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استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعالقتو بالتطرف االجتماعي لدي طالب المرحمة
الثانوية

أ/محمد أسامة السيد ،أ.م.د/أحمد عبدالكافي عبدالفتاح ،أ.م.د/عبدالمحسن حامد عقيمة ،د.أميمة أحمد

ممخص الدراسة:

رمضان

سعت الدراسة الى التعرف عمى مدي متابعة المراىقين من طالب المرحمة الثانوية

لؤلخبار عبر الشبكات االجتماعية ،ومدي اىتماميم وتأثرىم بيذه األخبار والى أي درجة

يعتمد ىؤالء الطالب عمى ىذه األخبار في حياتيم العامة ،وأيضا التعرف عمى درجة التطرف

االجتماعي لدي طالب المرحمة الثانوية والعالقة بين التعرض ألخبار العنف واإلرىاب عبر
الشبكات االجتماعية ،وتأثيرىا عمى درجة التطرف االجتماعي لدييم ،وتعد ىذه الدراسة من

الدراسات الوصفية التي تستيدف تحميل الظاىرة بيدف الحصول عمى معمومات كافية ودقيقة
عنيا ،وتم تطبيق استمارة االستبيان عمى عينة قواميا  532مفرده من الذكور واالناث من

طالب المرحمة الثانوية من مستخدمي الشبكات االجتماعية.

وقد أوضحت نتائج الدراسة ان ىناك عالقة سالبة دالة احصائياً بين درجة استخدام

المراىقين لمشبكات االجتماعية ودرجة التطرف االجتماعي لدييم بمعني انو كمما زاد استخدام

طالب المرحمة الثانوية لمشبكات االجتماعية كمما قمت نسبة ميوليم لمتطرف االجتماعي ،وان

ىناك عالقة سالبة دالة احصائياً بين درجة استخدام المراىقين لمشبكات االجتماعية ودرجة

التطرف االجتماعي لدييم من خالل البعد المجتمعي وىذا يعني ان التطرف االجتماعي لدي

الفرد تجاه المجتمع يقل مع استخدام الشبكات االجتماعية.
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The use of social networks and its relationship to social
extremism among secondary school students

Abstract
The studying seeks to know the following teenagers from
secondary stage students for news across networking social and their
interests and influence with this news and to this mark these students
depend on this news in their public life, and also knowing on social
extreme for secondary stage students and the relationship between
exposed for violence and terrorism news across networking social and
its influence on social extreme for them, this studying consider from
description studies which aims to phenomenon analyzes with target
getting enough and exactly information about it, and applied the
questionnaire on sample consist of 235 from mails an families from
secondary stage students from social networking users
The results of study showed that there is a negative statics
relationship between using teenager for social networking and social
extreme level for them, and this mean whenever increased secondary
stage students using for social networking whenever decreased the
present for their inclinations for social extreme, and there is a negative
statics relationship between using teenager for social networking and
social extreme level for them through social dimension, and this means
that the social extrema for the individual trend the society decreased
with using social networking.
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مقدمة:
عمى مدار العقد األخير حدثت تطورات كبيرة في شبكة االنترنت ونتج عنيا ظيور
شبكات التواصل االجتماعي ،التي تحولت الى اكبر اداه يتم استخداميا لمتواصل بين االفراد

وابدأ اآلراء وتبادل المحتوي والمعمومات فنتج عنيا ثورة كبيرة وتحوالت جذرية في كيفية تعامل

األشخاص مع بعضيم البعض ) (Sadiku, Omotoso, & Musa, 2019وتميزت مواقع
التواصل االجتماعي في اآلونة األخيرة بتأثيرىا الكبير عمى المستخدمين حيث تحولت ألىم

مصادر األخبار واىم وسائل التواصل بين االفراد باإلضافة الى مشاركة الصور ومقاطع
الفيديو ونشر األفكار المختمفة بين الشباب والمراىقين ( .الشراح ) 315 ، 2020 ،

وكما نجد ان نسبة كبيرة من مستخدمي الشبكات االجتماعية يتمثل في فئة المراىقين
فنجد ان الشبكات االجتماعية أصبحت تعرضيم ألفكار غريبة وشاذه وتقوم بزرع األفكار

اإلرىابية والمتطرفة بداخميم االمر الذي يؤدي بالضرورة الى انتشار ظاىرة التطرف بجميع

اشكاليا بين ىؤالء المراىقين (عبد الرحمن)50 ،2019 ،

وقد كان التطرف ومازال ظاىرة عالمية امتدت طوال التاريخ وىو من اعقد المشكالت

التي تواجو البشرية وذلك لما ينتج عنو من احداث كارثية عمى المستوي اإلنساني والحضاري
والتي نتج عنيا صدمات وصراعات دموية مازال ليا اثار حتى االن( .تيتان)3 ،2017 ،

وبذلك تسعي الدراسة الى التعرف عمى ما مدي مساىمو الشبكات االجتماعية في نشر ظاىرة

التطرف وخاصة االجتماعي بين المراىقين.
مشكمة الدراسة:

أصبحت شبكات التواصل االجتماعي وسيمة ىامة لمستخدمييا الذين يستخدمونيا

لنشر اآلراء واالفكار والتعرف عمى األخبار واألحداث الجارية ،ومع تصاعد قوة ىذه الشبكات
بين االشخاص و خاصة فئة المراىقين اصبحت ىي اىم االدوات التي يستخدميا المراىقين

خالل يوميم ،وأصبحت ىي مصدرىم األساسي لمتابعة االخبار والقضايا المطروحة عمى

الساحة ،وبما ان المراىقين ىم الفئة االكثر تأث ار بالمجتمع المحيط بيم وبما يتم عرضة اماميم
وىم الفئة التي يغمب عمييا طابع العنف والتمرد و العدوانية ضد كل ما يحيط بيم فيم ،بذلك

يصبحون فريسة سيمة لؤلفكار المنحرفة التي قد يتعرضون ليا .
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ىذا قد يؤدي بالمراىقين الى تبني افكار العنف واالرىاب التي يتعرضون ليا ويسعون
لتطبيق ىذه االفكار في المجتمع المحيط وىنا تكمن المشكمة فيري الباحث ان استخدام

المراىقين لمشبكات االجتماعية وخاصة بعد ان وجد الباحث ان مستخدمي الشبكات

االجتماعية من المراىقين تصل نسبتيم الى  %09والتي ال توجد ضوابط ليا وال قيود فان ىذا
قد يؤدي بالمراىقين الى التطرف وخاصة التطرف واالجتماعي وبناء عمى ذلك يمكننا طرح
مشكلة البحث في تساؤل رئيسي هو- :
ما عالقة استخدام المراىقين من طالب المرحمة الثانوية لمشبكات االجتماعية

بالتطرف االجتماعي؟
أىمية الدراسة:

مع التنوع الكبير لشبكات التواصل االجتماعي ومع االزدياد الكبير لمستخدمييا من
فئة المراىقين ألغراض متعددة من متابعة لؤلخبار والحصول عمى المعمومات ومشاركة اآلراء

واألفكار وازدياد احداث التطرف والعنف في اآلونة األخيرة ،تعطي مجاال كبي ار ألىمية الدراسة
الحالية التي تيدف الي التعرف عمى العالقة بين استخدام المراىقين لمشبكات االجتماعية

والتطرف االجتماعي لدييم ،ىذه العالقة التي قد تفيد فيما بعد في محاولة مجابيو األفكار

المتطرفة ومخاطر الشبكات االجتماعية.

أىداف الدراسة:

 .1التعرف عمى مدى استخدام العينة لمشبكات االجتماعية.

 .2التعرف عمى دوافع استخدام العينة لمشبكات االجتماعية.
 .3التعرف عمى مستوي التطرف االجتماعي لدي المراىقين
 .4التعرف عمى مفيوم التطرف االجتماعي لدي العينة

فروض الدراسة:

 الفرض األول :وينص عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كثافة استخدامالمراىقين لمشبكات االجتماعية ودرجة التطرف االجتماعي لدييم.

 الفرض الثاني :وينص عمى :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كثافة استخدامالمراىقين لمشبكات االجتماعية ودرجة التطرف االجتماعي بأبعاده الثالثة (التطرف
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االجتماعي لمفرد /والتطرف االجتماعي لمفرد اتجاه المجتمع /والتطرف االجتماعي لمفرد
عبر الشبكات االجتماعية)

 الفرض الثالث :وينص عمى :وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدامالشبكات االجتماعية لممراىقين (عينة الدراسة) ترجع إلى متغير النوع (ذكور /إناث).

مجتمع الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة (المراىقين من طالب المرحمة الثانوية) في محافظة المنيا

عينة الدراسة:

يقوم الباحث باختيار عينة عشوائية من (طالب المرحمة الثانوية) قواميا 235

أدوات جمع البيانات:

في إطار المنيج الوصفي يستخدم الباحث استمارة استبانة عمى مجموعة من العينة وعرضيا
عمى مجموعة من المحكمين وتتكون من عدة محاور كاآلتي:

 .1مقياس استخدام الشبكات االجتماعية
 .2مقياس لمتطرف االجتماعي.
منيج الدراسة:

تنتمي ىذه الدراسة الى الدراسات الوصفية التي تيتم برصد وتفسير وتحميل البيانات لمحصول
عمى نتائج البحث وسوف يستخدم الباحث في ىذه الدراسة الحالية منيج المسح اإلعالمي

والمسح المقارن لتحقيق اىداف الدراسة

حدود الدراسة:

 .1الحدود الموضوعية :تقوم ىذه الدراسة عمى معرفة مدى تعرض المراىقين لمشبكات
االجتماعية وعالقتو بالتطرف االجتماعي لدييم.

 .2الحدود الزمنية :تجرى ىذه الدراسة خالل شير (اغسطس) من عام 2021
 .3الحدود المكانية :طالب المرحمة الثانوية في محافظة المنيا

 .4الحدود البشرية :سوف تطبق ىذه الدراسة عمى عينة يبمغ قواميا ( )235من
المراىقين في محافظة المنيا
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مصطمحات الدراسة:

الشبكات االجتماعية :ىي مجموعة من مواقع الويب تيدف الى تواصل وتقارب

الشعوب وبذلك تسمح لمستخدمييا بتبادل ومشاركة االخبار واالحداث الجارية والمعمومات
والصور ومقاطع الفيديو ونشر االفكار الشخصية والعامة ومناقشتيا مع االخرين الذين

يحممون نفس االىتمامات والميول واالفكار.

التطرف االجتماعي :ىو الخروج عن العادات والتقاليد والقيم والمفاىيم المتعارف

عمييا ورفضيا وعدم االعتدال في تناول القضايا االجتماعية المطروحة عمى الساحة.

الدراسات السابقة:

تعتبر الدراسات السابقة تراثاً عممياً تراكمياً ،يوفر قاعدة معرفية لتحديد معالم

المشكالت البحثية وبمورتيا وصياغة أىدافيا وتساؤالتيا ،عبر القراءة المتأنية ليذه الدراسات
ولقد قام الباحث باالطالع عمى العديد من الدراسات المتعمقة بموضوع البحث حيث استطاع

الوصول الي بعض الدراسات ذات العالقة بالموضوع وقام الباحث بتقسيميا الي محورين ىما:

أوالً :دراسات تناولت أخبار العنف واالرىاب عبر الشبكات االجتماعية.
ثانياً :دراسات تناولت التطرف االجتماعي.
وفيما يمي عرض ليذين المحورين- :

أوال :الدراسات تناولت أخبار العنف واالرىاب عبر الشبكات االجتماعية.

دراسة خولة التخاينة ( )2012بعنوان" :توظيف التكنولوجيا في خدمو االرىاب

(مواقع التواصل االجتماعي نموذجا) دراسة تحميمو مجمة العموم االجتماعية" ،وىدفت الي
التعرف عمي كيفيو توظيف مواقع التواصل االجتماعي في خدمو االرىاب من قبل التنظيمات

اإلرىابية ،وذلك ضمن مجموعو من المحاور منيا الحرب النفسية عبر الدعاية و التجنيد

والتمويل والتخطيط والشبكات المتواصمة واستخراج المعمومات ،وتم اتباع المنيج الوصفي

التحميمي وذلك عن طريق تحميل محتوي  ٢٩فيديو اختيروا بشكل عشوائي من شبكات

التواصل االجتماعي وجاءت نتائج الدراسة كاالتي  :حل محور الحرب النفسية عبر الدعاية
واالعالن كأحد استخدامات التنظيمات اإلرىابية عبر مواقع التواصل االجتماعي بالمركز

االول بينما جاء محور التجنيد في المركز الثاني ويميو محور الشبكات المتواصمة ثم تاله
التمويل ثم التخطيط والتنسيق ثم جاء اخي ار استخراج المعمومات.
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دراسة دونغ وىان ( )2012بعنوان" :دوافع وعادات استيالك االخبار عبر الشبكات

االجتماعية عبر الياتف المحمول" ،وىدفت الدراسة الى البحث عن دوافع وعادات استيالك
االخبار المعروضة عبر الشبكات االجتماعية من خالل الياتف المحمول ،وكيف ترتبط ىذه
المتغيرات بقصد االستم اررية في التعرض الى االخبار عبر الشبكات االجتماعية ،وقامت

الدراسة بمسح عينو قواميا  250فرداً بالغاً من الواليات المتحدة االمريكية ،وتوصمت الدراسة
الى متابعو االخبار التي تتعمق باإلشباعات الشخصية والبحث عن المعمومات واالخبار

المحمية والمعمومات المالية تتسم باالستم اررية في البحث عنيم ولكن دون االستقرار عمى وقت

معين او صفحات او مواقع معينة

دراسة جوسان وبيكيت ( )2012بعنوان" :القوالب النمطية عمى اإلنترنت؟ أخبار

اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي والتصنيف العنصري لمجريمة" وتبحث الدراسة الحالية
العالقة بين أنواع االخبار التي يتم استيالكيا عبر شبكات التواصل االجتماعي ،ومشاركو

اخبار الجريمة منيا في تصنيف األمريكيين االفارقة عمى انيم مرتكبو جرائم عنف ،وتم
استخدام المنيج الوصفي باالعتماد عمى االستبيان كأداة لمحصول عمى المعمومات وتم

التطبيق عمى  671طالباً قام  429منيم باإلجابة الكاممة عمى كافة األسئمة وتوصمت الدراسة
الى ان متابعة اخبار الجريمة عبر الشبكات االجتماعية مرتبط ارتباطا ايجابياً بتصنيف

األمريكيين االفارقة عنصرياً مع وجود ارتفاع كبير بمشاركة اخبار الجرائم من قبل الشباب.
ثانياً :دراسات تناولت التطرف االجتماعي:

دراسة يوسف الخطيبية ( )2012بعنوان" :مظاىر التطرف المتداولة عبر وسائل

التواصل االجتماعي ودورىما في تيديد االمن الفكري (دراسة اجتماعية ميدانية عمى عينة

من الشباب الجامعي االردني) ،وىدفت الدراسة الي التعرف عمي مظاىر التطرف المتداولة

والرائجة عبر وسائل التواصل االجتماعي بنظر الشباب الجامعي األردني ،وبيان عالقة ذلك

بمجموعو من المتغيرات منيا الجنس ومكان اإلقامة والدخل الشيري و تكونت العينة من 135
طالبا وطالبة من جامعتي االردنية والبمقاء التطبيقية وباالعتماد عمي االستبيان كأداة توصمت

الدراسة الي ان لمواقع التواصل االجتماعي دور كبير في نشر االفكار المتطرفة ،وان ليا

تأثير متباين عمي الشباب الجامعي وان من اكثر مظاىر التطرف انتشا ار عمي مواقع التواصل
االجتماعي التطرف االجتماعي ويميو مباشرة التطرف الديني ثم التطرف السياسي.
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دراسة ذكريا إبراىيم الدسوقي ( )2012بعنوان" :معالجة المواقع االلكترونية لقضايا

التطرف الديني وعالقتيا باتجاه المراىقين نحوىا" ،وىدفت الدراسة الى معرفة المعالجة

اإلعالمية لممواقع االلكترونية لقضايا التطرف الديني وعالقتيا باتجاىات المراىقين نحوىا،
وتمثل مجتمع الدراسة في المراىقين ممن تتراوح أعمارىم ما بين ( )20-16عام وتم التطبيق

عمي ( )400مفردة من الجنسين ( 200ذكور  200 -إناث) ،واعتمد الباحث عمى اداه

االستبيان لجمع البيانات وتحميل المضمون وتوصمت الدراسة الى ن نسبة  %74يستخدمون
شبكات التواصل االجتماعي دائما وان ىناك حرص من العينة عمى التعرض لممواقع

االلكترونية التي تعرض قضايا التطرف الديني بنسبة  ،%44.5وان العينة تقوم بتحميل
الممفات المصاحبة لموضوعات قضايا العنف واإلرىاب باإلضافة الى متابعة كل التفاصيل

الخاصة بالتطرف الديني.

دراسة عبد الرحمن احمد ( )2012بعنوان" :درجو استخدام طمبو جامعو الكويت

لشبكات التواصل االجتماعي وعالقتيا باتجاىاتيم نحو العنف والتطرف" ،وىدفت الدراسة الي
التعرف عمي واقع استخدام طمبة جامعو الكويت لمواقع التواصل االجتماعي ،باإلضافة الي

التعرف عمي اىم اشكال العنف والتطرف التي يمارسيا طمبو جامعو الكويت عبر وسائل

التواصل االجتماعي ،واسباب ذلك وقد استخدم المنيج الوصفي االرتباطي وتكونت عينو

الدراسة من  2400طالب وطالبو طبقت عمييم استبانة مكونو من  4محاور وتوصمت الدراسة
الي ان نسبو  %80.4من الطمبة يتفاعمون مع مواقع التواصل االجتماعي وتبين انيم

يمارسون عددا من اشكال العنف والتطرف وخاصو السب والشتم المباشر ونشر االكاذيب

واالشاعات ،وتوصمت الدراسة الي ان اىم اسباب التطرف والعنف تتمثل في ضعف الوازع

الديني و االخالقي وغياب الرقابة والمسألة.

اإلطار المعرفي:

الشبكات االجتماعية- :

( )1مفيوم الشبكات االجتماعية

إن البعض يستخدمو كمصطمح قريب من مصطمح الويب  2.0الذي يصف الجيل الحالي من
المواقع التفاعمية
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وتعرف مواقع الشبكات االجتماعية عمى أنيا خدمات عمى شبكة اإلنترنت تسمح لؤلشخاص
بإنشاء ممف تعريف عام أو شبو عام ،واضافة قائمة بالمستخدمين اآلخرين الذين يعرفونيم في

حساباتيم الخاصة ،وعرض ومراجعة قائمة االتصاالت الخاصة بيم وتمك التي قام بيا آخرون

داخل النظام(Vural, 2015, 1148) .

-2استخدام شبكات التواصل االجتماعي:

وصل اعداد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي حول العالم الي  3.80مميار شخص

مقارنة ب  3.2كانوا يستخدمونيا في عام  )Kemp,2020( 2019وفي أكتوبر من عام
 2020وصل عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي عالميا الى  4.14مميار شخص
وذلك بقيام  4.08مميار شخص باستخداميم من خالل الياتف المحمول من أصل 4.66

مميار شخص يستخدمون االنترنت بشكل عام (Clement, 2020).وقد ازداد عدد

مستخدمي الشبكات االجتماعية الى  4.33مميار شخصا خالل العام الحالي .2021

)(kimp, 2021

( )2شبكات التواصل االجتماعي ونشر اخبار العنف و اإلرىاب :

الشبكات مصدر لالخبار :تعد شبكات التواصل االجتماعي ىي األكثر انتشا اًر في

فضاء األنترنت وذلك لما تمتمكة ىذه الشبكات من خصائص تميزىا عن المواقع االلكترونية
مما ساىم في إستخداميا بشكل أوسع بعد تراجع دور االعالم التقميدي وذلك بسبب سرعتيا

الكبيرة في نشر األخبار (صالح)264 ،2015 ،

الشبكات مصدر لالخبار العنف واإلرىاب :وقد إستطاعت شبكات التواصل

األجتماعي تغيير سرعة نشر االخبار والمعمومات حول أخبار العنف واإلرىاب ،باإلضافة الى
تغيير تعامل الجميور مع تمك األخبار فالمعمومات األولية حول احداث اإلرىاب والعنف غالبا

ما تاتي لمجميور عبر شبكات التواصل االجتماعي كتويتر وفيس بوك وليس من خالل وسائل
االعالم التقميدية حيث ان التطور التكنولوجي سيل عممية نشر المعمومات واالخبار عن

طريق اليواتف المحمولة وتطبيقات شبكات التواصل االجتماعية الموجودة عمييا وذلك وقت

حدوثيا ووصوليا الى جميور واسع (كافي و الصالحي.)279 ،2017 ،
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( )1مفيوم التطرف
يعرف التطرف بأنو ليس الخروج عن المألوف او مجاوزه االعتدال ،بل ىو مرتبط
بالجمود العقمي (الدوجماتية) واالنغالق الفكري وىذا ىو الجوىر العام الذي يتمحور حولو كل

الجماعات المسماة متطرفة اذاً ان التطرف بيذا المعني ىو أسموب مغمق التفكير يتسم بعدم
القدرة عمى تقبل أية معتقدات أو آراء تختمف عن معتقدات الشخص أو الجماعة( .حكمى،

 ،)107 ،2020او ىو السموك الذي ينشأ من مجموعة من االيدولوجيات المشتركة من قبل
مجموعة من االفراد يتبني فيو الشخص الرغبة فضال عن التدريب واالعداد والسموك الفعمي

المتطرف ضد االخرين(Kitzmann, 2018, 7) .
( )2اتجاه الشباب نحو التطرف

أن تطرف بعض الشباب في آرائيم وأفكارىم واتجاىاتيم نحو بعض القضايا
االجتماعية والسياسية والدينية ظاىرة تحتل موقعيا في كل المجتمعات منذ ِ
القدم ،ولكنيا

أخذت بعداً جديداً في المجتمعات الحديثة عندما أنتج التطرف ظواىر كالعنف واإلرىاب

والعدوان عمى األبرياء والممتمكات ،وفوضى األمن بالمجتمع( .سالم ،)6 ،2019 ،وتعد
التعبئة االجتماعية ىي أحد بواعث التطرف لدي الشباب ،والتي تتمثل في مجموعة من

التغيرات الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تحدث داخل البمدان وينتج عنيا ىدم

بعض جوانب المجتمع القديم ونشأة مجتمع جديد ،يتضمنو مجموعة من التغيرات السموكية،
واالقتصادية والقيمية واالجتماعية( .توفيق)377 ،2015 ،

( )3دور الشبكات االجتماعية في نشر التطرف والعنف:
فبما ان وسائل االعالم التقميدية تخضع لسيطرة أنظمة ومؤسسات وتعمل طبقا

لمجموعة من القواعد والحسابات التي تنظم نشرىا تحولت شبكات التواصل االجتماعي الي
اىم الوسائل التي يتم االعتماد عمييا لنشر التطرف وأفكاره ،باإلضافة الى زعزعة القناعات

الفكرية والثوابت العقائدية والمقومات األخالقية واالجتماعية والتي قد تؤدي الى إحداث بمبمو

وخمق حالو من الفوضى وعدم األمان (Ishtiaqa, al, 2020, 2) .وذلك جعميا تشكل خط اًر
عمي االمن القومي وذلك لعدم وجود رقابة عمى تمك الشبكات وتستخدم الجماعات المتطرفة

شبكات التواصل االجتماعي من اجل زعزعو األمن وزرع الفتن وتدمير مرتكزات التنمية،
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ونشر الفوضى والشائعات التي من شأنيا تيديد امن المجتمع واستق ارره السياسي ونسيجة
االجتماعي ،باإلضافة الى بث الرعب بين المواطنين وترويعيم( .حوداسي.)87 ،2018 ،
(أ) النتائج العامة لمدراسة:

نتائج الدراسة

 -درجة استخدام طالب الشبكات االجتماعية.

يوضح الجدول رقم ( )1درجة استخدام طالب المرحمة الثانوية لمشبكات االجتماعية
جدول رقم ( )1درجة استخدام الشبكات االجتماعية

درجة استخدام الشبكات

الترتيب

ن

%

دائما

178

75.7

1

أحيانا

42

17.9

2

ناد ار

15

6.4

3

االجتماعية

235

المجموع

100

ويتضح من بيانات الجدول رقم ( )1ان طالب المرحمة الثانوية الدراسة تستخدم الشبكات

بصورة دائمة بنسبة  %75.7اما بالنسبة لمن يقوموا أحيانا باستخداميا فقد وصمت نسبتيم

الى  %17.9واما البعض الذي يستخدميا ناد ار فقد وصمت نسبتيم الى  %6.4وذلك يدل

عمى ان معظم طالب الثانوية العامة يقومون باستخدام الشبكات االجتماعية طوال اليوم وأنيا

تحتل جانب كبير في حياتيم.

 -اشكال التفاعل عبر الشبكات االجتماعية.

يوضح الجدول رقم ( )2أشكال تفاعل طالب المرحمة الثانوية مع منشورات العنف واالرىاب
عبر الشبكات االجتماعية.

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

731

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول رقم ( )2اشكال التفاعل عبر الشبكات االجتماعية

ن

%

الترتيب

اشكال التفاعل
المجموع

414

176.3

1

اعجاب

156

66.4

2

تعميق وابداء رأي

145

61.7

3

مشاركة

99

42.2

4

عدم التفاعل

14

6

5

ويتضح من خالل الجدول رقم ( )2ان طالب المرحمة الثانوية يتفاعمون مع منشورات الشبكات
االجتماعية عن العنف واإلرىاب بتفاعل االعجاب او ( )Reactبنسبة  %66.4و القيام

بالتعميق او ابداء الرأي بنسبة  %61.7والقيام بمشاركة المنشور بنسبة  %42.2وىذا يدل

عمى ان ىناك تفاعل كبير مع منشورات العنف واإلرىاب وبأشكال مختمفة ومتنوعة من القيام
بوضع تفاعل او التعميق او المشاركة وىو االمر اإليجابي لدي ىؤالء الطالب قياميم بالتعبير

عن راييم باي صورة من الصور الثالث اما من يقومون بعدم التفاعل نيائياً فقد وصمت

نسبتيم الى  %6وىي نسبة قميمة جدا مقارنة بنسبة التفاعل التي وصمت في المجمل الي
.%170.6

 -أنواع اخبار العنف واإلرىاب المعروضة عبر الشبكات االجتماعية.

يوضح الجدول رقم ( )3أنواع اخبار العنف واإلرىاب التي يتابعيا طالب المرحمة الثانوية عبر
الشبكات االجتماعية
جدول رقم ( )3أنواع اخبار العنف واإلرىاب المعروضة عبر الشبكات االجتماعية

ن

%

الترتيب

أنواع االخبار

120

51.1

1

138

58.8

حوادث (قطارات-سيارات-طائرات)

155

66

3

جرائم (قتل-سرقة-اختطاف)

187

79.6

4

عنف طائفي
عمميات إرىابية (قتل مواطنين-ىجوم عمى
الكمائن)
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يتضح من بيانات الجدول رقم ( )3ان طالب المرحمة الثانوية يفضمون متابعة اخبار الجرائم
بمختمف أنواعيا حيث وصمت النسبة الى  %79.6مقارنة ب العنف الطائفي الذي وصمت

نسبتو الى ما يزيد عن النصف بقميل وذلك بـ  %51.1اما متابعة الطالب ألخبار الحوادث
المختمفة فقد وصمت النسبة الى  %66وقد وصمت نسبة متابعة العمميات اإلرىابية الى

 %58.8وىذا يدل عمى ان ىناك اىتمام من طالب المرحمة الثانوية بمتابعة االخبار بأنواعيا
المختمفة من حوادث وجرائم وعمميات إرىابية وعنف طائفي وانو ىناك تقارب بين نسب

المتابعة.

 -التأثيرات الناجمة عن التعرض لمضامين اخبار العنف واإلرىاب.

يوضح الجدول رقم ( )4التأثيرات الناجمة عن تعرض طالب المرحمة الثانوية لمضامين اخبار
العنف واإلرىاب عبر الشبكات االجتماعية
جدول رقم ( )4التأثيرات الناجمة عن التعرض لمضامين اخبار العنف واإلرىاب.

ن

%

الترتيب

التأثيرات الناجمة
تأثير معرفي

138

58.7

1

تأثير سمبي نفسي ومعنوي

131

55.8

2

تأثير سموكي

97

41.3

3

لم تحدث أي تأثير

30

12.8

4

يتضح من خالل الجدول رقم ( )4ان مضامين اخبار العنف واإلرىاب عبر الشبكات

االجتماعية تؤثر بصورة او باخري عمى طالب الثانوية العامة حيث ان نسبة من تأثروا معرفياً

بالمضامين وصمت نسبتيم  %58.7اما من اثرت عمييم المضامين سمبياً وصمت نسبتيم الى

 %55.8ومن تأثروا سموكياً وصمت نسبتيم الى  %41.3وىناك البعض من لم تؤثر عمييم

المضامين ووصمت نسبتيم الى  %12.8وبذلك نجد ان ىناك نسبو كبيره من الطالب يتأثرون
بالمضامين العنف واإلرىاب عبر الشبكات االجتماعية ويؤثر عمييم معرفياً من خالل زيادة

معموماتيم او سمبياً من خالل التأثر نفسياً ومعنوياً او سموكياً وىو يعد األخطر بين الثالث
حيث انو يتبع نيج العنف واإلرىاب الذي يحدث في االخبار.
(ب) نتائج اختبار فروض الدراسة:
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 الفرض األول :وينص عمى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كثافة استخدامالمراىقين لمشبكات االجتماعية ودرجة التطرف االجتماعي لدييم.
يوضح الجدول رقم ( )5وجود عالقة ذات داللة احصائية بين استخدام الشبكات االجتماعية
ودرجة التطرف االجتماعي لدي طالب المرحمة الثانوية (عينة الدراسة)

جدول رقم ( )5العالقة بين الشبكات االجتماعية ودرجة التطرف (ن = )235

درجة التطرف االجتماعي

المتغيرات
استخدام المراىقين لمشبكات

االجتماعية

قيمة معامل
االرتباط

القيمة االحتمالية

الداللة

0.044

دال عند ()0.05

*0.111-

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )5ان ىناك عالقة سالبة دالة احصائياً بين درجة استخدام

المراىقين لمشبكات االجتماعية ودرجة التطرف االجتماعي لدييم ،حيث ان قيمة معامل ارتباط
بيرسون جاءت بقيمة ( )0.111-عند مستوي داللة ( )0.044وىي اقل من ( )0.05أي

دالة احصائياً ،بمعني انو كمما زاد استخدام المراىق لمشبكات االجتماعية كمما ضعفت لديو

درجة التطرف االجتماعي ،وىذا يدل عمي ان طالب المراحل الثانوية يرفضون األفكار

اإلرىابية التي يتعرضون ليا من خالل الشبكات االجتماعية حيث ان تعرضيم لمشبكات

االجتماعية واختالطيم مع مستخدمييا ينمي لدييم األفكار المعتدلة ويزيح كافة أفكار التطرف
التي قد تتسرب الى عقوليم وىي احد النقاط اإليجابية الستخدام الشبكات االجتماعية فنجد ان

ىناك وعي من مستخدمي الشبكات االجتماعية من طالب المرحمة الثانوية بأىمية التعامل مع

االخرين بعقالنية والبعد عن استخدام أفكار العنف او استخدام الطرق العدوانية في التعامل مع

االخرين او المعارضين لآلراء التي يعتنقيا ىؤالء الطالب.

 الفرض الثاني :وينص عمى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كثافة استخدامالمراىقين لمشبكات االجتماعية ودرجة التطرف االجتماعي بأبعاده الثالثة (التطرف
االجتماعي لمفرد /والتطرف االجتماعي لمفرد اتجاه المجتمع /والتطرف االجتماعي
لمفرد عبر الشبكات االجتماعية) لدييم.
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يوضح الجدول رقم ( )6وجود عالقة ذات دالة احصائية بين استخدام الشبكات االجتماعية
وابعاد التطرف االجتماعي لدي طالب المرحمة الثانوية (عينة الدراسة)
جدول رقم ( )6العالقة بين استخدام الشبكات االجتماعية وابعاد التطرف االجتماعي (ن = )235

المتغير
استخدام المراىقين

لمشبكات

االجتماعية

التطرف

التطرف االجتماعي

التطرف االجتماعي لمفرد

االجتماعي لمفرد

لمفرد اتجاه المجتمع

عبر الشبكات االجتماعية

الداللة

قيمة (ر)

الداللة

*0.134-

0.020

قيمة

(ر)

-

0.053

0.209

قيمة (ر)
0.063-

الداللة
0.166

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )6ان ىناك عالقة سالبة دالة احصائياً بين درجة استخدام

المراىقين لمشبكات االجتماعية ودرجة التطرف االجتماعي في البعد الخاص بالمجتمع  ،حيث

ان قيمة معامل ارتباط بيرسون جاءت بقيمة ( )0.134-عند مستوي داللة ( )0.020وىي
اقل من ( )0.05أي دالة احصائياً ،اما البعد الخاص بالفرد فان قيمة معامل بيرسون (-
 )0.053عند مستوي داللة ( )0.209وىي اكثر من ( )0.05اي غير دالو احصائياً،

وبالنسبة لمبعد الخاص بالشبكات االجتماعية فان قيمة معامل بيرسون ىي( )0.063-عند

مستوي داللة ( )0.166وىي اكثر من ( )0.05أي غير دالة احصائيا ،بمعني انو كمما زاد
استخدام المراىق لمشبكات االجتماعية كمما ضعفت لديو درجة التطرف االجتماعي تجاه

المجتمع ،الن البعد الخاص بالتطرف االجتماعي لمفرد تجاه المجتمع تناول عالقتو بالعادات
والتقاليد والتعامل مع كبار السن والتمرد عمي المجتمع وغيرىا ويفسر الباحث وجود عالقة

سالبة بين استخدام طالب المرحمة الثانوية لمشبكات االجتماعية وتطرف الفرد اتجاه المجتمع
أن المراىق يكتفى بتقضيو وقتو في استخدام الشبكات االجتماعية واالستمتاع بمجرد

استخداميا لمترفيو دون التدخل في مشكالت المجتمع من قريب او من بعيد ،وقد يرجع ىذا
الى شعور طالب المرحمة الثانوية انيم قميمي الحيمة وال يستطيع ان يغير من ىذه العادات او

حتي يحاول التحدث مع الكبار بشأنيا.

 الفرض الثالث :وينص عمى :توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدامالشبكات االجتماعية لممراىقين (عينة الدراسة) ترجع إلى متغير النوع (ذكور /إناث).
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اختبار (ت) لمعينات المرتبطة  T- testلقياس معنوية الفروق في درجة استخدام الشبكات
االجتماعية لدي عينة الدراسة وفقاً والمرحمة الدراسية

جدول رقم ( )8الفروق في درجة استخدام الشبكات االجتماعية لدي عينة الدراسة وفقاً لمنوع

المتغيرات

النوع

البيان

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكور

115

7.20

1.897

اناث

120

7.48

1.506

قيمة (ت)

القيمة االحتمالية

-1.271

0.205

الداللة
غير
دالة

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )8توضح نتائج تطبيق اختبار (ت) عدم وجود فروق دالة

احصائياً بين متوسطات الذكور واالناث من طالب الثانوية في درجة استخدام الشبكات

االجتماعية ،حيث جاءت قيمة (ت) ( )1.271-بقيمة احتمالية ( )0.205وىي أكبر من

( )0.05أي غير دالو احصائياً ،ويمكن تفسير ىذه النتائج بأن الذكور واالناث يستخدمون
الشبكات االجتماعية بصورة متشابية ومتقاربة من حيث الوقت والكيفية وىذا بسبب انتشار

استخدام الياتف المحمول بين جميع الفئات سواء كانوا ذكو اًر او اناثاً او حتي بكافة االعمار

سواء كانوا صغار او مراىقين او شباب او كبار في السن وبسبب انتشار الشبكات االجتماعية

وسيولة الوصول الييا وسيولة عمل حساب عمييا ،لذلك لم يعد االمر صعباً كما كان سابقاً

بل يحتاج فقط الى بضع دقائق من اجل القيام بذلك وأيضا الن الشبكات أصبحت اىم الطرق

التي يستخدميا الطالب من اجل التواصل مع بعضيم البعض فاصبح من الضروري االشتراك
بيا.
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