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 :الملخص

المخاطر المترتبة على استخدام طلبة المدارس الثانویة لوسائل التواصل هدفت الدراسة بیان 
تعلیم القریات في المملكة العربیة السعودیة، وتم استخدام االجتماعي من وجهة نظر المعلمین ب

تكونت المنهج الوصفي مع االعتماد على االستبانة في جمع البیانات، وطبقت الدراسة على عینة 
الفصل الدراسي الثاني من خالل ً معلما 288ً معلما حیث تم  تطبیق أداة الدراسة على 295من 

رت النتائج إلى أن المستوى العام للمخاطر المترتبة على م، وأشا2019/2020العام الدراسي 
استخدام طلبة المدارس الثانویة لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي المدارس 
الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات قد جاءت بمستوى مرتفع، كما بینت النتائج أن أكثر مواقع 

بة المرحلة الثانویة من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانویة التواصل االجتماعي خطورة على طل
 وقد حقق هذه الموقع الترتیب Twitterللبنین في إدارة تعلیم القریات قد تمثلت  في موقع تویتر 

، وفي الترتیب الثاني موقع الواتس اب )4.085(األول من حیث األهمیة بمتوسط حسابي 
WhatsApp الترتیب الثالث موقع یوتیوب  ، وفي )4.030( بمتوسط حسابيYouTube 

  بمتوسط Snapchatوفي الترتیب الرابع الفقرة موقع سناب شات  ). 4.019(بمتوسط حسابي 
بمتوسط " Instagramنستغرام " وفي الترتیب الخامس وقبل األخیر موقع ). 3.996(حسابي 
 Faceلفیسبوك " وفي الترتیب السادس واألخیر موقع . وبمستوى متوسط) 3.256(حسابي 
book " وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المستوى العام لمظاهر )3.514(بمتوسط حسابي ،

السلوك المنحرف لدى طلبة المدارس الثانویة عبر مواقع وسائل التواصل االجتماعي من وجهة 
  نظر معلمي المدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات جاءت بمستوى متوسط

  .التواصل االجتماعي، شبكة اإلنترنت، المخاطر، المستحدثات التكنولوجیة: ت المفتاحیةالكلما
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ABSTRACT: 
The present study aimed to identify the risks of secondary school 
students using social media from Qurayyat teachers’ viewpoints in 
the Kingdom of Saudi Arabia. The study made use of the the 
descriptive method and adopted a questionnaire for collecting the 
study data. The study was administered to a sample consisting of 
295 teachers and the study instrument was administered to 288 
during the second semester of the academic year 2019/2020. The 
results of the study indicated that the general level of risks 
resulting from the use of high school students for social media 
from the secondary school teachers’ viewpoints in Qurayyat 
adminsitration was high. The results of the study also showed that 
the most dangerous social networking sites was Twitter and this 
site was ranked first (4.085 statistical mean), and in the second 
rank came WhatsApp (4.030 statistical mean), and in the third 
rank came YouTube (4.019 statistical mean). In fourth place came 
Snapchat website (3.996 statistical mean) and in the fifth ranking 
came Instagram (3.256 statistical mean). Finally, and in the last 
rank came "Face Book" (3.514 statistical mean). The results of the 
study indicated that the general level of deviant behavior among 
high school students through social media sites from the viewpoint 
of secondary school teachers for boys in Qurayyat administration 
came at an intermediate level. 
Keywords: social media, internet, risks, technological innovations. 
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 : مقدمة
ًاختلفت أشكال التواصل االجتماعي في بدایة هذا القرن الواحد والعشرون اختالفا 

ًفقد ظهر شكال جدیدا من . سبقًكبیرا عما   التواصل االجتماعي وهو التواصل أشكالً
ّ الحدود وقرب المسافات ولعب دورا فعاال في مزج الثقافات وأثر وتأثر ألغىاالفتراضي الذي  ً ً

  . والثقافیة والسیاسیة والصحیةواالقتصادیة االجتماعیةبالعوامل 
جم المستخدمین لهذه الشبكات  تعاظم حإلىكما أدى تسارع أهمیة هذه المواقع 

ولیس على مستوى األفراد بل على مستوى المؤسسات الحكومیة والخاصـــــــة،  سنویا
 االلكترونیــــة، حیث ارتفع عدد المستخدمین واإلخباریةالتسویقیة  والشركات والوكاالت

 ملیار 3.48 إلى 2014 ملیار مستخدم عام 1.85لمواقع التواصل االجتماعي من 
من عدد سكان  % 45م ویشكلون ما نسبته 2019ستخدم في العالم في نهایة عام م

  ).Hootsuit.com, 2020(العالم 
إن مواقع التواصل االجتماعي كوسیلة اتصال إلكترونیة تنفرد بخصائص 
اتصالیــــــــة فریدة عبر االنترنت؛ فهي تدمج بشكــــــــــل تكاملي بین أكثر من وسیلة من 

التصال مما یدفــــــــع باألفراد من مختلف الفئات العمریة للتســـــــارع باستخدامها في وسائل ا
  .)2018حمدي، (حیاتهم الیومیة وفي مختلف مجاالت الحیاة 

وال أحد یستطیع أن ینكر تعلق الشباب وطلبة المدارس في المرحلة الثانویة في 
ًماعي، والتي كانت عامال رئیسا في المملكة العربیة السعودیة بشبكات التواصل االجت ً

ظهور  االنحرافات السلوكیة لدیهم، التي انتشرت بشكل كبیر في اآلونة األخیرة، سعیا 
منهم لتحقیق أهداف مختلفة،  فقد أصبح من الواضح أن لمواقع التواصل االجتماعي 

، الثانویةًوخصوصا فئة الشباب وطالب المدارس  المجتمع أفرادالعدید من المخاطر على 
  .وال سیما المخاطر على المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي والصحي للطلبة

حیث تكمن هذه الخطورة في االستغراق الطویل والكثیف لمواقع التواصل 
االجتماعي عبر أجهزة الحاسوب واألجهزة الخلویة التي یستطیع من خاللها الطلبة 

كاتب (ر من المستخدمین من شتى بقاع العالم التواصل بالصوت والصورة  مع عدد كبی
  )2016وعقون، 

وتعد ظاهرة استخدام وسائل التواصل االجتماعیــة ظاهرة حدیثــــــــة إلى حد ما بین 
طلبة المدارس الثانویة في المجتمع السعودي، ولم تأخذ االهتمــــــــام الكافـــــــــي بما یتناسب 

ذلك جاءت هذه الدراسة كمحاولة لفهم ومعرفـــــــــــــة المخاطر وانتشارهــــــــا السریع، ل
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المترتبة على استخـــــدام طلبة المدارس الثانویة لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة 
  .نظر المعلمین بتعلیــــــــم القریات في المملكة العربیة السعودیة

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
ماعي إحدى وسائل االتصال الحدیثة والتي استحوذت ّتعد وسائل التواصل االجت

على حیز كبیر من اهتمام طالب المدارس الثانویة بمختلف شرائحهم االجتماعیة، وأصبح 
استخدامها یتزاید بشكل یومي، واالعتماد علیها في الحیاة الیومیة بطریقة الفتة للنظر، 

ادیة والثقافیة والشخصیة مما تسبب لهم بالعدید من المخاطر االجتماعیة واالقتص
  .والصحیة

وعلى الرغم مـن األثر المتنامي الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على طالب 
المدارس الثانویة واإلقبال الالمحدود على استخدامها، ومخاطرها المختلفة على الطلبة، إال 

كون من أكثر ًأنه ما زال دراسة آثارها محدودة، وخصوصا دراسة مخاطرها لدى فئة قد ت
  .ًالفئات االجتماعیة استخداما لها وهم مجتمع الطلبة في المدارس الثانویة

 لذلك تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على المخاطر المترتبة على استخدام 
طلبة المدارس الثانویة لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر المعلمین بتعلیم 

عودیة من حیث معرفة المخاطر االجتماعیة والثقافیة القریات في المملكة العربیة الس
  . واالقتصادیة والشخصیة المترتبة على الطالب من استخدام هذه الوسائل

  :وتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالیة
المترتبة " االجتماعیة، والشخصیة، والثقافیة، واالقتصادیة، والصحیة"ما المخاطر  )1

س الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة على استخدام طلبة المدار
  نظر معلمي المدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات؟

ما مظاهر السلوك المنحرف لدى طلبة المدارس الثانویة عبر مواقع وسائل  )2
التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي المدارس الثانویة للبنین في إدارة 

 تعلیم القریات؟
 : الدراسةافأهد

االجتماعیــــة، والشخــــصیة، والثقافیــــة، واالقتــــصادیة، "التعــــرف علــــى المخــــاطر  )1
المترتبـــة علـــى اســـتخدام طلبــة المـــدارس الثانویـــة لوســـائل التواصـــل " والــصحیة

االجتمــاعي مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الثانویــة للبنــین فــي إدارة تعلــیم 
  .القریات
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دى طلبة المدارس الثانویة عبر مواقع الكشف عن أهم مظاهر السلوك المنحرف ل )2
وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي المدارس الثانویة للبنین في 

 .إدارة تعلیم القریات
  :یليفیما  یمكن تحدید أهمیة الدراسة من الناحیتین النظریة والتطبیقیة :أهمیة الدراسة

 االجتماعي لدى الطلبة إن بحث المخاطر المترتبة عن استخدام مواقع التواصل )1
موضوع له أهمیته النظریة، ألنه سوف یوضح عوامل الخطورة لمواقع التواصل 
ٕاالجتماعي وبالتالي یمكن التعامل مع هذه المخاطر بموضوعیة وایجاد الحلول الفاعلة 

  .والمناسبة للوقایة منها
دام قد تسهم نتائج هذه الدراسة في الكشف عن أهم المخاطر المترتبة الستخ )2

  .الطلبة لمواقع التواصل االجتماعي والعوامل التي ساهمت في بروزها
إن التفسیر العلمي للمخاطر المترتبة الستخدام الطلبة لمواقع التواصل  )3

االجتماعي من واقع المجتمع السعودي هو أمر یستحق البحث والتوثیق؛ وذلك لوجود 
 .دراساتنقص كبیر في المكتبة السعودیة لمثل هذا النوع من ال

تنبع أهمیة هذه الدراسة في جانبها التطبیقي من كونها محاولة لتزوید  )4
المخاطر المتخصصین والجهات ذات العالقة بما تقدمه من تصور علمي في توضیح 

 إیجاد المترتبة الستخدام الطلبة لمواقع التواصل االجتماعي وبالتالي المساهمة في
 .لحد من هذه المخاطرالبرامج الوقائیة والعالجیة الهادفة ل

 : مفاهیم الدراسة
هي إحدى وسائل االتصال الحدیثة عبر شبكة اإلنترنت، : مواقع التواصل االجتماعي

التي تسمح للمشتركین أو المستخدمین لها من التواصل مع اآلخرین، وتبادل الصور 
 هذه ومقاطع الصوت والفیدیو، تقدم خدمات متنوعة في العدید من المجاالت، ومن أهم

  ).2015توخ، نالف(المواقع، موقع الفیسبوك، الیوتیوب، والتویتر، سناب بشات 
ًوتعرف إجرائیا في هذه الدراسة بأنها جمیع مواقع التواصل االجتماعي التي : " ُ

  . یتم استخدامها من قبل طلبة المدارس في المرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة
على أنها صورة من التهدید الوشیك الحدوث الذي قد یتعرض تعرف المخاطر  :المخاطر

  ).2015الحایس، ( في المجتمع األفرادله 
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ًوتعرف إجرائیا في هذه الدراسة بأنها جمیع صور التهدید االجتماعي واالقتصادي  ُ
والثقافي والشخصي والصحي الذي یتعرض له طلبة المدارس الثانویة من جراء استخدامهم 

  .صل االجتماعي، ویتم قیاسها من خالل أداة الدراسة التي أعدت لهذا الغرضلوسائل التوا
  :اإلطار النظري

  :مفهوم مواقع التواصل االجتماعي
التواصل االجتماعي هو عملیة نقل األفكار المختلفة والتجارب العملیة وتبادل 

سطة الرسائل المعارف واألخبار بین أفراد المجتمع، وذلك من خالل التفاعل اإلیجابي بوا
التي تتم بین المرسل والمتلقي، وهذا التفاعل ینشأ من رغبة الفرد في خلق التفاهم مع 
اآلخرین داخل نسق اجتماعي معین، أو بین مجموعة أنساق، وقد یتم هذا التواصل بین 
شخصین أو أكثر، أو بین جماعات سواء كانت مجموعات صغیرة أم كبیرة، وسواء كانت 

عبارة عن شبكات ، أما مواقع التواصل االجتماعي فهي )2011العبد،  (محلیة أم دولیة
الرسائل (والصوتي ) الصور ومقاطع الفیدیو(اجتماعیة تفاعلیة تتیح التواصل المرئي 

وتبادل األحادیث لمستخدمیها عبر اإلنترنت في كافة األوقات وفي أي مكان ) الصوتیة
 ).2013سبتي، (

 التواصل االجتماعي ما هي إال مجموعة من البرامج یمكن القول إن مواقعوبذلك 
، تمكن مستخدمیها من مشاركة اإلنترنتًالحاسوبیة ترتبط معا بخطوط اتصال على شبكة 

ًاألفكار والصور ومقاطع الفیدیو، ونقل المعلومات وتبادلها، وهي تشكل نظاما متكامال  ً
  .      عضائها بین أVirtual Societyلتقدیم خدمة التواصل االفتراضي 

ومن جانب آخر فقد تمیزت مواقع التواصل االجتماعي بسرعة انتشارها في العالم 
ككل بسبب التطور الهائل في تكنولوجیا االتصاالت، وسهولة استخدامها من قبل األفراد 
مهما كانت أعمارهم أو ثقافتهم أو مستواهم العلمي واألكادیمي، فكل فرد یستطیع الوصول 

هذه المواقع بسهولة ویسر، وأن یستعملها لساعات طویلة في الیوم، األمر إلى صفحات 
الذي یشیر إلى اتساع نطاق استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم، حیث 
یستخدمها كافة أفراد المجتمع بفئاتهم العمریة المختلفة، وكذلك كافة طبقات المجتمع 

  ).(Joan, 2012 دخل المحدودسواء أصحاب الدخول المرتفعة أم أصحاب ال
وعلى الرغم من أن هذه المواقع ظهرت بدایة بهدف التواصل بین أفراد 
المجتمعات وتعزیز الروابط االجتماعیة فیما بینهم في كافة أنحاء العالم، إال أننا أصبحنا 
ًنجد لها تأثیرا سلبیا كبیرا على المجتمع بشكل عام، وعلى فئة الشباب بشكل خاص،  ً ً

بارهم الفئة األكثر استخداما لمواقع التواصل االجتماعي، وقد زاد من شدة تأثیرها ما باعت
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تشهده من تقدم تكنولوجي وتنوع في أشكال الخدمات اإللكترونیة التي تقدمها 
للمستخدمین، حیث ال یستطیع أحد أن ینكر شدة تعلق الشباب بهذه المواقع، وذلك سعیا 

بني األفكار المتطرفة التي تبثها هذه المواقع مما یؤدي إلى لتحقیق المنفعة والمتعة، أو ت
خروجهم عن القیم االجتماعیة التي تسود في مجتمعهم، أو تكوین العالقات مع الطرف 
اآلخر، والتي كانت أحد أهم عوامل انجرافهم نحو االنحرافات السلوكیة والجرائم الجنسیة 

خاصة وأن هذه المواقع تعد من أشكال الغزو التي انتشرت بشكل كبیر في اآلونة األخیرة، 
الثقافي واإلعالمي والتربوي عبر وسائل االتصال الحدیثة التي تستهدف فئة الشباب 

  ).2008عصام، (الصغار وطلبة المدارس 
والمملكة العربیة السعودیة لیست بمعزل عن هذه المشكلة، بل إن الوضع فیها 

تقدم التكنولوجي الكبیر الذي تشهده المملكة في أشد خطورة بسبب االنفتاح الحضاري وال
ٕالوقت الحاضر، وتعدد الجنسیات والثقافات الفرعیة فیها، واذا ما اعتبرنا خصوصیة 
المجتمع السعودي وزیادة نسبة عدد السكان المشتركین في مواقع التواصل االجتماعي 

المحمول في م، وأن عدد اشتراكات الهاتف 2019من السكان عام  % 73بلغت نحو 
 100 اشتراك لكل 123.6 ملیون ، بمعدل 41.3المملكة العربیة السعودیة بلغت نحو 

، وبلغ متوسط  %93نسمة من السكان، ووصلت نسبة مستخدمي خدمة اإلنترنت نحو  
هیئة االتصاالت وتقنیة ( دقیقة للفرد 46 ساعات و 7وقت استخدام اإلنترنت یومیا نحو 

   .) م2020المعلومات السعودیة، 
وضمن المعطیات الحالیة، فإنه من المتوقع أن یزداد الطلب على خدمات 
االنترنت وبشكل خاص على مواقع التواصل االجتماعي لكافة فئات المجتمع السعودي، 

غیر مباشرة لسد الحاجة لالتصال والتفاعل بین األفراد في ظل " تعویضیة"كوسیلة اتصال 
  .  بینهمانسداد قنوات االتصال المباشر

 حدوث إلى أدىإنَّ انتشار شبكات التواصل االجتماعي في المجتمع السعودي 
تحوالت كبیرة على سلوك الطلبة في المرحلة الثانویة والذین هم في بدایة مرحلة الشباب، 

 على االنفتاح والتأثر  باإلنترنت، ویمتلكون الخبرة المعلوماتیة ًإقباالوهم أكثر الفئات 
اعل االجتماعي، ولذلك فلیس من الغریب أن تتأثر أفكارهم وسلوكیاتهم بها،  الكافیة للتف

وتعد السلوكیات المنحرفة على مواقع التواصل االجتماعي من الظواهر االجتماعیة التي 
أصبحت مصدر قلق للمجتمع السعودي، وللسلطات الثالث في المملكة التشریعیة 

مجموعة من التشریعات القانونیة المشددة والقانونیة والتنفیذیة، والتي تم إصدار 
لمكافحتها والوقایة منها، وذلك لما لها من تأثیرات سلبیة على أمن وسالمة المجتمع، وال 
سیما على شریحة الشباب والتي تعد من أهم موارده البشریة؛ فالشباب هم أمل الوطن 
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لهم وقلوبهم وأصل األمن، وهم بحاجة إلى غرس القیم اإلسالمیة السمحة في عقو
حمدي، (لحمایتهم من المخاطر والسلبیات المتدفقة علیهم عبر مواقع التواصل االجتماعي 

  ).2008؛ العتیبي، 2018
مما ال شك فیه أن الشباب یمثلون الطاقة الحقیقیة التي تتوجه آمال المجتمعات 

اته، وعلیهم إلیها في دفع مسیرة التنمیة الشاملة، فهم أدوات الحاضر وأهم طاقاته وقدر
یتوقف نجاح المجتمعات وتطورها في إعدادهم وحسن استثمار طاقاتهم وتوظیف قدراتهم، 
ألنهم یشكلون الطاقة المتجددة في بناء المستقبل والتي تعقد على عاتقهم مواجهة 
التحدیات المستقبلیة، وهم رأس المال البشري الذي یسهم في نهضة المجتمع، خاصة 

ًقطاعا واسعا قادرا على التغییر عندما یشكل الشباب  ً   ). 2016كاتب وعقون، (ً
والمملكة العربیة السعودیة كما هو الحال في البالد العربیة التي تعد مجتمعات 

، لذا فإن االهتمام بهم ورعایتهم النهوض بها وتنمیتها شابة تعتمد على فئة الشباب في
اصة مع االنفتاح الحضاري الهائل تعد ضرورة ملحة لحمایتهم من األخطار المحدقة بهم خ

على الغرب، والتطور التكنولوجي السریع في وسائل التواصل االجتماعي، التي أصبحت 
  .  في متناول أیدیهم في كل األوقات

یمكن تقسیم مواقع التواصل االجتماعي حسب : أنواع مواقع التواصل االجتماعي
  ):2015الفنتوخ، (استخداماتها إلى 

 أي أنها تختص بشخصیات محددة أو أفراد ومجموعات من األصدقاء :مواقع شخصیة )1
  .) الفیسبوك(ٕیمكنهم التعارف من خاللها وانشاء صداقات بینهم ومثالها

وهي المواقع التي تختص بعلم معین وتجمع المهتمین بموضوع محدد، : مواقع ثقافیة )2
 .Library thing)(ومثالها 

أصحاب المهن المتشابهة إلیجاد بیئة تعلیمیة أو حیث تجمع هذه المواقع : مواقع مهنیة )3
 ).لینكد إن(تدریبیة فاعلة، ومثالها 

 :أهمیة مواقع التواصل االجتماعي في التعلیم
إلــــى أن شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي وعلـــى وجـــه ) 2015القنـــدلجي، (أشـــار 

ـــس بـــوك"الخــصوص مــوقعي  ـــر"و " الفی ــرة فــي جم" تویت ــسـها بقـــوة كبی یــع قــد فرضـــت نف
المجاالت داخـل المجتمعـات في السنوات الخمس األخیرة؛ وذلك بسبب مـا توفره مـن وسائل 
وأدوات تفاعلیـة بالصوت والصورة والنص المكتوب فیما بینها وبین طالبي الخدمة للتعبیـر 
عـن آرائهـم والمشـاركة الفاعلـة فیما بینهم؛ األمر الـذي دفــع الكثیـر مـن األفـراد والمنـشآت 

كما أشار . التخاذ شبكات التواصل االجتماعي كمسـارات للتواصـل مـع جمهور المستخدمین
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إلــى أن العالمیــة واالنتــشار الكبیــر لمواقــع التواصــل االجتمــاعي كــان ) 2011الرحبــاني، (
بسبب التفاعلیة الحرة لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي سواء في التعبیر عن الـرأي 

ًرح المواضیع الجدیدة ونشر األخبار والتي تكـون بعیـده نوعـا مـا عـن في المناقشات، أو ط
الرقابـة، وهـذا األمـر قــد سـهل التفاعلیـة والمـشاركة بــاآلراء فـي المواضـیع المختلفـة ســواء 

  .االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة وعلى حد سواء
: لتعلیمیة فیما یليفي المجاالت اتبرز أهمیة مواقع التواصل االجتماعي للطلبة و

  )2018؛ حمدي، 2012رمود، (
  .تعزیز قنوات التواصل واالتصال بین الطلبة والمعلمین وبین الطلبة أنفسهم )1
تنمیة ثقة الطلبة بأنفسهم خاصة من الذین یعیشون عزلة اجتماعیة عن حیاتهم  )2

ل الواقعیة، فیجدون أنفسهم عبر مواقع التواصل االجتماعي التي یستطیعون التواص
  . عبرها مع اآلخرین بحریة ودون خوف أو قلق من التواصل المباشر

زیادة المهارات التقنیة من خالل المعلومات والمهارات التي یمكن أن یتوصل إلیها  )3
  . الطلبة من خالل هذه المواقع

ّتشكل هذه المواقع مصدرا جدیدا وسریعا لألخبار العاجلة والهامة في مجال التعلیم  )4 ً ً ً
  .یمكن أن یستفید منه المعلم والطالب في نفس الوقتّوالتعلم 

  . زیادة توعیة الطلبة بالقیم االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة السائدة في مجتمعهم )5
ّزیادة الفرص لدى الطلبة في التعلم الذاتي أو ما یعرف بإفراد التعلم من خالل  )6

بشكل مباشر باستخدام المواقع العلمیة والمعلومات التي تساعد الطلبة على التعلم 
  . هذه المواقع

تعزیز التواصل بین المؤسسات التعلیمیة وأولیاء أمور الطلبة، فوسائل التواصل  )7
االجتماعي قد تساعد األسرة على متابعة أخبار أبنائهم الطلبة في المؤسسة 
التعلیمیة واالطالع على سجالتهم التعلیمیة من خالل التواصل مع المؤسسات 

  . بر هذه المواقع دون الحاجة للتواجد المستمر في المؤسسة التعلیمیةالتعلیمیة ع
ٕالسرعة في التفاعل بین المؤسسات التعلیمیة واألفراد وامكانیة الحصول على  )8

  . المعلومات بسرعة وسهولة
تحسین فعالیة عملیة التعلیم والتعلم من خالل ما تعرضه هذه المواقع من أفكار  )9

  .إبداعیة وتجارب مفیدة
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 :مخاطر استخدام مواقع التواصل االجتماعي
یتعرض مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي وخصوصا فئة الشباب وبشكل 
خاص طالب المرحلة الثانویة وال سیما أنهم في فترة المراهقة؛ للكثیر من المخاطر التي 

  :تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على أوجه حیاتهم الیومیة، والتي من أبرزها
رض الطالب مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي لعملیات االحتیال والقرصنة تع .1

 بسبب اختراق وتهكیر حساباتهم، ونشر الصور ؛انتهاك الخصوصیةاإللكترونیة، 
 إذ إن ٕالشخصیة الخاصة بهم، واثارة الشائعات واألكاذیب حولهم دون رقابة،

ة للسرقة بطریقة غیر ّالمعلومات الشخصیة لمختلف شرائح المستخدمین هي عرض
مباشرة، أو لالنتقال بسهولة وبطرق احتیالیة لجهات مشبوهة، وبالتالي یمكن 

   .)2009اآلغا، (استغاللها بطرق سلبیة 
اإلضرار بقیم الطلبة األخالقیة؛ بهدف التأثیر السلبي على فئة الشباب وتجریدهم من  .2

 مواقع التواصل االجتماعي القدرة على العمل واإلنتاج واإلبداع خاصة وأن مستخدمي
ً؛ نظرا )سنة29 – 12(على االنترنت من الشباب الذین تتراوح أعمارهم ما بین 

لتعرض هذه الفئة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي للتحرشات الجنسیة، 
والمضایقة والمعاكسات الجنسیة لكال الجنسین، وتداول ومشاهدة األفالم اإلباحیة، 

 ).2013سبتي، (على القیم الدینیة واالجتماعیة في المجتمع، مما یشكل خروجا 
تعرض الطلبة مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي لألمراض النفسیة بسبب  .3

االستخدام المفرط لها ومعاناتهم من الكثیر من المشاكل االجتماعیة والعاطفیة التي 
ّتؤثر على الصحة النفسیة، إذ إن قضاء  ع التواصل االجتماعي  طویلة على مواقأوقاتّ

ُیؤثر بشكل سلبي في مزاج المستخدم؛ مما یسبب له القلق واالكتئاب، كخوف األفراد 
من خوض التجارب سواء  إیجابیة أو سلبیة، أو تكوین أفكار وتخیالت غیر حقیقیة 
عن الحیاة والعالقات الشخصیة مع األصدقاء، بسبب ما یتم نشره عبر هذه المواقع 

ّقف، أو االهتمام بشكل كبیر ومبالغ فیه بالمظاهر الخارجیة المادیة، من أحداث وموا ّ
 ).2012المنصور، (والصور الزائفة حسب مقاییس المجتمع  في هذه المواقع 

تعرض مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي للعزلة واالغتراب االجتماعي، إذ أن  .4
ون حالة من االغتراب معظم المستخدمین لهذه المواقع خاصة من فئة الشباب یعیش

عن مجتمعهم وواقعهم االجتماعي بسبب اإلدمان على التعامل مع العالم االفتراضي 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، والذي ال یمت بأي صلة لواقعهم ) المجتمع الرقمي(

ولعاداتهم وتقالیدهم وأعرافهم وقیمهم وآدابهم، مما یؤدي بالشباب إلى فقدان المهارات 
بة إلقامة عالقات اجتماعیة سویة في البیئة الواقعیة من خالل االتصال المطلو
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بین الشباب وبین أفراد أسرهم، واألقارب واألصدقاء والجیران الشخصي المباشر 
، وبالتالي فإن هذه المواقع تعمل على صرف الشباب عن القیم )2003راضي، (

م في ضعف القیم االجتماعیة والعادات واألخالقیات السائدة في مجتمعاتهم، مما یسه
، من أهم التأثیرات )2015الحایس، (لدیهم، وروح االنتماء للعائلة والمجتمع المحلي 

السلبیة الرئیسة لمواقع التواصل االجتماعي على الشباب ظاهرة االغتراب االجتماعي 
ني والثقافي، والتي تعد ظاهرة متمیزة وجدیدة في المجتمعات الحدیثة التي أصبحت تعا

؛ وتتمثل أهم مظاهر )2013المقرن والشعالن، (من مشكالت اجتماعیة وثقافیة 
االغتراب بشعور الشباب بالعزلة االجتماعیة والتي تظهر على شكل شعور الشباب 
بالوحدة والفراغ النفسي، واإلحساس بالرغبة باالنفصال عن المعاییر االجتماعیة 

تقاد الشباب الشعور باألمن والطمأنینة والثقافیة السائدة في المجتمع، وكذلك اف
ومن المظاهر األخرى لالغتراب االجتماعي . )2019العامري، (والحمایة االجتماعیة 

التمرد واالبتعاد عن الواقع والمألوف والشائع في المجتمع، وعدم التقید بالعادات 
س أو األسرة والتقالید في المجتمع ورفضها وكراهیتها، وقد یكون هذا التمرد على النف

 & Brignall)رها  ومؤسسات وغیوقوانینأو المجتمع وما یتضمنه من أنظمة 
Valey, 2005) كما أن االغتراب یمثل أحد المشكالت االجتماعیة، حیث یمثل ،

حالة قریبة من االنحراف السلوكي لدى الشباب، رغم أنه ال یتضمن االنحراف بالشكل 
 ).2018العتیبي، (نة وراء االنحراف الصریح، إال أنه أحد العوامل الكام

وقت الشباب، إذ أن معظم الوقت الذي یقضیه المستخدمین على مواقع  هدر  .5
التواصل االجتماعي یضیع بال فائدة تذكر، بل على العكس فإن هذه األوقات والتي 

 تكون على حساب بسبب إدمان العدید من منهم لهذه المواقعتطول لساعات طویلة 
 ). 2011العبد، (الدراسة أو العمل وغیرها أمور أخرى ك

انجذاب مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي إلى استخدام اللغة العربیة الركیكة،  .6
ًوادخال اختصارات وكلمات من لغات أخرى، مما یؤثر سلبا على مستوى لغة التخاطب  ٕ

دث بین المستخدمین وتدهور امتالكهم لمهارات اللغة العربیة السلیمة في التح
والتواصل، حیث یؤدي استخدام هذه المواقع بشكل كبیر إلى الحد من قدرة الفرد على 
اإلنتاجیة واإلبداع، كما أن هذه المواقع تعد إحدى الطرق التي یمكن أن تؤدي إلى 
إلحاق الضرر بقدرة األجیال الشابة على استخدام قواعد اللغة العربیة السلیمة، وذلك 

ینة التي یتم تداولها في الرسائل والمحادثات عبر هذه بسبب ظهور الكلمات الهج
 ).2009شلبي، (المواقع 
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تعرض مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي للكم الهائل من المعلومات السریعة، إذ  .7
تتبدل المعلومات واألخبار والصور على مواقع التواصل االجتماعي في كل لحظة، مما 

زین (التفكیر الحقیقي في كل هذه المعلومات یؤثر على قدرة الفرد المستخدم على 
 ).2014العابدین، 

ًالدخول ومشاهدة مقاطع الفیدیو اإلباحیة، وهذا بالطبع یسبب خطرا كبیرا على الشباب  .8 ً
 .والمراهقین من صغار السن دون الثامنة عشرة

زیادة انتشار حاالت العنف المجتمعي؛ بسبب الترویج لألفكار الهدامة، واألفكار  .9
 ).2015الحایس، (رهابیة وانتشار الفكر المتطرف بین الشباب اإل

مما سبق یتضح أن من أهم األخطار المترتبة على مواقع التواصل االجتماعي من  .10
 على االنترنت وما یتبعه من ضعف العالقات والروابط اإلدمانالنواحي االجتماعیة هو 

جتمعیة في المناسبات االجتماعیة الوجاهیة بین األفراد، وضعف المشاركة الم
االجتماعیة، وضعف روابط الصداقة والزمالة، أما على المستوى الصحي والنفسي 

 العضلي والتوتر واإلجهاد، واإلرهاقفتتمثل هذه األخطار في قلة النوم والتعب 
والصداع، وعلى المستوى الشخصي تعرض الشباب لالنحرافات السلوكیة والجنسیة، 

وتجدر اإلشارة إلى أن من .  هر االغتراب االجتماعي والثقافيلألمراض النفسیة ولمظا
أبرز آثار اغتراب الشباب في الوقت الحاضر، وما یتضمنه من شعور بالعزلة 

 المختلفة من زیادة اإلعالماالجتماعیة والعجز والالمعیاریة هو ما تفصح عنه وسائل 
حبوب المخدرة بشتى أنواعها ٕحاالت االنتحار بین أفراد المجتمع، وادمان المخدرات وال

شیوع ٕومؤثراتها، وادمان الكحول والمسكرات، واالنحالل الجنسي، والدعارة المنظمة، و
ثقافة العنف كأسلوب للحیاة؛ وما یترتب علیها من انتشار الجریمة والسلوك المنحرف 

  .في المجتمع
ي ومن خالل ما سبق یمكن حصر مجاالت الخطورة لمواقع التواصل االجتماع

 ):2017الحربي، (على طلبة المدارس الثانویة فیما یلي 
ّإنَّ ثورة المعلومات عملت كهجمة ثقافیة على الطلبة : الخطورة في المجال الثقافي )1

ّوهم في بدایة تطلعهم لتراثهم المحلي والقومي، وخطفتهم إلى فضاء كبیر، فأصبحوا  ّ
ار في قیم المجتمع وعاداته ًغریبین ثقافیا عن مجتمعهم؛ وغیر قادرین على االنصه

  .وثقافته المتوارثة 
والتي تتبلور في ضعف التفاعل والتواصل االجتماعي : الخطورة في المجال االجتماعي )2

 .بین الطلبة واألسرة والمجتمع المحیط
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والتي تتمثل أساسا في ثقافة االستهالك لدى الطلبة، : الخطورة في المجال االقتصادي )3
 التملك والمحاكاة وتقلید اآلخرین، حیث تتجسد في الواقع عبر آلیة اإلعالن وحب

  . ًبصورة جلیة وواضحة، مما یخلق ضغوطا اقتصادیة وثقافیة على معظم األسر
كما یمكن تلخیص العوامل التي تعمل على زیادة خطورة مواقع التواصل على 

  ):2017؛ الحربي، 2012المنصور، (طلبة المدارس في المرحلة الثانیة، فیما یلي 
اقتناء معظم الطلبة للهواتف المحمولة الذكیة المدعمة بخدمات االنترنت وسهولة  .1

  .اشتراك الطلبة بمواقع التواصل االجتماعي المختلفة
تعرض الطلبة في سن مبكرة لما یعرض على مواقع االنترنت وخاصة لألفالم والصور  .2

 الذي ال یستطیع الطلبة ، وكذلك للمواقع االلكترونیة المشبوهة في الوقتاإلباحیة
  .تمییز الضار والنافع منها

ضعف الرقابة والتوجیه من قبل أسر الطلبة حول استخدامهم الصحیح لمواقع  .3
 .التواصل االجتماعي

تعرض الطلبة للكثیر من األفكار والسلوكیات ومشاهد القتل وشرب الخمور وتعاطي  .4
 .ت المجتمع السعودي وسلوكیاأفكارالمخدرات التي  تختلف في مضمونها عن 

ظهور المشاكل الصحیة للطلبة نتیجة تعرضهم الطویل ألجهزة االتصال كأمراض  .5
ّالعیون والعمود الفقري، واألمراض النفسیة مثل القلق والتوتر، وأمراض الجهاز 

 .ضعف مناعة الجسم وذلك لتدني مستوى التغذیة الصحیةالهضمي، و
  :الدراسات السابقة

المخاطر النفسیة الستخدام " دراسة بعنوان ) 2019مري، البلهان والش(أجرى 
" شبكات التواصل االجتماعي لدى األطفال في دولة الكویت من وجهة نظر أولیاء أمورهم

 الكشف عن المخاطر النفسیة لمواقع التواصل االجتماعي لدى إلىوهدفت هذه الدراسة 
المنهج الوصفي التحلیلي، األطفال في األسرة في دولة الكویت، واستخدمت الدراسة 

واعتمدت على االستبانة كأداة للحصول على البیانات المیدانیة، وتم اختیار عینة من 
األسر في دولة الكویت بطریقة عشوائیة عنقودیة من مختلف محافظات دولة الكویت بلغت 

أسرة، أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مستوى المخاطر النفسیة من استخدامات ) 1097(
بكات التواصل االجتماعي قد جاءت بمستویات مرتفعة، ومن أهم هذه المخاطر اإلدمان ش

على مواقع التواصل االجتماعي، وتعرض األبناء للمشاكل الصحیة والنفسیة، وأظهرت 
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات األسر نحو المخاطر 
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كات التواصل االجتماعي لدى األطفال تعزى لمتغیرات النفسیة المترتبة من استخدام شب
ًالجنس ولصالح الذكور، بینما وجدت فروق دالة إحصائیا تعزى لمتغیر العمر لصالح الفئة 

 ). سنة12(العمریة 
اعتماد الشباب الجامعي على مواقع التواصل "بعنوان ) 2018حمدي، (دراسة 

هدفت هذه " ة في جامعة تبوك السعودیةدراسة مسحی: االجتماعي في التزود بالمعلومات
الدراسة إلى الكشف عن درجة اعتماد الشباب السعودي على استخدام مواقع التواصل  
االجتماعي للتزود باألخبار والمعلومات، باإلضافة إلى معرفة طبیعة هذه المعلومات، وقد 

داة االستبیان اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي لتحقیق أهدافها، واستخدمت أ
جامعة تبوك في المملكة العربیة لجمع البیانات، والتي تم تطبیقها على عینة من طلبة 

ً طالبا، توصلت نتائج الدراسة إلى أن أهم دوافع 401، تكونت عینة الدراسة من السعودیة
الشباب السعودي الستخدام  مواقع التواصل االجتماعي تتمثل في الترفیه والتسلیة، ومن 

 الحصول على بعض األخبار العامة حول المجتمع السعودي أو األخبار الفنیة بینما ثم
ًكان االهتمام بالشؤون السیاسیة قلیال، باإلضافة على العالقات االجتماعیة مع األصدقاء 
واألقارب، كما أكدت الدراسة ان الثقة بمصداقیة مواقع التواصل االجتماعي جاءت بدرجة 

  .متوسطة
وسائل التواصل االجتماعي ومخاطرها على "  بعنوان (Sander, 2017)دراسة 

 التعرف على كیف یفهم الشباب النشاط إلىتهدف هذه الدراسة " الحیاة الجنسیة للشباب
الجنسي في سیاق وسائل التواصل االجتماعي، مع األخذ بعین االعتبار المواد اإلعالمیة 

اعتمدت الدراسة على عینة مكونة . الجتماعيوكذلك العملیات الرمزیة في مواقع التواصل ا
سنة في بلجیكا الناطقة بالهولندیة، وقد ) 19 – 14( شاب من الفئة العمریة 89من 

استندت هذه الدراسة إلى مناقشات الشباب ومعانیهم واتجاهاتهم حول الحیاة الجنسیة في 
ة أن الشباب یصدرون وسائل التواصل االجتماعي في الحیاة الیومیة، أظهرت نتائج الدراس

ًأحكاما قویة بشأن النشاط الجنسي في سیاق وسائل التواصل االجتماعي وكیف 
ًیستخدمون نظاما هرمیا حادا للتمییز بین الممارسات الجنسیة  ً في " السیئة"و " الجیدة"ً

وسائل التواصل االجتماعي، كما أظهرت نتائج الدراسة أن وسائل التواصل االجتماعي 
 معركة حاسمة لالنحرافات الجنسیة؛ یجب أن تؤخذ على محمل الجد أصبحت ساحة

 .باعتبارها أخطار على الحیاة العامة للشباب وعلى حیاتهم  الجنسیة بشكل خاص
أثر استخدام مواقع الواصل االجتماعي "بعنوان ) 2016كاتب وعقون، (دراسة 

أم البواقي، –باب على سلوك الشباب الجزائري، دراسة وصفیة مسحیة على عینة من ش
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الشبكات االجتماعیة على سلوك الشباب 
الجزائري اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لتحقیق أهدافها واستخدمت أداة االستبیان 
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لجمع المعلومات من المبحوثین، والتي تم تطبیقها على عینة من شباب مدینة أم البواقي، 
 شابا وشابة، توصلت الدراسة إلى أن مستخدمي الشبكات 80ت عینة الدراسة من تكون

 وأن فترات 24 إلى 20االجتماعیة من الذكور واإلناث هم من الشریحة العمریة من 
 ساعات 3استخدامهم لشبكات التواصل حددت بأكثر من سنتین وبشكل یومي وأكثر من 

ن الجوانب القیمیة لمضامین الشبكات حسب الوقت المفضل لدیهم، كما توصلت إلى أ
االجتماعیة تساهم في خلق سلوكیات جدیدة لدى الشباب ال تتماشى مع قیم المجتمع 

  .الجزائري وهذا یؤدي إلى زعزعة الهویة الوطنیة لدیهم ونقص الرغبة في حب الوطن لدیهم
 على أثر مواقع التواصل االجتماعي" بعنوان) 2015الخزاعلة والخلفان، (دراسة 

وهدفت هذه الدراسة التعرف على " منظومة القیم الجامعیة لدى طلبة جامعة الملك فیصل
أثر مواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت على منظومة القیم الدینیة واألخالقیة، 
االجتماعیة، والشخصیة للطلبة في جامعة الملك فیصل في المملكة العربیة السعودیة، كما 

الدراسة أیضا التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین مدى أثر مواقع هدفت هذه 
التواصل على  منظومة القیم لطلبة الجامعة باختالف متغیري الجنس والكلیة، استخدمت 

 طالب 772الدراسة أداة االستبیان لجمع البیانات المیدانیة من عینة الدراسة المكونة من 
یا من طلبة جامعة الملك فیصل، وأظهرت نتائج الدراسة أن وطالبة تم اختیارهم عشوائ

مستوى أثر مواقع التواصل االجتماعي على منظومة القیم الدینیة واألخالقیة، والقیم 
االجتماعیة، والقیم الشخصیة للطلبة جاءت بمستوى مرتفع ومتوسط،  وأظهرت النتائج 

اصل االجتماعي على منظومة ثر مواقع التوأعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في 
القیم للطلبة باختالف متغیر الجنس بینما تبین وجود فروق باختالف نوع الكلیة ولصالح 

  . الطلبة في الكلیات العلمیة
توظیف المؤسسات األمنیة لوسائل اإلعالم " بعنوان) 2015المیمان، (دراسة 

" مملكة العربیة السعودیةالجدید والتواصل االجتماعي في مجاالت التوعیة األمنیة بال
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مجاالت التوعیة األمنیة التي تقوم بها المؤسسات 
األمنیة من خالل توظیف وسائل اإلعالم الجدید ومواقع التواصل االجتماعي على شبكة 

وزارة اإلنترنت، من وجهة نظر العاملین في مجال اإلعالم في إدارات العالقات العامة في 
الداخلیة والقطاعات األمنیة في المملكة العربیة السعودیة، والتعرف على أنواع وسائل 

اعتمدت الدراسة اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي التي یتم وظیفها في هذه المجاالت، و
 واستخدمت أداة االستبیان لجمع البیانات المیدانیة من عینة المنهج الوصفي التحلیلي،

 مفردة تم اختیارها بطریقة 70ً مفردة تم اختیارها عشوائیا و 106التي تكونت من الدراسة 
قصدیة، وأظهرت نتائج الدراسة أن لوسائل اإلعالم الجدیدة ومواقع التواصل االجتماعي أثر 



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -769-

في مجال التوعیة األمنیة، كما بینت الدراسة وجود الكثیر من المعوقات التي تواجه 
  . توظیف وسائل اإلعالم الجدیدالمؤسسات األمنیة عند 

االستخدامات السلبیة لشبكات التواصل االجتماعي ) 2015بن منیخر، (دراسة 
هدفت الدراسة دراسة من منظور طالبات جامعة الملك سعود، : ودورها في انحراف الشباب
ُإلى التعرف على دور  االستخدامات السلبیة لشبكات التواصل االجتماعي في انحراف َّ

اب من منظور طالبات جامعة الملك سعود، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الشب
التحلیلي واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البیانات والمعلومات الخاصة بعینة الدراسة، 
وتكون مجتمع الدراسة من جمیع طالبات السنة النهائیة في كلیات جامعة الملك سعود 

 طالبة، أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عینة 465ة بمدینة الریاض، وبلغت عینة الدراس
الدراسة موافقون بدرجة كبیرة على االستخدامات السلبیة لشبكات التواصل االجتماعي في 

المجال االجتماعي، والمجال األخالقي، والمجال الثقافي، والمجال االقتصادي، (كل من 
  . الشباب، وأنها تسهم بدرجة عالیة في انحراف)والمجال السیاسي

اآلثار االجتماعیة "  بعنوان  (Elda Tartari, 2015) دراسة إلدا ترتاري
وهدفت هذه الدراسة إلى إظهار اآلثار "  اإلیجابیة والسلبیة لوسائل التواصل على المراهقین

االجتماعیة اإلیجابیة والسلبیة لمواقع التواصل االجتماعي على المراهقین في ألبانیا، 
 على أداة المقابلة لتحقیق أهدافها والتي تضمنت أسئلة حول خصائص اعتمدت الدراسة

استخدامات المراهقین لمواقع التواصل االجتماعي ورأس المال االجتماعي والخصوصیة 
وأمن الشباب والرفاهیة االجتماعیة والمشكالت النفسي واإلنجاز التعلیمي وتم إجراء 

خدام وسائل التواصل االجتماعیة الذین  مراهق من المنتظمین على است20مقابالت مع 
وأظهرت نتائج الدراسة أن المراهقین قد تأثروا . ً عاما 16 و 11تتراوح أعمارهم بین 

بشكل إیجابي في زیادة قدرات االتصال لدیهم، والحصول على المعلومات، وتطویر التقنیة 
مراهقین قد تأثروا المهارات الحاسوبیة التواصلیة، من جهة أخرى، بینت الدراسة أن ال

بشكل سلبي بوسائل االتصال من خالل وقوعهم في االنحرافات الجنسیة وتعرضهم لخطر 
 .االكتئاب، والتسلط واالستغالل عبر اإلنترنت

إدمان اإلنترنت لدى طالب الجامعة في "دراسة بعنوان ) 2014الراشد، (وأجرى 
، )"كیمبیرلي یونج(التشخیصي ل المملكة العربیة السعودیة، دراسة اختباریة الستبیان 

وهدفت هذه الدراسة إلى معرف مستوى شیوع إدمان استخدام االنترنت ومواقع التواصل 
االجتماعي لدى طلبة الجامعات السعودیة، والتعرف على االختالف بین مظاهر االستخدام 

ة على والمشكالت المرتبطة باستخدام االنترنت، اعتمدت الدراسة لتحقیق أهداف الدراس
، وتم تطبیق أداة الخاص بقیاس االستخدام المرضي لإلنترنت) كیمبیرلي یونج(مقیاس 

ً طالبا وطالبة من جامعة اإلمام محمد بن سعود 166الدراسة على عینة مكونة من 
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من طالب الجامعة هم من  % 31.5 وأظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته اإلسالمیة،
لمستخدم بالدراسة، وتعد هذه النسبة مؤشر خطیر على مدمني اإلنترنت حسب المقیاس ا

زیادة نسبة مدمني االنترنت في مجتمع طلبة الجامعات السعودیة، وبینت نتائج الدراسة 
ان مستوى اإلدمان المسبب للمشاكل الخارجة عن السیطرة بین مجتمع الطلبة جاءت 

 % 80التي تتراوح بین أعلى  من النسبة المحددة في المقیاس المستخدم في الدراسة و
، كما أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند  %100الى 

 بین عینة الدراسة من المدمنین على اإلنترنت وغیر المدمنین في 0.05مستوى داللة 
وكذلك وجود فروق بین . بعض مظاهر اإلدمان والمشكالت الخارجیة المرتبطة باإلدمان

ف متغیر الجنس في نوعیة المشكالت المرتبطة باإلدمان على االنترنت الطلبة باختال
  .ولصالح عینة الدراسة من الذكور

: النرجسیة أم االنفتاح" بدراسة بعنوان ) McKinney, 2012(قام میك كیني 
بدراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بین استخدام " استخدام الطلبة للفیسبوك والتویتر

االنفتاح على "و " االفتنان بالنفس" لموقعي الفیسبوك وتویتر والنرجسیة الشباب الجامعي
 من طالب جامعة نورث إیسترن 233، وذلك بالتطبیق على عینة قوامها "العالم الخارجي

 89 من اإلناث، و 144وجامعة ساوثرن  في الوالیات المتحدة األمریكیة،  تتكون من 
وجود عالقة طردیة بین : لعدید من النتائج منهامن الذكور، وتوصلت هذه الدراسة إلى ا

وعدد مرات استخدام " تبادل المعلومات مع اآلخرین" اتجاه الشباب الجامعي نحو االنفتاح 
موقعي الفیسبوك وتویتر، ووجود عالقة طردیة بین اتجاه الشباب الجامعي نحو الشعور 

قعي الفیسبوك وتویتر، وعدد بالنرجسیة وعدد مرات تبادل المعلومات مع أصدقائهم في مو
 -التغریدات التي یقومون بإرسالها، كما كشفت الدراسة أن قیام الطلبة بتحدیث بیاناتهم 

 یرتبط -إضافة الصور والمعلومات والتغریدات الجدیدة على مواقع التواصل االجتماعي
 .ًطردیا ومیلهم لالنفتاح على العالم

  :التعلیق على الدراسات السابقة
ن عرض الدراسات السابقة تعدد المواضیع التي بحثت في مواقع یتضح م

التواصل االجتماعي وتأثیراتها المختلفة على أفراد المجتمع، وتتمیز الدراسة الحالیة عن 
الدراسات السابقة بكونها قد بحثت بشكل أساسي في المخاطر المترتبة على استخدام طلبة 

ماعي من وجهة نظر المعلمین بتعلیم القریات في المدارس الثانویة لوسائل التواصل االجت
المملكة العربیة السعودیة، وهذا لم تتناوله الدراسات السابقة، كما تتمیز بأنه تم تطبیق 
أدواتها البحثیة على فئة طلبة المدارس الثانویة في المملكة العربیة السعودیة، والذین هم 

ًواصل االجتماعي، وبالتالي أكثر تعرضا ألخطار ًفي مرحلة المراهقة واألكثر تأثرا بمواقع الت



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -771-

ولما كانت هذه الفئة من المجتمع السعودي تمثل فئة الشباب . هذه المواقع المختلفة
الصغار في مقتبل العمر، وتشكل نسبة كبیرة من طلبة المدارس الذین سوف ینتقلون 

لها جراء اشتراكهم في ًللمرحلة الجامعیة كان لزاما بحث األخطار التي یمكن أن یتعرضوا 
 .ٕمواقع التواصل االجتماعي وادمانهم علیها

   :منهجیة الدراسة
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي لتحقیق أهدافها، وذلك لمناسبة هذا 
المنهج لوصف الواقع الفعلي للمخاطر المترتبة على استخدام طلبة المدارس الثانویة في 

ائل التواصل االجتماعي، ویتیح هذا المنهج جمع البیانات المملكة العربیة السعودیة لوس
المیدانیة من عینة الدراسة المستهدفة، وتحلیلها باستخدام أسالیب اإلحصاء الوصفي 

وتقد تضمنت منهجیة الدراسة الحالیة االعتماد على المصادر المكتبیة . والتحلیلي
  .لبناء اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة وذات الصلة اإلحصائیاتللحصول على 

 : مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة المستهدف من جمیع معلمي المدارس الثانویة الحكومیة 
واألهلیة للبنین في إدارة تعلیم القریات في المملكة العربیة السعودیة والبالغ عددهم 

نویة تحفیظ ثا: مدرسة ثانویة حكومیة، هي) 12(، موزعین في )325(اإلجمالي نحو 
القرآن الكریم، ثانویة الملك فهد، ثانویة األمیر سلطان، ثانویة األمیر بدر،  ثانویة أحمد 
بن حنبل، ثانویة العیساویة، ثانویة الناصفة، ثانویة العقیلة، ثانویة قرطبة، ثانویة 

مدارس : مدارس ثانویة أهلیة، هي) 3(وفي . غرناطة، ثانویة القریات، ثانویة الحدیثة
إدارة تعلیم (لقریات األهلیة، ثانویة نبراس األهلیة، مدارس جواهر المعرفة الثانویة ا

  ). 2020القریات، 
  : عینة الدراسة

استخدمت الدراسة الختیار عینة الدراسة أسلوب المسح الكلي للمعلمین من 
اة  لتطبیق أدًا معلم30مجتمع الدراسة، وقد تم أوال اختیار عینة استطالعیة مكونة من 

الدراسة علیهم وذلك بهدف التحقق من خصائص الصدق والثبات ألداة الدراسة لتطبیقها 
  .بشكلها النهائي على العینة األساسیة للدراسة

، والذین تم  تطبیق أداة ًا معلم295 أما العینة األساسیة للدراسة فقد تكونت من 
دارس خالل فترة تطبیق  والمتواجدین في مواقع عملهم في المًا معلم288الدراسة على 

أداة الدراسة التي تمت في األسبوعین األول والثاني من الفصل الدراسي الثاني من العام 
 استبانة 279وبعد االنتهاء من عملیة التطبیق تم استرجاع . م2019/2020الدراسي 
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ات من  استبیان8من التي تم تطبیقها، وبعد إجراء تدقیق للبیانات الواردة فیها تم استثناء 
التحلیل اإلحصائي وذلك لعدم اكتمال البیانات فیها، وبذلك یكون حجم العینة النهائیة من 

من المجتمع اإلحصائي الكلي، وتشكل ما  % 83.4 معلم تمثل ما نسبته 271المعلمین 
  .من عدد االستبیانات التي تم توزیعها % 94.1نسبته 

 :أداة الدراسة
 لجمع بیانات الدراسة، باعتبارها أكثر مالئمة استخدمت االستبانة كأداة رئیسة

لتحقیق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، وقد تم االعتماد على األسس العلمیة لبنائها 
ًواخضاعها الختبارات الصدق والثبات وفقا للخطوات اإلجرائیة التالیة ٕ:  

 وأهدافها، بعد االطالع ًتم بناء االستبانة انطالقا من موضوع الدراسة: بناء أداة الدراسة
) 2014المطیري، (على األدبیات والدراسات السابقة وذات الصلة بموضوعها مثل دراسة 

، باإلضافة إلى االستفادة من آراء المختصین في موضوعها، )2010قدیسات، (و 
  :وتكونت االستبانة من األجزاء الرئیسة التالیة

 والوظیفیة الخاصة بالمعلمین، وتشمل ویتضمن البیانات الدیموغرافیة: الجزء األول
. مكان االقامة، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، نوع المدرسة: المتغیرات التالیة

  مواقع التواصل االجتماعي خطورة على طلبة المرحلة الثانویة
فقرات تتعلق بقیاس أكثر مواقع التواصل االجتماعي ) 6(ویتضمن على : الجزء الثاني

رة على طلبة المرحلة الثانویة من وجهة نظر المدارس معلمي المرحلة الثانویة للبنین خطو
، Twitter، تویتر Face book الفیسبوك : في إدارة تعلیم القریات والتي شملت مواقع

 ، سناب شات Instagram ، انستغرامYoutube  ، یوتیوبWhatsApp الواتس اب 
 Snapchat  .  

فقرة  تتعلق بقیاس مستوى إقدام الطلبة في المدارس ) 12(ن على ویتضم: الجزء الثالث
  .الثانویة بالسلوكیات التالیة عبر مواقع التواصل االجتماعي

فقرة لقیاس األخطار المترتبة من استخدام طلبة المدارس ) 43(ویشمل على : الجزء الرابع
  : الفرعیة التالیةالثانویة لمواقع التواصل االجتماعي ، ویشمل هذا الجزء المحاور

األخطار االجتماعیة من استخدام طلبة المدارس الثانویة " ویتلق بقیاس : المحور األول
  ). فقرات10(لمواقع التواصل االجتماعي، واشتمل هذا المحور على 
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األخطار الشخصیة من استخدام طلبة المدارس الثانویة " ویتلق بقیاس : المحور الثاني
 ). فقرات10(ماعي، واشتمل هذا المحور على لمواقع التواصل االجت

األخطار الثقافیة من استخدام طلبة المدارس الثانویة " ویتلق بقیاس : المحور الثالث
  ). فقرات9(لمواقع التواصل االجتماعي، واشتمل هذا المحور على 

یة األخطار االقتصادیة من استخدام طلبة المدارس الثانو" ویتلق بقیاس : المحور الرابع
 ). فقرات6(لمواقع التواصل االجتماعي، واشتمل هذا المحور على 

األخطار الصحیة من استخدام طلبة المدارس الثانویة " ویتلق بقیاس : المحور الخامس
  ). فقرات8(لمواقع التواصل االجتماعي، واشتمل هذا المحور على 

 :صدق أداة الدراسة
 الدراسة تم عرضها بصورتها ةداألللتحقق من الصدق الظاهري : الصدق الظاهري

من المحكمین من أعضاء الهیئة التدریسیة من المتخصصین من كلیات ) 8(األولیة على 
اآلداب والعلوم االجتماعیة والعلوم التربویة من جامعة مؤتة، وجامعة البلقاء وكذلك من 

د مدى أعضاء هیئة التدریس من جامعة الحدود الشمالیة في السعودیة، وذلك  لتحدی
، ومدى ألجلهكفایة الفقرات في كل محور، وتحدید مدى مناسبة كل فقرة لقیاس ما وضعت 

ًواستنادا إلى المالحظات والتوجیهات التي أبداها . مالءمة الفقرة  من حیث الصیاغة واللغة
 80المحكمون، قام الباحث بإجراء التعدیالت على فقرات أداة الدراسة، والتي اتفق علیها 

  .المحكمین، حیث تم تعدیل صیاغة بعض الفقراتمن % 
للتحقق من صدق البناء الداخلي ألداة الدراسة تم تطبیقها على العینة : صدق البناء

 معلم، والذین طلب منهم اإلجابة على فقرات االستبانة، 30االستطالعیة التي تكونت من 
 لك بحساب معاملوبعد استرجاعها وتخزین بیاناتها تم التحقق من صدق البناء وذ

ویوضح . له الكلیة الفقرات في كل محور والدرجة  بین  التوافقي Pearsonاالرتباط
الكلیة  فقرات محاور أداة الدراسة والدرجة  بین  Pearsonاالرتباط معامل) (2الجدول 
  :للمحاور
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  حاورمعامالت االرتباط بین فقرات محاور أداة الدراسة  والدرجة الكلیة للم) 1(جدول 
  رقم  المجاالت

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط

  رقم 
 الفقرة 

  معامل 
 االرتباط

  رقم 
 الفقرة 

  معامل
  االرتباط

1 0.441** 5 0.574** 9 0.562** 
2 0.514** 6 0.603** 10 0.417** 
3 0.632** 7 0.447** - - 

األخطار 
 االجتماعیة

4 0.369** 8 0.484** - - 
1 0.562** 5 0.514** 9 0.631** 
2 0.601** 6 0.504** 10 0.469** 
3 0.411** 7 0.555** - - 

األخطار 
 الشخصیة

4 0.434** 8 0.367** - - 
1 0.578** 4 0.637** 7 0.519** 
األخطار  **0.436 8 **0.549 5 **0.440 2

 الثقافیة
3 0.581** 6 0.557** 9 0.447** 
األخطار  **0.502 5 **0.657 3 **0.549 1

 **0.663 6 **0.541 4 **0.557 2 االقتصادیة
1 0.385** 4 0.697** 7 0.416** 
األخطار  - 8 *0.507 5 **0.554 2

 الصحیة
3 0.630** 6 0.425** - - 

أن معامالت االرتباط بین متوسط درجة كل ) 1(یتضح من النتائج في الجدول 
 مستوى األخطار االجتماعیة من استخدام فقرة من فقرات المحور األول والمتعلق بقیاس

طلبة المدارس الثانویة لمواقع التواصل االجتماعي مع المتوسط العام لفقرات هذا المجال 
ً، وهي معامالت ارتباط دالة إحصائیا عند مستوى داللة )0.632 و 0.369(تتراوح بین 

ن فقرات المحور ،  ویتضح أن معامالت االرتباط بین متوسط درجات كل فقرة م)0.01(
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الثاني والمتعلق بقیاس األخطار الشخصیة من استخدام طلبة المدارس الثانویة لمواقع 
 و 0.411(التواصل االجتماعي مع المتوسط العام لفقرات هذا المحور تتراوح بین 

وكذلك بالنسبة ). 0.01(ًوهي معامالت ارتباط دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) 0.601
رتباط بین متوسط درجات كل فقرة من فقرات المحور الثالث والمتعلق بقیاس لمعامالت اال

األخطار الثقافیة من استخدام طلبة المدارس الثانویة لمواقع التواصل االجتماعي مع 
وهي معامالت ارتباط ) 0.637 و 0.436(المتوسط العام لفقرات هذا المحور تتراوح بین 

كما ویتضح أن معامالت االرتباط بین متوسط ). 0.01(ًدالة إحصائیا عند مستوى داللة 
درجات كل فقرة من فقرات المحور الرابع والمتعلق بقیاس األخطار االقتصادیة من استخدام 
طلبة المدارس الثانویة لمواقع التواصل االجتماعي مع المتوسط العام لفقرات هذا المحور 

ًدالة إحصائیا عند مستوى داللة وهي معامالت ارتباط ) 0.663 و 0.502(تتراوح بین 
وأخیرا جاءت معامالت االرتباط بین متوسط درجات كل فقرة من فقرات المحور ). 0.01(

الخامس واألخیر والمتعلق بقیاس األخطار الصحیة من استخدام طلبة المدارس الثانویة 
 و 0.385(لمواقع التواصل االجتماعي مع المتوسط العام لفقرات هذا المحور تتراوح بین 

  ).0.01(ًوهي معامالت ارتباط دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) 0.697
 استخدمت الدراسة للتحقق من الثبات ألداة الدراسة أسلوب : ثبات أداة الدراسة-

االتساق الداخلي بین فقرات محاور أداة الدراسة، باستخدام معامل كرونباخ الفا 
(Cronbach Alpha "a")ا االختبار على عینة الدراسة االستطالعیة ، وبعد تطبیق هذ

 معلم، وقد جاءت قیمة معامالت الثبات لمحاور أداة الدراسة ولألداة ككل، 30المكونة من 
  ) 2(وكما هو مبین في الجدول 

  لمجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل) كرونباخ الفا(معامل الثبات ) 2(جدول رقم 

  عدد المجاالت
 الفقرات

  تمعامل الثبا
 )كرونباخ ألفا(

 0.883 10 المخاطر االجتماعیة
 0.790 10 المخاطر الشخصیة
 0.801 9 المخاطر الثقافیة

 0.845 6 المخاطر االقتصادیة
 0.820 8 المخاطر الصحیة

 0.942 43 األداة ككل
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    یتضح من نتائج حساب ثبات أداة الدراسة باستخدام طریقة كرونباخ الفا  
(Cronbach Alpha "a") أن أداة الدراسة قد حققت درجة مرتفعة من ) 2( في الجدول

 ، وبینت النتائج تمتع أداة الدراسة 0.942الثبات، فقد بلغ معامل الثبات الكلي لألداة 
 0.790(بكافة محاورها بدرجة مرتفعة من الثبات، حیث تراوحت قیم معامالت الثبات بین 

-0.883.(  
ج الصدق والثبات وصدق المحكمین یتضح أن أداة الدراسة ًوبناء على ما تقدم من نتائ

تتمتع بإمكانیة تطبیقها واالعتماد علیها والوثوق من النتائج التي ستسفر ) االستبیان(
  .عنها

 :اإلجابة عن أسئلة الدراسة
ما المخاطر المترتبة على استخدام طلبة : النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ًأوال

  لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي المدارس الثانویة
  المدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات ؟

    لإلجابة عن السؤال األول للدراسة تم إیجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 
ًالمعیاریة والمستوى الستجابات عینة الدراسة على محاور أداة الدراسة ، علما بأن أداة 

األخطار :  محاور رئیسة، وهي5 فقرة، موزعة على 43اسة قد تضمنت على الدر
من استخدام طلبة المدارس " االجتماعیة والشخصیة والثقافیة واالقتصادیة والصحیة"

 . یوضح هذه النتائج) 3(الثانویة لمواقع التواصل االجتماعي، والجدول 
 ریة إلجابات عینة الدراسة نحوالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیا) 3(جدول رقم 

  المخاطر المترتبة على استخدام طلبة المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي

وى
ست

الم
یب 

ترت
ال

ف  
حرا

االن
ري

عیا
الم

 

سط
الو

بي 
سا

الح
 

 الرقم الفقرات

 1 المخاطر االجتماعیة 3.535 0.78 5 متوسط
 2 المخاطر الشخصیة 3.701 0.70 4 مرتفع
 3 المخاطر الثقافیة 3.775 0.66 3 مرتفع
 4 المخاطر االقتصادیة 3.948 0.77 1 مرتفع
 5 المخاطر الصحیة 3.934 0.76 2 مرتفع
 - المخاطر ككل 3.778 0.69 - مرتفع
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یظهر أن المستوى العام للمخاطر المترتبة ) 3(من النتائج الموضحة في الجدول 
التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي على استخدام طلبة المدارس الثانویة لوسائل 

المدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات قد جاءت بمستوى مرتفع، حیث بلغ 
بانحراف معیاري ) 3.778(المتوسط الحسابي العام إلجاباتهم على جمیع المحاور 

الترتیب ، أما على مستوى المحاور الفرعیة  فقد حقق محور المخاطر االقتصادیة )0.69(
األول من حیث األهمیة النسبیة وبلغ الوسط الحسابي إلجابات عینة الدراسة على هذا 

، وبمستوى مرتفع، وجاء في الترتیب الثاني )0.77(بانحراف معیاري ) 3.948(المحور 
محور المخاطر الصحیة وبلغ الوسط الحسابي إلجابات عینة الدراسة على هذا المحور 

، وبمستوى مرتفع، وفي الترتیب الثالث محور )0.76(ري بانحراف معیا) 3.934(
) 3.775(المخاطر الثقافیة وبلغ الوسط الحسابي إلجابات عینة الدراسة على هذا المحور 

، وبمستوى مرتفع، وفي الترتیب الرابع محور المخاطر الشخصیة )0.66(بانحراف معیاري 
بانحراف معیاري ) 3.701(المحور وبلغ الوسط الحسابي إلجابات عینة الدراسة على هذا 

، وبمستوى مرتفع، وفي الترتیب الثالث محور المخاطر االجتماعیة وبلغ الوسط )0.70(
، )0.78(بانحراف معیاري ) 3.535(الحسابي إلجابات عینة الدراسة على هذا المحور 

وبمستوى متوسط، ، ومن المالحظ أن جمیع المحاور قد حققت مستوى مرتفع ومتوسط، 
  .لم یحقق أي محور  مستوى منخفضو

أن قیم االنحرافات المعیاریة إلجابات معلمي ) 3(وقد بینت النتائج في الجدول 
-0.66(المدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات على المحاور قد تراوحت بین 

مما یشیر إلى التقارب في إجاباتهم على فقرات المحاور مما یشیر إلى صحة ) 0.78
  .االستدالل واعتبارها بیانات متجانسة

وفیما یلي عرض لنتائج إجابات معلمي المدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم 
  :القریات على فقرات المحاور

  :محور المخاطر االجتماعیة
للتعرف على مستوى المخاطر االجتماعیة المترتبة على استخدام طلبة المدارس 

االجتماعي من وجهة نظر معلمي المدارس الثانویة للبنین في الثانویة  لوسائل التواصل 
إدارة تعلیم القریات تم إیجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى 
ًوالترتیب حسب األهمیة إلجابات عینة الدراسة على فقرات هذا المحور، علما بأن محور 

  . یوضح هذه النتائج) 4(فقرات، والجدول ) 10(ن على المخاطر االجتماعیة قد تضم
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى والترتیب الستجابات ) 4(الجدول 
عینة الدراسة نحو  فقرات محور المخاطر االجتماعیة المترتبة على استخدام طلبة 

  المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي

  المستوى
 الترتیب

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 رقم المخاطر االجتماعیة الحسابي

 الفقرة

 3.793 0.87 1 مرتفع
تقلل مواقع التواصل االجتماعي من 
مستوى العالقات الواقعیة بین طلبة 
المدارس الثانویة واستبدالها بأسالیب 

 التواصل االفتراضي
1 

 3.720 1.04 2 مرتفع
اعي في تسهم مواقع التواصل االجتم

ضعف مشاركة الطلبة بالمناسبات 
 .  االجتماعیة

2 

 3.688 1.11 3 مرتفع
تزید مواقع التواصل االجتماعي من قلة 
اهتمام الطلبة بصلة األرحام وزیارة 

 األقارب واألصدقاء
4 

 3.557 1.09 4 متوسط
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في 
تالشي العادات المجتمعیة الحمیدة لدى 

  في المدارس الثانویةالطلبة
10 

 3.539 1.07 5 متوسط
تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى 
تفكك العالقات االجتماعیة بین الطلبة 

 وأسرهم 
9 

تشجع مواقع التواصل االجتماعي على  3.495 1.02 6 متوسط
 5 .زیادة جرائم الطلبة األخالقیة 

 3.469 1.08 7 متوسط
ي على تعمل مواقع التواصل االجتماع

إضعاف دور طلبة المدارس الثانویة في 
المشاركة باألنشطة التي تقیمها المدرسة 

 .لخدمة المجتمع المحلي
3 

 3.410 1.06 8 متوسط
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في 
ضعف دور الطلبة في األعمال التطوعیة 

 في المجتمع 
6 

 3.362 1.13 9 متوسط
حدة تزید مواقع التواصل االجتماعي من 

الخالفات  والمشاجرات والعنف 
 المجتمعي 

8 
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  المستوى
 الترتیب

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 رقم المخاطر االجتماعیة الحسابي

 الفقرة

 3.336 1.11 10 متوسط
تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى قلة 
اهتمام الطلبة في المدارس الثانویة 

 بالقضایا التي تخص المجتمع
7 

 0.78 - متوسط
 

3.535 
 

المستوى العام لمحور المخاطر 
االجتماعیة المترتبة على استخدام طلبة 

رس الثانویة  لوسائل التواصل المدا
 االجتماعي 

- 

أن المخاطر االجتماعیة المترتبة على ) 4(یتضح من النتائج في الجدول 
استخدام طلبة المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي 

غ المدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات قد جاءت بمستوى متوسط، حیث بل
ًالمتوسط الحسابي العام الستجابات عینة الدِّراسة لى جمیع فقرات المحور إجماال 

، وتكشف استجابات عینة الدِّراسة على فقرات هذا )0.78(بانحراف معیاري ) 3.535(
فقرات قد حققت مستویات مرتفعة، تراوحت األوساط ) 10(فقرات من أصل ) 3(المحور أن 

وقد تبین من النتائج أن ) 3.793 -3.688(اسة علیها بین الحسابیة إلجابات عینة الدر
من أهم المخاطر االجتماعیة المترتبة على استخدام طلبة المدارس الثانویة  لوسائل 

تقلل مواقع التواصل : " والتي تنص على) 1(التواصل االجتماعي تتمثل في الفقرة رقم 
دارس الثانویة واستبدالها بأسالیب االجتماعي من مستوى العالقات الواقعیة بین طلبة الم

، وقد حققت هذه الفقرة الترتیب األول من حیث األهمیة بمتوسط "التواصل االفتراضي 
تسهم مواقع التواصل : " ، وفي الترتیب الثاني، الفقرة التي تنص على)3.793(حسابي 

بمتوسط حسابي " االجتماعي في ضعف مشاركة الطلبة بالمناسبات االجتماعیة 
تزید مواقع التواصل االجتماعي من قلة " ، وفي الترتیب الثالث الفقرة التي تنص )3.720(

  ).3.688(بمتوسط حسابي " اهتمام الطلبة بصلة األرحام وزیارة األقارب واألصدقاء 
أما الفقرات التي حققت تقدیرات متوسطة للمخاطر االجتماعیة المترتبة على 

فقرات من ) 7( لوسائل التواصل االجتماعي فبلغ عددها استخدام طلبة المدارس الثانویة 
فقرات، تراوحت األوساط الحسابیة إلجابات عینة الدراسة علیها بین ) 10(أصل 

وقد تبین من النتائج أن من أهم مخاطر المترتبة على استخدام طلبة ) 3.336-3.557(
 متوسط یتمثل في المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي التي جاءت بمستوى

تسهم مواقع التواصل االجتماعي في تالشي العادات " والتي تنص على ) 9(الفقرة رقم 
تالها ). 3.557(بمتوسط حسابي " المجتمعیة الحمیدة لدى الطلبة في المدارس الثانویة 

تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى تفكك العالقات " في الترتیب الخامس الفقرة 
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" ، تالها في السادس الفقرة )3.539(بمتوسط حسابي "  بین الطلبة وأسرهم االجتماعیة
بمتوسط حسابي " تشجع مواقع التواصل االجتماعي على زیادة جرائم الطلبة األخالقیة 

تعمل مواقع التواصل االجتماعي على إضعاف دور " ، في الترتیب السابع الفقرة )3.495(
ة باألنشطة التي تقیمها المدرسة لخدمة المجتمع طلبة المدارس الثانویة في المشارك

تعمل مواقع التواصل " ، وفي الترتیب السابع الفقرة )3.469(بمتوسط حسابي " المحلي 
االجتماعي على إضعاف دور طلبة المدارس الثانویة في المشاركة باألنشطة التي تقیمها 

في الترتیب الثامن الفقرة ، و)3.469(بمتوسط حسابي " المدرسة لخدمة المجتمع المحلي 
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في ضعف دور الطلبة في األعمال التطوعیة في " 

تزید مواقع التواصل " ، وفي الترتیب التاسع الفقرة )3.410(بمتوسط حسابي " المجتمع 
بمتوسط حسابي " االجتماعي من حدة الخالفات  والمشاجرات والعنف المجتمعي 

تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى قلة اهتمام الطلبة في " أخیرا الفقرة ،  و)3.362(
  ) .  3.336(بمتوسط حسابي "  المدارس الثانویة بالقضایا التي تخص المجتمع 

وأوضحت النتائج أن قیم االنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة من معلمي 
یات على فقرات محور المخاطر االجتماعیة المدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القر

مما یشیر ) 1.13-0.87(المترتبة على استخدام طلبة المدارس الثانویة قد تراوحت بین 
إلى تركز إجابات عینة الدراسة على فقرات هذا المحور وعدم تشتتها، وتشیر أیضا إلى 

  . الل من اإلجاباتتقارب إجابات عینة الدراسة نحو الفقرات مما یدل على سالمة االستد
  :محور المخاطر الشخصیة-2

للتعرف على مستوى المخاطر الشخصیة المترتبة على استخدام طلبة المدارس 
الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي المدارس الثانویة للبنین في 

یة والمستوى إدارة تعلیم القریات تم إیجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار
ًوالترتیب حسب األهمیة إلجابات عینة الدراسة على فقرات هذا المحور، علما بأن محور 

  .    یوضح هذه النتائج) 5(فقرات، والجدول ) 10(المخاطر الشخصیة قد تضمن على 
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى والترتیب الستجابات ) 5(الجدول 
لدراسة نحو  فقرات محور المخاطر الشخصیة المترتبة على استخدام طلبة المدارس عینة ا

  الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي

االنحراف  الترتیب المستوى
 المعیاري

الوسط 
 رقم المخاطر الشخصیة الحسابي

 الفقرة

 3.996 0.91 1 مرتفع
تنمي مواقع التواصل االجتماعي  ضـعف 

ـــــة إدار ـــــدى اإلحـــــساس بأهمی ـــــت ل ة الوق
 الطلبة 

3 

 3.923 1.05 2 مرتفع
ــــــــع التواصــــــــل  ــــــــؤدي اســــــــتخدام مواق ی
االجتمــاعي الـــى هــدر وقـــت الطلبــة فـــي 

 المدارس الثانویة 
2 

تعمــل مواقــع التواصــل االجتمــاعي علــى  3.908 1.06 3 مرتفع
 7 إدمان الطلبة على األلعاب اإللكترونیة 

 3.731 1.07 4 مرتفع
جتمــاعي علــى تعمــل مواقــع التواصــل اال

ــــین  ــــي ب ــــشار نمــــط االســــتهالك الغرب انت
 الطلبة في المدارس الثانویة

10 

 3.686 1.13 5 مرتفع
تقلـــل مواقــــع التواصـــل االجتمــــاعي مــــن 
التزام الطلبة في المدارس الثانویـة بـأداء 

 الفروض الدینیة
8 

 3.672 0.96 6 متوسط
تـــسهم مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي فـــي 

خفاق والفشل فـي زیادة انتشار حاالت اإل
ـــــي المـــــدارس  ـــــدى الطلبـــــة ف الدراســـــة ل

 الثانویة
9 

 3.557 1.01 7 متوسط
ـــع التواصـــل االجتمـــاعي فـــي  تعمـــل مواق
خـــرق الخـــصوصیة الفردیـــة للطلبـــة فـــي 

 المدارس الثانویة
1 

 3.542 1.07 8 متوسط
ــــــــع التواصــــــــل  ــــــــؤدي اســــــــتخدام مواق ی
االجتمـــــاعي الـــــى عـــــدم تحلـــــي الطلبـــــة 

 عملبالصدق واإلخالص في ال
4 

 3.498 1.01 9 متوسط

تسهم مواقع التواصل االجتماعي في قلة 
ـــــشطة المدرســـــیة  ـــــة لألن ممارســـــة الطلب
  كالرحالت المدرسیة والمسابقات الثقافیة

  
 

5 
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االنحراف  الترتیب المستوى
 المعیاري

الوسط 
 رقم المخاطر الشخصیة الحسابي

 الفقرة

 3.351 1.04 10 متوسط
تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى 
فقدان الطلبة في المدارس الثانویة 

 اإلحساس بالثقة باآلخرین
6 

 0.70 - مرتفع
 

3.701 
 

المستوى العام لمحور المخاطر 
الشخصیة المترتبة على استخدام طلبة 
المدارس الثانویة  لوسائل التواصل 

 االجتماعي 
- 

أن المخاطر الشخصیة المترتبة على استخدام ) 5(یتضح من النتائج في الجدول 
مي المدارس طلبة المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معل

الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات قد جاءت بمستوى مرتفع، حیث بلغ المتوسط 
) 3.701(ًالحسابي العام الستجابات عینة الدِّراسة لى جمیع فقرات المحور إجماال 

، وتكشف استجابات عینة الدِّراسة على فقرات هذا المحور أن )0.70(بانحراف معیاري 
فقرات قد حققت مستویات مرتفعة، تراوحت األوساط الحسابیة ) 10(ل فقرات من أص) 5(

وقد تبین من النتائج أن من أهم ) 3.793 -3.688(إلجابات عینة الدراسة علیها بین 
المخاطر الشخصیة المترتبة على استخدام طلبة المدارس الثانویة  لوسائل التواصل 

تنمي مواقع التواصل االجتماعي  : " علىوالتي تنص ) 3(االجتماعي تتمثل في الفقرة رقم 
، وقد حققت هذه الفقرة الترتیب األول من "ضعف اإلحساس بأهمیة إدارة الوقت لدى الطلبة

: " ، وفي الترتیب الثاني، الفقرة التي تنص على)3.996(حیث األهمیة بمتوسط حسابي 
" مدارس الثانویة یؤدي استخدام مواقع التواصل االجتماعي الى هدر وقت الطلبة في ال

تعمل مواقع التواصل " ، وفي الترتیب الثالث الفقرة التي تنص )3.923(بمتوسط حسابي 
). 3.908(بمتوسط حسابي " االجتماعي على إدمان الطلبة على األلعاب اإللكترونیة 

تعمل مواقع التواصل االجتماعي على انتشار نمط " وفي الترتیب الرابع الفقرة التي تنص 
وفي ). 3.731(بمتوسط حسابي " هالك الغربي بین الطلبة في المدارس الثانویة االست

تقلل مواقع التواصل االجتماعي من التزام الطلبة في " الترتیب الخامس الفقرة التي تنص 
  ).3.686(بمتوسط حسابي " المدارس الثانویة بأداء الفروض الدینیة 

اطر الشخصیة المترتبة على أما الفقرات التي حققت تقدیرات متوسطة للمخ
فقرات من ) 5(استخدام طلبة المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي فبلغ عددها 

فقرات، تراوحت األوساط الحسابیة إلجابات عینة الدراسة علیها بین ) 10(أصل 
وقد تبین من النتائج أن من أهم مخاطر الشخصیة المترتبة على ) 3.351-3.672(
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لبة المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي التي جاءت بمستوى متوسط استخدام ط
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في زیادة " والتي تنص على ) 9(یتمثل في الفقرة رقم 

بمتوسط " انتشار حاالت اإلخفاق والفشل في الدراسة لدى الطلبة في المدارس الثانویة 
تعمل مواقع التواصل االجتماعي في " یب السابع الفقرة تالها في الترت). 3.672(حسابي 

، )3.557(بمتوسط حسابي " خرق الخصوصیة الفردیة للطلبة في المدارس الثانویة 
یؤدي استخدام مواقع التواصل االجتماعي الى عدم تحلي " تالها في الترتیب الثامن الفقرة 

، في الترتیب التاسع )3.542(بمتوسط حسابي " الطلبة بالصدق واإلخالص في العمل 
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في قلة ممارسة الطلبة لألنشطة المدرسیة " الفقرة 

، وفي الترتیب )3.498(بمتوسط حسابي " كالرحالت المدرسیة والمسابقات الثقافیة 
تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى فقدان الطلبة في المدارس " العاشر واألخیر الفقرة 

  ).3.351(بمتوسط حسابي " لثانویة اإلحساس بالثقة باآلخرین ا
وأوضحت النتائج أن قیم االنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة من معلمي 
المدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات على فقرات محور المخاطر الشخصیة 

مما یشیر ) 1.13-0.91(وحت بین المترتبة على استخدام طلبة المدارس الثانویة قد ترا
إلى تركز إجابات عینة الدراسة على فقرات هذا المحور وعدم تشتتها، وتشیر أیضا إلى 

  . تقارب إجابات عینة الدراسة نحو الفقرات مما یدل على سالمة االستدالل من اإلجابات
  :محور المخاطر الثقافیة-3

لى استخدام طلبة المدارس للتعرف على مستوى المخاطر الثقافیة المترتبة ع
الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي المدارس الثانویة للبنین في 
إدارة تعلیم القریات تم إیجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى 

 محور ًوالترتیب حسب األهمیة إلجابات عینة الدراسة على فقرات هذا المحور، علما بأن
  .    یوضح هذه النتائج) 6(فقرات، والجدول ) 9(المخاطر الثقافیة قد تضمن على 
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى والترتیب الستجابات ) 6(الجدول 
عینة الدراسة نحو  فقرات محور المخاطر الثقافیة المترتبة على استخدام طلبة المدارس 

  لوسائل التواصل االجتماعيالثانویة  

االنحراف  الترتیب المستوى
 المعیاري

الوسط 
 رقم المخاطر الثقافیة الحسابي

الفقرة
تعمل مواقع التواصل االجتماعي في زیادة  4.055 0.91 1 مرتفع

 2 الفجوة الثقافیة بین جیل اآلباء واألبناء

 3.996 1.05 2 مرتفع
 ثقافة تسهم مواقع التواصل االجتماعي في نشر

تقلید الطلبة للمشاهیر والفنانین في نمط 
 لباسهم وأعمالهم الیومیة 

6 

 3.897 0.99 3 مرتفع
یسهم استخدام مواقع التواصل االجتماعي في 
تمرد الطلبة على القیم والعادات المتوارثة في 

 المجتمع 
1 

تسهم مواقع التواصل االجتماعي في تعمیق  3.745 0.90 4 مرتفع
 7 صب الفكري والطائفي لدى الطلبة ثقافة التع

تسهم مواقع التواصل االجتماعي في تهدید  3.720 0.89 5 مرتفع
 9 ثقافة التسامح والحوار الهادف بین الطلبة

تنمي مواقع التواصل االجتماعي  فقدان الشعور  3.716 1.00 6 مرتفع
 4 بالحیاء والخجل بین الجنسین لدى الطلبة

تعمل مواقع التواصل االجتماعي على سیطرة  3.642 0.89 7 متوسط
 5 األفكار السطحیة والمنحرفة لدى الطلبة 

تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى قلة التزام  3.627 0.94 8 متوسط
 3 الطلبة في المدارس باألخالق الحمیدة 

 3.572 0.88 9 متوسط
 إلىیؤدي استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

لفردانیة في الفكر  والبعد عن تعمیق مفاهیم ا
 الفكر الجمعي 

8 

 0.66 - مرتفع
 

3.775 
 

المستوى العام لمحور المخاطر الثقافیة المترتبة 
على استخدام طلبة المدارس الثانویة  لوسائل 

 التواصل االجتماعي 
- 

أن المخاطر الثقافیة المترتبة على استخدام ) 6(یتضح من النتائج في الجدول 
دارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي المدارس طلبة الم

الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات قد جاءت بمستوى مرتفع، حیث بلغ المتوسط 
بانحراف ) 3.775(ًالحسابي العام الستجابات عینة الدِّراسة لجمیع فقرات المحور إجماال 
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فقرات  ) 6(ینة الدِّراسة على فقرات هذا المحور أن ، وتكشف استجابات ع)0.66(معیاري 
قد حققت مستویات مرتفعة، تراوحت األوساط الحسابیة إلجابات عینة الدراسة علیها بین 

وقد تبین من النتائج أن من أهم المخاطر الثقافیة المترتبة على ) 4.055 -3.716(
) 2(عي تتمثل في الفقرة رقم استخدام طلبة المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتما

تعمل مواقع التواصل االجتماعي في زیادة الفجوة الثقافیة بین جیل : " والتي تنص على
، وقد حققت هذه الفقرة الترتیب األول من حیث األهمیة بمتوسط حسابي "اآلباء واألبناء 

ل تسهم مواقع التواص: " ، وفي الترتیب الثاني، الفقرة التي تنص على)4.055(
االجتماعي في نشر ثقافة تقلید الطلبة للمشاهیر والفنانین في نمط لباسهم وأعمالهم 

یسهم " ، وفي الترتیب الثالث الفقرة التي تنص)3.996(بمتوسط حسابي " الیومیة 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تمرد الطلبة على القیم والعادات المتوارثة في 

تسهم " وفي الترتیب الرابع الفقرة التي تنص ). 3.897(بمتوسط حسابي " المجتمع 
" مواقع التواصل االجتماعي في تعمیق ثقافة التعصب الفكري والطائفي لدى الطلبة 

تسهم مواقع " وفي الترتیب الخامس الفقرة التي تنص ). 3.745(بمتوسط حسابي 
بمتوسط " لطلبة التواصل االجتماعي في تهدید ثقافة التسامح والحوار الهادف بین ا

تنمي مواقع التواصل " وفي الترتیب السادس الفقرة التي تنص ). 3.926(حسابي 
بمتوسط حسابي " االجتماعي فقدان الشعور بالحیاء والخجل بین الجنسین لدى الطلبة 

)3.716 ( 
وأوضحت النتائج أن قیم االنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة من معلمي 

نویة للبنین في إدارة تعلیم القریات على فقرات محور المخاطر الثقافیة المدارس الثا
مما یشیر ) 1.05-0.88(المترتبة على استخدام طلبة المدارس الثانویة قد تراوحت بین 

إلى تركز إجابات عینة الدراسة على فقرات هذا المحور وعدم تشتتها، وتشیر أیضا إلى 
  . قرات مما یدل على سالمة االستدالل من اإلجاباتتقارب إجابات عینة الدراسة نحو الف

 :محور المخاطر االقتصادیة-4
للتعرف على مستوى المخاطر االقتصادیة المترتبة على استخدام طلبة المدارس 
الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي المدارس الثانویة للبنین في 

توسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى إدارة تعلیم القریات تم إیجاد الم
ًوالترتیب حسب األهمیة إلجابات عینة الدراسة على فقرات هذا المحور، علما بأن محور 

  .    یوضح هذه النتائج) 7(فقرات، والجدول ) 6(المخاطر االقتصادیة قد تضمن على 
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لمستوى والترتیب الستجابات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وا) 7(الجدول 
عینة الدراسة نحو  فقرات محور المخاطر االقتصادیة المترتبة على استخدام طلبة 

  المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي

 المستوى
 

االنحراف  الترتیب
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

 المخاطر االقتصادیة
 رقم

 الفقرة

 4.085 0.95 1 مرتفع
واقع التواصل االجتماعي یزید استخدام م

الحاجة لشراء وتحدیث واستبدال أجهزة 
 االتصال بأجهزة اتصال حدیثة 

5 

 4.026 0.89 2 مرتفع
تنمي مواقع التواصل االجتماعي  زیادة 
الرغبة لدى الطلبة في التسوق اإللكتروني 

 للسلع والخدمات
2 

 3.956 1.00 3 مرتفع

 یزید استخدام مواقع التواصل االجتماعي
من الحاجة للسلع الكمالیة غیر الضروریة 
مثل شراء األلعاب اإللكترونیة واالشتراك في 

 المواقع  اإللكترونیة الربحیة
6 

 3.952 1.01 4 مرتفع
تعمل مواقع التواصل االجتماعي على هدر 

 1 األموال على االشتراك في االنترنت 

 3.926 1.08 5 مرتفع
ى زیادة تعمل مواقع التواصل االجتماعي عل

احتمال وقوع الطلبة كضحایا لإلعالنات 
 التجاریة الكاذبة 

3 

 3.742 1.11 6 مرتفع
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في زیادة 
مصاریف العالج على اآلثار الصحیة من 

 االستخدام الطویل لها
4 

 0.77 - مرتفع
 

3.948 
 

المستوى العام لمحور المخاطر االقتصادیة 
تخدام طلبة المدارس المترتبة على اس

 الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي 
- 

أن المخاطر االقتصادیة المترتبة على ) 7(یتضح من النتائج في الجدول 
استخدام طلبة المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي 

وى مرتفع، حیث بلغ المدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات قد جاءت بمست
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ًالمتوسط الحسابي العام الستجابات عینة الدِّراسة لى جمیع فقرات المحور إجماال 
، وتكشف استجابات عینة الدِّراسة على فقرات هذا )0.77(بانحراف معیاري ) 3.948(

المحور أن جمیع الفقرات قد حققت مستویات مرتفعة، تراوحت األوساط الحسابیة إلجابات 
وقد تبین من النتائج أن من أهم المخاطر ) 4.085 - 3.742(راسة علیها بین عینة الد

االقتصادیة المترتبة على استخدام طلبة المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي 
یزید استخدام مواقع التواصل االجتماعي : " والتي تنص على) 5(تتمثل في الفقرة رقم 

، وقد حققت هذه "جهزة االتصال بأجهزة اتصال حدیثة الحاجة لشراء وتحدیث واستبدال أ
، وفي الترتیب الثاني، )4.085(الفقرة الترتیب األول من حیث األهمیة بمتوسط حسابي 

تنمي مواقع التواصل االجتماعي  زیادة الرغبة لدى الطلبة في : " الفقرة التي تنص على
، وفي الترتیب الثالث )4.026(بمتوسط حسابي " التسوق اإللكتروني للسلع والخدمات 

یزید استخدام مواقع التواصل االجتماعي من الحاجة للسلع الكمالیة " الفقرة التي تنص 
" غیر الضروریة مثل شراء األلعاب اإللكترونیة واالشتراك في المواقع  اإللكترونیة الربحیة 

مواقع التواصل تعمل " وفي الترتیب الرابع الفقرة التي تنص ). 3.956(بمتوسط حسابي 
). 3.952(بمتوسط حسابي " االجتماعي على هدر األموال على االشتراك في االنترنت 

تعمل مواقع التواصل االجتماعي " وفي الترتیب الخامس وقبل األخیر الفقرة التي تنص 
بمتوسط حسابي " على زیادة احتمال وقوع الطلبة كضحایا لإلعالنات التجاریة الكاذبة 

تسهم مواقع التواصل " ي الترتیب السادس واألخیر الفقرة التي تنص وف). 3.926(
االجتماعي في زیادة مصاریف العالج على اآلثار الصحیة من االستخدام الطویل لمواقع 

 ).3.742(بمتوسط حسابي " التواصل االجتماعي 
وأوضحت النتائج أن قیم االنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة من معلمي 

لمدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات على فقرات محور المخاطر االقتصادیة ا
مما یشیر ) 1.11-0.89(المترتبة على استخدام طلبة المدارس الثانویة قد تراوحت بین 

إلى تركز إجابات عینة الدراسة على فقرات هذا المحور وعدم تشتتها، وتشیر أیضا إلى 
  . دراسة نحو الفقرات مما یدل على سالمة االستدالل من اإلجاباتتقارب إجابات عینة ال

  :محور المخاطر الصحیة-5
للتعرف على مستوى المخاطر الصحیة المترتبة على استخدام طلبة المدارس 
الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي المدارس الثانویة للبنین في 

د المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى إدارة تعلیم القریات تم إیجا
ًوالترتیب حسب األهمیة إلجابات عینة الدراسة على فقرات هذا المحور، علما بأن محور 

  یوضح هذه النتائج) 8(فقرات، والجدول ) 8(المخاطر الصحیة قد تضمن على 
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وى والترتیب الستجابات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمست) 8(الجدول 
عینة الدراسة نحو  فقرات محور المخاطر الصحیة المترتبة على استخدام طلبة المدارس 

  الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي

  المستوى
 الترتیب

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 رقم المخاطر الصحیة الحسابي

 الفقرة

 4.262 0.89 1 مرتفع
عي الكسل تنمي مواقع التواصل االجتما

وقلة ممارسة الطلبة للریاضة والعادات 
 الصحیة السلیمة

6 

 4.085 1.08 2 مرتفع
یؤدي استخدام مواقع التواصل 

 ضعف  البصر لدى إلىاالجتماعي 
 الطلبة

2 

 4.041 0.90 3 مرتفع
یؤدي استخدام مواقع التواصل 

 التوتر والقلق والعصبیة إلىاالجتماعي 
 لدى الطلبة

1 

 3.967 0.97 4 مرتفع
تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى 
تشویش األفكار وعدم القدرة على التركیز 

 الدراسي لدى الطلبة 
5 

تسهم مواقع التواصل االجتماعي في  3.882 1.04 5 مرتفع
 4 ظهور آالم الظهر والعمود الفقري

تعمل مواقع التواصل االجتماعي على  3.838 1.12 6 مرتفع
 3 نة لدى الطلبةازدیاد حاالت السم

تسهم مواقع التواصل االجتماعي في  3.720 1.04 7 مرتفع
 8 .زیادة تعرض الطلبة لألمراض النفسیة

 3.689 0.96 8 مرتفع
تعمل مواقع التواصل االجتماعي على 
زیادة حاالت الكبت الجنسي لدى الطلبة 

 المؤدیة لألمراض الجنسیة
7 

 3.934 0.76 - مرتفع
حور المخاطر الصحیة المستوى العام لم

المترتبة على استخدام طلبة المدارس 
 الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي 

 
- 

أن المخاطر الصحیة المترتبة على استخدام ) 8(یتضح من النتائج في الجدول 
طلبة المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي المدارس 

دارة تعلیم القریات قد جاءت بمستوى مرتفع، حیث بلغ المتوسط الثانویة للبنین في إ
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بانحراف ) 3.948(ًالحسابي العام الستجابات عینة الدِّراسة لجمیع فقرات المحور إجماال 
، وتكشف استجابات عینة الدِّراسة على فقرات هذا المحور أن جمیع )0.76(معیاري 

ساط الحسابیة إلجابات عینة الدراسة الفقرات قد حققت مستویات مرتفعة، تراوحت األو
وقد تبین من النتائج أن من أهم المخاطر الصحیة ) 4.262 -3.682(علیها بین 

المترتبة على استخدام طلبة المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي تتمثل في 
ارسة تنمي مواقع التواصل االجتماعي الكسل وقلة مم: " والتي تنص على) 6(الفقرة رقم 

، وقد حققت هذه الفقرة الترتیب األول من "الطلبة للریاضة والعادات الصحیة السلیمة 
: " ، وفي الترتیب الثاني، الفقرة التي تنص على)4.262(حیث األهمیة بمتوسط حسابي 

بمتوسط "  ضعف  البصر لدى الطلبة إلىیؤدي استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
یؤدي استخدام مواقع التواصل " تیب الثالث الفقرة التي تنص ، وفي التر)4.085(حسابي 

وفي ). 4.041(بمتوسط حسابي "  التوتر والقلق والعصبیة لدى الطلبة إلىاالجتماعي 
تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى تشویش األفكار " الترتیب الرابع الفقرة التي تنص 

وفي الترتیب ). 3.967( بمتوسط حسابي "وعدم القدرة على التركیز الدراسي لدى الطلبة 
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في ظهور آالم الظهر " الخامس الفقرة التي تنص 

" وفي الترتیب السادس الفقرة التي تنص ). 3.882(بمتوسط حسابي " والعمود الفقري 
 حسابي بمتوسط" تعمل مواقع التواصل االجتماعي على ازدیاد حاالت السمنة لدى الطلبة 

تسهم مواقع التواصل " وفي الترتیب السابع وقبل األخیر الفقرة التي تنص ).3.838(
وجاء ). 3.838(بمتوسط حسابي " االجتماعي في زیادة تعرض الطلبة لألمراض النفسیة 

تعمل مواقع التواصل االجتماعي على زیادة " في الترتیب الثامن واألخیر الفقرة التي تنص 
بمتوسط حسابي " جنسي لدى الطلبة المؤدیة لألمراض الجنسیة حاالت الكبت ال

)3.689.(  
وأوضحت النتائج أن قیم االنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة من معلمي 
المدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات على فقرات محور المخاطر الصحیة 

مما یشیر ) 1.12-0.98( قد تراوحت بین المترتبة على استخدام طلبة المدارس الثانویة
إلى تركز إجابات عینة الدراسة على فقرات هذا المحور وعدم تشتتها، وتشیر أیضا إلى 

  . تقارب إجابات عینة الدراسة نحو الفقرات مما یدل على سالمة االستدالل من اإلجابات
ة الثانویة وللتعرف على أكثر مواقع التواصل االجتماعي خطورة على طلبة المرحل

من وجهة نظر المدارس معلمي المرحلة الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات، تم إیجاد 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى والترتیب حسب األهمیة إلجابات 

  یوضح هذه النتائج) 9(عینة الدراسة على فقرات الجزء الثاني من أداة الدراسة، والجدول 
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى والترتیب الستجابات ) 9(لجدول ا
عینة الدراسة نحو  فقرات محور مواقع التواصل االجتماعي األكثر خطورة على طلبة 

  المرحلة الثانویة

  المستوى
 الترتیب

االنحراف 
 المعیاري

  الوسط 
 الرقم مواقع التواصل االجتماعي الحسابي

 Face book 1الفیسبوك  3.514 1.18 6 طمتوس
 WhatsApp 2الواتس اب  4.030 1.09 2 مرتفع
 Twitter 3تویتر  4.085 0.98 1 مرتفع
 YouTube 4یوتیوب   4.019 1.15 3 مرتفع
 Instagram 5انستغرام  3.258 1.13 5 متوسط
 Snapchat 6سناب شات   3.996 1.14 4 مرتفع

أن أكثر مواقع التواصل االجتماعي خطورة ) 9(دول یتضح من النتائج في الج
على طلبة المرحلة الثانویة من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانویة للبنین في إدارة تعلیم 

 وقد حقق هذه الموقع الترتیب األول من Twitterالقریات قد تمثلت  في موقع تویتر 
ي موقع الواتس اب ، وفي الترتیب الثان)4.085(حیث األهمیة بمتوسط حسابي 

WhatsApp وفي الترتیب الثالث موقع یوتیوب  )4.030( بمتوسط حسابي ،
YouTube وفي الترتیب الرابع الفقرة موقع سناب شات  ). 4.019( بمتوسط حسابي
Snapchat وفي الترتیب الخامس وقبل األخیر موقع ). 3.996(  بمتوسط حسابي "

وفي الترتیب . وبمستوى متوسط) 3.256(بمتوسط حسابي " Instagramنستغرام 
  ).3.514(بمتوسط حسابي " Face bookلفیسبوك " السادس واألخیر موقع 

جاءت نتائج الدراسة مؤكدة للمخاطر المترتبة على استخدام یتبین مما سبق أنه 
طلبة المدارس الثانویة  لوسائل التواصل االجتماعي، ومؤكدة للكثیر من الدراسات التي 

، وقد أسفرت ثار المترتبة من استخدام طلبة المدارس لمواقع التواصل االجتماعياآلتناولت 
نتائج الدراسة عن مستوى متقدم من تفاعل أفراد عینة الدراسة من معلمي المدارس 
الثانویة الحكومیة واألهلیة للبنین في إدارة تعلیم القریات في المملكة العربیة السعودیة مع 

 نتائج الدراسة منسجمة مع ما یشهده الشباب في المجتمع محاور الدراسة، وجاءت
السعودي من مهددات ثقافیة واجتماعیة وشخصیة والتي تشكل مهددات لألمن المجتمعي 

وال . في ظل التطورات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة التي یشهدها المجتمع السعودي
الثانویة بمواقع التواصل أحد یستطیع أن ینكر تعلق طلبة المدارس في المرحلة 

االجتماعي، والتي كانت أحد العوامل الرئیسة النجرافهم نحو االنحرافات السلوكیة التي 
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انتشرت بشكل كبیر في في الوقت الراهن، سعیا منهم لتحقیق العدید من األهداف 
الشخصیة، وخیر شاهد على ذلك ما نلمسه من انحرافات سلوكیة للطلبة في المدارس، 

مط حیاتهم السلبي وأسلوب تفكیرهم السطحي واندفاعهم وتهورهم نحو كل جدید؛ ومن ن
ًفقد أصبح من المعتاد أن نسمع ونرى طلبة المدارس یرتكبون سلوكا منحرفا أو جانحا، إال  ً ً
أن األمر قد أصبح أخطر من السابق إذا اعتبرنا أن هذه السلوكیات المنحرفة من الظواهر 

لتي لفتت أنظار المجتمع بأكمله، وذلك لما لها من تأثیرات سلبیة االجتماعیة الخطیرة، ا
وضمن هذا . على أمن المجتمع وعلى شریحة الطلبة التي تعد من موارد المجتمع الرئیسة

اإلطار تأكد نظریات االعتماد على وسائل االتصال أن طلبة المدارس الثانویة قد أصبحوا 
لتحقیق أهداف مختلفة، ولیس لغایات التواصل یعتمدون على مواقع التواصل االجتماعي 
بل أصبح مستوى اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي ومعرفة المعلومات واألخبار؛ 

االجتماعي یتأثر بخصائصهم االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة وأهدافهم واتجاهاتهم 
  .المختلفة

ي ضوء محاورها، وما ومن خالل استعراض النتائج الرئیسة ألسئلة الدراسة ف
  :، یمكن إجمال نتائج الدراسة ومناقشتها بالشكل التالياإلحصائیة التحلیالت إلیهتوصلت 

المستوى العام للمخاطر المترتبة على استخدام  نتائج الدراسة أن أشارت: ًأوال
طلبة المدارس الثانویة لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر معلمي المدارس 

للبنین في إدارة تعلیم القریات قد جاءت بمستوى مرتفع، حیث بلغ المتوسط الثانویة 
،  وحقق محور المخاطر )3.778(الحسابي العام إلجاباتهم على جمیع المحاور 

االقتصادیة الترتیب األول من حیث األهمیة النسبیة وبلغ الوسط الحسابي إلجابات عینة 
مرتفع، وبینت الدراسة المتعلقة بهذا وبمستوى ) 3.948(الدراسة على هذا المحور 

الجانب أن مواقع التواصل االجتماعي قد عملت على زیادة شراء الطلبة للسلع الكمالیة 
غیر الضروریة مثل شراء أجهزة االتصال الحدیثة واستبدال أجهزة االتصال القدیمة بأجهزة 

یة للطلبة من خالل  االلكترونیة، واستغالل المواقع االلكتروناأللعابحدیثة، وشراء 
 والمسابقات ووقوع الطلبة كضحایا لها، كما أن مواقع التواصل االجتماعي اإلعالنات

 في زیادة مصاریف األسرة على االشتراك باالنترنت، وكذلك في زیادة المصاریف أسهمت
. على النواحي الصحیة لألبناء من جراء االستخدام الطویل لمواقع التواصل االجتماعي

النتائج أن  المحور الخاص بالمخاطر الصحیة قد حقق الترتیب الثاني من حیث وبینت 
) 3.934(األهمیة النسبیة وبلغ الوسط الحسابي إلجابات عینة الدراسة على هذا المحور 

وبمستوى مرتفع وبینت الدراسة المتعلقة بهذا الجانب أن مواقع التواصل االجتماعي قد 
ارسة الطلبة للریاضة والعادات الصحیة السلیمة، وزیادة عملت على زیادة الكسل وقلة مم

حاالت ضعف  البصر وآالم الظهر والعمود الفقري،  والتوتر والقلق والعصبیة تشویش 
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األفكار وعدم القدرة على التركیز الدراسي لدى الطلبة، كما تسهم في زیادة حاالت الكبت 
 أوضحت النتائج أن  المحور الخاص الجنسي المؤدیة لألمراض الجنسیة لدى الطلبة، كما

بالمخاطر الثقافیة قد حقق الترتیب الثالث من حیث األهمیة النسبیة وبلغ الوسط الحسابي 
وبمستوى مرتفع، وبینت الدراسة ) 3.775(إلجابات عینة الدراسة على هذا المحور 

لى زیادة المتعلقة بهذا الجانب أن مواقع التواصل االجتماعي حسب أهمیتها النسبیة ع
الفجوة الثقافیة بین جیل اآلباء واألبناء، ونشر ثقافة تقلید الطلبة للمشاهیر والفنانین في 
نمط لباسهم وأعمالهم الیومیة، وتمرد الطلبة على القیم والعادات المتوارثة في المجتمع، 
وتعمیق ثقافة التعصب الفكري والطائفي لدى الطلبة، وتهدید ثقافة التسامح والحوار 
الهادف بین الطلبة، وفقدان الشعور بالحیاء والخجل بین الجنسین لدى الطلبة، وسیطرة 
األفكار السطحیة والمنحرفة لدى الطلبة، وقلة التزام الطلبة في المدارس باألخالق 

كما وبینت النتائج أن  المحور الخاص بالمخاطر الشخصیة قد حقق الترتیب . الحمیدة
نسبیة وبلغ الوسط الحسابي إلجابات عینة الدراسة على هذا الرابع من حیث األهمیة ال

وبمستوى مرتفع، وبینت الدراسة المتعلقة بهذا الجانب أن مواقع ) 3.701(المحور 
التواصل االجتماعي حسب أهمیتها النسبیة على ضعف اإلحساس بأهمیة إدارة الوقت لدى 

الطلبة على األلعاب اإللكترونیة، ٕالطلبة، هدر وقت الطلبة في المدارس الثانویة، وادمان 
انتشار نمط االستهالك الغربي بین الطلبة في المدارس الثانویة، وقلة التزام الطلبة في 
المدارس الثانویة بأداء الفروض الدینیة، زیادة انتشار حاالت اإلخفاق والفشل في الدراسة 

بة في المدارس لدى الطلبة في المدارس الثانویة، وخرق الخصوصیة الفردیة للطل
الثانویة، وعدم تحلي الطلبة بالصدق واإلخالص في العمل، وفقدان الطلبة في المدارس 

وبینت النتائج أن  المحور الخاص بالمخاطر . الثانویة اإلحساس بالثقة باآلخرین
االجتماعیة قد حقق الترتیب الرابع من حیث األهمیة النسبیة وبلغ الوسط الحسابي 

وبمستوى متوسط،، وبینت الدراسة )  3.535(دراسة على هذا المحور إلجابات عینة ال
المتعلقة بهذا الجانب أن مواقع التواصل االجتماعي حسب أهمیتها النسبیة على  العالقات 
الواقعیة بین طلبة المدارس الثانویة واستبدالها بأسالیب التواصل االفتراضین ضعف 

وقلة اهتمام الطلبة بصلة األرحام وزیارة األقارب مشاركة الطلبة بالمناسبات االجتماعیة، 
واألصدقاء، وتالشي العادات المجتمعیة الحمیدة لدى الطلبة في المدارس الثانویة، تفكك 
العالقات االجتماعیة بین الطلبة وأسرهم، وزیادة جرائم الطلبة األخالقیة، ضعف دور 

والمشاجرات والعنف المجتمعي، الطلبة في األعمال التطوعیة في المجتمع، والخالفات  
  .وقلة اهتمام الطلبة في المدارس الثانویة بالقضایا التي تخص المجتمع

وبینت النتائج أن أكثر مواقع التواصل االجتماعي خطورة على طلبة المرحلة 
الثانویة من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات قد تمثلت  
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 وقد حقق هذه الموقع الترتیب األول من حیث األهمیة WhatsAppلواتس اب في موقع ا
 وفي الترتیب الثالث موقع یوتیوب  Twitterتالها في الترتیب الثاني موقع تویتر 

YouTube  وفي الترتیب الرابع موقع سناب شات ،Snapchat وفي الترتیب الخامس  
وفي الترتیب السادس . وى متوسطوبمست" Instagramنستغرام " وقبل األخیر موقع 

  ".Face bookلفیسبوك " واألخیر موقع 
ومن خالل ما سبق یمكن القول بأن المخاطر المترتبة من استخدام طلبة 
المرحلة الثانویة لمواقع التواصل االجتماعي لها آثارها وتداعیاتها المختلفة علیهم، 

ٕوابعادهم عن القیم واألخالقیات واهدار طاقات الطلب ة عن العمل المثمر واإلبداع، ألن هذه ٕ
المخاطر تحمل بین طیاتها مزید من االستخدامات السلبیة لمواقع التواصل االجتماعي التي 
ًتنــأى بالطلبة بعیدا عن تحقیق أهدافهم، وتخرجهم من مضمار الدراسة والمنافسة 

االستغراق الطویل في و، كما أن االستخدام غیر السلیم لمواقع التواصل االجتماعي واإلبداع
االطالع ومتابعة مواقع التواصل تعرض هؤالء إلى خطر التنمر من آخرین مما یؤثر على 

ًیؤثر سلبا على النمو السلیم لشخصیتهم، ووقوعهم في العالقات االجتماعیة، كما 
صدامات مع القیم الدینیة واالجتماعیة خاصة عند تصفحهم عبر مواقع التواصل 

وقد التقت نتائج الدراسة مع نتائج . واقع األجنبیة، وبخاصة المواقع اإلباحیةاالجتماعي للم
التي أظهرت أن الشبكات ) 2016كاتب وعقون، (بعض الدراسات السابقة مثل دراسة 

االجتماعیة عبر االنترنت تساهم في خلق سلوكیات جدیدة لدى الشباب الجزائري والتي ال 
ي إلى زعزعة الهویة الوطنیة لدى الشباب وانتماءهم تتماشى مع قیم المجتمع؛ وهذا یؤد

التي أظهرت ) 2015الخزاعلة والخلفان، (لقضایا الوطن، كما تتوافق النتائج مع دراسة 
وجود أثر لمواقع التواصل االجتماعي على منظومة القیم الدینیة واألخالقیة، االجتماعیة، 

ما توافقت النتائج مع دراسة الشخصیة للطلبة في المملكة العربیة السعودیة،  ك
(Sander, 2017)  التي أظهرت نتائجها أن وسائل التواصل االجتماعي تسهم في 

 على محمل الجد باعتبارها أخطار على االنحرافات الجنسیة للشباب؛ والي یجب أن تؤخذ
 .الحیاة العامة للشباب وعلى حیاتهم  الجنسیة بشكل خاص
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ما مظاهر السلوك المنحرف لدى طلبة : بالسؤال الثانيالنتائج المتعلقة : ًثانیا
المدارس الثانویة عبر مواقع وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر 

 ؟ة للبنین في إدارة تعلیم القریاتمعلمي المدارس الثانوی
لإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة تم إیجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

ى الستجابات عینة الدراسة على فقرات الجزء الثالث من أداة الدراسة، المعیاریة والمستو
 . یوضح هذه النتائج) 10(فقرة، والجدول ) 12(ًعلما بأن هذا الجزء قد تضمن على 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى والترتیب الستجابات ) 10(الجدول 
ك المنحرف لدى طلبة المدارس الثانویة عبر عینة الدراسة نحو  فقرات مظاهر السلو

  مواقع وسائل التواصل االجتماعي
االنحراف  الترتیب المستوى

 المعیاري
الوسط 
 رقم مظاهر السلوك المنحرف الحسابي

 الفقرة
نشر وتداول اإلشاعات المغرضة واألخبار الكاذبة  3.888 1.02 1 مرتفع

 4 بین الطلبة
 1 ي الشؤون الخاصة للطلبة اآلخرینالتدخل ف 3.702 1.07 2 مرتفع
 5 اإلضرار بمصالح الزمالء في المدرسة 3.701 0.98 3 مرتفع

القیام بأعمال التحریض لمشاركة الطلبة في  3.060 0.91 4 متوسط
 6 السلوكیات المنحرفة

 10 القیام بأعمال انتحال شخصیة الغیر 3.004 0.90 5 متوسط
واطف وأفكار الطلبة عبر مواقع التواصل التالعب بع 2.981 0.95 6 متوسط

 9 االجتماعي
 3 ى خصوصیتهملإفشاء أسرار الطلبة و واالعتداء ع 2.906 1.03 7 متوسط
ممارسة أعمال القرصنة واختراق المواقع اإللكترونیة 2.884 0.99 8 متوسط 12 
االستغالل الشخصي للمعلومات والصور الخاصة  2.851 1.14 9 متوسط

 8 اآلخرینبالطلبة 

سرقة المعلومات والصور الخاصة بالطلبة اآلخرین  2.808 1.08 10 متوسط
 7 البتزازهم والضغط علیهم

 2 القیام بأعمال التحرش بالجنس اآلخر 2.301 1.02 11 منخفض
إقامة عالقات غیر شرعیة مع الجنس اآلخر عبر  2.144 0.94 12 منخفض

 11 وسائل التواصل االجتماعي

المستوى العام لمظاهر السلوك المنحرف لدى طلبة  3.073 0.81 - متوسط
 - المدارس الثانویة
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أن المتوسطات الحسابیة لمظاهر السلوك المنحرف ) 10(یالحظ من الجدول 
لدى طلبة المدارس الثانویة عبر مواقع وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر أفراد 

من أصل ) 3.073(لغ المتوسط الحسابي عینة الدراسة جاءت بمستوى متوسط، إذ ب
، وجاءت جمیع إجابات عینة الدراسة على الفقرات ضمن )0.81(، وانحراف معیاري )5(

المستوى المرتفع والمتوسط، وتراوحت أوساط استجابات أفراد عینة الدراسة على مضامین 
ي والوسط الحساب) 11(كحد أدنى على الفقرة رقم ) 3.144(الفقرات بین الوسط 

 أن من أهم مظاهر  (11) ، ویالحظ من الجدول)4( على الفقرة رقم أعلىكحد ) 3.888(
نشر وتداول " السلوك المنحرف لدى الطلبة والتي جاءت بمستوى مرتفع قد تمثلت في

التدخل في " ، و3.888،بوسط حسابي "اإلشاعات المغرضة واألخبار الكاذبة بین الطلبة 
اإلضرار " ، وفي الترتیب الثالث 3.702بوسط حسابي " ین الشؤون الخاصة للطلبة اآلخر
، أما الفقرات التي حققت مستوى 3.701بوسط حسابي " بمصالح الزمالء في المدرسة 

القیام بأعمال التحریض لمشاركة الطلبة في السلوكیات المنحرفة " متوسط فقد تمثلت في 
مال انتحال شخصیة الغیر القیام بأع" ، وفي الترتیب الخامس 3.060بوسط حسابي "
التالعب بعواطف وأفكار الطلبة عبر " ، وفي الترتیب السادس 3.004بوسط حسابي "

إفشاء أسرار " ، وفي الترتیب السابع 2.981بوسط حسابي "  مواقع التواصل االجتماعي 
" ، وفي الترتیب الثامن 2.906بوسط حسابي "  الطلبة و واالعتداء عى خصوصیتهم 

، وفي 2.884بوسط حسابي "  مال القرصنة واختراق المواقع اإللكترونیةممارسة أع
"  االستغالل الشخصي للمعلومات والصور الخاصة بالطلبة اآلخرین " الترتیب التاسع 
سرقة المعلومات والصور الخاصة بالطلبة " ، وفي الترتیب العاشر 2.851بوسط حسابي 

، أما الفقرات التي حققت 2.808حسابي بوسط "  اآلخرین البتزازهم والضغط علیهم 
بوسط حسابي "القیام بأعمال التحرش بالجنس اآلخر " مستوى منخفض فقد تمثلت في 

إقامة عالقات غیر شرعیة مع الجنس اآلخر عبر وسائل التواصل " ، و 2.301
التشتت المنخفض في ) 19(ویالحظ من الجدول .   2.144بوسط حسابي " االجتماعي 
بات أفراد عینة الدراسة نحو فقرات مجال مظاهر السلوك المنحرف لدى طلبة مستوى إجا

المدارس الثانویة عبر مواقع وسائل التواصل االجتماعي، حیث تراوحت قیمة االنحراف 
المعیاري إلجابات أفراد عینة الدراسة على مضامین الفقرات بین االنحراف المعیاري 

كحد ) 0.90(واالنحراف المعیاري ) 8(ة رقم كحد أعلى للتشتت منسوب للفقر) 1.14(
مما یشیر إلى توافق إجابات عینة الدراسة على ). 10(أدنى للتشتت منسوب للفقرة رقم 

  .الفقرات واعتبارها بیانات متجانسة نوعا ما
أن المستوى العام لمظاهر السلوك إلى  نتائج الدراسة وفي ضوء ما سبق أشارت

لثانویة عبر مواقع وسائل التواصل االجتماعي من وجهة المنحرف لدى طلبة المدارس ا
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نظر معلمي المدارس الثانویة للبنین في إدارة تعلیم القریات جاءت بمستوى متوسط، إذ 
، وأن من أهم مظاهر السلوك المنحرف لدى الطلبة )3.073(بلغ المتوسط الحسابي 

ت المغرضة واألخبار الكاذبة حسب أهمیتها قد تمثلت في قیام الطلبة بنشر وتداول اإلشاعا
بین الطلبة ، التدخل في الشؤون الخاصة للطلبة اآلخرین، واإلضرار بمصالح الزمالء في 
المدرسة، والقیام بأعمال التحریض لمشاركة الطلبة في السلوكیات المنحرفة، والقیام 

اصل بأعمال انتحال شخصیة الغیر، والتالعب بعواطف وأفكار الطلبة عبر مواقع التو
االجتماعي، وفي  إفشاء أسرار الطلبة واالعتداء على خصوصیتهم واالستغالل الشخصي 
للمعلومات والصور الخاصة بالطلبة اآلخرین، وسرقة المعلومات والصور الخاصة بالطلبة 
اآلخرین البتزازهم والضغط علیهم، والقیام بأعمال التحرش بالجنس اآلخر، وأخیرا  إقامة 

 .   ة مع الجنس اآلخر عبر وسائل التواصل االجتماعيعالقات غیر شرعی
من خالل النتائج السابقة یالحظ تعدد السلوكیات المنحرفة التي قد یتم ارتكابها 
من قبل الطلبة خالل استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي بطریقة سلبیة، حیث أصبحت 

ن یساء استخدام هذه المواقع ًمواقع التواصل االجتماعي سالحا ذا حدین، إذ من الممكن أ
وتتحول من نعمة إلى نقمة على الطلبة،  خصوصا وأن هناك صعوبة في القدرة على 

األمر الذي یزید من ، التحكم فیما یتم عرضه علیها أو السیطرة على سلوك مستخدمیه
خطورتها على الطلبة ویدفعهم نحو االنحراف والجریمة، ومما یجب ذكره أن إقدام الطلبة 

لى ارتكاب السلوك المنحرف عبر مواقع التواصل االجتماعي في الحقیقة یكشف عن ع
ضعف في بیئة العالقات التفاعلیة االجتماعیة بین الطلبة، وعن خطورة مواقع التواصل 
االجتماعي على المنظومة القیمیة لدیهم، وما تحدثه من مشكالت سلوكیة تؤدي على 

كها، وبذلك تصبح أضرارها مضاعفة فهي من ناحیة انتهاك األعراض وتدمیر األسر وتفك
تعمل على تدمیر العالقات االجتماعیة بین األفراد، وتؤدي إلى زیادة وتیرة االنحراف 

  . والجنوح
ویمكن تفسیر هذه النتائج من خالل رؤیة النظریة البنائیة الوظیفیة، وما أصاب 

تمع السعودي من اختالل ناتج عن األنساق االجتماعیة الخاصة بالتنشئة األسریة في المج
التغیرات االجتماعیة والثقافیة المختلفة، والتي كانت التطورات التقنیة في مجال االتصاالت 
إحدى إفرازاتها، وما أصاب القیم والمعاییر لدى طلبة المدارس من تراجع والناشئة عن 

ویمكن تفسیر . عوديالفجوة الثقافیة بین التغیرات المادیة والثقافیة في المجتمع الس
االنحرافات السلوكیة لدى الطلبة عبر مواقع التواصل االحتماعي وفقا لنظریة الضبط 
االجتماعي على أساس ضعف الرقابة على سلوك الطلبة عبر مواقع التواصل االجتماعي 

كما  . (Hirshi, 1969)مع األشخاص الذین یتفاعلون معهم في المجتمع االفتراضي  
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لنتائج مع نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم واالتصال من خالل ما تملكه تتوافق هذه ا
مواقع التواصل االجتماعي من مصادر وما تنشره من معلومات یقوم الطلبة باالعتماد 
علیها لتحقیق أهدافهم والتي تعمل على التأثیر على السلوك سواء اإلیجابي أم السلبي 

التي أظهرت أن من ) 2016كاتب وعقون، (مع دراسة وتلتقي هذه النتائج .  لمستخدمیها
أكثر السلوكیات المنحرفة لدى الشباب في المجتمع الجزائري تتمثل في تتبادل ونشر 
اإلشاعات واألخبار الكاذبة، والقیام باختراق الحسابات الشخصیة للطلبة اآلخرین وانتحال 

 أن هناك أن) 2015 منیخر، بن(كما بینت دراسة .  شخصیتهم، والتالعب بأفكار الطلبة
بعض االنحرافات السلوكیة عبر شبكات التواصل االجتماعي لدى عینة الدراسة والتي 

كما بینت دراسة   ، ٕتتمثل في هدر الوقت المخصص للدراسة، وافشاء اسرار الطالبات
أن من ابرز االنحرافات السلوكیة لدى الطلبة في الجامعات األردینة ) 2014المطیري، (

 نقل وترویج اإلشاعات بین الطلبة، واستدراج میول اآلخرین واستغاللهم لتحقیق هو
أن مواقع التواصل ) 2016كاتب وعقون، ( دراسة أظهرتكما . أغراض شخصیة

 في خلق سلوكیات جدیدة لدى الشباب مثل االحتیال على اآلخرین أسهمتاالجتماعي قد 
اصة بالطلبة اآلخرین، وسرقة واالستغالل الشخصي للمعلومات ونشر الصور الخ

اآلغا ، (كما بینت دراسة . .المعلومات والصور الخاصة ، والقیام بأعمال التحرش الجنسي
بأن مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي من الطلبة یمارسون سلوكیات منحرفة ) 2009

 عبر هذه المواقع والتي منها التجسس واالطالع على خصوصیات الغیر، وبینت دراسة
بأن الطلبة من الشباب الجامعیة یرتكبون سلوكیات ) McKinney, 2012(میك كیني 

 والمعلومات اإلباحیةمنحرفة عبر مواقع التواصل االجتماعي مثل إضافة الصور 
  .والتغریدات التي تسيء للغیر على مواقع التواصل االجتماعي

  :غة التوصیات التالیةًبناء على نتائج الدراسة، فقد تم صیا: التوصیات والمقترحات
  إیجاد سیاسات رقابیة فاعلة من قبل الجهات التربویة في المملكة العربیة السعودیة

للتقلیل من المخاطر االجتماعیة والثقافیة والشخصیة واالقتصادیة والصحیة المترتبة 
  .من استخدام طلبة المدراس الثانویة لمواقع التواصل االجتماعي

 ة بإشغال أوقات الفراغ لدى الطلبة في المرحلة الثانویة من اهتمام المدرسة واألسر
  .خالل تكثیف البرامج التعلیمیة، والتدریبیة، والریاضیة

  العمل على تعزیز دور المدرسة واإلشراف التربوي في عملیة التوعیة والتوجیه من
  . المخاطر المختلفة لمواقع التواصل االجتماعي

 لعالقة بالمدرسة عقد دورات إرشادیة للطلبة لتعزیز تبني المؤسسات المجتمعیة ذات ا
  .دورهم في المجتمع للحد والوقایة من االنحرافات السلوكیة لدى الطلبة
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  توظیف مواقع التواصل االجتماعي كمنصات تعلیمیة للتعلم واالستفادة من تطبیقاتها
ة لهذه في تنمیة مهرات الطلبة المختلفة وبالتالي حمایتهم من المخاطر المختلف

  .المواقع
  ًتضمین المقررات والمناهج المدرسیة فصوال حول مخاطر استخدام مواقع التواصل

 .االجتماعي لدى الطلبة في المرحلة الثانویة
  إنتاج أفالم قصیرة تتحدث عن مخاطر استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبثها عبر

 هذه الشبكات لتوعیة الطلبة في المرحلة الثانویة 
 ء المزید من الدراسات المیدانیة حول المخاطر المترتبة عن استخدام مواقع إجرا

التواصل االجتماعي لدى الطلبة في المدارس، والتركیز على متغیرات جدیدة لم 
 .تشملها الدراسة
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