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امللخص
الدراسة إىل بيان أثر شبكات التواصل االجتامعي عىل القيم لدى طالب اجلامعة من خالل 

التعرف عىل األهداف الفرعية التالية: 
1 ـ بيان اآلثار السلبية املرتتبة عىل استخدام طالب اجلامعة لشبكات التواصل االجتامعي.

2 ـ بيان اآلثار اإلجيابية املرتتبة عىل استخدام طالب اجلامعة لشبكات التواصل االجتامعي.
3 ـ بيان أثر شبكات التواصل االجتامعي يف تغيري القيم االجتامعية لدى طالب اجلامعة.

واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل، وتكونت عينة الدراسة احلالية من طالب جامعة امللك سعود 
بالرياض عىل اختالف ختصصاهتم العلمية، وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية وبلغت العينة النهائية )2274( طالبًا.

وتوصلت الدراســة إىل عدد من النتائج من أمهها:  أن أهم اآلثار الســلبية لشبكات التواصل متثلت يف:  
التمكن من إجراء عالقات غري رشعية مع اجلنس اآلخر، اإلمهال يف الشــعائر الدينية، وأن أهم اآلثار اإلجيابية 
متثلت يف: االطالع عىل أخبار البلد الذي نعيش فيه، تعلم أمور جديدة من خالل شبكات التواصل االجتامعي، 
التعبري بحرية عن الرأي، التمكني من ختطي حاجز اخلجل، وأن أهم مظاهر تغيري القيم نتيجة شبكات التواصل 
ظهر يف:  تعزيز استخدام الطالب لشبكات التواصل االجتامعي، القدرة عىل خماطبة اجلنس اآلخر بجرأة، وكان 

من أهم توصيات الدراسة ما ييل:
تكثيف الندوات العلمية والربامج التعليمية اهلادفة التي تبني لطالب اجلامعة التأثري الســلبي لشــبكات 
التواصل االجتامعي عىل القيم االجتامعية، واالهتامم بصورة مستمرة خاصة يف الوقت الراهن بدراسة تأثري شبكات 
التواصل االجتامعي  عىل األفراد خاصة الشباب؛ نتيجة ملا تؤثر به عىل سلوك الشباب وعىل القيم واملفاهيم والثقافة 

واهلوية املحلية، وكذلك اهلوية الدينية وما يرتبط هبا من قيم وعادات وسلوكيات.
الكلامت املفتاحية:  شبكات التواصل، القيم، طالب اجلامعة، أثر، تويرت.
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Abstract
This study aimed to identify the effect of social networks on values 

of university students. Through identifying the following sub-goals:  
Identifying the negative impacts due to university students’ use of 

social networks. 
Identifying the positive impacts due to university students’ use of 

social networks. 
Identifying the impact of social networks on changing the social 

values of university students. 
The researcher used the analytical descriptive approach and the 

sample consisted of students of King Saud University at Riyadh with 
different scientific specifications and they have been selected randomly 
and the final sample reached (2274) students. 

The study reached some important results such as :  the most 
important negative impacts of communication networks represented in:  
illegal relationships with females and neglect of religious rites.  The most 
important positive impacts represented in reviewing the country’s news، 
learning new things through social networks، expressing own view freely، 
and passing the barrier of shyness. The most important features of changing 
values as a result of using social networks represented in:  improving 
student’s use for social networks، and ability to talk to the opposite sex 
boldly. The most important recommendations were the following:  

Increasing the amount of scientific seminars and learning programs 
which indicated the negative impact of social networks on social values، 
interesting continuously in studying the impact of social networks on 
individuals especially youth as a result of its effects on youth’s behaviors 
and values، concepts، culture، and national identification، and also the 
religious identification and its values، traditions، and attitudes.
Key Words: Social Networks, Values, University Students, Impact, 

Twiter. 
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مقدمة الدراسـة

لقد أحدثت التطورات التكنولوجية احلديثة يف منتصف عقد التسعينيات من القرن 
املايض، نقلة نوعية وثورة حقيقية يف عامل االتصال، حيث انترشت شــبكة اإلنرتنت يف 
أرجاء املعمورة كافة، وربطت أجزاء هذا العامل املرتامية بفضائها الواسع، ومهدت الطريق 
للمجتمعات كافة للتقارب والتعارف، وتبادل اآلراء واألفكار والرغبات، واستفاد كل 
متصفح هلذه الشــبكة من الوسائط املتعددة املتاحة فيها، وقد أكدت الدراسات احلديثة 
هذا املعنى، فقد أشــارت دراسة املهوس إىل أن أهم النتائج املرتتبة عىل هذه التقنية فتح 
جماالت خصبة من التواصل املعلومايت، وظهر لدينا مفهوم القرية الكونية الصغرية التي 

ختتفي فيها عنارص الزمان واملكان واملسافات واحلدود. )املهوس، 2009: 21(.

 ولقد أحدثت شــبكة اإلنرتنت نقلة نوعية يف العالقات والتفاعالت االجتامعية، 
حيث تعد دراســة اإلنرتنت وتأثرياهتا االجتامعية عىل مســتوى الفرد واملجتمع مطلبًا 
مستمرًا يف ظل ما يموج به املجتمع املعارص من تغريات متالحقة، سواء من خالل مواقعها 
وأدواهتا كاملواقع واخلدمات اجلامعية هلذه الشبكة مثل موقع )Face book، Twitter(؛ 
أو من خالل ما ينشــأ عليها يوميًا من جمموعات، وينترش من معلومات تساعد يف تلبية 
احتياجات األفراد املختلفة لالتصال باآلخريــن، واحلصول عىل املعلومات، وتكوين 
 الصداقات والعالقــات... وما إىل ذلك بعيدًا عن االتصــال املبارش بالعامل اخلارجي.

 )أبو اهلدى، 2011:  397(.

ولقد ظهرت شبكات التواصل االجتامعي مثل: )الفيس بوكـ  تويرتـ  ماي سبيس 
ـ اليف بــوون ـ هاي فايف ـ أوركت ـ تاجد ـ ليكند إن ـ يوتيوب وغريها(، وقد أتاح 
بعض منها مثل: )الفيس بوك والتويرت( تبادل مقاطع الفيديو والصور ومشاركة امللفات 

وإجراء املحادثات الفورية، والتواصل والتفاعل املبارش بني مجهور املتلقني.

ويسجل هلذه الشــبكات كرس احتكار املعلومة، كام أهنا شكلت عامل ضغط عىل 
احلكومات واملســؤولني، ومن هنا بدأت تتجمع وتتحــاور بعض التكتالت واألفراد 
داخل هذه الشبكات، حتمل أفكارًا ورؤى خمتلفة، متقاربة أو موحدة  أحيانًا، ما أثر عىل 
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تلك الشــبكات وزادهتا غنى، وجعلت من الصعب جدًا عىل الرقابة الوصول إليها، أو 
السيطرة عليها، أو جلمها يف حدود معينة، وهو ما يعطي شعورًا أكيدًا بتأثريها عىل القيم 

أيًا كان نوعها.

وتعد القيم كام أشــار الزيود واحدة مــن القضايا التي دار حوهلا جدل كبري نتيجة 
التغريات واملستجدات يف العرص احلديث، والسيام مع تنامي موجات العوملة، وما رافقها 
من تطورات هائلة يف جمال املعلوماتية، وما أحدثه ذلك من تأثري يف النســيج االجتامعي 

والثقايف للمجتمع بشكل عام والنسق القيمي بشكل خاص. )الزيود، 11: 2011(. 

ولقد نشــأ الشــباب اليوم يف عرص تعرضت فيه املجتمعات املحافظة للتغريات 
العاملية يف ظل احلضارة املعارصة والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يميز أنامط احلياة 
ووســائلها ومتطلباهتا، فوقع الشباب فريسة االنفصام يف الشخصية والرصاع بني القيم 

املوروثة والتقاليد املستوردة، ما أصاهبم باحلرية والقلق والتيه.

فهذا الوضع املتباين واملتناقض كام أشــار العزام  بني ما هو موروث وما هو قائم 
يعرض الشباب إىل أنامط خمتلفة من هذه القيم ومرجعيات متباينة، وأحيانًا متناقصة، ما 
يعتقد أنه ينعكس عىل القيم التي حيملها الشباب يف حتديد أنامطهم السلوكية، واجتاهاهتم 

وميوهلم جتاه بعض القضايا واملواقف األرسية. )العزام، 34: 1989(. 

ولقد وجد الشباب ضالتهم يف شبكات التواصل االجتامعي، وخري دليل عىل ذلك 
زيادة مرتادي تلك الشبكات، فقد ترتب عىل انتشار شبكات التواصل االجتامعي تزايدًا 
  Twitter network مطردًا يف اســتخدامها حتى وصل عدد مستخدمي شــبكة التويرت
يف العامل العريب نحو )6.5( ماليني مســتخدم، بينام زاد عدد مســتخدمي الفيس بوك
Face book  عن )800( مليون مســتخدم يف العامل، وجاءت األهداف االجتامعية يف 

مقدمة جماالت االستخدام هلذه الشبكات، يليها البحث عن عمل، وأن )33.0%( من 
السعوديني يستخدمون عدة شبكات للتواصل االجتامعي مع أصدقائهم، يأيت يف مقدمتها 
الفيس بوك بنســبة )57%(، ويليها التويرت بنسبة )30%(، ثم مواقع التواصل األخرى 
بنسبة )23.0%(، وأن )86%( من املستخدمني السعوديني يملكون حسابًا عىل الفيس 

بوك. )مؤمتر اإلعالم اإلسالمي، 2011:  1(. 
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ولقد أشــار الغامدي إىل أنه يف ضوء التأثري السلبي لوســائل اإلعالم عىل القيم 
من خالل الثقافات املفتوحة عىل بعضها البعض وتداول القيم الرديئة، وســعي الدول 
الكربى لفرض ثقافتها وقيمها عىل العامل )الغامدي، 2009: 34ـ35(، فقد ترتب عىل 
ذلك حتول يف القيم  بصورة عامة والقيم االجتامعية بصورة خاصة لدى طالب اجلامعة 
بام حيملونه من رغبة يف التغيري والتجديد ترتب عليها معاناة القديم والشــعور بالتفوق 
والغلبة وحماولة ترسيخ ذلك بسلوكيات غري مقبولة تظهر يف شكل نزعات وسلوكيات 

عدوانية تتضمن اخلروج عىل قواعد الضبط االجتامعي والقيم االجتامعية.

لذا حتاول هذه الدراسة استطالع آراء طالب اجلامعة نحو تأثري شبكات التواصل 
االجتامعي »التويرت نموذجًا« عىل القيم، سواء من ناحية سلبية أم إجيابية مع بيان تأثريها 
عىل القيم االجتامعية؛ هبدف وضع التوصيات املناسبة للحد من التأثريات السلبية وزيادة 

التأثريات اإلجيابية.

مشكلة الدراسة
تعتمد شبكات التواصل االجتامعي عىل االتصال بني جمموعة من األفراد هلم نفس 
امليول واالهتاممات، لذلك تعرف بأهنا:  »منظومة من الشبكات اإللكرتونية التي تسمح 
للمشــرتك فيها بإنشــاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه خالل نظام اجتامعي إلكرتوين 
مــع أعضاء آخرين لدهيم نفس االهتاممات وامليــول واهلوايات، أو مجعه مع أصدقائه« 

)الشهري، 2008: 12(.

واهلدف من هذه الشبكات هو تبادل اآلراء واألفكار والتقدم بمقرتحات وحلول 
للمشكالت التي تواجه املتشاركني يف احلوار، فهى عبارة عن: »شبكات إلكرتونية جتمع 
جمموعة من األفراد ذوي ميول واجتاهات متقاربــة، للتواصل وتبادل األفكار واآلراء 
واملقرتحات«. )مؤمتر اإلعالم اإلسالمي، 2011: 3(. يف عرص يموج بالتغريات العاملية 
املعارصة، عرص العوملة واملعلوماتية، الذي أثر تأثريًا كبريًا يف املجتمعات اإلنسانية وثقافاهتا 

وأنساقها القيمية السائدة.

ويف ضوء هذا املعنى يذكر وطفة ذلك التأثري الكبري »الذي يامرسه النظام اإلعالمي 
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العاملي، عرب اإلنرتنت والفضائيات ووسائل امليديا واالتصال، التي تعمل بصورة مستمرة 
عىل تشــكيل نظام تربوي ضوئي وإلكرتوين يعمل عىل تعزيــز القيم العوملية اجلديدة، 
 التــي تصب يف خدمة املصالح االقتصادية الكربى للمؤسســات والرشكات العاملية«. 

)وطفة، 2002: 222(.

وفيام يتعلق بالتغري يف القيم  ومدلوالهتا لدى الشباب اجلامعي، فقد تبني يف الدراسة 
التي أجراها )خليفة، 2004( بعنوان »التغيري يف نسق القيم لدى الشباب اجلامعي مظاهره 
وأسبابه«، أن هناك كثريًا من القيم واالجتاهات السلبية التي انترشت بني الشباب اجلامعي 
من أمهها: التدخني، واالختالط اجلنيس، واالهتامم الزائد باملوضة، وهى تكشــف عن 
خلل واضح يف منظومة قيم الشــباب اجلامعي، حيث حدث نوع من التخيل عن العديد 

من القيم اإلجيابية وتبني بعض القيم السلبية، أو احتضاهنا.

لذلك يمكن أن تسهم القيم يف التحكم يف استخدام شبكات التواصل االجتامعي 
سواء باإلقبال عىل استخدام هذه الشبكات أو رفض استخدامها، أو استخدامها عىل نحو 
مرشوع أو غري مرشوع، فالقيم من هذا املنطلق يمكن أن تسهم يف وقاية الفرد من خماطر 
االتصال واالستفادة من منجزات التقنية احلديثة يف تقليل نفقات التواصل مع اآلخرين 
واالطمئنان عليهم، وكذلك يرتتب عىل تدين مستويات القيم ارتكاب سلوكيات سلبية 
بسبب غياب النسق القيمي املتوازن الذي يعمل كرقيب ذايت عىل االجتاهات والسلوكيات 
ما يسهم يف خماطر متنوعة نتيجة التواصل السلبي الذي يتيح الفرص الرتكاب خمالفات 
رشعية والتعارف بني الشباب والفتيات، وما يرتتب عليه من جماالت ابتزاز، والوصول 
إىل حمتويات غري مناسبة، وإقامة عالقات غري مرشوعة، بجانب إبعاد أفراد املجتمع عن 
التواصــل االجتامعي املبارش، والرتويج لتعاطي املخدرات وارتكاب اجلرائم، وكذلك 
إمكانية تلفيق أفكار متطرفة يرتتب عليها إشــاعة الفوىض وزعزعة األمن واالستقرار 

)اخلطيب، 2006: 22(.

ولقد أشارت دراسة عبد الســالم إىل وجود تأثري سلبي وإجيايب لشبكة اإلنرتنت 
التي تعد تويرت أهم أدواهتا، حيث ذكر أن االتصال عرب اإلنرتنت يعمل عىل توسيع شبكة 
عالقات الفرد االجتامعية مع اآلخرين عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل، برصف 
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النظر عن خلفياهتم السياســية، واالقتصادية واالجتامعية، والعرقية، واجلنسية. ويتيح 
لألفراد فرصة تقديم أنفسهم لآلخرين »Self-Presentation«بحرية كبرية، ودون قيود 
ويالحظ من خالل مشاهدة األنامط السلوكية االجتامعية عىل أرض الواقع، أن هناك زيادة 
مستمرة وإقبااًل مرتفعًا ألعداد الناس، ومن خمتلف فئات املجتمع املستخدمني لإلنرتنت، 
وبخاصة فئة الشباب، قد يصل استخدامهم، إىل درجة اإلدمان، ما يؤثر عىل سلوكهم، 
وعىل عالقاهتم االجتامعية، وطرق التفكري يف التعامل مع متغريات احلياة، الذي من شأنه 
تعزيز القيم الفردية بداًل من القيم االجتامعية وقيم العمل اجلامعي املشــرتك الذي يمثل 

عنرصًا مهاًم يف ثقافة املجتمع. )عبدالسالم، 2012: 3602(.

ومن هنا جاءت الدراسة احلالية لكي تبني بصورة ميدانية اآلثار السلبية واإلجيابية 
لشــبكة التواصل االجتامعي »تويرت« مع بيان تأثريها عىل القيم االجتامعية، وذلك من 
خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيس التايل: ما أثر شبكات التواصل االجتامعي »التويرت 

نموذجًا« عىل القيم لدى طالب اجلامعة ؟

أهـداف الدراسـة
من خالل هدف الدراسة الرئيس: بيان أثر شبكات التواصل االجتامعي »التويرت 
نموذجًا« عىل القيم لدى طالب اجلامعة. يمكن صياغة أهداف الدراســة الفرعية عىل 

النحو التايل: 
1 ـ بيان اآلثار الســلبية املرتتبة عىل اســتخدام طالب اجلامعة لشبكات التواصل 

االجتامعي.
2 ـ بيان اآلثار اإلجيابية املرتتبة عىل اســتخدام طالب اجلامعة لشبكات التواصل 

االجتامعي.
3ـ  بيان أثر شــبكات التواصل االجتامعــي يف تغيري القيم االجتامعية لدى طالب 

اجلامعة.
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أسئلـة الدراسـة
من خالل تســاؤل الدراسة الرئيس: ما أثر شبكات التواصل االجتامعي »التويرت 
نموذجًا« عىل القيم لدى طالب اجلامعة ؟ يمكن صياغة تســاؤالت الدراســة الفرعية 

عىل النحو التايل: 
1 ـ ما اآلثار الســلبية املرتتبة عىل اســتخدام طالب اجلامعة لشــبكات التواصل 

االجتامعي ؟
2ـ  مــا اآلثار اإلجيابية املرتتبة عىل اســتخدام طالب اجلامعة لشــبكات التواصل 

االجتامعي ؟
3ـ  مــا أثر شــبكات التواصل االجتامعي يف تغيري القيــم االجتامعية لدى طالب 

اجلامعة ؟

أمهية الدراسـة  

يمكن بيان أمهية الدراسة يف ضوء االعتبارات التالية:
1 ـ تتضح أمهية الدراســة يف ضوء الدور املهم الــذي جيب أن تقوم به اجلامعة يف 
احلفاظ عىل قيــم أبنائها الطالب خاصة القيم االجتامعيــة، فقد أكد حمافظة 
أن طلبة اجلامعات يشــّكلون يف كل أمة ضمريها احلي وأملها يف حياة أفضل 
وعدهتا للمستقبل؛ لذا فإن اجلامعات معنية ببذل أقىص اجلهود لرتبيتهم تربية 
جيدة ملواجهة احلياة وحتديات املستقبل، وأن هتيئ هلم املناخ العلمي والنفيس 
واالجتامعي من أجل ذلك، باعتبارها املحور األســايس للعملية التدريســية 

والبحث العلمي )حمافظة، 2000(. 
2ـ  هناك العديد من الدراسات التي توصلت  إىل أمهية دور اجلامعة يف إجياد توجهات 
قيمية بعينها. وبالرغم من صعوبة الوقوف عىل سبب بعينه يكون مسئواًل عن 
هذه التغريات يف التوجهــات القيمية لدى الطالب، فخربة احلياة األكاديمية 
هى خربة متعددة اجلوانب واألبعاد. إال أن بعض الدراســات أشارت إىل أن 
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شباب اجلامعة قد ارتأى يف اخلربات األكاديمية تأثريًا أكرب عىل القيم، مما ارتآها 
يف اخلربات غري األكاديمية. )الزيود، 2011: 15(. 

3 ـ اآلثار الســلبية الناجتة عن التغري يف القيم أيًا كان نوعها، فقد أشــارت دراسة 
أبوعيطة، واملشــهداين إىل أن اإلنرتنت يعد من أهم وسائل االتصال احلديثة 
واملتطورة، التي تنقل األفكار واآلراء والثقافات العاملية بكل أبعادها، ومنها 
الظواهر الســلبية التي تؤدي إىل تغيري القيم واالجتاهات والتقاليد واألعراف 
الســائدة يف املجتمعات، وقد ينتج عنها صعوبة النوعية لتغري سلوك األفراد، 
والتأثري والتأثر هبذه التقنية، وبخاصة قيم األفراد واجتاهاهتم؛ ألهنا بمثابة صامم 

األمان ألي نظام اجتامعي.
4 ـ يمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة  يف تبرصة اآلباء باآلثار السلبية لشبكة 
التواصل االجتامعي »تويرت«، وكيف ينبغي هلم أن يتعرفوا عىل هذه التقنية حتى 

يمكن عمل مراقبة ألبنائهم. )أبو عيطة؛ املشهداين، 2004(.
5 ـ يمكن أن يســاعد متخذي القرار يف وســائل اإلعالم، واملؤسسات اجلامعية 
املختلفة بام فيها جامعة امللك ســعود بأمهية مرحلة الشــباب، وكيف يمكن 
إكســاهبم قيم وأخالقيات ديننا احلنيف، وكيف يمكن لشــبكات التواصل 

االجتامعي أن تؤثر عىل قيم الشباب أو الطالب يف سن املرحلة اجلامعية.

مصطلحات الدراسة

1ـ شبكات التواصل االجتامعي

تعرف الشــبكات يف اللغة كام أشــار الرازي بأهنا مشــتقة من: اخللط والتداخل، 
واشتبك الظالم اختلط. )الرازي، 2004: 166(.

أمــا التواصل فيعرف يف اللغة كام أشــار الفيومي بقولــه: »وصلت اليشء بغريه 
 وصــاًل فاتصل به، والوصل ضد اهلجر، وبينهام تواصل أي اتصال مســتمر ال ينقطع. 

)الفيومي، 2000: 393(.
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أما مصطلح شــبكات التواصل االجتامعي فيعرف من وجهة نظر الشهري بأنه:  
»منظومة من الشــبكات اإللكرتونية التي تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص به، 
ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتامعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لدهيم نفس االهتاممات 

وامليول، أو مجعه مع أصدقائه«. )الشهري، 2008: 12(.

وتعرف إجرائيًا بأهنا: شــبكة التويرت التي يستخدمها طالب جامعة امللك سعود 
للتواصل مع الطالب بأشكاله املتعددة واملتنوعة حسب ما تتيحه إمكانات شبكة تويرت.

)Twitter( 2ـ شبكة التويرت

 تويــرت يعني املغرد، وهــو عبارة عــن موقع من فئــة املواقــع االجتامعية تقنية 
Micro blogging أو التدوين القصري، فكرته ببساطة بأن تؤسس جمموعة من أصدقائك 

وزمالئك يف العمل وأقاربك. ومن ثم تستمر بشكل متكرر باإلجابة عن السؤال »ماذا 
تفعل اآلن ؟ وهو بذلك يتحول إىل أمجل وســيلة إلخبار األشــخاص الذين هيمونك 
بــامذا تفعل اآلن، باإلضافة لذلك، فإنه يبقيك عىل اطالع دائم عىل ماذا يفعلون. وهذه 
اخلدمة جمانية، واملوقع إىل اآلن ال حيمل أي شكل من أشكال اإلعالن املأجور فيه. ويتم 
اســتخدام هذا املوقع يف الوقت احلايل من قبل األشخاص أو الرشكات أو املجموعات 
لتبادل األفكار واألخبار وخالفه. كل ما عىل من يريد الدخول إىل هذا العامل إال أن يتوجه 
إىل http: //twitter.com ويقوم بإنشاء حساب فيه، ومن ثم يبارش بإضافة أصدقائه ومن 

يرغب بتتبع أخبارهم. )مؤمتر اإلعالم اإلسالمي، 2011: 6(.

وموقع توتري يمثل إحدى منصات التواصل االجتامعي األخرى، التي كان هلا قوة 
مؤثرة عىل مستويات عدة خالل الربع األول من العام. ولقد جتاوز عدد مستخدمي تويرت 
200 مليون يف هناية 3 مارس للعام ذاته، ليبلغ إمجايل عدد التغريدات التي يرسلها هؤالء 

أربعة مليارات تغريدة شهريًا. )العامري، 2013: 124(.

ويرى الباحث أن تأثريات شبكات التواصل االجتامعي قد حتمل األثر اإلجيايب أو 
السلبي، وقد تؤثر عىل القيم؛ ألهنا حتمل االتصال املتبادل بالصوت والصورة أو كليهام 
بني أفراد هلم نفس امليول واالهتاممات، مع إمكانية التشــارك يف املواد واملحتوى وتبادل 
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اآلراء واألفكار واملقرتحات وعالقة ذلك باكتســاب قيم إجيابية أو ســلبية من خالل 
تسجيل املالحظات والتعليقات حول أي موضوع اجتامعي.

3ـ القيـم

م: أي قدر الــيشء وثمنه، وكتاب قيم أي ذو قيمة،  القيم يف اللغة مشــتقة »من قوَّ
وتقييم اليشء إعطاؤه قيمة، والتقويم إزالة العوج«. )الفريوز آبادي، 2003: 1062(. 

ويف االصطــالح تعرف القيم بأهنــا: »اجتاهات وميول األفــراد ألوضاع معينة 
حتركهم يف البيئة املحيطة، أو هو اعتقاد وعمل الفرد من منطلق معني ويمكن من خالهلا 
 التعرف عىل اجتاهاته بشكل أفضل، حيث يتوقف تفاعله يف املستقبل عىل قيم الشخص« 

 )عبوي، 2007:  173(.

ويرى الباحث يف تعريفه اإلجرائي أن القيم من أكثر سامت الشخصية تأثرًا بشبكات 
التواصل االجتامعي، وهى حمصلة تفاعل اإلنســان بإمكاناته الشــخصية مع متغريات 
اجتامعية وثقافية معينة )شــبكات التواصل االجتامعــي(، ويف فرتة زمنية معينة، حيث 
توجه ســلوك األفراد وأحكامهم، وهو ما يعطي لشــبكات التواصل االجتامعي تأثريًا 

إجيابيًا وسلبيًا عىل قيم طالب اجلامعة.

4ـ اجلامعـة

تعرفها )الربعــي، 2002: 290( بأهنا »املؤسســة الرتبوية التــي تقدم لطالهبا 
احلاصلني عىل شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادهلا، تعلياًم نظريًا معرفيًا ثقافيًا، يتبنى أسسًا 
أيديولوجية، وإنسانية. يالزمه تدريب مهني فني، هبدف إخراجهم إىل احلياة العامة كأفراد 
منتجني، فضاًل عن إسهامها يف معاجلة القضايا احليوية التي تظهر عىل فرتات متفاوتة يف 
املجتمع، وتؤثر عىل تفاعالت هؤالء الطالب املختلفة يف جمتمعهم، بام متلكه من قدرات 

أكاديمية وأيديولوجية وبرشية«.

ويقصد باجلامعة إجرائيًا جامعة امللك سعود، وما تشمله من طالب يف مستويات 
دراسية وختصصات جامعية خمتلفة.
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اإلطـار النظـري
يتناول اإلطار النظري األدبيات التالية: 

أوال: املفهوم النظري للقيم

يعد مفهوم القيم من املفاهيم الشائعة يف خمتلف العلوم االجتامعية واإلنسانية، إال 
أنــه ال يوجد ثمة اتفاق بني العلامء حــول تعريف موحد هلذا املفهوم، وذلك الختالف 
منطلقاهتــم الفكرية وحقوهلم الدراســية. فلقد تعددت تعريفــات القيم يف األدبيات 
االجتامعية والنفســية بقدر يكاد يوازي من حتدثوا فيهــا. ومن بني التعريفات املختلفة 
ملفهوم القيم ما يــي:  يعرفها تالكوت بارســونز )Talkott Parsons( بأهنا »عنرص يف 
نســق رمزي مشــرتك يعد معيارًا، أو مســتوى لالختيار بني بدائل التوجيه التي توجد 
يف املوقــف«. ويعرفها بأهنا »املعايري التي حتكــم هبا عىل كون اليشء مرغوبًا فيه، أو غري 
مرغوب فيه«. )Parsons, 1964, p.12(، ويعرفها )شــوارت Schwart( بأهنا: »عبارة 
عن مفاهيم، أو تصورات للمرغوب، تتعلق برضب من رضوب الســلوك، أو غاية من 
 الغايات، وتســمو أو تعلو عىل املواقف النوعية، ويمكن ترتيبها حسب أمهيتها النسبية 
)Schwart, 1987, p.550( ويعرفها هوفستاد )Hofstad( بأهنا: »اعتقادات عامة حتدد 
 .)Hofstad, 1990, p.286( .»الصواب من اخلطأ، واألشياء املفضلة من غري املفضلة

وعليــه، فإن القيم من وجهة نظر الباحث هــى:  جمموعة من املعتقدات واملبادئ 
الكامنة لدى الفرد التي تعمل عىل توجيه ســلوكه وضبطه، وتنظيم عالقاته يف املجتمع 

)وسط اجلامعة( يف مجيع نواحي احلياة.

ويمكن تعريفها أيضًا بأهنا: جمموعة من املعايري واألحكام التي تتكون لدى الفرد 
مــن خالل تفاعله مع املواقف واخلربات الفرديــة واالجتامعية بحيث متكنه من اختيار 
أهداف وتوجهات حلياته، يراها جديرة بتوظيف إمكاناته، وتتجسد خالل االهتاممات، 

أو االجتاهات، أو السلوك العلمي، أو اللفظي بطريقة مبارشة وغري مبارشة.
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ثانيا:  خصائص القيم

متتاز القيم بمجموعة مــن اخلصائص التي متيزها من غريها من املفاهيم األخرى 
كاحلاجــة، أو الدافع، أو املعتقد، أو االجتاه، أو الســلوك. ويمكن إمجال أمهها فيام يي:  

)عقيل، وأبو التمن، 2001(.
ـ أهنا إنسانية؛ بمعنى أهنا ختتص بالبرش دون غريهم، وهذا ما يميزها عن احلاجات 

التي ال ختص البرش.
ـ أهنــا غري مرتبطة بزمن معني، فالقيم إدراك يرتبط باملايض واحلارض واملســتقبل، 

وهى هبذا املعنى تبتعد عن معنى الرغبات، أو امليول التي ترتبط باحلارض فقط.
ـ أهنا متتلك صفة الضدية، فلكل قيمة ضدها، ما جيعل هلا قطبًا إجيابيًا، وقطبًا سلبيًا، 
والقطب اإلجيايب هو وحده الذي يشكل القيمة، يف حني يمثل القطب السالب ما 

يمكن أن نسميه )ضد القيمة، أو عكس القيمة(. 
ـ املعيارية:  بمعنى أن القيم تعد بمثابة معيار إلصدار األحكام تقيس وتقُيم وتفرس 

وتعلل من خالهلا السلوك اإلنساين.
ـ أهنا نسبية؛ أي أهنا ليست مطلقة، بل متتاز بالثبات النسبي، وهى ختتلف من جمتمع 

آلخر تبعًا لعوامل املكان والزمان والثقافة واجلغرافيا واأليديولوجيا.
ـ أهنا متعلمة؛ أي أهنا مكتسبة من خالل البيئة وليست وراثية، بمعنى أنه يتم تعلمها 

واكتساهبا عن طريق مؤسسات التنشئة االجتامعية املختلفة.
ـ أهنا ذاتية؛ بمعنى أن وزن القيمة وأمهيتها خيتلف من فرد آلخر.

ثالثا: وظائف القيم عىل املستوى الفردي:

1ـ  أهنا هتيئ لألفراد اختيارات معينة حتدد السلوك الصادر عنهم، فهى تلعب دورًا 
مهاًم يف تشــكيل الشخصية الفردية وحتديد أهدافها يف إطار معياري صحيح، 
كام أهنا تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه؛ ليكون قادرًا عىل التكيف 

والتوافق بصورة إجيابية.
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2 ـ حتقق للفرد اإلحســاس باألمان، فهو يســتعني هبا عىل مواجهة ضعف نفسه 
والتحديات التي تواجهه يف حياته.

3 ـ تعطي للفرد فرصة للتعبري عن نفسه وتأكيد ذاته.
4 ـ تدفع الفرد لتحســني إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤية أمامه، ومن ثم تساعده 

عىل فهم العامل من حوله وتوسع إطاره املرجعي يف فهم حياته وعالقاته.
5ـ  تعمل عىل إصالح الفرد نفسيًا وخلقيًا وتوجهه نحو اإلحسان واخلري والواجب.
 6 ـ تعمــل عــىل ضبط الفرد لشــهواته كــي ال تتغلــب عىل عقلــه ووجدانه. 

 )الزيود، 2011:  28، 29(.

رابعا: وظائف القيم عىل املستوى االجتامعي

1ـ حتافظ عىل متاسك املجتمع، فتحدد له أهداف حياته ومثله العليا ومبادئه الثابتة.
2ـ  تســاعد املجتمع عىل مواجهة التغريات التي حتدث فيه بتحديدها االختيارات 
الصحيحة، وذلك يسهل عىل الناس حياهتم، وحيفظ للمجتمع استقراره وكيانه 

يف إطار موحد.
3ـ  تربط أجزاء ثقافة املجتمع ببعضها حتى تبدو متناسقة، كام أهنا تعمل عىل إعطاء 
النظم االجتامعية أساســاً عقليًا يصبح عقيدة يف ذهن أعضاء املجتمع املنتمني 

إىل هذه الثقافة.
4ـ  تقي املجتمع من األنانية املفرطة والنزعات والشهوات الطائشة، فالقيم واملبادئ 

يف أي مجاعة هي اهلدف الذي يسعى مجيع أعضائها للوصول إليه.
5ـ  تزود املجتمع بالصيغة التي يتعامل هبا مع العامل وحتدد له أهداف ومربرات وجوده 
ومن ثم يسلك يف ضوئها، وحتدد لألفراد سلوكياهتم. )الزيود، 2011: 29(

الدراسـات السابقـة
يعرض الباحث إلسهامات الدراسات السابقة يف جمال شبكات التواصل االجتامعي 
والقيم، وقد تعامل الباحث مع الدراسات السابقة من خالل استعراض الدراسات التي 
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تناولت شبكات التواصل االجتامعي، والدراسات التي تناولت القيم، وبعض الدراسات 
التــي تناولت تأثري اإلنرتنت عىل القيم، مع احلرص عىل ترتيبها من األقدم إىل األحدث 

زمنيًا لبيان تصاعد االهتامم البحثي هبذا املجال، ومن هذه الدراسات:

أجرى العقيل )2001( دراســة بعنوان: »أثر تكنولوجيا املعلومات عىل الشباب 
السعودي اجلامعي بمدينة الرياض«، واهلدف منها معرفة العالقة بني اإلنسان االجتامعي 
واملعلومات والتكنولوجيا، وتأثري هذه التكنولوجيا يف حياة املجتمع وخاصة فئة الشباب 
والوظائف واخلدمات التي تؤدهيا هذه التقنية للمتعاملني معها واملجتمع، وقد تم إجراء 
الدراسة امليدانية  عىل عينة من الطالب الذكور املنتظمني يف البكالوريوس بجامعة امللك 
ســعود وجامعة اإلمام بمدينة الرياض، واســتخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل، 
وقد أظهرت الدراسة أن مفردات العينة يشاهدون القنوات الفضائية العربية واألجنبية 
ا  واإلنرتنت من أجل املتعة، كام يؤكدون أن استعامل القنوات الفضائية يؤدي دورًا إجيابيًّ

مهامًّ يف املجتمع السعودي يف ظل غياب املنافسة املحلية.

كام أجرى الشويقي )2003( دراسة بعنوان: »بعض املشكالت السلوكية املرتبطة 
باســتخدام اإلنرتنت لدى الشباب الســعودي«، هدفت إىل معرفة املشكالت النفسية 
الســتخدام اإلنرتنت من خالل اآلثار عىل اجلوانب اخللقية والوقت واالقتصاد املنزيل 
والعالقات اإلنســانية، واســتخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي، وأداة الدراسة 
هى االســتبيان، وتكونت عينة البحث من )100( فرد من طالب اجلامعات السعودية 
ما بني )15ـ20سنة( املرتددين عىل مقاهي اإلنرتنت، وأظهرت نتائج الدراسة أن %95 
من أفراد الدراســة يرون أن اإلنرتنت له دور فعال يف تنمية أنامط سلوكية جديدة، وأن 
األنامط الســلوكية املكتسبة تتناىف مع القيم اخللقية اإلسالمية، حيث إن من أفراد العينة 
من يــرون أن اإلنرتنت ينرش الفضيلة و62% عكس ذلــك، وأن 75% من أفراد العينة 
يرون أن اإلنرتنت يعزز الرذيلة، و65% يرون أن اإلنرتنت وسيلة فعالة إلضعاف القيم 

اإلسالمية للشباب املسلم.

وقد قام كل من أبو عيطة، واملشهداين )2004م( بدراسة تناولت: عالقة اإلنرتنت 
بالقيــم واالجتاهات العلمية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة اهلاشــمية. وقد 



املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريبـ  املجلد 31ـ  العدد )61( 193ـ  226 الرياض )2014م( )1436هـ(

209 208

هدفت الدراسة إىل معرفة عالقة استخدام اإلنرتنت واملعلومات حوله بالقيم واالجتاهات 
العلميــة لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة اهلاشــمية، ولتحقيق هذا اهلدف تم 
تطبيقــه ثالث أدوات للدراســة: اختبار االجتاهات العلمية ومقياس القيم واســتبيان 
حول اســتخدام اإلنرتنت واملعلومات حوله، وقد تكونت عينة الدراســة من )166( 
طالبــًا وطالبة من كلية العلوم الرتبوية )102( من اإلناث )64( من  الذكور، ممن أهنوا 
)60( ساعة معتمدة يف دراساهتم اجلامعية، وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية منتظمة. 
وقد أشارت نتائج الدراســة إىل أن هناك اختالفًا بني الطلبة الذكور واإلناث يف ترتيب 
معلوماهتم حول اإلنرتنت واســتخداماته والقيم وفق: متغريات الدراسة، املستويات 
الدراســية والتخصصات املختلفة، كام أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباط دالة بني 
القيم الوسيلية واالجتاهات العلمية، وبني معلومات الطلبة حول اإلنرتنت واستخداماهتم 

له والقيم الوسيلية.
كام أجرى سعيد )2005( دراسة بعنوان: »أثر اإلنرتنت والبث الفضائي عىل القيم 
اخللقية يف املدرسة الثانوية باململكة العربية السعودية يف عرص العوملة« دراسة ميدانية من 
وجهة نظر معلمي ســت مدارس ثانوية بمنطقة الباحة التعليمية، وقد هدفت الدراسة 
إىل معرفة وجهة نظر معلمي املدارس الثانوية العامة بمنطقة الباحة، عن اآلثار اإلجيابية 
والســلبية للعوملة عىل القيم اخللقية يف املدرسة الثانوية باململكة العربية السعودية، وقد 
اســتخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي، وشملت عينة الدراسة )137( معلاًم يف 
ســت مدارس تم اختيارهم من حمافظات منطقة الباحة التعليمية اخلمسة، حيث كانت 
العينة عشــوائية معتمدة عىل التوزيع اجلغرايف للمنطقة. وقد أشارت نتائج الدراسة إىل 
أن هناك آثارًا إجيابية وسلبية للبث الفضائي واإلنرتنت، حيث إن اآلثار السلبية أكثر من 
اآلثار اإلجيابية، كام أوضحــت النتائج أن للمعلم دورًا كبريًا يف طرق احلامية واملواجهة 

ألخطار العوملة عىل املتعلمني باملدرسة الثانوية باململكة العربية السعودية.
 ،)Alexandra Rankin Macgill, 2007) كام قام الكســندرا رينكي ماكيجــال
بدراســة هدفت إىل التعرف عىل مدى استخدام اآلباء واملراهقني األمريكيني لإلنرتنت 
والتعــرف عىل آراء اآلباء يف اســتخدام أبنائهــم املراهقني لإلنرتنــت، وقد توصلت 
الدراســة إىل عدة نتائج منها: أن الشباب أكثر استخدامًا لإلنرتنت من والدهيم وأكدوا 
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أن التكنولوجيا الرقمية جتعل حياهتم أكثر ســهولة، كام أكدت الدراسة أن أغلبية اآلباء 
أكدوا أن اإلنرتنت هو عامل مفيد يف حياة أبنائهم. كام أكد اآلباء واألبناء أن التكنولوجيا 
الرقمية ما زالت تنمو داخل األرس، كام أن معظم اآلباء حياولون مشاركة الشباب يف احلياة 
اإللكرتونية. باإلضافة إىل أن الوالدين أكثر قلقًا بشــأن حمتوى وسائل اإلعالم ومقدار 

الوقت الذي يقضيه األبناء أمام اإلنرتنت.

وقد أجرى مركز شؤون املرأة )2011م( دراسة بعنوان: »الشباب وشبكة التواصل 
االجتامعي« وقد أجريت الدراســة يف قطاع غزة عىل عينة مقدارها )1500( من خمتلف 
فئات املجتمع الفلسطيني الذكور واإلناث بالتطبيق عىل القطاع اخلاص واملنظامت األهلية 
واملنظامت احلقوقية والنسوية، والنقابات املهنية، واملوظفني، والطالب، واألكاديميني، 
وتوصلت إىل عدد من النتائج من أمهها:  استخدام غالبية مستخدمي شبكات التواصل 
االجتامعي أسامء مســتعارة، وأن أهم أدوات التواصل االجتامعي املستخدمة هي عىل 
الرتتيــب:  الربيــد اإللكرتوين، وحمركات البحــث، وموقع الفيس بــوك. وأن غالبية 
مســتخدمي شبكات التواصل االجتامعي لدهيم حســاب يف إحدى شبكات التواصل 
االجتامعي كالفيس بوك واليوتيوب والتويرت. وأن غالبية املبحوثني يستخدمون شبكات 
التواصل االجتامعي منذ أكثر من عامني. كام بينت النتائج أن أهم أســباب املشاركة يف 
شبكة التواصل االجتامعي واستخدامها هى: الرغبة يف التعبري عن وجهة النظر بحرية، 
تنمية املهــارات املختلفة وتعزيز الذات، والتواصل وإنشــاء الصداقات، والتعبري عن 

املشاعر والتنفيس عن االنفعاالت املكبوتة.

التعليق عىل الدراسات والبحوث السابقة

ال شك أن للدراسات السابقة أمهية كبرية لدى الباحثني كافة، وقد يستفيد من هذه 
الدراسات الباحثون أو اجلهات البحثية األخرى إذا كانت تتعلق بموضوعات بحوثهم 
أو تقرتب منها يف اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وحتقيق أهدافها، ومن خالهلا يتوصل 
الباحثون إىل نتائج واســتنتاجات ومقرتحات قد تســهم يف إثراء موضوعاهتم البحثية، 
التي من شــأهنا أن تعوض النقص احلاصل يف الدراســات التي ســبقتها، ويالحظ أن 
معظم الدراســات الســابقة التي اعتمدها الباحث يف هذه الدراسة وبالرغم من قلتها، 
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فقد تناولت إىل حد ما بعض اجلوانب األساســية من هذه الدراســة، وأشارت إىل تأثري 
اإلعالم اجلديد متمثاًل يف شــبكات التواصل االجتامعي، ومنها شبكة تويرت عىل القيم، 

وإن كانت الدراسات تناولت شبكة اإلنرتنت بصورة عامة.

وقد اقرتبت بعض الدراســات من هذه الدراســة يف تأكيد وإثبات تأثري شبكات 
التواصل االجتامعي عىل القيم، ومنها القيم االجتامعية، وهو اهلدف الذي يسعى الباحث 
يف التوصل إليه يف هذه الدراســة، واختلفت بعض الدراسات عن هذه الدراسة، لكون 
أغلبهــا ركز عىل تأثري اإلنرتنــت والفيس بوك ومل يتطرق إىل باقي شــبكات التواصل 
االجتامعــي األخرى، ما عدا بعضًا منها تناول )تويــرت واليوتيوب( إىل جانب )الفيس 
بوك(، ويف دراســة واحدة تم التطرق إىل )تويرت( جنبًا إىل جنب مع )الفيس بوك(، وأن 
أغلب الدراسات التي تناولت )الفيس بوك(، ركزت عىل اجلانب السلبي فقط. بينام يسعى 
الباحث من خالل هذه الدراسة إىل تقديم حتليل موضوعي لسلبيات وإجيابيات شبكات 
التواصل االجتامعي، بجانب تأثريها عىل القيم االجتامعية وهو ما يعطي للدراسة احلالية 

أمهيتها يف اجلانب التطبيقي أو العميل.

منهجية الدراسـة

منهج الدراسة
يف ضوء موضوع الدراســة، وما تســعى إىل حتقيقه من أهداف، استخدم الباحث 
املنهج الوصفي التحلييل الذي يعرف بأنه »املنهج الذي ال يتوقف فقط عند وصف مجع 
البيانات املتعلقة بالظاهرة، بل يتعداه إىل حدود استقصاء مظاهرها وعالقاهتا املختلفة، 
وكذلك يقوم عىل حتليل الظاهرة وتفســريها والوصول إىل استنتاجات يف تطوير الواقع 

وحتسينه«. )العساف، 2003م، ص 235(. 

جمتمـع الدراسـة
يتكون جمتمع الدراســة من مجيع الطالب املنتسبني جلامعة امللك سعود بالرياض 
لعام 1434/1433هـ البالغ عددهم )31003(. )عامدة شــؤون القبول والتسجيل 

لعام 1434هـ(.
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عينة الدراسـة
تتكون العينة األساســية للدراســة احلالية من )2274( من طالب جامعة امللك 
ســعود بالرياض عىل اختالف ختصصاهتم العلمية، وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية 
وقام الباحث بتوزيع )3000( اســتبانة اسرتد منها )2351( اســتبانة، واستبعد منها 
)77( استبانة، لعدم صالحيتها للتحليل لتكون العينة النهائية )2274( استبانة صاحلة 

للتحليل اإلحصائي.

أداة الدراسـة 
نظرًا لطبيعة موضوع الدراسة، ولصعوبة احلصول عىل البيانات الالزمة باستخدام 
املقابلة  أو املالحظة، فسوف يعتمد الباحث يف احلصول عىل املعلومات الالزمة عن طريق 
االستبانة التي قام الباحث بتصميمها، الرجوع إىل الدراسات السابقة باإلضافة إىل خربة 

الباحث. وتكونت االستبانة من جزأين:

اجلزء األول: وخيتص باملتغريات الشــخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، ممثلة يف: 
العمر، احلالة االجتامعية، التخصص الدرايس، وغريها.

اجلزء الثاين: ويتكون من )48( فقرة، مقسمة عىل ثالثة حماور عىل النحو التايل: 

املحور األول: ويقيس اآلثار الســلبية الناجتة عن اســتخدام شــبكات التواصل 
االجتامعي، ويشتمل عىل )15( عبارة.

املحــور الثاين ويقيس اآلثــار اإلجيابية الناجتة عن اســتخدام مواقــع التواصل 
االجتامعي، ويشتمل عىل )17( عبارة.

املحور الثالث:  ويقيس أثر شبكات التواصل االجتامعي يف تغيري القيم االجتامعية 
لدى طالب اجلامعة، ويشــتمل عىل )16( عبارة. وقد قام الباحث بحســاب الصدق 
الظاهــري بعرضها عىل عــدد من املحكمني، وبلغ عدد املحكمــني )7( حمكمني. ويف 
ضوء آراء املحكمني قام الباحث بإعداد أداة هذه الدراســة بصورهتا النهائية، وامللحق 
رقم )2( يوضح أدايت املالحظة واملقابلة يف صورهتا النهائية. كام قام الباحث بحســاب 
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االتســاق الداخيل لفقرات أداة الدراسة، وذلك بحســاب معامالت ارتباط بريسون 
 بــني كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة لــه، وتراوحت معامالت االرتباط بني 
)0.432، 0.718( وهــي معامالت ارتباط دالة مجيعها عند مســتوى داللة 0.01 
فأقل، ما يدل عىل صالحية االســتبانة للتطبيق امليداين. وبالنســبة لثبات االستبانة فقد 
تم التحقق من ثبات أداة الدراســة بطريقة )ألفا ـ كرونبــاخ(، حيث أظهرت قيمته أن 
أداة الدراســة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، حيث تراوحــت قيم معامل الثبات بني 
)0.832، 0.904(، كام بلغ معامل الثبات الكيل )0.917( ما يؤكد صالحية األداة 

للتطبيق امليداين.

عرض نتائج الدراسة

إجابة التســاؤل األول:  ما اآلثار السلبية املرتتبة عىل استخدام طالب اجلامعة 
لشبكات التواصل االجتامعي ؟اجلدول رقم )1( استجابات أفراد عينة الدراسة 
عىل عبارات حمور اآلثار السلبية املرتتبة عىل استخدام طالب اجلامعة لشبكات 

التواصل االجتامعي، مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

العبارةم
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الرتتيب

3.931.091التمكن من إجراء عالقات غري رشعية مع اجلنس اآلخر.3

3.750.932اإلمهال يف الشعائر الدينية مثل تأخر الصالة.12

3.741.003أدت إىل عزلتي وضعف تفاعيل مع املجتمع.6

3.691.014تضعف قدرايت عىل التعبري.4

5
تتســبب يف زيادة حدة االختالف بني الشباب من ناحية 

اآلراء.
3.521.295

8
اســتخدام أجهزة متطورة لالتصال بشبكات التواصل 

االجتامعي يزيد من النفقات واملرصوفات.
3.491.106

3.481.107ضعف اهلوية اإلسالمية والعربية لدى مستخدميها.15
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العبارةم
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الرتتيب

14
عــدم موثوقية املعلومــات الدينية التــي حيصل عليها 

مستخدمو شبكات التواصل.
3.411.218

9
مواقع التواصــل االجتامعي أدت إىل وجود فجوة بيني 

وبني أفراد أرسيت.
3.141.299

2.961.2510تتسبب يف هدر الوقت.13

11
تسبب خدمات شــبكات التواصل االجتامعي للشباب 

بلبلة فكرية.
2.941.1711

10
وسائل شبكات التواصل االجتامعي خترتق خصوصية 

األفراد )صور  ـ معلومات ـ فيديو(.
2.881.1912

1
تضعف وســائل االتصال الرتكيز وتؤدي إىل التشــتت 

الذهني.
2.871.2113

2.701.2714تساعد عىل اهلروب من مواجهة الواقع.2

7
يتســبب طول مــدة اســتخدامي لشــبكات التواصل 

االجتامعي يف مشكالت مع الوالدين.
2.661.2415

3.281.16املتوسط العام

* درجة املتوسط احلسايب من )5.00(

يبني اجلدول )1( أن املتوسطات احلسابية الستجابات طالب جامعة امللك سعود 
نحو اآلثار السلبية املرتتبة عىل استخدام طالب اجلامعة لشبكات التواصل االجتامعي قد 
تراوحت بني )2.66ـ3.93(، وأن املتوسط احلسايب العام )3.28(، وأن الفقرة رقم 
)3( »التمكن من إجــراء عالقات غري رشعية مع اجلنس اآلخر« جاءت باملرتبة األوىل 
بمتوســط حســايب )3.93( وانحراف معياري )1.09(؛ وجاءت الفقرة رقم )12( 
»اإلمهال يف الشعائر الدينية مثل تأخر الصالة« باملرتبة الثانية بمتوسط حسايب )3.75( 
وانحراف معياري )0.93(؛ وجاءت الفقرة رقم )6( »أدت إىل عزلتي وضعف تفاعيل 
مع املجتمع« باملرتبة الثالثة بمتوســط حســايب )3.74( وانحراف معياري )1.00(؛ 
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وجاءت العبارة رقم )14( »تضعف قدرايت عىل التعبري« باملرتبة الرابعة بمتوسط حسايب 
)3.69( وانحراف معياري )1.01(.  وقد جاء يف املرتبة الرابعة عرشة الفقرة رقم )2(  
»تساعد عىل اهلروب من مواجهة الواقع« بمتوسط حسايب )2.70( وانحراف معياري 
)1.27(؛ وجاءت الفقرة رقم )7( »يتســبب طول مدة استخدامي لشبكات التواصل 
االجتامعي، يف مشكالت مع الوالدين« باملرتبة اخلامسة عرشة بمتوسط حسايب )2.66( 

وانحراف معياري )1.24(. 

إجابة التســاؤل الثاين: ما اآلثار اإلجيابية املرتتبة عىل استخدام طالب اجلامعة 
لشبكات التواصل االجتامعي ؟

اجلدول رقم )2( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حمور اآلثار 
اإلجيابية املرتتبة عىل استخدام طالب اجلامعة لشبكات التواصل االجتامعي، 

مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

العبارةم
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الرتتيب

3.841.211االطالع عىل أخبار البلد الذي نعيش فيه.1

3.651.072تعلم أمور جديدة من خالل شبكات التواصل االجتامعي.7

3.471.063التعبري بحرية عن آرائي.2

3.281.334مكنتني من التعبري بحرية وختطي حاجز اخلجل.17

3.141.265من أجل رشاء وبيع بعض السلع التجارية.5

3.141.276البحث عن معلومة علمية.4

2.981.177ترسيخ القيم واملبادئ واألخالق والقدوة احلسنة.8

2.891.158تساعد عىل اختصار الوقت واجلهد يف العمل.12

2.841.159متابعة أخبار املشاهري.3

2.801.1310ساعدتني يف خلق تواصل مع أقاريب.11
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العبارةم
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الرتتيب

2.761.1211أسهمت يف زيادة وعيي الصحي.14

2.741.1912أسهمت يف زيادة وعيي الوطني.16

2.701.1913ساعدتني يف إجياد تواصل مع أصدقائي.13

2.621.5814تساعدين يف صقل خربايت واكتسايب املعرفة واملعلومات.15

9
حتســن مســتواي الدرايس باســتخدامي ملواقع التواصل 

االجتامعي.
2.591.1415

10
أسهمت خدمات شــبكات التواصل االجتامعي يف زيادة 

وعيي الديني.
2.530.9216

6
تعريــف األفراد مــن املشــرتكني يف شــبكات التواصل 

االجتامعي بثقافتنا.
2.511.0917

2.971.17املتوسط العام

* درجة املتوسط احلسايب من )5.00(

يبني اجلدول )2( أن املتوسطات احلسابية الستجابات طالب جامعة امللك سعود 
نحو اآلثار اإلجيابية املرتتبة عىل استخدام طالب اجلامعة لشبكات التواصل االجتامعي 
قد تراوحت بني )2.51ـ3.84(، وأن املتوســط احلسايب العام )2.97(، وأن الفقرة 
رقــم )1( »االطالع عىل أخبار البلد الذي نعيش فيه« جاءت باملرتبة األوىل بمتوســط 
حســايب )3.84( وانحراف معياري )1.21(؛ وجاءت الفقرة رقم )7( »تعلم أمور 
جديدة من خالل شبكات التواصل االجتامعي«  باملرتبة الثانية بمتوسط حسايب )3.65( 
وانحــراف معياري )1.07(؛ وجــاءت الفقرة رقم )2( »التعبــري بحرية عن آرائي« 
باملرتبة الثالثة بمتوسط حسايب )3.47( وانحراف معياري )1.06(؛ وجاءت الفقرة 
رقم )17( »مكنتني من التعبري بحرية وختطي حاجز اخلجل« باملرتبة الرابعة بمتوســط 
حســايب )2.98( وانحراف معياري )1.17( وجاءت الفقرة رقم )8( »ترسيخ القيم 
واملبادئ واألخالق والقدوة احلسنة« باملرتبة الثامنة بمتوسط حسايب )3.28( وانحراف 
معياري )1.33(. وقد جاء يف املرتبة السادسة عرشة الفقرة رقم )10( »أسهمت خدمات 
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شبكات التواصل االجتامعية يف زيادة وعيي الديني« بمتوسط حسايب )2.53( وانحراف 
معياري )0.92(؛ وجاءت الفقرة رقم )6( »تعريف األفراد من املشرتكني يف شبكات 
التواصل االجتامعي بثقافتنا« باملرتبة السابعة عرشة واألخرية بمتوسط حسايب )2.51( 

وانحراف معياري )1.09(.

إجابة التســاؤل الثالث: ما أثر شــبكات التواصل االجتامعي يف تغيري القيم 
االجتامعية لدى طالب اجلامعة ؟

اجلدول رقم )3( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حمور أثر شبكات 
التواصل االجتامعي يف تغيري القيم االجتامعية لدى طالب اجلامعة، مرتبة تنازليًا 

حسب متوسطات املوافقة

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
الرتتيباملعياري

يعزز اســتخدام الطالب لشــبكات التواصل االجتامعي 5
4.161.011القدرة عىل خماطبة اجلنس اآلخر بجرأة.

4.121.062أدى استخدامها إىل تكوين قيم جديدة تناقض قيم األرسة. 3

تشكو أرسيت طول الوقت الذي أقضيه مشغواًل باستخدام 10
4.070.893شبكات التواصل.

4.050.874تؤثر عىل زيارة الشخص ألصدقائه وزمالئه.2

أقيض وقتًا يف احلديث مع أصدقائي عرب شبكات التواصل 12
4.000.945أكثر من احلديث الذي أقضيه مع أرسيت.

3.940.936تسهم يف عدم تقيد الطالب بمواعيده اليومية.4

3.920.927تؤثر عىل العادات االجتامعية داخل األرسة.1

14
العالقات مع اآلخرين من خالل مواقع التواصل تعادل 
الشخيص  اتصايل  كونتها عن طريق  التي  العالقات  تلك 

املبارش.
3.890.968
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املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
الرتتيباملعياري

التواصل 9 عىل  ستؤثر  كانت  إذا  األقارب  زيارة  أفضل  ال 
3.860.999مع اآلخرين.

عالقتــي قلت عام كانت عليه من قبل بســبب شــبكات 8
3.830.9210التواصل.

مسامهتي يف املناسبات األرسية واالجتامعية بدأت ترتاجع 13
3.810.9311منذ بدأت أستخدم شبكات التواصل االجتامعي.

الوقت الذي أقضيه يف احلديث مع األصدقاء عرب شبكات 11
3.761.0412التواصل أكثر من الوقت الذي أقضيه معهم وجهًا لوجه.

3.721.2013ساعدت يف إدمان األغاين واملوسيقى.7

متنيت العيش يف جمتمع مشابه ملا هو موجود عىل شبكات 16
2.651.0514التواصل.

استخدام الطالب هلا جيعله يميل لتقليد احلياة الغربية من 6
2.631.0915مأكل ومرشب وملبس.

العالقة التــي تربطني بمن تعرفت عليهم عرب شــبكات 15
2.291.2016التواصل جتعلني أفكر يف الزواج منهم لو كنت عازبًا.

3.671.00املتوسط العام

* درجة املتوسط احلسايب من )5.00(

يبني اجلدول )3( أن املتوسطات احلسابية الستجابات طالب جامعة امللك سعود 
نحو أثر شبكات التواصل االجتامعي يف تغيري القيم االجتامعية لدى طالب اجلامعة قد 
تراوحت بني )2.29ـ4.16( وأن املتوسط احلسايب العام )3.67(، وأن الفقرة رقم )5( 
»يعزز استخدام الطالب لشبكات التواصل االجتامعي القدرة عىل خماطبة اجلنس اآلخر 
بجرأة« جاءت باملرتبة األوىل بمتوســط حسايب )4.16( وانحراف معياري )1.01(؛ 
وجاءت الفقرة رقم )3( »أدى اســتخدامها إىل تكوين قيم جديدة تناقض قيم األرسة« 
باملرتبة الثانية بمتوسط حسايب )4.12( وانحراف معياري )1.06(؛ وجاءت الفقرة 
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رقم )10( »تشكو أرسيت طول الوقت الذي أقضيه مشغوال باستخدام شبكات التواصل« 
باملرتبة الثالثة بمتوسط حسايب )4.07( وانحراف معياري )0.89(؛ وجاءت العبارة 
رقم )2( »تؤثر عىل زيارة الشخص ألصدقائه وزمالئه« باملرتبة الرابعة بمتوسط حسايب 
)4.05( وانحراف معياري )0.87(.  وقد جاء يف املرتبة اخلامســة عرشة الفقرة رقم 
)6( »استخدام الطالب هلا جيعله يميل لتقليد احلياة الغربية من مأكل ومرشب وملبس« 
بمتوســط حســايب )2.63( وانحراف معياري )1.09(، وجاءت الفقرة رقم )15( 
»العالقة التي تربطني بمن تعرفت عليهم عرب شبكات التواصل جتعلني أفكر يف الزواج 
منهم لو كنت عازبًا« باملرتبة السادســة عرشة وبمتوســط حسايب )2.29( وانحراف 

معياري )1.20(.

مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء نتائج الدراسات السابقة

نتائج التساؤل األول: ما اآلثار السلبية املرتتبة عىل استخدام طالب اجلامعة لشبكات التواصل 
االجتامعي ؟أشارت نتائج الدراسة إىل أن املتوسطات احلسابية الستجابات طالب جامعة 
امللك ســعود نحو اآلثار السلبية املرتتبة عىل اســتخدام طالب اجلامعة لشبكات التواصل 

االجتامعي قد تراوحت بني )2.66ـ3.93(، وأن املتوسط احلسايب العام )3.28(. 

كام أشارت النتائج إىل أن ترتيب تلك اآلثار السلبية من وجهة نظر الطالب متثلت 
يف:  التمكن من إجراء عالقات غري رشعية مع اجلنس اآلخر، اإلمهال يف الشعائر الدينية 
مثل: تأخر الصــالة، أدت إىل عزلتي وضعف تفاعيل مع املجتمع، تضعف قدرايت عىل 
التعبري، تساعد عىل اهلروب من مواجهة الواقع، يتسبب طول مدة استخدامي لشبكات 

التواصل االجتامعي يف مشكالت مع الوالدين.

وتتفــق هذه النتائج مع نتائج دراســة الشــويقي )2003(، حيث أظهرت نتائج 
الدراسة أن 95% من أفراد الدراسة يرون أن اإلنرتنت له دور فعال يف تنمية أنامط سلوكية 
جديدة، وأن األنامط السلوكية املكتسبة تتناىف مع القيم اخللقية اإلسالمية، حيث إن من 
أفــراد العينة من يرون أن اإلنرتنت ينرش الفضيلة و62% عكس ذلك، و 75% من أفراد 
العينة يرون أن اإلنرتنت يعزز الرذيلة و65% يرون أن اإلنرتنت وسيلة فعالة إلضعاف 

القيم اإلسالمية للشباب املسلم.
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نتائج التســاؤل الثاين:  ما اآلثار اإلجيابية املرتتبة عىل استخدام طالب اجلامعة لشبكات 
التواصل االجتامعي؟أشارت نتائج الدراســة إىل أن املتوسطات احلسابية الستجابات 
طالب جامعة امللك ســعود نحو اآلثار اإلجيابية املرتتبة عىل اســتخدام طالب اجلامعة 
لشبكات التواصل االجتامعي قد تراوحت بني )2.51ـ3.84(، وأن املتوسط احلسايب 

العام )2.97(. 

كام أشارت النتائج إىل أن ترتيب تلك اآلثار اإلجيابية من وجهة نظر الطالب متثلت 
يف:  االطــالع عىل أخبار البلد الذي نعيش فيه، تعلم أمور جديدة من خالل شــبكات 
التواصل االجتامعي، التعبري بحرية عن آرائي، مكنتني من التعبري بحرية وختطي حاجز 
اخلجل، ترســيخ القيم واملبادئ واألخالق والقدوة احلسنة، أسهمت خدمات شبكات 
التواصل االجتامعي يف زيادة وعيي الديني، تعريف األفراد من املشــرتكني يف شبكات 

التواصل االجتامعي بثقافتنا.

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة سعيد )2005( التي بينت أن هناك آثارًا إجيابية 
وسلبية لإلنرتنت، حيث إن اآلثار الســلبية أكثر من اآلثار اإلجيابية، كام تتفق مع نتائج 
مركز شؤون املرأة )2011م( التي أشارت إىل أن أهم األنشطة التي يامرسها مستخدمو 
شــبكات التواصل االجتامعي هى: كتابة تعليق عىل مواد ومقاالت منشــورة، وقراءة 
تعليقات وأخبار األصدقاء، وإجراء الدردشــة واملحادثات، وزيادة املواقع اإلخبارية.
وأن أهم أســباب املشاركة يف شــبكة التواصل االجتامعي واستخدامها هى: الرغبة يف 
التعبري عن وجهة النظر بحرية، تنمية املهارات املختلفة وتعزيز الذات، والتواصل وإنشاء 
الصداقات، والتعبري عن املشاعر والتنفيس عن االنفعاالت املكبوتة. وأن شبكة التواصل 
االجتامعي تسهم يف: بناء عالقات اجتامعية جيدة، وجلب مبادرات وأنشطة اجتامعية.

وتدخل تلك األنشطة ضمن اإلجيابيات اخلاصة بالدراسة احلالية.

 )2010( )digital surgeons( كام تتفق بصورة غري مبارشة مع نتائج دراسة رشكة
التي أثبتت وجود ما يسمى: )الضمري االفرتايض(، الذي تكون نتيجة استخدام الشبكات 

االجتامعية.
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كام تتفق مع دراســة العقيل )2001( التي أشــارت إىل أن اإلنرتنت يمثل وسيلة 
مهمة جدًا لنقل وتبادل املعلومات.

نتائج إجابة التساؤل الثالث: ما أثر شبكات التواصل االجتامعي يف تغيري القيم االجتامعية 
لدى طالب اجلامعة ؟

أشارت نتائج الدراسة إىل  أن املتوسطات احلسابية الستجابات طالب جامعة امللك 
سعود نحو أثر شبكات التواصل االجتامعي يف تغيري القيم االجتامعية لدى طالب اجلامعة 

قد تراوحت بني )2.29ـ4.16(، وأن املتوسط احلسايب العام )3.67(. 

كام أشارت نتائج الدراسة إىل أن ترتيب أثر شبكات التواصل االجتامعي يف تغيري 
القيــم االجتامعية لدى طالب اجلامعة من وجهة نظر طــالب اجلامعة متثلت يف: يعزز 
استخدام الطالب لشبكات التواصل االجتامعي القدرة عىل خماطبة اجلنس اآلخر بجرأة، 
أدى اســتخدامها إىل تكوين قيم جديدة تناقض قيم األرسة، تشكو أرسيت طول الوقت 
الذي أقضيه مشغوال باستخدام شبكات التواصل، تؤثر عىل زيارة الشخص ألصدقائه 
وزمالئه، استخدام الطالب هلا جيعله يميل لتقليد احلياة الغربية من مأكل ومرشب وملبس، 
العالقة التي تربطني بمن تعرفت عليهم عرب شــبكات التواصل جتعلني أفكر يف الزواج 
منهم لو كنت عازبًا. وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة سعيد )2005( التي أشارت إىل 
وجود تأثري لإلنرتنت عىل القيم اخللقية للطالب خاصة قيم )العفة، واألمانة، والرمحة، 
والصدق، واحلياء، والعدل( كام تتفق هذه النتائج أيضًا مع نتائج دراسة الكسندرا رينكي 
ماكيجال )Alexandra Rankin Macgill، 2007( التي أشــارت إىل أن الوالدين أكثر 

قلقًا بشأن حمتوى وسائل اإلعالم ومقدار الوقت الذي يقضيه األبناء أمام اإلنرتنت.

توصيات الدراسـة
1ـ  جيب األخذ يف احلسبان بتأثري شبكة اإلنرتنت من الناحية السلبية ووضع احللول 
املناسبة، سواء عىل مســتوى اجلامعة أو املجتمع والتقليل من تلك السلبيات 

أو احلد منها.
2 ـ إجراء الدراسات والبحوث التي هتدف إىل معرفة القيم اإلجيابية بناء عىل نتائج 
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الدراســة احلالية لزيادهتا ولتوعية طالب اجلامعة بأن لشبكة التويرت إجيابيات 
يمكن االستفادة منها.

3ـ  أمهية توفري خدمات اإلنرتنت داخل اجلامعة، مع مراعاة املعلومات املســموح 
االطالع عليها.

4 ـ اإلكثار من الندوات العلمية والربامــج التعليمية اهلادفة التي توضح لطالب 
اجلامعة التأثري السلبي لشبكات التواصل االجتامعي عىل القيم االجتامعية.

5ـ  جيب عىل اجلامعات السعودية أن هتتم بصورة مستمرة خاصة يف الوقت الراهن 
بدراسة تأثري شبكات التواصل االجتامعي  عىل األفراد خاصة الشباب نتيجة 
ملا تؤثر به عىل سلوك الشــباب وعىل القيم واملفاهيم والثقافة واهلوية املحلية 

وكذلك اهلوية الدينية وما يرتبط هبا من قيم وعادات وسلوكيات.
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