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 : منهجية البحث وأدواته أوال
 :صمخدتالم 0/0

لصبلب جامعة الفيـػ   لمسعمػمات كسرجر االجتساعية الجراسة الذبكاتتتشاوؿ 
االجتساعية ,  الذبكات استخجاـ نحػ الفيـػ جامعة شبلب وسمػؾ دوافع عغوالكذف 

 لمسعمػمات كسرجر االجتساعية الذبكات مغ الفيػـ جامعة شبلب إفادة ومجى
 االجتساعية الذبكات مغ الصبلب إفادة دوف  تحػؿ التي السعػقاتالسذاكل و  وتحجيج

وقج استخجاـ الباحث السشهج السيجاني , مع االعتساد عمى  . لمسعمػمات مهع كسرجر
االستبياف أداة رئيدة لمجراسة  وقج تع تػزيع االستبياف عمى عيشة عذػائية قػامها 

( وقج شبقت الجراسة عمى شبلب 0011شالبة , استجاب مشهع )( شالبا و 0671)
ة عذخ كمية ست)الكميات والسعاهج والبالغ عجدها جامعة الفيػـ والحيغ يسثمػف جسيع

 الصبلب ندبة ارتفاع أبخز الشتائج التي تػصمت إليها الجراسةومعهج واحج فقط (.ومغ 
 مع التػاصل دافع وجاء , %67 إلى االجتساعية الذبكات مػاقع يدتخجمػف  الحيغ

 استخجاـ إلى الصبلب تجفع التي الجوافع مقجمة في واألساتحة والدمبلء األصجقاء
 مغ الدياسية السػضػعات % ,وتعتبخ67.67 بشدبة وذلظ االجتساعية الذبكات

 استجابة ندبة بمغت وقج الفيػـ جامعة شبلب عميها يقبل التي السػضػعات أكثخ
ومغ أهع السعػقات التي تػاجه الصبلب عشج استخجامهع  , %07,60 لها الصبلب

بالجراسة  واالنذغاؿ الػقت والتى تحػؿ دوف اإلفادة مشها: ضيق لمذبكات االجتساعية
 %.77.07 بشدبة واألماف الخرػصية انعجاـ % , ثع 00.77بشدبة 

دراسة أهسية مػاقع الذبكات االجتساعية كسرجر هاـ  :الدراسة مشكلة 1/2
تسخ بها الذبكات االجتساعية , ورصج  التيلمسعمػمات ورصج وقياس حالة الفػضى 

 تأثيخها عمى ضعف االفادة مغ السعمػمات الستاحة عميها 
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تدػػػعى الجراسػػػة الػػػى دراسػػػة الذػػػبكات االجتساعيػػػة ومػػػجى  : أهميةةةة الدراسةةةة 1/3
مغ مرادر الحرػػؿ عمػى السعمػمػات , ودراسػة دوافػع وسػمػؾ  أهسيتها كسرجر هاـ

واتجاهػػات شػػبلب الجامعػػات تجػػا  اإلفػػادة مػػغ هػػح  السػاقػػع والػقػػػؼ عمػػى السعػقػػات 
 التى تحػؿ دوف االفادة مشها . 

 : الدراسة أهداف 1/4
دراسة دوافع شبلب جامعة الفيػـ تجا  االفادة مغ الذبكات االجتساعيػة كسرػجر  -0

 لمسعمػمات.

دراسة سمػؾ واتجاهات شبلب جامعة الفيـػ نحػ االفادة مغ الذبكات  -7
 االجتساعية . 

تحجيج السذكبلت والسعػقات التى تحػؿ دوف إفادة الصبلب مغ الذبكات  -3
 االجتساعية كسرجر.

 تداؤالت الجراسة :  0/5
 ؟ ما دوافع استخجاـ شبلب جامعة الفيػـ لسػاقع الذبكات االجتساعية -0
 ما مجى تأثيخ الذبكات االجتساعية عمى شبلب جامعة الفيػـ  ؟ -7
 مغ قبل شبلب الجامعة ؟ ًما هي أشهخ مػاقع الذبكات االجتساعية استخجاما -3
 ما معجالت الثقة فى السعمػمات عمى الذبكات االجتساعية ؟ -7
 ما أسباب عجـ استخجاـ شبلب جامعة الفيـػ لمذبكات االجتساعية ؟ -0
التػػػي تػاجػػػه شػػػبلب جامعػػػة الفيػػػػـ والتػػػي تحػػػػؿ دوف اإلفػػػادة مػػػغ  مػػػا السعػقػػػات -7

 الذبكات االجتساعية ؟
 :منهج الجراسة وأدواتها 0/6
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عمى السشهج السيجاني . وتتسيد البحػث السيجانية بقجرتها عمى تغصية الباحث  اعتسج  
استخجـ الباحث مجسػعة مغ األدوات لجسػع  وقجوحجات كثيخة مغ السجتسع السجروس 

 .البيانات وهى االستبياف , السقابمة الذخرية 
 : الدراسة وحدود مجال1/7

تتشاوؿ الجراسة الذبكات االجتساعية الستاحة عمى شبكة   :الحذود الموضوعية
اإلنتخنت ومجى إفادة شبلب جامعة الفيػـ مغ الذبكات االجتساعية الستاحة عمى 

 .اإلنتخنت كسرجر لمسعمػمات 

تشاولػت الجراسػة السيجانيػػة الفتػخة الدمشيػة مػػغ بجايػة الفرػل الجراسػػي  : الحدذود المنييددة
 . 7107/7106حتى نهاية العاـ الجراسي  7100/7107الثاني لمعاـ الجامعي 

أجخيػػػت الجراسػػػة عمػػػى شػػػبلب السخحمػػػة الجامةيػػػة األولػػػى بجامعػػػة  :الحدددذود المية يدددة
 .الفيـػ  

 -السابقة: الدراسات 1/8

بشاء عمى البحث الحي تع في أدوات حرخ اإلنتاج الفكخي العخبي في مجاؿ 
والسدجمة في الجامعات السرخية السكتبات والسعمػمات واألشخوحات السجازة 

 وجج الباحث عجًدا مغ الجراسات الدابقة والسثيمة هي: وقج والعخبية واالجشبية

 

 أوالً الذراسةت العربية
هجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى دوافػع اسػتخجاـ  الذػباب  (0).دراسة نخمين زكخيا -0

السرػػخي لسػقػػع البػػيذ بػػػؾ, والكذػػف عػػغ شبيعػػة العبلقػػات االجتساعيػػة والرػػجاقات 
التػػي يكػنهػػا الذػػباب السرػػخي, كسػػا هػػجفت أيزػػا إلػػى رصػػج وتحميػػل ا ثػػار الشفدػػية 

مػع مػقػع البػيذ واالجتساعية )الدمبية وااليجابية( الستختبة عمى تعامػل عيشػة الجراسػة 
بػػػؾ, وذلػػظ مػػغ نػػبلؿ عيشػػة عسجيػػة متاحػػة مػػغ مدػػتخجمي البػػيذ بػػػؾ مػػغ شػػبلب 
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( مفخدة مػزعة بالتداوي بيغ 037الجامعات السرخية )الحكػمية واالجشبية( مقجارها )
 جامعة القاهخة والجامعة البخيصانية. 

الذػػبكات إلػػى دراسػػة بعػػس تهػػجؼ الجراسػػة  (7)دراسةةة أمةةاني جمةةاـ مجا ةةةج .  -3
االجتساعيػػػػة األكثػػػػخ انتذػػػػارا واألكثػػػػخ عػػػػجدًا ومعخفػػػػة إمكاناتهػػػػا والعسػػػػل عمػػػػى حرػػػػخ 

دراسة عجد مػغ هػح  الذػبكات و  ,السكتبات التي تتيح نجماتها مغ نبلؿ هح  الذبكات
واإلمكانيات التي تػفخها الستغبللها في تصػيخ نجمات السعمػمات السقجمة فػي مجػاؿ 

  .السكتبات ومخاكد السعمػمات

شبيعػػػة اسػػػتخجاـ  إلػػػى معخفػػػةالجراسػػػة تهػػػجؼ  . (3) عمةةةخو محةةةةمج أسعةةةةج دراسػػػة -4
الذػػػػػباب السرػػػػػخي لسػاقػػػػػع الذػػػػػبكات االجتساعيػػػػػة مػػػػػغ ناحيػػػػػة , وعبلقاتهػػػػػا ب ػػػػػيسهع 
االجتساعيػػة مػػغ ناحيػػة أنػػخى . وقػػج ركػػد الباحػػث عمػػى مػػػقعي التػاصػػل االجتسػػاعي 

, واشػػػػتسمت الجراسػػػػة السيجانيػػػػة عيشػػػػة Facebookوالبػػػػيذ بػػػػػؾ Youtubeاليػتيػػػػػب
شالػػم مػػغ شػػبلب الجامعػػات السرػػخية السختمفػػة . وقػػج اسػػتخجـ الباحػػث  711قػامهػػا 

اسػػػتسارة تحميػػػل مزػػػسػف لمتعػػػخؼ عمػػػى نػعيػػػة مقػػػاشع الفيػػػجيػ االكثػػػخ مذػػػاهجة مػػػغ 
 الذباب 

تسعى الدراسة على رصد وقياس حالةة الووية  .  (7) ثةبث دمحم أحمذ دراسة دمحم-5

عمػى مػجى االفػادة مػغ تمػظ السعمػمػات التى تعج بها الشبكات االجتماعية , وتأثيرها 
السػجػدة عميها , بسا فى ذلظ محاولة تأصيل مفهـػ فػضى السعمػمات, واستكذػاؼ 
أشػػػػػكاله , ومدػػػػػبباته , والتعػػػػػخؼ عمػػػػػى العبلقػػػػػة بػػػػػيغ فػضػػػػػي السعمػمػػػػػات وتصػػػػػػرات 

 مع التخكيد عمى الذبكات االجتساعية. 7.1بيقات الػيم تص
 -الذراسةت األجيبية :



 301-359، 9102مجمة كمية اآلداب جامعة الفيهم عجد ينايخ                                      إمام  تحي ف
 

243 

 

وأهسيتػه فػي  7.1تشاولت الجراسػة الػيػم  (0) وآخخون  Curran, Kevinدراسة -1
مػع  7.1والػيػم  0.1والفػخؽ بػيغ الػيػم  7.1السكتبة , كسا تشاولت الجراسة السكتبػة 

 ة إلي أفالجراس وقج تػصمت 7.1 تقجيع مفاهيع ججيجة لمػيم 
لػى االشػخا  إفهػي تهػجؼ الػى نقػل السعمػمػات ً أصبحت أكثخ شػيػعا 7.1 لسكتبة ا

 .عبخ
تشاولت الجراسة الذبكات االجتساعية  تعخيفها ,  Boyd & Ellison(7)دراسة   -9

وتاريخها وتصػيخها , وضعها بالشدبة لمتصػيخ التقشي بها , وقزايا ناصة بالذػبكات 
قزػػية الخرػصػػية , وكيبيػػة اسػػتخجاـ هػػح  السػاقػػع فػػي التعمػػيع ,  االجتساعيػػة مثػػل :

والتعػػػخؼ عمػػػى الخػػػجمات التػػػى  وتصػػػػيخ  , والتفاعػػػل بػػػيغ السدػػػتخجـ وجهػػػة التػػػجريذ
وتػصػػػػػمت الجراسػػػػػػة إلػػػػػى أف التعػػػػػجى عمػػػػػػى  تقػػػػػجمها مػاقػػػػػع التػاصػػػػػػل االجتسػػػػػاعي .

 سًشا األصغخ السدتخجميغ لجى متدايج قمق مرجر هي الخرػصية
تهػػجؼ الجراسػػة إلػػى حرػػخ مطػػاهخ وأنسػػا    . Schaefer, Cora (6)دراسةةة   -3

وقػػػج حػػػجدت الجراسػػػة تدػػػعة  االسػػػتخجاـ الججيػػػجة وليػػػجة شػػػبكات التػاصػػػل االجتساعيػػػة.
يقبػػػػل عمػػػػى اسػػػػتخجاـ شػػػػبكات التػاصػػػػل ُأنسػػػػا  مػػػػغ الػػػػجوافع التػػػػى تجعػػػػل السدػػػػتخجـ 

 SNSاالجتساعيػػػة مػاقػػػع الذػػػبكاتالسذػػػاركيغ فػػػي  تػػػع عسػػػل مدػػػح جاالجتسػػػاعي. وقػػػ
 األلسانية مع استبياف عبخ اإلنتخنت.

 اسػتخجاـ وافعى  دعم التعخؼ إلى الجراسة هح تدعى   .Alice Hal (8 )دراسة  -4
 الذخرػػية, وقػػج برػػفاتهع وعبلقتهػػا , االجتسػػاعي التػاصػػل لسػاقػػع الذػػباب الجػػامعي

 profileشخرػػي ممػػف  لػػجيهع مسػػغ مفػػخدة 010 قػامهػػا عيشػػة عمػػى الجراسػػة أجخيػػت
 . 7116 شتاء في وذلظ    التػاصل االجتساعي مػاقع إحجى فيل األق عمى واحج

 التعميق عمى الجراسات الدابقة :0/2
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لهػػح  السػاقػػع  ًاهتسػػت الجراسػػات الدػػابقة بفبػػة الذػػباب باعتبػػارهع الفبػػة األكثػػخ اسػػتخجاما
لسػػا يدػػعى إليػػه الذػػباب مػػغ التصمػػع لكػػل مػػا هػػػ ججيػػج فػػى  ًاالجتساعيػػة  وذلػػظ نطػػخا

مجاؿ التكشػلػجيا والسعمػمات  كسا كذفت الجراسات الدػابقة عػغ تعػجد دوافػع الذػباب 
تجػػا  اسػػتخجاـ هػػح  السػاقػػع , كسػػا أضهػػخت الجراسػػات الدػػابقة مػػجى تػػأثيخ هػػح  السػاقػػع 

ع . وتختمػػف الجراسػػة عمػػى فبػػة الذػػباب وتغييػػخ أنسػػا  حيػػاتهع والسدػػتػى الجراسػػي لهػػ
الحاليػة عػػغ الجراسػػات الدػابقة مػػغ حيػػث دراسػػة مػاقػع الذػػبكات االجتساعيػػة كسرػػجر 
مهػػع مػػغ مرػػادر السعمػمػػات, والتػػى يسكػػغ االفػػادة مشهػػا فػػى الجراسػػة الجامةيػػة  كسػػا 
تتشػػاوؿ الجراسػػة الحاليػػة تػػػأثيخ الذػػبكات االجتساعيػػة عمػػػى الجانػػم العمسػػي والدياسػػػي 

ييغ فػػػى جامعػػػة الفيػػػـػ  والتػػػى يسكػػػغ تعسػػػيع الشتػػػائج عمػػػى بػػػاقي لػػػجى الصػػػبلب الجػػػامع
شػػػػبلب جامعػػػػة الفيػػػػـػ شػػػػخيحة مػػػػغ الجامعػػػػات  عتبػػػػارباشػػػػبلب الجامعػػػػات األنػػػػخى 

 السرخية والسجتسع السرخي . 
 

الجتماعيةة ادوافع طالب جامعةة الفيةهم تجةاال االفةادة مةن الذةب ات  :ًثانيا
 كمرجر لممعمهمات

والعذػخيغ كانػػت البذػػخية عمػػى مػعػج مػػع تقشيػػة ججيػػجة  يػػخت مػع بجايػػة القػػخف الحػػادي 
يزػاهى العػالع الػػاقعي   ًمغ شكل االتراؿ والتػاصل بيغ الشاس وكػنت عالسػا ججيػجا

وهػػى مػاقػػع الذػػبكات االجتساعيػػة أو مػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي, تمػػظ السػاقػػع التػػي 
 تغمبت عمى حاجد السكاف والدماف .

 دوافع استخجام طالب جامعة الفيهم لمذب ات االجتماعية: -9/0
تحطى الذبكات االجتساعية باهتساـ وشعبية كبيخة مغ قبل رواد شبكة اإلنتخنت  

, وتعجدت أنسا  االستفادة مغ  ًوأصبحت مغ أكثخ السػاقع عمى اإلنتخنت استخجاما
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غ أجل التػاصل بيغ م ًهح  السػاقع ,عمى الخ ع مغ أف هح  السػاقع قج صسست أساسا
األفخاد والجساعات , ولكغ إلي جانم هح  االستخجامات كانت هشاؾ العجيج مغ 

البمػشى  فتحية"وترشف  .مغ نبلؿ هح  السػاقعاالستخجامات واالشباعات الستحققة 
 ة,أنبلقي ةدوافع ديشيإلى  )لشػع الجافع شبقاً (ا نخيغ  مع لمتػاصل األفخاد دوافع (7)

 أدبية, ودوافع ية,هودوافع تخفي ية,ودوافع تعميس ية,ودوافع سياس ة,ودوافع تجاري
فإف  Smockl (01)وشبقًا لجراسة أجخاها  عاشبية. ودوافع اجتساعية, نفدية ودوافع

) شبقا  إنسا يكػف دافعهع اإلجتساعيعمى صفحات التػاصل  ػف قبمي الحيغالسبلييغ 
 , أو تبادؿ السعمػمات واألفكار وا راء وراء ذلظ إما االستخناء والتدمية, أولمهجؼ ( 

مجاراة السػضة, أو الرحبة وتكػيغ صجاقات ججيجة, أوشغل  الػاقع, أو الهخوب مغ
وبالتصبيق عمى عيشة الجراسة وضع  . المهن التطوير , أو التعميع و وقت الفخاغ

 ًمتسثبلالباحث مجسػعة مغ الجوافع أماـ الصبلب عيشة الجراسة ليختاروا ما يشاسبهع 
وذلظ  ,ما دوافع استخجامظ لمذبكات االجتساعية برفة عامة فى الدؤاؿ التالي:

لمتعخؼ عمى دوافعهع تجا  اإلفادة مغ الذبكات االجتساعية عمى اإلنتخنت . ويػضح 
 1الججوؿ التالي دوافع شبلب جامعة الفيـػ نحػ اإلفادة مغ الذبكات االجتساعية 

 الب جةنعة الفيوم للشبيةت االجحمةعيةدوافع اسحخذام ط (0ججوـ رقم )

 % الحيرار دوافع اسحخذام طالب جةنعة الفيوم للشبيةت االجحمةعية

 33.33 303 اىز٘اصو ٍع األصذقبء ٗاىشٍالء ٗاألطبرذح       

 54.52 332 االطالع عيي األخجبر ٗاىَعيٍ٘بد اىَخزيفخ  

 43.34 550 اىذردشخ  

 45.33 525 اىشع٘ر ثبىعشىخ االجزَبعيخ ٗرن٘يِ صذاقبد جذيذح  

 40.25 443 ٍ٘امجخ اىزط٘راد اىزنْ٘ى٘جيخ

 33.33 423 ٍِ ضزٗراد دراطزل  ٍٗزبثعخ اىَقزراد اىذراطيخ

 25.30 242 اىزظييخ   ٗاىززفئ

 55.55 534 دٗافع أخزٙ ) ٍشبٕذح ٍقبطع اىفيذي٘(
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أف  مغ نبلؿ تحميل بيانات الججوؿ الدابق نبلحظ :تحميل بيانات الججوـ الدابق 
في مقجمة الجوافع التي تجفع الصبلب  دافع التهاصل مع األصجقاء والدمالء واألساتحة
حيث أصبح مغ الدهل %. 67,67إلى استخجاـ الذبكات االجتساعية وذلظ بشدبة 
عمى السحاضخات واألبحاث  واالشبلعالتػاصل بيغ الصمبة وأعزاء هيبة التجريذ 

والكميات السختمفة  كسا تػجج العجيج مغ مػقع لمجامعات ,الخاصة بذخز معيغ 
 عمى مػاقع التػاصل االجتساعي ومشها مػقع جامعة الفيـػ وجامعة القاهخة  ويأتي بعج

طالع عمى متابعة االحجاث وااللظ دافع ال يقل أهسية عغ الجافع الدابق وهػ ذ
وهحا يخجع الى ما تتسيد به هح  السػاقع مغ  .%70,03بشدبة  والمعمهمات األخبار

حػؿ  (00) رضا أمينومسا يؤكج أهسية هحا الجافع نتائج  دراسة الحخية وعجـ التقيج 
بيشت نتائج استخجاـ الذباب الجامعي لسػقع اليػتيػب عمى شبكة اإلنتخنت , فقج 

عمى يػتيػب  سة يذاهجوف ممفات الفيجيػمغ عيشة الجرا %30.6الجراسة السيجانية أف 
ويأتي فى  . السرػرة والمقصات اإلنبارية الشادرة السهسةباألنبار  االمجادلخ بتهع في 

لدهػلة  ً% نطخا07,70( بشدبة الجردشة والمحادثة مع اآلخخينالسختبة الثالثة دافع )
ويخى الديج  .استخجاـ هح  السػاقع سػاء مغ حيث السكاف أو التقشيات التكشػلػجيا 

( هي شخيقة لمحػار مع ا نخيغ Chatting Roomsبخيت أف "حجخات الجردشة )
ف كانت تػجج بعس الحجخات  يخ مشاسبة لبلستخجاـ دانل إبذكل إلكتخوني فػري, و 

صجاقات ججيجة وشعهر المدتخجم جيوين دافع ) الخابعةالسختبة فى .(07). الفرػؿ الجراسية

وهحا قج يعػد إلى رغبة الفخد في التعخؼ عمى  %,45,33( بشدبةبالعدلة االجتماعية
شخريات وأصجقاء لجيهع نفذ ميػله واتجاهاته, ثع تتػالى دوافع استخجاـ الذبكات 

بشدبة  َزرجخ اىخبٍظخ في اى (نواكبة الحطورات الحييولوجيةدافع )االجتساعية حيث يأتي
في السختبة  (الجراسية والتحريل الجراسي التعمع ومتابعة السقخرات)% , ثع دافع 40,25
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% وذلظ لدهػلة تحريل السػاد الجراسية والتػاصل مع 33,33الدادسة بشدبة 
في  (الحسلية  والحرفيه) دافعواألساتحة وتبادؿ السحاضخات وتحريمها, ثع  الدمبلء

%, وذلظ لػجػد الكثيخ مغ األلعاب ووسائل التدمية 25,30بشدبة السختبة الدابعة
عمى هح  السػاقع كسا أف هح  األلعاب مجانية عكذ السػاقع األنخى التي تتصمم 

 مذا جة مهاقع الفيجيه وتحميمهاشتخاكات ورسػـ , وفى السختبة األنيخة يأتي دافع 
% وذلظ لػجػد مػاقع مخررة في مذاهجة وتحسيل مػاقع الفيجيػ 07,77بشدبة 

دمحم  عراموتتفق الجراسة مع نتائج دراسة 1السختمفة السجانية مثل مػقع اليػتيػب 
حيث احتل دافع  التػاصل مع األصجقاء والدمبلء السختبة االولى بشدبة ( 03) عبيج

 بشدبة سل فى السختبة االنيخةوجاء دافع  فخ  الحرػؿ عمى الع  % 77.8
 فقج جاء دافع (07) البشابشة طايل وسامكسا تتفق الجراسة مع دراسة   %.0.7

األقارب واألهل فى  مع التػاصل بغخض االجتساعي التػاصل لسػاقع الصمبة استخجاـ
 إلى وصمت بشدبة والتدمية التخفيه دافع , ثع % 87,067االولى بشدبة السختبة

 %.67,81أل خاض دراسية بشدبة االستخجاـ دافع ذلظ بعج ومغ %,86,138
 الذب ات االجتماعية كمرجر لممعمهمات: :ًثالثا

 أ مية الذب ات االجتماعية كمرجر لممعمهمات : 3/0
هػ تػشيج العبلقات بيغ األفخاد وإقامة لمذبكات االجتساعية إذا كاف الهجؼ الخئيذ 

يزاهى السجتسع الح يقي  إال إف هح  عبلقات اجتساعية مغ نبلؿ مجتسع افتخاضي 
 ,التخررات لمحرػؿ عمى السعمػمات في مختمفً ارئيدً االسػاقع أصبحت مرجر 

التي تتيح السعمػمات و العجيج مغ السػاقع الستخررة وجػد في ضل  ًصاونرػ 
فخة عمى اوتتعجد سبل الحرػؿ عمى السعمػمات الستػ  ,السصمػبة بكل سهػلة ويدخ

أشارت نتائج حيث  EytanBakshإيتغ باكذي  حا ما أكجته دراسة . وههح  السػاقع 
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الجراسة إلى أف شبكات التػاصل االجتساعي لها قجرة عالية في نذخ السعمػمات 
بدخعة ودقة عالية وأنها تعتبخ بسثابة مرجر سخيع لمحرػؿ عمى األنبار 

فهشاؾ بعس السػاقع الستاحة عمى مػاقع  (00).سيسا الدياسية والسعمػمات وال
التػاصل االجتساعي والخاصة بأساتحة الجامعات والسشتجيات العمسية والسؤسدات 
التعميسية السهتسة بالتعميع سػاء جسةيات أو مشطسات  والتي تتيح مغ نبللها 

فى  ًكبيخة ًاألمخ الحي أحجث قفدة ,السحاضخات والشجوات والسقاالت واألبحاث العمسية 
يعج شبلب الجامعات أحج فبات هحا َالتػاصل والتفاعل بيغ أفخاد السجتسع والحي 

ويػضح الججوؿ التالي مرادر حرػؿ الصبلب عمى السعمػمات مغ  السجتسع .
 الذبكات االجتساعية

 ( نصةدر حصول الطالب علي المعلونةت نن خالل  نواقع الشبيةت االجحمةعية 2جذول ) 

علي المعلونةت نن  نواقع الشبيةت نصةدر حصول الطالب 

 االجحمةعية

 % الحيرار

 45,32 523 ٍ٘اقع اىَنزجبد اىَزبحخ عيٚ اىشجنبد االجزَبعيخ           

 33,43 433 ٍ٘اقع اىَعيٍ٘بد  اىَخزيفخ

 32,50 333 صفحبد أعضبء اىزذريض   

 23,35 323 حجزاد اىذردشخ     

 5.30 30 ٍصبدر أخزٙ

احتمت مػاقػع السكتبػات الستاحػة عمػى مػاقػع الذػبكات  :الججوـ الدابقتحميل بيانات 
لئلفػػادة مػػغ االجتساعيػػة السختبػػة األولػػى فػػي مقجمػػة السػاقػػع التػػي يقبػػل عميهػػا الصػػبلب 

% , ثػػع 07,73ى  مػاقػػع الذػػبكات االجتساعيػػة ومثمػػت ندػػبة السعمػمػػات الستاحػػة عمػػ
صفحبد أعضبء %, في حيغ جاءت 77,07تبلها مػاقع السعمػمات السختمفة بشدبة 

ىذردشدددخ ثْظدددجخ ا% , ثدددٌ حجدددزاد 32,50اىزدددذريض  فدددي اىَزرجدددخ اىببىبدددخ ثْظدددجخ  

23,35%. 

 :مجى الثقة فى الذب ات االجتماعية كمرجر لممعمهمات 3/9
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تعتبخ شبكات التػاصل االجتساعي مشرة اجتساعية ومعمػماتيػة واسػعة بخرائرػها, 
تػضيفهػػػا فػػػي شػػػتى السجػػػاالت الثقافيػػػة, والدياسػػػية,  حيػػػث أمكػػػغ سيداتهػػػا الستشػعػػػة,مو 

مػػػغ األولػيػػػات لػػػجى األفػػػخاد. وتتشػػػػع  اإلعبلميػػػة, والتعميسيػػػة, واالقترػػػادية وأصػػػبحت
أو  اسػػػػػػػتخجامات شػػػػػػػبكات التػاصػػػػػػػل االجتسػػػػػػػاعي, وفقػػػػػػػًا لهػػػػػػػجؼ الفػػػػػػػخد أو الجساعػػػػػػػة

 شػػػػػػػبكات أف إلػػػػػػػى Simpson,2005)) (06) سيسبدػػػػػػػػف  أشػػػػػػػار وقػػػػػػػج (66(.السؤسدػػػػػػػة
 مػغ اإلجتسػاعي الػجػػد مػغ مختفػع لمذػباب مدػتػى  تتيح الحجيثة االجتساعي لالتػاص
 والسعػارؼ, وتبػادؿ السعمػمػات والشقاشػات, والحػػارات, السحادثػات, مغ تػفخ  ما نبلؿ

وتمقػػػػػػػي  األسػػػػػػػبمة وإرسػػػػػػػاؿ األحػػػػػػػجاث, مجخيػػػػػػػات عمػػػػػػػى واالشػػػػػػػبلع وا راء, واألفكػػػػػػػار
مشح القجـ, يدػد هػحا العرػخ تكشػلػجيػا االستجابات ور ع اهتساـ اإلنداف بالسعمػمات 

السعمػمػػػػات بسعشػػػػى أنشػػػػا نةػػػػير عرػػػػخًا يختمػػػػف برػػػػػرة كيبيػػػػة عػػػػغ ذى قبػػػػل, إذ أف 
السعخفػػة والسعمػمػػات فػػػي هػػحا العرػػػخ صػػارت صػػشاعة تدػػػتقصم اسػػتثسارات ضػػػخسة 
لجسػػع السعمػمػػات وتحػيمهػػا مػػغ صػػػرتها الخػػاـ إلػػى نػػجمات معمػماتيػػة كسػػا صػػارت 

عرخ معتسجة بجرجة أكبخ مسا مزى عمى تكشػلػجيا السعمػمات السعمػمات في هحا ال
ولكغ مقجار الثقػة فػي الذػبكات االجتساعيػة كسرػجر لمسعمػمػات ومػجى  (00)الستقجمة.

أهسيتها فػي الحرػػؿ عمػى السعمػمػات يختمػف مػغ فػخد إلػى أنػخ وبدػؤاؿ أفػخاد العيشػة 
انػت الشتيجػة عمػى عغ مجى ثقتهع  فػي الذػبكات االجتساعيػة كسرػجر لمسعمػمػات , ك

 الشحػ التالي 
 ( ٍذٙ اىبقخ في اىشجنبد االجزَبعيخ مَصذر ىيَعيٍ٘بد  2جذٗه )

 % الحيرار نذى الثقة في الشبيةت االجحمةعية كمصذر للمعلونةت

 34.30 403 أثق ثذرجخ ٍز٘ططخ

 32.53 352 أثق ثذرجخ مجيزح

 35.24 323 أثق ثذرجخ قيييخ

 3.43 505 ق ٍطيقبثال أ

 %500 5550 اىَجَ٘ع



 301-359، 9102مجمة كمية اآلداب جامعة الفيهم عجد ينايخ                                      إمام  تحي ف
 

253 

 

ارتفعت ندبة الصبلب الحيغ يثقػف في الذبكات :  تحميل بيانات الججوـ الدابق
%, بيشسا بمغت 70,71االجتساعية كسرجر لمسعمػمات بجرجة متػسصة ومثمت ندبة 

ندبة الصبلب الحيغ يثقػف في الذبكات االجتساعية كسرجر لمسعمػمات بجرجة كبيخة 
% 70,30يثقػف في الذبكات االجتساعية بجرجة قميمة %, وندبة مغ 73,77ندبة

في حيغ انخفزت ندبة الصبلب الحيغ ال يثقػف في الذبكات االجتساعية كسرجر 
%  وتتفاوت معجالت الثقة فى محتػى هح  السػاقع ألف هحا 7,07لمسعمػمات بشدبة 

السيػؿ السحتػى مغ صشع األشخا  الحيغ يدتخجمػف هح  السػاقع وبالتالي قج تغمم 
أحمج يهنذ وتتفق نتائج الجراسة مع دراسة  واالتجاهات عمى هح  السحتػيات .

 متػسصة بجرجة يثقػف  السبحػثيغ إلى أف حيث تذيخ نتائج الجراسة (07)حمهدة
 %  71,0 بشدبة جاءت إذ االجتساعي التػاصل تقجمها شبكات التي بالسعمػمات

 % 0,7وبشدبة مشهسا, لكل % 71,7بشدبة بشفذ السدتػى  وكبيخة قميمة بجرجة ويثقػف 
 عالية درجة عمى يكػنػف  السبحػثيغ بأف مغ الشتائج أيزا ويتزح بها, اليثقػف  لمحيغ
 شبكات عبخ والسجسػعات أو الرفحات األشخا  مع تعاممهع نبلؿ مغ الثقة مغ

 مغ يشذخ بسا ثقة السبحػث مجى إلى ويجلل يذيخ وهحا االجتساعي التػاصل
 السختمفة.  السخاحل في تفيج  قج وبيانات معمػمات

 اسحخذانةت طالب جةنعة الفيوم للشبيةت االجحمةعية بصفة عةنة . 3/3

 عمػى شػبكة االنتخنػت  مػاقػع التػاصػل االجتسػاعي أعػجاد وتدايػج ةثػرة التكشػلػجيال أدت
امات اسػتخج تشػع أنسا  استخجاـ هح  السػاقػع وتتعػجد إلى فيها السذتخكيغ وتدايج أعجاد

دوف  عمػػى حػػج سػػػاء الدػػمبياتو اإليجابيػػات  وتتشػػػعمػاقػع التػاصػػل االجتسػػاعي اليػػػـ, 
وتتشػػػع اسػػتخجامات شػػبلب الجامعػػات تجػػا  اإلفػػادة مػػغ هػػح  السػاقػػع وفقػػا لتشػػػع  ,شػػظ

االهتسامػػات والسيػػػؿ والػػجوافع لػػجى كػػل فػػخد مػػغ أفػػخاد العيشػػة. ويػضػػح الجػػجوؿ التػػالي 
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اسػػتخجامات شػػبلب جامعػػة الفيػػػـ لسػاقػػع الذػػبكات االجتساعيػػة الستاحػػة عمػػى شػػبكة 
 .االنتخنت 

 جامعة الفيـػ لمذبكات االجتساعية برفة عامة( استخجامات شبلب 7ججوؿ )
طالب جةنعة الفيوم للشبيةت  تأوجه اسحخذانة

 االجحمةعية

 % الحيرار

 55.35 324 اىز٘اصو ٗثْبء عالقبد اجزَبعيخ ٍع اآلخزيِ

 45.32 523 اىحص٘ه عيٚ اىَعيٍ٘بد اىَخزيفخ               

 40.33 452 اىَشبرمخ في اىعَييخ اىظيبطيخ  

 34.53 403 اىذراطخ اىجبٍعيخ

 23.53 324 اىزظييخ ٗاىززفئ              

 33.33 234 اىجحث عِ فزصخ عَو      

 5.34 30 أخزٙ

 تحميل بيانات الججوـ الدابق

تشػعت الخجمات التي تقجمها مػاقع الذبكات االجتساعية الستاحة عمى االنتخنت,  
حيث  وتشػع هح  الخجمات يشعكذ عمى تعجد استخجامات الصبلب لهح  الذبكات ,

في مقجمة االستخجامات التي يفزمها  خجمة البقاء والتهاصل مع اآلخخينجاءت 
%, وجاء في السختبة الثانية نجمة 77,70شبلب جامعة الفيػـ ومثمت ندبة 

باعتبار أف مػاقع التػاصل االجتساعي رافج مهع  الحرهـ عمى المعمهمات المختمفة
% وذلظ 07,73لمصبلب لمحرػؿ عمى السعمػمات في شتى السجاالت ومثمت ندبة  

نطخا لسا تتسيد به هح  السػاقع مغ العالسية والتشػع والحخية. وهحا ما يؤكج   
Kuppuswam  مغ إف نرائز الذبكات تػفيخ البيانات والسعمػمات السصمػبة

لمسدتخجميغ بدهػلة عغ شخيق الرػر والفيجيػهات والػثائق والسمفات والسعمػمات 
المشةركة في العملية ثع جاء في السختبة الثالثة  (30). واألنبار في أسخع وقت

 الكثيخ مغ الصبلبا الشتغاؿ ًوذلظ نطخ ;% 40,33ٍٗبيذ ّظجخ   السيةسية
. ومجى إدراؾ الصبلب يشايخ 70بعج ثػرة  ًةناص والعسمية الدياسية والذباب بالدياسة
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الجراسة ألهسية هح  السػاقع في التغيخات الدياسية. وفى السختبة الخابعة جاءت 
قج %, وهحا 37.08ومثمت ندبة التدمية %  ثع جاءت 70.76بشدبة  الجامعية

جة لجى شمبة الجامعة بأف مػاقع التػاصل االجتساعي هي يخجع إلى الفكخة الدائ
 مجاؿ لمتدمية وتسزية الػقت فيها, وربسا إلى عجـ الػعي الكافي لجيهع بإمكانيات

في السجاالت األنخى, مثل البحث عغ معمػمات, ومعخفة  اقع وتصبيقاتهاالسػ  هح 
ٍٗبيذ ّظجخ   عمل البحث عن فرصة, ثع جاء في السختبة األنيخة  التقشيات الحجيثة

ا لػجػد بعس السػاقع التي تتيح البحث عغ فخ  العسل. فسغ ًنطخ%  33.33
 فخ  تحديغ ( 70)قهاسمية حناننجمات مػاقع الذبكات االجتساعية كسا ذكخت 

مجاالت  لهع فتح االجتساعي, التػاصل شبكات استخجاـ إف لمذباب حيث العسل
 عبخ الحات وتدػيق التػاصل مهارات مثل ججيجة مهارات وأكدبهع لمعسل, ججيجة

 الذبكة . عمى اهتسامهع برفحاتهع
سلوك واججةهدةت طدالب جةنعدة الفيدوم ججدةا ا فدةدل ندن الشدبيةت رابعة : 

 :االجحمةعية 
 تأثيخ مهاقع الذب ات االجتماعية عمى العالقات االجتماعية لمطالب  4/1

نػخ  وذلػظ آتختمف سمػكيات الصػبلب تجػا  مػاقػع التػاصػل االجتسػاعي مػغ فػخد إلػى 
مػغ  يدتفيجحدم رؤيته لهح  السػاقع . فالذاب مغ نبلؿ مػاقع التػاصل االجتساعي 

األنذصة والبخامج الستاحػة لػه  ويتفاعػل مػع  يػخ  مػغ الشػاس مػغ نػبلؿ هػح  األنذػصة 
مػغ  يػخ ,  ويدػتفيجػؾ اإلنداني مع  يػخ  فيفيػج الدم مغ الستاحة, وبحلظ يتبادؿ أنػاًعا
 شػػػػبكات أف إلػػػػى Simpson(77)سيسبدػػػػػف  أشػػػػار وقػػػػج .ويػػػػتعمع أنػاًعػػػػا مػػػػغ الدػػػػمػؾ

 مػغ االجتسػاعي الػجػػد مػغ مختفػع لمذباب مدػتػى  تتيح الحجيثة االجتساعي التػاصل
 والسعػارؼ, تبػادؿ السعمػمػاتو  والشقاشػات, والحػػارات, السحادثات, مغ تػفخ  ما نبلؿ
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 .وتمقي اإلجابات األسبمة وإرساؿ األحجاث, مجخيات عمى واالشبلع وا راء, واألفكار
ويػضػػح الجػػجوؿ التػػالي مػػجى تػػأثيخ الذػػبكات االجتساعيػػة عمػػى العبلقػػات االجتساعيػػة 

 لمصبلب 
 جأثير اسحخذام الشبيةت االجحمةعية علي العالقةت االجحمةعية(5ججوـ رقم )

الشبيةت االجحمةعية علي العالقةت جأثير اسحخذام 

 االجحمةعية

 % الحيرار

                                                                                                            45,24 430 ّعٌ

 33,54 430 ال

 %500 5550 اىَجَ٘ع

ارتفعػػت ندػػبة اسػػتجابة الصػػبلب نحػػػ االجابػػة بػػػ )   : تحميةةل بيانةةات الجةةجوـ الدةةابق
نعػػػع ( حػػػػؿ تػػػأثيخ الذػػػبكات االجتساعيػػػة عمػػػى العبلقػػػات االجتساعيػػػة ومثمػػػت ندػػػػبة 

%  ومػػػػػغ 78,70% مقابػػػػػل االجابػػػػػة بػػػػػػ) ال( والتػػػػػى مثمػػػػػت ندػػػػػبة اسػػػػػتجابة 00,30
السبلحػػظ تقػػارب الشدػػبتيغ وهػػحا يػػجؿ عمػػى أف هػػح  السػاقػػع سػػبلح ذو حػػجيغ قػػج تكػػػف 

 لمذخ . ًوقج تكػف سببا ًانيخ 
 آلخخين:ا تأثيخ استخجام الذب ات االجتماعية عمى تعامل الطالب مع 4/9

يزػػاهى العػػالع الح يقػػي يدػػعى  ًججيػػجا ًنمقػػت مػاقػػع الذػػبكات االجتساعيػػة عالسػػا    
وميػػػػػػلهع , وأصػػػػػبح هػػػػػحا العػػػػػالع  عإليػػػػػه ا نػػػػػخوف لمتعبيػػػػػخ عػػػػػغ أنفدػػػػػهع واهتسامػػػػػاته

 تاركػػل الذػػباب . وتذػػخح ًاالفتخاضػػي يفػػخض نفدػػه بدػػبم إقبػػاؿ األفػػخاد عميػػه ناصػػة

Turkle يفهسػػف  ال الذػباب فأل مقمقػل التػاصل االجتسػاعي وسائل هاجذ أف كيف 
 مػغ تجػخي  التػي يفزمػف  السحادثات وأنهع لػجه, وجًها والحجيث التفاعل يكػف  كيف

 واجهػػػة مػػػغ التكشػلػجيػػػا وترػػػشع السػقػػػف عمػػػى سػػػيصخة لػػػجيهع ألف التكشػلػجيػػػا نػػػبلؿ
ويػضػح الجػجوؿ  (32)وحػجنا. أبػًجا نكػف  أال وفكخة الرجاقة, ووهع واالهتساـ, التعاشف

التالي كيبية قزاء الصبلب لػقت الفخاغ سػاء مع األسخة مغ نبلؿ الػاقع الح يقي أو 
 ثل في الذبكات االجتساعيةاالتجا  إلى العالع االفتخاضي الستس
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 تأثيخ استخجام الذب ات االجتماعية عمى تعامل الطالب مع اآلخخين (6ججوـ )
 % الحيرار اآلخرينالشبيةت االجحمةعية علي جعةنل الطالب نع  جأثير

أطزطيع أُ أٗاسُ ثيِ قضبء اى٘قذ عيي اإلّززّذ ٗثيِ 

 قضبء ٗقزي ٍع اىْبص

334 32.53 

ٗاالخزالط ثبىْبص في اى٘اقع عِ اىجي٘ص أٍبً أفضو اىجي٘ص 

 اىشجنبد االجزَبعيخ

 230 33.33 

أفضو اىجي٘ص أٍبً اىشجنبد االجزَبعيخ عِ اىجي٘ص 

 ٗاالخزالط ثبىْبص في اى٘اقع

204 33.33 

 %500 5550 اىَجَ٘ع

بأنهع  عيشة الجراسة% مغ 73,77ندبة  أشارت  : تحميل بيانات الججوـ الدابق
يدتصيعػف السػازنة بيغ الػقت الحي يقزػنه أماـ الذبكات االجتساعية والتعامل مع 

في حيغ تقاربت ندبة التعامل مع  ,األصجقاء أو األسخة في الح يقة ا نخيغ سػاء
% مع أفزمية الجمػس أماـ الذبكات 78,87والتى مثمت ا نخيغ في الػاقع
سيصخة هح  السػاقع عمى عقػؿ  م تجؿ عمىوهح  الشد %.76,76االجتساعية ومثمت 

حيث تبيغ أف إجابات أفخاد ( 77)فايد المجاليومسا يؤكج ذلظ دراسة  وأفكار الذباب.
 التالي,الفقخات الستعمقة  بالعبلقات االجتساعية جاءت عمى الشحػ عمى  العيشة
أفخاد % يػافقػف بذجة عمى أنهع يذعخوف بأف تفاعمهع وجمػسهع ومحادثتهع مع 00,7

أسخهع بجأ يقل عسا كاف عميه قبل استخجاـ اإلنتخنت, ويػافق أيزًا عمى ذلظ ما 
%, 37ويعارض ذلظ  .%01,6% واتخح مػقف السحايجة ما ندبته 01,0ندبته 

 7.30%, وقج بمغ الػسط الحدابي لئلجابات عمى ذلظ 30,7فيسا يعارضه بذجة 
يقزيه أفخاد العيشة في التحادث .أما عغ الػقت الحي 0.37بانحخاؼ مةياري مقجار  

مع السعارؼ واألصجقاء عبخ اإلنتخنت أكثخ مغ الػقت الحي يقزػنه مع أسخهع 
% واتخح 7,8عمى ذلظ  %, ويػافق أيزاً 0,8فيػافق بذجة عمى ذلظ ما ندبته 

%, فيسا يعارضه بذجة 70,8%, ويعارض ذلظ 07,7مػقف السحايجة ما ندبته 
37,6 %. 
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" السعمػمات نرػصية يقرج بسرصمح ب ات االجتماعية :لخرهصية والذا 4/3
 إلى أو وكيف متى يحجدوا ألنفدهع أف السؤسدات أو السجسػعات أو األفخاد حق هػ
 حق عخفت بأنَّها ُوكحلظ." لآلنخيغ ترل أف بهع الخاصة لمسعمػمات يسكغ مجى أي

 آليًا, معاممتها وعسمية عشه, الذخرية السعمػمات جسع عسمية يزبط أف في الفخد
 تػاجهو  (34). فيه السؤثخ أو به الخا  القخار فيرشع واستخجامها وحفطها وتػزيعها,

األضخار  مغ خيمسا تدبم بالكث ةيمذكمة انعجاـ الخرػص االجتساعيةالسػاقع  ةيأ مب
 . فسمفةيماد ألضخار افيعمى الذباب وقج ترل في بعس األح ةيوالشفد ةيالسعشػ 

 بثهيإضافة إلى ما  ةيمعمػماته الذخر عيعمى جس حتػي يبػؾ ديعمى الب السدتخجـ
بغخض اإلساءة  دتغمػنهايأشخا   جيومذاكل قج ترل بدهػلة إلى  هسػـ مغ

 االجتساعيةمغ السػاقع  خ يبػؾ و  ذيالذباب مغ وجج في الب مغ . فهشاؾخيوالتذه
 هتعياالستخجاـ وال  ديءيوالعبث. وانعجاـ الخقابة جعمت البعس  ةيلمتدم ًامكان

ويػضح الججوؿ التالي مجى نرػصية تعامل الصبلب مع الذبكات  (77) لمعػاقم
 .االجتساعية

 
 خصوصية تعامل الطالب مع الشبكات االجتماعية (8جدول رقم )

 % الحيرار الخصوصية عيذ الحعةنل نع الشبيةت االجحمةعية  

 35.35 452 أحيبّب

 22.53 233 دائَب

 30.03 332 ّبدرا

 %500 5550 اىَجَ٘ع

معطػػػػع الصػػػبلب عيشػػػػة الجراسػػػػة يػػػػخوف أف مػاقػػػػع  : تحميةةةةل بيانةةةةات الجةةةةجوـ الدةةةةابق
الذػػبكات االجتساعيػػة أحيانػػا مػػا تحػػافظ عمػػى نرػصػػية السدػػتخجـ وقػػج مثمػػت ندػػبة 

% فػػػي السختبػػػة األولػػػى, فػػػي حػػػيغ جػػػاءت اإلجابػػػة بػػػػ) 77,70( ًاالسػػػتجابة بػػػػ) أحيانػػػا
( فػػػي السختبػػػة ً% , ثػػػع اإلجابػػػة بػػػػ ) نػػػادرا33,77الثانيػػػة بشدػػػبة  ( فػػػي السختبػػػة ًدائسػػػا
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عبةةةةةج الرةةةةةاد  حدةةةةةن عبةةةةةج %. وهػػػػػحا مػػػػػا تؤكػػػػػج  دراسػػػػػة 71,17األنيػػػػػخة بشدػػػػػبة 
% 73,10( بشدػػػبة ً%, يميهػػا) دائسػػػا33,70( ندػػػبة ًحيػػػث احتػػػل )أحيانػػا(76)الرةةاد 

 %.03,10 ًوأنيخا نادرا
 تأثيخ الذب ات االجتماعية عمى الجانب العممي والدياسي لجى الطالب. 4/4

 التػاصػل أو جػجد أصػجقاء لمتعػخؼ عمػى مػاقػع مجػخد ليدػت االجتساعية الذبكات    
 تعميسيػػة أداة  العػػالع, بػػل أيزػػا فػػي حػلشػػا يجػػخي  معخفػػة مػػا أو ,القػػجامىاألصػػجقاء  مػػع

يسكػغ  التي األفكار مغ الكثيخ هشاؾ أف القػؿ ويسكغ .بفعالية استخجامها تع مبهخة إذا
 فاعميػػة التػػجريذ لديػػادة التخررػػات السختمفػػة فػػي الجػػامعي مشهػػا األسػػتاذ فيجيدػػت أف

 تعػد في مجاالت االجتساعية الذبكات استخجاـ أجل مغ أنطار الصمبة لتػجيه وأيزا
فسػغ  اإلندػافوألف فتخة الحيػاة الجامةيػة تعػج مػغ أهػع فتػخات حيػاة  (78).بالفائجة عميهع

فػػػادة مػػػغ هػػػح  الشقصػػػة واعتبارهػػػا نقصػػػة البجايػػػة إلدنػػػاؿ التكشػلػجيػػػا بكافػػػة السسكػػػغ اإل
أشػػكالها وتقػػجيسها لسجتسػػع الصػػبلب األمػػخ الػػحي سيدػػهل تقبػػل كػػل مػػا تقجمػػه لهػػع مػػغ 
عػخوض. وقػج سػػاهست هػح  الذػبكات أيزػػًا بإتاحػة الفخصػة لمصالػػم أف يكػػف السػػتعمع 

نبلؿ بث رسائل تػعيػة لسجتسعػه مػغ نػبلؿ نقػل السعخفػة والسعمع في نفذ الػقت مغ 
ويػضػح الجػجوؿ التػالي تػأثيخ  (77.)مغ  خفة الرػف إلػى أصػجقائه وعائمتػه ومجتسعػه

 .الذبكات االجتساعية عمى الجانم العمسي والدياسي لصبلب جامعة الفيػـ
 (7ججوؿ رقع )

 لمصبلبالذبكات االجتساعية عمى الجانم العمسي والدياسي مجى تأثيخ  
جأثير اسحخذام الشبيةت االجحمةعية علي الجة ب العلمي  

 والسيةسي

 % الحيرار

 53.32 343 ّعٌ

 23.03 245 ال

 %500 5550 اىَجَ٘ع
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معطع الصبلب عيشة الجراسة يخوف أف مػاقع الذػبكات  :تحميل بيانات الججوـ الدابق
% , 76,73فػي حيػاتهع العمسيػة والدياسػية وذلػظ بشدػبة  ًاالجتساعية قج أحجثت تغييخا

% مػػػغ الصػػػبلب أف هػػػح  السػاقػػػع لػػػع تػػػؤثخ عمػػػيهع سػػػػاء مػػػغ 37,16فػػػي حػػػيغ يػػػخى 
فػػػي أوجػػػه االسػػػتخجاـ مػػػغ قبػػػل  ًوهػػػحا قػػػج ضهػػػخ جميػػػا.  الشاحيػػػة العمسيػػػة أو الدياسػػػية

 %01,67الصػػػػبلب تجػػػػا  هػػػػح  السػاقػػػػع والتػػػػي احتمػػػػت فيػػػػه السذػػػػاركة الدياسػػػػة ندػػػػبة
أورييددددددددددي  ذلػػػػػػػػػػظ دراسػػػػػػػػػػة ومسػػػػػػػػػػا يؤكػػػػػػػػػػج%. 70,76ندػػػػػػػػػػبة الجامةيػػػػػػػػػػة الجراسػػػػػػػػػػةو 

إىددٚ أُ اىطددالة فددي حيػػث تػصػػمت الجراسػػة  Oradini&Saudnder,(31)وسددة ذر 

أكػػجوا أنهػػع يحققػػػف فائػػجة كبيػػخة مػػغ  UniversityofWestminsterٗيظزَْظددزز جبٍعددخ
وأنهػػػا تحقػػػق لهػػػع مشػػػافع  اسػػػتخجاـ هػػػح  الذػػػبكات فػػػي العجيػػػج مػػػغ األنذػػػصة األكاديسيػػػة

نصصػػػت بعشايػػػة ُأكاديسيػػػة وتعميسيػػػة مباشػػػخة , وإف مدػػػتقبل التعمػػػيع يكسػػػغ فػػػي شػػػبكات 
وبذػػكل متكامػػل , وأيزػػا أعزػػاء هيبػػة التػػجريذ شػػجعػا شبلبهػػع عمػػى االنخػػخا  فػػي 

    .استخجاـ هح  الذبكات في التعميع 
 

 .أسبةب عذم اسحخذام الطالب لمواقع الشبيةت االجحمةعية  خةنسة:
لقػػػج أحػػػجثت شػػػبكات التػاصػػػل االجتساعيػػػة شفػػػخة كبيػػػخة فػػػي جسيػػػع نػػػػاحي الحيػػػاة    

واالجتساعية , والدياسية , واالقترادية , وال يخفػى عمػى أحػج تأثيخهػا عمػى  ,العمسية 
الذػػباب, وعمػػى الػػخ ع مػػغ كػػل هػػحا وانتذػػار هػػح   ًأفكػػار واتجاهػػات األشػػخا  ناصػػة

الذػػػػػػبكات بػػػػػػيغ الشػػػػػػاس, إال أف العػػػػػػادات والتقاليػػػػػػج أو حتػػػػػػى الطػػػػػػخوؼ االجتساعيػػػػػػة 
ويػضػػػح الجػػػجوؿ التػػػالي أسػػػباب ,  واالقترػػػادية قػػػج تحػػػج مػػػغ اسػػػتخجاـ هػػػح  السػاقػػػع

 .عدوؼ شبلب جامعة الفيـػ عغ استخجاـ مػاقع الذبكات االجتساعية 
 ة عذً اطزخذاً اىطالة ىَ٘اقع اىشجنبد االجزَبعيخ( أطجب50جذٗه )
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فػي مقجمػة  الخهف مةن مخاببةة األجهةدة األمنيةةجػاء  : تحميل بيانات الججوـ الدابق
األسػػباب التػػي تحػػػؿ بػػيغ شػػبلب وشالبػػات جامعػػة الفيػػـػ واسػػتخجاـ مػاقػػع الذػػبكات 

%. وألف مػاقػػػػع الذػػػػبكات 66,73االجتساعيػػػػة حيػػػػث احتمػػػػت السختبػػػػة األولػػػػى بشدػػػػبة 
االجتساعيػػة تتػػيح مدػػاحة واسػػعة إلبػػجاء الػػخأي إال أف الكثيػػخ قػػج اسػػتغل هػػح  السػاقػػع 

فػضػػى فكػػاف البػػج مػػغ تػػجنل الدػػمصات لسخاقبػػة هػػح  برػػػرة ناشبػػة فػػى إثػػارة الفػػتغ وال
%  35,35ثْظجخ  الخوف نن إهذار وضيةع الوقثالدبم الثاني وهػ يأتيالسػاقع, ثع 

عيدٚ اىزحصديو اىذراطدي  طديجي إىدي أثدزحيث يؤدٙ اإلفزاط في اطزخذاً ٕذٓ اىَ٘اقع 

أنه مغ نبلؿ متابعة التصػرات التكشػلػجية السختمفة Scansafe(30)ويذيخ. ىيطالة 
مػغ أجػل تشطػيع حيػاة الشػاس وإنجػاز األعسػاؿ , ولكػغ ذلػظ  ًأنذبت نريرػاُنجج أنها 

يكػػػف عمػػى حدػػاب اإلنتاجيػػة والعسػػل , ومػػغ هشػػا نجػػج أف الذػػبكات االجتساعيػػة  يػػخ 
 ا هدها المواقدععذم الثقة بمة جيشدروجاء في السختبة الثالثة  .لألصحاب العس ةمخ ػب
%  ألف محتػى هح  الذبكات في الغالم مغ صشع متخدديها فقج يغمم 06,73بشدبة 

عمػػػػػى هػػػػػحا السحتػػػػػػى السيػػػػػػؿ واالتجاهػػػػػات الذخرػػػػػية لهػػػػػع . وفػػػػػى السختبػػػػػة الخابعػػػػػة 
% وذلػػػظ نتيجػػػة كثػػػخة 00,07بشدػػػبة  الخدددوف ندددن إدندددة  الشدددبيةت االجحمةعيدددةجػػػاء

وفػػػى . عشهػػػااالسػػػتخجاـ والسجاومػػػة عمػػػى هػػػح  السػاقػػػع أصػػػبح مػػػغ الرػػػعم االسػػػتغشاء 

 % الحيرار أسبةب عذم اسحخذام الطالب لمواقع الشبيةت االجحمةعية

 33.32 203 اىخ٘ف ٍِ ٍزاقجخ األجٖشح األٍْيخ

 35.35 333 اىخ٘ف ٍِ إٕذار ٗضيبع اى٘قذ

 43.32 333 عذً اىبقخ ثَب رْشزٓ ٕذٓ اىَ٘اقع

 44.53 354 االجزَبعيخاىخ٘ف ٍِ إدٍبُ اىشجنبد 

 23.32 535 االطزخذاً فاررفبع رنبىي

 33.33 552 ضيق اى٘قذ

 35.54 503 ىيض ىذٙ اّززّذ في اىَْشه

 34.53 33 عذً اٍزالك جٖبس حبطت

 33.20 33 عذً ٍعزفزي ىٖذٓ اىَ٘اقع
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% وذلػػػػظ يخجػػػػع إلػػػػى 36,73بشدػػػػبة  االسددددحخذام فارجفددددةع جيددددةلي السختبػػػػة الخامدػػػػة
الطخوؼ االقترادية التي تسخ بها بعػس األسػخ وارتفػاع تكػاليف السةيذػة فػي ا ونػة 

% نتيجػػة لمسػػحاكخة 78,67فػػي السختبػػة الدادسػػة بشدػػبة  ضدديا الوقددثاألنيػػخة . وجػػاء 
والتحرػيل الجراسػي مػغ ناحيػػة أو انذػغاؿ بعػس الذػباب بالعسػػل بعػج فتػخة الجراسػػة أو 

 عذم وجود ا حر ث فدي الميدملوفى السختبة الدػابعة  األعباء السشدلية لجى الصالبات .
نػػبلؿ مقػػاهي  % وإف كػػاف هػػحا الدػػبم قػػج بػػجأ الذػػباب يتغمػػم عميػػه مػػغ77,00بشدػػبة

اإلنتخنػػت أو عػػغ شخيػػق الهػاتػػف الحكيػػة التػػي تتػػيح االترػػاؿ باإلنتخنػػت وفػػى السختبػػة 
% ,وفػػى السختبػػة التاسػػعة واألنيػػخة 70,07بشدػػبة  عددذم انددحالك جحددة  حةسددبالثامشػػة 

ف كػػاف هػػحا الدػػبم  يػػخ إ% و 77,31بشدػػبة  عددذم المعرفددة والذرايددة بحددها المواقددع
ج األحػجاث الدياسػية التػي تسػخ بهػا الػببلد العخبيػة بعػ ًمشصقي مػغ قبػل الصػبلب ناصػة

والػػجور الكبيػػخ لهػػح  السػاقػػع فػػي هػػح  األحػػجاث والتصػػػرات التكشػلػجيػػة الستبلحقػػة فػػى 
 .عالع اإلنتخنت 

المعوقددةت الحددي جواجدده طددالب جةنعددة الفيددوم عددن اسددحخذام الشددبيةت سةدسددة: 

 االجحمةعية.

كبيػػػخ مػػػغ وراد االنتخنػػػت فػػػي مختمػػػف تحطػػػى شػػػبكات التػاصػػػل االجتسػػػاعي باهتسػػػاـ 
وضهػػػخ  أنحػػػاء العػػػالع حيػػػث أصػػػبحت مكانػػػًا لتػػػجاوؿ القزػػػايا الدياسػػػية واالجتساعيػػػة,

ور ػػػػع الخػػػػجمات الكثيػػػػخة  فػػػػى الدػػػػيصخة عمػػػػى أوقػػػػات وأفكػػػػار الذػػػػباب ًأثارهػػػػا واضػػػػحا
والستشػعػػػػة التػػػػي تقػػػػجمها شػػػػبكات التػاصػػػػل االجتسػػػػاعي إال أف هشػػػػاؾ مجسػعػػػػة مػػػػغ 

عمػى السدػتخجـ مشهػا .ويػضػح  ًجيات التػي تقابمهػا والتػي تػؤثخ سػمبياالرعػبات  والتحػ
الجػػػػجوؿ التػػػػالي السعػقػػػػات التػػػػي تػاجػػػػه شػػػػبلب جامعػػػػة الفيػػػػـػ عشػػػػج اسػػػػتخجاـ مػاقػػػػع 

 .الذبكات االجتساعية 
 ( ٍع٘قبد اطزخذاً اىطالة ىيشجنبد االجزَبعيخ 55جذٗه رقٌ )
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في مقجمة  ضيق الهقت واالنذغاـ بالجراسةجاء  : تحميل بيانات الججوـ الدابق
السعػقات التي تػاجه الصبلب عشج استخجاـ الذبكات االجتساعية ليحتل السختبة 

% , فكثخة األعباء الجراسية عمى الصبلب قج تةيقهع عغ 00,77األولى بشدبة 
وجاء في السختبة الثانية مغ معػقات استخجاـ  ,االجتساعيةاستخجاـ الذبكات 

%  وفي السختبة 77,07بشدبة  انعجام الخرهصية واألمانالذبكات االجتساعية 
وجاء فى , %33,33ٗثيغذ ّظجزٖب  ا حشةر المواقع ا بةحية وغير أخالقيةالثالثة 

السختبة بطةء سخعة االنتخنت ُثٌ % , 37.31بشدبة  الحهف والحجبالسختبة الخابعة 
% . وقج يعػد ذلظ إلى مذاكل فشية في شبكات االتراالت 77,16الخامدة بشدبة 

وفى  واالنتخنت , أو اشتخاؾ السدتخجميغ في وصبلت لذبكة االنتخنت بصبيه الدخعة
بشدبة  عذم الذراية اليةفية السحخذام  الشبيةت االجحمةعيةالسختبة الدادسة 

خ ع مغ انتذار مػاقع الذبكات االجتساعية بيغ أوسا  الذباب % فعمى ال06,07
وشبلب 
الجامعا

ت , إال 
أف 

البعس 
يجهمػف 

معخفة هح  السػاقع أو حتى االهتساـ بها وقج يكػف ذلظ نتيجة االنصباع الدائج تجا  
هح  السػاقع مغ أنها مجخد وسائل لمتخفيه وقزاء وقت الفخاغ, أو قج يعػد إلى بعس 

ٗفي  التقاليج والتى تحج مغ استخجاـ هح  السػاقع أو حتى التعخؼ عميها.العادات و 

أف الشدبة األكبخ مغ عيشة الجراسة الحيغ  رجيِ (37)أحمذ السعيذ الحجرسيدراطخ 

 % الحيرار نعوقةت اسحخذام الطالب للشبيةت االجحمةعية 

 45.53 432 ضيق اى٘قذ ٗاالّشغبه ثبىذراطخ

 33.43 334 اّعذاً اىخص٘صيخ ٗاألٍبُ

 33.33 333 اّزشبر اىَ٘اقع اإلثبحيخ ٗغيز األخالقيخ

 25.20 302 اىحذف ٗاىحجت

 33.03 334 ثطـء طزعخ االّززّذُ

 53.45 534 عذً اىذرايخ اىنبفيخ الطزخذاً  اىشجنبد االجزَبعيخ

 3.53 43 ٍع٘قبد أخزٙ
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ليذ لجيهع حداب في مػاقع التػاصل االجتساعي يخوف أف السبخر األساسي لعجـ 
الحي تمةبه مػاقع التػاصل  وجػد حداب لجيهع هي وجهة نطخهع الستعمقة بالجور

% مغ إجسالي 011االجتساعي في نذخ الفزائح بيغ شخائح السجتسع وذلظ بشدبة
 فقج تبيغ (33)قهاسمية حنانوفى دراسة مغ إجسالي مغ ليذ لجيهع حداب مغ ليذ 

 تسثل في تحبحب االتراؿمػقع البيذ بػؾ تأف أكثخ الرعػبات التي تعيق استخجاـ 
٪, أما بالشدبة لعجـ فهع قػاعج  60,73أف ندبتها قج بمغت  باإلنتخنت, حيث نجج

 .% 70.73 مثمت ندبة الخرػصية
 

 :مغ أهسهاتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج  نتائج الدراسة:
جػػاء دافػػع )التػاصػػل مػػع األصػػجقاء والػػدمبلء واألسػػاتحة ( فػػي مقجمػػة الػػجوافع التػػي -0

 %.67,67االجتساعية وذلظ بشدبة تجفع الصبلب إلى استخجاـ الذبكات 
تعتبػػػخ السػضػػػػعات الدياسػػػية مػػػغ أكثػػػخ السػضػػػػعات التػػػي يقبػػػل عميهػػػا شػػػبلب -7

 %(.07,60جامعة الفيـػ وقج بمغت ندبة استجابة الصبلب لها )
احتمت مػاقع السكتبات الستاحة عمى مػاقع الذػبكات االجتساعيػة  السختبػة األولػى  -3

عميهػػػا الصػػػبلب لئلفػػػادة مػػػغ السعمػمػػػات الستاحػػػة عمػػػى فػػػي مقجمػػػة السػاقػػػع التػػػي يقبػػػل 
 %.07,73مػاقع الذبكات االجتساعية  ومثمت ندبة 

ارتفعت ندبة استجابة الصبلب بػػ ) نعػع ( حػػؿ تػأثيخ الذػبكات االجتساعيػة عمػى  -7
% مقابػػػػل اإلجابػػػػة بػػػػػ )ال ( والتػػػػي مثمػػػػت ندػػػػبة 00,30العبلقػػػػات االجتساعيػػػػة ندػػػػبة 

 %  .78,70استجابة 
زيػػادة معػػجالت تػػأثيخ مػاقػػع الذػػبكات االجتساعيػػة عمػػى الحيػػاة العمسيػػة والدياسػػية  -0

 % . 76,73لمصبلب وذلظ بشدبة 
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جاء الخػؼ مغ مخاقبة األجهدة األمشية في مقجمة األسباب التي تحػؿ واسػتخجاـ  -6
اىخددد٘ف ٍدددِ إٕدددذار ثػػػع , %66.73مػاقػػع الذػػػبكات االجتساعيػػة حيػػػث وذلػػػظ بشدػػبة 

 .%35,35ثْظجخ ٗضيبع اى٘قذ 
مغ أهع السعػقات التي تػاجه الصػبلب عشػج اسػتخجاـ الذػبكات االجتساعيػة ضػيق  -6

%, ثػػع انعػػجاـ الخرػصػػية واألمػػاف بشدػػبة 00,77الػقػػت واالنذػػغاؿ بالجراسػػة بشدػػبة 
%, وجاء في السختبة الثالثػة انتذػار السػاقػع اإلباحيػة و يػخ األنبلقيػة وبمغػت 77,07
 % .77,76ندبتها 
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