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شبكات التواصل االجتماعي واثرها على طلبة اجلامعة دراسة 
 ميدانية يف جامعة االنبار

 حمید صبار سعید .م.م الباحث
 تربیة االنبارالعامة لمدیریة ال 
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  الممخص:
التعرؼ عمى اثر شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى طمبة الجامعة. تككنت العينة مف  البحثاستيدؼ 

( طالب كطالبة كلمعرفة النتائج استخدـ الباحث االستبياف كالمقابمة كقد اظيرت النتائج االتي: 55)
ة. اف جميع افراد عينة البحث يتأثركف بشبكات التكاصؿ االجتماعي سكاء كانت ايجابية اك سمبي-۱
( ساعات يكميا. 4اغمب افراد عينة البحث يستخدمكف مكاقع التكاصؿ االجتماعي بما يزيد عف) -۲
غالبية افراد عينة البحث يعانكف العزلة االجتماعية كضعؼ العالقة بيف افراد االسرة بسبب  -۳

 .استخداـ االنترنت بشكؿ سمبي

 طمبة الجامعة(. الكممات المفتاحية: ) شبكات التكاصؿ االجتماعي، االثر،

Social networks and their impact on university students 

Field study at Anbar University 

Researcher | Eng. Hamid Sabbar Saeed 

Anbar Education Directorate 

Abstract: 

 .The research aimed to identify the impact of social networks on university 

students 

 •The sample consisted of (50) male and female students 

1- All members of the research sample are affected by social networks, 

whether positive or negative. 

2- Most members of the research sample use social networking sites for more 

than hours a day 

3-The majority of the members of the research sample suffer social isolation 

and weak 
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.relationship between family members because of the negative use of the 

Internet. 

Keywords: (social networks, impact, university students). 

 مقدمة البحث 

مثؿ ) الفيس بكؾ ، تكيتر ، مام بمختمؼ مسمياتيا مكاقع التكاصؿ االجتماعي    
سبيس ،اليؼ بككف،ىام فايؼ ،اكکت ،تاجد ،ليکند اف يكتكب كغيرىا كقد اتاح بعض 
منيا مثؿ الفيس بكؾ كالتكيتر تبادؿ مقاطع الفديك كالصكر كمشاركة الممفات كاجزاء 

ؿ ليذه المباشر بيف جميكر المتمقيف . كيسجالمحادثات الفكرية كالتكاصؿ كالتفاعؿ 
عامؿ ضغط عمى الحككمات كلذلؾ فانيا تعد ؿ المعمكمة ، الشبكات كسر احتكار كتباد

كالمسؤكليف كمف ىنا بدأت تتجمع كتتحاكر بعض التكتالت كاالفراد داخؿ ىذه الشبكات 
الشبكات كزادتيا ،تحتؿ أفكارا كرؤل مختمفة، متقاربة اك مكحدة أحيانا، كاثر عمى تمؾ 

غنى كجعمت مف الصعب جدا عمى الرقابة الكصكؿ الييا.أك السيطرة عمييا ، اك 
لجمعيا في حدكد معينة كىك ما يعطي شعكرا أكيدا بتأثيرىا عمى الشباب كفيميـ 

 كافكارىـ اياكاف نكعيا. 

التي  ةكالتكنكلكجي ةالعممييشيد تغيرات في المجاالت في عصر يعيشكف  الشباب اليـك ك 
لجميع شرائح المجتمع كالشباب اكثر ىذه الحياة ككسائميا كمتطمباتيا اثرت عمى اساليب 
الصراع بيف القيـ ليذه المتغيرات نتيجة الشباب فريسة اغمب  كقع الشرائج ثاثران فقد 

 ضياع . الحيرة كالقمؽ كالمما كلد لدييـ المكركثة كالتقاليد المستكردة 
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 الفصل االول

 كمة البحث :اوال: مش

صػؿ الػى لدرجػة قػد ت بشكؿ كبير (مكاقع التكاصؿ االجتماعياالنترنت )استخداـ   
دكران ىامان فػي حيػاة  ع يمعبالمكاقػليذه  ادمػاف في بعض االحياف ىذا االستخداـ الكبير

يجابان.  الشباب مػف فػئػو المػراىقيف ك االسػر بػؿ كفػي حيػاة الشعكب كاالمـ بأسرىا سمبان كا 
كىػـ االكثر متابعػة كاالقػؿ ادراكػا بمجريات االمػكر فػيػـ ال يستطيعكف رسػـ صػكرة كاممػة 

يػـ اليزالػكف مػحػدكدم مػف خػالؿ كسائؿ االعالـ المختمفة فػ يتمقكنوكتصػكر شػامؿ لمػا 
لػذم يػؤثر في الكثيػر مػف اكبالتالي فيػـ يقعػكف فريسػة فػي بػراثف االعػالـ  الخبرة 

المراىقيف ألنيػـ يتعاممكف بعكاطفيـ كيندفعكف نحػك مػا يؤثر فييـ سكاء بالسػمب اك 
باإليجاب دكف ام تفكيػر كجػاء البحػث الحػالي لمتعػرؼ عمػى اثػر مكاقع التكاصؿ 

ابياتيا االجتماعي عمى الشباب الجامعي، كالتكاصػؿ الػى معالجة اخطارىا كسمبياتيا بأيج
 التي ترسخ القيـ االيجابية كالعالقات االجتماعية في المجتمع

 ثانیًا:أهمیة البحث :

   - یمكن تحدید أهمیة البحث في النقاط التالیة : 

الشباب أىػـ شػريحة في المجتمع كىػي القػكة الفاعمة كالركيزة األساسية في تمثػؿ فئة  -۱
كات التكاصؿ االجتماعي التي أصبحت جزء عممية البناء كالتنمية كفي ظؿ انشاء شب

مف حياتنا العممية كاليكمية كبالرغـ مف ايجابياتيا البػد مػف بيػاف مخاطرىا بما تحممو مف 
افكار تساىـ في تيديد كتيديـ البنػي المجتمعية بسبب سكء استخداميا مما يدعكنا إلى 

 ر السمبية . تصكر مقترحات مف أجؿ حماية الشباب مف تمؾ المخاطر كاآلثا



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
944 

يمثؿ ىذا البحث اضافة عممية لمدراسات االجتماعية قد يقيد المؤسسات التعميمية  -٢ 
المدارس كالمعاىد ، الكميات، ( اضافة الى المؤسسات التي تدعـ الشباب كالقائمكف )

 .عمى صياغة محتكيات االعالـ المكجو لمشباب

  ثالثًا: اهداف البحث 

 ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى : 

تأثير عمى الشاب الجامعي  انػكاع كاسماء بعض مكاقع التكاصؿ االجتماعي األكثر -1 
 كعمى  المجتمع باكممة.

ء كاف ذلؾ سمبيا مدل تأثير كسائؿ االتصاؿ االجتماعي عمى الشباب الجامعي سكا -٢
  .اـ ايجابيا

 .اب لكسائؿ التكاصؿ االجتماعيأىـ االسباب التي ادت الى استخداـ الشب -3

 االستخداـ السيء لشبكات التكاصؿ االجتماعي.نتيجة سمبيات المخاطر ك ال اىـ - 4

  . المشكمةليذه التكصػؿ الػى بعض التكصيات التي قد تساىـ في كضػع حػؿ -5 

  .الشباب الجامعي عمػى مػدل استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كمدل تأثيرىػا -6 

 حدود البحث -رابعًا :

 ( ۲۱۱۹/۲۱۲۱تحدد البحث الحالي بطمبة جامعة االنبار لمعاـ الدراسي) 
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 خامسا :مصطمحات الدراسة : 

 أوال: مواقع التواصل االجتماعي

بأنيػا شبكة تضـ مجمكعة مف األفراد الى عند ليػـ نفػس االىتمامات )عرفت  -1
مػف خػالؿ استخداـ الشبكة  كالميكؿ كالرغبػة فػي تكػكيػف بعػض الصداقات

 .  (العنكبكتية
كما تعرؼ) بأنيا منظكمة مف الشبكات االلكتركنية التي تسمح لممشترؾ فييا  -٢

بانشاء مكقع خاص بو كمف ثـ رسممة عف طريؽ نظاـ اجتماعي الكتركني مع 
 .(1)أعطاء أخريف لدييـ االىتمامات كاليكايات نفسيا(

تكاصؿ اجتماعي مف خالؿ شبكة االنترنيت كتطبيقاتيا التعريؼ النظرم ىك) مكاقع  -3
 مثؿ فيس بكؾ تكيتر استخداـ(.

التعريؼ األجرائي) الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب في كرقة االستبياف لمكاقع  -4
 التكاصؿ االجتماعي المستخدمة في البحث الحالي(.

 ثانیا: الشباب الجامعي : 

نى الشباب كىػك شػبػو اتفاؽ بيف العامميف برعاية ىناؾ مفيكميف لمع تعریف الشباب :
 .الشباب كالمختصيف في مراحؿ النمك 

 

                                                           

شبكات التكاصؿ االجتماعي كاثرىا ( : ٢514د. فيد بف عمي الطيار )( ۱. )۱۱۸ايياب ص (1)
عمى القيـ لدل طالب الجامعة )تكيتر | نمكنجا( ، المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب ، المجمد 

 ۷، العدد ،ص31
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يرل اف الشباب يمر في حالة نفسية اما المفيـك الثاني : يرل اف  -اما المفيـك االكؿ :
  .(1)الشباب مرحمة محددة مف العمر أم مرحمة مف مراحؿ الحياة

الشباب بػأنيـ فئػة اجتماعيػة نشيطة كفعالة تتراكح أعمارىـ بيف  hallككذلؾ تعػرؼ )
( سنة كتككف مف جنسي الذككر كاالناث كتخدـ المجتمع فتػرة اطػكؿ مػف بقية 15-36

الفئات العمرية بسبب عمرىا الصغير كنشاطيا عمى العمؿ كالبناء الذم يخدـ المجتمػع 
لؾ عرفيػا ابػف منظػكر اف الشباب تعمػي كيؤمف بتحقيؽ طمكحاتو القريبة كالبعيدة ككذ

 . (٢)بالمغػة العربية الفتكه كالحداثة كحكمة شب مف شب كشب الغالـ بشب شبابا

) ىػـ فػتػو الشباب الذيف ليـ خصائصيـ كتطمعاتيـ تعريػؼ اجرائي لمشباب الجامعي
 ٢5سنة الى 18كتأىيميـ العممي مف طمبة جامعة االنبار كتنحصر اعمارىـ ما بيف 

سنة كىـ األكثر تأثيرا باستخداـ مكاقػع التكاصؿ االجتماعي كما قد يضميا مف تأثيرات 
  .(3) ة اك ايجابية(سمبي

  الفصل الثاني

  انواع مواقع التواصل االجتماعي

 .الفیس بوك  -أ

                                                           

( : شبكات التكاصؿ االجتماعي كاثرىا عمى القيـ لدل طالب ٢514د. فيد بف عمي الطيار )(1)
 . ۸، العدد ، ص31ة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب ، المجمد الجامعة )تكيتر | نمكذجا( ، المجم

منذر ىاشـ الخطيب ،كصبيح عبد المنعـ ، خدمات اجتماعية لمشباب ، مطبعة جامعة بغداد سنة (٢)
 45،ص 1984

 48،ص1955ابف منظكر لساف العرب ، المجمد األكؿ سيركت سنة (3)
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أدكات  يسمح لممشتركيف بػو التكاصؿ مع بعضيـ البعض عف طريؽ استخداـ ىك مكقع 
. كيعتبر مف اشير مكاقع التكاصؿ اقات جيدة مػف خػاللػوػدالمكاقػع كتككيف ركابػط كص

االجتماعي كاكثرىا استخداما حكؿ العالـ كاصبح في الكقت الحاضر يعتمد عميو الكثيػر 
مػف النػاس في حياتيـ اليكمية كيقضكف الساعات الطكيمة في متابعة منشكرات اآلخريف 

 تبر كسيمة ميمة مف كسائؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي كىذا بدكره يع

 تویتر : -ب 

ترة فػي الفحداث السمبية اليامة في بعض االىك احد مكاقع التي ساىمت بشكؿ كبير  
رساؿ تغريدات صغيرة كػاف ليػا االثػر الشػديد في األخيرة. فيػك مكقع مخصص ال

 .(1)االحداث التي جرت عمى الساحة في اآلكنة األخيرة

 دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي:

 كما يمي :الدكافع التي تؤدم بأالفراد الستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي ك تتبايف  

الػى محاكلػة البحػث  يؤدمبعد المسافة بيف األىؿ كاألقارب  المسافات: افبعد  - 1 
عمػى طريقػة ككسيمة لمتكاصػؿ مػع ىػؤالء االشخاص ، ككػاف ذلػؾ سػببان ىادفا لمجكء الى 

 استخداـ التكاصؿ االجتماعي .

 

                                                           

ايياب خميفة مكاقع التكاصؿ االجتماعي ، أدكات التغير المصرية عبر االنترنيت كالمجمكعة  (1)
 .118ص ٢516العربية لمتدريب كالنشر كالطمبعة األكلى 
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ستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي االفػراد أل الت االسرية : . يمجأ اغمبالمشك - ۲ 
المنزؿ ، فيمجأ الفرد البحث عف كػيػركب مػف المشكالت االسرية التػي تحدث داخؿ 

 . (1)اصدقاء جدد كمحاكلة لمبعد عف ذلؾ التكتر

مكاقع التكاصؿ االجتماعي  الستخداـالشباب  اغمبمؿ: يمجا انعداـ فرص الع -3 
 . نتيجة عدـ تكفر فرص عمؿلميركب مف ذلؾ الكاقع المريب 

ممػى كقػت الفػراغ ليستخدـ الشباب مكاقع التكاصؿ االجتماعي اكقات الفراغ :  - 4
عػف طريػؽ التحػاكر مػع بعػض لمقضاء عمى الشعكر بالممؿ كالرغبة في التجديد 

  (٢) .االصدقاء كتكػكيف صداقات جديػدة

 تأثیرات مواقع التواصل االجتماعي :  -

 التأثیرات االیجابیة: : أوال 

  . تقريػب المسافات بيف القارات - ۱

 الصداقات.يف اكتساب الخبرات كتكك  - ۲

 . سند أكاصر الصداقة بيف االصدقاء القدامي - ۳

 

                                                           

ماىية مكاقع التكاصؿ االجتماعي كابعادىا ،  –خالد غساف المقدادم ، ثكرة الشبكات االجتماعية (1)
 .35ـ،ص1،٢514رقـ دار النفائس لمنشر التكزيع الطبع 

باسـ الجعبرم ،االنترنيت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي ، الركاد لمنشر كالتكزيع الطبعة االكلى (٢)
ىاشـ الخطيب ،كصبيح عبد المنعـ ، خدمات اجتماعية لمشباب ، مطبعة ( ۲. )۱۲۱ـ،ص۲۱۱۹،

 ۱۲۱،ص1984جامعة بغداد ،سنة 
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 ثانیا: التأثیرات السمبیة :

 تشيدأصبحت ضعؼ العالقات األسرية كالعزلة النسبية لألسرة : األسرة العربية   -۱
, فضالن عف ضعؼ العالقة بيف الطػابػع الفػردم ىك السائدك  ضعفا كتخمخػال في تركيبيػا

 . االباءاالبناء ك الزكجيف كبيف 

.ىػك انشغاؿ كػؿ منيـ بجيػازه (1)التباعد بيف الزكجيف في مناقشة األمكر االسرية - ۲
الخػاص سكاء كػاف جياز المكبايؿ المحمكؿ اك كمبيكتر أك متابعة االفالـ الخاصػة بػو 

 مما ادل الى حدكث تفكؾ أسرم كعدـ دراية كؿ منيما بما ييدد األسر مف أخطار.

شيكع ثقافة االستيالؾ كالتطمػع الػى مػا ىك  شيكع ثقافة االستيالؾ داخؿ االسر: -۳
ايؿ المحمكؿ الخاص يفػكؽ قدرات االسرة المالية فكػؿ فػرد يريػد اف يحدث جياز المكب

كىػك مػا تتيافت لمكصكؿ اليػو كػبػرل شركات المحمكؿ كالتي تعمؿ عمى اغراؽ بػو, 
كبالتالي  مػا يرىؽ ميزانيو االسرة ديدة بمحاكلة التحديث كىػكالسػكؽ كػؿ فتػرة بػأجيزة ج

 تقع المشكالت االقتصادية كالتػي قػد تػؤدم في النيايػة باألسرة بكامميا.

 النظریة االجتماعیة المعتمدة في البحث ))النظریة الوظیفیة(( - 

  نظریة المعوقات الوظیفیة عند روبرت میرتون 

ييتـ الكظيفيكف اىتماما كبيرا باألداء الكظيفي كالدكر الذم يقـك عميػو كػؿ جػزه مػف 
اجػزاء المجتمع في اطار المعايير السائدة في المنظمات االجتماعية التي يتككف منيا 
المجتمع كتعمؿ الكظائؼ التي تؤدييا اجزاء المجتمع عمى احداث التكيؼ كالتكافؽ بيف 

الذم يؤدم الى استمرار كجػكده كنجػد انػو مف الضركرم أف يمتػـز اجزاء النقد االمر 
                                                           

مجاؿ االسرة كالطفكلة مركز الطفكلة مركز بيع  ثريا جبريؿ كاخركف ، الخدمة االجتماعية في(1)
 44-34،ص٢55٢جامعة حمكاف القاىرة ، -الكتاب الجامعي كمية الخدمة االجتماعية 
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افػراد المجتمػع بػأداء دكرىػـ الػكظيفي في المجتمػع الػذم ينتمكف اليػو .كيؤدم عػدـ 
االلتزاـ بأدكارىا الى فشؿ النظاـ في التكيؼ كحدكث مايطمؽ عميو المعكقات الكظيفية. 

ماع الػذيف اىتمػكا بػدكر المنظمات االجتماعيػة كقػد يعػد ركبػرت مػف ابػرز عمماء االجت
اكػد ميػرتػكف عمى اف االجزاء اذا فشمت في تحقيؽ اىدافيا ينجـ عف ذلػؾ مػا يسمى 
بالخمػؿ الػكظيفي كاف ميرتكف اكؿ مػف ادخػؿ ىػذا المصطمح. فالتحميػؿ الػكظيفي يػؤدم 

كىػذا كاضػح خػالؿ استخدامو الػى الكشػؼ عػف كظػائؼ سمبية كليس فقط ايجابيػة 
لممعكقات الكظيفيػة لالشػارة الػى تمؾ النتائج اك االثار المالحظػة التػي تقمػؿ مػف التكيؼ 
اك التكافػؽ فػي النقػد فالتفرقة عمى سبيؿ المثاؿ العنصػريػة قػد تػكػكف معكقا كظيفيا في 

ىػذا المفيػكـ بقكلػو اف  مجتمػع يرفػع شعار الحرية كالمساكاة كيكضح ميرتػكف اىميػة
ضغط كتكتر عمى المستكل البنائي تمثؿ  ۱۹المعكقات الكظيفيػة بمػا تضػمنػو مػف جاری 

اداة تحميمية ىامة لفيـ كدراسة الديناميات كالتغير . كيشير الخمؿ الكظيفي الى عدـ 
طمبو النقػد استقامة عمػؿ احػد اجزاء النقد االجتماعي مػع عمػؿ بػاقي اجزائػو بحسب ما يت

كقػد تتفاقـ المشكالت االجتماعية بسبب كقػكع عػدة اختالالت كظيفية كيحدث االختالؿ 
الكظيفي بسبب تعػارض اك تداخؿ بعض المعتقدات السمككية كمتطمبات كظيفيػة خاصػة 
بالنقد االجتماعي كػأف يقػاؿ اف سرعة الحراؾ االجتماعي اك بطػاه ينجـ عنػو خمؿ 

قد االجتماعي كقػد يحصػؿ الخمػؿ بسػبب نشاط اك خمػكؿ قػائـ في كظيفػة كظيفػي فػي الن
جػزء كاحػد لمنسػؽ فيسبب اختالال كظيفيا لبقيػة اجزائػو كىػذا يعتمػد عمػى كاقػع البناء 
االجتماعي ، الف لمنسػؽ كظيفػة كاحػدة متكاممػو عمػى اجػزاءه اف حػدث تكافكا كتعطيػؿ 

 لبقية اجزائيا. ختالالالحػدىما فانيػا تحدث ا
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 الجانب المیداني  - 

 مقدمة الجانب المیداني

نقمة  ،منتصؼ التسعينات مف القرف الماضياحدثت التطكرات التكنمكجية الحديثة في  
العػالـ كافػة  نكعيػة حقيقيػة فػي عػالـ االتصػاؿ حيث انتشرت شبكة االنترنيػت فػي ارجػاء

. مما نكعيػة فػي العالقات كالتفاعالت االجتماعيػةكلد تغيرات نترنيت ىذا االنتشار لال
مطمبػا مستمرا فػي ظػؿ مػا يػمػكج بػو  يػةدراسػة االنترنيػت كتأثيراتيػا االجتماع جعؿ 

مػا المختمفة ك  كادكاتيػا كاء مػف خػالؿ مكاقعيا المجتمع المعاصػر مػف تغيرات متالحقػة سػ
كعػات كينشػر مػف معمكمات تساعد في تمبية احتياجػات ينشػأ عمييػا يكميػا مػف مجم

االفػراد المختمفة لالتصػاؿ بػأخريف كالحصكؿ عمى المعمكمػات كتكػكيف الصػداقات 
 .كالعالقات ... كمػا الػي ذلػؾ بعيػدا عػف االتصاؿ المباشػر بالعالـ الخارجي

 الدراسات السابقة:

كفيما يمي بعض الدراسات المتعمقة بمكضكع البحث كالنتائج التي تكصمت البيا تمؾ 
 الدراسات : 

 الدراسة العراقیة  :اوال

اتجاىات الشباب الجامعي نحػك اعػالف شركات الياتؼ فػي  (: ٢514)دراسة زيف الديف
ة مؤثرة كاداء مػكاؽ التكاصػؿ االجتماعي الفيس بكؾ ( نمكذجػا بػرز االعالف بكصػفػة قػك 

فاعمػة تعتمد عمييا جميع المنظمات كالشركات في العالـ يستيدؼ تنشيط المبيعات 
كزيادتيػا فػأف طبيعة كاىدافو تخرج عف النطاؽ الشخصػي الػي النطاؽ المجتمعي ،فيك 
يستيدؼ مجمكعات متعددة كغير متجانسة مف المستيمكيف فضال عف ككنو اتصاؿ 

االعالنية المرغكبة الى أكبر عدد ممكف مف المستيمكيف  تستطيع أف تنقؿ الرسالة
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كظيرت في الفترة األخيرة اعالنات كثيرة لشركات ممػكؿ في العراؽ عمى الفيس بكؾ 
كتػأتي اىميػة تمؾ المكاقػع مػف الدكر الذم تؤديو فالشباب الجامعي يقضكف اغمب 

دمػو مػف كمسائط كمػكاد متنكعة اكقاتيـ في استخداـ ىذه المكاقع كالتفاعػؿ معيػا بمػا تق
متضمنة مف المعمكمات ، الذم يمكف استخداـ جميػع بشتى الطرؽ كيسعى الحػث 
الػحػالػي الػى التعرؼ عمى اتجاىات الشباب الجامعي المستخدميف لمفيس بكؾ حػكؿ 
االعالنات الكثيرة كقد تكصؿ البحػث الى كجكد اتجاىات سمبية نحك ىذه االعالنات في 

 الفيس بكؾ نظرا لتكرار عرضيا بشكؿ مبالغ فيو عمى صفحة الفيس بكؾ  قضاء

 ثانیًا: الدراسة العربیة

ي تأثير مكاقع التكاصؿ االجتماعتتضمف مدل . (1)(۲۱۱۲دراسة محمد الحمفي ) -۱ 
التأثيرات التي تحدث نتيجة الستخداـ مكاقع التكاصؿ  ت الدراسةاستعراضفي المجتمع ، 

االجتماعي كشبكات االنترنيت عمى المجتمع ،كمدل االستفادة مف تمؾ المكاقع كاالثار 
السمبية كااليجابية الكاقعة عمى مستخدمييا ،كقاـ الباحػث بػالتطبيؽ عمى عينػة مػف 

ث الى اف ىناؾ العديد مف ( طالب كطالبة مف كمية اليندسة ،كقد تكصؿ الباح41٢)
السمبيات الناتجة عف استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي لفترة طكيمػة انيا تصؿ الى 
االدماف كىك ما يجعؿ تمؾ المكاقع مسيطرة بشكؿ كامػؿ عمػى حيػاة الفرد بينمػا رصيد 
الباحث اف ىناؾ جانػب ايجػابي الستخداـ مكاقع التكاصػؿ االجتماعي كىػك تقريب 

 الدارسيف بالجامعة.لمسافة بيف االفراد كخاصػة مػف فئة الشباب كالطالب ا

 

                                                           

، ٢٢محمد بف صالح الحمقي ، تأثير االنترنيت في المجتمع : دراسة ميدانية ، عالـ الكتب المجد (1)
 .55٢-469 ۶۱۵العدداف 
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 : الدراسات االجنبیة ثالثًا 

(: ) استخداـ االنترنيت كعالقاتػو مػع الحياة ۲۱۱۴دراسة كركاف كآخريف ) -۱
االجتماعية كالنفسية( ،كاظيرت نتائج الدراسة اف االفراد الذيف يفرطػكف فػي استخداـ 
االنترنيت يفقدكف لمسعادة التي تجمبيا العالقات االجتماعية الحقيقية كالمقابالت الفعميػة 
التػي تحػدث بيف االىؿ كاالقارب كاألصدقاء ،كما أكضحت الدراسة اف ىؤالء االشخاص 
الذيف يدمنكف استخداـ مكاقػع التكاصؿ االجتماعي يعانكف مػف احبػاط كاكتنػاب شػديد 

النشاطات االجتماعية التي تعرض عمييـ لمقياـ بيا محاكلة التخمي عف كمحاكلػو تجنب 
 .(1)تمؾ العادة كفؽ اقامة اجتماعية جديدة مع مف حكليـ"(

ىذه الدراسة تأثير استخداـ شبكة تتضمف ( ت۲۱۱۷دراسة كركاف كزمالئو ) - ۲
 الدراسة. اظيرت نتائج ىذه االنترنيت عمى التفاعؿ االجتماعي كصحة الفرد النفسية 

ستخداـ المتزايد لتسبكة االنترنيت يؤثر بشكؿ كبير كسمبي عمى قدرتو عمى الاف ا
التكاصؿ االجتماعي مع مف ىـ حكلو ، كما انو يقمؿ مف قدرة الفرد عمى التكاصؿ مػع 
افراد اسرتو في المنزؿ الكاحػد كػـ اشارت الدراسة الى اف الجمكس لفترات طكيمة عمى 

تخداـ الفرد لشبكات التكاصؿ االجتماعي تؤدم الى اإلصابة جياز الكمبيكتر كاس
 .(٢)باالكتئاب كالعزلة االجتماعية

                                                           

(1)Kraut, Robert, etal., (2004) the Internetand social Patvieved contras ting 
cross-sectional and long tudinal analysis, (web page), retrieved july 
24,2006.form world wide web : 

http://ocmc.Indiana.edu/vollo/issueg/shklovshi-kraut.html 
(٢)kraut, R.,lund mark,vPatterson, m., kiesler, s.muko..t.,and scherlis ,w. 

(2007) .Interret para dox a social technologhthat Reduees social 
Involvement and Psychological well-being. Journal of American psychologist 

sept. vol. 53,no9,0.1017-1031. 
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مع ، بينت مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالمجت ( عنكانيا۲۱۱۹ارنػج )دراسػة نػام ك  -۳
تأثير االفراط في استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي سكاء كانت عمػى ىذه الدراسة 

اك مػف خػالؿ تطبيقات االجيزة المحمكؿ عمى قدرة الفرد عمى التكاصؿ  شػػبكة االنترنيت
اجتماعيا مػع مػف ىـ حكلو، ككانت نتائج الدراسػة انػو كمما زاد استخداـ الفرد لكسائؿ 
التكاصؿ االجتماعي كممػا قمػت قدرتو عمى التكاصؿ اجتماعيا مع االقارب 

 .(1)كاالصدقاء

 الفصل الثالث: 

 منهجیه واداة البحث وعینته ومجاالته 

 یتضمن هذا الفصل اربعه محاور أساسیة وكما یمي : 

 أواًل: منهجیة البحث : 

تعددت تصنيفات المناىج في البحث االجتماعي ، كتنكعت، اذ أصػبػح لػكػؿ مشػتغؿ 
الباحػث يتـ بمناىج البحػث تصنيؼ يمتػـز بػو، كنظران لتعدد المناىج فيػذا اال يعني اف 

اختياره لممنيج اعتباطان ، أك بحسب اختيار الباحث ، بؿ يفرضػو نػكع الدراسة كعندئذ 
 يستطيع الباحث التكصػؿ الػى نتائج دقيقػو كمنسفو تعكػس جكىر الدراسة

كفي ىذا البحث تـ استخداـ منيج المسح الميداني كقد استخدـ الباحث منيج المسح  
قرب المناىج لمبحث الذم تقػكـ يػو، لما يتصؼ بو مف االجتماعي الذم يعد مف ا

 صفات تجعمو يتسـ بالمكضكعية.
                                                           

(1)Nie, Norman and Erbing Lutz . (2009) Lnternet and society:Apreliminary 
report, Standford Institute for the quantitative study of society Intersur vey 

Inc., and mckinsey and co. 
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 ادوات جمع البیانات -ثانیًا: 

كىػي الكسائؿ كاالدكات التي تستخدـ في جمع البيانات . كىك أيضان مف الكسائؿ التي  
نيجي يتكافر يعتمد عمييػا الباحػث فػي قيػاس المتغيرات ، اك جمع البيانات منيػا بشكؿ م

فيو الثبػات ، كصػدقو القياسي كصالحيتو لالستخداـ مػف اجػؿ اليػدؼ الػذم اعػدت لػو 
 كمػف اىػـ الكسائؿ المتخصصة في جمع البيانات الخاصة بدراستنا ىي ما يمي: 

 استمارة االستبیان  -أ

 المقابمة –ب  

 المالحظة البسیطة-ت  

ة االستبياف الدليؿ اك المرشػد الػذم يكجػو كيقصد باستمار  -: استمارة االستبیان-أ
المقابمة التي تقع بيف الباحث كالمبػحػكث بعػد اف يرسـ مساراتيا كيحدد مكضكعاتيا، 
كيشخص طبيعػة المعمكمػات التػي يطمبيا الباحث مف المبحػكث كتضمنت استمارة 

لعينة كالمحكر االستبياف محكريف المحكر األكؿ البيانات العامػة التػي تخص افراد ا
 الثاني الذم يتضمف البيانات التي تخص مكضكع الدراسة الميدانية 

اعتمد الباحث ايضػان عمى المقابمة، كىػي كسيمو لمتعرؼ عمى  المقابمـة: -ب  
الحقائؽ كاآلراء كالمتعقدات التي تختمؼ باختالؼ االشخاص كظركفيـ كتستخدـ 

 الباحث مف مصادر أخرل مستقمو . لمتأكيػد مػف بيانات كمعمكمات حصؿ عمييا 

فضالن عف ذلؾ استخدـ الباحث المالحظػة البسيطة،  -المالحظػة البسيطة : -ت
كىػي كسيمة أخػرل مػف كسػائؿ جمع المعمكمات اك البيانات كيمكػف تعريفيػا بانيػا 
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يعة المشػاىدة الدقيقػة لظػاىرة كاالستعانة بأساليب البحث كالدراسة التي تتالئـ مع طب
 .(1)الظاىرة 

 : ثالثًا: عینه الدراسة

استخدـ الباحث العينة العشكائية الطبقية ، كذلؾ لككف مجتمع الدراسة شبو  
متجانس، كتقسـ الػى فئات عديدة مف حيث العمر كالنكع كالمستكل المعيشي كمحػؿ 
السكف . كىذه الطريقة تعممي قرصان متساكية لالختيار ، كبيذه الطريقة يضمف 

كيضمف ايضأ تمثيؿ كحدات  الباحث مكضكعيو بحثو في اختيار كحدات عينيو،
المينػة لجميع فئات المجتمع االصمي، لذا فأف ىذه الطريقة يمكف االعتماد عمييا 
اعتمادان كبيران في معرفو الخصائص المكضكعية كالذاتية التي يتسـ بيا مجتمع البحث 

 .(٢)أك الدراسة

 رابعًا : مجاالت البحث  

ػي تكضيح ماىيػة العتبػار فانظػر ذىا بالباحث اف يأخػالتػي يػجػب عمى مف االمكر 
كال مف مجاالت الحدكد البشريو كالزمانية كالمكانية لمبحث ال تقتصر المشكمة، ك 

فائدتو عمى حصػر جيػد الباحث في ىذا المكضكع أك ذلؾ المكاف اك في ىذه المدة 
 بحث الزمنية ، فمف المفيد أف يدرؾ القارل تحديد مدل امكانيو تطبيؽ نتائج ىذا ال

                                                           

شركة نيضو مصر لمنشر  –. حامد طاىر ، منياج البحث في التطبيؽ كالتنظير ، االسكندرية د (1)
 ۱۹، ص ۲۱۱۷، ۱، ط
جامعة بغداد ،  –، د. احساف محمد الحسف طرؽ البحث االجتماعي د. عبد المنعـ الحسني (٢)

 .۹۱ص
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: اف كؿ بحث اك دراسة تشتمؿ بػال شؾ عمى مجمكعو مف المجـال البشري - أ
العناصر بكصفيـ مػادة البحث ، كمصدران أساسيان لممعمكمات ، كىك ما نسميو بػ 
)مجتمع الدراسػة( أذا البد لمباحػث مػف أف يحدد اك يعيف عناصره بدقػو ، ليكضػح 

كفػي دراستنا الحاليػة حػدد المجاؿ البشرم ليشمؿ  (1)مػف ىػـ المشمكليف بالدراسة
 ( مبحكثا . ۵۱عينو الطمبة في جامعة االنبار ، كميو اآلداب كعددىا )

: يحتؿ الجانب المكاني لمبحث اىمية خاصة ايضان لتميزه عف  المجال المكـاني - ب
غيره مف المبحكثيف التػي تجػرم فػي امػاكف مختمفة ، كتناكؿ مكضكع البحػث 

سػو اضافو الى اعطػاء صػكرة كاضحة لمقارئ البسيط عػف مػكػاف اجػراء الدراسة نف
في  -. كقػد حػددت جامعة االنبار الجغرافيػة التػي شممتيا الدراسةأك الرقعة 

محافظة االنبار مدينة الرمادم مجػاالن جغرافيان ، كذلؾ ألسباب عديدة منيا تكاجػد 
تقع فييػا جامعة االنبار ، فضال عف مجتمػع  الباحث ضمف الرقعة الجغرافية التي

الطمبػة مجتمػع متجانس يضػـ فػئػات اجتماعيػة مختمفػة كمػا انػيػا تضػـ بيئات 
مختمفػة فػي مستكياتيا االجتماعية كالثقافية مما ساعد الباحث عمى اختيار عينتو 

 مف الطمبة كالطالبات في جامعة االنبار 

: في ىذا المجاؿ يتحػدد الزمف الذم استغرؽ إلنجاز الدراسة، المجال الزمـاني  - ت
كالكقت الذم استمـز جميػع البيانػػات ، إذا استػد المجػاؿ الزمػػاني لدراستنا الميدانيػة 

الفصؿ الرابع : تحميؿ بيانات الدراسة  ٢519/۴/۱۵كلغايػة . ٢۱۱۹/  ٢/15مػف 
ات التكاصؿ االجتماعي عمى الشباب في الميدانية ال يمكف دراسػة كفػيػـ تػأثير شبك

المجتمع العراقػي دكف التعرؼ عمى المعمكمات االساسيو التي تتعمػؽ بػالمبحكثيف 

                                                           

 ۵۳، ص۱۹۹۹د. حسيف محسف العمي ، البحث العممي )التطبيؽ كالمنيج( بغداد، دار شاىيف ، (1)
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عميو عشكائية مف الشباب الجامعي  الذيف كقع عمييـ البحػث حيث اف الدراسة انتقػت
عمكمات ( طالب كطالبػو لكػي يػزكدكا البحػث كالم۵۱في جامعة االنبار تتكػكف مػف )

الخاصة عف تأثير استخداـ شبكة التكاصؿ االجتماعي عمى الشباب كسبؿ مكاجيتيا. 
كلكػف قبػؿ التعرؼ عمى اراء المبحكثيف حػكؿ ذلؾ، عمينػا التعرؼ عمى الظػركؼ 
كالمعطيات االجتماعية كاالقتصادية الخاصة بيؤالء المبحكثيف ىي التي تؤثر في 

ؿ االجتماعي عمى الشباب . كما يتعمػؽ بػالظركؼ افكارىـ حكؿ تأثير شبكات التكاص
العامة كالخاصة لممبحكثيف قسمنا ىذه الظركؼ الػى مػجػاليف مجػاؿ يتعمػؽ بالبيانات 
العامة لممبحكثيف، كىنػاؾ بيانات اقتصادية كاجتماعيػو كتربكية كثقافيػو تتعمػؽ بػيػـ . 

المحيطػة بػالمبحكثيف ىػي التػي  عمما اف الظػركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية
 تممػى عمييـ االجابػات التػي يػدلكف بيػا كيتككف مف:

 أوال: البیانات العامة .  

 ثانیًا: البیانات تخص موضوع الدراسة .

تتضمف البيانات العامة عدة اشياء مػف ضػمنػيػا نػكع المسكف اوال: البیانات العامة  
كبيئاتيـ االجتماعية التي يعيشكف فييػا كيتفاعمكف كعمػر المبحكث كمكطنيـ األصمي 

معيا . عممان اف مثؿ ىذه البيانات االجتماعيػة انػمػا تػحػدد طبيعية أكضاعيـ 
االجتماعية كىذه االكضاع تشكؿ مؤشران كاضحان عمى كاقػع الػحػاؿ الػذم يعيشػو 

لقيـ التي يحمكنيا المبحكثيف كالذم يؤثر بطريقػو أك بأخرل في االفكار كالمبادئ كا
ازاء الحياة االجتماعية التي يعيشػكف فييا ، كيتفاعمكف مع مفرداتيا اليكمية 

 .كالتفصيمية اف البيانات االجتماعية لممبحكثيف تتككف مف محاكر
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 یوضع جنس المبحوثین  1جدول رقم 

 النسبة الؤیة التكرار الفئة
 87% 33 ذكر
 22% 11 انثى

 155% 05 المجموع

% ۷۸تبيف مف الجدكؿ اعاله بأف فئة الذككر تشكؿ اغمبيو افراد العينة كبمغت نسبتيـ 
% كعددىـ ۲۲مبحكثا اما فئة االناث فقد بمغت نسبتيـ  ۵۱مف مجمكع  ۳۹كعددىـ 

 مبحكثا  ۵۱مف مجمكع  ۱۱

 یوضح عمر المبحوثین 2جدول رقم 

 النسبة المؤية التكرار الفئة
18-٢1 ٢ 4% 
٢-٢٢5 45 85% 
٢4-٢9 8 14% 
 %1 1 فأكثر 35

 %5 55 المجمكع
 

( تشكؿ أغمػب افػراد العينة ٢5-٢٢تبػيػف مػف الػجػدكؿ اعػاله بػأف الفئو العمريػة )
-٢6مبحكثان تمييػا الفئو العمرية ) 55مػف مجمػكع  45% كعددىـ 85كبمغت نسبتيا 

كاخيران الفئو مبحكثان  55مف مجمكع  8% كعددىـ 16( فئػة كبمغت نسبتيا ٢9
 .مبحكثان  5-4مف مجمكع  ٢% كعددىـ 4نسبتيـ ( ۲۱-۱۸العمرية )
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 یوضح السكن 3جدول رقم                              

 النسبة المؤية التكرار الفئة
 1٢% 6 ريؼ
 88% 44 حضر
 155% 55 المجمكع

 

تبػيػف مػف الجػدكؿ اعػاله بػأف اغمب افراد العينػة يسكنكف في المناطؽ الحضريو 
مبحكثػان تمييػا فػئػة الػذيف يسكنكف  55مػف مجمػكع  44% كعػددىـ 88كبمغت نسبتيـ 

يكضح امتالؾ المبحثيف حساب  6كعػددىـ  :۱۲في المناطؽ الريفيػو كبمغت نسبتيـ 
 .عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي

 البیانات التي تخص موضوع الدراسة  –ثانیا 
تتضمف البيانات التي تخص مكضكع الدراسة عدة جكانب منيا السياسية كاالقتصادية 

كاالجتماعية كالتربكية كالثقافية التي تتعمؽ بالمبحث كتتككف البيانات الخاصة 
 :بالدراسة الميدانية مف المحاكر التالية

 الباحثین حساب عمى مواقع التواصل االجتماعيیوضح امتالك  4جدول رقم 

 النسبة المؤیة التكرار الفئة
 055% 55 نعم
 \ \ ال

 055% 55 المجموع
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تبيف مف الدكؿ أعاله باف كؿ افراد العينة لدييـ حساب عمى مكاقع التكاصؿ 
االجتماعي كلو أىمية كبيرة جدا عمى عينو افراد المجتمع كلذالؾ يتمتع باستخداميا 

  .المجتمع بأكممو
 یوضح نوع شبكة التواصل االجتماعي 5جدول رقم 

 النسبة المؤیة التكرار الفئة
 86% 34 فیس بوك
 \ \ تمیكرام

 14% 7 انستجرام
 055% 55 المجموع

تبيف مف الجدكؿ أعاله باف افراد العينة مف مستخدمي مكقع فيس بكؾ التي تبمغ 
مبحكثا تمييا مكقع االنستجراـ التي تبمغ  55مف مجمكع  43كعددىـ  86نسبتيـ %
 باحث  55كعددىـ  مف مجمكع  14نسبتيـ %

بكؾ  نستنتج ممػا سػبؽ اف اكثػر افػراد المجتمػع ىػـ مػف فػئػو مسػتخدمي مكقع الفيس
 .باعتبػاره مكقػع نػاجػح جػدان مف مكاقع كسائؿ التكاصؿ االجتماعي
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یوضح عدد الساعات التي یستغرقها المبحثین في استخدام شبكات  6جدول رقم 
 التواصل االجتماعي

 النسبة المؤیة  التكرار الفئة 
1-٢ 18 %36 
3-4 ٢٢ %44 
 05% 05 فما فكؽ  5

 055% 55 المجمكع 

( 4-3تبػيػف مػف الجػدكؿ اعػاله بػأف اغمب افراد العينػة يستغرقكف عػدد ساعات )
 ٢٢% كعػددىـ  44ساعو في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي البالغ نسبتيـ 

 مبحكثػان  55مػف مجمػكع 

نستنتج مما سبؽ باف اكثر نسبة مف افراد المجتمع ىـ مف مستخدمي مكاقع التكاصؿ 
 (  ساعات أم ىناؾ اعتماد كبير 4-3االجتماعي )

جدول رقم یوضح تاثیر شبكات التواصل  االجتماعي عالقات المبحوث بالمحیط 
 الخارجي

 النسبة المؤية  التكرار  الفئة 
 55% ٢5 نعـ 
 55% ٢5 ال

 155% 55 المجمكع 
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تػأثير عمى تبيف مف الجدكؿ اعػاله بػأف فنػو الػذيف يركف بأف شبكات لتكاصػؿ لػيػا 
مػف مجمػكع  ٢5% كعػددىـ 55عالقة المبحػكث بالمحيط الخارجي كبمغت نسبتيـ 

مبحكثػا ككػذلؾ فقنػو لمػذيػف يػركف بػاف شػبكات التكاصؿ االجتماعي ليس ليا  55
 تأثير عمى عالقة المبحكث بالمحيط الخارجي

ات التكاصؿ . نستنتج مما سبؽ بػأف جميع افراد المجتمػع ىػـ يتأثركف بشبك 
 االجتماعي سكاء كاف التأثير في الجانب السمبي اك اإليجابي

 یوضح أسباب تاثیر شبكات التواصل االجتماعي بالمحیط الخارجي 8جدول رقم 

 النسبة المؤية  التكرار الفئة 
جعمتني اكثر عزلة كضعؼ عالقتي بافراد 

 عائمتي
٢3 %46 

زادت مف مياراتي في التكاصؿ 
 االجتماعي خارج المحيط 

6 %1٢ 

 15% 5 ليس لو تاثير 
 3٢% 16 زادت مف عدد األصدقاء 

 155% 55 المجمكع 

تبيف مف الجدكؿ اعػاله بػأف اغمب افراد العينػة ىػـ يتأثركف بشبكات التكاصؿ 
االجتماعي ال سباب جعمتيـ اكثر عزلو كجعمػت لػدييـ ضعؼ العالقة بيف افراد 

مبحكثان تمييػا اسباب زادت  55مف مجمكع  ٢3% كعددىـ 46االسرة البالغ نسبيـ 
مبحكثان تمييػا  55مػف مجمػكع  16ددىـ % كعػ3٢مػف عػدد االصدقاء البػالغ نسبتيـ 

اسػباب زادت مػف ميػاراتي في التكاصؿ االجتماعي مع الجماعة البالغة نسبتيـ 
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مبحكثان تمييا اسباب ليس ليا تأثير البالغ نسبتيـ  55مف مجمكع  5% كعددىـ 15
مبحكثان . نستنتج مما سبؽ أف أكثػر نسػبو مػف  55مف مجمكع  5% كعددىـ 15
العالقة بيف  ۳۲% 17د العينػة ىػـ جعمتيـ أكثػر عزلػو كجعمػت لػدييـ ضعؼ افػرا

 افراد االسرة لذلؾ اصبح العالقة ضعيفة بيف افراد االسرة الكاحدة

 ( یوضح اراء المبحثین بأفضمیة االتصال مع اآلخرین9جدول رقم )

 النسبة المؤیة  التكرار  الفئة 
 %86 43 االتصال المباشر 

االتصال عبر شبكات التواصل 
 االجتماعي 

7 %04 

 055% 55 المجموع 

تبيف مف الجدكؿ اعػالء اف اغمب افراد العينػة يفضمكف االتصاؿ المباشر كبمغت 
مبحكثأ يمييػا فػنػو الػذيف يفضمكف  55مف مجمكع  43% كعددىـ 86نسبتيـ 

مف  7كعددىـ % 14االتصاؿ عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي كبمغت نسبتيـ 
مبحكثان . .د نستنتج ممػا سػبػؽ بػأف نسػبو الػذيف يفضمكف االتصاؿ  55مجمكع 

المباشػر ىػـ األكثر عدد في المجتمػع لمػا لالتصاؿ المباشر اىمية الف التعبيػر فيػو 
دائمػان بطريقػو كاضحو اكثػر ممػا تكػكف عميػو عػف االتصاؿ عبر شبكات التكاصؿ 

 االجتماعي
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یوضح تأثیر شبكات التواصل االجتماعي السمبي عمى المستوى ( 15ل رقم )جدو
 الدراسي

 النسبة المؤیة  التكرار  الفئة 
 98% 49 نعم 

 0% 0 ال
 055% 55 المجموع 

تبيف مف الجدكؿ اعػالد بػأف فنػة الػذيػف يػركف بػأف شبكات التكاصؿ االجتماعي لػيػا 
 55مف مجمكع  49% كعددىـ 98كبمغت نسبتيـ تػاثير عمى المستكل الدراسي 

 مبحكثان 

 55مف مجمكع  1% كعددىـ ٢. أما فئة الذيف يركف عكس ذلؾ فقد بمغت نسبتيـ 
ميحكنا . نستنتج ممػا سػبؽ بػاف لشبكات التكاصؿ االجتماعي تأثير سمبي كبير عمى 

 المستكل الدراسي لمطمبة 

ة مواجهة اخطار شبكات التواصل یبین رأي المبحوثین في كیفی( 11جدول رقم )
 االجتماعي

 النسبة المؤیة  التكرار  الفئة 
 04% 00 مف خالؿ عقكد ندكات تثقيفية لطمبة الجامعات 

تكجيو كمتابعة االىؿ البنائيـ لحمايتيـ مف مخاطر 
 شبكات التكاصؿ االجتماعي 

03 %46 

 6% 3 تكعية الناس مف خالؿ دكر العبادة 
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تبيف مف الجدكؿ اعاله بػأف اغمب افراد العينػة يػركف بػأف سبؿ مكاجػو اخطػار شبكات 
لحمايتيـ مف تمؾ  التكاصؿ االجتماعي تػتـ مػف خػالؿ تكجيػو كمتابعػة االىؿ البنائيـ

مبحكثان تمييػا فػئػو الػذيػف  55مف مجمكع  ٢3% كعددىـ 46المخاطر كبمغت نسبتيـ 
يػركف بمكاجية مخاطر استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي تتـ مف خالؿ عقد 

ندكات تثقيفيػو لطمبة الجامعػات ككػذلؾ مػف خػالؿ البرامج االعالمية التكعكية لحماية 
 55لكػؿ فػتػو مػف مجمكع  1٢% كعددىـ ٢4ي بمغت نسبة كؿ منيـ الشباب الجامع

مبحكثان أمػا فػو الػذيػف يػركف بػاف سبؿ مكاجيػة تمػؾ المخػاطػر مػف خػالؿ الخطػب 
 55مف مجمكع  3% كعددىـ 6الدينية في دكر العبػادة لتكعيػة النػاس كبمغت نسبتيـ 

طر استخداـ شبكات التكاصؿ نستنتج مما سبؽ باف سبؿ مكاجية مخا. مبحكثان 
االجتماعي تتـ مػف خػالؿ تكجيو كمتابعو األىؿ ألبنائيـ كذلؾ الف الشباب يقضي 

اغمب فترات استخدامو في البيت ككذلؾ مػف خػالؿ الندكات التثقيفية لطمبة الجامعات 
 ككسائؿ االعالـ 

 

 

 

كسائؿ االعالـ مف خالؿ بث برامج تكعكية لحماية 
 الشباب مف مخاطر شبكات التكاصؿ االجتماعي 

00 %04 

 055% 55 المجمكع 
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ثون بها عبر یبین نوع المشاهدة التي یرغب المبحو ( 12جدول رقم ) -          
 شبكات التواصل االجتماعي

 النسبة المؤية التكرار الفئة
 46% ٢3 برامج الثقافة
 ٢8% 14 برامج ترفيو
 ٢6% 13 برامج تعميمية
 155% 55 المجمكع

تبيف مف الجدكؿ اعػالد بػأف اغمب افراد العينػة يرغبكف بمتابعػة البرنامج الثقافيو 
مبحكثان تمييػا فػنػو الػذيف يرغبكف  55مجمكع مف  ٢3% كعددىـ 46كبمغت نسبتيـ 

 مبحكثػا 55مف مجمكع  14% كعددىـ ٢8بمتابعة البرامج الترفيو كبمغت نسبتيـ 

 13% كعددىـ ٢6تمييػا فئػة الذيف يرغبكف بمتابعػو البرامج التعميميو كبمغت نسبتيـ  
 مبحكثان ؟  55مف مجمكع 

ع الدراسة يرغبكف بمتابعػو البرامج الثقافية نستنتج ممػا سػبػؽ بػأف اغمب افراد مجتم
تمييا فئة الذيف يرغبكف بمتابعة البرامج الترفييية كبمغت نسبتيـ  46كبمغت نسبتيـ %

۲۸:  . 
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 اوال: النتائج 

أكال: نتائج الدراسػة مػف خػالؿ الدراسة الميدانيػة كالتحقيػؽ مػف عمػؿ االستمارة 
 تػـ التكصؿ الى عدة نتائج : اىميا ما يمي :االستبيانيو كتحميؿ البيانػات 

اغمب افراد الدراسة لدييـ حساب عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي كخاصة الفيس -1
 بكؾ لككنيا تييء ليـ سيكلة التكاصؿ بأكثر عدد مف االقارب كاالصدقاء .

اغمب افراد مجتمع الدراسة يستغرؽ ساعات طكيمة في استخداـ شبكات التكاصؿ -٢
 تماعي .االج

 اغمب افراد العينة يفضمكف االتصاؿ المباشر مع اآلخريف -۳

اف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي ليا تأثير في اىماؿ الشباب لدراستيـ ككاجباتيـ  -4
ىناؾ متابعة كتكجيو مف قبؿ االسر البنائيـ في استخداـ شبكة التكاصؿ  -العممية ق 
 االجتماعي

 ثانیا : التوصیات:

بالنظر الى االستعراض السابؽ لدراستنا )تأثير شبكة التكاصؿ االجتماعي عمى  
 الشباب في اطارىا النظػرم كالميداني كمف خالؿ نتائج البحث نكصي باالتي : 

تطػكير انشػطة الشباب الثقافية كالرياضية كالترفيييػة التػي ترعاىػا المػدارس الثانكية  -۱
لطاقات الشبابية كيفرغيا بطريقة تقكد بالنفع عمى الشباب كالجامعػات كالمعاىد يكجو ا

 كمجتمعاتيـ .
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المجاميع داخػؿ الجامعػة تثقيؼ كتكعيػو الشػباب الجػامعي مػف خػالؿ ندكات عمميػة  -۲
 لمحػد مػف مػخػاطر استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي.

 
ما يخدـ ثقافتنا ككاقع حث الشباب عمى االستفادة مف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي ك -۳

 مجتمعاتنا
 

حػث المسؤكليف في المؤسسات التربكية كاالجتماعيػة لتكعية الجيؿ الجديد بقيميـ  -۴
 كعاداتيـ كتقاليدىـ كاالستفادة مف الثقافات االخرل بما يخدـ مجتمعاتنا

 
حث الشباب عمى استثمار الزمف كالمكازنة بيف اكقات العمؿ كاكقات الفراغ  -۵ 

 كالتركيح
 

تكجيػو كسائؿ االعالـ كالفضائيات بػيػف بػرامج تثقيؼ ك تكعيػو الشػباب كذلؾ لمحػد  -۶
 .مػف سػكء استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي 

 الخاتمة 

فػي  ترؾ اثر كبير قع التكاصؿ االجتماعي(االنتشار الكبيرلألستخداـ االنترنت)مكاأف 
بنػاء الػرأم العػاـ كالػتحكـ فيػو مػف خػالؿ نظػـ تسيير ىػذه المكاقػع التػي تكجػو الػرأم العػاـ 

بقى عممية التكجيو كبناء رأم عاـ مػف ػو االحتياجات الخاصة بيا ، لكف تحسػب مػا تممي
رشيد كتكجيػو كضػبط ، لقػد بػات تفاقـ لػدف مكاقع التكاصػؿ االجتماعي بحاجة الى ت

كتعاظـ دكر المكاقع االجتماعية كتحديدا مكقػع الفػيس بػكؾ الػذم انفرد بتشكيؿ ثقافػة 
شػبابية جديدة تمشػي كفػؽ الطريػؽ المسطرة مػف طػرؼ القائميف عمى ذات المكقع ، 
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بفعػؿ عجػز مؤسسات  تستدعي التأمػؿ بشكػؿ جػدم فػي التحديات الجديدة التػي نكاجييػا
 التنشئة كأجيػزة الدكلة المعنية بالشػباب عػف فػرض كجكدىػا كتصػدييا ليػذه التحديات

 

 االستبیان                                   

 تحیة طیبة .. 

نضع بيف يديكـ استبانة لمعرفة آرائكـ حكؿ تأثير شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى  
الشباب الجامعي راجيف منكـ االجابة عنيا بكؿ صدؽ كامانة عمما اف اجاباتكـ حكؿ 
اسئمة االستبياف تستخدـ لغرض البحث كال داعي لذكر االسـ . شاكريف سمفا حسف 

 تعاكنكـ معنا .

 اماـ االجابة المختارة :(  اكال ضع عالمة ) 
 معمكمات عامة 

 ⧵انثى     ⧵الجنس : ذكر   -۱
 العمر -۲
 ⧵مطمؽ       ⧵اعزب     ⧵ارمؿ    ⧵الحالة االجتماعية   متزكج ۳
 ⧵حضر     ⧵ريؼ -السكف-۴
 التحصيؿ الدراسي لالب  -۵
 التحصيؿ الدراسي لالـ -۶
 عمؿ االب -۷
 عمؿ االـ -۸

 الدراسةمعمكمات تخص مكضكع  -ثانيا :
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 ⧵ال     ⧵ىؿ لديؾ حساب عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي : نعـ  -۱
 ⧵انستجراـ       ⧵تميكراـ     ⧵فيس بكؾ  -مانكع شبكة التكاصؿ االجتماعي : -۲
سيكلة االتصاؿ باكثر عدد مف  برأيؾ ما سبب استخدامؾ لشبكات التكاصؿ االجتماعي  -۳

 ⧵يا جانب ترفييي   من  ⧵البحث عف معمكمات      ⧵االصدقاء كاالقارب
  ⧵ ۱-۲ -ما عدد الساعات التي تستغرقيا في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي   -۴

 كاكثر  ۵ ⧵ ۳-۴
ال    ⧵ىؿ اثرت شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى عالقاتؾ بمحيطؾ االجتماعي  نعـ   -۵

∕ 
 اف كاف الجكاب نعـ فما تاثيرىا بمحيطؾ ؟

 جعمتني اكثر عزلة كضعؼ عالقتي بافراد االسرة 
 زادت مف مياراتي في التكاصؿ االجتماعي خارج الجماعة 

  ⧵ليس ليا تأثير 
  ⧵زادت مف عدد االصدقاء 

 ⧵برأيؾ اييما افضؿ االتصاؿ مع االخريف عف طريؽ االتصاؿ المباشر  -۶
 ⧵عف طريؽ شبكات التكاصؿ االجتماعي 

    ⧵صؿ االجتماعي ليا تأثير عمى المستكل الدراسي     نعـ ىؿ تعتقد بأف شبكات التكا -۷
 ⧵ال  

برايؾ ىؿ تشجع االسرة عمى مراقبة ابنائيا عند استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ؟  -۸
 ⧵ال     ⧵نعـ 

 ⧵ال    ⧵ىؿ اف شبكات التكاصؿ االجتماعي ليا تاثير عمى االداء الكضيفي    نعـ  -۹
برايؾ ىؿ تشع االسرة عمى مراقبة ابنائيا عند استخداـ كسائؿ التكاصؿ  -۱۱

   ⧵ال      ⧵االجتماعي ؟   نعـ 
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 ⧵التكجو االبناء الكجيو الصحيحة كالحفاظ عمييـ مف االنحراؼ 
 ⧵الحفاض عمى القيـ كالعادات االجتماعية كالمثؿ العميا 

 ⧵تجنب اخطار شبكات التكاصؿ االجتماعي 
 مكاجية اخطار شبكات التكاصؿ االجتماعي ؟ رأيؾ ماسبؿ   -۱۱

 ⧵مف خالؿ عقد ندكات تثقيفية لطمبة الجامعات 
 تكجيو كمتابعو االىؿ البنائيـ لحمايتيـ مف مخاطر شبكات التكاصؿ االجتماعي 

 ⧵اخرل تذكر 
 مانكع المشاىدة التي تستخدميا عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي  -۱۲

 ⧵برامج ثقافية   
 ⧵برامج ترفييية   
 ⧵برامج نعميمية    

 المصادر 
 .۱۹۵ف منظكر لساف العرب ، المجمد األكؿ مبيركت سنة با -۱
يياب خميفة ، مكاقع التكاصؿ االجتماعي "أدكات التغير المصرية عبر االنترنيت  -۲

 .٢516المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر كالطبعة األكلى ،
مناىج البحث العممي ، االردف ، دار كائؿ لمنشر ، احساف محمد الحسف ،  -۳
 .۱،۲۱۱طو
( : بعض المتغيرات المعالجة الغتراب الشباب عف المجتمع ۱۹۸۹العزاـ ادريس ) -۴

الجامعي دراسة استطالعية عمى عينة مف طمبة الجامعة االردنية ،مجمة العمـك 
 ، الككيت.۱( العدد ۱۷االجتماعي ،المجمد )
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(:اثر منتديات الشبكات العالمية في رفع مستكل ۲۱۱۹د ابراىيـ )الميركس ،كلي -۵
القراءة الحرة لدل طالب كطالبات المرحمة الثانكية مجمة القراءة كالمعرفة ، الجمعية 

 لممعرفة ،جامعة عيف شمس القاىرة المصرية لمقراءة 
( أسس عمـ النفس التربكم، دار الكتب 1991اإلزير جاكم، فاضؿ محسف ) -۶ 
 المكصؿ.  -طباعة كالنشر لم
( استخداـ طالب الجامعة لالنترنيت ۲۱۱۱ابك ىدل االسالـ عبد القادر )  -۷

 كعالقتو بابعاد االغتراب لدييـ ،مجمة كمية التربية جامعة المنصكرة 
 –د. عبد المنعـ الحسني ، د. احساف محمد الحسف طرؽ البحث االجتماعي  -۸

 جامعة بغداد .
( : شبكات التكاصؿ االجتماعي كاثرىا عمى القيـ ٢514الطيار ) د. فيد بف عمي -۹

ت األمنية كالتدريب ، لدل طالب الجامعة )تكيتر | نمكذجا( ، المجمة العربية لمدراسا
 .۳۱المجمد 

( اتجاىات الشباب الجامعي نحك برامج تنمية المجتمع ۲۱۱۷شكرة أحمد حمدم ) -۱۱
لفية الثالثة، المعيد العالي لمبحث العممي ،أسكاف المحمي في ضكء األىداؼ االنمائية لأل

  .،مصر 
منذر ىاشـ الخطيب ،كصبيح عبد المنعـ ، خدمات اجتماعية لمشباب ، مطبعة  -۱۱

  1984.-جامعة بغداد سنة 
محمد بف صالح الحمفي ، تأثير االنترنيت في المجتمع : دراسة ميدانية ،عالـ  -۱۲

 . ۶،۵العدداف  ۲۲الكتب كالمجمد 
حممي سارم ثقافة االنترنيت دراسة في التكاصؿ االجتماعي دار مجمد الكم  -۱۳

 . ٢555لمنشر كالتكزيع ،عماف االردف ،
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حسيف عبد الحميد رشكاف ، مياديف عمـ االجتماع كمناىج البحث العممي ، مصر  -۱۴
 ۱ ۱۹۸۹،المكتب الجامعي الحديث 

كالمنيج( بغداد، دار شاىيف ، حسيف محسف العمي ، البحث العممي )التطبيؽ  -۱۵
۱۹۹۹ 

و شركة نيض -حامد طاىر ، منياج البحث في التطبيؽ كالتنظير ، االسكندرية  -۱۶ 
 .۲۱۱۷، ۱مصر لمنشر ، ط

ماىية مكاقع التكاصؿ  –خالد عساف المقدادم ، ثكرة الشبكات االجتماعية  -۱۷
بعادىا ، دار النفائس لمنشر التكزيع الطميع رق  ـ.1،٢514ـ االجتماعي كا 

باسـ الجعبرم االنترنيت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي ، الركاد لمنشر كالتكزيع  -۱۸
 ـ.۲۱۱۹الطبعة األكلى ،

ثريا جبريؿ كاخركف ، الخدمة االجتماعية في مجاؿ االسرة كالطفكلة مركز  -۱۹
 الطفكلة مركز بيع الكتاب 

فاركؽ  ۲۱۱۲,القاىرة ،الجامعي كمية الخدمة االجتماعية ، جامعة حمكاف  -۲۱
 . ۱۹۹۶السامرائي ، المنيج الحديث ، العمـك االنسانية ، األردني ، دار الفرقاف ، 

محجكب عمميو الفائدم ، طرؽ البحث العممي في العمكـ االجتماعيو مع بعض  -۲۱
  ۱۹۹۲-جامعو عمر المختار  -ليبيا  -التطبيقات عمى المجتمع الريفي 
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