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 الملخص
التـأثیرات اإلجتماعیـة و  إستخدام الشباب الر�في لإلنترنت ومواقـع التواصـل اإلجتمـاعي استهدف هذا البحث التعرف علي

 ٢٦٤قـدرها  ، حیث أجر�ت الدراسـة علـي عینـة مـن الشـباب الر�فـيلهذا اإلستخدام والفكر�ة واإلقتصاد�ة والنفسیة والثقافیة
الحـدائق ومنطقـة �فـر الـدوار  �عـة لمر�ـزالتا سـیدي غـازي قر�ـة  �ل مـن سنة) من ٣٥-١٨شاب وشا�ة في الفئة العمر�ة (

وقـد أسـفرت نتـائج  .�طر�قـة عشـوائیة منتظمـة وطبقـًا لمعادلـة إحصـائیة العینة �محافظة البحیرة، أختیرت �فر الدوارمدینة �
سـاعة علـي  ٤,١، ساعات للشباب الحضري ٥مقابل  ساعة یومیًا علي اإلنترنت ٤,٦أن الشباب الر�في �قضي  عنالبحث 

إلنترنـــت ومواقـــع التواصـــل ل الســـلبیة تـــأثیراتالنســـبة المئو�ـــة للو  .للشـــباب الر�فـــي والحضـــري  تواصـــل اإلجتمـــاعيمواقـــع ال
و�النســـبة للشـــباب الحضـــري  ،للتـــأثیر اإل�جـــابي %٨,٦علـــي الشـــباب الر�فـــي  مقابـــل  %٣٨,١٧اإلجتمــاعي اإلجتماعیـــة 

ــي الترتیــب %٣,٨٥مقابــل  %٣٨,٤٦ ــأثیراتأمــا  .عل ــة للت واقــع التواصــل اإلجتمــاعي إلنترنــت ومالســلبیة ل النســبة المئو�
مقابـل  %٣٣,٣٣للتـأثیر اإل�جـابي. و�النسـبة للشـباب الحضـري  %١٦,٣مقابـل  %٣٧,٦٣علي الشباب الر�في  النفسیة 

إلنترنـت ومواقـع التواصـل اإلجتمـاعي اإلقتصـاد�ة علـي الشـباب ل النسبة المئو�ة للتأثیرات السـلبیةو  .علي الترتیب %٨,٧٩
 . وعلـي الترتیـب %٦٤,١مقابـل  %٥,١٣للتأثیر اإل�جابي. و�النسـبة للشـباب الحضـري  %٦٨,٨٢مقابل  %٤,٣في الر�

مقابل  %٢,٦٩إلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي الثقافیة والفكر�ة علي الشباب الر�في ل النسبة المئو�ة للتأثیرات السلبیة
متغیـرات  ٩�ختبـرت الدراسـة . و الترتیـب %٧٣,٠٨مقابل  %١,٢٨ي للتأثیر اإل�جابي. و�النسبة للشباب الحضر  %٧٦,٨٨

مـدي هم حجم األسرة، المستوي التعلیمـي،  المتغیر التا�ع محاور علي متغیرات فقط٣الدراسة وجود تأثیر لـ  مستقلة وأثبتت
ت، حـدوث مشـكالت ، حدوث مشـكالت مـن إسـتخدام اإلنترنـاإلستفادة من الدخول علي اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي

، ، الحالـة العملیـةالنـوع، والحالـة الزواجیـة السـن، ات، ولـم یثبـت أي تـأثیر لمتعیـر من إسـتخدام مواقـع التواصـل اإلجتمـاعي 
 .علي محاور المتغیر التا�ع حدوث مشكالت من إستخدام اإلنترنت، حدوث مشكالت من إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي

بـین المحــاور المختلفــة لمتغیـر تــأثیر اإلنترنـت ومواقــع التواصـل اإلجتمــاعي فــي  tأ إلختبــار وقـد وجــدت فـروق معنو�ــة طبقـ
 .الر�ف والحضر

 

 تمهید
في الوقت الحالي إستخدام غالبیـة  واسعإنتشر �شكل 

الشــباب الر�فــي لإلنترنــت وشــبكات التواصــل اإلجتمــاعي، 
الهاتف المحمـول األجیال الجدیدة من  إختراعوخاصة �عد 

سـاعد علـي تحمیـل تقنیـات النـت وشـبكات التواصـل  الـذي
ــه ــر المتعلمــین �ســتخدمونه  .اإلجتمــاعي علی ــي أن غی حت

هـــم علـــي بكـــذلك فـــي إنشـــاء مواقـــع وحســـا�ات خاصـــة 

الفیســـــبوك واإلنســـــتجرام وغیرهـــــا مـــــن مواقـــــع التواصـــــل 
 لموضـــوع قاصـــرًا علـــي المتعلمـــینولـــم �عـــد ا ،اإلجتمـــاعي
 ،في الفئـات األقـل تعلیمـاً بل إنتشر حتي  فقط تعلیمًا عالیاً 

إستخدام اإلنترنت وشبكات التواصل اإلجتمـاعي  غرق ست�و 
قـــد یـــؤدي إلـــي إدمـــان تلـــك  وقتـــًا طـــو�ًال مـــن مســـتخدمیه

 حیــاتهم �شــكل �بیــر ممــا قــد �كــون لــه تــأثیر فــي الوســائل
  وعلي عالقاتهم �أصدقائهم ومحیطهم اإلجتماعي.
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 المشكلة البحثیة
فـــي  التقـــدمعـــن  تجالنـــا یبـــدوا أن التغیـــر اإلجتمـــاعي

الوسائل والتسـهیالت الحیاتیـة. نتیجـة للثـورة التكنولوجیـة 
ـــي وســـائل اإلتصـــال مـــن أجهـــزة المحمـــول والحاســـوب  ف
المتطورة، ور�ط  تلـك األجهـزة �شـبكة عالمیـة متمثلـة فـي 

 عیشـــه�قـــد غیـــر مـــن الواقـــع اإلجتمـــاعي الـــذي  اإلنترنـــت
 أجهـزةلي فـي الوقـت الحـاالشـباب  معظـم �متلـكو  .الشباب

علیهـــا  یـــتم تثبیـــتالتـــي  متطـــورةالمحمـــول الحاســـوب وال
 ســـهل مـــن ممـــا ،تطبیقـــات بـــرامج متطـــورة فـــي اإلتصـــال

�شـكل  لإلنترنت وشبكات التواصـل اإلجتمـاعي همإستخدام
 .واسع

أن  علي) ١٠ عان (عیر مؤرخ:شقو�ؤ�د ال
التكنولوجیا والتقنیات الحدیثة مثل اإلنترنت، الهاتف 

ائل الصوتیة والبصر�ة المتحر�ة وغیرها المحمول، والوس
من هذه التقنیات الحدیثة قد أثرت �شكل �بیر على حیاة 
اإلنسان وسلو�ه وطر�قة اتصاله �اآلخر�ن، والتي أشارت 
أ�ضا إلى ارتباطها �المعاییر االجتماعیة والسلوك 

 االجتماعي

أن الشباب �ستهلك وقتًا وتؤ�د العدید من الدراسات 
ستخدامهما في التواصل اكمبیوتر و�المحمول و طو�ًال مع ال

في أنشطة عدة �الدردشة، أو إنجاز  مع اآلخر�ن
األعمال، أو تبادل المعلومات وغیرها من األنشطة. ر�ما 
یؤدي هذا اإلستخدام ولوقت طو�ل إلي اإلدمان مؤثرًا ذلك 
علي عالقات الشاب وتواصله مع مجتمعة وأقرانه داخل 

صحة في الوال�ات المتحدة المجتمع، وقد وجدت م
األمر�كیة لعالج األفراد من إدمان اإلنترنت و�ستخدام 

 شبكات التواصل اإلجتماعي لوقت طو�ل.

لذلك فإن الشباب هم أكثر استخداما لإلنترنت، وهم 
�عض  مما قد یؤدي إلي األكثر إساءة لهذا االستخدام

 االجتماعیة والنفسیة اإل�جابیة أو السلبیة اآلثار
. فهناك أمور مغر�ة �النسبة لهذه والثقافیة قتصاد�ةواإل

الفئة لقضاء الساعات الطو�لة أمام جهاز الحاسب 
وشبكات التواصل  اإلنترنت مستخدماً  أوجهاز المحمول

على العالقات  ذلك من الممكن أن یؤثرف، اإلجتماعي

، بل تطور وعلي توازنهم النفسي مع اآلخر�ناالجتماعیة 
ض الشباب علي اإلنتحار نتیجة إلستخدام ع�قدام إلاألمر 

الدراسة إن  وتلك. �عض األلعاب مثل لعبة الحوت األزرق 
 إستخدام الشبابتسلیط الضوء على هي إال محاولة ل

 تأثیراتلإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي و  الر�في
 ملي إنجازاتهعو ، اإلجتماعیةعلي عالقاتهم  مإستخداماته

  .والعقلي النفسي منهاإلقتصاد�ة وعلي تواز 
 

 األهداف البحثیة
إلنترنـــت علـــي االشـــباب  تحدیـــد الوقـــت الـــذي �قضـــیه-١

 .اً ییوم التواصل اإلجتماعي مواقعو 
إســـتفادة الشـــباب مـــن اإلنترنـــت  مـــدي التعـــرف علـــي-٢

 التواصل اإلجتماعي. مواقعو 
ـــــأثیر-٣ ـــــرف علـــــي ت ـــــعإلنترنـــــت و ا التع التواصـــــل  مواق

 فة.من الجوانب المختل اإلجتماعي
تحدید الفروق بین الشباب الر�في والحضري للتـأثیرات -٤

 المختلفة.
تحلیل تأثیر �عض المتغیرات الد�موجرافیة واإلجتماعیة -٥

 .والثقافیة علي مدي إستخدام الشباب لإلنترنت.
تحلیل تأثیر �عض المتغیرات الد�موجرافیة  -٦

واإلجتماعیة والثقافیة علي تأثیر اإلنترنت ومواقع 
 .للجوانب المختلفة.اصل اإلجتماعي التو 

 

 یــتم توضــیح �عــض اإلطــار النظــري واإلســتعراض المرجعــي
 :المفاهیم المرتبطة �موضوع البحث

 اإلنترنتمفهوم  -١
) نقأل عن نبیل علي ٤(غیر مرخ:  االخواج ا�عرفه

فضاء معلومات دائم التمدد واإلنتشار  �أنها عبارة عن
مات التي تختزن غا�ة �ثیفة من تبادل المعلو  وهي

وتستقبل وتبث جمیع أنواع المعلومات، إنها شبكة 
 الشبكات.

 

 مفهوم شبكات التواصل اإلجتماعي -٢
ـــار ( ) نقـــًال عـــن الشـــهري ٢٠١: ٣٠١٤�عرفهـــا الطی

 تسـمح التـي اإللكترونیـة الشـبكات مـن منظومـة�أنهـا 
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 مـن ر�طـه ثـم �ه ومن خاص موقع �إنشاء فیها للمشترك
 لـدیهم آخـر�ن أعضاء مع إلكتروني اجتماعي نظام خالل
 .أصـدقائه مـع جمعـه أو والمیـول، االهتمامـات نفـس

)  نقــًال عــن راضــي �أنهــا ١٠و�عرفهــا عــوض (عیرمــؤرخ: 
 للمشـترك تسـمح التـي اإللكترونّیـة الشـبكات مـن منظومة

 خـالل مـن ر�طـه ثـم مـن و �ـه، خاص �إنشاء موقع فیها
 هملـدی آخـر�ن أعضـاء مـع إلكترونـي اجتمـاعي نظـام

 أصـدقاء مـع جمعـه أو نفسـها والهوا�ـات اإلهتمامـات
 الثانو�ة. أو الجامعة

 

 (Tweeter)شبكة تو�تر  -٣
ــار (نفــس المرجــع:  ــو�تر ٢٠٢یــري الطی ) أن شــبكة ت

 مـن موقـع عـن عبارة وهو المغرد، �عني رتتو�عبارة عن 
 أو  Micro blogging تقنیـة االجتماعیـة المواقـع فئـة

 من مجموعة تؤسس �أن ببساطة فكرته القصیر، التدو�ن
 تسـتمر ثـم ومـن .وأقار�ـك العمـل فـي وزمالئـك أصدقائك 

 وهـو ؟ اآلن السؤال ماذا تفعل عن �اإلجا�ة متكرر �شكل
 الـذین األشـخاص إلخبـار وسـیلة أجمـل إلـى یتحـول بذلك

 یبقیـك فإنـه لـذلك، �اإلضـافة ،؟اآلن تفعـل اذامـ� یهموهـه
 مجانیة، ذه الخدمة�فعلون.وه ماذا على دائم اطالع على

 اإلعـالن أشـكال مـن شـكل أي �حمل ال اآلن إلى والموقع
 .فیه المأجور

 

 ممیزات الدخول علي اإلنترنت
هنــاك العدیــد مــن الممیــزات إلســتخدام شــبكة اإلنترنــت 
ومواقع التواصل اإلجتمـاعي علـي الشـباب والمجتمـع نقـًال 

 �ما یلي:  http: www.mawdoo3.comعن موقع 
شــباب مــن الحصــول علــي فرصــة عمــل مــن تمكــن ال -١

خـــــــالل اإلعـــــــالن عنهـــــــا علـــــــي مواقـــــــع التواصـــــــل 
 اإلجتماعي.ز

ــــة   -٢ ــــرو�ج الشــــباب عــــن أعمــــالهم اإلبداعی وســــیلة لت
 والفنیة.

، والتسـوق والـدفع شراء العدید من الكتب اإللكترونیـة -٣
 اإللكتروني عبر اإلنترنت.

 .التعرف علي ثقافات أخري  -٤

 �ن.عمل صداقات مع آخر -٥
 

 مضار إستخدام اإلنترنت 
أن   http: www.rjeem.comنقــًال عــن موقــع 

 مضار اإلنترنت علي المراهقین تمثلت فیما یلي:
المواقع الألخالقیة التي تنتشر علي شبكة اإلنترنت  -١

وتتنامي وتجذب األطفال والمراهقین إلي سلو�یات 
 منحرفة.

 از.التعرض لعملیات إحتیال ونصب وتهدید و�بتز  -٢
التي تنجم مشكلة إدمان اإلنترنت واألمراض النفسیة  -٣

 عن سوء إستخدام اإلنترنت مثل اإلكتئاب.
الصحیة �سبب التعب الجسدي واإلرهاق واألضرار  -٤

طول مدة إستخدام اإلنترنت ومواقع التواصل 
اإلجتماعي �ضرر العین والعمود الفقري والمفاصل 

 واألعضاب وز�ادة الوزن.
 الحیاة الزوجیة. إنهیار -٥
 التجسس علي األسرار الشخصیة. -٦
 التعرف علي أسالیب اإلرهاب والتخر�ب. -٧
 الغرق في أسالیب اإلرهاب والتخر�ب. -٨
 .التعرف علي صحبة السوء -٩

ساهم في تفكك األسرة  وذلك طبقًا لدراسةٍ أحالم  -١٠
 .)٧٤: ٢٠١٦بوهالل (

 

 إدمان اإلنترنت
رنــت لفتــرات طو�لــة التعلــق یــؤدي الجلــوس علــي اإلنت

بها �شكل �بیر قـد یـؤدي إلـي إدمانـه أي الحاجـة الماسـة 
 :وطبقــــًا لموقــــع إلیــــه �شــــكل مرضــــي وغیــــر طبیعــــي

www.rjeem.com http  یتضـــــمن ذلـــــك فـــــي عـــــدة
 حاالت:

عـــدم الشـــبع مـــن إســـتخدام اإلنترنـــت وقضـــاء أوقـــات  -١
 طو�لة علیه.

ــــة واإللتزامــــات إ -٢ همــــال المســــتخدم للحیــــاة اإلجتماعی
 العائلیة والوظیفیة.

ظهـــور أثـــار إضـــرا�ات نفســـیة �اإلرتعـــاش وتحر�ــــك  -٣
 اإلضبع �صورة مستمرة.

http://www.rjeem.com/
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القلــق والتفكیــر المفــرط فــي اإلنترنــت ومــا �حــدث فیــه  -٤
 والشعور �الحزن واإلكتئاب لعدم اإلتصال �ه.

 

 الحما�ة من مخاطر اإلنترنت
وعة من اإلجراءات لحما�ـة أنفسـنا وأبناءنـا هناك مجم

  من مخاطر اإلنترنت وهم:
تمكــــن الوالــــدین مــــن تتبــــع إســــتخدام �عــــض البــــرامج -١

 .المواقع التي یتصفحها األبناء
تثقیــف �ــل مــن فــي البیــت �أضــرار ومشــاكل اإلنترنــت -٢

 ومواقع التواصل اإلجتماعي.
 رنت.اإلتفاق علي وقت محدد في الیوم إلستخدام اإلنت-٣
 لیس �ل ما تقرأه علي اإلنترنت صحیح وسلیم.-٤
أن �كــون وجــود الحاســب ووصــلة اإلنترنــت فــي مكــان -٥

تواجــد العائلـــة بـــدًال مـــن أن �كــون مخفیـــًا فـــي غـــرف 
 طفال.األ

http: www.mawdoo3.com  ،
www.rjeem.com http 

 

 الدراسات السا�قة
 اسـتخدام عـن دوافـع :)٢٠١٣بشا�شـة (الدراسـة -١

 االجتمـاعي التواصـل لمواقـع األردنیة الجامعات طلبة
 طلبة على اسةر د (  )وتو�تر بوك فیس (واشباعاتها 

وقد توصلت  ) أنموذجا البترا وجامعة األردنیة الجامعة
 التواصل لمواقع الطلبة استخدام الدراسة إلي أن دافع

 هـو واألهـل قـارباأل مـع التواصـل �غـرض االجتمـاعي
 الترفیـة دافـع وتـال %٨٩,١٧٤  األكبـر بنسـبة

دافــع  ذلــك �عــد و  %٨٧,٠٣٨بنســبة والتســلیة
 وصــلت بنســبة اســیةر د ضاألغــر  االســتخدام

 أصـدقاء عـن البحـث دافـع ثـم ومـن %٧٩,٨إلـى
 .%٧٨,٥٩بلغت بنسبة الطفولة

 الجامعـات طلبـة �سـعى التـي اإلشـباعات أهـم أمـا
 التواصل لمواقع استخدامهم خالل من تلبیتها إلى األردنیة

 مواقـع أن الطلبـة مـن %٨١,٦١ ي فیـر  االجتمـاعي
  ي و�ـر  ااجتماعیـا إشـباع تحقـق االجتمـاعي التواصـل
 خـالل مـن معرفیـا إشـباعا تحقـق أنهـا مـنهم %٦١,١٨

 %٨٠,٧٦ یـري  و بینمـا الطلبـة بـین جدیـدة أفكـار طـرح
 مـات�معلو  تزو�ـدهم خـالل مـن اً أ�ضـ اُ معرفی تشبعهم أنها
 رغبـة تشبع أنها منهم %٨٠,١٨ �عتقد كما العالمو عن
 تشـبع أنهـا %٧٧,٨١ ي یر  و�ینما لدیهم االستطالع حب

 .تخصصهم خارج من المواضیع في حاجتهم المعرفیة

 إشـباعا تحقـق االجتمـاعي التواصـل مواقـع أن كمـا
 المنطو�ن نفسیا عند الخجل تجاوز خالل من وذلت نفسیا

 مـن %٧١,٧ يلـد روحیـا عاإشـبا وتحقـق الطلبـة مـن
 المواقـع أن النتـائج بینـت �مـا .سـةراالد عینـة فـي الطلبة
 .العینة داأفر  من %١٥,٣ يلد عاطفي إشباع تحقق

 

): ٢٠١٢دراســة أبوعرقــوب، حمــزه خلیــل الخــدام (-٢
 �األسـرة الشخصـي االتصـال علـى اإلنترنـت تـأثیرعـن 

  میدانیة، وقد توصلت الدراسة إلي اسةر  د :و�األصدقاء
 اسـتخدام بـین إحصـائیة داللـة ذات عالقـة وجـود -١

 جهة من استخدامه ساعات وعدد جهة من اإلنترنت
 .و�اآلخر�ن �األسرة واالتصال الشخصي أخرى 

 استخدام لتأثیر إحصائیة داللة ذات فروق  وجود عدم -٢
 والصد�قات �األسرة الشخصي االتصال على اإلنترنت

 تخصــص،وال الشــهري، لمتغیــرات الــدخل تعــزى 
 ٠,٠١. الداللة مستوى  عند اسير الد والمستوى 

 اسـتخدام لتـأثیر إحصـائیة داللـة ذات عالقـة وجـود -٣
 والصد�قات �األسرة الشخصي االتصال على اإلنترنت

 .مكان السكن لمتغیر تعزى 
 كلیـة فـي الطالبـات سـلوك علـى تـأثیًراً  لإلنترنـت إن -٤

 الاالتصـ فـي رغبتهن من قلل ألنه الجامعیة عجلون 
 .و�صد�قاتهن لوجه �أسرهن وجهاً  الشخصي

 

 مواقــع عــن أثــر :دراســة عــوض (عیــر مــؤرخ) -٣
 المسؤولیة المجتمعیـة تنمیة في االجتماعي التواصل

أنموذجا،  عالر شبابي مجلس الشباب تجر�ة فئة لدى
 وتوصلت الدراسة إلي 

 درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق  وجود -١
 مســتوى الداللــة عنــد تجر�بیــةال المجموعــة أفــراد

 قبـل االجتماعیـة المسـؤولیة مسـتوى  فـي ٠,٠٥.

http://www.rjeem.com/
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 البرنـامج تطبیـق �عـد لصـالح و�عـده البرنـامج تطبیـق
 . التدر�بي

 مسـتوى  عنـد إحصـائیة داللـة ذات فروق  وجود عدم -٢
 في واإلناث الذ�وردرجات  متوسط بین ٠,٠٥ ةالدالل

 المســؤولیة مســتوى  فــي التجر�بیــة المجموعــة
 .البرنامج تطبیق �عد جتماعیةاال

 

تأثیر إسـتخدام شـبكة عن  :)٢٠١٦( بوهالل دراسة-٤
. وتمــت -اإلنترنــت علــي العالقــات األســر�ة الجزائر�ــة

ینــة تبســة، وقـــد الدراســة علــي عینــة مـــن األســر �مد
من أفـراد العینـة أقـروا  %٦٠توصلت الدراسة إلي أن 

بوجـــــود خالفـــــات بـــــین الـــــزوجین نتیجـــــة إلســـــتخدام 
مـــــن المبحـــــوثین أن  %٣٢,٥، �مـــــا أقـــــر رنـــــتاإلنت

اإلنترنت تسـبب فـي إتسـاع الهـوة بـین الـزوجین، �مـا 
مــن أفـــراد العینــة أن اإلنترنـــت وســع مـــن  %٦٠أقــر 

 الفجوة بین اآل�اء واألبناء.
 

ـــــار  :دراســـــة الخوجـــــا (مرجـــــع ســـــابق)-٥ عـــــن اآلث
 تسـعى اإلجتماعیة إلنتشار اإلنترنت علـي الشـباب، و

 انتشـار ومـدى واقـع اسـتقراء اولةمح إلى الدراسة هذه
تـم إجـراء الدراسـة علـي عینـة و  الشـباب، بـین اإلنترنـت

مــن شــباب الجامعــات األردنیــة، وتوصــلت الدراســة إلــي 
مــن الشــباب أقــروا بتطــو�ر عالقــات إجتماعیــة  %٤٩

عبر اإلنترنت، ومن تشكلت لدیهم إتجاهات جدیدة عبر 
التـي  ، و�انت نسـبة المهـارات.%٥٦اإلنترنت نسبتهم 

فقدت �سبب إسـتخدام اإلنترنـت هـي المطالعـة والقـراءة 
، وقلــــة التفاعــــل مــــع اآلخــــر�ن بنســــبة %٣٢بنســــبة 

  .%١٤، وقلة الحر�ة %١٧وقلة النوم ، %٢٦
 

 عــن orkemliH. Nur G )2017(دراســة  -٦

ــة لإلنترنــت وشــبكات  ــة المــدارس الثانو� إســتخدام طلب

ث التواصــل اإلجتمــاعي، حیــث تــم أخــذ عینــة مــن ثــال

. تتـراوح بتر�یا لمدینة قونیةمدارس ثانو�ة ر�فیة تتبع 

سنة، وقد توصلت الدراسة ١٥-١٠أعمار الطلبة بین 

ـــي  ـــین �ـــل مـــن إل ـــة ب ـــة معنو� ـــه ال توجـــد أي عالق أن

الجــنس ومســتوي تعلــیم األســرة و�ســتخدام اإلنترنــت، 

ووجـــدت عالقـــة معنو�ـــة بـــین الجـــنس والغـــرض مـــن 

 إستخدام اإلنترنت.
 

عــن تــأثیرات  5201urana N (Kh(دراســة  -٧
ــي الشــباب ــع الشــبكات اإلجتماعیــة عل وأجر�ــت ، مواق

سـنة  ٢٤-١٥شـاب سـنهم مـن  ١٠٠الدراسـة علـي 
ــد،  ــي أن فــي منطقــة دلهــي �الهن وخلصــت الدراســة إل

 %١٥مــــن الشــــباب �ســــتخدمون الفیســــبوك،  %٧٥
ــــو�تر،  %٦�ســــتخدمون إنســــتجرام،  لمواقــــع  %٤لتی

ات التواصـــــل أخـــــري. وعـــــن تـــــأثیر إســـــتخدام شـــــبك
اإلجتمــاعي علــي عالقــات الشــخص �ــاآلخر�ن ولقــاءه 

مـن أفـراد العینـة أنـه أثـر علـي  %٦٦معهم، فقد أقـر 
وعـن  بـذلك. %٤٤ عالقاتهم اإلجتماعیة بینما لم �قر

ـــأثیر إســـتخدام شـــبكات التواصـــل اإلج ـــي ت تمـــاعي عل
مــن أفــراد  %٢٧، فقــد أقــر التــأثیر علــي ســیر عملهــم
 %٧٣عملهـم، بینمـا لـم �قـرالعینة أنه أثر علي سیر 

وعــن التــأثیرات اإل�جابیــة والســلبیة علــي حیــاة  بــذلك.
أنها �انت لها تـأثیرات إ�جابیـة،  %٦٨الفرد، فقد أقر 
 منهم بذلك. %٣٢بینما لم �قر 

 

 التعلیق علي الدراسات السا�قة
مــن الدراســات الســا�قة التــي اظهــرت التــأثیر الســلبي 

إلجتمــاعي وخاصــة الســيء لإلنترنــت وشــبكات التواصــل ا
علــي فئــة الشــباب، وتعــدت آثــاره علــي العالقــات مــا بــین 
الزوجین مما تهدد �ه العالقات األسر�ة. �مـا أن اإلنترنـت 
وشبكات التواصل اإلجتماعي بتعاملهـا مـع عـالم إفتراضـي 
أثـــرت علـــي واجبـــات الشـــباب اإلجتماعیـــة وأن �ثیـــر مـــن 

 نترنت.المهارات تأثرت لدي الشباب نتیجة إلستخدام اإل 
 

 الطر�قة البحثیة
 المجال الجغرافي -١

تم تجمیع البیانات عن طر�ق إستمارة إستبیان من 
سیدي غازي، ومنطقة الحدائق  الشباب الر�في في قر�ة

 �محافظة االبحیرة. �كفر الدوار
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 المجال البشري -٢
 شاملة وعینة الدراسة

سیدي  من الشباب الر�في في قر�ة تم اختیار عینة
وفي منطقة  �البحیرة �فر الدوارتا�عة لمر�ز ال غازي 

�طر�قة  العینة وأختیرت �فر الدوار �مدینة الحدائق
-١٨من الشباب تتراوح أعمارهم بین ( منتظمة عشوائیة

. وتم اإلختیار بناء علي أن مدینة �فر الدوار سنة) ٣٥
مدینة صناعیة ور�فها متطور لقر�ها من مدینة 

حجم عینة الشباب بواسطة وقد تم تحدید  اإلسكندر�ة.
 ) �التالي:  ٢٠١٧(سالمة،   Yamane 1967معادلة 

 
    ،= حجم الشاملة N      ، = حجم العینة nحیث   

e ) في هذه الدراسة) ٠,٠٧= نسبة الخطْا المسموح بها 

وفقًا لهذه المعادلة تم حساب عدد الشباب في القر�ة 
�حوالي  حیث قدر عددهم في الفئة العمر�ة المذ�ورة

طبقًا للمعادلة ) nعددهم ( تم حساب، حیث شاب٣٥٠٠
، لم شاب في الفئة العمر�ة المذ�ورة١٩١�حوالي السا�قة 

فأصبح یتم التمكن من التواصل مع خمسة من الشباب 
. أما في منطقة شاب وشا�ة ر�فیة١٨٦حجم العینة 

 شاب وفتاة من تلك المنطقة٧٨إختیار الحدائق فقد تم 
لضعو�ة تحدید إجمالي عدد الشباب و  اد�ةكعینة إسترش

 .علیها في المنطقة وتطبیق المعادلة
 

 قیاس المتغیرات البحثیة
   المتغیر التا�عأوًال: 

 یتضمن المتغیر التا�ع 

 عدد ساعات الدخول علي اإلنترنت -١
المفهوم اإلجرائي: وتم قیاس هذا المتغیر برقم �مثل عدد 

 ت.ساعات الدخول علي شبكة اإلنترن
 

نترنـت ومواقــع إسـتخدام الشـباب الر�فـي لإل  تـأثیر -٢
 التواصل اإلجتماعي

مجمـــوع مـــن  تـــم قیـــاس هـــذا المتغیـــر :المفهـــوم اإلجرائـــي
و�تـراوح ، عبـارة٢٥تكـون مـن ت فرعیـة أر�ع محاوردرجات 

وتـم  درجـة.٧٥-٢٥المـدي النظـري لهـذا المتغیـر مـا بـین 
ــات هــذا المتغیــر  ــاخ و حســاب ثب ــا �رونب ــت �طر�قــة ألف �ان

 درجة ثبات عالیة لهذا المتغیر تعكس وهي ٠,٧٦ قیمتها
 وتلك المحاور هم

 

 لتأثیر اإلجتماعيا -١
: تـم قیـاس هـذا المتغیـر مـن خـالل عـدد المفهوم اإلجرائـي

ن العبـــارات فـــي إســـتمارة اإلستبیان،إســـتخدام اإلنترنـــت مـــ
یـــؤثر �الســـلب علـــي  -١ وشـــبكات التواصـــل اإلجتمـــاعي:

یــؤثر �الســلب علــي عالقــاتي  -٢تي. عالقــاتي �ــأفراد أســر 
�ســـاعدني فـــي عمـــل شـــبكة واســـعة مـــن  -٣�أصـــحابي. 
الوقـــــت علـــــي النـــــت ومواقـــــع التواصـــــل  -٤األصـــــدقاء. 

 -٥اإلجتمــاعي یــؤثر علــي واجبــات الشــباب اإلجتماعیــة. 
الــدخول علــي النــت وشــبكات التواصــل اإلجتمــاعي تســبب 

ات إسـتخدام النـت وشـبك -٦في مشاكل بین أفراد األسرة. 
التواصل اإلجتماعي بیخلي الواحد �أنه غر�ب علـي الـرغم 

أنـــت واحـــد مـــن النـــاس إل  -٧إنـــه عـــا�ش وســـط أهلـــه. 
عالقاتـــك مـــع النـــاس وأهلـــك مـــا تـــأثرتش �النـــت ومواقـــع 

�ساعد في عمل شـبكة عالقـات  -٨التواصل اإلجتماعي. 
وتــم  إجتماعیـة وأصـدقاء واســعة فـي مصـر وخــارج مصـر.

)، موافـق لحـد ٣موافق ( ٦، ٥، ٤، ٢، ١ترمیز العبارات 
ترمیـــزُا  ٨، ٧، ٣)، والعبـــارات ١)، غیـــر موافـــق (٢مـــا (

)، غیـــر موافـــق ٢)، موافـــق لحـــد مـــا (١عكســـیًا موافـــق (
-٨.. و�تــراوح المــدي النظــري لهــذا المتغیــر مــا بــین )٣(

ذا المحـور مـن المتغیـر وقد تـم حسـاب ثبـات هـ درجة.٢٤
ـــه  ـــت قیمت ـــاخ و�ان ـــا �رونب ـــة ألف وهـــي قیمـــة ٠,٧١�طر�ق

 مرتفعة تعكس ثبات هذا المحور من المتغیر.
 

 التأثیر النفسي -٢
: تـم قیـاس هـذا المتغیـر مـن خـالل عـدد المفهوم اإلجرائـي

أحــدث  -١مــن العبــارات فــي إســتمارة اإلســتبیان �التــالي: 
علي تعامالت  �السلب أثر -٢خلل في سلو�یات الشباب. 

ًا نفســیًا. أحــدث للشــباب إضــرا� -٣الشــباب مــع اآلخــر�ن. 
سبب للشباب نوعًا من اإلنفصام بینه و�ین مجتمعه.  -٤
ســــبب للشــــباب نــــوع مــــن اإلكتئــــاب وعــــدم التــــوازن  -٥

�ثیــر  -٧ســبب للشــباب نــوع مــن اإلحبــاط.  -٦النفســي. 
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من الشباب یدخل علي مواقع إ�احیة مما أثر علي نفسیة 
�ســـاعد الشـــباب فـــي بنـــاء شخصـــیتة  -٧الكثیـــر مـــنهم. 

، ٥، ٤، ٣، ٢، ١رمیـز العبـارات . وتم ت سي.وتوازنه النف
)، ١)، غیـــر موافـــق (٢)، موافـــق لحـــد مـــا (٣موافـــق ( ٦

)، ٢)، موافق لحد مـا (١ترمیزُا عكسیًا موافق ( ٨والعبارة 
)، ١موافـق ( اً ترمیزهـا عكسـی ٧والعبـارة  ).٣غیر موافق (

ــراوح المــدي ).. ٣)، غیــر موافــق (٢موافــق لحــد مــا ( و�ت
وقد تـم حسـاب  درجة.٢٤-٨تغیر ما بین النظري لهذا الم

ثبات هذا المحور من المتغیر �طر�قة ألفا �رونباخ و�انت 
وهي قیمة مرتفعة تعكس ثبات هـذا المحـور  ٠,٨١قیمته 

 من المتغیر.
 

 التأثیر اإلقتصادي-٣
: تـم قیـاس هـذا المتغیـر مـن خـالل عـدد المفهوم اإلجرائـي

ســاعد  -١لي: مــن العبــارات فــي إســتمارة اإلســتبیان �التــا
ـــه.  ـــي إنجـــاز أعمال ـــه یتســـوق  -٢الشـــباب عل مـــن خالل

�سـوق الشـباب مـن  �صـعو�ة -٣الشباب من علي النت. 
من الممكـن أن یـزود مـن دخـول �عـض  -٤خالله سلعة. 

)، موافق ٣موافق ( ٤، ٢، ١وتم ترمیز العبارات  الشباب.
 اً ترمیزهـا عكسـی ٣والعبارة  ).١)، غیر موافق (٢لحد ما (
  )٣)، غیــــر موافـــــق (٢)، موافـــــق لحــــد مـــــا (١(موافــــق 

 درجـة.١٢-٤و�تراوح المدي النظري لهذا المتغیر ما بـین 
وقد تم حساب ثبات هذا المحور من المتغیـر �طر�قـة ألفـا 

وهــي قیمــة مرتفعــة تعكــس ٠,٧٩كرونبــاخ و�انــت قیمتــه 
 ثبات هذا المحور من المتغیر.

 

 التأثیر الثقافي والفكري -٤
: تـم قیـاس هـذا المتغیـر مـن خـالل عـدد المفهوم اإلجرائـي

ال یز�ـد  -١من العبـارات فـي إسـتمارة اإلسـتبیان �التـالي: 
یزود من مهـارات الفـرد.  -٢من معلومات الفرد ومعارفه. 

�ســـاعد الشـــباب علـــي أن  -٤ال �طـــور مـــن أفكـــاره.  -٣
�سـاعد الشـباب  -٥�طلع علي األنماط الثقافیة لآلخر�ن. 

. وتــم  الكمبیــوتر واإلنترنــت. فــي فهــم الكثیــر مــن بــرامج
ـــارات  ـــق لحـــد مـــا ٣موافـــق ( ٥، ٤، ٢ترمیـــز العب )، مواف

ترمیـــزُا عكســـیًا   ٣، ١)، والعبـــارات ١)، غیـــر موافـــق (٢(

ــــر موافــــق (٢)، موافــــق لحــــد مــــا (١موافــــق (  ).٣)، غی
 درجـة.١٥-٥و�تراوح المدي النظري لهذا المتغیر ما بـین 

غیـر �طر�قـة ألفـا وقد تم حساب ثبات هذا المحور من المت
تعكـس متوسـطة وهي قیمـة  ٠,٥٥كرونباخ و�انت قیمته 

 .إلي حد ما ثبات هذا المحور من المتغیر
 

 ثانیًا: المتغیرات المستقلة
 السن -١

المفهوم اإلجرائي: وتم قیاسه �رقم مطلق عن عدد 
 سنوات المبحوث منذ میالده حتي تار�خ جمع البیانات.

 

 النوع-٢
وتم قیاس هذا المتغیر �إعطاء الذ�ر  المفهوم اإلجرائي:

 ) درجة.١) درجة، واألنثي (٢(
 

 الحالة الزواجیة -٣
المفهوم اإلجرائي: وتم قیاس هذا المتغیر �إعطاء األعزب 

) درجة، ٢) درجة، والمطلق (٣) درجة، والمتزوج (٤(
 ) درجة.١واألرمل (

 

 حجم األسرة -٤
رقم مطلق المفهوم اإلجرائي: وتم قیاس هذا المتغیر �

  �عبر عن عدد أفراد األسرة.
 

 المستوى التعلیمي -٥
المفهوم اإلجرائي: وتم قیاس هذا المتغیر �مستوي التعلیم 
الذي أتمه المبحوث ووضع ثمانیة مستو�ات هي: أمي 

) درجة، ٣) درجة، ابتدائیة (٢) درجة، �قرأ و�كتب (١(
) درجة، فوق ٥) درجة، ثانوي أو دبلوم (٤إعداد�ة (

) درجة، ماجستیر أو ٧) درجة، مؤهل عالي (٦وسط (مت
 ) درجة. ٨د�توراه (

 

 الحالة العملیة -٦
الشاب المفهوم اإلجرائي: وتم قیاس هذا المتغیر �إعطاء 

 ) درجة.١( الذي ال�عمل) درجة، و ٢( الذي �عمل
 

 حدوث مشكالت من إستخدام اإلنترنت -٧
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عبارة هل المفهوم اإلجرائي: وتم قیاس هذا المتغیر �ال
ورمزت  ؟حصلت لك مشكلة من إستخدامك لإلنترنت

 .درجة )١) درجة، ال تأخذ (٢اإلجا�ات نعم تأخذ (
 

حدوث مشكالت من إستخدام مواقع التواصل  -٨
 اإلجتماعي

واحدة عبارة �المفهوم اإلجرائي: وتم قیاس هذا المتغیر 
هل حصلت لك مشكلة من إستخدامك لمواقع التواصل 

) درجة، ال ٢نعم تأخذ ( جا�اترمزت اإلو  ؟اإلجتماعي
 .درجة )١تأخذ (

 

فادة من الدخول علي اإلنترنت ستمدي اإل -٩
 ومواقع التواصل اإلجتماعي.

واحدة عبارة �المفهوم اإلجرائي: وتم قیاس هذا المتغیر 
من وجهة نظرك هل الدخول علي اإلنترنت وشبكات 

ات مفید ورمزت اإلجا� ؟التواصل اإلجتماعي مفید للشباب
) ٢) درجة، مفید ومضر في نفس الوقت تأخذ (١تأخذ (

 ) درجة.٣درجة، مضر تأخذ (
 

 ةض البحثیو الفر 
 افي صورته ةض البحثیو إختبرت الدراسة الفر 

  :الصفر�ة
ال توجد عالقة مغزو�ة ما بین إستخدام اإلنترنت و�ل  -١

من المتغیرات المستقلة التالیة السن، النوع، الحالة 
لمستوي التعلیمي، ، ا، عدد أفراد األسرةالزواجیة

 .الحالة العملیة
محاور المتغیر التا�ع  ال توجد عالقة مغزو�ة ما بین -٢

ومواقع التواصل  تأثیر إستخدام اإلنترنت المختلفة
النفسیة، و اإلقتصاد�ة، و اإلجتماعیة، ( اإلجتماعي

ن المتغیرات المستقلة و�ل م )والثقافیة والفكر�ة
الحالة الزواجیة، عدد أفراد النوع، ن، الس التالیة
جدوث  ،الحالة العملیة، المستوي التعلیمي، األسرة

مشكلة من الدخول علي اإلنترنت، حدوث مشكلة من 
مدي و الدخول علي مواقع التواصل اإلجتماعي، 

فادة من الدخول علي اإلنترنت ومواقع التواصل ستاإل
 اإلجتماعي.

لشباب الر�في والشباب ال توجد فروق معزو�ة بین ا -٣
الحضري لتأثیرات اإلنترنت ومواقع التواصل 

 علیهم. اإلجتماعي

، اتوقد تم إستخدام األدوات اإلحصائیة من التكرار 
لتحدید  tإختبار ، تحلیل مر�ع �ايالنسب المئو�ة، 

 .الفروق ما بین المتوسطات بین العینتین الر�ف والحضرٍ 
 

 النتائج البحثیة
 الوصفیةأوًال: النتائج 

متوسط عدد سـاعات التـي �قضـیها الشـاب علـي  -١
 یومیاً  ومواقع التواصل اإلجتماعي اإلنترنت

عــــدد  متوســــكئج تحلیــــل البیانــــات أن أوضــــحت نتــــا
سـاعة ٤,٥ الر�في ساعات الدخول علي اإلنترنت للشباب

یـــوم، ومتوســـط عـــدد ســـاعات الـــدخول علـــي اإلنترنـــت /
ســاعات وعلــي مســتوي العینــة الكلیــة ٥للشــباب الحضــري 

متوسط عدد ساعات الدخول علـي مواقـع ساعة. أما ٤,٦
سـاعة، ٤,١التواصل اإلجتماعي للشباب الر�فـي �متوسـط 

سـاعات  ٤سـاعة، وللعینـة الكلیـة ٤,١وللشباب الحضري 
 ).١(كما هو موضح �جدول 

 
 ) متوسط عدد الساعات الیومیة التي �قضیها الشباب علي اإلنترنت١جدول (

 الشباب                  
 الیومیة عدد الساعات

 العینة الكلیة الشباب الحضري  الشباب الر�في 
 

 ٤,٦ ٥ ٤,٥ اإلنترنت 

 ٤,١ ٤,١ ٤,١ مواقع التواصل اإلجتماعي
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رنـت ومواقـع التواصـل مدي إستفادة الشـباب مـن اإلنت -٢
 اإلجتماعي

مــــن  %٢٣,١أن  بینــــت نتــــائج التحلیــــل اإلحصــــائي
الشباب قد أقر �أن اإلنترنـت ومواقـع التواصـل اإلجتمـاعي 

قـد  %١٠,٨قد أقر �أنها مفیـد ومضـر،  %٦٦,١مفیدة، 
 %٢٨,٢فقـد أقـر اقر �أنها مضر. أمـا الشـباب الحضـري 

ـــع التوا ـــت ومواق ـــأن اإلنترن صـــل مـــن الشـــباب الحضـــري �
قـــد أقـــر �أنـــه مفیـــد وضـــار،  %٦٩,٢اإلجتمـــاعي مفیـــد، 

قـد أقــر �أنهـا ضــار، وعلـي مســتوي العینـة الكلیــة  %٢,٦
فكان الدخول علي اإلنترنت وشبكات التواصـل اإلجتمـاعي 

، ومفیـــد وضـــار فـــي نفـــس الوقـــت %٢٤,٦مفیـــد بنســـبة 
�مـــا هـــو موضـــح �جـــدول  %٨,٣ومضـــر بنســـبة  %٦٧

)٢.( 

ن غالبیــة الشــباب فــي یالحــظ أ )٢رقــم ( دولجــمــن ال
القر�ة والمدینـة أقـر �ـأن الـدخول علـي اإلنترنـت وشـبكات 
التواصــل اإلجتمــاعي ســالح ذو حــدین ، �معنــي أنــه مفیــد 
للشباب و�وسع مدار�هم و�جعلهم علي تواصل �مـا �حـدث 

حـولهم و�سـاعدهم فـي إنجــاز أعمـالهم، ومضـر فـي نفــس 
ــل مــن الممكــن أن ینهــي  ــو أســيء إســتخدامه، ب الوقــت ل
الشاب حیاته مـع �عـض التطبیقـات الموجـودة علـي شـبكة 

 اإلنترنت �لعبة الحوت األزرق.
 

تـــــأثیر إســـــتخدام اإلنترنـــــت ومواقـــــع التواصـــــل  -٣
 اإلجتماعي اإلجتماعیة

توصــلت نتــائج التحلیــل اإلحصــائي أن تــأثیر اإلنترنــت 
وشبكات التواصل اإلجتماعي علي لشباب الر�في السـلبیة 

واإل�جــــــــابي  %٥٣,٢٣د ، ومحایــــــــ%٣٨,١٧نســــــــبتهم 
. و�النســــــبة للشــــــباب الحضــــــري ســــــلبي بنســــــبة %٨,٦

ــد بنســبة %٣٨,٤٦ ، و��جــابي بنســبة %٥٧,٦٩، ومحای
. وأخیــرًا �النســبة للعینــة الكلیــة التــأثیر الســلبي %٣,٨٥

، %٥٤,٥٥، والتــأثیر المحایــد بنســبة %٣٨,٢٦بنســبة 
�مـا هـو موضـح �جـدول  %٧,٢والتأثیر اإل�جـابي بنسـبة 

)٣.( 

 

 التواصل اإلجتماعي مواقعمدي إستفادة الشباب الر�في من اإلنترنت و  :)٢ل (جدو
 فادةستاإل

 الشباب
 مضرمفید و  % مفید

 
 % اإلجمالي % مضر %

 ١٠٠ ١٨٦ ١٠,٨ ٢٠ ٦٦,١ ١٢٣ ٢٣,١ ٤٣ الشباب الر�في

 ١٠٠ ٧٨ ٢,٦ ٢ ٦٩,٢ ٥٤ ٢٨,٢ ٢٢ الشباب الحضري 

 ١٠٠ ٢٦٤ ٨,٣ ٢٢ ٦٧ ١٧٧ ٢٤,٦ ٦٥ العینة الكلیة

 
 التواصل اإلجتماعي اإلجتماعیة مواقع) تأثیر اإلنترنت و ٣جدول (

 التأثیر      
 الشباب

 محاید % سلبي
 

 % اإلجمالي % إ�جابي %

 ١٠٠ ١٨٦ ٨,٦ ١٦ ٥٣,٢٣ ٩٩ ٣٨,١٧ ٧١ الشباب الر�في 

 ١٠٠ ٧٨ ٣,٨٥ ٣ ٥٧,٦٩ ٤٥ ٣٨,٤٦ ٣٠ الشباب الحضري 

 ١٠٠ ٢٦٤ ٧,٢ ١٩ ٥٤,٥٥ ١٤٤ ٣٨,٢٦ ١٠١ العینة الكلیة
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غالبیة الشاب سواء الر�في والحضري یرون أن التُایر 
اإلجتماعي لإلنترنت وشـبكات التواصـل اإلجتمـاعي محایـد 
و�میلون بنسبة أكبر للتـأثیر السـلبي عـن اإل�جـابي، وهـذا 
یدل علي أن تلك الوسائل أثرت علي عالقاتهم اإلجتماعیة 

م المباشــر مــع بوســطهم اإلجتمــاعي وقللــت مــن تواصــله
ـــارب،  مجـــتمعهم مـــن أصـــدقاء وجماعـــات ومؤسســـات وأق
فــالجلوس لفتــرات طو�لــة أمــام تلــك الوســائل أفقــد الشــباب 
القــدرة علــي التواصــل مــع محــیطهم اإلجتمــاعي  وأحــدث 

 مشكالت لهم علي مستوي المحیط اإلجتماعي.
 

التواصـــــل  مواقـــــعاإلنترنـــــت و  إســـــتخدام تـــــأثیر -٤
 النفسیةاإلجتماعي 

نتــائج التحلیــل اإلحصــائي أن تــأثیر اإلنترنــت توصــلت 
لشباب الر�في السلبیة اوشبكات التواصل اإلجتماعي علي 

 واإل�جــــــــابي %٤٦,٢٤ومحایــــــــد . %٣٧,٦٣نســــــــبتهم 
ســلبي التــأثیر الو�النســبة للشــباب الحضــري  ، %١٦,١٣
ــد بنســبة ، %٣٣,٣٣ بنســبة ، و��جــابي %٥٧,٦٩ومحای
الكلیـــة التـــأثیر وأخیـــرًا �النســـبة للعینـــة  .%٨,٩٧بنســـبة

والتـــــأثیر المحایـــــد بنســـــبة  ، %٣٦,٣٦الســـــلبي بنســـــبة
�مــا هــو  %١٤,٠٢، والتــأثیر اإل�جــابي بنســبة%٤٩,٦٢

 ).٤موضح �جدول (

ـــأثیر  معظـــم الشـــباب الر�فـــي والحضـــري یـــرون أن الت
النفســي المخایــد لألنترنــت وشــبكات التواصــل اإلجتمــاعي 

ر علــــیهم و�میلـــــون للتــــأثیر الســـــلبي أكثیــــر مـــــن التـــــأثی
ـــي اإلتـــزان  اإل�جـــابي، �معنـــي أن تلـــك الوســـائل أثـــرت عل
النفســي لألفــراد ألنهــم یتعــاملون مــع عــالم إفتراضــي غیــر 

موجـــود أمـــامهم، بـــل تحـــول اإلنترنـــت وشـــبكات التواصـــل 
اإلجتماعي إلـي إدمـان مثـل إدمـان المخـدرات، و�ـؤثر ذلـك 
علــي نفســیة الشــاب �الســلب لجلوســة لفتــرات طو�لــة أمــام 

وتر والمحمــــول مهمــــًال لتعــــامالتهم مــــع شاشــــات الكمبیــــ
اآلخـــر�ن، فاإلنســـان مـــدني �طبعـــة �عـــیش و�تفاعـــل مـــع 

 اآلخر�ن �ما قال بن خلدون.
 

إســـــتخدام اإلنترنـــــت ومواقـــــع التواصـــــل  تـــــأثیر -٥
 اإلجتماعي اإلقتصاد�ة

توصــلت نتــائج التحلیــل اإلحصــائي أن تــأثیر اإلنترنــت 
اب الر�في وشبكات التواصل اإلجتماعي السلبیة علي الشب

ـــــــــــد %٤,٣نســـــــــــبتهم  واإل�جـــــــــــابي  %٢٦,٨٨، ومحای
. و�النســبة للشــباب الحضــري التــأثیر الســلبي %٦٨,٨٢
، و��جـــابي %٣٠,٧٨، ومحایـــد بنســـبة %٥,١٣بنســـبة 
. وأخیـــرًا �النســـبة للعینـــة الكلیـــة التـــأثیر %٦٤,١بنســـبة 

، والتــــــأثیر المحایــــــد بنســــــبة %٤,٥٥الســــــلبي بنســــــبة 
ــأثیر اإل�جــابي ب%٢٧,٦٥ �مــا هــو  %٦٧,٨نســبة ، والت

 ).٥موضح �جدول (

ــــت  ــــأثیر اإل�جــــابي لألنترن ــــر �الت ــــة الشــــباب �ق غالبی
وشبكات التواصل اإلجتماعي علي التأثیرالسلبي، فالشباب 
ــة قــد �ســتطیع أن �ســوق ســلعة أو  ــك التقنی مــن خــالل تل
خدمــة علــي اإلنترنــت، أو إنجــاز �ثیــر مــن األعمــال دون 

منزلـه، ولكـن هنـاك  تكبد مشقة السفر وهو في مكانـه فـي
�عض التأثیرات السلبیة من اإلعالنات المز�فة عن تسوق 
�عــض الســلع مثــل الســیارات، ثــم ســرقتها مــن أصــحابها 

 وغیرها.
 

 التواصل اإلجتماعي النفسیة مواقعتأثیر اإلنترنت و  :)٤جدول (
 التأثیر      

 الشباب
 محاید % سلبي

 
 % اإلجمالي % إ�جابي %

 ١٠٠ ١٨٦ ١٦,١٣ ٣٠ ٤٦,٢٤ ٨٦ ٣٧,٦٣ ٧٠ الشباب الر�في 

 ١٠٠ ٧٨ ٨,٩٧ ٧ ٥٧,٦٩ ٤٥ ٣٣,٣٣ ٢٦ الشباب الحضري 

 ١٠٠ ٢٦٤ ١٤,٠٢ ٣٧ ٤٩,٦٢ ١٣١ ٣٦,٣٦ ٩٦ العینة الكلیة
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 التواصل اإلجتماعي اإلقتصاد�ة مواقعتأثیر اإلنترنت و  :)٥جدول (
 التأثیر     

 الشباب
 % اإلجمالي % إ�جابي % محاید % سلبي

 ١٠٠ ١٨٦ ٦٨,٨٢ ١٢٨ ٢٦,٨٨ ٥٠ ٤,٣ ٨ شباب الر�في ال
 ١٠٠ ٧٨ ٦٤,١ ٥٠ ٣٠,٧٨ ٢٤ ٥,١٣ ٤ الشباب الحضري 

 ١٠٠ ٢٦٤ ٦٧,٨ ١٧٩ ٢٧,٦٥ ٧٣ ٤,٥٥ ١٢ العینة الكلیة
 

التواصـــــل  مواقـــــعاإلنترنـــــت و  إســـــتخدام تـــــأثیر -٦
 اإلجتماعي الثقافیة والفكر�ة

رنــت توصــلت نتــائج التحلیــل اإلحصــائي أن تــأثیر اإلنت
لشباب الر�في السلبیة اوشبكات التواصل اإلجتماعي علي 

ـــــــــد %٢,٦٩نســـــــــبتهم  واإل�جـــــــــابي  %٢٠,٤٣، ومحای
. و�النســـبة للشـــباب الحضــــري ســـلبي بنســــبة %٧٦,٨٨
، و��جـــابي بنســـبة %٢٥,٦٤، ومحایـــد بنســـبة %١,٢٨

. وأخیـرًا �النســبة للعینـة الكلیــة التـأثیر الســلبي %٧٣,٠٨
، %٣٢,٩٦ایــــد بنســــبة ، والتــــأثیر المح%٧,٦٩بنســــبة 

�مـــا هـــو موضـــح  %٦٤,٧٧والتـــأثیر اإل�جـــابي بنســـبة 
 ).٦�جدول (

غالبیة الشباب أید التأثیر اإل�جابي لألنترنت وشـبكات 
التواصــل اإلجتمــاعي علــي التأثیرالســلبي، فالشــباب �طــور 
مـــن خاللهـــا أفكـــارة و�تواصـــل مـــع اآلخـــر�ن و�ز�ـــد مـــن 

اة، ولكن هنـاك حصیلته المعرفیة لكي �ستفید بها في الحی
�عـــض التـــأثیرات الســـلبیة عـــن المعرفـــة غیـــر المطلو�ــــة 
�النسبة للشباب �الدخول علي المواقع اإل�احیـة أو مواقـع 

 تضر �فكر وعقیدة الشباب.
 

 ثانیًا: التحقق من الفروض البحثیة
نتیجـــة تحلیـــل مر�ـــع �ـــاي بـــین المتغیـــرات المســـتقلة  -١

 و�ستخدام الشباب لإلنترنت 

ائج تحلیل مر�ع �اي وجود عالقة مغزو�ة أثبتت نت ١-١
بین إستخدام الشباب لإلنترنت �متغیر تا�ع وحجم 
األسرة �متغیر مستقل في عینة الشباب الر�في. 

 ).٧كما هو موضح �جدول (
أثبتت نتائج تحلیل مر�ع �اي وجود عالقة مغزو�ة  ٢-١

بین إستخدام الشباب لإلنترنت والمتغیرات المستقلة 
 )٧علیمي. �ما هو موضح �جدول (المستوي الت

أثبتت نتائج تحلیل مر�ع �اي عدم وجود عالقة  ٣-١
مغزو�ة بین متغیر إستخدام الشباب لإلنترنت وأي 
من المتغیرات المستقلة في العینة الكلیة. �ما هو 

 .)٧موضح �جدول (

�مكــن تفســیر الغالقــة المعنو�ــة  )٧رقــم (مــن الجــدول 
نترنــت مـــن قبـــل الشـــباب بــین حجـــم األســـرة و�ســـتخدام اإل 

، Kendall's tau-b .168الر�فــي حیــث �انــت قیمــة 
ــــي  ــــدخول عل ــــرت مســــاحة ال فكلمــــا زاد حجــــم األســــرة �ب
اإلنترنـــت، وقـــد یرجـــع ذلـــك لســـببین إمـــا أن �كـــون حجـــم 
األسرة الكبیرهي أسـرة شـاب أعـزب وهـذا لد�ـه وقـت طو�ـل 
في حاجة إلي إستهالكة مـن خـالل دخولـه علـي اإلنترنـت 

التواصـــل اإلجتمـــاعي، أوقـــد �كـــون حجـــم األســـرة ومواقـــع 
الكبیر سبب للمحاكاة بـین أفرادهـا للـدخول علـي اإلنترنـت 
فالجمیع �شحع �عضه البعض علي الدخول علي اإلنترنت 
واإلستفادة من تلك التقنیة، أو محاولة قضاء وقت الفـراع 

 في تصفح اإلنترنت.

ام والعالقــة المعنو�ــة بــین المســتوي التعلیمــي و�ســتخد
اإلنترنـــت مـــن قبـــل الشـــباب الحضـــري حیـــث �انـــت قیمـــة 

Kendall's tau-b .247 فالشــباب المــتعلم تعلیمــًا ،
عالیًا هم أكثر فئات الشباب دخوًال علي اإلنترنت وشبكات 
التواصـــل اإلجتمـــاعي، ألن التعلـــیم �شـــجع الشـــباب علـــي 
الدخول علي اإلنترنت لمعرفـة المز�ـد مـن المعلومـات عـن 

ي، أو تسو�ق سلعة، او اإلعـالن عـن أي التخصص العلم
ــــي مجموعــــات  ــــي  Groupsشــــيء، أو اإلنضــــمام إل عل

اإلنترنـــت ومواقـــع التواصـــل اإلجتمـــاعي، �اإلضـــافة إلـــي 
ملكیـتهم لألجهــزة التـي تســاعدهم علــي الـدخول علــي تلــك 

 المواقع.
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 التواصل اإلجتماعي الثقافیة والفكر�ة مواقعتأثیر اإلنترنت و  :)٦جدول (

 ثیر    التأ
 الشباب

 % اإلجمالي % إ�جابي % محاید % سلبي

 ١٠٠ ١٨٦ ٧٦,٨٨ ١٤٣ ٢٠,٤٣ ٣٨ ٢,٦٩ ٥ الشباب الر�في 
 ١٠٠ ٧٨ ٧٣,٠٨ ٥٧ ٢٥,٦٤ ٢٠ ١,٢٨ ١ الشباب الحضري 

 ١٠٠ ٢٦٤ ٦٤,٧٧ ١٧١ ٣٢,٩٦ ٨٧ ٧,٦٩ ٦ العینة الكلیة
 

 خدام الشباب لإلنترنتنتیجة تحلیل مر�ع �اي بین المتغیرات المستقلة و�ست :)٧جدول (
 العینة الكلیة الشباب الحضري  الشباب الر�في المتغیرات المستقلة

معامل  المعنو�ة مر�ع �اي
التحدید 

 )إیتا(

معامل  المعنو�ة مر�ع �اي
التحدید 

 )إیتا(

مر�ع 
 كاي

معامل  المعنو�ة
التحدید 

 )إیتا(
 غیر معنوي  غیر معنوي  ٠,٣١٤ ٠,٠٢ ٤٠,٣٨٠ حجم األسرة

 غیر معنوي  ٠,٣٦٣ ٠,٠٠٤ ٢٩,٩٩٢ غیر معنوي  توي التعلیميالمس

 
بـین المتغیـرات المسـتقلة مر�ع �اي نتیجة تحلیل  -٢

تـأثیر إسـتخدام الشـباب الر�فـي لإلنترنـت محاور و 
 ومواقع التواصل اإلجتماعي

وجــود عالقــة مغزو�ــة  مر�ــع �ــايأثبتــت نتــائج تحلیــل 
قـع التواصـل متغیر مدي اإلسـتفادة مـن اإلنترنـت وموا بین

والمحاور األر�ع للمتغیر التا�ع  �متغیر مستقل اإلجتماعي
( التـأثیرات اإلجتماعیــة، والنفسـیة واإلقتصــاد�ة، والثقافیــة 

والمتغیر التـا�ع الكلـي (تـأثیر إسـتخدام اإلنترنـت  ،والفكر�ة
�مــا  .ومواقــع التواصــل اإلجتمــاعي علــي الشــباب الر�فــي)

 ).٨هو موضح �جدول (
 

لیـل مر�ـع �ـاي بـین المتغیـرات المسـتقلة نتیجة تح-٣
ومحــــــاور تــــــأثیر إســــــتخدام الشــــــباب الحضــــــري 

 لإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي
أثبتــت نتــائج تحلیــل مر�ــع �ــاي وجــود عالقــة مغزو�ــة 
بین متغیر مدي اإلسـتفادة مـن اإلنترنـت ومواقـع التواصـل 
اإلجتماعي ومحور التأثیرات اإلجتماعیـة، والمتغیـر التـا�ع 

لكلـــــي (تــــــأثیر إســــــتخدام اإلنترنـــــت ومواقــــــع التواصــــــل ا
اإلجتمــاعي علـــي الشــباب الر�فـــي). والمســتوي التعلیمـــي 
ومحــور التــأثیر الثقــافي والفكــري �مــا هــو موضــح �جــدول 

) ولم تثبت أي عالقة ما بین �قیة محاور المتغیرالتا�ع ٩(
 وأي من المتغیرات المستقلة.

 

ات المسـتقلة نتیجة تحلیـل مر�ـع �ـاي بـین المتغیـر -٤
ومحاور تأثیر إسـتخدام الشـباب لإلنترنـت ومواقـع 

 التواصل اإلجتماعي في العینة الكلیة
أثبتــت نتــائج تحلیــل مر�ــع �ــاي وجــود عالقــة مغزو�ــة 
بین متغیر مدي اإلسـتفادة مـن اإلنترنـت ومواقـع التواصـل 
اإلجتماعي ومحاور المتغیر التا�ع (التأثیرات اإلجتماعیـة، 

قافیة والفكر�ة، والمتغیر التا�ع الكلي (تأثیر والنفسیة، والث
إســــتخدام اإلنترنــــت ومواقــــع التواصــــل اإلجتمــــاعي علــــي 
ـــأثیر  ـــي). والمســـتوي التعلیمـــي ومحـــور الت الشـــباب الر�ف

). ولـم تثبـت ١٠الثقافي والفكري �ما هو موضح �جـدول (
أي عالقــة مــا بــین محــور التــأثیرات اإلقتصــاد�ة وأي مــن 

 المتغیرات المستقلة.
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 في عینة الشباب الر�في المتغیر التا�عمحاور نتیجة تحلیل مر�ع �اي بین المتغیرات المستقلة و  :)٨جدول (
مدي اإلستفادة من اإلنترنت ومواقع التواصل  المتغیرات التا�عة

 اإلجتماعي
قیمة معامل  المعنو�ة قیمة مر�ع �اي

 )إیتا(التحدید 

 ٠,٤٦٦ ٠,٠٠١ ٥١,٥٤٦ التأثیرات اإلجتماعیة

 ٠,٤١٥ ٠,٠٠١ ٤١,٢٩٧ التأثیرات النفسیة

 ٠,٢٠٤ ٠,٠٤ ١٠,٠٠٣ التأثیرات اإلقتصاد�ة

 ٠,٢٦٣ ٠,٠٠١ ١٧,٧٤٣ التأثیرات الثقافیة والفكر�ة

 ٠,٢٢١ ٠,٠٣٨ ١٠,١٧٧ )التأثیر الكلي (تأثیر إستخدام اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي

 
 المتغیر التا�ع في عینة الشباب الحضري محاور تغیرات المستقلة و نتیجة تحلیل مر�ع �اي بین الم :)٩جدول (

مدي اإلستفادة من اإلنترنت ومواقع  المتغیرات التا�عة
 التواصل اإلجتماعي

 المستوي التعلیمي

قیمة مر�ع 
 كاي

قیمة معامل  المعنو�ة
 )إیتا(التحدید 

قیمة مر�ع 
 كاي

قیمة معامل  المعنو�ة
 )إیتا(التحدید 

 غیر معنوي  ٠,٣٨٧ ٠,٠٠٨ ١٣,٨٩٨ اإلجتماعیة التأثیرات

التـــــــأثیر الكلـــــــي (تـــــــأثیر إســـــــتخدام 
 اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي)

 غیر معنوي  ٠,٣٢٥ ٠,٠٢ ٨,٢٥٤

 ٠,٢٤٢ ٠,٠٠١ ٢٦,٣٨٢ غیر معنوي  التأثیرات الثقافیة والفكر�ة

 

 الكلیةعینة اللمتغیر التا�ع في امحاور نتیجة تحلیل مر�ع �اي بین المتغیرات المستقلة و  :)١٠جدول (
مدي اإلستفادة من اإلنترنت ومواقع  المتغیرات التا�عة

 التواصل اإلجتماعي
 المستوي التعلیمي

قیمة مر�ع 
 كاي

قیمة معامل  المعنو�ة
 )إیتا(التحدید 

قیمة مر�ع 
 كاي

قیمة معامل  المعنو�ة
 )إیتا(التحدید 

 غیر معنوي  ٠,٤٤٧ ٠,٠٠٨ ٦٣,٨٦٣ التأثیرات اإلجتماعیة

 غیر معنوي  ٠,٢٣٢ ٠,٠٠١ ٢٢,٥١١ التأثیرات النفسیة

التأثیر الكلي (تأثیر إستخدام اإلنترنـت 
 ومواقع التواصل اإلجتماعي)

 غیر معنوي  ٠,٢٤٦ ٠,٠٠٢ ١٧,٢٠٩

 ٠,٢٦٠ ٠,٠٠٢ ٣٠,٩١٣ غیر معنوي  التأثیرات الثقافیة والفكر�ة
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ة یتضــح وجــود عالقــ، )١٠( ،)٩( )،٨( ولامــن الجــد
اإلستفادة من اإلنترنت ومواقع التواصـل  مدي بینمغزو�ة 

 ،واإلقتصـــادي  والنفســـي اإلجتمــاعي والتـــأثیر اإلجتمــاعي
-Kendall's tauحیث �انـت �ـل قـیم  والثقافي والفكري 

b یـزداد  فـدخول الشـباب علـي تلـك المواقـع .�لها إ�جابیة
والنفسي  من التأثیر اإلجتماعي ذلك �ز�دمنها و  اإلستفادة

 ر�قدالشاب من تلك الوسائل  فبقدر إستفادة ،واإلقتصادي
سواء إجتماعیـًا أو نفسـیًا بتأثیراتهـا السـلبیة  علیهتأثیراتها

فـــدخول الشــباب علـــي  .أو إقتصــاد�ًا بتأثیراتهـــا اإل�جابیــة
اإلنترنــت �إدمـــان المخــدرات ال �ســـتطیع أن یتحــرر منهـــا 
ـــأثیرات الســـلبیة عـــن ـــرة الت ـــرغم مـــن �ث ـــي ال  �ســـهولة عل

 التأثیرات اإل�جابیة.

ـــــین ا ـــــة ب ـــــة مغزو� ـــــيوجـــــود عالق  لمســـــتوي التعلیم
 Kendall'sحیث �انت قیمة  والتأثیرات الثقافیة والفكر�ة

tau-b .064 وتلـك نتیجـة منطقیــة فالمسـتوي التعلیمــي 
یؤهله أوًال للتعامل مع تلك التقنیة، مما �سهل لهـم العالي 

فیة والفكر�ة من الدخول علي تلك المواقع واإلستفادة الثقا
، اإلطـــالع علـــي �ـــل مـــا هـــو جدیـــد علـــي اإلنترنـــت خـــالل

 فكر�ة والثقافیة من تلك المواقع.واإلستفادة ال
 

الفـــــروق مـــــا بـــــین الشـــــباب الر�فـــــي والشـــــباب  -٥
ــأثیرات اإلنترنــت و  التواصــل  مواقــعالحضــري فــي ت

 اإلجتماعي علیهم
بینت نتائج تحلیـل البیانـات وجـود فـروق معنو�ـة بـین 

فـــي  tب الر�فـــي والشـــباب الحضـــري طبقـــًا إلختبـــار الشـــبا

ــــة والنفســــیة واإلقتصــــاد�ة  ــــأثیرات اإلجتماعی ــــرات الت متغی
�مــا هــو موضــح  الكلـي والثقافیـة والفكر�ــة ومتغیــر التــأثیر

 ).١١�جدول (

ــة  )١١رقــم (یتضــح مــن الجــدول  وجــود فــروق معنو�
ــي �ــل مــن الر�ــف  ــع محــاوره ف ــا�ع وجمی ــر الت ــین المتغی ب

مما یؤشر علي أن إختالفات بین  t إلختبار والحضر طبقاً 
الشـــــباب الر�فـــــي والشـــــباب الحضـــــري �النســـــبة للتـــــأثیر 
اإلجتماعي والنفسي واإلقتصادي والثقافي والفكري والتأثیر 
الكلي، ور�ما یرجع الفروق في التـأثیر بـین فئتـي الشـباب 
إلــي أن الشــباب الحضــري �كــون لد�ــه میكانیزمــات تقلــل 

علیــه  فاألوضــاع اإلجتماعیــة تقلــل مــن  نوعــًا مــن التــاثیر
ذلــــك التــــأثیر، فــــالنوادي الر�اضــــیة والســــینما والمســــارح 
والحیاة في المدینة األكثر دینامیكیة قد �كون لها دور في 
ــل �عكــس الشــباب الر�فــي  قضــاء وقــت الفــراغ و�ســر المل
الذي لیس لد�ه تلك التسـهیالت. وقـد �كـون تـاثر الشـباب 

فیُا �خـالف الشـباب الحضـري، فلـیس الر�في إقتصاد�ًا وثقا
هنـــا ســـبل متاحـــة أمـــامهم �شـــكل �بیـــر إال فـــي اإلنترنـــت 
ومواقع التواصـل لمعرفـة المز�ـد عـن العـالم وتبـادل السـلع 
والخــــــدمات مــــــن خــــــالل اإلنترنــــــت وشــــــبكات التواصــــــل 
اإلجتماعي بینما الشـباب الحضـري قـد �كـون لد�ـه وسـائل 

�حضورها، أوفي  أخري في المعرفة والفكر من ندوات �قوم
التسوق من خالل التلیفون و��صـال السـلع المختلفـة إلیـه 
في المنزل أو وجودها في المحالت �جواره �عكس الشباب 

 الر�في الذي قد یلجأ إلي اإلنترنت للقیام بذلك..

 
التواصل  مواقعو لتحید الفروق بین الشباب الر�في والحضري في تأثیرات اإلنترنت  tنتیجة تحلیل إختبار  :)١١جدول (

 .اإلجتماعي علیهم
 مستوي المعنو�ة tقیمة  المتغیرات التا�عة
 040. 2.089 التأثیر اإلجتماعي
 001. 3.426 التأثیر النفسي

 005. 2.913 التأثیر اإلقتصادي
 001. 3.330 التأثیر الثقافي والفكري 

 001. 4.552 التأثیر الكلي



The study of the effects of youth using the internet and social media ………..……. 

 537 

 

 التعلیق علي نتائج البحث
�ثیـــر مـــن المتغیـــرات  أن نتـــائج البحـــث یتضـــح مـــن

لــم یثبــت لهــا دور فــي تفســیر  تماعیــةجرافیــة واإلجالد�مو 
تمـــاعي جدام اإلنترنـــت ومواقـــع التواصـــل اإلظـــاهرة إســـتخ

، وتأثیراتها المختلفة علي الشباب سواء الر�فـي والحضـري 
شخصــیة  لــدي الشــاب الدوافع أن الــوقــد یرحــع ذلــك إلــي 

، هـــي المحـــرك تلـــك التقنیـــةنفســـه لإلقبـــال والتعامـــل مـــع 
ــــو  ــــك التكنول ــــذلك فهــــذا جاألساســــي للتعامــــل مــــع تل ي، ل

الموضوع في حاجة إلـي مز�ـد مـن الدراسـة والتر�یـز علـي 
الدوافع الشخصیة والنفسیة لدراسة تلـك الظـاهرة والكشـف 

 عن المز�د من مسبباتها.

كما یتضح أن للمسـتوي التعلیمـي دور �بیـر فـي فهـم 
م دافـع قـوي للتعامـل مـع تلـك التقنیـة تلك الظاهرة، فـالتعلی

و�ســـتخدامها خاصـــة فـــي ظـــل التســـهیالت الموجـــودة مـــن 
وجــود شــبكة اإلنترنــت و�ســرعات عالیــة، وملكیــة األجهــزة 
المساعدة علي الدخول علـي اإلنترنـت مـن �مبیـوتر والب 
تــوب وأي �ــاد وأحهــزة تلیفــون حدیثــة. فحــب التطلــع دافــع 

فتــرات طو�لــة علــي قــوي للمتعلمــین للــدخول المســتمر ول
اإلنترنت وشبكات التواصل اإلحتماعي، مما قد یـؤدي إلـي 

نتـائج الدراسـة  مـا عكسـتهأثار سلبیة علي الشباب، وهذا 
ــار ســلبیة إجتماعیــة ون ــي الشــباب والتــي مــن أث فســیة عل

أقــروا بهــا، ولــم تكــن النتــائج إ�جابیــة إال إقتصــاد�ًا وفكر�ــًا 
النتـائج السـلبیة هـي وثقافیًا، بل أكثر من ذلـك فقـد تكـون 

 حیاة الشاب وخاصة مع لعبة الحوت األزرق.

ــــي وحجــــم األســــرة و�رتباطــــ ــــدخول عل ة اإل�جــــابي �ال
اإلنترنت، فحجم األسرة الكبیر قـد تكـون ألسـرة شـاب غیـر 
متزوج لد�ه وقت فراغ طو�ل ولیس لد�ه مسئولیات أسر�ة 

�نوع من شـغل  و�التالي �قضي وقت طو�ل علي اإلنترنت،
 �خالف الشاب المتزوج. فراغوقت ال

وأخیــرًا �مكــن القــول أنــه �قــدر اإلســتفادة مــن الــدخول 
علي اإلنترنت ومواقغ التواصل اإلجتمـاعي �قـدر التـأثیرات 
علي الشاب سواء اإلجتماعیـة أو اإلقتصـاد�ة أو النفسـیة 
أو الثقافیة والفكر�ة، فمـن �سـتفید مـن اإلنترنـت، هـو مـن 

إ�حا�ًا، وعلي الشـاب أن �ختـار سیتأثر �اإلنترنت سلبًا أو 
ــدور األســرة، والمؤسســات  ــذلك ف ــین الطــالح والصــالح. ل ب
الدینیة والدولة مطلوب لحما�ة الشباب من األثار السـلبیة 

 لتلك التقنیات.
 

 الخاتمة
�مكـن وضـع في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج 

مجموعة من الرؤي لإلستفادة من تلك الوسائل والحد من 
ـــك الوســـائل ســـلبیاتها ـــرغم مـــن �ـــون تل ـــي ال ـــت، فعل  جعل

الشــباب أســیر حولــت لتســهیل الحیــاة �شــكل عــام إال أنهــا 
، وأثرت علي حیاته �شـكل هالتلك الوسائل وأدت إلي إدمان

عـــام فـــي عالقاتـــه اإلجتماعیـــة وصـــحته النفســـیة �شـــكل  
ممــا دفـــع �عــض الشــباب لإلقـــدام علــي اإلنتحـــار  .ســلبي

الحوت األزرق.  �ــــ عینــــةلعبــــة م نتئجــــة لقیامــــة بتطبیــــق
ــك عــن تأثیراتهــا اإل�جابیــة الثقافیــ ة والفكر�ــة و�ــذلك ناهی

 اعي مایلي:وفي ضوء ذلك یر  اإلقتصاد�ة علي الشباب
صــغیر الســـن  المتا�عــة المســتمرة مـــن األســرة للشـــاب-١

ومحاولة معرفة المواقـع واألصـدقاء الـذین یتصـل بهـم 
 الشاب.

ایتـة مـن مخـاطر تنمیة الوازع الدیني لـدي الشـاب لحم-٢
 تلك الوسائل.

قیــام الدولــة �حجـــب �عــض المواقـــع الضــارة �الشـــباب -٣
 والمجتمع لحما�ة شبابنا من تلك الوسائل.

ـــت الفـــراغ للشـــباب �أشـــیاء مفیـــدة -٤ ـــة شـــغل وق محاول
وأنشـــطة صـــحیة لتقلیـــل أوقـــات الـــدخول علـــي تلـــك 

 الوسائل.
قیــــام الشــــباب بتوثیــــق عالقاتــــه اإلجتماعیــــة وصــــلة -٥

والبعد عن هـذا العـالم اإلفتراضـي فـي عالقاتـه  أرحامة
 مع أقر�ائة.
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ABSTRACT: Youth represent high ratio of population especially in developing 
countries. If youth are in right concern, the development goes in right path. This search 
aims to explore youth use the internet and the social, economic, psychological and 
cultural effects of internet and social media towards youth. Data were collected from 
village of Sidi Ghazy and EL-Hadaik region in Kafr ELdawar city in Kafr Eldawar restrict 
in El-behera Governorate. Systematic random sample (186 respondents) was taken from 
rural youth (18-35 years) and 78 respondents were taken from EL-Hadaik region in the 
same age category. 
Analytical study pointed that youth spend 4.6 hours daily on the internet and 4.1 on 
social media. Negative effects considered to social effects are 38.17% on rural youth 
against 38.46% on urban youth while negative psychological affect are 37.63% on rural 
youth against 33.33% on urban youth. Positive effects considered to economic effects 
are 68.82% on rural youth against 64.1% on urban youth while positive cultural affects 
are 76.88% on rural youth against 73.08% on urban youth. 
The study uses Chi square, t test and Ratio.  It tests 9 independent variables. These 
variables whose have significant relationships with axis of dependent variable (the 
effects of using internet and social media toward youth) and the use of internet are, 
family size, educational level and the benefit of using internet and social media While 6 
independent variables have no effects. Results pointed that significant difference 
between axes of dependent variable social, economic, psychological and cultural effects 
of internet and social media towards youth in rural and urban area by using t test. Finally, 
step wise regression shows that the relative influence of axes of dependent variable are 
psychotically effect then social effect after that economic effect finally cultural effect. In 
nut shell, rural and urban youth need for more concerning from family and society to 
overcome negative effects of internet and social media.  

Key words: Youth, Internet, Social media, the effects.  
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