج�صتري 

ـ دكتوراه.
ثالثاً - مناق�سة نتائج ال�سوؤال الثالث

وال�صلبية  االإيجابية  االآثار  يف  فروق  وجود  عن  الدرا�صة  ك�صفت 
املرتتبة على ا�صتخدام �صبكات التوا�صل االجتماعي تعزى اإىل متغري 
مع  ذلك  ويتوافق  دكتوراه،  ـ  ماج�صتري  فئة  ل�صالح  التعليمي  امل�صتوى 
التي   )Khouli, 2013( كدرا�صة  ال�صابقة،  الدرا�صات  بع�س  نتائج 
تبني منها وجود فروق ذات داللة يف النظرة اإىل االآثار ال�صلبية؛ حيث 
فاأقل،  عامة  ثانوية  فئة  من  هم  امل�صتخدمني  من   )58%( اأن  تبني 

عك�صية  علقة  وجود  منها  تبني  التي   ،)2012 )ال�صهري،  ودرا�صة 
الدرا�صة  ك�صفت  كما  وال�صلبيات،  واالإيجابيات  التعليمي  امل�صتوى  بني 
عن وجود فروق يف االآثار االإيجابية وال�صلبية املرتتبة على ا�صتخدام 
�صبكات التوا�صل االجتماعي تعزى اإىل متغري اجلن�س ل�صالح الذكور، 
ويتوافق ذلك مع نتائج درا�صة )Khouli, 2013( التي تبني منها اأن 
ن�صبة امل�صتخدمني لهذه ال�صبكات من الذكور ي�صكلون )%75( مقابل 

)%25( من االإناث.
طرديًّا  يتنا�صب  التعليمي  امل�صتوى  ارتفاع  باأن  ذلك  يعلل  وقد 
ال�صبكات،  هذه  ا�صتخدام  على  املرتتبة  بال�صلبيات  الوعي  مدى  مع 
واال�صتفادة ما اأمكن من اإيجابياتها من ناحية اأخرى؛ كما اأن طبيعة 
احلياة التي يعي�صها الذكور، والتي تزيد من �صعة اطلعهم على االآثار 
الناجمة عن ا�صتخدام اأي و�صيلة جديدة، قد تكون وراء وعيهم االأكرب 

باالآثار الناجمة عن ا�صتخدام هذه ال�صبكات.

5. الخاتمـة 
5. 1. االستنتاجات

مما �صبق تبني لنا كيف غدت �صبكات التوا�صل االجتماعي روتيًنا 
يوميًّا ملختلف البيئات وال�صعوب، ولها تاأثرياتها املختلفة على النا�س، 
تكلفتها،  وتقل  ال�صبكات،  هذه  جودة  تزداد  التكنولوجي  النمو  ومع 

جدول 9 - املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للآثار ال�سلبية ل�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي تبًعا ملتغريي اجلن�س، وامل�ستوى التعليمي
Table 9 - negative effects of using social media distributed by gender and educational level

العددالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابي
3.82.626724ذكراجلن�س

3.67.537576اأنثى

3.70.579319ثانوية فما دونامل�صتوى التعليمي

3.73.589829دبلوم ـ بكالوريو�س

4.02.574152ماج�صتري ـ دكتوراه

جدول 10 - حتليل التباين الثنائي لأثر اجلن�س وامل�ستوى العلمي على الآثار ال�سلبية ل�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي
Table 10- ANOVE test: the effect of gender and educational level on negative social media use

الدللة الإح�صائيةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

2.21212.2126.502.011اجلن�س

8.05224.02611.834.000امل�صتوى العلمي

.440.9051296340اخلطاأ

455.3091299الكلي
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للموؤ�ص�صات  فاعلة  اأداة  منها  يجعل  ما  ا�صتخدامها؛  جماالت  وتت�صع 
لهذه  الكثرية  املزايا  وجود  ومع  وال�صبابية،  وال�صيا�صية  التجارية 
ال�صبكات فاإن لها الكثري من االآثار ال�صلبية التي ال بد من احلد منها، 

كما اأن لها الكثري من االآثار االإيجابية التي ال بد من التعرف عليها.

5. 2. التوصيات
�صلبيات  بر�صد  املحلي  املجتمع  ومنظمات  االأ�صرة  وعي  �صرورة  ـ 

�صبكات التوا�صل االجتماعي.
ـ اإيجاد الربامج الكفيلة بتوعية االأ�صر واالأفراد باال�صتخدام االأمثل 

ل�صبكات التوا�صل االجتماعي.
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