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امللخص:
هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل التجتماي بالمن النفس ي ,و التورط ف الجرائم السيبرانية,
وتكونت عينة الدراسة من ( )252طالب بجامعة طيبة باملدينة املنورة ,واستخدمت الدراسة املنهج الرتباطي التحليل  ,كما استخدمت مقياس :المن
النفس ي ,والتعرض للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر وسائل التواصل التجتماي من إعداد الباحثتين ,ومقياس استخدام مواقع التواصل التجتماي
من إعدادخليوي ( .)2017وأظهرت النتائج أن أغلب الطالب يمتلكون حسابات على مواقع التواصل التجتماي ( ,)% 95.6وأكثرها استخداما تطبيق
"سنابشات"( ,)%23.0وتستخدم غالبا بما يزيد عن أربع ساعات يوميا( ,)%46.8وذلك لغرض التسلية بالدرتجة الولى( ,)%45.2ووتجود عالقة ارتباطية
سالبة و تنبؤية ذات دللة إحصائية بين إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل التجتماي وبين أمنهم النفس ي ,كما ظهر أن استخدام الطالب
ملواقع التواصل التجتماي كان له عالقة ارتباطية موتجبة وتنبؤية دالة إحصائيا بمدى تعرضهم للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر تلك الوسائل ,وتبين
أن تعرض الطالب للجرائم السيبرانية عبر تلك املواقع كان له عالقة ارتباطية سالبة وتنبؤية دالة إحصائيا بأمنهم النفس ي.
الكلمات املفتاحية :اإلدمان؛ مواقع التواصل التجتماي  ,المن النفس ي؛ الجرائم السيبرانية.

املدقدمة :
لقد دخل العالم ف اآلونة الخيرة عصر املعلوماتية الجديدة عبر العالم الفتراض ي ف الفضاء السيبراني أو اإللكتروني ,فالشخاص اليوم
وخاصة الطالب يقضون وقتا طويال من حياتهم اليومية على املواقع اإللكترونية ويتمتعون بأنواع تجديدة ومختلفة من العالقات التجتماعية من خاللها,
ول تزال هناك الحاتجة قائمة إلى أن يعم المن والمان ف تلك العالقات حتى يتحقق النظام والستمرارية ,فإن المن والمان ل يتوقف توفره على الواقع
املادي للمجتمعات فحسب ,بل إنه يتغير مع متطلبات عصر التكنولوتجيا ليشمل أيضا العالم الفتراض ي ,الذي ربطت فيه شبكة اإلنترنت أتجزاء العالم
املترامية بشبكات اتجتماعية للتقارب والتواصل وتبادل املعرفة ,فظهرت املواقع اإللكترونية ,واملدونات الشخصية والبوابات ,وغرف املحادثة
(الدردشة) ,وشبكات التواصل التجتماي (البداينة 2014 ,؛ .(Chen & Lee,2013
و لقد هيأت مواقع التواصل التجتماي ملستخدميها عاملا خاصا بهم وعلى الخص بين املراهقين والطالب ,وانتشر ذلك بعد ظهور الجيل الرابع
من الهواتف الذكية ,ومن أكثر مواقع الشبكات التجتماعية شعبية وانتشارا موقع فيسبوك (  ,) Face Bookوموقع تويتر  (Twitter),وموقع لينكدان
(Linkedin),واملدونات اإلليكترونية  (Weblogs),وتطبيق سناب شات ) (Snap chatوتطبيق واتساب  (WhatsApp),وانستجرام(Instagram),
واليوتيوب ) (YouTubeوأصبحت وسائل التواصل التجتماي بذلك النتشار تجزءا ل يتجزأ من الحياة اليومية املعاصرة التي ل يمكن الستغناء عنها ف
بعض الح يان ملا لها من فائدة على الصعيد التجتماي والثقاف واملنهي ف بعض الحيان ); DeAndrea, et al, 2012الحلو ,تجريج ,قرقماز ,ويوسف,
2018؛ خليوي2017 ,؛ إبراهيم و زايد2016 ,؛ حنتوش2017 ,؛ اشرف 2009 ,؛الحربي2016 ,؛ الطهراوي. (2014 ,
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وعلى الرغم من ذلك قد يترتب على إفراط الطالب ف استخدام مواقع التواصل التجتماي العديد من املشكالت النفسية والتجتماعية التي
تهدد استقرارهم النفس ي كالشعور بالعزلة والكتئاب والقلق ,هذا باإلضافة إلى مشاعر اإلحباط والغيرة ( Chou & Edge, 2012؛ آل سعود 2018,؛
شناوي و عباس 2014,؛ خليوي 2017,؛ الحلو وآخرون2018 ,؛ املكانين ,يونس ,و الحيارى2018,؛ العنزي؛ 2010؛ القرني .)2018 ,هذا باإلضافة إلى
تعرضهم للخطر تجراء ما يواتجهون من الجرائم السيبرانية التي كثيرا ما أصبحت تمارس ضدهم عبر مواقع التواصل التجتماي كالبتزاز والستغالل
واإلغواء واإلباحية والتنمر اإللكتروني بجميع أشكاله من شتم ومراوغة وخداع (الحلو وآخرون2018 ,؛ Huang & Chou,2010؛.)2014Best et al,

مشكلة الدراسة:
إن تزايد اإلقبال اليومي على مختلف أنواع مواقع التواصل التجتماي قد حقق للكثير من مرتاديها الشعور بحضورهم التجتماي  ,إضافة إلى
تحقيقها إلشباع رغباتهم التي لم يكونوا قادرين على تحقيقها على أرض الواقع بالفعل ,فلقد أحدثت هذه املواقع تغيرا كبيرا ف حياة الفراد ,وشكلت عاملا
افتراضيا فتح املجال لهم إلبداء آرائهم ومواقفهم ف القضايا واملوضوعات التي تقع ضمن اهتماماتهم وبكل حرية ,هذا باإلضافة إلى أن مواقع التواصل
التجتماي ساهمت إلى حد كبير ف تبادل ا لثقافات املختلفة وحققت الكثير من الخدمات ف مجال اإلنجاز الكاديمي والدعم التجتماي بالنسبة للطالب
الجدد (اشرف2009 ,؛ إبراهيم و زايد2016 ,؛ حنتوش2017,؛ .) DeAndrea, Ellison, Larose, Steinfield, & Fiore, 2011
ومع ظهور شبكة اإلنترنت تغيرت طريقة الناس التي يتواصلون فيها أو يتفاعلون فيها مع اآلخرين ف العالقات الشخصية ,والتسلية والترفيه
والتجارة وغيرها ,وأصبح التفاعل التجتماي يتم عن طريق استخدام اإلنترنت ومواقع التواصل التجتماي التي بدورها صنعت فرصا للجناة املتحفزين
لألهداف القيمة والسهلة ف حيز الفضاء السيبراني لسيما مع غياب الحراسة والحماية السرية ,وغالبا ما يقع الطفال واملراهقون والطالب ضحية ف
ذلك النوع من الجرائم اإللكترونية أو السيبرانية) (Cyber Crimesاملتعلقة باملجال اإللكتروني واملتصلة بالفضاء السيبراني من خالل شبكات اإلنترنت
(البداينة2014 ,؛ املكانين ,يونس ,و الحياري2018 ,؛ حسين2016 ,؛ نذير2015 ,؛.(Despres, 2017
يشهد العالم ف اآلونة الخيرة تزايدا سريعا وملفتا ف أعداد مستخدمي مواقع التواصل التجتماي من مختلف الفئات العمرية ,وكان هذا
التزايد ملفتا ومثيرا لالهتمام وذلك بحسب ما أورده تقرير وزارة التصالت وتقنية املعلومات باململكة العربية السعودية ( ,)2019ومع هذا النتشار
الواسع ف استخدام مواقع التواصل التجتماي كان لبد من الوقوف على ما يترتب من تلك الزيادة من إدمان مبالغ فيه ف استخدامها ,وما يلحق ذلك
اإلدمان من آثار نفسية واتجتماعية لها انعكاساتها الخاصة على شريحة كبيرة من املجتمع ولسيما على فئات الطالب التي باتت رهينة لتجهزتها الذكية ف
متابعة املستجدات على مواقع التواصل التجتماي  ,والخوض فيها دون ضوابط أو قيود ف بعض الحيان ,ونظرا لندرة الدراسات حول مدى تهديد
إدمان استخدام وسائل التواصل التجتماي على كل من المن النفس ي والسيبراني لدى فئة الطالب ف املجتمع السعودي ,تأتي هذه الدراسة لتستكشف
طبيعة العالقة بين إدمان الطالب ف املجتمع السعودي لرتياد مواقع التواصل التجتماي وانعكاسات ذلك على اطمئنانهم النفس ي وأمنهم من الوقوع
ضحية للجرائم السيبرانية عبر تلك املواقع.

أسئلة الدراسة :
.1
.2
.3
.4

ما واقع استخدام الطالب بجامعة طيبة ملواقع التواصل التجتماي ل حساباتهم الخاصة عليها ,واملواقع التي يستخدمونها ,ومعدل الساعات
اليومي لستخدامها ,وأسباب استخدامها؟
ما طبيعة العالقة بين إدمان الطالب بجامعة طيبة على استخدام مواقع التواصل التجتماي وبين المن النفس ي لديهم؟
ما طبيعة العالقة بين إدمان استخدام الطالب بجامعة طيبة على استخدام مواقع التواصل التجتماي وبين تعرضهم للتورط ف الجرائم
السيبرانية عبر تلك املواقع؟
ما طبيعة العالقة بين تعرض الطالب بجامعة طيبة للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل التجتماي وبين المن النفس ي لديهم؟

أهداف الدراسة:
استهدفت الدراسة رصد العالقة بين اإلفراط ف استخدام مواقع التواصل التجتماي وإدمانها وبين تهديد المن النفس ي والسيبراني لدى الطالب من
تجامعة طيبة ,وبالتحديد تهدف الدراسة إلى:
 .1التعرف على واقع استخدام الطالب بجامعة طيبة ملواقع التواصل التجتماي لحساباتهم الخاصة عليها ,واملواقع التي يستخدمونها ,ومعدل
الساعات اليومي لستخدامها ,وأسباب استخدامها.
 .2التعرف على طبيعة العالقة بين إدمان الطالب بجامعة طيبة على استخدام مواقع التواصل التجتماي وبين المن النفس ي لديهم ,وإمكانية
التنبؤ بإفراط استخدامهم لها بأمنهم النفس ي.
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 .3التعرف على طبيعة العالقة بين إدمان استخدام الطالب بجامعة طيبة على استخدام مواقع التواصل التجتماي وبين تعرضهم للتورط ف
الجرائم السيبرانية عبر تلك املواقع ,وإمكانية التنبؤ بإفراطهم ف استخدامها.
 .4التعرف على طبيعة العالقة بين تعرض الطالب بجامعة طيبة للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل التجتماي وبين المن النفس ي,
وإمكانية التنبؤ بتعرضهم لهذه الجرائم.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة ف كونها تهتم بقضية من قضايا العصر املهمة التي نتجت تجراء النفجار املعرف الذي يغزو العالم بأسره ف الوقت
الراهن ,أل وه استخدام الطالب ملواقع التواصل التجتماي بشكل مفرط واإلدمان عليها ,ومالها من أضرار كالوقوع عرضة للجرائم السيبرانية ,كما أنها
تلقي الضوء على المن النفس ي الذي يعتبر إشباعه أمرا يحتل املرتبة الثانية ف أهم الحاتجات الساسية التي يجب على اإلنسان إشباعها لتحقيق التزان
النفس ي كما حددها العالم الشهير "ماسلو" ف هرم إشباع الحاتجات النفسية ,هذا باإلضافة إلى أن هذه الدراسة تجاءت لتهتم بفئة الطالب التي تبنى على
أيديها املجتمعات فهم تجيل املستقبل الذي يعد طاقة بشرية مهمة ومؤثرة ف كيان املجتمع السعودي حيث أنه يمثل الشريحة الكبر ف هذا املجتمع
النامي ,إضافة إلى أنها قد تفتح آفاقا واسعة للوقوف حول قضية اآلثار النفسية والتجتماعية للتواصل التجتماي عبر التكنولوتجيا على الطالب ,كما أن
هذه الدراسة قد تثري املكتبة العربية والنفسية بمرتجع متخصص يتناول موضوعا معاصر ,إضافة إلى املقاييس التي صممت لغرض الدراسة والتي قد
يستفيد منها الباحثون ف هذا املجال ,عالوة على نتائجها التي قد تفتح آفاقا تجديدة لدراسات أخرى مكملة لهذه املسيرة.

مصطلحات الدراسة:
مو اقع التواصل االجتماعي:
ه منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به ,ومن ثم ربطه عن طريق نظام اتجتماي إلكتروني مع
أعضاء آخرين لديهم نفس الهتمامات والهوايات ومن أمثلة مواقع التواصل التجتماي  :موقع فيسبوك (Face Book) ,وموقع تويتر )(Twitter
واملدونات اإلليكترونية) (Blogsوتطبيق سنان شات) (Snapchatوالواتساب) (WhatsAppوانستجرام  (Instagram),واليوتيوب ), (YuoTube
واللعاب اإللكترونية التي تتم بشكل تجماي مباشر عبر الفضاء السيبراني  online gamesوالتي يتم فيها اتصال بعض التجهزة اإللكترونية باإلنترنت
(عامر 2011 ,ص  ,)19ومن أبرز خصائصها :العاملية ,والتفاعلية ,وأنها متعددة الوسائط ,املجانية ,والحرية املطلقة (الداغر 2013 ,ص .)543
إدمان استخدام مو اقع التواصل االجتماعي :
هو سلوك نمطي سلبي يتمثل ف استخدام مواقع التواصل التجتماي لفترات طويلة يقضيها الفرد مع مواقع ذات تجاذبية خاصة دون ضرورة
مهنية أو أكاديمية ,وبشكل يضر به وبعالقاته التجتماعية ليصبح معتمدا عليها ف تلبية حاتجاته النفسية ,وغير قادر على الستغناء عنها ,مع الشعور
بالضيق والتوتر ف حين عدم القدرة على متابعتها ,ويلحق ذلك تأثيرات على حياته النفسية والتجتماعية (خليوي 2017 ,ص .)65
وتعرف الباحثتان إدمان استخدام وسائل التواصل التجتماي عند الطالب إتجرائياعلى أنه مجموع الدرتجات التي يحصل عليها الطالب على
مقياس استخدام وسائل التواصل التجتماي الذي أعدته خليوي (.)2017
األمن النفس ي :
إن مصطلح المن النفس ي يقابله العديد من املسميات مثل :الطمأنينة النفسية ,المن الشخص ي ,المن الخاص ,السلم الشخص ي ,ويعتبر”
ماسلو “ Maslowمن أوائل من تعرض ملفهوم – المن النفس ي -عن طريق البحوث اإلكلينيكية ,كما أنه يرى أن إشباع الحاتجة إلى المن تل ف الهمية
إشباع الحاتجات الفسيولوتجية من طعام وشراب ,وعدم إشباع هذه الحاتجة يعطي الفرد شعورا بالتهديد ,ويعيقه عن تحقيق ذاته (زهران1989 ,؛
مخيمر.)2003,
ويعرف ”ماسلو“ المن النفس ي بأنه شعور الفرد بأنه محبوب ,ومتقبل من اآلخرين ,وله مكانة بينهم ,ويدرك أن البيئة صديقة له ,وأن دوره
فيها غير محبط ,وأن يشعر فيها بندرة القلق ,والتهديد (بوقري ,2010 ,ص .)90
وتعرف الباحثتان المن النفس ي عند الطالب على أنه شعور الطالب ف معظم أوقاته بأنه مرتاح ومطمئن وسعيد ف حياته ,وواثق ف نفسه
وراض عنها وعن عالقاته مع اآلخرين ,والشعور بحب اآلخرين وتقبلهم له ,وأنه نادرا ما يشعر بالتوتر والقلق واليأس والوحدة وإهمال اآلخرين له.
وتعرفان المن النفس ي إتجرائيا بأنه مجموع الدرتجات التي يحصل عليها الطالب ف الستبانة التي تقيس المن النفس ي من إعدادهما.
األمن السيبراني :
هو أمن املعلومات على أتجهزة وشبكات الحاسب اآلل الذي يستخدم مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية واإلدارية ملنع الستخدام غير
املصرح به ,ومنع سوء الستغالل واستعادة املعلومات اإللكترونية ونظم التصال واملعلومات التي تحتويها (الربيعة 2017 ,ص .)6
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الجرائم السيبرانية :
ه الجرائم التي تهدد المن السيبراني و التورط فيما يسمى (بالجريمةالسيبرانية) ,و تتكون الجريمة السيبرانية  CyberCrimeأو اإللكتروني,
أو الفتراضية كما يسميها البعض من مقطعين هما:الجريمة)(Crimeوتعني السلوكيات والفعال الخارتجة عن القانون ,و اإللكترونية )(Cyber
ويستخدم مصطلح "السيبرانية" لوصف فكرة تجزء من الحاسب ,أو يستخدم كناية عن عصر املعلومات ).(Halder&Taishanakar, 2011, PP10
وتعرف هيئة التصالت وتقنية املعلومات السعودية الجريمة السيبرانية على أنها السلوك غير املشروع أو املناف لألخالق أو غير املسموح به
واملرتبط بالشبكات املعلوماتية العامة ,وه تجرائم العصر الرقمي والتي تمس الثقة بين اإلفراد واملعرفة الشخصية لآلخرين واملال والسمعة ( الربيعة,
2017ص .)6
وتعرف الباحثتا ن الجرائم السيبرانية عبر وسائل التواصل التجتماعية على أنها تلك الجرائم اإللكترونية التي يتعرض لها الطالب بسبب
استخدامهم ملواقع التواصل التجتماي  ,كجرائم اختراق الخصوصية ,واإلساءة اإلباحية ,و البتزاز املادي ,والتنمر اإللكتروني ,وتدمير برامج الجهاز
اإللكتروني.
كما يعرفانها إتجرائيا على أنها مجموع الدرتجات التي يحصل عليها الطالب ف الستبانة التي تقيس التعرض للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر
مواقع التواصل التجتماي من إعدادهما.

حدود الدراسة:
التزمت الدراسة باملحددات التالية:
الحد املوضوعي :اقتصرت هذه الدراسة على متغيرات البحث وه إدمان استخدام وسائل التواصل التجتماي وعالقتها بالمن النفس ي والجرائم
السيبرانية للطالب باملرحلة الجامعية.
الحد الزماني :طبقت الدراسة ف الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  1440 -1439ﮬ 2019-2018 /م.
الحد املكاني :طبقت هذه الدراسة على طالب تجامعة طيبة باملدينة املنورة وتعميم نتائجها يرتبط بحدودها السابق ذكرها.

الاطار النرر والدراسات السابدقة:
و اقع انتشار استخدام مو اقع التواصل االجتماعي بين الطالب:
تغزو مواقع التواصل التجتماي اليوم حياتنا أكثر من أي وقت مض ى ,وأصبح العالم بأسره عبارة عن شبكة عنكبوتية رقمية ,وسميت
بشبكات التواصل بالشبكات التجتماعية ملحتواها الذي يتضمن املشاركات التجتماعية ف نقل املعلومات والخبار وإبراز الحداث وتبادل الهتمامات,
ومن أشهر مواقع التواصل التجتماعية ف اآلونة الخيرة :توتير ,سناب شات ,واتساب ,فيسبوك ,واللعاب الجماعية ,ولقد تزايد إقبال الناس عليها
بشكل ملحوظ ف اآلونة الخيرة نظرا لسهولة استخدامها وسهولة الوصل إلى عدد كبير من الشخاص من خاللها ,وتبادل املعلومات معهم ,والصور
وامللفات املهمة ,ولهذا المر تجوانبه املفيدة والخطيرة ف الوقت نفسه ,لسيما وأن الفئة الكثر استخداما لهذه الشبكات هم من املراهقين والطالب
(الحلو وآخرين2018 ,؛ الظفيري.)2016 ,
وفيما يخص معدلت استخدام مواقع التواصل التجتماي ف اململكة العربية السعودية ,أظهرت اإلحصاءات الواردة من وزارة التصالت
السعودية وتقنية املعلومات أن هناك تزايد مستمر ف اهتمام املجتمع السعودي بمواقع التواصل التجتماي  ,حيث تضاعف عدد املستخدمين
النشطين لتطبيقات وبرامج ورسائل مواقع التواصل التجتماي خالل العوام ( )2017-2016من  8.5الى  12.8مليون مستخدم ولقد وصل عددهم إلى
 18.3بما يعادل  %58من تعداد سكان اململكة العربية السعودية ,حيث يقدر معدل دخول الشخص الواحد على شبكات التواصل التجتماي ف
السعودية باستخدام الهواتف الذكية  260دقيقة يوميا ,كما أظهرت هذه اإلحصائيات بأن كل من تطبيق "فيس بوك" و "تويتر" كان قد استحوذ على
أكبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل التجتماي ف اململكة ,حيث بلغ مستخدمي "الفيسبوك"  11مليون مستخدم ,بينما وصل عدد مستخدمي
"تويتر"  9مليون مستخدم ,بمعنى أن املستخدم السعودي يغرد ما يقارب الخمس مرات يوميا على "تويتر" ,ولقد بلغ متوسط معدل حسابات املستخدم
السعودي على مواقع التواصل التجتماي ما يعادل سبع حسابات  ,ولقد حظي موقع "اليوتيوب" بنسبة مشاهدات عالية من قبل السعوديين ,حيث
حرص  7مليون مستخدم سعودي على مشاهدة مقاطع اليوتيوب بمعدل  105900ساعة يوميا ,هذا باإلضافة إلى أن اململكة العربية السعودية قد
حصلت على املرتبة الولى عربيا والثانية عامليا ف استخدام موقع التواصل التجتماي "سنابشات" ,ولقد كانت نسبة السعوديين الذين يستخدمون
برنامج "واتساب"  ,%22ف حين شكل السعوديين الذين يستخدمون موقع " الفيس بوك" ما نسبته ( %21وزارة التصالت وتقنية املعلومات باململكة
العربية السعودية.) https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/92952 2019 ,
وف أحدث إحصائية لهيئة التصالت السعودية للتطبيقات الشائع استخدامها على التجهزة الذكية ف املجتمع السعودي ,احتل تطبيق
"واتساب" املرتبة الولى ,يليه تطبيق "تيك توك" ف املرتبة الثانية ,ثم تطبيق "ايمو" ف املرتبة الثالثة ,وأخيرا تطبيق اللعبة التجتماعية "بابج " ف املرتبة
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الرابعة  ,وكانت تلك التطبيقات الكثر استخداما حتى بداية عام  2019م (ملتقى املواطنة الرقمية بجامعة أم القرى .)2019,وف الواقع إن هذه النسب
اإلحصائية تؤكد مدى أهمية مواقع التواصل التجتماي لدى املجتمع السعودي ,ومن هنا تظهر الضرورة من قبل املختصين والباحثين ف إتجراء املزيد
من الدراسات النفسية والتجتماعية والمنية للنهوض بمجتمع واع وتجيل واعد.
آثار استخدام مو اقع التواصل االجتماعي على األمن النفس ي لدى الطالب:
لقد ساعدت مواقع التواصل التجتماي الكثير ممن يعانون من املشكالت النفسية ف التعامل مع اآلخرين (كالخجل التجتماي ) على أن
يتغلبوا علبها ,إضافة إلى أن سهولة التواصل عبر هذه املواقع يعد أمرا يقلل من كم التفاعل التجتماي على الصعيد الشخص ي لألفراد والجماعات,
ومهارة التواصل الشخص ي تختلف ف الواقع عن مهارة التواصل اإللكتروني ,إذأنه ف الحياة الطبيعية ل يقوم الفراد بمحادثة شخص ما فورا ,أو
إلغائه وبشكل مباشر من دائرة التواصل التجتماي  ,وكل ذلك فقط بواسطة ضغطة زر ل أكثر (فضل هللا.)2011 ,
ووتجدت دراسة ( الطيار )2014 ,التي أتجراها على ( )2274طالب بجامعة امللك سعود بالرياض ,استخدم فيها استبانة تقيس ثالثة محاور:
(اآلثار اإليجابية ,والسلبية ,وتغير القيم ) وذلك ف ضوء استخدام تطبيق "تويتر" ,وكان من أهم اآلثار اإليجابية لستخدام الطالب لتطبيق التواصل
التجتماي "تويتر" أنه مكنتهم من التعبير عن رأيهم بحرية ,وتجعلتهم يتخطون حاتجز الخجل خاصة مع الجنس اآلخر .هذا باإلضافة إلى نتائج دراسة
ديآندريا وآخرون ) ( DeAndrea et. Al, 2012والتي أتجريت على  265طالب تجديد بالجامعة ف الوليات املتحد المريكية ,تم فيها استخدام استبانة
تناولت أسئلة حول مدى تأثير مواقع التواصل التجتماي عليهم ,ولقد عبر الطالب املستجدين عن امتنانهم ملواقع التواصل التجتماي التي قدمت لهم ما
كانوا يحتاتجونه من دعم اتجتماي  ,المر الذي ساهم على إحداث التوافق والنسجام بينهم وبين بيئتهم الجديدة ف الكليات التي التحقوا بها حديثا .
ولطاملا سعى مستخدمو مواقع التواصل التجتماي إلى إشباع حاتجاتهم النفسية كالحاتجة إلى تحقيق الذات ,والتعبير عن الذات ,والحاتجة
إلى التذوق الجمال  ,والشعور بالنتماء ,واملحبة ,والسع ف بعض الحيان إلى إشباع الحاتجة للحصول على المن النفس ي.ف حقيقة المر يعد إشباع
الحاتجات النفسية أمرا له انعكاساته على صحة الفرد النفسية وسلوكه السوي ,وغالبا ما يترتب على عدم إشباع تلك الحاتجات اضطرابات نفسية ل
حصر لها ,من أبرزها التوتر والقلق النفس ي ,وبذلك تختل حالة التزان النفس ي والنفعال لدى الشخص ,كما أكدت ذلك نتائج أبحاث ودراسات العالم
"ماسلو" صاحب نظرية إشباع الحاتجات الساسية التي يسعى اإلنسان ف حياته تجاهدا لتحقيقها وإشباعها على النحو املطلوب ,والتي تأخذ ترتيبا
تصاعديا من حيث أهمية اإلشباع ,ابتداء بإشباع الحاتجات الفسيولوتجية ,ثم إشباع الحاتجة إلى المن ,ويليها إشباع الحاتجة التجتماعية ومنها القبول
التجتماي  ,ثم الحاتجة إلى تقدير الذات ,والحاتجة إلى تحقيقها والتي تأتي ف أعلى قمة الهرم ,وتتحقق بعد تحقق إشباع ما سبقها من حاتجات (القطناني,
2011؛ رضوان.)1994 ,
ف الواقع إن الحاتجة إلى المن تتكون من شقين ,احدهما يعنى بأمن اإلنسان من املخاطر التي قد تهدد حياته وصحته وقد تعرضه إلى الخطر,
ف حين أن الشق الثاني يعنى بالمن النفس ي لدى الفرد والذي يتمثل ف حاتجته إلى الراحة والطمئنان والهدوء الداخل وثقته بنفسه وتقبله لنفسه
ولآلخرين من حوله (طه ,قنديل ,عبد القادر ,وكامل1993 ,؛ الدليم ,عبد السالم ,منهي ,والفتة1993 ,؛ الحفني.)1994 ,
إن ف إشباع الحاتجات الساسية التي يحتاتجها اإلنسان تحقيقا لحالة من السلم الداخل لديه ,ف حين أن التقصير ف إشباعها قد يكون له
انعكاسات أخرى ل يحمد عقباها ,فلقد توصلت نتائج سلسلة دراسات العالم "ماسلو" حول المن النفس ي ,والتي استخدم فيها مقياس الطمئنان
النفس ي الذي قد قام "الدليم" وزمالؤه بتقنينه على البيئة العربية ,إلى أن املراهقين والطالب الذين كانوا يعانون من نقص ف المن النفس ي اشتمل على
تدني شعورهم بالثقة بالنفس ,وبالقبول التجتماي ف توافقهم مع ذواتهم ومع من حولهم ,كانوا يعانون بالفعل من اضطرابات عصابية ,وكثيرا ما ربط
مفهوم المن النفس ي أو (الطمأنينة النفسية) باستقرار الفرد مع نفسه ومع اآلخرين ,المر الذي من شأنه أن يبعده إلى حد كبير عن الكثير من
الضطرابات النفسية من أبرزها القلق ,ولقد حدد ”ماسلو“ مجموعة من العراض السلبية تعد أساسا ملشاعر عدم المن النفس ي كما يحددها ويراها
الفرد ف ذاته ,كأن يشعر الفرد بأنه غير محبوب ,وأنه يعامل بقسوة وكراهية واحتقار من قبل الناس ,أو أن يشعر بالوحدة والعزلة وعدم النتماء ,أو
ذلك الشعور الدائم بالتهديد والخطر ومشاعر القلق املستمرة (الدليم وآخرون1993 ,؛ عيد.)1997 ,
وناقشت دراسة ( الطهراوي )2014 ,موضوع إشباع الحاتجات النفسية من خالل متابعة واستخدام موقع التواصل التجتماي "الفيس بوك",
وطبقت الدراسة على عينة تكونت من ( )546من الطالب الفلسطينيين ,تم توزيع عليهم استبانة تقيس إشباع الحاتجات النفسية والتي تضمنت الحاتجة
إلى كل من( :المن النفس ي ,التعبير عن الذات ,التسلية والترفيه ,تحقيق الذات ,التذوق الجمال  ,املعرفة والثقافة ,النتماء واملحبة ,التقدير واملكانة
التجتماعية ,اإلنجاز) ,هذا باإلضافة إلى تجمع البيانات حول ساعات استخدام تطبيق "الفيسبوك" ,ولقد تبين من خالل النتائج أن أفراد العينة يسعون
بالفعل إلى إشباع الحاتجة إلى المن النفس ي من خالل متابعة واستخدام وسيلة التواصل التجتماي "الفيسبوك" ,إل إن ذلك تجاء ف آخر مرتبة مقارنة
بمراتب إشباع باق الحاتجات النفسية الخرى التي تضمنتها الدراسة.
أما ف دراسة فالكينبيرج,بيتر ,وسكوتن ) ( Valkenburg, Peter, and Schouten, 2006والتي أتجريت على  881من املراهقين الذين
تراوحت أعمارهم ما بين  19-10سنة ف مدينة أمستردام ,والتي استخدمت أداة الستبانة والتي تقيس النعكاسات اإليجابية والسلبية ملن كان لديهم
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حساب على أحد املواقع التي يتم منها التواصل عبر اإلنترنت ,وتضمنت نتائج الدراسة انعكاسات إيجابية وأخرى سلبية على املراهقين تجراء استخدامهم
ملواقع التواصل التجتماي  ,واشتملت النعكاسات اإليجابية على الحترام التجتماي للذات والشعور بالراحة النفسية ,وكانت مرتبطة بتعليقات زمالئهم
اإليجابية على حساباتهم الخاصة ,ف حين تضمنت النعكاسات السلبية على انخفاض تقدير الذات ,إضافة إلى انخفاض مستوى الراحة النفسية
والطمئنان ,و كانت مرتبطة بتعليقات زمالئهم السلبية عبر وسائل التواصل التجتماي .
وف نفس السياق وتجد كل من ( الشناوي وعباس )2014 ,ف دراستهم التي طبقوا فيها أداة تقيس أربعة مجالت (التوافق الشخص ي,
والتجتماي  ,والسري ,والكاديمي) ,على عينة تكونت من ( )466من املراهقين الفلسطينيين بمنطقة (الجليل) ,وبينت نتائج الدراسة أنه كلما زادت الفترة
الزمنية التي يمضيها الطالب ف استخدام وسيلة التواصل التجتماي "الفيس بوك" كلما قل مستوى توافقهم النفس ي .وف دراسة ( البهنساوي)2016 ,
التي أتجراها على ( ) 293شاب وشابة بجامعة أسيوط ,طبق عليهم فيها كال من مقياس سوء التوافق التجتماي ببعديه :السري والتجتماي  ,هذا
باإلضافة إلى مقياس اتجاهاتهم نحو شبكات التواصل التجتماي وذلك ف أبعاد :المن والطمأنينة النفسية ,واآلثار اإليجابية ,واآلثار السلبية ,ولقد
دلت نتائج الدراسة على وتجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين اتجاهات الطالب نحو اطمئنانهم النفس ي ونحو اآلثار اإليجابية لستخدام شبكات
التواصل التجتماي  ,ف حين أن هذه العالقة لم تكن دالة إحصائيا مع اآلثار السلبية لستخدام شبكات التواصل التجتماي  ,وعلى الرغم من ذلك لم
تكن هناك أي عالقة ارتباطية دالة بين التجاه نحو شبكات التواصل التجتماي (بجميع أبعاده) وبين عدد ساعات استخدام الطالب لشبكات التواصل
التجتماي  ,كما أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن اتجاهات الطالب نحو المن والطمأنينة كانت تزيد بازدياد العمر ,ف حين أن نتائج الدراسة لم تظهر
بشكل عام أي فروق دالة بين الذكور واإلناث ف اتجاهاتهم نحو شبكات التواصل التجتماي .
يتضح مما سبق أن نتائج الدراسات السابقة كانت متضاربة حول مدى تعزيز استخدام الطالب ملواقع التواصل التجتماي لمنهم النفس ي,
حيث تجاءت مؤيدة لذلك الرأي تارة ,ومعارضة له تارة أخرى  ,والسؤال الذي يطرح نفسه من هذا املنطلق هو :هل بالفعل يعد استخدام مواقع التواصل
التجتماي وسيلة حقيقية تؤدي إلى تحقيق الشعور بالمن والراحة النفسية للطالب؟ ,وف حال ما إذا كانت اإلتجابة (نعم) ,سيكون هناك سؤال آخر
حول ماهية ضوابط استخدام مواقع التواصل التجتماي التي قد تقود ف نهاية املطاف إلى تحقيق المن النفس ي املنشود؟ ,أما إذا كانت اإلتجابة (ل),
فحينها قد يتبادر إلى الذهن تساؤلت حول طبيعة الضرار النفسية تجراء خيبة المل ف تحقيق الشعور بالراحة والمن النفس ي على النحو املنشود؟
معاناة الطالب النفسية جراء إدمان استخدام مو اقع التواصل االجتماعي :
على الرغم من أن الساس من إنشاء مواقع التواصل التجتماي كان بغرض التواصل والتفاعل ما بين الفراد وتبادل اآلراء والخبرات ,إل إن
تلك املواقع باتت تشكل عنصرا هاما يدخل ف بنية املجتمعات وله انعكاساته اإليجابية والسلبية على مستخدميه من تجميع الفئات ,و الذين أصبحوا
مع الوقت يعانون من اإلدمان عليها كما بات ذلك المر يظهر ف مختلف أنحاء العالم (الحلو وآخرون2018 ,؛ خليوي2017 ,؛ آل سعود2018 ,؛
آيكن.)2017 ,ويعطي إدمان الشخص على استخدام مواقع التواصل التجتماي فرصة للهروب من مجتمعه والعيش ف عالم افتراض ي يتلذذ فيه بقضاء
الساعات الطويلة دون أن يشعر ,ومن مظاهر اإلدمان على استخدام مواقع التواصل التجتماي  :استخدامها لفترات طويلة ومتكررة أثناء اليوم,
والشعور بأن ما يجري على شبكات التواصل التجتماي هو الطريق للوصول للعالم بأسره ,والشوق إلى التحدث مع اآلخرين داخل هذه املواقع ,ووتجد
توقع قوي لدى الفرد بضرورة تسجيل الدخول ملعرفة ما يحدث داخل الحساب الخاص ضمن هذه الشبكات ,هذا باإلضافة إلى التنويع ف استخدام
عدة مواقع للتواصل التجتماي على مدار اليوم ,كما أن اإلدمان على متابعة مواقع التواصل التجتماي يلحقه وتجود مشكالت ف النوم بسبب كثرة
التردد على تلك املواقع لساعات متأخرة (يونس.)2016 ,
ف الواقع يبدو أن العالقة مابين اإلدمان على استخدام مواقع التواصل التجتماي والضطرابات النفسية ه عالقة متبادلة بالساس؛ حيث
يرى أصحاب التجاه املعرف السلوكي ف علم النفس أن الخبرات التي تحدث لدى الفرد نوع من سوء التكيف مع البيئة املحيطة ,تعتبر أمورا كفيلة
بإحداث نوع من اإلدمان على اإلنترنت والتواصل التجتماي عبر الفضاء السيبراني الذي يعتبر أقل تهديدا من أنواع التواصل الخرى التي قد تكشف
مدى انخفاض الكفاءة الذاتية لدى الشخص ,والتقدير السلبي للذات و الذي غالبا ما يكون مصحوبا بالتشوهات املعرفية تجاه الذات (خليوي,
)2017؛ وأظهرت نتائج العديد من الدراسات حول العالم أن إدمان استخدام مواقع التواصل التجتماي قد ارتبط بالعديد من الضطرابات النفسية
كالقلق ,والكتئاب ,والنطواء ,والشعور بالغيرة واإلحباط ,وسوء التوافق النفس ي (شناوي وعباس2014 ,؛ خليوي2017 ,؛ الحلو وآخرون2018 ,؛ و
آل سعود.)2018 ,
وعلى الصعيد العالمي قام بيست و زمالؤه )( Best and others, 2014بدراسة تحليلية تضمنت مراتجعة  43دراسة أتجريت ف بلدان أتجنبية
مختلفة حول العالم ,كانت بغرض استكشاف آثار التكنولوتجيا التي تتضمن تواصل مباشر  Online technologyوالتي كانت على عينات من املراهقين
والطالب؛ ولقد اشتملت نتائج هذه الدراسة على شقين إحداهما إيجابي تمثل ف أن تكنولوتجيا التصال املباشر ساعدت على زيادة تقدير الذات,
وتحقيق الدعم التجتماي  ,وتحقيق المان للهوية املحبة لخوض التجارب ,وزيادة ظهور خاصية اإلفضاء لآلخرين ,وتضمنت النتائج وتجود أثار سلبية
لعالقات املراهقين والطالب املباشرة عبر اإلنترنت ,كان من أبرزها زيادة تعرضهم للخطر ,والعزلة التجتماعية ,والكتئاب ,وتعرضهم للتنمر اإللكتروني.
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وف نفس السياق أتجريت دراسة مسحية طولية من قبل عدة باحثين توينج ,تجوينر ,روتجرز ,ومارتن (Tweng, Joiner, Rogers, and

) Martin, 2018والتي طبقت على  506من املراهقات بين أعمار الثالثة عشر والثامنة عشر بالوليات املتحدة المريكية منذ عام  2010وحتى عام
 ,2018تم فيها استخدام استبانة اشتملت على مقياس الكتئاب ,باإلضافة إلى حصر عدد الساعات التي يمضيها املراهقون ف اللعاب اإللكترونية,
ومواقع التواصل التجتماي  ,ومشاهدة التلفزيون ,وأداء الواتجبات ,ومزاولة بعض النشطة الخارتجية؛ وأظهرت النتائج أن املراهقات من بعد عام 2010
والالتي كن يقيضن وقتا طويال ف استخدام مواقع التواصل التجتماي  ,ولسيما من خالل التجهزة الذكية ,كن يعانين من مشكالت واضطرابات نفسية
مقارنة باملرهقات الالتي كن يمضين معظم أوقاتهن ف أنشطة عن طريق التواصل املباشر مع الشخاص كارتياد الندية الرياضية ,وحل الواتجبات
املدرسية ,والطالع على الجرائد ,وارتياد الخدمات العامة.
وف دراسة أخرى ف الوليات املتحدة المريكية قامت بها الباحثة اوهانيسيان ) (Ohannessian, 2018اشتملت دراستها على  441من طالب
املدارس ف املرحلة املتوسطة ,واستخدمت استبانة تقيس مدى استخدام التكنولوتجيا الحديثة ف الحياة اليومية ,باإلضافة إلى استخدام مقياس
للقلق,وأسفرت نتائج الدراسة عن ظهور عالقة ارتباط ذات دللة إحصائية بين اللعاب اإللكترونية الجماعية عبر اإلنترنت وما تتضمنه من محادثات
وتواصل مباشر ,وبين اضطراب القلق لدى كل من الذكور واإلناث ,بالرغم من أن النسبة كانت عند اإلناث أعلى منها لدى الذكور .هذا باإلضافة إلى
نتائج دراسة شو وايدج) ( Chou& Edge, 2012؛ والتي طبقت على عينة تكونت من  425من طلبة الجامعة ف الوليات املتحدة المريكية ,و
استخدمت فيها استبانة تقيس عدد سنوات استخدام برنامج "الفيس بوك" والوقت املستغرق ف استخدامه أسبوعيا ,وحصر عدد أصدقائهم عبر هذا
البرنامج ,إضافة إلى طلبهم إعطاء تصوراتهم الخاصة حول حياة اآلخرين من الذين يتواصلون معهم ويعرفون أخبارهم هبر هذا البرنامج ,ولقد بينت
النتائج أن الفراد الذين يمضون وقتا أطول ف استخدام مواقع التواصل التجتماي لديهم اعتقاد بأن اآلخرين يعيشون حياة أسعد منهم ,وبالخص بعد
مشاهدة الصور الخاصة بمن يتابعونهم عبر مواقع التواصل التجتماي  ,المر الذي يربط استخدام هذه املواقع بشكل متكرر باملعاناة النفسية.
وعلى الصعيد اإلقليمي واملحل بينت دراسة ( الحلو وآخرين )2018 ,الضرار النفسية املترتبة على إدمان استخدام الطالب ملواقع التواصل
التجتماي  ,والتي كانت على ( )668من طالب الجامعة الذين تراوحت أعمارهم ما بين  24-18سنة من مختلف البلدان العربية مثل لبنان وفلسطين
والردن واململكة العربية السعودية ,واستخدمت الدراسة استبانة تقيس أثر استخدام مواقع التواصل التجتماي على الحالة النفسية للطالب ,من
خالل البعاد التالية( :الخصائص الديموغرافية ,الحضور التجتماي  ,إشباع الحاتجات املحققة عبر استخدام مواقع التواصل التجتماي  ,اآلثار
النفسية لستخدام شبكات التواصل التجتماي )؛ وكان من أبرز تلك النتائج أن استخدام الطالب لشبكات التواصل التجتماي عزز من حضورهم
التجتماي  ,ووتجود عالقة دالة إحصائيا بين املعدل اليومي لستخدام مواقع التواصل التجتماي واإلدمان عليها  ,وأن هذا اإلدمان ارتبط بالشعور
بالغيرة واإلحباط ,وكان التنمر اإللكتروني كالحجب من املشاركة ف بعض التطبيقات ,والخداع ,والكذب ,والشتيمة ,والتشهير يسبب اإلحباط لدى
الطالب ,وكانت أكثر الجرائم التي تمارس بين الطلبة تأتي من قبل أصدقائهم عبر مواقع التواصل التجتماي .
ف الواقع إن نتائج مثل هذه الدراسات تنبئ بخطورة عواقب إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل التجتماي من عدة تجوانب ,فلم
يقف خطر اإلدمان على استخدامها عند حد إلحاق الضرار النفسية للطالب ,بل إن هذا الخطر تعدى ليمتد إلى تهديد أمنهم السيبراني وتعريضهم
للخطر كالتضرر من التنمر اإللكتروني ,والشتم والتشهير وغيره وما قد يترتب على ذلك من أضرار أخرى ل حصر لها.
إدمان الطالب على استخدام مو اقع التواصل االجتماعي وخطورة تعرضهم للجرائم السيبرانية:
لقد أصبح للطالب مجتمعاتهم اإللكترونية الخاصة بهم والتي يمضون فيها وقتا طويال عوضا عن التفاعل املباشر ف البيئة الطبيعية غير
اإللكترونية ,و ف كثير من الحيان ل يتم هذا التواصل بشكل إيجابي ,كما أنه قد يعرض الطالب إلى الكثير من املخاطر السيبرانية ,كالهجمات
الشخصية واختراق الخصوصية والتحرش بمختلف أشكاله (املكانين ,يونس و الحياري.)2018 ,وف عصر السيبرانية وتجد محترف اإلتجرام املعلوماتي
ضالتهم ف استغالل بعض الثغرات املوتجودة ف بعض التطبيقات واستغلوا ذلك أسوأ استغالل ف الطالع على املعلومات الخاصة ونسخها وسرقة
البيانات الشخصية ملن يمتلكون حسابات خاصة بهم ف تلك التطبيقات ,وذلك لغراض سيئة كالبتزاز أو انتحال الشخصية والى غير ذلك من الجرائم
التي ل تحمد عقباها (فهمي.)20017 ,
ف الواقع إن الكثير من الطالب أصبحوا يقعون ضحية للتشهير واملضايقة عبر شبكات التواصل التجتماي  ,ولألسف كثيرا ما ينتشر هذا
النوع من الجرائم ف مجتمعاتنا العربية التي تحتاج إلى ثقافة إلكترونية أكبر لدى مرتادي الفضاء السيبراني ,هذا باإلضافة إلى الجرائم الخرى كالتورط
ف عالقات بين الجنسين مخلة بالشرع و اآلداب العامة (حسين.)2016 ,
وف مجال الحديث عن الجرائم السيبرانية الشائعة تجدر اإلشارة أول إلى توضيح معنى الجريمة السيبرانية ,وه التي تتضمن تلك العمال
املخالفة للقانون والتي تهدف إلى إلحاق الذى بالشخاص ,مثل :إيذاء السمعة ,انتحال الهوية ,التضليل ,تلقي رسائل زائفة بتحديث برامج الحماية,
دمج ملفات التجسس مع اللعاب ,التسبب ف الذى املادي أو العقل أو النفس ي بشكل مباشر أو غير مباشر ,أو اإلباحية كتعدد العالقات مع الجنس
اآلخر أو اإليذاء الجنس ي ,أو ممارسة التنمر اإللكتروني ,وذلك إما عن طريق مضايقات مقصودة تحدث من طرف آلخر باستخدام وسائل التصال
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اإللكترونية أو عبر الرسائل اإللكترونية ,أو عبر املحادثات (الدردشة) ,أو من خالل بعض التطبيقات على شبكات التواصل التجتماي
(العنزي2010,؛الطيار  2014,؛ Daonegan, 2012؛ Kowalski &Limber, 2007; Halder &Taishanakar, 2011; Agaston, Kowalski,
UNODC, 2013 ) & Limber, 2007 Chou & Edge 2012,

و فيما يخص أبرز الجرائم السيبرانية التي تنتشر بين الطالب؛ فإن "التنمر اإللكتروني" يحتل مكانا واسعا فيها عبر مواقع التواصل
التجتماي  ,وهو ظاهرة لها انعكاساتها السلبية البالغة ف التأثير على المن النفس ي للمراهقين والطالب ,كما أكدت ذلك نتائج دراسة هيونج وشو
)Huang and Chou (2010والتي أتجريت على ( )535من املراهقين من طالب املدارس املتوسطة والثانوية بمدينة تايوان ,وتم فيها استخدام استبانة
تقيس التنمر اإللكتروني,وبينت نتائج الدراسة أن الضحايا ممن تم ممارسة التنمر اإللكتروني عليهم تأثر مستواهم الدراس ي وكانوا يعانون من الخوف
وفوبيا املدرسة والقلق من املستقبل الدراس ي وعدم الشعور بالطمأنينة النفسية .وهكذا تنوعت أنماط الجرائم السيبرانية بمختلف الوسائل إل إن
تأثيرها كان واحدا وسلبيا ف مجمله وكان يتسم بإلحاق الضرار النفسية والتجتماعية والخالقية للمراهقين والطالب ,إضافة إلى إلحاق الذى بأتجهزتهم
اإللكترونية.
وفيما يتعلق بأنواع الجرائم اإللكترونية ف املجتمع السعودي ,أوضحت دراسة ( قيس ي )2010 ,والتي أتجريت على عينة مكومة من  1055من
أفراد املجتمع السعودي ممن يستخدمون ف أعمالهم الحاسب اآلل  ,واستخدمت الدراسة استبانة أعدتها الباحثة ,تقيس واقع الجرائم الجنسية,
واملالية ,واإلرهاب اإللكتروني ,والقرصنة واختراق التجهزة ,وأشارت النتائج إلى أن أكثر الجرائم اإللكترونية انتشارا ف املجتمع السعودي كانت الجرائم
الجنسية ,واإلباحية  ,والستغالل املال من تجهات مجهولة ,وقرصنة الحاسب اآلل  ,وما يلحقها من اختراق للبريد اإللكتروني وسرقة املعلومات ,وتدمير
البرامج وإتالف البيانات الشخصية ,ولقد عبر أفراد العينة عن تعرضهم لجرائم من نوع نشر الفكر اإلرهابي املتطرف ,وسرقة معلومات البطاقة
الئتمانية ,والترويج لغسيل الموال ,واملقامرة والتجار باملخدرات ,كما وقد عبروا عن استيائهم من واقع الجرائم اإللكترونية الذي يتعرضون له بشكل
مستمر ف خالل تعامالتهم ف الفضاء السيبراني المر الذي من شأنه أن يفقدهم الثقة بالتقنيات الحديثة ويهدد إبداع العقل البشري.
هذا باإلضافة إلى دراسة ( العنزي )2010 ,والتي أتجراها على ( )999شخص من مستخدمي اإلنترنت ف املنطقة الشمالية بمدينة عرعر
بالسعودية ,تم فيها استخدام استبانة أعدها الباحث بغرض قياس أنماط الجرائم اإللكترونية  ,واآلثار التجتماعية التي قد تترتب عليها ,والتي أظهرت
أن أكثر الجرائم اإللكترونية انتشارا كانت الحتيال العاطفي واإلباحية ,كما أظهرت النتائج أن أهم العوامل التي ساعدت على زيادة انتشار الجرائم
اإللكترونية تلك العوامل التي ترتبط بشخصية املجرم كغياب الوازع الديني والخالق لديه ,ومن أهم اآلثار التجتماعية التي نجمت عن حدوث الجرائم
اإللكترونية ه غياب املصداقية بين أطراف العالقات عبر الفضاء السيبراني.
كما وضحت دراسة ( الطيار )2014 ,أهم اآلثار السلبية لستخدام مواقع التواصل التجتماي التي عبر عنها الطالب ف املجتمع السعودي ,و
لقد اشتملت الدراسة على عينة من طالب تجامعة امللك سعود ,طبق عليهم الباحث استبانة مقسمة إلى ثالثة محاور تقيس كل من اآلثار اإليجابية,
والسلبية ,ومدى تغير القيم ف ضوء استخدام مواقع التواصل التجتماي  ,وكان من أهم نتائجها أن من أبرز سلبيات استخدام الطالب ملواقع التواصل
التجتماي هو إقامة العالقات غير الشرعية مع الجنس اآلخر ,وإهمال الشعائر الدينية.
إضافة إلى ذلك أوضحت دراسة ( آل سعود )2018 ,واقع تعامل الطالب السعودي مع مواقع التواصل التجتماي  ,وتعبيرهم عن فوائدها
وأضرارها بالنسبة لهم ,حيث طبقت الدراسة على ( )250من طالب وطالبات تجامعة امللك سعود بالرياض ,واستخدم فيها الستبانة ,والتي تضمنت
بيانات أفراد العينة الساسية حول است خدام مواقع التواصل التجتماي  ,باإلضافة إلى مقياس للقلق السياس ي الذي أعده الباحث ,وتم التوصل إلى أن
معدل استخدام الطالب السعودي لشبكات التواصل التجتماي قد وصل إلى ما يزيد عن الست ساعات يوميا بما نسبته  , %53.2وأن أكثر املواقع
استخداما على مواقع اإلنترنت ه مواقع التواصل التجتماي بنسبة  ,%32.3ولقد تصدر تطبيق ”تويتر“ قائمة اهتمام الطالب السعودي بما نسبته
 ,%32.3ويليه اليوتيوب بنسبة  ,%25.2كما أن أكبر أسباب متابعة الطالب السعودي لوسائل التواصل التجتماي كان بهدف متابعة أحدث الخبار
السياسية ,يل ذلك الترفيه والتسلية ,وأوضحت نتائج الدراسة أن أغلب أفراد العينة كانوا يرون أن إيجابيات وسائل التواصل التجتماي تفوق سلبياتها
التي كانت من وتجهة نظرهم تتمثل ف التعدي على الحقوق الفكرية وان انتشار الخبار التي تحتوي على الكذب والتزوير والشائعات واملعلومات غير
الخالقية ,إضافة إلى أنه كلما زاد معدل متابعة الطالب السعودي ملواقع التواصل التجتماي زاد لديهم القلق النفس ي ,والقلق السياس ي املتعلق بالخبار
حول العالم.
إن هذا الواقع يثير ف النفس عدة تساؤلت ,منها ما يتعلق بحيثيات وقوع الجريمة السيبرانية خالل وسائل التواصل التجتماي  ,ومنها ما يتعلق
بطبيعة العواقب النفسية والتجتماعية التي يخلفها تورط املراهقين والطالب ف مثل هذا النوع من الجرائم ,هذا باإلضافة إلى التساؤلت حول سبل
الحماية واملواتجهة لذلك النوع من الجرائم الذي بات يهدد شريحة الطالب التي تبني املستقبل ,المر الذي من شأنه أن يستنفر همم الباحثين ف
مجالت العلوم التربوية والنفسية والمنية إلتجراء املزيد من الدراسات حول واقع الجرائم السيبرانية بين الطالب.
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عوامل وقوع الجريمة السيبرانية عبر مو اقع التواصل االجتماعي:
إن مما يسهل حدوث الجريمة اإللكترونية هو التقاء ثالثة عوامل ,وه  :الجاني املترقب ,والهدف املناسب (املجني عليه) ,وغياب الحراسة,
وفيما يخص شخصية الجاني ف الجريمة اإللكترونية ,فإنها غالبا ما تتصف بسمات الشخصية املعادية للمجتمع ,والتي تتسم بافتقارها إلى الوي
بمعايير املجتمع ,إضافة إلى ضعف الضمير واختفاء مشاعر الذنب والفشل ف اكتساب الضوابط الداخلية (البداينة 2014 ,؛ محمد و مرس ي.)1994 ,
وفيما يخص الجاني في الجرائم السيبرانية ,ففي دراسة ( العنزي )2010 ,وتجد أن شخصية املجرم اإللكتروني ارتبطت بغياب الوازع الديني
والخالق  .وف املقابل توصلت دراسة ( نذير )2015,إلى أن الطالب الذين يسيئون استخدام موقع التواصل التجتماي "الفيس بوك" ويؤذون اآلخرين,
ظهر أنهم يعانون من إدمان استخدام هذا البرنامج وذلك لساعات طويلة خالل اليوم تزيد عن الثالث ساعات ,وأتجريت هذه الدراسة على الطالب الذين
تراوحت أعمارهم مابين ( )34-23سنة ,وتم استخدام مقياس النحراف السيكوباتي للشخصية املعادية للمجتمع والذي تضمن البعاد التالية (طبيعة
العالقات املتبادلة مع اآلخرين ,وتضمن :الروح املخادعة ,والشعور بالعظمة ,والتالعب ,والكذب؛ والبعد الوتجداني العاطفي ,وتضمن :غياب الشعور
بالندم ,والالمبالة ,وعدم اإلحساس؛ وآخر بعد كان يقيس نمط الحياة ,وتضمن :البحث عن اإلحساس ,والندفاع (التهور) ,وانعدام املسؤولية.
وف نفس السياق تجاءت دراسة "املكانين" وزمالئه التي تم تطبيقها على ( )117من طلبة املدارس الثانوية بمدينة الزرقاء بالردن وتم فيها
استخدام مقياس الضطرابات السلوكية ,ومقياس سلوك التنمر اإللكتروني ,وكشفت نتائج الدراسة أن مستوى سلوك التنمر اإللكتروني كان مرتفعا
لدى الطلبة ذوي الضطرابات السلوكية ,وينتشر بين الذكور أكثر منه لدى من اإلناث (املكانين ,يونس والحياري.)2018,ف الواقع إن التواصل
التجتماي عبر الفضاء السيبراني بشخصية "مخفية وغير معروفة" قد غير الكثير من مهارات البشر التجتماعية ,ويظهر ذلك تجليا ف سلوكيات بعض
الفراد ف مشاركاتهم التجتماعية عبر الفضاء السيبراني ,المر الذي أفسح املجال أمام ضعف املسؤولية الخالقية ,وأدى إلى زيادة انتشار الجرائم
السيبرانية ) , )Despres, 2017فعلى سبيل املثال أصبح الكثير من الطالب عبر مواقع التواصل التجتماي ل يبال بالتقاط الصور املستهجنة أو حتى
التعليق عليها بعبارات تجارحة لغرض الفكاهة ل أكثر(آيكن.)2017 ,
أما فيما يخص املجني عليه في الجرائم السيبرانية ,فإنه ل يخفى علينا أن الطالب هم الفئة الكثر عرضة للوقوع ف هذا الفخ (القرني,
 .)2011هذا باإلضافة إلى فئات الطفال واملراهقين الذين مثلوا ضحايا تجرائم الستغالل والتحريض والتحرش الذي تفاقم ف ظل البيئة التكنولوتجية
التي وفرت للجناة معلومات سهلة وميسرة عن ضحاياهم (تقرير املجلس القتصادي والتجتماي بالمم املتحدة .)2014 ,أما بالنسبة لغياب عنصر
الحراسة كأحد عوامل وقوع الجريمة اللكترونية فهو يأتي على شقين ,أحدهما يقصد به الحراسة الوالدية وه التي تكون من قبل السرة ,ف حين
أنه يقصد بالشق اآلخر الحراسة واملراقبة الذاتية.
وفيما يخص الحراسة السرية يذكر ( حسين )2016 ,أنه ف ظل ذلك النتشار الواسع لستخدام شبكات التواصل التجتماي وتجلوس البناء
أمامها لفترات طويلة يتفاعلون مع الغرباء من شتى بقاع العالم كان لبد وأن يكون لألسرة دور وقائي واستباق ف حماية أبنائهم ورعايتهم دينيا وخلقيا
وفكريا ,والتصدي لتذليل كل ما قد يواتجه أبنائهم من مشكالت ,وف الدراسة التي قام بها الباحث نفسه على ( )100من أولياء أمور الطالب ف املراحل
املتوسط والثانوية بمحافظة قنا بجمهورية مصر العربية ,إستخدم استبانة تقيس واقع التنشئة السرية لألبناء ف ضوء تأثيرات مواقع التواصل
التجتماي  ,وأفادت النتائج بأن تجهل أولياء المور بتفعيل إعدادات الخصوصية للتطبيقات الخاصة بشبكات التواصل التجتماي إضافة إلى تقصيرهم
ف الردود على تساؤلت أبنائهم حول المور املزيفة ف مواقع التواصل التجتماي كانت تجميعها دلئل للقصور الفعل ف دور أولياء المور تجاه حماية
أبنائهم من الخطار املحتملة التي قد يقعون فيها تجراء ترددهم على مواقع التواصل التجتماي والتفاعل مع الشخاص فيها .هذا باإلضافة إلى غياب
عنصر الحراسة واملراقبة الذاتية قد ساعد كثيرا على انتشار مثل هذا النوع من الجرائم ,كضعف الرقابة الذاتية والوي بالحقوق والواتجبات حيال
التعرض للجرائم السيبرانية عبر مواقع النترنت وشبكات التواصل التجتماي  ,هذا باإلضافة إلى تشوه الكثير من املفاهيم لدى الطالب كمفهوم
الخصوصية ,وهم ف الحقيقة غير مستوعبين ملناسبة ما يشاركون به اآلخرين من أمورهم الخاصة سواء كانت تلك مع الصدقاء أو الغرباء (غريب
والمير2017 ,؛ آيكن. )2017 ,
وف هذا املجال ل يمكننا إغفال دور الحكومة الرشيدة ف اململكة العربية السعودية ف توعية مواطنيها وتحذيرها لهم من التورط ف الجرائم
السيبرانية التي قد يكون البعض فريسة لها عبر مواقع التواصل التجتماي  ,إضافة إلى أنها حددت القوانين والعقوبات التي من شأنها أن تحد من إساءة
استخدام مواقع التواصل التجتماي  ,حيث قد تصل فيها عقوبة السجن إلى عشر سنوات و غرامات مالية قد تصل إلى خمسة ماليين ريال ,كما أن تلك
املعلومات والقوانين موتجودة للجميع على املوقع الرسمي للهيئة (هيئة التصالت وتقنية املعلومات :المن الرقمي وحماية املستخدم من مخاطر
اإلنترنت.)2017 ,
وأنشئت الهيئة الوطنية لحماية المن السيبراني وفق المر امللكي السامي رقم  6801وتاريخ 1439-2-11ﮬ والتي اهتمت بحماية شبكات
املعلومات ,وأنظمة تقنية املعلومات ,والتقنيات التشغيلية ومكوناتها ,ولقد أصدرت الهيئة كتيبا إلكترونيا متاحا على موقعها باإلنترنت تحت عنوان:
الم ن الرقمي وحماية املستخدم من مخاطر اإلنترنت ,وفيما يخص مجال استخدام التطبيقات الخاصة بمواقع التواصل التجتماي  ,حذرت فيه الهيئة
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املواطنين من الوثوق ف الشخاص املجهولين ف الفضاء السيبراني ,وضرورة تجاهل اإلعالنات اإللكترونية لنها قد تحتوي على برامج خبيثة ,كما أن
الهيئة قدمت طرقا إرشادية لستعادة السيطرة بعد اختراق حسابات الشخاص على مواقع التواصل التجتماي  ,كاستعمال تجهاز آخر للدخول إلى
الحسابات الشخصية ,واستعمال خاصية نسيان كلمة املرور فيما يخص البريد اإللكتروني الخاص بحسابات تطبيقات تلك املواقع ,أو التواصل مع
الدعم الفني الخاص بتطبيقات مواقع التواصل التجتماي إلبالغ عن الجرائم التي يتعرضون لها عبر التطبيق كالتعرض لإلساءة ,أو انتحال الشخصية,
أو انتهاك الحقوق امللكية ,أو استغالل الطفال ,واإلباحية ,والتهديد ,ومخالفة قوانين اإلعالن على املوقع ,كما يمكن املواطنين كذلك الرتجوع إلى الدليل
اإلرشادي ف كيفية التعامل مع اإلساءة اإللكترونية عبر موقع انترنت السعودية www.internet.sa
ولقد تجاءت نتائج دراسة ( غريب والمير )2017 ,موضحة مدى انتشار الوي ف املجتمع السعودي بالحقوق والواتجبات ف حال حدوث
الجرائم السيبرانية ,والتي أتجريت على  214شاب ف مختلف مناطق اململكة العربية السعودية ,طبق عليهم الباحثان استبانة تضمنت أسئلة اختصت
بمعلومات شخصية  ,إضافة إلى أسئلة كانت تدور حول مدى الوي بمفهوم الجرائم املعلوماتية ودوافع مجرميها ,ولقد كان من نتائج الدراسة أن ما
نسبته  %50من أفراد العينة كان لديهم وي باملمارسات غير الشرعية عبر وسائل التواصل التجتماي  ,وأن معرفة النظمة والعقوبات الخاصة بمكافحة
الجرائم املعلوماتية كان لها دور كبير ف الحد من املمارسات السلبية ف تقنية املعلومات.
التعليق على الاطار النرر والدراسات السابدقة:
يظهر من خالل استعراض الدب النظري والدراسات السابقة أن هناك تضارب بين نتائج الدراسات املعنية بالنعكاسات اإليجابية لستخدام
الطالب ملواقع التواصل التجتماي على أمنهم النفس ي ,حيث تجاءت ما بين مؤيدة ومعارضة له ,المر الذي يستدي إتجراء املزيد من الدراسات ف هذا
املجال بغرض الوقوف على أسباب هذه القضية والحد من اآلثار السلبية التي قد ترافقها ,إضافة إلى أن ما يمكن استخالصه من الدراسات السابقة,
هو أن استخدام الطالب املفرط ملواقع التواصل التجتماي وإدمان التردد عليها والتفاعل من خاللها دون قيود تربوية وذاتية ليس من شأنه أن يهدد
أمنهم النفس ي وحسب ,بل إن هذا التهديد قد يمتد إلى حد التورط ف الجرائم السيبرانية ,وقد تكون العالقة ما بين المن النفس ي والتعرض للجرائم
السيبرانية عالقة متبادلة فيما بينها تجراء إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل التجتماي وهذا ما لم تتطرق إليه الدراسات السابقة بعد حتى
اآلن على حد علم الباحثتين ,كما أن هناك ندرة ف تناول مثل هذه املتغيرات ف البحوث التربوية والنفسية والتي تعنى بالمن النفس ي والمن السيبراني على
حد سواء ,لسيما ف املجتمع السعودي املقبل على املعلوماتية اإللكترونية ,وشريحة الطالب فيه تعتبر شريحة عمرية كبيرة وطاقة واعدة ,وتـأتي هذه
الدراسة بغرض الوقوف على مثل هذه القضية املعاصرة والبحث فيها من خالل اإلتجابة على أسئلة الدراسة.

منهج الدراسة وإجراءات التطبيق:
منهج الدراسة:
استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي والرتباطي التحليل الذي يصف الظاهرة كما ه ف الواقع ,ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا ,وفهم
العالقات بين متغيرات ظاهرة إدمان الطالب لستخدام مواقع التواصل التجتماي وانعكاساتها على المن النفس ي والسيبراني ,وذلك عن طريق تجمع
املعلومات وتصنيفها وتحليلها بطريقة مقننة ودقيقة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من تجميع طالب تجامعة طيبة باملدينة املنورة,من كليات مختلفة ,وتنوعت مستوياتهم الدراسية من املستوى الول
وحتى املستوى الثامن ,والذين هم على مقاعد الدراسة ف الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1440 -1439ﮬ 2019-2018 /م.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من عينة استطالعية وأخرى أساسية ,وهدفت العينة الستطالعية إلى استكشاف الظروف التي تحيط بالظاهرة محل
الدراسة ,وذلك بغرض فهم الصعوبات التي قد تقف إمام الباحثتين ,وتجنبها ف الدراسة الساسية ولتحديد الخصائص السيكومترية ملقاييس الدراسة,
واشتملت العينة الستطالعية للدراسة على ( )50طالبا من تخصصات ومستويات مختلفة بجامعة طيبة باملدينة املنورة ,ولقد تم تطبيق املقاييس
وا لتحقق من مدى صدقها وثباتها .وف املقابل كانت عينة الدراسة الساسية عينة عشوائية من مجتمع الدراسة تكونت من ( (252طالب من تجامعة
طيبة ,وذلك من أصل ( )263طالب ,حيث تم استبعاد استجابات ( )11طالب نظرا لعدم اكتمالها ,وتراوحت أعمار أفراد العينة ما بين ()27 -19سنة,
وتنوعت مستوياتهم الدراسية ما بين املستوى الول إلى املستوى الثامن ,وذلك ف تخصصات دراسية مختلفة ,ويوضح تجدول ( )1توزيع أفراد العينة
حسب متغيرات الدراسة .
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جدول (  :)1يوضح توزيع أفراد العينة تبعا ملتغيرات الدراسة (ن=)252
املتغير

املتوسط الحسابي

االنحراف املعيار

العمر

1.47

0.58

املستوى
الجامعي

5.80

2.00

التخصص
الدراس ي

8.03

5.22

املجموع
الكلي

الفئة
من 21-19
من24-22
من27-25
الول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
أحياء
كيمياء
هندسة
علوم طبية
لغة عربية
حقوق
حاسب
إدارة أعمال
تربية بدنية
تربية خاصة
رياضيات
علوم اتجتماعية
فيزياء
دراسات اسالمية
لغة انجليزية
تجيولوتجيا
صيدلة
تربية فنية
-

التكرار
145
96
11
4
18
5
57
8
66
9
85
8
5
67
19
5
6
22
8
16
36
8
4
2
5
3
7
1
30
252

النسبة املئوية
% 57.5
% 38.1
% 4.4
% 1.6
% 7.1
% 2.0
% 22.6
% 3.2
% 26.2
% 3.6
% 33.7
% 3.2
% 2.0
% 26.6
% 7.5
% 2.0
% 2.4
% 8.7
% 3.2
% 6.3
% 14.3
% 3.2
% 1.6
% 0.8
% 2.0
% 1.2
% 2.8
% 0.4
% 11.9
%100

الرتبة
1
2
3
8
4
7
3
6
2
5
1
7
10
1
5
10
9
4
7
6
2
7
11
13
10
12
8
14
3
-

أدوات الدراسة:
تكونت أدوات الدراسة من قسمين :الول أشتمل على البيانات الولية لعينة الدراسة تخص :العمر والتخصص الدراس ي ,واملستوى الجامع ,
إضافة إلى قائمة متعددة الخيارات يحدد من خاللها الطالب إذا ما كان يمتلك حسابا خاصا على وسائل التواصل التجتماي أم ل ,وأكثر مواقع التواصل
التجتماي التي يستخدمها ,ومعدله اليومي لساعات استخدام مواقع التواصل التجتماي  ,والسبب الرئيس ي وراء استخدامه لوسائل التواصل
التجتماي  ,والقسم الثاني تكون من ثالثة مقاييس ملتغيرات الدراسة ,وه -1 :مقياس استخدام مواقع التواصل التجتماي من إعداد خليوي ( .)2017
-2مقياس المن النفس ي إعداد الباحثتين-3 .مقياس التعرض للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل التجتماي إعداد الباحثتين.
 .1مدقياس استخدام مو اقع التواصل االجتماعي (خليو :)2017 ،
يهدف املقياس إلى التعرف على آثار استخدام مواقع التواصل التجتماي لفترات طويلة ,ويتكون من ( )18فقرة وبنيت فقراته باتجاه موتجب
حسب درتجة اآلثار ,وذلك على مقياس ليكرت الثالثي  :دائما ( 3درتجات) ,أحيانا (درتجتين) ,نادرا (ثالث درتجات) ,وبذلك تكون أعلى درتجة ف املقياس()54
وتكون أقل درتجة ( ,)18ويطلب فيه من املفحوصين اختيار استجابة واحدة فقط ,ويتمتع املقياس بخصائص سيكومترية تجيدة تم التأكد منها من خالل
عينة استطالعية من طالب تجامعة شقراء باململكة العربية السعودية ,وتم حساب صدق املحكمين ووصلت النسبة الى  ,%90باإلضافة الى الصدق
التالزمي بحساب معامل الرتباط بينه وبين مقياس إدمان اإلنترنت إعداد ( أبو زيد ,)2011 ,وبلغ معامله ( )0 ,674عند مستوى دللة ( )0.01مما يدل
على أن املقياس يتمتع بصدق تالزمي عال .هذا باإلضافة إلى أن معد املقياس قام بحساب الصدق التالزمي عن طريق ارتباط كل مفردة بالدرتجة الكلية
للمقياس وتراوحت مابين ( )0.601 _ 0.328وه دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.01وهذا يشير إلى تمتع املقياس بدرتجة عالية من التساق الداخل ,
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ولحساب ثبات املقياس استخدام مصمم املقياس طريقة التطبيق وإعادة التطبيق لالختبار بفاصل زمني ( )15يوم ,وبلغ معامل ثبات املقياس ()0.793
(خليوي.)2017 ,
ا
أوال :صدق مدقياس استخدام مو اقع التواصل االجتماعي (خليو  )2017 ،في الدراسة الحالية:
صدق املحكمين :تم عرض الستبانة على املحكمين ,والذين اقترحوا تغيير بعض العبارات ف بعض الفقرات ,وبذلك وصلت نسبة حساب صدق
املحكمين إلى(.)%98
صدق االتساق الداخلي :وذلك بإيجاد قيم معامالت الرتباط بين درتجة كل عبارة والدرتجة الكلية ملقياس استخدام مواقع التواصل التجتماي  ,ويوضح
تجدول ( )2النتيجة.
جدول ( :)2قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة و الدرجة الكلية ملدقياس استخدام مو اقع التواصل االجتماعي(ن=)50
رقم
العبارة

معامل
الرتباط

رقم
العبارة

معامل
الرتباط

رقم
العبارة

معامل
الرتباط

1
2
3
4
5
6

*0.60
*0.57
0.13
*0.59
*0.53
*0.62

7
8
9
10
11
12

*0.46
*0.38
0.11
*0.35
*0.56
*0.52

13
14
15
16
17
18

*0.42
*0.46
*0.51
*0.38
*0.32
*0.44

*دالة عند مستوى داللة أقل من ()0.05

يتضح من الجدول السابق أن معظم عبارات مقياس استخدام وسائل التواصل التجتماي دالة إحصائيا عند مستوى دللة أقل من ()0.05
ما عدا عبارة رقم ( ,)9 , 3لذلك تم حذفهما وأصبح عدد عبارات املقياس ( )16عبارة تراوحت معامالت الرتباط فيها مابين ( )0.62 -0.32وهذا يشير إلى
صدق محتوى املقياس.
ا
ثانيا :ثبات مدقياس استخدام مو اقع التواصل االجتماعي (خليو  )2017 ،في الدراسة الحالية:
تم حساب ثبات مقياس استخدام مواقع التواصل التجتماي بطريقة (ألفا كرونباخ) ,والتي بلغت (,)0.857وهذا يعني أن املقياس يتمتع بدرتجة ثبات
مرتفعة تسمح للباحثتين باستخدامه.
 .2مدقياس األمن النفس ي:
بعد الطالع على الدب التربوي املتعلق بالمن النفس ي (رضوان1994 ,؛ طه ,قنديل ,عبد القادر ,وكامل1993 ,؛ الحفني ,)1994 ,وبعض
مقاييس المن النفس ي كمقياس (الدليم وآخرون1993 ,؛ شقير ,)2005 ,قامت الباحثتان بإعداد مقياس لألمن النفس ي تكون عبارته قصيرة ومناسبة
لبيئة الدراسة ,ويناسب فئة الطالب ,ولقد راعتا ف تصميم مقياس المن النفس ي أن يتضمن عبارات تقيس الشعور بالراحة والطمئنان النفس ي,
والثقة بالنفس ,وتقبل الذات واآلخرين ,وذلك بناء على ما يتضمنه المن النفس ي كما ورد ف الدب النفس ي والدراسات واملقاييس التي اهتمت بموضوع
المن النفس ي أو الطمأنينة النفسية ,هذا وتكون املقياس ف صورته الولية من ( )29عبارة ,متدرتجة على مقياس ليكرت الثالثي (دائما ,أحيانا ,أبدا),
كان منها ( )6عبارات سالبة ,وبعد خضوع املقياس إلى معايير الصدق والثبات بعد تطبيقه على العينة الستطالعية وصل عدد العبارات الى ( )16عبارة,
ويقوم املفحوص بالتعبير من خالل العبارات عن شعوره باختياره لحد الخيارات فيما لو كانت تنطبق عليه العبارة دائما (ثالث درتجات) ,أو ما إذا كانت
تنطبق عليه العبارة أحيانا (درتجتين) ,أو إذا كانت ل تنطبق عليه العبارة أبدا ول تعبر عن مشاعره مطلقا (درتجة واحدة) وذلك ف حالة اإلتجابة على
مفردات املقياس املوتجبة وعددها ( )11عبارة ( ,)16 ,15 ,14 ,12 ,10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,1ف حين أخذت العبارات السالبة ف الستبانة تصحيحا
عكسيا وعددها ( )5عبارات(.)13 ,11 ,8 ,3 ,2
ا
أوال :صدق مدقياس األمن النفس ي:
صدق املحكمين :تم عرض املقياس ف صورته الولية على ( )12محكما ,من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة املكرمة ,وتجامعة طيبة
باملدينة املنورة ,وكان معظمهم من املتخصصين ف مجال علم النفس كالصحة النفسية ,والقياس النفس ي ,واإلرشاد النفس ي ,ولقد اتفق بعضهم على
حذف عبارة من املقياس ,باإلضافة إلى تعديل صياغة عدد قليل من العبارات ,وبعد إتجراء تعديالت املحكمين ,وصلت نسبة الصدق ملفردات الستبانة
إلى(.)%90
صدق االتساق الداخلي :تم حساب التساق الداخل للمقياس وذلك عن طريق ارتباط كل عبارة بالدرتجة الكلية للمقياس ,ويوضح تجدول ( )3النتيجة.
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جدول ( :)3قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة و الدرجة الكلية ملدقياس األمن النفس ي (ن=)50
معامل الرتباط

رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
-

رقم العبارة

0.20
0.17
0.12
0.15
*0.45
*0.31
0.19
-

معامل الرتباط
*0.52
*0.93
*0.51
*0.37
*0.35
0.23
0.13
-

8
9
10
11
12
13
14
-

رقم العبارة

معامل الرتباط

رقم العبارة

معامل الرتباط

15
16
17
18
19
20
21
-

0.25
*0.37
0.16
0.28
0.28
*0.44
*0.42
-

22
23
24
25
26
27
28
29

*0.37
*0.41
*0.47
*0.49
*0.55
*0.45
0.15
0.009

*دالة عند مستوى دللة أقل من ()0.05

يتضح من الجدول السابق أن معظم عبارات مقياس المن النفس ي دالة إحصائيا عند مستوى دللة أقل من ( )0.05ما عدا عبارة رقم (2 ,1
 )29, 28 , 19, 18, 17, 15, 14, 13 , 7, 4 ,3 ,لذلك تم حذفها ,وأصبح عدد عبارات املقياس ( )16عبارة تراوحت معامالت الرتباطات فيها مابين
( )0.93 -0.31وهذا يشير إلى صدق محتوى املقياس.
ا
ثانيا :ثبات مدقياس األمن النفس ي:
تم حساب معامل الثبات (ألفاكرونباخ) لفقرات مقياس المن النفس ي ,والتي بلغت ()0.823وهذا يعني أن املقياس يتمتع بدرتجة ثبات
مرتفعة تسمح للباحثتين باستخدامه.
 .3مدقياس التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبروسائل التواصل االجتماعي :
بعد الطالع على الدب التربوي املتعلق بالجرائم السيبرانية أو اإللكترونية ,والمن السيبراني النفس ي (آيكن2017 ,؛ هيئة التصالت وتقنية
املعلومات ,)2017 ,وعلى دراسات ومقاييس وردت ف دراسات تناولت موضوع الجرائم املعلوماتية (العنزي2010 ,؛ قيس ي2010 ,؛ آل سعود,)2018 ,
وتجدت الباحثتان أنه ل يوتجد مقياس ف املكتبة العربية يقيس الجرائم السيبرانية التي قد يتورط فيها الطالب عبر شبكات وسائل التواصل التجتماي
على حد علمهما ,و لذلك قامت الباحثتين بتصميم مقياس يحقق هدف الدراسة الحالية ,ولقد تم مراعاة أن يتضمن املقياس ف عباراته فقرات تقيس
مدى تعرض الطالب لختراق الخصوصية ,وتدمير برامج الجهاز اإللكتروني ,وتعرضهم إلى اإلساءة والستغالل العاطفي واإلباحية ,إضافة إلى البتزاز
املادي ,والتنمر اإللكتروني ,وتكون املقياس ف صورته الولية من ( )20عبارة موتجبة لها خيارات متدرتجة على مقياس ليكرت الثالثي (دائما ,أحيانا,
أبدا) ,يقوم املفحوص بالستجابة على عبارات املقياس باختياره أحد الخيارات فيما لو كانت تنطبق عليه العبارة دائما (ثالث درتجات) ,أو إذا كانت
تنطبق عليه العبارة أحيانا (درتجتين) ,و ف حالة ما لم تنطبق عليه العبارة أبدا (درتجة واحدة) وبعد إتجراءات الصدق والثبات وصل عدد عبارات املقياس
ف صورته النهائية إلى ( )15عبارة.
ا
أوال :صدق مدقياس التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبروسائل التواصل االجتماعي :
صدق املحكمين :تم عرض املقياس ف صورته الولية على ( )12محكما ,من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة املكرمة ,وتجامعة طيبة
باملدينة املنورة ,ولقد كان أغلبهم من املتخصصين ف مجال علم النفس كالصحة النفسية ,والقياس النفس ي ,واإلرشاد النفس ي ,ولقد أشار بعضهم إلى
تعديل صياغة بعض الفقرات ,وبعد إتجراء التعديالت ,وصلت نسبة الصدق ملفردات املقياس إلى(.)%95
صدق االتساق الداخلي :تم حساب التساق الداخل للمقياس وذلك عن طريق ارتباط كل عبارة بالدرتجة الكلية للمقياس ,ويوضح تجدول ( )4النتيجة.
جدول ( :)4قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة و الدرجة الكلية ملدقياس التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبروسائل التواصل االجتماعي
رقم العبارة

معامل الرتباط

رقم العبارة

معامل الرتباط

رقم العبارة

معامل الرتباط

1
2
3
4
5
6
7

0.16
*0.58
*0.68
*0.44
*0.48
*0.57
0.27

8
9
10
11
12
13
14

*0.46
*0.30
*0.58
*0.55
*0.57
*0.54
*0.57

15
16
17
18
19
20

*0.45
*0.63
*0.49
0.25
0.11
0.23

*دالة عند مستوى داللة أقل من ()0.01
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يتضح من الجدول السابق أن معظم عبارات مقياس التعرض للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر وسائل التواصل التجتماي دالة إحصائيا
عند مستوى دللة أقل من ( )0.01ما عدا عبارة رقم ( )20 , 19, 18 , 7 ,1لذلك تم حذفهما وأصبح عدد عبارات املقياس ( )15عبارة تراوحت معامالت
الرتباط فيها مابين ( )0.68 -0.30وهذا يشير إلى صدق محتوى املقياس.
ا
ثانيا :ثبات مدقياس التعرض للتورط في الجرائم السيبرانية عبروسائل التواصل االجتماعي:
تم حساب معامل الثبات (ألفاكرونباخ) لفقرات مقياس التعرض للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر وسائل التواصل التجتماي  ,التي بلغت ()0.869
وهذا يعني أن املقياس يتمتع بدرتجة ثبات مرتفعة تسمح للباحثتين باستخدامه.

األساليب الحصائية:
تم حساب املتوسطات الحسابية والنحراف املعياري والنسب املئوية للبيانات الوصفية ,وقيمة معامل ارتباط بيرسون ملعرفة نوعية العالقة بين
متغيرات الدراسة ,إضافة إلى حساب النحدار الخطي البسيط بغرض معرفة ما إذا كانت العالقات الرتباطية ذات الدللة اإلحصائية ه عالقات
تنبؤية أم ل.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول :ما و اقع استخدام الطالب بجامعة اطيبة ملو اقع التواصل االجتماعي لحساباتهم الخاصة عليها ،واملو اقع التي يستخدمونها ،ومعدل
الساعات اليومي الستخدامها ،وأسباب استخدامها؟
إلتجابة هذا السؤال تم استخدام أسلوب التحليل الوصفي ,حيث تم حساب املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية والنسب املئوية ,ولقد أظهرت
ا
النتائج أن معرم الطالب من جامعة اطيبة يمتلكون حسابا خاص على مو اقع التواصل االجتماعي ،وذلك بنسبة ( ,)% 95.6ف حين كان القليل
منهم ل يمتلكون أي حسابات تخصهم على مواقع التواصل التجتماي بنسبة ( )% 4.4ويوضح النتيجة (تجدول ( )5الشكل البياني .)1
ا
جدول ( :)5املتوسط الحسابية المتال الطالب بجامعة اطيبة حسابا خاص على وسائل التواصل االجتماعي (ن=)252
املتغير
امتالك الطالب حسابا خاص
على مواقع التواصل التجتماي

املتوسط الحسابي
8.11

النحراف املعياري
9.59

املجموع الكل

-

-

الفئة
يمتلكون حسابا
خاص

التكرار
241

النسبة املئوية
%95.6

الرتبة
1

ل يمتلكون
حسابا خاص

11

% 4.4

2

-

252

% 100

-

الشكل البياني ( :)1نسبة امتال الطالب حسابا خاص بهم على وسائل التواصل االجتماعي

هذه النتيجة قد تكون متوقعة على مجتمع ينتشر فيه استخدام وسائل التواصل التجتماي بين الطالب بشكل كبير كاملجتمع السعودي ولقد
تجاء ذلك وفق ما صرحت به هيئة التصالت وتقنية املعلومات ( ,)2019-2017وكما تجاءت لتثبته نتائج الدراسات السابقة التي أتجريت على املجتمع
السعودي والتي ظهر فيها انتشار واسع لتردد الطالب على مواقع التواصل التجتماي واستخدامها كدراسة(خليوي2017 ,؛ آل سعود2018 ,؛ الحلو و
آخرين.)2018 ,
كما أظهرت النتائج أن أكثر مواقع التواصل التجتماي استخداما من قبل الطالب بجامعة طيبة والكثر استخداما كان هو تطبيق(سناب شات) وذلك
بنسبة ( ,)% 23.0يليه تطبيق (الواتساب) بنسبة ( )% 21.4ف حين كان أقل تلك التطبيقات استخداما هو تطبيق "فيسبوك" وكان ذلك بنسبة (1.2
 )%وهذا يعني أنه أقل تطبيق أصبح يستهوي الطالب ف الوقت الراهن ويوضح (تجدول( )6الشكل البياني  )2النتيجة.
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جدول ( :)6املتوسطات الحسابية والرتب والنسب املئوية ملو اقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما من قبل الطالب بجامعة اطيبة(ن=)252
املتوسط الحسابي

املتغير
مواقع التواصل
التجتماي
الكثر استخداما
من قبل الطالب بجامعة طيبة

النحراف املعياري

3.56

1.75

-

-

املجموع الكل

مواقع التواصل
انست تجرام
واتساب
تويتر
اللعاب الجماعية اإللكترونية
سناب شات
يوتيوب
فيسبوك
-

التكرار
34
54
49
13
58
41
3
252

النسبة املئوية
% 13.5
% 21.4
% 19.4
% 5.2
% 23.0
% 16.3
% 1.2
% 100

الرتبة
5
2
3
6
1
4
7
-

الشكل البياني ( :)2وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداما لدى الطالب بجامعة اطيبة

تتفق هذه النتيجة مع بعض اإلحصائيات وتختلف مع أخرى ,فالنسب اإلحصائية التي صدرت عن وزارة التصالت وتقنية املعلومات للعام
()2017تجاءت متوافقة مع التصريح الذي أدلت به اإلحصائية ف تصدر تطبيق (سناب شات) ف املجتمع السعودي والذي أحتل فيها املرتبة الولى عربيا
والثانية عامليا ف انتشار الستخدام ,كما اتفقت هذه النتيجة مع إحصائية وزارة التصالت السعودية للعام ( )2017ف أن تطبيق (الفيسبوك) هو
القل استخداما ,بينما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج اإلحصائية ف مراتب مواقع التواصل التجتماي الكثر استخداما من قبل الطالب,
حيث تصدر اإلحصائية تطبيق (تويتر)إضافة إلى تطبيق (الفيسبوك) كأبرز التطبيقات التجتماعية وأكثرها استخداما ف املجتمع السعودي كما تجاء
ذلك ف آخر إحصائية رسمية لوزارة التصالت وتقنية املعلومات لعام ( , )2017وقد يرتجع ذلك الختالف إلى عامل الزمن ,حيث إن بعض التطبيقات
ف الوقت الحال تطورت كثيرا مثل (سناب شات أو واتساب) ,وذلك مقارنة بغيرها من التطبيقات ملا لها من خواص تميزها كخاصية املكاملات املجانية
وسهولة تداول مقاطع الفيديو والبث املباشر وغيره ,كما قد يعود السبب إلى اختالف الفئة العمرية الخاصة بعينة الدراسة الحالية والتي كانت من
الذكور الطالب ,ف حين أن اإلحصائية قد اشتملت على الذكور واإلناث من مختلف الفئات العمرية ,واختلفت هذه النتيجة أيضا مع نتائج دراسة ( آل
سعود )2018 ,والتي كانفيها طالب الجامعة من الجنسين أكثر استخداما لتطبيق (تويتر) يليه تطبيق (اليوتيوب) ,وقد يعود هذا الختالف بين النتائج
إلى الختالف ف نوع عينة دراسته والتي تضمنت (الذكور واإلناث) ,فقد تختلف اهتماماتهم حول تفضيل بعض التطبيقات عن غيرها.
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية والرتب والنسب املئوية ملعدل الساعات اليومي الستخدام الطالب بجامعة اطيبة ملو اقع التواصل االجتماعي(ن=)252
املتغير
معدل الساعات
اليومي لستخدام
الطالب
مواقع التواصل
املجموع الكل

املتوسط الحسابي

النحراف املعياري

3.93

1.23

-

-

عدد الساعات
ساعة واحدة
ساعتين
ثالث ساعات
أربع ساعات
يزيد عن أربع ساعات
-

التكرار
11
31
41
51
118
252

النسبة املئوية
% 4.4
% 12.3
% 16.3
% 20.2
% 46.8
% 100

الرتبة
5
4
3
2
1
-

وفيما يتعلق باملعدل اليومي لستخدام الطالب ملواقع التواصل التجتماي أظهرت النتائج أن املعدل اليومي لساعات استخدام طالب تجامعة
طيبة ملواقع التواصل التجتماي يزيد عن أربع ساعات يوميا وكان ذلك بنسبة ( ,)% 46.8ف حين أن أقل معدل لالستخدام كان ما يعادل ساعة واحدة
يوميا وكان ذلك بنسبة ( )% 4.4ويوضح (تجدول ( )7الشكل البياني  )3النتيجة.
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الشكل البياني ( :)3النسب املئوية ملعدل الساعات اليومي الستخدام الطالب ملو اقع التواصل االجتماعي

يظهر من هذه النتيجة أن املعدل اليومي الذي يمضيه الطالب ف متابعة وسائل التواصل التجتماي هو معدل ضخم إلى حد كبير ,وف
الواقع تشير هذه النتيجة إلى أن الطالب يمضون وقتا طويال يوميا ف متابعة وسائل التواصل التجتماي يمتد إلى ما يزيد عن الربع ساعات ,ولقد
أشارت نتائج دراسة( الحلو و آخرين )2018 ,إلى وتجود عالقة دالة إحصائيا بين معدل استخدام الطالب اليومي ملواقع التواصل التجتماي وبين
الوصول إلى مرحلة اإلدمان على استخدامها ,وهذا ف الواقع قد يدل على خطورة وضع الكثير من الطالب اليوم فيما لو دخل دائرة إدمان هذه الشبكات
التجتماعية وأصبحت تسيطر على تفكيره وتسلبه املشاعر النفسية السوية ,وأكد على ذلك العديد من الدراسات ف هذا املجال مثل دراسة (آل سعود,
2018؛ خليوي2017 ,؛ البهنساوي,)2016 ,وتجاءت نتيجة الدراسة حول تضخيم الطالب ملعدل الساعات اليومي ف استخدام مواقع التواصل
التجتماي متفقة مع نتيجة دراسة( آل سعود )2018 ,والتي أتجراها على الطالب الجامع بمدينة الرياض فكانت أعلى نسبة من الطالب تستخدم مواقع
التواصل التجتماي يوميا لفترة زمنية تزيد عن ستة ساعات بنسبة ( )%53.2من أفراد عينة الدراسة.
وفيما يتعلق باألسباب التي كانت وراء استخدام الطالب ملو اقع التواصل االجتماعي ,أظهرت النتائج أن أكثر السباب التي كانت وراء استخدام هؤلء
الطالب ملواقع التواصل التجتماي هو (التسلية) بنسبة ( ,)% 45.2ف حين أن (الطمئنان النفس ي) كان أقل هذه السباب بنسبة (1.2
)%ويوضح(تجدول ( )8الشكل  )4النتيجة.
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية والرتب والنسب املئوية ألسباب ستخدام الطالب بجامعة اطيبة مو اقع التواصل االجتماعي(ن=)252
املتغير
أكثر السباب
شيوعا وراء
استخدام الطالب
ملواقع التواصل

املجموع الكل

املتوسط الحسابي

النحراف املعياري

3.50

1.79

-

-

الفئة
التعبير عن الرأي
التسلية
اللعب
أسباب علمية
تواصل مع الصحاب
متابعة الخبار
اطمئنان نفس ي
-

التكرار
16
114
6
10
58
45
3
252

النسبة املئوية
% 6.3
% 45.2
% 2.4
% 4.0
% 23.0
% 17.9
% 1.2
% 100

الرتبة
4
1
6
5
2
3
7
-

الشكل البياني( :)4النسب املئوية ألسباب استخدام الطالب بجامعة اطيبة ملو اقع التواصل االجتماعي

اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة ( آل سعود)2018,حيث كان ف دراسته سبب (متابعة الخبار السياسية) على رأس قائمة
السباب الكامنة وراء تردد الطالب على وسائل التواصل التجتماي  ,إل إن نتيجة الدراسة الحالية اتفقت مع نتيجة دراسة ( الطهراوي )2014 ,ف أن
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(الطمئنان النفس ي) كان أقل سبب يكمن وراء متابعة الطالب ملواقع التواصل التجتماي فكانت الحاتجة إلى إشباع المن النفس ي آخر السباب  ,بينما
اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) (Valkenburge et al, 2006والتي تجاء فيها أن من أبرز النعكاسات اإليجابية ملتابعة الطالب لوسائل التواصل
التجتماي كان الشعور بالراحة النفسية ,والحترام التجتماي للذات ,و ف الحقيقة يستدي هذا الختالف بين النتائج املزيد من الدراسات للوقوف على
السباب الفعلية التي قد تؤدي بشكل أو بآخر إلى إدمان الطالب على متابعة مواقع التواصل التجتماي لساعات طويلة وبشكل يومي.
السؤال الثاني :ما اطبيعة العالقة بين إدمان الطالب بجامعة اطيبة على استخدام مو اقع التواصل االجتماعي وبين األمن النفس ي لديهم؟
ملعرفة طبيعة العالقة بين إدمان طالب تجامعة طيبة على استخدام مواقع التواصل التجتماي وبين أمنهم النفس ي ,تم حساب معامل
الرتباط بيرسون لتوضيح دللة العالقة بين املتغيرين ,وكانت نتيجة قيمة معامل الرتباط ر=  0.295-وه قيمة دالة عند مستوى الدللة ()0.01
(تجدول  ,)9ويتضح من خالل هذه النتيجة وتجود عالقة ارتباطيه عكسية-سالبة ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )0.01بين إفراط الطالب
ف استخدام مواقع التواصل التجتماي وبين أمنهم النفس ي ,فكلما زاد استخدام الطالب لها كلما انخفض المن النفس ي عندهم والعكس صحيح.
وملعرفة مدى إمكانية التنبؤ بانخفاض المن النفس ي لدى الطالب من طالب تجامعة طيبة ف ضوء إدمان استخدامهم ملواقع التواصل
التجتماي تم استخدام أسلوب النحدار الخطي البسيط وتجاءت النتائج كما هو ف تجدول (.)9
جدول ( )9حساب معامل ارتباط بيرسون واالنحدار الخطي البسيط لتفسيرالعالقة ما بين إدمان الطالب ملو اقع التواصل االجتماعي وانخفاض أمنهم
النفس ي(ن=)252
املتغير
الثابت
إدمان استخدام مواقع
التواصل التجتماي

معامل الرتباط
*0.295-

التباين املفسر

معامل النحدار

الخطأ املعياري

املعامالت املعيارية

0.087

68.630
0.230-

1.416
0.047

0.259-

قيمة
ف
*23.760

قيمة
ت
*48.466
*4.874-

مستوى
الدللة
*0.000
*0.000

* دالة عند مستوى داللة أقل من 0.01

يتضح من تجدول ( )9أن قيمة ²ر = 0.087أي أن إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل التجتماي يسهم بما نسبته ( )% 9ف تفسير
تباين المن النفس ي ,وعلى الرغم من أن هذه القيمة تعتبر قيمة قليلة إل إنها دالة إحصائيا ,حيث كانت قيمة ف= 23.760وه قيمة ذات دللة
إحصائية عند مستوى دللة أقل من( ,)0.01وهذا يدل على معنوية النحدار والتأكيد على وتجود عالقة ذات معنى بين إدمان استخدام الطالب ملواقع
التواصل التجتماي وبين المن النفس ي لديهم.
وتؤكد قيمة بيتا السالبة ( )0.230-أن هذه العالقة عكسية بمعنى أن زيادة إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل التجتماي يتنبأ
بنقص أمنهم النفس ي ,وهذه النتيجة تشير إلى وتجود عالقة ارتباطيه معنوية بين إدمان طالب تجامعة طيبة على استخدام مواقع التواصل التجتماي
وبين انخفاض أمنهم النفس ي ,وأنه يمكن التنبؤ بانخفاض المن النفس ي لدى الطالب ف ضوء إدمانهم لستخدام مواقع التواصل التجتماي .
وف ضوء هذه النتيجة نجد أن العديد من الدراسات السابقة اتفقت على أنه كلما زادت فترة متابعة مواقع التواصل التجتماي كلما ضعف
المن والستقرار والتوافق النفس ي (البهنساوي2016 ,؛  ,) Tweng et al, 2018كما أن بعض الدراسات أشارت إلى أنه يبدأ على إثر اإلدمان ملواقع
التواصل التجتماي بعض اإلضرابات النفسية بالظهور تجراء انخفاض املستوى الداعم من المن والستقرار النفس ي وقد تظهر بعض الضطرابات
كالقلق والكتئاب وغيرها (الشناوي وعباس2016 ,؛  Ohannessiau, 2018؛ الحلو و آخرين2018 ,؛ خليوي,)2017 ,إن مثل هذه النتائج من شأنها
أن تلفت انتباه الوالدين واملربين تجاه العواقب السلبية التي تنجم عن كثرة استخدام أبنائهم ملواقع التواصل التجتماي وانشغالهم بها ,وعلى الرغم من
كونهم ف مرحلة الدراسة إل أنهم لزالوا بحاتجة إلى التوتجيه واإلرشاد من قبل السرة واملتخصصين ف ميدان التربية والتعليم.
السؤال الثالث :ما اطبيعة العالقة بين إدمان الطالب بجامعة اطيبة على استخدام مو اقع التواصل االجتماعي وبين تعرضهم للتورط في الجرائم
السيبرانية عبر تلك املو اقع؟
للتعرف على طبيعة العالقة بين إدمان الطالب بجامعة طيبة لستخدام مواقع التواصل التجتماي وتعرضهم للجرائم السيبرانية عبر تلك
املواقع تم حساب معامل الرتباط بيرسون ,أظهرت النتائج أن قيمة معامل الرتباط ر=  0.348عند مستوى دللة أقل من (( )0.01تجدول  ,)10وهذا
يشير إلى وتجود عالقة ارتباطية موتجبة طردية دالة إحصائيا بين إدمان الطالب بجامعة طيبة لستخدام مواقع التواصل التجتماي وتعرضهم للجرائم
السيبرانية عبر تلك املواقع ,بمعنى أنه كلما زاد إدمان الطالب لستخدام مواقع التواصل التجتماي كلما زاد تعرضهم للتورط ف الجرائم السيبرانية.
وملعرفة مدى إمكانية التنبؤ بتعرض هؤلء الطالب للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل التجتماي ف ضوء إدمان استخدامهم
لها تم حساب معامل ارتباط بيرسون باإلضافة إلى تحليل النحدار الخطي البسيط ,وتجاءت النتائج كما هو ف تجدول (.)10
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جدول ( :)10حساب معامل ارتباط بيرسون واالنحدارالخطي البسيط لتفسيرالعالقة بين إدمان الطالب ملو اقع التواصل االجتماعي وتعرضهم للتورط في
الجرائم السيبرانية عبرمو اقع التواصل االجتماعي(ن=)252
املتغير

معامل الرتباط

الثابت
إدمان مواقع التواصل
التجتماي

*0.348

التباين
املفسر
0.121

معامل النحدار
19.985
0.456

الخطأ
املعياري
1.645
0.078

املعامالت
املعيارية
0.348

قيمة ف

قيمة ت

*34.462

*12.151
*5.870

مستوى
الداللة
0.000
0.000

*دالة عند مستوى دللة أقل من 0.01

بينت النتائج ف تجدول ()10أن قيمة ر 0.121= 2مما يدل على أن إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل التجتماي يسهم بما
نسبته % 12.1ف تفسير تباين التعرض للتورط ف الجرائم السيبرانية ,وه نسبة قليلة ولكنها ذات دللة إحصائية ,حيث كانت قيمة ف= 34.462
دالة إحصائيا عند مستوى دللة أقل من ( ,)0.01وهذا يدل على معنوية النحدار ويشير إلى وتجود عالقة ذات معنى بين إدمان استخدام الطالب ملواقع
التواصل التجتماي وتعرضهم للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر تلك املواقع.
و هذه النتيجة ف الحقيقة تؤكد على معنوية العالقة التي بين استخدام الطالب بجامعة طيبة ملواقع التواصل التجتماي وبين تعرضهم
للتور ط ف الجرائم السيبرانية عبر تلك املواقع ,حيث أنه يمكن التنبؤ بتعرض الطالب للجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل التجتماي ف ضوء
إدمانهم على استخدام تلك املواقع.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( (Best et al., 2014والتي أشارت إلى أن تكنولوتجيا التصال ف العالقات بين الشخاص عبر شبكة
املعلومات ارتبطت ارتباطا ذو دللة إحصائية بتعرض املراهقين للجرائم السيبرانية.
وتشير هذه النتيجة إلى أن مخاطر إدمان مواقع التواصل التجتماعية ل تتوقف عند تهديد المن النفس ي للطالب وحسب ,بل انها مخاطر قد
تهدد أمن الطالب السيبراني وتعرضهم للوقوع ضحية لتلك الجرائم كالتنمر اإللكتروني والبتزاز املادي والتهديد والتشهير واإلغواء وغيره ,المر الذي قد
يجعل حياة الطالب ف خطر أمني ونفس ي واتجتماي .
السؤال الرابع :ما اطبيعة العالقة بين تعرض الطالب بجامعة اطيبة للتورط في الجرائم السيبرانية عبر مو اقع التواصل االجتماعي وبين األمن
النفس ي لديهم؟
للتعرف على طبيعة العالقة بين تعرض الطالب بجامعة طيبة للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل التجتماي وبين أمنهم
النفس ي ,تم حساب معامل الرتباط بيرسون لتوضيح دللة العالقة بين املتغيرين ,وكانت نتيجة قيمة معامل الرتباط ر=  0.142-عند مستوى دللة
أقل من(( )0.02تجدول  ,)11ويتضح من خالل هذه النتيجة وتجود عالقة ارتباطيه عكسية-سالبة وذات دللة احصائية بين تعرض الطالب للتورط ف
الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل التجتماي وبين المن النفس ي لديهم ,فكلما زاد تعرض الطالب للجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل
التجتماي كلما انخفض أمنهم النفس ي والعكس صحيح.
وملعرفة مدى إمكانية التنبؤ بالمن النفس ي لدى الطالب من تجامعة طيبة ف ضوء تعرضهم للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل
التجتماي  ,تم استخدام أسلوب النحدار الخطي البسيط ,وتجاءت النتائج كما هو ف تجدول ( .)11
جدول ( :)11حساب معامل االرتباط بيرسون واالنحدار الخطي البسيط لتفسير العالقة بين تعرض الطالب للتورط في الجرائم السيبرانية عبرمو اقع
التواصل االجتماعي وبين أمنهم النفس ي(ن=)252
املتغير
الثابت
التعرض للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر
مواقع التواصل التجتماي

معامل
الرتباط
*0.142-

التباين
املفسر
0.020

معامل
النحدار
64.868
0.145-

الخطأ
املعياري
1.357
0.064

املعامالت
املعيارية
0.142-

قيمة ت
قيمة ف
*5.149

***47.811
**2.269-

مستوى
الدللة
0.000
0.02

***دالة عند مستوى داللة أقل من ** ،0.01دالة عند مستوى داللة أقل من * ،0.02دالة عند مستوى الداللة أقل من 0.05

يتضح من تجدول ( )11أن قيمة ر 0.020 = 2وهذا يعني أن تعرض الطالب للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل التجتماي
يسهم بما نسبته  %2ف تفسير تباين المن النفس ي ,وبالرغم من أن هذه نسبة بسيطة إل أن قيمة ف=()5.149ه قيمة ذات دللة إحصائية عند
مستوى دللة أقل من ( ,)0.05وهذا يدل على معنوية النحدار ويؤكد على وتجود عالقة معنوية بين تعرض الطالب للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر
مواقع التواصل التجتماي وبين أمنهم النفس ي ,كما وقد أكدت قيمة بيتا السالبة ( )0.142-على أن هذه العالقة ه عالقة عكسية بمعنى أن زيادة
تعرض الطالب للتورط ف الجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل التجتماي يتنبأ بنقص أو ضعف أمنهم النفس ي.
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ولقد اتفقت إتجابة هذا السؤال مع الدراسات السابقة التي تناولت أثر التنمر اإللكتروني الذي يعتبر أحد أشكال الجرائم السيبرانية التي
تمارس ضد املراهقين والطالب ,حيث كان من نتائج دراسة الحلو وآخرين ( )2018أن الطالب الجامع ف مختلف البلدان العربية كالسعودية والردن
ولبنان وفلسطين قد تعرضوا إلى الكثير من الجرائم السيبرانية كالتشهير والخداع والكذب والشتيمة وذلك من قبل الزمالء وغيرهم عبر مواقع التواصل
التجتماي  ,المر الذي سبب لهم الكثير من مشاعر الغبن واإلحباط .إضافة إلى ذلك تجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة هيونج وشو Huang
)& Chou, 2010والتي اتضح من خاللها أن املراهقين من طالب املراحل املتوسطة والثانوية بمدينة تايوان ظهر لديهم نقص ف مستويات اطمئنانهم
النفس ي إضافة إلى إلحاق الضرر بهم من الناحية النفسية والتجتماعية بشكل عام تجراء ممارسة التنمر اإللكتروني عليهم من قبل أصدقائهم عبر مواقع
التواصل التجتماي .واتفقت نتيجة السؤال الرابع أيضا مع دراسة بسيت وزمالئه ) (Best and others, 2014والتي كانت قد بينت وتجود آثارا سلبية
على نفسية املراهقين والطالب إثر استخدامهم للتكنولوتجيا التي تتضمن تواصل مباشر . Online technology
ف الواقع لقد أعطت هذه النتيجة مؤشرا أكيدا حول التأثير السلبي ملا يتعرض له الطالب من تجرائم سيبرانية عبر مواقع التواصل التجتماي
 ,وإن هذا بدوره يشير الى مدى الخوف من وقوع الطالب ف دائرة إدمان تلك املواقع وإمضاء الساعات الطويلة ف استخدامها دون اكتراث لي مخاطر
محتملة قد توقعهم ف نهاية املطاف ف مشاكل نفسية تنخفض معها مشاعر تقع ضمن الحتياتجات النفسية لي فرد ومنها الشعور بالمن النفس ي الذي
يعتبر حاتجة نفسية أساسية ل يمكن التفريط فيها ملا لذلك من أضرار قد توقع الفرد ف اضطرابات نفسية ل حصر لها.

التوصيات:
إن نتائج هذه الدراسة مدلول أصيل بين الدراسات السابقة والذي ينبئ بأن إسراف الطالب ف استخدام مواقع التواصل التجتماي وإدمانهم
عليها من شأنه أن يهدد أمنهم النفس ي والسيبراني على حد سواء ,بل وأن ذلك التهديد (بين المن النفس ي والتعرض للتورط ف الجرائم السيبرانية) تجاء
متبادل ,ومن هنا توص ي الباحثتان بضرورة تفعيل حس املراقبة التربوية من قبل السرة خاصة ,هذا باإلضافة إلى املراقبة الذاتية من قبل الطالب
أنفسهم ,والتوعية باملخاطر املترتبة على املبالغة ف استخدام مواقع التواصل التجتماي  ,وذلك على الصعيد النفس ي والمني ,ولن طالب المة هم عماد
املستقبل فالبد أن تكون العناية بهم والهتمام لمرهم من أولويات البحث العلمي.
وتوص ي الباحثتان أيضا بإتجراء العديد من الدراسات التي تتناول موضوع أسباب وإضرار إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل
التجتماي  ,وضرورة إعطاء فئة املراهقين من الطالب الهتمام ف هذا املجالت البحثية ,ومراعاة الفروق بين الجنسين ف مثل هذه القضايا التي
أصبحت تهدد البناء ف املجتمعات املختلفة خاصة وإن العالم أصبح يعيش حالة من النفجار املعرف والتكنولوج بشكل سريع وخطير بغرض الوقوف
على أسبابها ومحاولة التقليل من مخاطر انتشارها وتفشيها ف املجتمعات حتى تنهض بأبناء الوطن نحو الفضل.
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Abstract:

This study aimed at showing the relationship between the addictive use of social media,
psychological security, and getting involved in cybercrime. A total of (252) youth from Taibah University
completed scales developed for this study (Psychological security scale, getting involved in cyber crime
through social media scale), and the uses of social media sites scale (Kelewy, 2017). The study results proved
that the most of youth had their own account on social media (95.6%), “Snapchat” application was the most
used (23.0%), most of sample were used social media sites at a rate of more than four hours a day, and the
main reason of this use was just entertainment. The study found a significant negative correlation between the
addictive use of social media sites and psychological security. Also, the results showed a significant positive
correlation between the addictive use of social media sites and getting involved in cyber crime. The results
have also been shown a significant negative correlation between psychological securityand involvement in
cyber crime through social media sites.
Keywords: Addiction; social media; psychological security; cyber crime.
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