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  والبيئيةة  جتماعينعكاساتها اال او   االجتماعيمواقع التواصل  
بين البنين والبنات فى بعض    ةمق ارن  دراسة - على المراهقين

 للغات  الرسمية المدارس
               [31] 

 (1)محمد محمود محمد حسن -(2)مصطفى مرتضى على محمود -(3)بو سريعأهبه صالح 
عين شمس  ةجامع ،اآلداب ةكلي (8عين شمس  ةجامع ،معهد الدراسات والبحوث البيئية (0
 بالقاهرة االجتماعية للخدمةالمعهد العالى  (3
 

 المستخلص
وهو التعرف  رئيسيمحاوله تحقيق هدف إلى  يسعى الباحثون من وراء إجراء البحث

 على المراهقين ومعرفه أهم االجتماعيلمواقع التواصل  والبيئية االجتماعيه االنعكاساتعلى 
وقد  .المختلفة االنعكاساتواهم المواقع و  تخدامسفى دوافع االناث الفروق بين الذكور واإل

كأداه لجمع  االستبيان استمارة استخدامعلى المنهج الوصفى التحليلى ب الدراسةاعتمدت 
 ةنظري) للبحث ألساسي+اوقد استعان البحث بأكثر من نظريه بما يخدم الموضوع ، البيانات

وقد تكونت عينه البحث من مجموعه من الطالب  .(نظريه ماسلو، واألشباعات اتستخداماال
عينه من إلى  ةباإلضافناث بين الذكور واإل بالتساويمفرده مقسمه ( 851) المراهقين عددهم
 .مختلفةمفرده فى تخصصات ( 05) الخبراء عددهم
بين  إحصائيةله عدد من النتائج كان من أهمها وجود فروق ذو دالإلى  الدراسةوانتهت 
وكذلك وجود فروق فى  ستخدامفى دوافع اال( 1015) معنويةعند مستوى ناث الذكور واإل

وقد أظهرت النتائج مجموعه من  .ستخدامالمواقع التى يتعاملون معها وفترات اال طبيعة
الرصيد الثقافى والمعرفى  وزيادةمثل تمضيه وقت الفراغ  ةااليجابي االجتماعيه االنعكاسات
هدار واإلطالع القراءة إهمالمثل  السلبية االجتماعيه االنعكاساتوبعض   ووسيلةالوقت  وا 
 البيئية االنعكاساتكما أظهرت النتائج بعض  .مرغوبةبعض السلوكيات الغير  النتشار
فى  البيئيةومعرفه أهم الظواهر  العامةبالقضايا والمشكالت  المعرفة زيادةمثل  ةاإليجابي

أن مواقع التواصل  أهمهاكان من  السلبية البيئية االنعكاساتلعالم اما ا أنحاءمختلف 
كان  أنهامن الجرائم كما  جديدةأصبحت وسيله لترويج الشائعات وانتشار أشكال  االجتماعي

الحركات واألعتصامات، وكانت أهم التوصيات أن يكون ألسر المراهقين  زيادةلها دور فى 
مع بعضهم  األسرةالوقت الذى تقضيه أفراد  زيادةوذلك من خالل  أبنائهمدورًا أكبر فى حياه 

، حتياجاتهم ومحاوله حل مشكالتهماإلى  المراهقين بشكل أكبر والنظرإلى  ستماعواال، البعض
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العالم إلى  الواقعيةوأن يكون للمراهق صوت مسموع داخل أسرته بداًل من هروبه من حياته 
دورا فعااًل للتعامل مع  للمدرسةأن يكون  ضرورة، ل ما يريدالذى يرى فيه أشباعا لكاألفتراضى 
وذلك من  االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل  استخدامالتى تترتب على  السلبية االنعكاسات

التى تتناول ايجابيات وسلبيات التعامل مع مواقع  المختلفةخالل عقد الندوات وورش العمل 
لدى المراهقين لجذبهم لممارسه أنشطه  المفضلة الطالبية األنشطةتفعيل ، االجتماعيالتواصل 

 .االجتماعيلشغل أوقات الفراغ بدال من تقضيه كافه الوقت فى التعامل مع مواقع التواصل 
وذلك من خالل  أبنائهمأن يكون ألسر المراهقين دورًا أكبر فى حياه ب ي الدراسةوتوص

المراهقين بشكل إلى  واألستماع، م البعضمع بعضه األسرةالوقت الذى تقضيه أفراد  زيادة
وأن يكون للمراهق صوت مسموع داخل ، أحتياجاتهم ومحاوله حل مشكالتهمإلى  أكبر والنظر

لكل ما  إشباعاً الذى يرى فيه العالم األفتراضى إلى  الواقعيةأسرته بداًل من هروبه من حياته 
التى  السلبية االنعكاساتللتعامل مع دورا فعااًل  للمدرسةأن يكون  ضرورةكما توصي ب .يريد

وذلك من خالل عقد الندوات وورش  االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل  استخدامتترتب على 
تفعيل ، االجتماعيالتى تتناول ايجابيات وسلبيات التعامل مع مواقع التواصل  المختلفةالعمل 
ه أنشطه لشغل أوقات الفراغ بدال من المفضله لدى المراهقين لجذبهم لممارس الطالبية األنشطة

 ةتوجيه نظر وزار ب وتوصي .االجتماعيتقضيه كافه الوقت فى التعامل مع مواقع التواصل 
وذلك لألستفاده  التعليمية العمليةاألستفاده من تلك المواقع وتوظيفها لخدمه إلى  التربيه والتعليم

ومحاوله الحد من  والتثقيفية العلميةمن مميزاتها ألكساب المراهقين بعض المهارات 
سن التشريعات والقوانين التى تسمح  - هم لهذه المواقعاستخدامعن  الناتجة السلبية االنعكاسات

 .مناسبةسلطتها فى منع المواقع الغير  استخدامبالتعامل مع هذه المواقع و  الرقابية لألجهزة
 

 مقدمة
 االتصاالتقطاع تكنولوجيا  شهد أواخر القرن العشرين وحتى اآلن نهضة شاملة فى

الذى عزز من مرونة وسهولة التواصل بين البشر، ومع دخول  الرقميوالمعلومات واإلعالم 
بين  اليوميةاإلنترنت إلى حياتنا تغيرت العديد من المفاهيم المتعارف عليها فى التعامالت 

مكان زاد من أهمية فوجود شبكة اإلنترنت والتى أصبحت متوفرة فى كل بيت وفى كل  .األفراد
يالمس جميع نواحى الحياة األجتماعية والبيئية والنفسية بل والجسدية أيضًا  وجعلته هذا التغيير

 . التكنولوجيا هذهلألفراد وتركت أثرًا ليس قلياًل فى طريقة تعامل األفراد مع 
حيث  ،"االجتماعيمواقع التواصل "وتنتشر اليوم على شبكة اإلنترنت مواقع تعرف بأسم 

أحدثت هذه المواقع نقالت هامة ورئيسية فى حياة األفراد وال نبالغ حين نقول أنه أصبح هناك 
حالة من الهوس بهذه المواقع، بسبب ما وفرته لهم من مجاالت ومساحات فى كافة المجاالت 
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واألهتمامات والميول وكذلك تسهيل هذه المواقع التواصل السمعى والمقروء والمكتوب بين 
 . فراد مما مهد لهم الطريق لبناء جسور التفاعلاأل

جميع فئات وشرائح وطبقات المجتمع، ومن أكثر  االجتماعيوقد مست مواقع التواصل 
حيث ظهرت ظاهرة بين الشباب والبنات فى سن المراهقة " المراهقين"الشرائح تأثرًا بهذه المواقع 

على شبكة اإلنترنت  االجتماعيتواصل وهى األنفتاح على العالم الخارجى عن طريق مواقع ال
والتى تعددت وأنتشرت فى الفترة األخيرة بصورة مذهلة بل ومبالغ فيها وفى وقت قصير فقد 
تعددت خدماتها وتنوعت لتشمل كل أحتياجات ومتطلبات وتطلعات المراهقين، فقد أصبح كل 

 ينوعات أو محاذير ألمتاح أمام المراهقين فى تعاملهم مع هذه المواقع وال توجد مم شىء
 . شخص يمكان أو مع أ يوقت أو أ يأ يشىء ف
 

 البحث  ةمشكل
تقدم سريع ومتالحق فى تكنولوجيا  األخيرة اآلونةفى  اإلنسانيةتشهد مجتمعاتنا 

المتباعدين  األشخاصبين  الحديثةاألتصاالت وتبادل المعلومات حيث قربت وسائل األتصال 
صغيره من حيث سهوله التواصل وتبادل المعلومات  ريةكقجغرافيا وجعلت العالم يبدو 

والخبرات واألنفتاح على العالم الخارجى وبذلك فرضت هذه الوسائل نفسها على حياتنا دون 
بكافه فئاته وشرائحه  اإلنسانيةجزء ال يستهان به فى حياه المجتمعات  وأصبحتاستئذان 
من قبل  والدراسةظاهره تستحق االهتمام  أصبحتحتى أننا ال نبالغ حين نقول انها . وطبقاته

ومن . المتخصصين للوقوف على ما تسببه من تداعيات وآثار سواء كانت إيجابيه أو سلبيه
بكافه جوانبها  اليوميةالتى أصبحت جزء ال يتجزأ من حياتنا  الحديثةأهم وسائل األتصال 

مج والتى يعتبر من أهمها بما تضمنه من مواقع وتطبيقات وبرا( شبكه اإلنترنت)وأنشطتها 
التى ساعدت على التواصل بين البشر دون حدود زمانيه أو مكانيه  االجتماعيمواقع التواصل 

 إليهاوسهوله الوصول  والمكتوبة والصوتية المرئية أشكالهاويسرت نقل الرسائل على مختلف 
 المتصلة الذكية والهواتف المحمولةبعد انتشار الكمبيوترات  خاصةمن أى مكان فى العالم 

االجتماعي بمستخدمى مواقع التواصل  الخاصةوهذا ما تؤكده األحصائيات . بشبكه األنترنت
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مليار ( 0،423)حيث بلغ عدد مستخدمى فيسبوك نحو  8103اإلنترنت فى يناير  ةعلى شبك
مليون ( 341)مليون مستخدم، ثم جوجل بلس بنحو( 228)بنحو ( تويتر)مستخدم يليه 

( 83،4)بنترسنت بنحو  وأخيراماليين ( 301)لينكد أن الذى بلغ عدد مستخدميه  مستخدم ثم
 (. 8103 ،جمال سند السويدى. )مليون مستخدم

شبكه األنترنت  استخداملحوظ فى فهناك تزايد م مصر العربية أما بالنسبه لجمهورية
لمركزى للتعبئه جهاز اهذا ما أكدته بعض األرقام األحصائيه الصادره عن الومواقعها المختلفه و 

 – 8103فقد بلغ عدد مستخدمى الهاتف المحمول شهر يونيه ، حصاء المصرىالعامه واإل
( 27،99)الذى بلغ  8103 – 8108مليون مستخدم مقارنه بشهر يونيه ( 013،83) 8104

 %. 7،9مليون مستخدم بنسبه تغير وصلت لحوالى 
( 44،94) 8104 – 8103شهر يونيه نترنت أنه بلغ عدد مستخدمى االلى إضافه باإل

مليون مستخدم (  35،25) الذى بلغ  8103 – 8108مليون مستخدم مقارنه بشهر يونيه 
النشره الثانويه ألحصاءات . ) وهذه نسبه ال يستهان بها%  8405بنسبه تغير وصلت حوالى 

 ( 8104 - 8103الجهاز المركزى للتعبئه العامه واألحصاء ، األتصاالت
 من وسائل األتصال فهى شبكة عالميةألنها ليست كغيرها  ستخداميرجع هذا االوربما 

ومن شماله ، يستطيع المستخدم لها من امام شاشه صغيره التجول عبر العالم من شرقه لغربه
بريد  –منتديات محادثه )تنوعها من بين و  ات هذه الشبكهخدم استخداملجنوبه كما ادى سهوله 

شبكات للبحث واألطالع باألضافه الى تضمنها  –اصل اجتماعى مواقع تو  –اليكترونى 
كل هذا ساعد ( اإلذاعيلوسائل األعالم التقليديه مثل الصحف والمجالت والبث التليفزيونى و 

دمين من كافه األعمار والفئات من المستخ ب هذه الشبكه العجيبة لنسبة عاليةفى استقطا
وبالرغم من ان األنترنت يستخدمه الكبار والصغار . عيهه واالجتماالعلميوالمستويات الثقافيه و 

مواقع التواصل  األنترنت وخاصة استخدامشديد على اال انه لوحظ فى الفتره األخيره اقبال 
هذه الشريحه العمريه فى المجتمع المصرى تمثل نسبه االجتماعي من قبل األطفال والمراهقين و 

عمريه التى تتراوح وصل عدد السكان فى الشريحه الال يستهان بها من جمله عدد السكان فقد 
من جمله %(  8805) هذا الرقم يمثل حوالى و  نسمه( 07،852،383)سنه ( 81:01)ما بين 

الجهاز . )8117ذلك طبقا لما جاء فى النتائج النهائيه لتعداد السكان عام و  عدد السكان
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ونظرا  (8117، السكان -نوى الكتاب األحصائى الس: حصاءالمركزي للتعبئة العامة واإل
تصقل فيها و  فى عمر األنسان حيث تتشكل فيها جوانب الشخصيه ألهمية هذه المرحلة

 المراهقين لشبكه األنترنت استخداماألتجاهات كان من الضرورى دراسه العالقه بين و  المهارات
العمريه  ها من قبل هذه الشريحةاستخدامبعد ان اصبح  االجتماعيخاصه مواقع التواصل و 

اصبح المراهق يقضى الساعات و  االقاربو  الرفاقو  مع األسره االجتماعيبديال عن التفاعل 
التحرك عبر جنباتها مما جعلهم يعيشون فى عالم افتراضى و  الطويله فى استكشاف تلك المواقع

ي االجتماعالنمو و  الميل للوحده مما يقلل من فرص التفاعلو  العزله يعزز لديهمو  غير واقعى
 .والنفسى لديهم األنفعالىو 

 

 ساؤالت البحثت
لمواقع  والبيئية ما االنعكاسات االجتماعيه": الدراسةلهذه  الرئيسييعتبر التساؤل 

من التساؤالت  ةوينبثق من هذا التساؤل مجموع "على المراهقين؟ االجتماعيالتواصل 
 :وهى الفرعية

 ؟ تماعياالجالمراهقين لمواقع التواصل  استخدامما دوافع  -0
 من وجهه نظر المراهقين؟ االجتماعيمواقع التواصل  أهمما  -8
مواقع التواصل  استخدامفى دوافع ( اإلناث – الذكور)توجد فروق بين المراهقين هل  -3

 ؟االجتماعي
المواقع التى يتعاملون  ةفى طبيع( اإلناث - الذكور)فروق بين المراهقين وجود  ىما مد  -4

 معها؟
مواقع التواصل  استخدامفى فترات ( اإلناث -الذكور )ن المراهقين فروق بيما مدي وجود   -5

 ؟االجتماعي
المراهقين لمواقع التواصل  استخدامعن  الناتجةالبيئية  االجتماعيه االنعكاساتما   -7

 ؟ االجتماعي
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هم لمواقع التواصل استخدامه الألسرة مع المراهقين لمتابعة ما الدور الذى تقوم ب  -9
 ؟االجتماعي

المراهقين لمواقع  استخدامالسلبية الناتجة عن  االنعكاساتتصور المقترح لمواجهة ال ما  -2
 ؟االجتماعيالتواصل 

 

 ةأهداف الدراس
والبيئيه  االجتماعيه االنعكاساتيتمثل الهدف األساسى لهذه الدراسه التعرف على 

وعه من وينبثق من هذا الهدف مجم. على المراهقين االجتماعيالمختلفه لمواقع التواصل 
 :األهداف الفرعيه المتمثله فى

 .االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل  استخدامالتعرف على دوافع  -0
 .من وجهه نظر المراهقين االجتماعيالتعرف على أهم مواقع التواصل  -8

التعرف على الفترات الزمنية التى يقضيها المراهقين فى التعامل مع مواقع التواصل  -3
 .االجتماعي

 .ستخدامفى دوافع اال( واإلناثالذكور )لى الفروق بين المراهقين التعرف ع -4

 .المواقع التى يتعاملون معها طبيعةفى ( واإلناثالذكور )التعرف على الفروق بين  -5

المراهقين لمواقع  استخدامعن  الناتجة البيئية االجتماعيه االنعكاساتالتعرف على أهم  -7
 .االجتماعيالتواصل 

هم لمواقع التواصل استخدامبه األسره مع المراهقين لمتابعة ذى تقوم التعرف على الدور ال -9
 .االجتماعي

المراهقين لمواقع  استخدامالسلبية الناتجة عن  االنعكاساتوضع تصور مقترح لمواجهة   -2
 . االجتماعيالتواصل 

 

 الدراسةأهميه  
حياه البشر فى  األهميةمن المؤثرات بالغه  األخيرة اآلونةصبحت شبكه اإلنترنت فى أ

وتتميز شبكه اإلنترنت  متعددة أغراضحيث يستخدمها األفراد تحت تأثير دوافع متباينه لتحقيق 
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تغيير بالغ األثر فى حياتنا اليوميه ومن ثم  أحدثتاتصاليه ذات طابع اجتماعى  أداهبأنها 
إلنترنت وباأللتفاف إلى ا. بالخطورةمستخدمى اإلنترنت على نحو ينذر  إعدادحدث تزايد فى 

أو التقليل من مساحه الدور الذى يلعبه  إغفالهتكنولوجيا تلعب دورا اتصاليا ال ينبغى  كوسيلة
، وفى الوقت اإلنترنتفى حياه األفراد، فال يمر يوم دون ان نسمع أو نقرأ أو نشاهد شيئًا على 

يوم يختلف عما فمما ال شك فيه ان اإلنترنت ال المستمرةنفسه نجده يشهد العديد من التغيرات 
سامى . )أخرى أعوامشكال ومضمونا بعد خمسه  أيضاوسيختلف  أعوامكان عليه منذ خمسه 

 ( 8111 ،طايع
 

 مصطلحات البحث
اإلنترنت لم تكن معروفه فى اللغة اإلنجليزية قبل مسماها بل  ةإن كلم :اإلنترنت ةشبك

نية بين شيئين أو أكثر لكلمه التى تشير إلى العالقة العي( inter)نشأت نتيجة إلدخال كلمه 
(net ) التى تعنى الشبكة لتعكس حقيقة ان اإلنترنت شبكه واسعة تربط بين عديد من الشبكات

 ( 8110خليل جابات، جمال عبد العظيم، . )المحدودة
اإلنترنت بأنه طريق سريع يربط بين الدول وبعضها ( Eric Gagnon)ف جاجنون عر  وي  

 (Eric Gangon, 1996. )علوماتالبعض ويمد األفراد بالم
هى تلك المواقع الموجودة على اإلنترنت والتى تتيح : االجتماعيمواقع التواصل 

لمستخدميها التواصل المرئى والصوتى والمكتوب وتبادل الصور والمعلومات وغيرها من 
قات بين مستخدميها كما أنها تتيح تكوين الصدا االجتماعيهاإلمكانات التى توطد العالقة 

والمشاركة بين األصدقاء سواء الفيديو أو الصور أو المنشورات المكتوبة والتعليق عليها ونشرها 
 (8105 ،وليد احمد ابراهيم) .غيلها فى األساس على مستخدميهاويعتمد تش

السلبية الناتجة عن /ويعنى بها التأثيرات المختلفة اإليجابية :االجتماعيه االنعكاسات
الثورة الرقمية على البيئة األجتماعية، وبخاصة تأثيراتها على منظومة القيم تطبيقات  استخدام

األجتماعية وأنماط العالقات األسرية واألجتماعية وتغير األدوار األسرية، فضاًل عن تأثيراتها 



 خرونآصالح أبو سريع و  هبة

 

 340 8102 ربعون، الجزء الثاني، ديسمبرالرابع واأل المجلد

على المستوى المعرفى والسلوكى لألنسان، وما ينتج عن تلك التأثيرات من تغير فى أسلوب 
 (8103 ،إبراهيم الدسوقى أيمن. )المعيشة

انتقال من فتره الطفولة إلى حاله المراهقة وهى مرحله مختصره فى  ةتمثل مرحل :المراهقة
العديد من المجتمعات والتى من خاللها يقوم أغلب األطفال بتعلم أدوارهم االجتماعية والوظيفية 

تقل التكنولوجيا المحددة للثقافة وتن( كمون ةيطلق عليها فرويد فتر و )أثناء فتره الطفولة المتأخرة 
 ( Aaron, H. Esman 1990)سواء عبر أولياء األمور أو المجتمع 

 

 ةالدراسات السابق
على  المترتبة االنعكاسات)وفيما يلى عرض للمحاور التى تناولت متغيرات البحث 

 المراهقين لمواقع التواصل استخدام، االجتماعياإلنترنت ومواقع التواصل  استخدام
 .(االجتماعي

اإلنترنت ومواقع التواصل  استخدامعلى  المترتبة االنعكاساتمحور اهتم ب
 :االجتماعي

 االجتماعيات األطفال الصم لمواقع التواصل استخدام :(2132)وليد أحمد إبراهيم  دراسة
األطفال الصم لمواقع  استخدامتعرف على معدل هدفت الدراسة الو  .واإلشباعات المتحققة منها

هم لهذه المواقع وبيان الصفحات والموضوعات التى استخداموتحديد دوافع  االجتماعيلتواصل ا
 االجتماعيات األطفال الصم لمواقع التواصل استخداميفضلونها ومعرفة العالقة بين 

طفل أصم تتراوح أعمارهم ( 811)واإلشباعات المتحققة منها وطبقت الدراسة على عينة قوامها 
 عام ( 02:08)

 االجتماعيأن أكثر مواقع التواصل : وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج من أهمها
ًا من قبل األطفال الصم أفراد عينة الدراسة هو الفيس بوك يليه اليوتيوب ثم تويتر استخدام
األطفال الصم للدردشة من خالل مواقع التواصل  استخدامسبيس، كما أن  يما وأخيراً 

 .جعلهم أكثر راحة ومستقرين نفسياً بكثافة ي االجتماعي
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على الفيس  اإلسالميةتعرض المراهقين للصفحات  :(2132)الشيماء محمد أحمد  دراسة
الذى  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدورو  .كتساب المعلومات الدينيةاب وعالقتهبوك 

ومات الدينية، الفيس بوك فى أكتساب المراهقين للمعلعلى  اإلسالميةتقوم به الصفحات 
مفردة من الطالب الذكور واإلناث من محافظة القاهرة تمثل ( 411)أتخذت عينة قوامها 

 .التوزيع المتساوى على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة
أن المراهقين أفراد العينة يتعرضون : وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها

من أفراد العينة %( 7105)من أفراد العينة، نسبة %( 7305) للفيس بوك بمعدل مرتفع بنسبة
 ،اإلسالميةيثقون بدرجة متوسطة فى المعلومات الدينية التى تنشرها صفحات الفيس بوك 

أسهمت الصفحات األسالمية فى تنمية المعرفة الدينية لديهم بدرجة %( 5805)ونسبة 
 .متوسطة

عن سوء  الناجمة السلبية االجتماعيه اآلثار :(2132)هند نور الدين محمد عفيفى  دراسة
ميدانيه لجرائم اإلنترنت على عينه من طالب الجامعات  دراسة)شبكه المعلومات  استخدام
ودور  الدوليةشبكه المعلومات  استخدامثار سوء آللتعرف على  ةهدفت هذه الدراسو (. المصرية

ختيار عينه ا، تم اإلنترنتى شبكه رتكاب الجرائم األلكترونيه علافى التعرض و  اآلثارتلك 
 .المصريةمفرده من طالب الجامعات ( 311)عمديه قوامها 

الذكور عن اإلناث فى عدد  ةرتفاع نسبا: همهاأعده نقاط  الدراسةوقد أظهرت نتائج 
 الحقيقيةبياناتهن  استخدامرتفاع نسبه اإلناث فى عدم ا وظهر ستخدامالسنوات وطول فترات اال

رتفاع نسبة الخداع الشخصى الذى يتعرض له انترنت أكثر من الذكور وكذلك على شبكه اإل
 . أثناء التعامل مع اإلنترنت واالختراقالشباب وحاالت القرصنة 

 :االجتماعيالمراهقين لالنترنت ومواقع التواصل  استخداممحور اهتم ب
لم األفتراضى رباط مستمر فى العا" بعنوان (James, Libba: 2014)دراسة جيمس، البا 

 ". الفيس بوك فى حزن المراهقين استخدام -
الهدف األساسى من هذه الدراسة هو الحصول على فهم أفضل لتجربة : الدراسةتعليق على 

حزن المراهقين عندما يتم التعايش بها من خالل مواقع وسائل اإلعالم األجتماعية على 
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اسة أن جميع مفردات عينة الدراسة وقد أظهرت نتائج الدر  .اإلنترنت وخاصة الفيس بوك
وذلك من خالل تذكر الموتى  أزارهميستخدمون الفيس بوك كوسيلة لدعم أحزانهم والشد من 

وسائل اإلعالم  استخداموالتعبير عن الذات الحزينة والتواصل مع األحياء وهذا بدوره يدعم 
ورات السريعة التى على اإلنترنت والفيس بوك فى حزن المراهقين بسبب التط االجتماعي

 .على اإلنترنت االجتماعيتحدث يوميًا فى التكنولوجيا واإلعالم 
: بعنوان (Ikenna Adiele, Wole Olatakun 2014 أكنا أديل، وول التكيون: دراسة

 . "أنتشار أدمان اإلنترنت بين المراهقين وكيفية الحد منه"

نتشار أدمان اإلنترنت بين المراهقين أجريت هذه الدراسة لمعرفة مدى أ :الدراسةتعليق على 
السلوكى لغير مستخدمى اإلنترنت  اإلدمانوتحديدًا ما أذا كان هناك أختالف واضح عن 

مفردة من المراهقين الجامعيين وطالب ( 0188)وطبقت على عينة عشوائية طبقية قوامها 
 إلدماناك أنتشار أن هن: وقد أسفرت نتائج الدراسة عن بعض نقاط أهمها .الدراسات العليا

بين ( 3:0)من جملة أفراد العينة بنسبة وصلت %( 303)اإلنترنت بين المراهقين بمعدل 
هم استخداماإلنترنت لدى المراهقين بأسباب خارجية غير مجرد  إدمانالذكور واإلناث وقد تأثر 

مقام األول، هم لإلنترنت فى الاستخداملإلنترنت وأن كان هناك عدد قليل منهم تأثروا فى ذلك ب
كما أظهرت النتائج أن أكثر ما يسيطر على عقول المدمنين مستخدمى اإلنترنت كان األتصال 

 .اإلناثفى المسائل المهمة ومشاهدة المواد الجنسية وكسب المال خاصة بين 
أدمان اإلنترنت وعالقته بسمات الشخصية المرضية  :(2132)اهلل  دراسة محمد قاسم عبد

مراهقين، دراسه منشوره بمجله الطفوله العربيه، مجله علميه تصدرها الجمعيه لدى األطفال وال
 . 74، العدد 07، المجلد العربية الطفولةالكويتيه لتقدم 

هدفت هذه الدراسة إلى بحث أدمان اإلنترنت وعالقته بسمات الشخصية  :الدراسةتعليق 
لدى األطفال والمراهقين وقد تكونت المرضية والفروق وفقًا لمتغيرى الجنس والمرحلة النمائية 

إناث وقد أظهرت الدراسة مجموعة من  024ذكور،  079طالبًا ( 350)عينة الدراسة من 
اإلنترنت وكال من توهم المرض والتهيج أو األستثارة  إدمانوجود عالقة بين : النتائج أهمها

 واالستياءر الذنب والقلق األكتئابى واألكتئاب منخفض الطاقة والملل واألنسحاب ومشاع
 .واألنحراف السيكوباتى والوهن النفسى وعدم الكفاية النفسية
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 للبحث  طار النظرياإل
بصرف النظر عن  -إن الفرد يميل إلى تحقيق التوازن أو األتساق أو األنسجام 

المصطلحات المستخدمة بين الموضوعات ذات العالقة، وفى حالة عدم التوازن أو األتساق أو 
م نتيجة تباين األتجاهات بين هذه الموضوعات يشعر الفرد بالتوتر أو الضغط الذى األنسجا

يدفعه إلى محاولة تغيير أتجاهه فى الجانب الذى يحقق له التوازن أو عدم األتساق ويجنبه 
  .تر والقلق الناتج عن هذا التباينالتو 

يميل إلى التعرض وسائل اإلعالم كحالة تطبيقية، سنجد أن الفرد  استخداموفى مجال 
إلى وسائل اإلعالم ومحتواها، أو إلى القائم باألتصال والفكرة كموضوعات ذات عالقة بينها 
وبين بعضها وبينها وبين أتجاهه عن هذه الوسائل أو القائم باألتصال أو الفكرة، وما لم يكن 

ه استخدامهناك توازن فى محصلة األتجاهات نحو هذه المفردات ذات العالقة، سنجد أن 
سيتأثر بحالة عدم التوازن أو األتساق أو األنسجام وسيأتى قراره وتفضيله فى الجانب الذى 

 (8105، يوسف محمد محمد. )ذا التوازن ويجنبه التوتر والقلقيحقق ه
ات واألشباعات بدراسة األتصال الجماهيرى دراسة ستخداموفى هذا الصدد تهتم نظرية اال

ألربعينيات من القرن العشرين أدى إدراك عواقب الفروق الفردية وظيفية منظمة فخالل عقد ا
إلى إدراك السلوك المرتبط بوسائل اإلعالم إلى بداية منظور جديد للعالقة  االجتماعيوالتباين 

بين الجماهير ووسائل اإلعالم، وكذلك تحواًل من رؤية الجماهير على أنها عنصر سلبى غير 
. مضمون مفضل من وسائل اإلعالمالة فى أنتقاء أفرادها و فعال إلى رؤيتها على أنها فع

 ( 8113جيهان سعد عبده، )
يرى بعض الباحثين أن أية محاولة لدراسة األتجاهات البحثية والنظرية فى التأثيرات 

ات واألشباعات، فقد ستخداماألجتماعية لوسائل األتصال يصعب عليها أن تتجاهل نموذج اال
ث الحياة من جديد ل الجماهيرية الجديدة وأنتشارها كاإلنترنت إلى بعأدى ظهور وسائل األتصا

 ( 8108، زهير عابد. )فى هذا النموذج

األفراد لوسائل اإلعالم، وما يمكن  استخدامنموذجًا للعالقة بين ( كاتز وزمالؤه)هنا صاغ 
قد يتجه إليها أن تشبعه من حاجات لدى هؤالء األفراد مقارنة بالبدائل األخرى الوظيفية التى 



 خرونآصالح أبو سريع و  هبة

 

 344 8102 ربعون، الجزء الثاني، ديسمبرالرابع واأل المجلد

األفراد لتلبية الحاجات، مثل األنشطة الثقافية األخرى، فهو يرى أن لدى كل فرد عدد من 
 .سية التى تولد حاجات معينة للفردالعوامل األجتماعية والنف

ومن خالل األخير يبدأ الفرد فى رسم توقعاته عن تلبية وسائل اإلعالم لهذه األشباعات 
اع هذه الحاجات فيترتب على ذلك أختيار قرار باألختيار بين مقارنة بمصادر أخرى إلشب

التعرض لوسائل اإلعالم والمصادر األخرى، ونتيجة التعرض يتم أشباع بعض الحاجات 
بجانب نتائج أخرى كامنة، وهو ما يؤدى مرة أخرى إلى نشوء حاجات جديدة تبدأ فى التفاعل 

يتكرر التعرض إلشباع هذه و  الحاجات مع العناصر األجتماعية والنفسية، وهكذا تتولد
 .(0229محمد عبد الحميد محمد، . )الحاجات 

ات ستخدامظهر مفهوم اال :ات واألشباعاتستخدامهور مدخل االأسباب ظ
واألشباعات فى مجال الدراسات اإلعالمية كبديل لتلك األبحاث التى تتعامل مع مفهوم التأثير 

واألشباع بأنه دراسة  ستخداميعرف مدخل االو  متلقينالمباشر لوسائل األتصال مع جمهور ال
 ,Tim).معينة إلشباع حاجات فردية معينة جمهور وسائل األتصال الذين يتعرضون بدوافع

O. Sullivan and others, 1994) 

وسائل األتصال يتضح بصورة  استخداموقد أكد كاتز وهو أحد رواد هذا المدخل أن 
ما تفعله وسائل ما يفعله الجمهور بتلك الوسائل ال حينما نهتم بواضحة حينما نوجه أهتمامنا ب

 . األتصال بالجمهور
أن النمو الهائل فى : ات واألشباعات للبحث الحالىستخداماال مدى مالئمة نظرية

خاصة من قبل المراهقين جعل من المناسب  االجتماعياإلنترنت ومواقع التواصل  استخدام
 : واألشباعات فى هذه الدراسة وذلك لعدة أسباب منهاات ستخداممدخل اال استخدام

ات واإلشباعات بالمتلقى كنقطة بدء بداًل من الرسالة، ويركز على ستخداميهتم مدخل اال -
الفرد المستخدم لوسائل األتصال ويبنى سلوكه األتصالى على أهدافه بشكل مباشر 

 وهذا ما. يشبع أحتياجاته ستخدمه لكىباألضافة على أنه يختار من بين البدائل ما ي
، حيث يكون المراهق هنا هو االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل  استخدامينطبق على 

هو البحث فى  االجتماعيمع مواقع التواصل  ة البداية ويكون األساس فى تعاملهنقط



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –هد الدراسات والبحوث البيئية مع

 

 345 8102 ربعون، الجزء الثاني، ديسمبرالرابع واأل المجلد

مختلف المواقع عن ما يشبع أحتياجاته هو وتختلف الرغبة فى أشباع حاجات معينه لدى 
  . لمراهق وأختياره لموقع بذاته على الفروق الفرديها
ات واألشباعات أن جمهور وسائل اإلعالم جمهور نشط له ستخداموكذلك يفترض مدخل اال -

 . ألتصالية وأنه يدرك ما يختارهالوسيلة ا ستخدامدوافعه الشخصية والنفسية واألجتماعية ال
لى أنه جمهور نشط فى تعامله مع شبكة وبناء عليه تنظر هذه الدراسة إلى المراهقين ع

حيث أن المراهقين أثناء هذا التعامل ، خاصة االجتماعياإلنترنت عامة ومواقع التواصل 
التى تشبع حاجاتهم وتلبى رغباتهم  واألتصال يقومون بإرسال وأستقبال مختلف الرسائل

 .ومتطلباتهم وتحقق توقعاتهم الشخصية
ات واإلشباعات هو الكشف عن العالقة المتبادلة بين دوافع ستخدامأن أحد أهداف نظرية اال -

ومن ، لوسائل األتصال واإلشباعات الناتجة عن هذا التعرض" أنماط التعرض"و" ستخداماال
 ات واإلشباعات لموضوع الدراسة الحالية وهو محاولةستخدامهنا جاءت مالئمة نظرية اال

على  االجتماعيمواقع التواصل  ستخدامالمعرفة أسباب ودوافع المراهقين التى تدفعهم 
 .ا من المواقع األخرىتفضيل هذه المواقع على وجه الخصوص عن غيرهو  شبكة اإلنترنت

ات واألشباعات هو التأكيد على نتائج ستخدامباألضافة إلى أن من أهداف مدخل اال -
هذا ما يتفق و . الجماهيرىوسائل األتصال بهدف الفهم العميق لعملية األتصال  استخدام

 األجتماعية البيئية االنعكاسات مع أهداف الدراسة الحالية وهو محاولة التعرف على
 .على شبكة اإلنترنت االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل  استخدامالمختلفة الناتجة عن 

ات واإلشباعات أن وسائل األتصال تتنافس مع غيرها من ستخدامكما ترى نظرية اال -
يختارون محتوى الوسائل بإرادتهم ووفقًا  فاألفرادهم الذين، شباع حاجات الجمهورالوسائل إل

لمضمون و  إلهتماماتهم وقيمهم وأدوارهم األجتماعية التى تؤثر فى أختيارهم لوسيلة معينه
على شبكة  االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل  استخداممعين وهذا ما ينطبق على 
لمواقع تنافس غيرها من وسائل األتصال األخرى منافسة شديدة اإلنترنت فقد أصبحت هذه ا
  .ول الشديد خاصة من قبل المراهقينوأصبحت تالقى األقبال والقب
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ات واإلشباعات أن هناك درجة كبيرة من ستخداماال أشارت الدراسات التى تناولت مدخل -
عرضهم لمضامين إعالمية األختالفات والتمايز بين األفراد فى أختيارهم لوسائل اإلعالم وت

وبناء . كل واحدة منها سمات ودوافعكما أشارت إلى فكرة أنقسام الجمهو إلى فئات ل، معينة
فى " المراهقين"ر عليه فقد أختارت الدراسة الحالية جمهور متجانس نسبيًا وهو جمهو 

 .المجتمع المصرى
ل على المعايير الثقافية ستدالات واألشباعات أنه يمكن االستخدامفترض مدخل االاوكذلك  -

ات الجمهور لوسائل اإلعالم المختلفة واألشباعات المتحققة منها استخدامالسائدة من خالل 
ات واإلشباعات ستخداممدخل اال اماستخدوأستنادًا على هذا األفتراض يمكن لنا من خالل 

اتهم استخداماألستدالل على بعض المعايير الثقافية السائدة بين المراهقين من خالل 
 . على شبكة اإلنترنت االجتماعيالمختلفة لمواقع التواصل 

 

 للبحث  المنهجية اإلجراءات
 االجتماعيموضوع البحث بمنهج المسح  ةاستعان الباحثون فى معالج: المنهج المستخدم

ظاهره  أبعادومستفيدا من معطيات المنهج الوصفى لرصد ووصف وتحليل  العينة استخدامب
 .االجتماعيراهقين لمواقع التواصل الم استخدام

 استمارتي إعدادلجمع البيانات وقد تم  كأداةأستخدم الباحثون األستبيان : أدوات البحث
وكان عدد األسئله لهذه األستماره  من الطالب المراهقين العينةبمفردات  خاصةاستبيان األولى 

 .وكان عدد األسئله عشره اسئله ءمن الخبرا العينةبمفردات  خاصة والثانية سته وعشرون سؤاال
معادلة ألفا كرونباخ  الباحثونللتحقق من ثبات االستبيان استخدم  :الثبات والصدق

(Cronbach Alpha) وقد تبين ثبات عبارات االستبيان حيث تراوحت قيم معامل ألفا ،
 لمواقع المراهقين استخدام دوافع)لكل من ( 10280، 10535، 10214، 10289، 10590)

 التواصل لمواقع كاستخدام من الناتجة االجتماعيه االنعكاسات، االجتماعي التواصل
 التواصل لمواقع كاستخدام من الناتجة البيئية االنعكاساتاإلنترنت،  شبكه على االجتماعي
 لمواقع الشخصي ستخداماال تخص التي العبارات اإلنترنت، إجمالي ةشبك على االجتماعي
 التواصل لمواقع العائلي ستخداماال تخص التي العبارات إجمالي االجتماعي، التواصل
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وهي قيم جميعها ( 10212)على التوالي، وكانت قيمة ألفا إلجمالي االستبيان ( االجتماعي
 .(105)تؤكد على ثبات االستبيان لكونها أعلى من 

قيم معامل ارتباط بيرسون، ووجد ان  الباحثونوللتحقق من صدق االستبيان استخدم 
مما يؤكد على صدق االتساق ( 1015)معامل االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

 االنعكاسات، االجتماعي التواصل لمواقع المراهقين استخدام دوافع)الداخلي لكل من 
اإلنترنت،  شبكه على االجتماعي التواصل لمواقع كاستخدام من الناتجة االجتماعيه
اإلنترنت،  شبكه على االجتماعي التواصل لمواقع كاستخدام من الناتجة البيئية االنعكاسات

 االجتماعي، إجمالي التواصل لمواقع الشخصي ستخداماال تخص التي العبارات إجمالي
على التوالي، وبلغت قيم ( االجتماعي التواصل لمواقع العائلي ستخداماال تخص التي العبارات

 .على التوالي( 10439، 10302، 10958، 10243، 10528)معامل اإلرتباط بيرسون 
من المراهقين بنظام التوزيع ( مفرده 851) طبق البحث على عينه قوامها :وحجمها العينة

من المعلمين واألخصائيين ( مفرده 05) وعينه من الخبراء قوامهاناث المتساوى بين الذكور واإل
  .الجامعة ةوأساتذ االجتماعيين

تم أجراء البحث الميدانى على الطالب المراهقين الذكور : لميدانىفتره ونطاق التطبيق ا
فى  القاهرةبمحافظه  الرسميةفى بعض المدارس  والثانوية ةاإلعداديفى المرحلتين ناث واإل
 .(8109 - 08 - 05) وحتى( 8105 - 08 - 05) ما بين الفترة
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 النتائج
 ؟االجتماعيواقع التواصل المراهقين لم استخدامما هى دوافع : التساؤل األول

المراهقين لمواقع  استخدامما هى دوافع  توزيع إجابة عينة الدراسة إلجابة التساؤل :(3) جدول
 ؟االجتماعيالتواصل 

 الدوافع
المتوسط  ذكور

المرجح 
 المئوي

المتوسط  إناث
المرجح 
 المئوي

 نعم أحيانا ال نعم أحيانا ال
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 األخبار على عرفالت
 9307 57 91 3508 44 202 00 9307 71 95 8908 34 0802 07 والمعلومات

 حول رأى لتكوين
 3308 08 05 4804 53 4507 59 4102 8908 34 8908 34 4507 59 المثاره القضايا

 موضوعات ألجد
 مع حولها اتناقش

 األخرين
30 8402 33 8704 70 4202 78 39 8207 41 38 42 3204 5404 

 الملل من للتخلص
 2704 2102 010 0008 04 2 01 9207 9307 28 08 05 0404 02 الفراغ وقت وشغل

 أجده ال ما بها ألن
 األعالم وسائل فى

 التقليدية
02 0508 82 8804 92 7804 9307 85 81 82 8804 98 5907 7202 

 2102 2704 012 202 00 402 7 2802 2908 012 0008 04 007 8 والترفيه التسلية
 مع عالقات أقامه

 5704 4308 54 8704 33 3104 32 7104 4207 78 8007 89 8202 37 األخرين
 ما كل على للتعرف

 2204 21 011 0702 80 308 4 24 97 25 07 81 2 01 جديد هو
 صداقات مع للدردشة

 74 5104 73 8908 34 8804 82 9008 5208 94 84 31 0702 80 جديده
 وأخبارى صورى لنشر

 7307 4402 57 3907 49 0907 88 9008 5702 90 8202 37 0404 02 الشخصية
 الصور مشاهده
 والمسلسالت واالفالم

 واالغانى
01 2 84 0208 20 9802 2804 2 908 35 82 20 7402 9202 

 السلطة عن األبتعاد
 07 1 1 38 41 41 51 4202 3907 49 8804 82 41 51 المدرسية أو الوالدية
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 :هى االجتماعيمواقع التواصل  ستخدامأشارت نتائج الدراسة أن أهم دوافع المراهقين ال
  بلغ المتوسط المرجح المئوي ( والترفيه التسلية)كان أعلى متوسط مرجح مئوي للسبب

وهو السبب األول في %( 2102)ولعينة اإلناث %( 7908)لعينة الذكور %( 2802)
مواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت  استخدام ترتيب األهمية بالنسبة ألسباب

 .من وجهة نظر المبحوثين

  بمتوسط مرجح مئوي ( جديد هو ما كل على للتعرف)في الترتيب الثاني لألهمية كان السبب
( واالغانى والمسلسالت واالفالم الصور مشاهده)، جاء السبب %(2204)ولعينة اإلناث %( 24)

لعينة الذكور وفي الترتيب الرابع %( 2804)ألهمية بمتوسط مرجح مئوي في الترتيب الثالث ل
( الفراغ وقت وشغل الملل من للتخلص)، بينما كان السبب %(9202)لألهمية بمتوسط مرجح مئوي 

 .لعينة اإلناث في الترتيب الثالث%( 2804)بمتوسط مرجح مئوي 

  لكل من %( 9307)رجح مئوي بمتوسط م( والمعلومات األخبار على التعرف)وكان السبب
بمتوسط ( التقليدية األعالم وسائل فى أجده ال ما بها ألن)عينة الذكور واإلناث، أما السبب 

 %(.7202)ولعينة اإلناث %( 7908)لعينة الذكور %( 9307)مرجح مئوي 

 المراهقين؟من وجهة نظر  االجتماعيما هى أهم مواقع التواصل  :التساؤل الثانى
 تفضلها؟ االجتماعيأى من مواقع التواصل  وزيع إجابة عينة الدراسة إلجابة التساؤلت :(2) جدول
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أى من مواقع التواصل "يشير الجدول السابق إلجابة عينة الدراسة على التساؤل 
( األول)أجاب أفراد العينة ( الفيسبوك)جاء في الترتيب األول  :ما يلي "؟تفضلها االجتماعي

لعينة %( 38)مفردة وبنسبة ( 41)لعينة الذكور، وبعدد %( 4507)ة مفردة بنسب( 59)بعدد 
لعينة الذكور، وبعدد %( 3008)مفردة بنسبة ( 32)بعدد ( الواتساب( )الثاني)اإلناث، يليها 

مفردة بنسبة ( 09)بعدد  (انستجرام)لعينة اإلناث، والثالث %( 41)مفردة وبنسبة ( 51)
اإلناث، والموقع الرابع لعينة %( 07)فردة وبنسبة م( 81)وبعدد لعينة الذكور %( 0307)

( جوجل بالس)ا استخدامبينما كان الموقع السادس ( تويتر)، والخامس (يوتيوب)ًا كان استخدام
 .(ماي سيبس)وأخيرا كان 

مواقع  استخدامفى دوافع ( الذكور واإلناث ) هل توجد فروق بين المراهقين  :التساؤل الثالث
 ؟ياالجتماعالتواصل 

 استخدامفى دوافع ( الذكور واإلناث)لتوضيح الفروق بين المراهقين ( ت)اختبار  :(1) جدول
 االجتماعي التواصل مواقع

 الداللة المعنوية قيمة ت اإلنحراف المعياري المتوسط النوع 
 المراهقين استخدام دوافع
 االجتماعي التواصل لمواقع

 4010 89044 أنثى 1013 80819 3024 82054 ذكر
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذو داللة إحصائية بين المراهقين الذكور واإلناث 

عند مستوى معنوية  االجتماعيمواقع التواصل  استخداممفردات عينة الدراسة فى دوافع 
، بينما كان متوسط الدوافع لدى (82،54)حيث بلغ متوسط الدوافع لدى الذكور ( 1،15)

 . وذلك لصالح عينة الذكور( 89،44) اإلناث
فى طبيعة المواقع التى ( الذكور واإلناث)هل توجد فروق بين المراهقين  :التساؤل الرابع
 يتعاملون معها؟
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فى طبيعة المواقع التى ( الذكور واإلناث)لتوضيح الفروق بين ( ت)اختبار  :(2) جدول
 يتعاملون معها

 الداللة المعنوية قيمة ت ياإلنحراف المعيار  المتوسط النوع المواقع
 0002 8019 أنثى 1014 80019 1027 0092 ذكر الفيسبوك
 8001 3092 أنثى 105 10713 8031 3078 ذكر تويتر
 0042 3040 أنثى 104 10299 0040 3085 ذكر يوتيوب
 0015 0021 أنثى 1018 80894 0009 8088 ذكر واتساب
 0087 8052 أنثى 1015 80100 0032 8023 ذكر انستجرام

 8021 8097 أنثى 100 0073 8090 3033 ذكر بالس جوجل
 3088 8034 أنثى 107 10558 8029 8003 ذكر سبيس ماي

فى طبيعة المواقع التى يتعاملون ( الذكور واإلناث)يتبين من الجدول السابق للفروق بين 
لكل ( 1015)عند مستوى معنوية ( الذكور واإلناث)معها وجود فروق ذو داللة إحصائية بين 

 – 8088 – 0029)حيث بلغت متوسطات الذكور ( انستجرام –واتساب  –الفيسبوك )من 
على التوالي، بينما كانت متوسطات لدى ( انستجرام –واتساب  –الفيسبوك )لكل من ( 8023
 .على التوالي( تجرامانس –واتساب  –الفيسبوك )لكل من ( 8052 – 002 – 8019)اإلناث 

المراهقين  استخداماإلجتماعية البيئية الناتجة عن  االنعكاساتما هى  :خامسالتساؤل ال
 ؟ االجتماعيلمواقع التواصل 
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االيجابية الناتجة من  االجتماعيه االنعكاساتتبعا ألهم  الدراسة ةتوزيع عين :(2) جدول
 إلنترنتعلى شبكه ا االجتماعيك لمواقع التواصل استخدام

 االنعكاسات
 االجتماعيه
 االيجابية

المتوسط  ذكور
المرجح 
 المئوي

المتوسط  إناث
المرجح 
 المئوي

 نعم أحيانا ال نعم أحيانا ال
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 دون بحريه التحدث
 52 4908 52 3404 43 0204 83 92 9008 22 0307 09 0508 02 قيود أى

 مع التواصل
 ألصدقاءوا األقارب
 الخارج فى

05 08 80 0702 22 9008 9207 9 507 09 0307 010 2102 54 

 صداقات تكوين
 5008 4207 78 8704 33 84 31 9007 71 95 8308 82 0702 80 جديده

 5007 24 015 207 08 704 2 27 9204 22 0508 02 704 2 الفراغ وقت تمضية
 الثقافى الرصيد زيادة

 7508 5307 79 3204 42 2 01 7207 57 91 8908 34 0702 80 والمعرفى
 على الحصول
 5908 7704 23 84 31 207 08 7202 5204 93 8102 87 8102 87 بأول أوال األخبار
 ثقافات على التعرف

 58 5802 77 8507 38 8007 89 77 4207 78 3802 40 0907 88 مختلفة شعوب
 بعض فى األشتراك

 اون)الكورسات 
 (الين

40 3802 84 0208 71 42 5907 57 4402 33 8704 37 8202 4102 

ك استخدامااليجابية الناتجة من  االجتماعيه االنعكاساتيشير الجدول السابق إلى أهم 
 :لعينة الدراسة إلى ما يلياإلنترنت  على شبكه االجتماعيالتواصل لمواقع 

  توسط المرجح المئوي بلغ الم( الفراغ وقت تمضية)كان أعلى متوسط مرجح مئوي للعبارة
أعلى متوسط ( والمعرفى الثقافى الرصيد زيادة)لعينة الذكور، بينما كانت العبارة %( 27)

 %(.7508)مرجح مئوي لعينة اإلناث بلغ 

  بمتوسط ( الخارج فى واألصدقاء األقارب مع التواصل)في الترتيب الثاني كانت العبارة
( قيود أى دون بحريه التحدث)نت العبارة لعينة الذكور، بينما كا%( 9207)مرجح مئوي 

 %(.52)أعلى متوسط مرجح مئوي لعينة اإلناث بلغ 
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 353 8102 ربعون، الجزء الثاني، ديسمبرالرابع واأل المجلد

  ( 9007)بمتوسط مرجح مئوي ( جديدة صداقات تكوين)في الترتيب الثالث كانت العبارة%
أعلى متوسط مرجح ( بأول أوال األخبار على الحصول)لعينة الذكور، بينما كانت العبارة 

 %(.5908)ث بلغ مئوي لعينة اإلنا

  وتفاوت المتوسط المرجح المئوي لباقي العبارات لعينتي الدراسة من الذكور واإلناث ولكنها
 .تشير لموافقتهم على تلك العبارات

  (( الين اون)الكورسات  بعض فى االشتراك)وتم رفض العبارة من قبل عينة اإلناث
 %(.4102)بمتوسط مرجح مئوي 

ك استخداماسة تبعًا لألنعكاسات االجتماعية السلبية الناتجة من توزيع عينة الدر  :(6) جدول
 اإلنترنت ةعلى شبك االجتماعيلمواقع التواصل 

 االجتماعيه االنعكاسات
 السلبية

المتوسط  ذكور
المرجح 
 المئوي

المتوسط  إناث
المرجح 
 المئوي

 نعم أحيانا ال نعم أحيانا ال
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 5308 5104 73 82 35 8007 89 1 1 1 1 1 1 1 وقتال أهدار
 الواجبات بعض إهمال

 4702 3802 40 3104 32 3702 47 5008 41 51 8804 82 3907 49 .المدرسية

 4307 8402 30 3008 32 44 55 47 3802 40 8704 33 4102 50 األسرة بشئون األهتمام عدم
 فى بالحضور األهتمام عدم

 3008 8102 87 8102 87 5204 93 3704 84 31 8402 30 5008 74 العائليه المناسبات

 األعمال أداء فى التعاون عدم
 4802 8704 33 8207 39 44 55 4704 37 45 8102 87 4308 54 المنزليه

 3704 37 45 0204 83 4507 59 4208 3208 42 81 85 4102 50 .الصحية المشكالت بعض تسبب
 4802 4908 52 0208 84 3307 48 4208 4007 58 0508 02 4308 54 العربيه اللغه أضعاف فى سبب

غريبه  أنماط لنشر وسيلة
 5104 4207 78 8507 38 8402 30 52 4704 52 8308 82 3104 32 (اللغة – الملبس)

 51 4102 50 8207 39 8207 39 52 4704 52 8308 82 3104 32 االجتماعيه العزلة زيادة
 44 3508 44 8704 33 3204 42 48 3802 40 0204 83 4202 70 األسرية العالقات ضعف
 عدم عند بالتوتر أشعر

 37 8202 37 8007 89 4207 78 3908 8507 38 8308 82 5008 74 للمواقع ىاستخدام

 4804 8908 34 8202 37 44 55 48 8908 34 8207 39 4308 54 الدينية الشعائر ممارسه إهمال
 على عواألطال القراءة إهمال

 4508 3208 42 8507 38 3508 44 71 4202 70 8809 82 8202 37 الكتب

 بعض إنتشار فى تساهم
 4404 4804 53 8308 82 3404 43 5507 41 51 3008 32 8202 37 مرغوبه الغير السلوكيات
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 354 8102 ربعون، الجزء الثاني، ديسمبرالرابع واأل المجلد

ك استخدامالسلبية الناتجة من  االجتماعيه االنعكاساتأهم إلى  يشير الجدول السابق
 :ما يليإلى  لعينة الدراسةاإلنترنت  على شبكه االجتماعيواصل لمواقع الت

  بلغ المتوسط ( الكتب على واإلطالع القراءة إهمال)كان أعلى متوسط مرجح مئوي للعبارة
أعلى متوسط ( الوقت أهدار)لعينة الذكور، بينما كانت العبارة %( 71)المرجح المئوي 

 %(.5308)مرجح مئوي لعينة اإلناث بلغ 

  زيادة -( اللغة – غريبه الملبس أنماط لنشر وسيلة)الترتيب الثاني كانت العبارتين في 

 وسيلة)لعينة الذكور، بينما كانت العبارة %( 52)بمتوسط مرجح مئوي ( االجتماعية العزلة

أعلى متوسط مرجح مئوي لعينة اإلناث بلغ (( اللغة – الملبس) غريبة أنماط لنشر
(5104.)% 

 ( مرغوبه الغير السلوكيات بعض إنتشار فى تساهم)الث كانت العبارة في الترتيب الث
 العزلة زيادة)لعينة الذكور، بينما كانت العبارة %( 5507)بمتوسط مرجح مئوي 

 %(.51)أعلى متوسط مرجح مئوي لعينة اإلناث بلغ ( االجتماعية

  سط مرجح مئوي بمتو ( المدرسية الواجبات بعض إهمال)في الترتيب الرابع كانت العبارة
 .لعينة الذكور%( 5008)

  وتم رفض باقي العبارات من قبل عينتي الذكور واإلناث بمتوسط مرجح مئوي تراوح بين
 . لإلناث%( 4702 - 3008)للذكور تراوح بين %( 4704 -3704)
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 355 8102 ربعون، الجزء الثاني، ديسمبرالرابع واأل المجلد

توزيع عينة الدراسة تبعًا لألنعكاسات البيئية من وجهه نظرك الناتجة عن  :(7) جدول
 على شبكه اإلنترنت االجتماعيمواقع التواصل ك لاستخدام

 البيئية االنعكاسات
المتوسط  ذكور

المرجح 
 المئوي

المتوسط  إناث
المرجح 
 المئوي

 نعم أحيانا ال نعم أحيانا ال
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 5702 41 51 3307 48 8704 33 77 58 75 82 35 81 85 مصر بتاريخ المعرفة تزيد
 والمشكالت بالقضايا معرفةال تزيد

 9508 74 21 8804 82 0307 09 9702 7507 28 8809 82 08 05 العامة
 7804 4308 54 3204 42 0204 83 7702 5702 90 81 85 8308 82 بالحقوق للمطالبة وسيله
 7704 4507 59 4007 58 0802 07 7207 5508 72 8202 37 07 81 عمل فرص لتوفير وسيله
 األعمال فى مةللمساه فرصه

 94 5702 90 3404 43 202 00 9704 7704 23 81 85 0307 09 التطوعية الخيرية
 فى البيئية الظواهر أهم معرفه

 7202 5404 72 8202 37 0702 80 9402 7007 99 8704 33 08 05 العالم أنحاء مختلف
 والقضايا األخبار أهم متابعه

 7704 5008 74 3104 32 0204 83 7202 5702 90 84 31 0208 84 البيئية
 7907 5307 79 82 35 0204 83 9308 7102 97 8402 30 0404 02 الشائعات لترويج وسيله

 57 3702 47 3204 42 8402 30 7207 5204 93 8804 82 0208 84 واألعتصامات الحركات من تزيد
 الجرائم من جديده أشكال نشر

 7102 44 55 3307 48 8804 82 7204 5508 72 8704 33 0204 83 اإلنترنت شبكه على
 5308 3008 32 44 55 8402 30 5907 4007 58 38 41 8704 33 الفوضى أنتشار فى سبب
 البيئى التلوث زياده فى سبب

 األشعه الكهرباء، استهالك زياده)
 (المستخدمه األجهزة من الصادره

30 8402 87 8102 72 5404 7402 85 81 87 8102 94 5208 7207 

ك لمواقع التواصل استخدامالبيئية الناتجة من  االنعكاساتأهم يشير الجدول السابق إلى 
 :لعينة الدراسة إلى ما يلياإلنترنت  على شبكه االجتماعي

  بلغ ( العامة والمشكالت بالقضايا المعرفة تزيد)كان أعلى متوسط مرجح مئوي للعبارة
ور، وبلغ المتوسط المرجح المئوي لعينة لعينة الذك%( 9702)المتوسط المرجح المئوي 

 %(.9508)اإلناث بلغ 

  بمتوسط ( التطوعية الخيرية األعمال فى للمساهمة فرصه)في الترتيب الثاني كانت العبارة
لعينة الذكور، بينما كان المتوسط المرجح المئوي لعينة اإلناث بلغ %( 9704)مرجح مئوي 

(94.)% 
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  ( العالم أنحاء مختلف فى البيئية الظواهر أهم معرفه)ة في الترتيب الثالث كانت العبار
 التلوث زياده فى سبب)لعينة الذكور، بينما كانت العبارة %( 9402)بمتوسط مرجح مئوي 

وبلغ المتوسط (( ...المستخدمة األجهزة من الصادرة األشعة الكهرباء، استهالك زياده) البيئى
 %(.7207)المرجح المئوي لعينة اإلناث بلغ 

  ( 9308)بمتوسط مرجح مئوي ( الشائعات لترويج وسيله)في الترتيب الرابع كانت العبارة%
أعلى ( العالم أنحاء مختلف فى البيئية الظواهر أهم معرفه)لعينة الذكور، بينما كانت العبارة 

 %(.7202)متوسط مرجح مئوي لعينة اإلناث بلغ 

 ناث بمتوسط مرجح مئوي تراوح بين تم رفض باقي العبارات من قبل عينتي الذكور واإل
 .لإلناث%( 4702 - 3008)للذكور تراوح بين %( 4704 -3704)

 

 نتائجمناقشة ال
 :على تساؤالت الدراسة اإلجابةتوصلت الدراسة الراهنة لمجموعة من النتائج وذلك من خالل 

 ؟ االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل  استخدامما هى دوافع  :التساؤل األول
هى  االجتماعيمواقع التواصل  ستخدامأشارت نتائج الدراسة أن أهم دوافع المراهقين ال

على التوالى التسلية والترفيه، التعرف على كل ما هو جديد، مشاهدة الصور واألفالم 
والمسلسالت واألغانى، التخلص من الملل وشغل أوقات الفراغ، التعرف على األخبار 

  . أجدة فى وسائل اإلعالم التقليديةوالمعلومات، ألن بها ما ال
 من وجهة نظر المراهقين؟ االجتماعيما هى أهم مواقع التواصل  :التساؤل الثانى

من وجهة نظر المراهقين هى  االجتماعيأشارت نتائج الدراسة أن أهم مواقع التواصل 
 .ى سبيسما، جوجل بلس، تويتر، يوتيوب، أنستجرام، الواتس أب، الفيس بوك على التوالى

مواقع  استخدامفى دوافع ( الذكور واإلناث)هل توجد فروق بين المراهقين  :التساؤل الثالث
 ؟االجتماعيالتواصل 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذو داللة إحصائية بين المراهقين الذكور واإلناث 
ستوى معنوية عند م االجتماعيمواقع التواصل  استخداممفردات عينة الدراسة فى دوافع 
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 357 8102 ربعون، الجزء الثاني، ديسمبرالرابع واأل المجلد

، بينما كان متوسط الدوافع لدى (82،54)حيث بلغ متوسط الدوافع لدى الذكور ( 1،15)
  .وذلك لصالح عينة الذكور( 89،44)اإلناث 

فى طبيعة المواقع التى ( الذكور واإلناث)هل توجد فروق بين المراهقين  :التساؤل الرابع
 يتعاملون معها؟

ناث بين المراهقين الذكور واإل روق ذو داللة إحصائيةوجود فإلى  أشارت نتائج الدراسة
التى يتعاملون معها عند مستوى  االجتماعيمفردات عينة الدراسة فى طبيعة مواقع التواصل 

 ( الفيس بوك، الواتس أب، أنستجرام) لكل من( 1،15)معنوية 
 تخداماسفى فترات ( الذكور واإلناث)هل توجد فروق بين المراهقين  :التساؤل الخامس

 ؟ االجتماعيمواقع التواصل 
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين المراهقين الذكور واإلناث مفردات عينة 

  .االجتماعيهم لمواقع التواصل استخدامالدراسة فى فترات 
المراهقين  استخداماإلجتماعية البيئية الناتجة عن  االنعكاساتما هى  :التساؤل السادس

 ؟ االجتماعيصل لمواقع التوا
المراهقين لمواقع  استخدامالناتجة عن  االنعكاساتالعديد من إلى  أشارت نتائج الدراسة

 :وتم تقسيمها كالتالى االجتماعيالتواصل 
اإلجتماعية اإليجابية الناتجة  االنعكاساتوكان من أهم  :اإلجتماعية اإليجابية االنعكاسات

زيادة الرصيد ، تمضية وقت الفراغ: هى االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل  استخدامعن 
تكوين ، التحدث بحرية دون أى قيود، التواصل مع األقارب واألصدقاء، الثقافى والمعرفى
 . التعرف على ثقافات شعوب مختلفة، الحصول على األخبار أول بأول، صداقات جديدة

جتماعية السلبية الناتجة عن اإل االنعكاساتوكان من أهم  :اإلجتماعية السلبية االنعكاسات
، إهدار الوقت، إهمال القراءة واإلطالع: هى االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل  استخدام

تساهم فى أنتشار بعض ، زيادة العزلة اإلجتماعية، وسيلة لنشر أنماط غريبة فى الملبس واللغه
 . همال بعض الواجبات المدرسيةإ، السلوكيات الغير مرغوبة
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 استخدامالبيئية اإليجابية الناتجة عن  االنعكاساتوكان من أهم  :البيئية اإليجابية عكاساتاالن
فرصة ، هى تزيد المعرفة بالقضايا والمشكالت العامة االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل 

، معرفة أهم الظواهر البيئية فى مختلف أنحاء العالم، للمساهمة فى األعمال الخيرية التطوعية
 . تزيد المعرفة بتاريخ مصر، وسيلة للمطالبة بالحقوق، وسيلة لتوفير فرص عمل

 استخدامالبيئية السلبية الناتجة عن  االنعكاساتوكان من أهم  :البيئية السلبية االنعكاسات
سبب فى زيادة التلوث ، وسيلة لترويج الشائعات: هى االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل 

تزيد من الحركات ، شكال جديدة من الجرائم على شبكة األنترنتأنتشار أ، البيئى
 . الفوضىسبب فى أنتشار ، واألعتصامات

هم لمواقع استخدامما هو الدور الذى تقوم به األسرة مع المراهقين لمتابعة  :التساؤل السابع
 ؟ االجتماعيالتواصل 

أبنائهم  استخدامتابعة أشارت الدراسة أن هناك بعض األمور تقوم بها األسر لمحاولة م
نسبة كبيرة من الوالدين واألخوة أصدقاء للمراهقين : ومنها االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل 

، بعض األسر يتناقشون مع األبناء المراهقين حول إيجابيات االجتماعيعلى مواقع التواصل 
 استخدامالمراهقين من  ، بعض األسر يقومون بمنع األبناءاالجتماعيوسلبيات مواقع التواصل 

مواقع محددة لعدم مناسبتها لهم ولكنها نسبة ضعيفة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل أسر 
 االجتماعيأبنائهم المراهقين لمواقع التواصل  استخدامالمراهقين، بعض األسر يقومون بمتابعة 
  .ويتفاعلون معهم من خالل تلك المواقع

 استخدامالسلبية الناتجة عن  االنعكاساتمقترح لمواجهة ما هو التصور ال :التساؤل الثامن
 ؟االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل 

المراهقين  استخدامالسلبية الناتجة عن  االنعكاساتتم وضع تصور مقترح لمواجهة 
 : وذلك من خالل عدة محاور وهى االجتماعيلمواقع التواصل 

 ممارسة بعض األنشطة الرياضية . 

 االجتماعيستفادة بمواقع التواصل التوعية لأل . 

 األهتمام بتقوية الوازع الدينى واألخالقى . 

 أهتمام المدرسة بتفعيل األنشطة الطالبية . 
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 قضاء فترات مع األسرة ومتابعة األسرة لألبناء . 

 

 التوصيات
  الوقت الذى  زيادةوذلك من خالل  أبنائهم                         ً               أن يكون ألسر المراهقين دورا  أكبر فى حياه

مع بعضهم البعض، واألستماع إلى المراهقين بشكل أكبر والنظر إلى  األسرةضيه أفراد تق
ً  أحتياجاتهم ومحاوله حل مشكالتهم، وأن يكون للمراهق صوت مسموع داخل أسرته بدال                                                                          

 .لكل ما يريد       ً إشباعا  إلى العالم األفتراضى الذى يرى فيه  الواقعيةمن هروبه من حياته 

 دورا فعاال  للتعامل مع  ةللمدرسأن يكون  ضرورة             ً التى تترتب على  السلبية االنعكاسات        
وذلك من خالل عقد الندوات وورش العمل  االجتماعيالمراهقين لمواقع التواصل  استخدام
، تفعيل االجتماعيالتى تتناول ايجابيات وسلبيات التعامل مع مواقع التواصل  المختلفة
لجذبهم لممارسه أنشطه لشغل أوقات الفراغ بدال  المفضله لدى المراهقين الطالبية األنشطة

 .االجتماعيمن تقضيه كافه الوقت فى التعامل مع مواقع التواصل 

  العمليةوالتعليم إلى األستفاده من تلك المواقع وتوظيفها لخدمه  ةالتربي ةتوجيه نظر وزار 
 والتثقيفية العلميةوذلك لألستفاده من مميزاتها ألكساب المراهقين بعض المهارات  التعليمية

سن  -هم لهذه المواقع استخدامعن  الناتجة السلبية االنعكاساتومحاوله الحد من 
سلطتها  استخدامبالتعامل مع هذه المواقع و  الرقابية لألجهزةالتشريعات والقوانين التى تسمح 

 .مناسبةفى منع المواقع الغير 
 

 المقترحات
 :وعات التى يمكن دراستها مستقبال ومنهاعددا من الموض الحالية الدراسةتشير 
  الفيس بوك )              ً       التى ظهرت مؤخرا  بخالف  الجديدة االجتماعيمواقع التواصل  دراسةتناول– 

 . المختلفةومعرفه تأثيراتها ( تويتر –اليوتيوب 
 الشباب الجامعى، األسر، المتأخرة الطفولةمثل األطفال فى مرحله  مختلفةشرائح  دراسة ،

 . المسنين
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 والثقافية االجتماعيهفى تنميه المهارات  االجتماعيالجانب األيجابى لمواقع التواصل  راسةد 
 . وخاصة لدى المراهقين والشباب المختلفة
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ABSTRACT 

Researchers seek across this research to identify mainly to the 

social as well as environmental reflections of the social media sites on 

adolescents; identifying as well the differences between males and 

females regarding their motives for using these sites and the most 

favorite sites and their different reflections. The study uses the 

descriptive-analytical method, using a questionnaire form as a tool for 

collecting data. The research counts on more than one theory to serve 

its topic which most important are: (Theory of Uses and Gratifications-

Theory of Maslow). The research sample consists of (250) items 

divided equally into males and females in addition to (15) items as sub-

sample of experts in various fields and specialties.  

The study comes to several results which most important re that 

there are statistically significant differences between males and females 

at (0.05) significance level regarding motives of use and there are also 

differences in nature of the sites they deal with and the time durations 

of use. Results indicate a set of social positive reflections reflected in 

spending luxury time, increasing cultural and cognitive outcome. The 

results have also monitored some negative reflections such as: 

neglecting reading and reviewing, wasting time, spreading out some 
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undesirable behaviors. The results report some positive environmental 

reflections exist like for instance, increasing knowledge about 

environmental issues and problems, identifying the most important 

environmental phenomena all over the world; while the negative 

environmental reflections are crystallized in that the social media sites 

have become a source of rumors and prevalence of a new form of crime 

that increase movements and stay-in strike.  

The most important recommendations are reflected in that 

adolescent' families should have a bigger role in their children' lives by 

spending more time with them. An adolescent should be heard and 

understandable in his family. The school should also play an effective 

role in dealing with negative reflections through holding workshops, 

meetings, and symposiums for students, activating as well the 

preferable activities for students to spend their spare times in useful 

actions instead of dealing with the social media sites.  


