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  ةشبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بالمتغّيرات االجتماعيّ طالب جامعة القصيم ل استخدامدرجة 

 علي سليم منصور الحربي
 *محمد العربيد. 

 

 ملخص:
شدددت ال التوا ددد  جدددة ا دددتالدام مدددال جامعدددة ال  دددي  لدر ف تعدددر  إلددد  هددد ا الدرا دددة ال اليدددة 

وا دتالدام  يهدا  ،ا( مالتد979من ) تهانا عين، تكو  االجتماعي ةتها بتعض المتغي رال ااالجتماعي وعاق
التدويتر  يا هدأكثر شدت ال التوا د  االجتمداعي ا دتالدام   أن   إل لا تو   و  المنهج الو في المس ي،

طدال م ارندة با لشت ال التوا   االجتماعي نسانية أكثر ا تالدام  إلمال العلوم ا ث  اليوتيول، وأن  
يسددتالدمون شددت ال التوا دد  االجتمدداعي بهدددف التسددلية هدد  الدد  ن أعلدد  نسددتة  أن  و ة، الكليددال العلمي دد

من قت  أ دراد عيندة مرتفعة لشت ال التوا   االجتماعي  عدد  اعال اال تالدام اليومي   وأن   ،والتر يه
الطددال  أن  ، و (%34.9 داعال والتالغدة ) 4-3ا أعلد  نسدتة للد  ن يسدتالدمونها بدين كاندو الدرا دة، 

ا لشدت ال التوا د  االجتمداعي  دي عدددد أكثدر ا دتالدام   9999-0555 در اال دلد  المنتمدين إلد  أ  
دددلانتدددا جالوبندددال علددد   ، دددركثر 7 ددداعال  مدددن أبر هدددا  ،بعدددض التو ددديالإلددد  الدرا دددة  ،   دددد تو  
 ق مالتلفة.ا وبطر  ،لتوعية  ي المملكة العربية السعوديةمجال ا ي اال تمرار 

 شت ال التوا   االجتماعي، مال جامعة ال  ي ، المتغي رال االجتماعية. الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Use of Qaseem University Students for Social Networks 

and their Relation to Social Variables 

Ali Salim Mansour Al Harbi 
*Arabi -Mohammad Al .Dr 

Abstract: 

This study aimed at investigating the degree of use of Qaseem 

University students for social networks and their relation to social variables. 

The study sample consisted of (979) male students. The study used the 

descriptive survey approach in data collection. The study results revealed 

that Twitter was the most used social network followed by YouTube. Also it 

was revealed that   human faculties students were using social net works 

more than students of the scientific faculties, and that the social networks 

were used mostly for entertainment. It was indicated that the daily use for 

social networks was high with a percentage of (34.9%) and an average of (3-

4) hours daily. Besides, the results showed that students belonging to 

families with (5000-9999) income used the social networks for at least 7 

hours daily. It was recommended to conduct continual awareness programs 

in the Kigdom of Suadi  Arabia in varied ways.  

Keywords: Social Networks, Qaseem University Students, Social 

Variables. 
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 مقدمة ال
ع د ثورة  ي مجال ت نية المعلومال واالت االل ال د ثة بش   غير أ يشهد العال  المعا ر 

رل شت ال التوا   االجتماعي بش   كتير ومتاحق، حت  أ ت ا الظاهرة مستوق؛   د تطو  
 ولا ة الشتال الجامعي. ،لالشتا  يا ا وترثير  ا وشيوع  األكثر انتشار  
إعامية جد دة، الت   واقعها بواقع  ال د ثة و ا   أ ر ل تكنولوجيا االت ال والمعلومالوقد 

م ماأ من حياته  االجتماعية، جزلا ال  تجز   أل راد اليومي، وأ ت اا لربط الناس بعضه   َو  
العد د من الدرا ال والت وث العلمية دل الماضية، أك   بتعض  ي بيئة ا تراضية.  في السنوال ال ليلة

التي  م ا لأل راد وك ا الجماعال  ي  تها،الكتير ل ج  مواقع الشت ال االجتماعية وشعتي النمو  
 اآللر ه العال  بممار ة عملية االت ال والمشاركة وتفاع  بعضه  مع بعض جميع أن ال

(Hadadi,2015.) 
واقع عل  شت ة اإلنترنا، ظهرل مع الجي  الثاني الشت ال االجتماعية مجموعة من الم وتعد  
بنية مجتمع ا تراضي، يجمع بين أ رادها  دال التوا   بين األ راد  "، تساه   يweb2للويب "

يت  التوا   بينه  من لال الر ا  ، أو االماع عل  الملفال الشال ية، ومعر ة و اهتمام مشترك، 
الة للتوا   االجتماعي بين األ راد،  وال ض، وهي و يلة  ع   تي ونها للعر  ألتاره  ومعلوماته  التي

 ف إليه  من لال السياقال اال تراضيةالتعر   أ دقال ت   م كانوا أ دقال من الواقع االجتماعي، أأ
(Awes,2012.) 

من حياة الكثير من األ راد، وبنال  عليه  وميًّا  ت ا مواقع التوا   االجتماعي جزلا  أل د و 
ن أن  تتي   ،ام با تطاع الرأي بين الطلتة  ي جامعة مؤتة عن مواقع التوا   االجتماعيت   ال ي

هال معر ية مالتلفة،  كان متو ط جلوس ولدى التعض تشو   ،معظ  الطلتة يستالدمون مواقع مالتلفة
( 05-4(  اعال  ي أوقال االمت انال، و)3-2الطلتة عل  مواقع التوا   االجتماعي ما بين )

ن إحيث  ؛ اعتين(  وميا   - اعة )½ ي األوقال العادية، وكان األقلية يستالدمونه من  اعال  
 وعدم قدرته  عل  ح  ه ه المش لة ،معظ  الطلتة كانوا يش ون من إدمانه  عل  ه ا الموقع

(,2012Radi). 
ن العد د من مستالدمي الشت ة العنكتوتية ال يميزون بين إل  أ( (Mansour,2012ويشير 
من اإلنترنا وم طلح الويب،  اإلنترنا منظومة وا عة ت توي عل  العد د من الالدمال  م طلح
ضا ة إ: المواقع اإللكترونية المتنوعة، وشت ال التوا   االجتماعي، ومواقع الم ادثة وال وار، مث 
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ه و رعة س  ب درته وإم اناتا الويب  هو مشروع  ت  إل  لدمال التريد اإللكتروني، والت ث وغيرها، أم  
  لي ون شت ة معلومال دال  م      جد دكاديمي أ( مشروع 25عرف بالويب )وما ي  ، ن له للمعلومال

 اإلنترنا.
ز بالتفاعلية (  تمي  25الويب ) ( أن  (Mohammed,2011  كر  أيضا و ي مجال التعلي 
ومر   ومتفاع   مست ت  المتعل   ، وتجع  ن تنت   بالتعلي  إل  التعل  أوالمرونة التي من شرنها 

،  الجميع يشارك  ي المتعل مينا ما بين ا، وتكامليًّ ومشارك  ي آن واحد، كما أنها تجع  التعلي  تعاونيًّ 
الت رير والنشر واإلضا ة والتعليق، وتعم  عل  ر ع مموح الطال وتشجعيه  عل  المشاركة  ي 

 التعلي  والتعل  بش   أقوى.
رنها منظومة من ب( شت ال التوا   االجتماعي (Radi,2003يعرف  ي ه ا المجال و 

ربطه عن مريق     الشت ال اإللكترونية التي تسمح للمشترك  يها بإنشال موقع لاص به، ومن ثَ 
 ن لد ه  االهتمامال والهوايال نفسها.ينظام اجتماعي إلكتروني مع أعضال آلر 

بوا طة عناوين متفردة رنها نظام معلومال عالمي  ت   بتعضه ب( Hejab,2011 ها )ويعر  
 معتمدة عل  بروتوكول اإلنترنا أو لواح ه وتوابعه الفرعية. 

رال الت نية  ي ( أن  ئة الشتال ه  األكثر مواكتة للتطو  (Abu Fashlah,2011 د  ويع
لمتطلتال  وق العم  المتزا دة  ن  أكون معظمه  جزلا من العملية التعليمية، كما  ؛مجتمعاته 
عن عوام  ألرى  بال درة عل  ا تيعال وا تالدام ومتابعة الت دم التكنولوجي،  ضا   أ ا ا والمرتتطة
 كالتوا   وقضال وقا الفراغ. ، ي حياة الشتال مهمًّاا ت  رك     يها المعلوماتية م  تش   

ف شت ال التوا   االجتماعي برنها شت ة مواقع تعم  عل  تسهي  ال ياة االجتماعية وتعر  
وبعد  ان األ دقال ال دام  من االت ال بعضه  بعض  تم   و معارف واأل دقال، بين مجموعة من ال

ا من التوا   المر ي وال وتي وتتادل ال ور وغيرها من اإلم انال نه  أيض  وتم    ،مول  نوال
 (.Mahmoud,2011التي تومد العاقة االجتماعية بينه  )

 ت يه  عل  ات ال    إل  ح   التو   تجد أن األ راد  ي مالتلف ب اع األرض  شلوا  ي وعليه، 
 ي حين تدللا التكنولوجيا ب   ما أوتيا من قوة لت دم له  ال لول الج رية التي ت ضي عل   ،دا  

وه ا وحده  ،قه  وتعم  عل  ت ريب المسا ال بين مشارق األرض ومغاربهاجميع المش ال التي تؤر  
، (Arab Organization for Administrative Development,2013كاف لمعتن ي تلك النظرية )

ومن َث    من لال شت ال التوا   االجتماعي  تفاع  الفرد مع اآللرين ولكن بطري ة مالتلفة عن 
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الطرا ق المعتادة، وتساعده شت ال التوا   االجتماعي بسهولة التفاع  مع  ئال مالتلفة من 
 (Hassan,2005المجتمع )

جعلا عاقال األ راد أكثر تدالا واعتماد بعضها عل    شت ال التوا   االجتماعي قد
 حيث أ تح ك   رد يعيش  ي الساحة الاللفية لآللر ؛بعض مما كان عليه األمر  ي الماضي

(Rahoma,2008.) 
ا شت ال التوا   االجتماعي برنها شت ال اجتماعية تتيح التوا   لمستالدميها ف أيض  وتعر  

رل  ي مفهوم التوا   والت ارل بين غي  وقد  ي العال ،  و ي أي م ان ،ون ؤ  ي أي وقا يشا
ل  ي اآلونة األليرة ، وتعد  الناس  العاقال بين الشعور، واكتستا ا مها االجتماعي كونها تعز  

 :هي ،بر  شت ال التوا   االجتماعيأوظيفتها االجتماعية لت تح و يلة تعتيرية واحتجاجية، و 
 FaceBook( )Sudaneseها شت ة الفيستوك )وأهم   ،اليوتيولتويتر، و و (، FaceBookالفيستوك )

& Mansour,2016.) 
 أن  إل   (Dowell., Burgess & Flores,2011) وأشارل درا ة داول وبركر  و لور 

م تتي أو  حا ولا ي   إل  جها  ( عام  07و 03)بين ( من الَطَلَتة ال  ن تتراوح أعماره  77٪)
 .م مول حا ول

 :مشكلة الدراسة
 رتادها عل  المواقع والمنتديال التي  تست واو ا   وشت ال التوا   االجتماعي ال د ثة  إن  

 ي الغالب الشتال الجامعي، وه  أه  الفئال  ي المجتمع؛ حيث إنه   ئة نشيطة  ي ا تالدام مواقع 
ا إل  التوا   االجتماعي، ويعود الفض   ي تطور المجتمعال  ي الغالب إل   ئة الشتال، ونظر  

كون المجتمع السعودي من المجتمعال الشاب ة التي يعد   يها ا تالدام شت ال التوا   االجتماعي 
(  ي درا ة مت  ها عل  ملتة جامعة اإلمام م م د بن (Al-Ashram,2015مرتفع ا؛ حيث أشار 

بنستة   عود اإل امي ة  ي الرياض إل  أن  الشتال الجامعي يستالدم مواقع التوا   االجتماعي
( إل   يادة ا تالدام الشتال (Al-Sederi,2014(، كما أشارل بعض الدرا ال كدرا ة 055%)

( منه  يستالدم الفيستوك، وأشارل %77الجامعي لتعض مواقع التوا   االجتماعي؛ حيث إن  )
 ( من الشتال الجامعي يستالدم التويتر بانتظام.%40إل  أن  ) ((Al-Swed,2015درا ة 

 لطر  أ كان  ،األ راد والجماهير  يا ونشطا   ي الترثير ك الشت ال دورا  حيويًّ تل أد لوقد 
 ،ف بين الناس والشتال والنشلها بدور نشر الفكر المتطر  ا تالداماتها غير الم تولة اضطاعَ 
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وترويجها لأل كار المعادية لإلنسانية والمجتمع لتساعد عل  تمزيق المجتمع وتفكيك نسيجه وتدمير 
نتا جها وتضم نا أما   ي ت  يق أهداف غير مشروعة،  ، ة بين  ئاتهبغرس األ كار المتطر  كيانه 

المنظورة مزيد من نمو العنف واإلرهال وال راعال المريرة بين الجماعال والمجتمعال ومزيد من 
 ف الفكري الت ث عن دور شت ال التوا   االجتماعي  ي نشر التطر  إن    لكل  ،التالريب والتدمير

 .وقا مض  المجتمع يفرض ااته  ي الظروف اآلنية أكثر من أي   ي 
وقد بر ل مش لة الدرا ة ال الية من لال الت ال التاحث بعدد من الشتال الجامعي الملت  ين 

ا عل  وتر يس   ، ي جامعة ال  ي ، ال  ن أشاروا إل  ا تالدامه  شت ال التوا   االجتماعي ب ثرة
شت ال التوا   االجتماعي من وجهة نظر الشتال و ف  ة كم اولة لترتي ه ه الدرا نما  ت 

 . ي جامعة ال  ي  وعاقتها بتعض المتغي رال االجتماعية الجامعي السعودي
 أسئلة الدراسة:

 ؟ من وجهة نظره شت ال التوا   االجتماعي درجة ا تالدام مال جامعة ال  ي  ل ما .0
لدى مال جامعة ال  ي  من     االجتماعيما الهدف الر يس من ا تالدام شت ال التوا .2

 ؟وجهة نظره 
 ي ا تالدام شت ال التوا    (α ≤ 5.50ه  هناك  روق اال داللة إح ا ية عند مستوى ) .3

 ؟ للكلية ودل  األ رة والسنة الدرا يةاالجتماعي تتعا 
 أهداف الدراسة

 ية:تتنطلق الدرا ة من األهداف اآل
 .من وجهة نظره شت ال التوا   االجتماعي ال  ي  لت د د درجة ا تالدام مال جامعة  .0
 .من وجهة نظره  الكشف عن الهدف الر يس من ا تالدام شت ال التوا   االجتماعي .2
للكلية ودل  األ رة ا تتع   ،شت ال التوا   االجتماعيا ت  ال وجود  روق  ي ا تالدام  .3

 .والسنة الدرا ية
 راتها:أهمية الدراسة ومبرّ 

 ّية:األهمّية النظر  
 ،ة  ي الوقا ال اضرأهمية لا    اا د  تتناول موضوعا يع أنهاد أهمية ه ه الدرا ة  ي تت د  

أال وهو دور شت ال التوا   االجتماعي ال د ثة من منظور الشتال الجامعي السعودي كظاهرة 
ليس   ط  ي المجتمع السعودي ب   ي  ا ر  ،ها بش   غير مستوق عل  ما  تدو من المثتا نمو  
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ِق ة، العالمي   حد  إل  لمجتمعال العربية ا وقد بر ل أهمية الدرا ة ال الية من أهمية الموضوع الم َتَطرُّ
إليه، وهو شت ال التوا   االجتماعي؛ لما لها من دور  ي الترثير  ي هؤالل الشتال من جميع 

 الجوانب.
 األهمّية التطبيقّية:

اإلعام والمرب ين وال ا مين عل  رعاية الشتال يم ن اإل ادة من ه ه الدرا ة  ي توجيه و ا   
الجامعي بش   لاص  حول كيفية ا تالدام شت ال التوا   االجتماعي لتجن ب مالامرها الح ا، كما 

 ما  تعل ق بشت ال التوا   االجتماعي. يم ن اإل ادة منها  ي اقتراح برامج توعوية للشتال  ي
  Theoretical Framework اإلطار النظري:

إن  المجتمع ال الي أ تح مجتمعا متسارعا،  ل  يعد باإلم ان متابعة التطو رال ال ا لة  
به، ومن أه   تلك التطو رال السريعة االنتشار الوا ع ال تالدام شت ال التوا   االجتماعي برنواعها 

فيض من المالتلفة، ومم ا ال شك   يه أن  ه ا اال تالدام ي تاج إل  درا ة وتم يص؛ من أج  التال
 ألطاره وتجاو  أية ترثيرال  لتية يستتها  ي المجتمع.

   د أ تحوقربا من المستالدم،  تفاعا شت ال التوا   االجتماعي من أه  التطتي ال تعد  و 
وأيضا  ،ة إل  م توى ال ف ةإلضا وك لك ا ،باإلم ان التعليق عل  المادة الم توبة وإبدال الرأي

مواقع  هيمعظ  شت ال التوا   االجتماعي الموجودة حاليا  ا أن  كم التغيير  ي م توى الموقع،
 ،ةالم ادثة الفورية، والر ا   الالا    :مث  ،مجموعة من الالدمالغل  الم ستالِدمين م ويب ت د  

 (.Al-Abeid,2015) الوالفيد و، ومشاركة الملف   ،والتريد اإللكتروني
ز بالتفاعلية والمرونة (  تمي  25) الويب ( أن  (Mohammed,2011و ي مجال التعلي    كر

 ومر ا مست تاه  ، وتجعلالتعل  م ور التعلي  إل  بالطالب من م ور  ن تنت  أالتي من شرنها 
طموح الوتعم  عل  ر ع  ،ه أكثر تعاونا مع اآللرين ي آن واحد، كما أنها تجعل اومشارك ومتفاعا
 .ة المالتلفةجوانب ال ياة ال ياوتشجعيه عل  المشاركة  ي  لديه

رنها منظومة من ب( شت ال التوا   االجتماعي (Radi,2012فو ي ه ا المجال يعر  
ربطه عن مريق     الشت ال اإللكترونية التي تسمح للمشترك  يها بإنشال موقع لاص به، ومن ثَ 

 ن لد ه  االهتمامال والهوايال نفسها.ينظام اجتماعي إلكتروني مع أعضال آلر 
مة عتر شت ة اإلنترنا تسمح لأل راد ضمن الجتماعي هي لدمة م د   شت ال التوا   ا

راته  عن اواته  بو امة مواقعها بتعريف أنفسه  من لال بنال ملفال تعريف شال ية و ق ت و  
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ول والمساب ال ال  يرة واال تطاعال، كما تتيح له  التيار ور والفيد و وال   الن وص وال   
االت ال، وترتتط تلك الملفال مع بعضها من لال شت ة ها لة  ياأل راد ال  ن يشتركون معه   

 (.Boyd,2007 دقال دال  تلك المواقع )من قوا   األ
تويتر تتر  من لالها بعض المش ال موقع  التي ومن بين مواقع الشت ال االجتماعي ة

(Twitter)شت ة التوا   االجتماعي من لال حيث  إن   ؛ ( تويترTwitter ) الطالب حرًّا  تجع
للطال بإر ال وقرالة أعمال المستالدمين اآللرين،   من لاله يسمح ؛نال ال غيرةالمدو   ي كتابة 

؛ حيث ( بش ٍ  متزا دTwitterويزداد  عدد  مستالدمي تويتر ) .حر ا   045والتغريدة  هي ر الٌة ت َا 
لة لدى الشتال  ي  لون )يعد  و يلة التوا   االجتماعية األول  المفض  ( %05السعودية، ال  ن يش  

( مليون  ي المملكة العربية السعودية 4.7من إجمالي عدد الس ان؛ حيث بلغ مستالدمو تويتر )
 (.Al-Ghamidi & Al- Hadithi,2015وحدها )

ناط بها ر ع المؤ سال التعليمية التي    أ هاألن ؛الجامعال دورا  كتيرا  ي ت ريك التنمية وتؤد ي
 ا ية للت وث العملية والتطتي ية التي بدونها ه المجتمع، وهي تمث  المراكز األإلي اجتو ير ما ي ت

 ي التنمية  كما أن  لها الدور الكتيرم معر ي أو اقت ادي أو اجتماعي، ت د   ي  أي عب إحداث 
  لتعل  لم انال ولترال إمن  لطابها ومنتستيها والمجتمع الم لي الم يط بهام الشاملة بما ت د  

 ها ووظا فها وبرامجها تغييراٍل نن ت دث دا ما  ي بنياأ يها، وه ا يفرض علوالتطوير والتدريب
ة ما  تعلق بالشتال تتنا ب مع ما يطرأ من تغييرال  ي المجتمع وما ي يط به  من تطو رال، ولا  

(Sharqi,2008.) 
  ر ا العولمة  تال االندماج  ي ظ   دركا ح ومة المملكة العربية السعودية متطل  أوقد 

ر األ ا ي بين الدول الالمس رل المملكة المؤش  حيث ت د   ؛عل  ت  ي ها اوعمل عل  الو ال بها
المرتتة األول  بين  تتتو أا جعلها مم   ،قطاعال تكنولوجيا المعلومال واالت االل جميعاألوا    ي 

رال الت نية ال د ثة  ي رعاية الشتال واالهتمام االدول العربية والمرتتة الرابعة عالميًّ  -Al) بالتطو 

Muaither,2015.) 
انع ا ال شت ال التوا   االجتماعي عل  ملتة التعلي  الجامعي تظهر من لال تفاع   إن  

دة من االتجاهال بما  ترك أبعادا متعد  و ، المالتلفة الطالب بشال ه وع له و كره مع تلك الشت ال
-Al) ي كما وردل لدىرتما ي األبعاد تظهر  ي وه ه ،تنع س عليه  وال باإليجال أو السلب

Astal,2011 ؛ Kentiah,2011:) 
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والتفاع   ،ظاهرة ح ي ية شت ال التوا   االجتماعي تعد   ن  إحيث  ؛عد االجتماعي والنفسيوال: الت  أ
 نسانية. ر  ي متيعة العاقال اإلألنه يغي   ؛مع اإلنترنا يسع  إل  تفكيك الروابط االجتماعية

ى ا تالدام شت ال التوا   االجتماعي إل  التالفيف من حيث أد   ؛عد الد ني واأللاقيالت   ثانيا:
ال يود وال دود التي كانا ت وم بعملية ضتط السلوك المعلوماتي، وأ تح من المم ن تجاو  

وهناك مواقع غير ألاقية تعم  عل  تدمير ال ي  ، ال ي  والمعا ير والضوابط االجتماعية
 واأللاق.

تغيير مرق  عل في الوقا ال ي  اعدل  يه شت ال التوا   االجتماعي   ،عد االقت اديثالثا: الت  
ن الناس من أدال عمله  وه   ضا عن تم    ،األدال االقت ادي بانالفاض األ عار واألجور

ئ لشت ال التوا   االجتماعي ارتتط بتعض المش ال اال تالدام السي    إن   ، ي منا له 
منها: الجرا   المالية كال مار وغسي  األموال، وجرا   السطو عل  أرقام التطاقال  ،ةاالقت ادي

ا يستب ضربال اقت ادية أل  ال الم انع مم   ،التيانال وتدمير المواقع راال تمانية وتزوي
 الكترى والشركال العالمية والتنوك والو ارال.

لشتال يعد  أمرا يفرض نفسه  ي الوقا ومن هنا،  إن االهتمام بشت ال التوا   االجتماعي وا
ال الي والراهن؛ حيث ي ضي الشتال الجامعي العد د من أوقاته   ي ا تالدام شت ال التوا   

م وتطو ر أي  مجتمع،  إن الدرا ة ال الية تعن  باالهتمام  ،االجتماعي وكونه  الركيزة األ ا ية لت د 
 الجتماعي المالتلفة.به  ومعر ة مستوى ا تالدامه  لشت ال التوا   ا

 الدراسات السابقة:
تعددل الدرا ال الساب ة التي تناولا  ي الفترة األليرة مواقع التوا   االجتماعية  ل د

وا تالدامها لفئال مالتلفة من المجتمع، ورك ز بعضها عل  دور ه ه الشت ال واتجاهال اال تالدام، 
ومن لال الدرا ة الميدانية التي  ،الوربطا بعضها شت ال التوا   االجتماعي بتعض المتغي ر 

أجراها التاحث،   د وجد ندرة  ي الدرا ال االجتماعية ال د ثة المطت  ة عل  ملتة جامعة ال  ي   ي 
لة بالدرا ة ال الية: ،ه ا المجال  و ي ما يرتي أبر  الدرا ال الساب ة اال ال  
ن المراهقة الوسطى لشبكات استخدامات الطالب في س: "هاعنوا و ( (Hannawi,2016 درا ة

( مالتا، 207) تهابلغا عين ، التي"التواصل االجتماعي في مدارس مدينة نابلس في فلسطين
من مواقع  ( من الطال لد ه  اشتراك  ي واحد عل  األق   %97النستة العظم  ) أن   إل لا وتو   

وقع ر يس، والنستة ( يستالدمون الفيستوك كم%79معظمه  ) شت ال التوا   االجتماعي، وأن  
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معظمه   تمتعون بمهارال   نتين، كما أن   ل ( منه  لد ه  اشتراكال من  ما  زيد ع%07األكتر )
( بينه  يستالدمون مواقع %37.4النستة األكتر ) عالية ال تالدام شت ال التوا   االجتماعي، وأن  

ون د  ( منه  يع%05) نستة شت ال التوا   االجتماعي  وميا ألكثر من ثاث  اعال، كما أن  
( منه  %03نستة ) لدمة التوا   مع األه  واأل دقال هي المجال األكثر ا تالداما لد ه ، وأن  

 يستالدمون الهواتف ال كية بالدرجة الر يسة كجها  ال تالدام شت ال التوا   االجتماعي.
علومات اتجاهات استخدام طالب قسم علم الم: "هاعنوانو  ،((Wahban,2015تناولا درا ة 

التعريف بربر  اتجاهال درا ة  هد ا إل حيث ؛ "بجامعة أم القرى لشبكات التواصل االجتماعي
رهال والتطورال التي مرأل عليها لال الع ود األربعة المن رمة، ب   ما ي تضيه الك ظاهرة اإل

هال رهال، واإلر من ضرورة التعريف بجملة الجهود الت ثية التي ا تهد ا ت د د مدلول اإل
هداف التي يستهد ها رهابية، وإظهار األبر   مال الظاهرة اإلأواألمراف أو الكيانال التي تمار ه، و 

الل النوعية التي بر  الت و  أبواعث ه ه الظاهرة، والك إل  جانب الوقوف عل   ه   أ رهابي، و العم  اإل
 رهابية عتر تاريخ العال  المعا ر.ل بها الظاهرة اإلمر  

استخدامات الشباب السعودي لموقع التواصل ( بعنوان: "(Al-Swed,2015 ةا تهد ا دراو 
عالم التقليدية، دراسة ميدانية على يرها على درجة عالقتهم بوسائل اإلاالجتماعي )تويتر( وتأث

( 737" وقد شارك  ي الدرا ة )عينة من طالب الجامعات الحكومية والخاصة في مدينة الرياض
لا عينة من لمس جامعال ح ومية ولا ة  ي مد نة الرياض، وتو   مالتا جامعيا، يمثلون 

الموضوعال األكثر  النتا ج إل  انتشار ا تالدام تويتر بين الشتال الجامعي كسمة غالتة، وأه   
هي: الشؤون الم لية، وقضايا المجتمع والشرن العام، والموضوعال الرياضية،  ن متابعة  ي تويتر 

ح  ا متابعة جيدة وهي: الت نيال واألجهزة ال د ثة، والموضوعال  والتر يهية،  ليها موضوعال
 الد نية، والمعلومال وال  ا ق، والشؤون الالارجية، والموضوعال الطتية والفكرية.

آثار مواقع شبكات التواصل االجتماعي على ( درا ة بعنوان: "(Al-Abeid,2015أجرى و 
من  (%00)وت  التيار  ،"هم: التويتر نموذجاطالب كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظر 
لا إل  ( مالتا ومالتة، وتو   300) تهاوبلغا عين ،مجتمع الدرا ة بطري ة عشوا ية احتمالية مت ية

الطال بدرجة مرتفعة   يشت ال التوا   االجتماعي تؤثر  ي الجوانب الد نية واأللاقية  أن  
درجة اآلثار  ا ف واألديان والم اهب المالتلفة، وأن  وتؤثر  ي حدوث ال راع والكراهية بين الطو 

 ادة ها اإلهم  أ من  ،يجابية  ي الجانب المعر ي لمواقع شت ال التوا   االجتماعي كانا مرتفعةاإل
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ها ومن أهم   ،بينما كانا اآلثار السلتية متو طة ،الترال و يادة العاقال والتوا  التجارل و المن 
 والتيانال غير ال  ي ة. نشر بعض المعارف والمعلومال

استخدامات الطالب الجامعيين الجزائريين لشبكات : "هاعنوانالتي ( (Wasar,2014درا ة أم ا
، "شباعات المتحققة منها: دراسة ميدانية لطالب الجامعة سكيدةالتواصل االجتماعي الفيسبوك واإل

حسال شال ي عل  موقع ( من المت وثين لد ه  %73.3ما نستته ) إل  أن   هالا نتا جتو    
مث  الشعور بالمتعة والتسلية وعدم الشعور بالوحدة هي  ،شتاعال العلميةاإل الفيستوك، وأن  

موقع  تتو أشتاعال المت   ة نتيجة انت ال الطال الجامعيين لشت ال التوا   االجتماعي، كما اإل
مارة اال تتيان  ي الدرا ة من الفيستوك المرتتة األول  من بين المواقع التي ت   ت نيفها  ي ا ت

 وجهة نظر الطال الجامعيين.
اتجاهات استخدام طالب قسم علم المعلومات : "هاعنوانو  ،((Ma'touk,2013درا ة  وأم ا

( %94) هاغالتية مجتمع أن   هاكان من نتا ج  ،"بجامعة أم القرى لشبكات التواصل االجتماعي
ثلثي العينة يستالدمون مواقع مالتلفة من  نا النتا ج أن  ستالدم شت ال التوا   االجتماعي، وقد بي  ي

لا إل  أن الهواتف ال كية جالل (، كما تو   YouTubeموقع ) الشت ال االجتماعية، وباأللص  
ا عن أغراض ا تالدام  ي المرتتة األول  كرحد أدوال ا تالدام شت ال التوا   االجتماعي، أم  

 .التوا   مع األ دقال يالغالتية هشت ال التوا   االجتماعي  كانا أغراض 
: "دور شبكات التواصل االجتماعي (، بعنوان(Al-Dbesi & Al-Tahat,2013و ي درا ة 

النتا ج انتشار ا تالدام تلك  كانا أه    ،"في تشكيل الرأي العام لدى طالب الجامعات واألردنية
 ي ال  ول عل  المعلومال  ،ةلا    ا ة كال    ،من الو ا   الت ليدية أه    الشت ال التي باتا تعد  

لها كان  يما  ،وتعزيز الروح الومنية والوالل واالنتمال عند الشتال واأللتار وتش ي  الرأي العام  
ه و ا   اإلعام الر مية والت ريض عل  االعت ام ترثيرال  لتية كالتش يك  ي م داقية ما تتث  

 ثارة  لوك أ راد المجتمع. والمظاهرال واإلضرال وا تالدام العام  الد ني إل
ثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونية على أ: "هاعنوانو  ،((Shahri,1433درا ة أم ا 

نة من عل  عينة ق ديه م و   ، التي ُأجريتالعالقات االجتماعية: الفيسبوك والتويتر نموذجا"
ا تالدام الطالتال للفيستوك دوا ع  أه    لا إل  أن  تو     ،( مالتة  ي جامعة الملك عتد العزيز005)

وتويتر هي  هولة التعتير عن آرا هن واتجاهاتهن الفكرية التي ال يستطعن التعتير عنها عانية 
ناهي   الت ث عن ال داقال ال ديمة والجد دة والتوا   مع األقارل التعيد ن  ،بالمجتمع العام
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 .ة التفاع  األ ري منها قل   ،و لتيال اضرار  أ اله  إن  ورغ   وا د شت ال التوا   اإللكتروني  .م انيا  
أو ا الدرا ة بضرورة تنظي  دورال لتوعية الفتيال عل  حسن ا تالدام شت ال التوا   قد و 

 االجتماعي. 
تأثير شبكات التواصل االجتماعي على المجتمع ( بعنوان: "Alsharkh,2012)وتناولا درا ة

الشتال مع   يرثير شت ال التوا   االجتماعي زل عل  ت، ورك  السعودي من وجهة نظر الشباب"
ام، تتراوح ( مالتا من جامعة الدم  007أ ره  وت اليده ، وشارك  ي مسح الدرا ة ما مجموعه )

غ  من بعض الترثير الم تم  لشت ال (، وأظهرل نتا ج المسح أنه عل  الر  24-07أعماره  بين )
ا مرنة  ي كثير من الجوانب، ومع هي أيض   ه ، الشتال وعاقاته  مع أ ر   يالتوا   االجتماعي 

الك،  إن نتا ج المشاركة  ي شت ال التوا   االجتماعي واض ة عل  جوانب ألرى أيضا، مث  
  الرأي والرأي اآللر، وعاوة عل  الك، ال درة الم تستة لعملية اتالاا ال رار ال اتي وال درة عل  ت ت  

تشير إل  أنها أكثر نشاما  ي شت ال التوا   االجتماعي، ة بالمرأة نتا ج الت وث الالا     إن  
ل النتا ج واكتستن حرية التعتير، وأليرا أد   النسال ا تزدن معر ة ب  وقهن   وتظهر النتا ج أيضا أن  

 رة  ي المجتمع السعودي، عل  الرغ  من أن بنية األ   م تما ااجتماعي اهناك تغيير  إل  ا تنتاج أن  
 .تيرر بش   كال تتغي  

دوافع استخدام (: "Birol, Sukru & Vadat, 2010وتناولا درا ة برول و وكرو و يدال )
(، اليوتيوب، والمواقع FaceBookالشباب لمواقع مشاركة الفيديو والصور )الفيسبوك )

ف أ مال أكثر أنواع ه ه المواقع ا تالداما، وما تعر  هد ا إل  و  ،"المشابهة(، على شبكة اإلنترنت
والك باالعتماد عل   ،ور عل  شت ة اإلنترنا تالدام الطال لمواقع مشاركة الفيد و/ ال   نستة ا

( مفردة من الطال  ي 727نة من )وت  تطتيق الدرا ة عل  عينة عشوا ية م و   .المنهج المس ي
( من أ راد العينة يستالدمون مواقع مشاركة الفيد و %07لا إل  أن )جامعة  لكوك التركية، وتو   

الفيستوك  ( من أ راد العينة ل  يستالدموها، وأن  %32ال ور عل  شت ة اإلنترنا م اب  )و 
(FaceBook  يعد )  وقد  ،(%44.9تاه اليوتيول بنستة ) ،(%05.7المرتتة األول  بنستة ) ي

ال ور عل  شت ة اإلنترنا  ي  تمثلا دوا ع ا تالدام الشتال الجامعي لمواقع مشاركة الفيد و/
دا ع تمرير الوقا  جال بنستة إل  ا بالنستة أم   ،(%00.2والتعتير عن ال ال بنستة )النرجسية 

ما  تعلق بعاقة المتغي رال  أما  ي ،(%7.7تاه دا ع ال  ول عل  المعلومال بنستة ) ،(9.0%)
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ير عن النرجسية والتعتبال كور أكثر اهتماما  نا النتا ج أن  الديموغرا ية الجنس ودوا ع اال تالدام  تي  
 ل  ول عل  المعلومال والم ا ظة عل  العاقال الشال ية.  الإناث ال ال،  ي حين تسع  اإل

ف إلى دوافع مستخدمي التعرّ بعنوان: "درا   ( Gary & Paul,2008جرى جاري وباول )وأ
هد ا إل  "، شباعات المتحققة منهاخبارية واإلاليوتيوب من مشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو اإل

لتارية، والك باالعتماد عل  ف المدى ال ي ي ضيه أ راد العينة  ي مشاهدة م امع الفيد و اإلتعر  
( مفردة من 290نة من )شتاعال با تالدام المنهج المس ي عل  عينة م و  نظرية اال تالدامال واإل

لا الدرا ة إل  عدد من مري ية، وتو   الطال  ي جامعة كنا  تيا  ي الواليال المت دة األ
الدا ع  ي لتارية من اليوتيول، تتمث  هناك دوا ع ورال نشر ومشاهدة الم امع اإل ها أن  أهم   ،النتا ج

لتار والمعلومال، أو بدا ع التسلية والتر يه من لال مشاهدة ونشر الت ليدي لل  ول عل  األ
ق ورال ا الطر  دلوهي التي حد   ،لتارية الكوميدية والسالرة، ودوا ع االت ال الشال يالم امع اإل

ط الوقا متو    أن  إل  لا النتا ج أيضا لتارية عل  اليوتيول، وقد تو   نشر أو مشاهدة الم امع اإل
  توع.( دقي ة  ي األ00) ل ال ي ي ضيه الطال  ي مشاهدة م امع  وتيول ل   زد ع

 التعقيب على الدراسات السابقة:
ل الساب ة من حيث  التيار  أ راد الدرا ة عل  الدرا ة ال الية أنها تالتلف عن الدرا ا  ل ظ

ومتيعة األهداف التي تتضم نها، وتفيد من الدرا ال الساب ة  ي التيار منهج الدرا ة وإجرالاتها 
 وعند تطوير اال تتانة ومناقشة النتا ج وتفسيرها.

 ةة واإلجرائيّ مفاهيم الدراسة النظريّ 
 Social Networksالتواصل االجتماعي  شبكات
مواقع عل  شت ة اإلنترنا، تسمح بالتوا   بين األ راد دال  مجتمع ا تراضي، يجمع  هي

بين أ رادها اهداف مشتركة أو شته انتمال إل  بلد أو مدر ة أو جامعة أو شركة،  ت  التوا   بينه  
، أو االماع عل  الملفال الشال ية، ومعر ة ألتاره  (Awes,2012)من لال الر ا   

الة للتوا   االجتماعي بين األ راد،  وال أكانوا ومعلوماته   التي  تي ونها للعرض، وهي و يلة  ع 
 Abuأ دقال معرو ين  ي الواقع أم أ دقال ت   التعر ف إليه  من لال السياقال اال تراضية )

Khotwa & Al-Baz,2014.) 
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يستالدمها هي و ا   ات ال إلكترونية  Operational Definition: التعريف اإلجرائي
 ،واتس آلو  ،يوتيولو  ،تويترو  ،(FaceBookتشتم  عل  الفيستوك ) ،الشتال  ي جامعة ال  ي 

 وغيرها.
: ي   د بها المتغي رال المتعل  ة بطال جامعة ال  ي  ال كور، وهي: المتغّيرات االجتماعية
 الكلية والدل  والسنة الدرا ية.

   حدود الدراسة:
 د:تت دد الدرا ة ال الية ب
وهي لال الف   الدرا ي  ،: ت ت ر نتا ج الدرا ة عل   ترة جمع التيانالالحدود الزمانية

 .2500/2507الثاني من العام الجامعي 
: ت ت ر نتا ج ه ه الدرا ة عل  مال جامعة ال  ي  )ال كور( الحدود المكانية والبشرية

 لمرحلة الت الوريوس.
  Methodology منهج الدراسة:
 المس ي.الدرا ة ال الية عل  المنهج الو في  اعتمدل

  Population study مجتمع الدراسة:
عل  الف    المسجلين- اكور – ن مجتمع الدرا ة من جميع مال جامعة ال  ي تكو  

ا )موقع جامعة ( مالت00030والتالغ عدده  )، 2507/ 2500الدرا ي الثاني من العام الجامعي 
 (.2507/ 02/ 2ال  ي ، 

  نة الدراسة:عي
كتر تمثي  ألضمان  ؛( مالتا979كتر )األ هاحجمعينة عشوا ية ب يث يمث   ت  التيار 
 لمجتمع الدرا ة. 

 Study Instrument أداة الدراسة:
من لال العودة لألدل النظري والدرا ال الساب ة  ت  ت مي  اال تتانة ب ورة أولية 

 ,Abu Khotwa and Al-Baz,2014, Al-Swed,2015, Hannawi,2016المالتلفة، ومنها )

Anes & Abu Khotwa,2014, Al-Abeid,2015)   لتشتم  عل  مجموعة من األ ئلة
د اإلجابة للمت وث ضمن ليارال متعددة، وأ ئلة مفتوحة تتيح الفر ة ب ورتين: أ ئلة م فلة ت د  
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لة بالتساؤالل أو ل ال   للمت وث للتعتير عن آرا ه، وقناعاته، واتجاهاته، حيال بعض ال ضايا اا
نا من )األهداف العامة للدرا ة  . (  ؤاال ب ورة أولية97، وتكو 

 Study Validity صدق األداة وثباتها
 ية:تداة الدرا ة ت   اجرال الالطوال اآلأ دق وثتال  اللتتار 

 : )المحتوى( مينحكّ صدق المُ  .1
ئة التدريس من عل  االجتماع عضال هيأ ( من 05ب ورتها األولية من ) اال تتانةت  ت  ي  

واعتمدل نستة موا  ة  ،ميرة رحمةكلية األوجامعة الجوف و  ردنيةالجامعة األ منالعم  االجتماعي و 
مين، وشملا التعد ال ح ف بعض (  ما  وق إلجرال التعد ال الم ترحة من قت  الم    75%)

 .هائلة وتعد ل وح ف بعض األ ،حسب مجاالل الدرا ة هاون ل هاالف رال وتعد ل
 : كرونباخ لفاأالثبات بطريقة معامل  .2

عل  عينة  ت  ا تالراج معامال ألفا كرونتاخ اللتتار االتساق الداللي بين   رال ك  م ياس
نة من ) معام  ألفا  ، ويعد  ( مالتا من لارج العينة األ ا ية ودال  المجتمع37ا تطاعية م و 

معامال الثتال  تراوحاحيث  ؛عام  ثتال االتساق الدالليكرونتاخ الش   األكثر شيوعا اللتتار م
الك  وردأما (، وهي منا تة لا تتانة ك5.77-5.77بطري ة ألفا كرونتاخ لف رال اال تتانة بين )

 .(Garson,2006) جار ون 
 :إجراءات التطبيق

 ية: تالت ث ميدانيا  من لال الالطوال واإلجرالال اآلعل  تنفي  التاحث  عم 
الت  ق من وجود مش لة الت ث لدى مجتمع الت ث بإجرال درا ة ا تطاعية عل  عدد من  ت    .0

 ا نتا جها إل  وجود ل  لَ  ،با تالدام الماحظة والم ابلة الفردية نالطال بجامعة ال  يم
 مش ال ت تاج إل  الت ث والدرا ة.

 ت  جمع اإلمار النظري والدرا ال الساب ة حول الدرا ة ال الية. .2
، والتيار األدوال االجتماعيةالت ث من لال: إعداد ا تتانة جمع التيانال  أداة اد إعد .3

واال تتانة الكمية المنا تة لمتغي رال الت ث وعينته وت نينها عل  عينة من الطال بالتيئة 
 السعودية.

ل  ات ة  ي جامعامن قت  عدد من األ ،ت  ي  اال تتانة والثتال بطري ة معام  ألفا كرونتاخ .4
 مالتلفة.
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 ت  ال  ول عل  موا  ة الجامعة لتطتيق الت ث. .0
ه إل  جامعة ال  ي ، والتدل بتطتيق اال تتانال، وا تغرق التطتيق شهر بدلا  من االنتهال التوج   .0

 جرالال ال دق والثتال إل  التطتيق النها ي.إمن الت  ق من 
 ت  تنظي  النتا ج وجدولتها وت ليلها إح ا يا . .7
 ليها.إة النتا ج التي ت   الو ول تفسير ومناقش .7
 كتابة تو يال الت ث. .9
 الدرا ة ومناقشتها: نتا ج .05
 ؟ من وجهة نظرهمشبكات التواصل االجتماعي درجة استخدام طالب جامعة القصيم ل ما .1

ف التو يع النستي أل راد عينة الدرا ة حسب أكثر شت ال التوا   االجتماعي ولتعر  
 ح النتا ج.(  وض  0والجدول ) نلتكرارال والنسب المئوية  د ت   ا تالدام ا ،ا تالداما

 التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخداما: (1جدول )ال
 النسبة المئوية التكرار موقع التواصل االجتماعي

 09 7% (FaceBookالفيسبوك )
 324 33.0% (Twitter) التويتر
 247 20.2% (You tube) اليوتيوب

 77 7% (Instgram) نستقراماأل 
 239 24.4% (Whatsapp) الواتساب
 22 2.2% (Telegram) التليجرام

 %055 979 المجموع
أكثر شت ال التوا   االجتماعي ا تالداما من قت  أ راد  ن  أ( 0 ل ظ من بيانال الجدول )

ل أو ي الدرجة الثالثة الواتس  ،(%20.2تة )ث  اليوتيول بنس ،(%33.0العينة هو التويتر بنستة )
 (.%2.2بنستة ) ، والك  نستة ا تالدام التليجرامما  ل ظ تدن   (،  ي%24.4بنستة )

لا له  ا تالدامال الشتال  حول( Al-Swed,2015) درا ةوتتفق ه ه الدرا ة مع ما تو  
عام الت ليدية، إلبو ا   ا درجة عاقته   يالسعودي لموقع التوا   االجتماعي )تويتر( وترثيرها 

 تالدام تويتر بين الشتال الجامعي كسمة االدرا ة إل  انتشار  ؛ حيث أشارل ي مد نة الرياض
 . غالتة

ت لي  ه ه الشت ال ي وم  ويتفق الك مع ما أشارل له النظرية التنا ية التي تعم  عل  أن  
ت ال التوا   االجتماعي قد جعلا  ش ؛عل  منهجية لو ف عولمة التنال العا  ي له ا المجتمع

عاقال األ راد أكثر تدالا واعتماد بعضها عل  بعض مما كان عليه األمر  ي الماضي، كما تتفق 



 .9102، الثانيالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

022 

مع نتا ج نظرية ال ل ة االجتماعية التي هي م اربة ت وم عل  و ف وربط الشت ال من لال 
تفاع   يعي و ق ه ه النظرية ه فال و مال داللية )دال  الشت ة(.  شت ال التوا   االجتما

مجموع المستالدمين له ه الشت ة مع بعضه  و ق رمو  وشفرال معينة، قواعد وتمثال تو رها له  
 .ليرةه ه المواقع ما  نج  عنه نظام معر ي داللي لاص به ه اآل

لدى طالب جامعة القصيم من  ما الهدف الرئيس من استخدام شبكات التواصل االجتماعي .2
 ؟رهموجهة نظ
  د ت   ا تالدام التكرارال  ،ف الهدف الر يس من ا تالدام شت ال التوا   االجتماعيولتعر  

 (  وضح النتا ج2والجدول ) ،والنسب المئوية
 (: التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب الهدف الرئيس من استخدام شبكات التواصل االجتماعي2جدول )ال

 النسبة المئوية رارالتك الهدف الرئيسي لالستخدام
 %32.2 300 التسلية والتر يه

 %05.4 052 ال  ول عل  معلومال تعليمية وأكاديمية
 %0.3 02 ددل  أ دقال ج  إف التعر  

 %04.7 040 قضال أوقال الفراغ
 %24.4 239 التوا   مع األ دقال والمعارف
 %7.3 70 متابعة األلتار واألحداث السيا ية

 %0.0 00 ار مع اآللرينالن اش وال و  حب  
 %055.5 979 المجموع

أعل  نستة من أ راد عينة الدرا ة يستالدمون شت ال  ( أن  2من بيانال الجدول )  ل ظ
(، ث   ي الدرجة الثانية كان الهدف %32.2التوا   االجتماعي بهدف التسلية والتر يه وبنستة )

وقال ألدرجة الثالثة جال بهدف قضال (، و ي ا%24.4 دقال والمعارف بنستة )التوا   مع األ
ل  إف تعر  ال(،  يما كان أق  هدف ال تالدام شت ال التوا   االجتماعي %04.7الفراغ بنستة )

 (.%0.3دد بنستة تمثي  بلغا ) دقال ج  أ
و ي نفس اإلمار  إن الهدف الر يس من ا تالدام شت ال التوا   االجتماعي لدى الطال 

أ راد عينة الدرا ة يستالدمون شت ال التوا   االجتماعي بهدف التسلية من كان يعود كنستة أعل  
 دقال والمعارف (، ث   ي الدرجة الثانية كان الهدف التوا   مع األ%32.2والتر يه وبنستة )

(،  يما كان %04.7وقال الفراغ بنستة )أ(، و ي الدرجة الثالثة جال بهدف قضال %24.4بنستة )
دد بنستة تمثي  بلغا  دقال ج  أل  إف ل التوا   االجتماعي التعر  أق  هدف ال تالدام شت ا

(0.3%.) 
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شت ال التوا   االجتماعي هي شت ال اجتماعية تفاعلية تتيح التوا   لمستالدميها  ي  إن  
حيث تتفق الدرا ة ال الية مع نتا ج درا ة  ؛م ان  ي العال  ون و ي أي  ؤ وقا يشا أي  

Hannawi,2016)المراه ة الو ط  لشت ال التوا    ل الطال  ي  ن  ( حول ا تالداما
( من %97النستة العظم  ) أن   إل لا التي تو    ،االجتماعي  ي مدارس مد نة نابلس  ي  لسطين

معظمه   الطال لد ه  اشتراك  ي واحد عل  األق  من مواقع شت ال التوا   االجتماعي، وأن  
( منه  لد ه  اشتراكال من  ما %07ستة األكتر )( يستالدمون الفيستوك كموقع ر يس، والن79%)

( حول اتجاهال ا تالدام مال قس  (Ma'touk,2013 نتين، كما تتفق مع نتا ج درا ة  ل  زيد ع
 التي كان من نتا ج الدرا ة أن   ،ال رى لشت ال التوا   االجتماعي م  عل  المعلومال بجامعة أ  
 .التوا   االجتماعي( تستالدم شت ال %94غالتية مجتمع الدرا ة )

ثلثي العينة يستالدمون مواقع مالتلفة من الشت ال االجتماعية،  نا النتا ج أن  وقد بي   
( حول دور شت ال (Alawneh,2012(، وتتفق مع نتا ج درا ة YouTubeموقع ) وباأللص  

لتي ا ،التوا   االجتماعي  ي ت فيز الموامنين األردنيين عل  المشاركة  ي ال راك الجماهيري 
( من الن ابيين يستالدمون شت ال التوا   االجتماعي، %74،7ما نستته ) أن  إل  لا تو   
( من %05،0) وأن   ،( منه  يستالدمونها ألنها تتيح الفر ة للتعتير عن اآلرال ب رية%24،3و)

ع دوا ع ا تالداماته  له ه المواق ( يستالدمون التويتر، وأن  %27،0الن ابيين يستالدمون الفيستوك و)
(، وتتيح الفر ة للتعتير عن اآلرال %27،0أنها تسمح بالتوا   مع األ دقال بنستة ) ي تتمث  

  (.%20،7ب رية مطل ة بنستة )
( من الن ابيين يشاركون )دا ما  وأحيانا  ونادرا (  ي ال راك %00،0) كما بينا النتا ج أن  

ال شت ال التوا   االجتماعي، الجماهيري ال ي يطالب باإل اح والتغيير  ي األردن، من ل
، حول المراه ون والال و ية Lenhart,2015)وتتفق ك لك مع نتا ج درا ة لينهارل ومادن )

( من المراه ين األمري يين %00) أن  إل  لا التي تو    ،وشت ال التوا   االجتماعي المستالدمة
ن هؤالل ال يشاركون ( م%00ما نستته ) لد ه  حسال عل  شت ال التوا   االجتماعي، وأن  

( من أولئك ال  ن %40مستالدمي الشت ال األلرى معلوماته  عل  ه ه الشت ال، وما نستته )
للة ل ماية أنفسه  أوال  ضدون اآللرين بمعلومال مماع عل  معلوماته   زو  يسم ون لآللرين باال

 ية ثانيا .وللمزاح والعتث وعدم الجد  
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ل أة الواتس ولا    ،ا   االجتماعي بنستة كتيرةويعزو التاحث ا تالدام شت ال التو 
سهولة الو ول إل  تلك المواقع من جهة، والجاابية التي ت   ها تلك المواقع من لواليوتيول والتويتر 

بر  أماع عل   دقال من جهة ثالثة، واالكتر عدد من األأجهة ألرى، ودورها  ي الو ول إل  
 من جهة لامسة. واإلثارةرابعة، ولدورها  ي التسلية والتشويق  وال برول من جهةأالمستجدال ال د ثة 

في استخدام شبكات  (α ≤ 0...هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) .3
 ؟ للكلية ودخل اأُلسرة والسنة الدراسيةالتواصل االجتماعي تبعا 

الجتماعي تتعا ولإلجابة حول وجود  روق اال داللة إح ا ية  ي ا تالدام شت ال التوا   ا
 .ح النتا ج(  وض  3والجدول ) ،،   د ت   ا تالدام التكرارال والنسب المئويةللكلية

 لكليةتبعا ل (: العالقة بين متوسط الوقت في استخدام شبكات التواصل االجتماعي3جدول )ال

 الكلية
 معدل عدد ساعات االستخدام

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

ساعتين إلى أقل 

 ساعات 3 من

ساعات إلى أقل  3

 ساعات 5من 

ساعات إلى أقل  5

 ساعات 7من 
 ساعات فأكثر 7

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 %30.30 300 0.0 25 40.0 002 35.9 005 07.5 04 علمية

 %03.04 023 20.3 004 20.7 030 37.2 232 04.0 90 نسانيةإ
 %055 979         المجموع

 (.5.50( ومستوى داللة )3( عند درجال حرية )5.555ح ا ية لها )( والداللة اإل97.030* بلغا قيمة مربع كاي )

نسانية أكثر ا تالداما لشت ال التوا   مال العلوم اإل ( أن  3 ل ظ من بيانال الجدول )
  ن يستالدمون نسانية الحيث بلغا نستة مال الكليال اإل ؛االجتماعي من مال الكليال العلمية

( لطال الكيال %0.0( م اب  ما نستته )%20.3مواقع التوا   لمدة  تع  اعال  ركثر )
ع كاي وجود عاقة بين متو ط الوقا  ي ا تالدام شت ال العلمية. وتثتا نتا ج التتار مرب  

 التوا   االجتماعي والكلية.
ا ية أكثر من ملتة الكليال ويم ن تفسير الك برن  ملتة الكليال العلمية لد ه  أعتال در 

 اإلنسانية.
وجود  روق اال داللة إح ا ية  ي ا تالدام شت ال التوا   االجتماعي تتعا  عنولإلجابة 

  .(  وضح النتا ج4والجدول ) ،ا تالدام التكرارال والنسب المئويةلدل  األ  رة،   د ت  
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 دخل األسرة الشهري تبعا للتواصل االجتماعي (: العالقة بين متوسط الوقت في استخدام شبكات ا4جدول )ال

دخل األسرة 
 الشهري/ ريال

 معدل عدد ساعات االستخدام
ساعتان إلى أقلّ  النسبة المجموع

 ساعات 3من 

ساعات إلى  3

 ساعات 5أقل من 

ساعات إلى  5

 ساعات 7أقل من 

ساعات  7
 فأكثر

   % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 %25.0 250 0.5 02 00.9 24 07.2 007 23.9 47 0555 أق   من
0111- 2222 00 09.5 70 20.0 94 29.3 70 20.2 320 32.7% 

05555- 
04999 40 04.0 75 20.3 000 30.4 70 23.7 300 32.3% 
00555- 
09999 5 5.5 07 30.0 37 07.0 5 5.5 04 0.0% 
ريال  25555
 %7.9 77 07.4 00 32.2 27 49.4 43 5.5 5  ركثر

( ومستوى داللة 02( عند درجال حرية )5.555ح ا ية لها )( والداللة اإل070.070ع كاي )* بلغا قيمة مرب  
(5.50.) 

أكثر  9999-0555 ر اال الدل  الطال المنتمين إل  أ   ( أن  4 ل ظ من بيانال الجدول )
نستة الطال المنتمين  ركثر، وبلغا  7ا تالداما لشت ال التوا   االجتماعي  ي عدد  اعال 

 اعال  0-0يستالدمون مواقع التوا   لمدة  09999من  أق   -005555 ر اال الدل  أ    لإ
(. وتثتا %00.9) 0555من   ر التي دلولها أق    ي حين بلغا تلك النستة لأل   ،(07.0%)

جتماعي ع كاي وجود عاقة بين متو ط الوقا  ي ا تالدام شت ال التوا   االنتا ج التتار مرب  
 وعدد أ راد األ رة.

ر الك برن  الطلتة  ي المستويال االقت ادية المنالفضة نوعا ما، وب ا  إن  النشامال  ويفس 
المتاحة له  تكون قليلة نوعا ما كالنشامال الرياضية والتر يهية واالجتماعية، ول لك يميلون 

 ال تالدام مواقع التوا   االجتماعي بش   أكتر.
ود  روق اال داللة إح ا ية  ي ا تالدام شت ال التوا   االجتماعي تتعا وج عنولإلجابة 

  .ح النتا ج(  وض  0والجدول ) ،ا تالدام التكرارال والنسب المئويةللسنة الدرا ية،   د ت  
 مستوى السنة الدراسيةتبعا ل(: العالقة بين متوسط الوقت في استخدام شبكات التواصل االجتماعي 0جدول )ال

مستوى 
لسنة ا

 الدراسية

 معدل عدد ساعات االستخدام
النسبة  التكرار

ساعات إلى اقل  3 ساعتان فأقل المئوية
 ساعات 0من 

ساعات إلى أقل  0
 ساعات فأكثر 7 ساعات 7من 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 %05.4 493 22.0 059 37.7 070 20.5 027 04.2 75 أول 
 %04.3 045 20.5 30 42.9 05 32.0 40 5.5 5 ثانية
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مستوى 
لسنة ا

 الدراسية

 معدل عدد ساعات االستخدام
النسبة  التكرار

ساعات إلى اقل  3 ساعتان فأقل المئوية
 ساعات 0من 

ساعات إلى أقل  0
 ساعات فأكثر 7 ساعات 7من 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 %27.0 275 04.3 45 07.0 02 42.0 009 24.0 09 ثالثة

 %0.7 00 5.5 5 5.5 5 70.7 05 24.2 00 رابعة  ركثر
( ومستوى داللة 9( عند درجال حرية )5.555ح ا ية لها )( والداللة اإل007.343ع كاي )* بلغا قيمة مرب  

(5.50.) 

ول  أكثر ا تالداما لشت ال التوا   األ السنةمال  ( أن  0)  ل ظ من بيانال الجدول
، ويم ن تفسير تلك النتيجة برن  الطال  ي السنة األول  ي ون الضغط الدرا ي عليه  االجتماعي

أق   ولد ه  وقا أمول، وال ي ون المعدل التراكمي هد ه  األ ا ي، ل لك ي ون لد ه  وقا أمول 
جتماعي، أم ا من حيث التكرار  إن األكثر ا تالداما من حيث تكرار لمتابعة شت ال التوا   اال

الساعال كان مال السنتين األول  والثانية، مم ا  دل أيضا عل  أنه ما  ال لد ه  وقا أمول 
لا تالدام، بينما تزيد الضغوط عل  الطال  ي السنة الثالثة والرابعة وي   الوقا ال ي ي ضونه  ي 

 اال تالدام.
 :اتالتوصي

 ي:أتفقد أوصى الباحث بما ي ،بناء على نتائج الدراسة
 ضرارها و وا دها.أماع عل  المواقع االجتماعية لا بماهية بالجامعال توعية الطال .0
دور شت ال التوا    لل د  منق مالتلفة ا وبطر  الجامعالمجال التوعية  ي  ي اال تمرار  .2

 . ي حياة الشتال االجتماعية االجتماعي
 بالشتال. مشاريع تربوية تتتناها المؤ سال التعليمية تهت   يجاد إ .3
 ع د ندوال وم اضرال تث يفية لتوعية الشتال بشت ال التوا   االجتماعي. .4
 لتا ي المش ا حت   ت    ؛الطال  يالكشف عن ترثير شت ال التوا   االجتماعي السلتية  .0

 تها.المست تلية التي تست  
عتير عن ال ال بطري ة   ي ة عند ا تالدام شت ال التوا   تدريب الطال عل  كيفية الت .0

 االجتماعي.
كيفية ا تالدام شت ال التوا   االجتماعي عن مريق النشرال  حولتوعية مال الجامعال  .7

 والمل  ال الهاد ة.
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