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أخالقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجية نظر طالبات جامعة
الممك سعود
فوزيو بنت عبدالرحمن الموسى
باحثة

جامعة الممك سعود
مستخلص الدراسة :

د .نادية بنت محمد المطيري
أستاذ أصول التربية المشارك

كمية التربية جامعة الممك سعود

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طالبات
جامعة الممك سعود في مدينة الرياض .ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثتان المنيج الوصفي

المسحي.كما استخدمت الباحثتان االستبانة كأداة لجمع البيانات .وتكون مجتمع الدراسة من طالبات
كميات جامعة الم مك سعود في مدينة الرياض (كمية التربية ،كمية الحاسب  ،كمية العموم الطبية

التطبيقية ) والبالغ عددىن ( )5331طالبة ،أما عينة الدراسة فقد بمغت ( )167طالبة مقسمة
كالتالي  ) 238 ( :طالبة من كمية التربية ،و( ) 82طالبة من كمية الحاسب ،و( )48طالبة من

تم اختيارىن بطريقة عشوائية طبقية بنسبة ( )%5.2من كل كمية.
كمية العموم الطبية التطبيقية ّ
وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا مايمي :أن ىناك موافق بشدة بين أفراد الدراسة عمى
أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين المستخدم ونفسو والمستخدم وغيره لدى طالبات

جامع ة الممك سعود في مدينة الرياض ،وأن واقع االلتزام بأخبلقيات التعامل مع وسائل التواصل
االجتماعي جاءت بدرجة موافق بشدة ،حيث يأتي محور أخبلقيات استخدام وسائل التواصل
االجتماعي بين المستخدم وغيره بالمرتبة األولى ،يميو محور أخبلقيات استخدام وسائل التواصل
االجتماعي بين المستخدم ،وال توجد ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد

الدراسة حول أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين المستخدم ونفسو باختبلف متغير

الكمية ،وىناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2.25بين متوسطات أفراد الدراسة حول

ال درجة الكمية ألخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي والمحور الفرعي (أخبلقيات استخدام
وسائل التواصل االجتماعي بين المستخدم وغيره لدى طالبات جامعة الممك سعود) باختبلف متغير

الكمية ،وذلك لصالح الطالبات بكمية التربية.
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The ethics of using social media through the perspective of
king Saud university’s female student
Abstract
The study aimed to identify the ethics of using social media among
female students of King Saud University in the city of Riyadh. To
achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive
survey method. The researcher also used the questionnaire as a tool to
collect data. The study population consisted of female students of King
Saud University colleges in the city of Riyadh (College of Education,
College of Computer, College of Applied Medical Sciences) and their
number (5332) female students, and the study sample amounted to
(267) female students divided as follows: (138) female students from
the College of Education , And (81) female students from the College
of Computer, and (48) female students from the College of Applied
Medical Sciences were selected randomly, at a rate of (5.0%) from
each college. The study reached many results, the most important of
which are the following:
That there is strong agreement among the study members on the
ethics of using social media between the user, himself, the user and
others among students of King Saud University in the city of Riyadh,
and that the reality of adherence to the ethics of dealing with social
media came in a strongly agreed degree, as the focus of the ethics of
social media use comes between The user and others ranked first,
followed by the ethics of using social media among the user, and there
are no statistically significant differences between the averages of the
responses of the study members about the ethics of using social media
between the user and himself according to the difference in the college
variable, and there are statistically significant differences at the level
of (0.05) Between the averages of the study individuals about the total
degree of ethics for using social media and the sub-axis (the ethics of
using social media between the user and others among students of
King Saud University) according to the difference of the college
variable, for the benefit of the female students of the College of
Education.
----------------------------------------------------------------------------
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المقدمة:
خمق اهلل سبحانو وتعالى البشر باختبلفيم وتباينيم في المعتقدات واألفكار واألخبلق

التي تمثل جانباً ميماً من حياة اإلنسان وشخصيتو ،ومن أىم تمك االختبلفات األخبلق

التي تنعكس عمى اإلنسان من خبلل تعاممو مع اآلخرين .

فاألخبلق عمم يبحث في توضيح معنى الخير والشر  ،ويبين ما ينبغي أن تكون
عميو معاممة الناس لبعضيم ويشرح الغاية التي ينبغي أن يقصدىا الناس في أعماليم،

وينير السبيل لعمل ماينبغي (أمين. )1227،

وىناك تأثير بين األخبلق والمجتمع "فـعصرنا الذي نعيش فيو عصر لم يسبق لو

مثيل من ناحية سرقة التقدم وانجازاتو ،فيومياً ىنالك جديد عمى الساحة التكنولوجية
والعممية ،يدفعيا التقدم البشري في المجاالت العممية والحاسوبية فأضحت تصب اىتماما

كبي اًر لتواصل البشر بينيم" (عبدالغفار،1225،ص.)3

وفي السنوات األخيرة زاد عدد مستخدي وسائل التواصل االجتماعي في كثير من

دول العالم ،مما أثر عمى سموك وأخبلق المستخدمين سواءاً بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة ،وقد وصمت نسبة مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في المممكة العربية

السعودية عام (( )%88.27( )1229الييئة العامة لئلحصاء.)1229 ،

ومع ظيور ىذه الثورة المعموماتية اليائمة مع بدايات القرن الحالي ،الحادي

والعشرين ،واقتحاميا مختمف جوانب الحياة في المجتمع ،وتحول الجميور من متمق سمبي
الى متمق ايجابي ،برزت بذلك الوقت مشكبلت أخبلقية كبيرة جدا مصاحبة لمثورة

اإلتصالية ،وناتجة عن تطبيقاتيا الحديثة ،نتيجة التدفق الحر لممعمومات دون قيود أو
شروط ولسيولة وصول الناس إلى ىذه الشبكات وإللغاء حدود الزمان والمكان ،و
اضمحبلل دور حراس البوابة اإلعبلمية وانتفاء دور التدقيق والمراجعة والتمحيص ،حتى

بدا المشيد عالميا وكأن الجميع في شغل شاغل عن النشر والتعميق والتحميل بحيث
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اصبحت المشكمة الحالية غ ازرة المعمومات كما ونوعا مما تطمب اعادة النظر بالكثير من

األساسيات والمفاىيم التقميدية السائدة (الخريشة ،1226،ص.)1

حيث أنو في ديسيمبر ( )1222كان ىناك موقف سمبي لمواقع التواصل االجتماعي
في التأثير في شكل سمسمة من األحداث أدت إلى سقوط ثبلث حكومات ،كما ساعدت

فيديوىات اليوتيوب في تحفيز الشباب األمريكي عمى حمل السبلح في وجو الشرطة،
وبعدىا بشيور قميمة عمت الفوضى في أكثر المدن عمى مستوى العالم عمى يد مجموعة

من المتظاىرين ،لتقوم الرسائل المنتشرة بوسائل التواصل االجتماعي بدور الوسيط بينيم،
وانتشرت فيديوىات عصابات الغرب من خبلل الفيسبوك والتي أسيمت في انتشار ظاىرة

العنف األمريكي (brooks;gupta,2017(.
وقد أطمقت الييئة العامة لئلعبلم المرئي والمسموع مبادرة (الميثاق األخبلقي
لمتواصل االجتماعي) ،التي تيدف إلى تشكيل وصياغة ميثاق تفاعمي ومرجع موحد

لئلعبلم الرقمي في المممكة العربية السعودية إلى جانب إيجاد ثقافة إعبلمية متميزة في
قنوات الحوار ،فيما عكفت في إعداد مسودة لمميثاق األخبلقي بمشاركة المؤثرين في عدد

من المناطق (و ازرة اإلعبلم . )1227 ،

ولكن مالبث ذلك الميثاق كثي اًر فقد ظير واختفى من جميع وسائل التواصل

االجتماعي وجاري العمل عميو حالياً.
مشكمة الدراسة :

ترى دراسة عثامنة (1227م) أن اليدف األساسي من استخدام وسائل التواصل
االجتماعي يكون من أجل التواصل مع األىل و األصدقاء ،وأن وسائل التواصل

االجتماعي أثرت عمى القيم االجتماعية لدييم.

وقد بمغ عدد مستخدمي الفيسبوك أكثر من ( )257مميون مستخدم في الواليات

المتحدة األمريكية ،تمتيا إندونيسيا واليند بأكثر من ( )42مميون مستخدم ،تمتيا مصر
----------------------------------------------------------------------------
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بأكثر من (  ) 9مميون مستخدم ،تمتيا السعودية والمغرب بأكثر من (  ) 4مميون مستخدم

(الزعبوط.)1225،

وترى الباحثتان تزايد عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في الوقت الحالي

في جميع دول العالم وباختبلف األعمار نظ اًر العتماد المجتمع عمى تمك الوسائل في

جميع جوانب الحياة .

ومن الصور السمبية الستخدام وسائل التواصل االجتماع ماأشارت إليو دراسة الداغر

(1227م) إلى أن المعايير األخبلقية والمينية عند تغطية األزمة األمنية عبر مواقع
التواصل االجتماعي سمبية في مجمميا ،حيث أنيا ال تقدم تغطية شاممة لؤلزمات،

وتخضع في تغطيتيا لمالك الموقع أو القائم عمى إدارتو والخمط بين األخبار والتقارير

اإلخبارية عند تفسير جوانب األزمة واستغبلل صفحاتيا لمسب والقذف والتشيير وبث
الشائعات ،وأشارت بضرورة التأىيل والتدريب لمستخدمي صفحات التواصل االجتماعي
وسرعة إقرار ميثاق واستحداث قوانين تتناسب مع التطور المستقبمي لتكنولوجيا االتصاالت

والمعمومات .

وقد أشارت دراسة آل مشافي( )1229أن سوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي

يؤثر عمى األفراد والمجتمعات ويخمق كثي اًر من المشكبلت األخبلقية والسموكية
واالجتماعية لذلك يجب تكثيف الدراسات حول وسائل االتصاالت وآثارىا اإليجابية

والسمبية وعمى جميع المؤسسات االجتماعية القيام بتبصير الناس بالضوابط األخبلقية
الستخدام وسائل االتصال  ،وترى دراسة كتانة (1225م) أن وسائل التواصل االجتماعي

أضافت بعداً إيجابياً عمى حياة كثير من األفراد من إحداثيا لتغييرات ثقافية واجتماعية
وسياسية واقتصادية في حياة كثير من المجتمعات لذا يجب استخدام وسائل التواصل

االجتماعي وفقا لمضوابط اإلسبلمية ويجب نشر الوعي الديني والفكري حول استخدام

وسائل التواصل االجتماعي بطريقة إيجابية .
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ومن ىنا برزت أىمية دراسة أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى

طالبات جامعة الممك سعود في مدينة الرياض .

وسعت الدراسة عمى اإلجابة عمى السؤال الرئيسي :
ما أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجية نظر طالبات جامعة الممك

سعود في مدينة الرياض ؟
أسئمة الدراسة :

-2ما أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين المستخدم ونفسو لدى طالبات
جامعة الممك سعود في مدينة الرياض ؟

-1ما أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين الشخص المستخدم وغيره لدى
طالبات جامعة الممك سعود في مدينة الرياض ؟

-3ما واقع اإللتزام بأخبلقيات التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي لدى طالبات جامعة
الممك سعود في مدينة الرياض ؟

-4ىل يوجد فروق بين استجابة أفراد عينة الدراسة في أخبلقيات استخدام وسائل التواصل
االجتماعي تعزى لمتغير الكمية ؟

أىداف الدراسة :
-2الكشف عن أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين المستخدم ونفسو لدى
طالبات جامعة الممك سعود في مدينة الرياض .

-1الكشف عن أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين الشخص المستخدم
وغيره لدى طالبات جامعة الممك سعود في مدينة الرياض .
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-3التعرف عمى واقع اإللتزام بأخبلقيات التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي لدى
طالبات جامعة الممك سعود في مدينة الرياض .

-4الكشف عن الفروق في أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طالبات
جامعة الممك سعود بمدينة الرياض تعزى لمتغير التخصص.

أىمية الدراسة :
وتتمثل أىمية الدراسة الحالية فيما يمي :
أىمية نظرية:
يمكن أن تسيم ىذه الدراسة في :
 -2إثراء البحوث األخرى بالنتائج التي يمكن أن تسيم في الوصول إلى نضج فكري
عممي فيما يتعمق بأخبلقيات التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي.

-1وضع معايير أخبلقية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي .
-3إثراء المكتبة العربية بصفة عامة والمكتبة السعودية بصفة خاصة بما لو عبلقة
بموضوع أخبلقيات وسائل التواصل االجتماعي.

أىمية تطبيقية:
-2قد تساعد ىذه الدراسة األفراد وخصوصاً الطالبات بااللتزام بتطبيق أخبلقيات استخدام

وسائل التواصل االجتماعي بشكل نابع من داخل الشخص نفسو وليس مجب اًر عمييا نظ اًر

لعممية الوعي التي تعرض ليا.

-1إثراء الجيود الرامية لتطوير برامج توعوية وتثقيفية بأىمية أخبلقيات استخدام وسائل
التواصل اإلجتماعي مما يعزز من أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل

عام في المممكة العربية السعودية .
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حدود الد ارسة :
حدود موضوعية  :ناقشت ىذه الدراسة أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين

الشخص المستخدم ونفسو وبين الشخص المستخدم وغيره و واقع اإللتزام بيا من وجية

نظر طالبات جامعة الممك سعود في مدينة الرياض .

حدود مكانية  :تم تطبيق الدراسة عمى الكميات التالية ( :التربية ،الحاسب ،العموم
التطبيقية ) في جامعة الممك سعود لمطالبات في مدينة الرياض وذلك الختيار الباحثة

عشوائياً من الثبلث طبقات المذكورة في تصنيف الجامعة الرسمي واجراء الدراسة عمى

كمية واحدة من الكميات التالية :الكميات اإلنسانية ،الكميات العممية ،الكميات الصحية ،نظ اًر

لوجود عدد كبير من الطالبات داخل ىذه الكميات .

حدود زمانية  :تم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسي االول لعام 2442-2442ىـ .
حدود بشرية :تم تطبيق ىذه الدراسة عمى طالبات جامعة الممك سعود في الكميات
(التربية ،الحاسب ،العموم التطبيقية ) .
اإلطار المفاىيمي والدراسات السابقة:
مفيوم وسائل التواصل االجتماعي :
تعددت تعاريف ومفاىيم وسائل التواصل االجتماعي واختمفت ولكنيا تتفق بأنيا:

مجموعة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح لممشترك بإنشاء موقع خاص بو ومن ثم
تقوم بربطو عن طريق نظام الكتروني اجتماعي مع أشخاص آخرين لدييم نفس

االىتمامات (البمقاسي.)1226،

الخصائص التي ساىمت بانتشار وسائل التواصل االجتماعي :

----------------------------------------------------------------------------

مجمة العموم التربوية كمية التربية بالغردقة ()128

المجمد ( )4العدد ( )3أغسطس 1212

أخالقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر طالبات جامعة الملك سعود
=======================================================

تمتاز وسائل التواصل االجتماعي بالعديد من الخصائص التي ساىمت بانتشارىا

بشكل كبير ومن أىم تمك الخصائص ما أشارت إليو (بن خميوي )1227،نقبل عن
(مراكشي:)1224،
-2العالمية.
-1التنوع في االستخدام.
-3سيولة االستخدام.
-4االقتصادية.

أنماط وسائل التواصل االجتماعي :
ىنالك العديد من األنماط لوسائل التواصل االجتماعي وىي كما ذكرىا

(عبدالغفار:)1225،

-2وسائل أساسية :وىي تعتبر من الوسائل االجتماعية العامة التي تحتوي عمى ممفات
شخصية لممستخدمين وخدمات عامة مثل مشاركة الصور والفيديو والمراسبلت الشخصية.

-1وسائل عمل :وىي تمك الوسائل التي تحتوي عمى ممفات شخصية لممستخدمين و
تحتوي عمى السيرة الذاتية واإلنجازات المختمفة ،وىي تعتبر خاصة بأصحاب الشركات

واألعمال والمحترفين.
-3وسائل المميزات اإلضافية :بعض الوسائل تتيح لممستخدمين مزايا إضافية مثل التدوين
المصغر في تويتر .

-4الوسائل العربية :وىي من الوسائل التي ظيرت عام ( ،)1229وكانت مخصصة
لمعرب المقيمين في ألمانيا ومن ثم انتشرت بعد ذلك ،مثل مكتوب وفايح وعربيز ،وبالرغم

من ذلك لم ترتقي إلى مستوى الشبكات العالمية الكبرى.
التأثيرات االجتماعية لوسائل التواصل االجتماعي :
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تمعب مواقع التواصل االجتماعي عدة أدوار وليا القدرة في التأثير في عدد من

المجاالت المختمفة كالمجال السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتجاري وغيرىا ،والميم
في المجال االجتماعي والقضايا االجتماعية التي تيم المجتمعات تمتد لتشمل العديد من

الجوانب مثل الرعاية الصحية والتعميم والتطوع االجتماعي ومحاربة الفساد والغبلء ،وتعد
وسائل التواصل االجتماعي ذات أثر في التأثير في الرأي العام وتكوينو وتغير مساره

اتجاه القضايا اليامة في المجتمع  ،وقد يستخدم لخدمة أحدى قضايا المجتمع عمى سبيل

المثال تكوين مجموعات لتثقيف وتوعية المجتمع ضد العنف مع األطفال فظيرت العديد

من الحمبلت في تويتر لمتصدي لظاىرة العنف ضد األطفال في المجتمع السعودي
والنقاش من خبلليا  ،وتوجيو مطالبات لمجيات المعنية بإصدار أوامر لحماية األطفال

وغيرىا الكثير من القضايا التي نوقشت من خبلل وسائل التواصل االجتماعي
(.النفيسة)1228،
وترى الباحثتان أن تأثير وسائل التواصل االجتماعي في وقتنا الحاضر أكثر من أي

وقت مضى فينالك أحداث كثيرة حدثت من خبلل وسائل التواصل االجتماعي ترتبت
عمييا تغييرات جوىرية  ،وغالبية األشخاص في اآلونة األخيرة يستخدمون مواقع التواصل

االجتماع ي لتوصيل صوتيم والدفاع عن حقوقيم ومايمزميم مثل مطالبة بعض األشخاص
العبلج في الخارج لتوفر العبلج وذلك لتعرضيم لرفض قبول عبلجيم خارج الببلد .
اآلثار االيجابية لوسائل التواصل االجتماعي :
ىنالك العديد من اآلثار اإليجابية لوسائل التواصل االجتماعي كما ذكرىا

(العبيد:)1224،

-2استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مجال الدعوة واإلرشاد.
-1استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية األمنية وحفظ األمن.
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-3تحرير عممية توزيع الخبر الذي كان حك ار عمى مؤسسات معينة والتأثير عمى جميور
المتمقين.

-5إعطاء مساحة من الحرية لمتعبير عن اآلراء ،وتغيير النيج والسعي لمحاربة الفساد
واإلصبلح .

-5تنمية المسؤولية االجتماعية لدى الشباب.
تنمية الوعي في كافة المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية 6.اآلثار السمبية لوسائل التواصل االجتماعي :
نظ اًر لما تمتاز بو وسائل التواصل االجتماعي من اآلثار اإليجابية فإنو يقابميا العديد

من اآلثار السمبية وىي كما ذكرىا (الرويني،1228،ص ) 74و (العنزي،1226،ص:)25

-2ساىمت في فرض السموكيات السيئة مثل العنف والجريمة التي تعاني منيا المجتمعات
العربية بشكل كبير .
-1ساىمت في تفكك الكثير من األسر العربية.
-3غيرت في فكر الشباب العربي نتيجة تعرضيم لوسائل التواصل االجتماعي لفترات
كبيرة .
-4سيطرت عمى األشخاص وعمى عقوليم وأوقاتيم ونشاطيم.
-5تعتبر أدوات فتاكة إذا لم تستخدم بالطريقة الصحيحة.
-6دخول بعض األفراد إلى بعض الجيات البنكية والحكومية واألشخاص والوصول إلى
معمومات سرية بطرق غير شرعية.

-7فشل الرقابة في حجب بعض المواد غير المرغوب فييا .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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و من أشير وسائل التواصل االجتماعي مايمي :
 تويتر:وىو احدى شبكات التواصل االجتماعي التي انتشرت مؤخ اًر ،ولعبت دو اًر كبي اًر في

األحداث السياسية في كثير من البمدان وخاصة في الشرق األوسط(ابراىيم.)1229،

وأخذ (تويتر) اسمو من مصطمح (تويت) الذي يعني تغريد ،فيو يسمح لؤلشخاص
كتابة الرسائل القصيرة التي التتجاوز ( )242حرفا ،واتخذ العصفور كشعا اًر لو ،وفي

تاريخ ( )7نوفمبر ( )1227أصبح ىناك تحديث لتويتر أدى إلى زيادة عدد الحروف
ووصمت إلى  182حرف (البمقاسي()1226،النفيسة.)1228،
وتشير الدراسات أن عدد مستخدمي التويتر في المممكة العربية السعودية
عام( )1224أكثر من ( )6مميون مستخدم (العبيد.)1224،
الفيسبوك:ىو إحدى أشير شبكات التواصل االجتماعي المجاني ،أسسو مارك زوكربيرج عندما
طالب في جامعة ىارفارد عام (1224م) ،وىو يساعد عمى تكوين عبلقات بين
المستخدمين وتبادل المحادثات والصور والفيديوىات والتعميقات من خبلل العالم

ويمكن الفيسبوك أي شخص لديو صفحة شخصية أن يثبت المناسبات الميمة
االفتراضيّ ،
التي تخصو وتخص عائمتو ويرغب بمشاركة اآلخرين تمك المناسبة ،ويعد الفيسبوك من
أشير المواقع عمى الشبكة العالمية ورائدة التواصل االجتماعي ،وأصبح الفيسبوك ثالث

أكثر الموقع زيارة في المممكة العربية السعودية بعد قوقل واليوتيوب ،وقد بمغ عدد

مستخدمين الفيسبوك في المممكة العربية السعودية نحو ()28مميون مشترك وفقا

إلحصائية(( )1227العتيبي ()1228،البمقاسي.)1226،
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وقد ذكر (العباد )1226،أن مصر تأتي في المرتبة األولى عربياً الستخدام

الفيسبوك،كما تمتيا المممكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ،كما أن ( ) %52من
مستخدمي فيسبوك دون سن  15معظميم في فمسطين والمغرب ولبنان واألردن وتونس
واليمن ،وتشكل النساء نسبة (.)%37

 سناب شات :برنامج السناب شات ظير عام ( )1222من قبل مورفي وريجي براون في الوالبات

المتحدة األمريكية ،وىو من أكثر البرامج انتشا اًر في اآلونة األخير في العالم عامة والوطن
العربي خاصة ،وذلك لتميزه عمى القدرة عمى استخدام الصور والفيديو والدردشة في الوقت

ذاتو ،مما دعا الفيسبوك لمحاولة اإلستحواذ عميو بمبمغ (3مميار دوالر) بينما قدمت جوجل

(4مميار دوالر)(اليدى.)1228،

و ىو تطبيق رسائل مصورة وضعيا إيفان شبيغل وروبرت مورفي وطمبة جامعة

ستانفورد ،يتميز شعاره بالمون األصفر وعبلمة الشبح ،ويمكن لممستخدمين التقاط الصور

والفيديو واضافة نص ورسومات من خبلل التطبيق وارساليا إلى قائمة المضافين ،وتكون

مدة العرض من 22-2ثوان (جنيدي.)1228،

ويبمغ عدد مستخدمي السناب شات ( )287مميون مستخدم نشط يوميا ،وبمعدل

نمو( )%28عمى أساس سنوي من سنة ( )1227واليزال في عدد مستخدمي السناب
شات في ازدياد ،وغالبا مايكون مستخدموا السناب شات من فئة الشباب تقل أعمارىم عن

 14سنة ،وتتراوح بين 27-23عاماً (اليدى.)1228،
 -واتس آب :

ىو تطبيق تراسل فوري تأسس عام ( )1229عمى يد بريان أكتون وجان كوم ،يمكن
واتس اب المستخدمين من ارسال واستقبال الرسائل النصية والصوتية والصور والفيديو،
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ويتعامل بشكل أساسي مع أسماء جيات اتصال الياتف النقال ،وىو أكثر أماناً من غيره

من البرامج مثل التويتر واالستقرام (بن خميوي.)1227،
انستقرام :

ىو تطبيق لتبادل الصور أطمق في اكتوبر ( ،)1222فيو يسمح لممستخدم بالتقاط

الصور ووضع الفبلتر ومشاركتيا واستقبال الردود والرد عمييا ،ومؤخ ار م ّكن مستخدميو
من إضافة الفيديو ومشاركتو (جنيدي.)1228،

ويعتبر انسقرام تطبيق ليواة التصوير غالبا ،وىو موقع من المواقع االجتماعية األكثر
انتشا اًر ويزداد انتشا اًر يوما بعد يوم ،وقد استحوذت عميو شركة فيسبوك مقبال ( )2مميار

دوالر (قاسمي؛جداي.)1229،

أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي :
الغاية من االلتزام باألخبلق:
لؤلخبلق مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في حياتنا اليومية لمفرد والمجتمع ككل
لذلك ستتطرق الباحثة لمغاية من اإللتزام بيا في حياتنا اليومية وحرصنا عمييا وىي كما

ذكرىا (رضا،1221،ص:)92-91

-2ليا أىمية بالغة باعتبارىا أفضل العموم وأشرفيا وأعبلىا قد اًر والعموم األخرى تساعد
عمى األخبلق في الكشف عن النافع والضار والخير والشر كما أن عمم األخبلق يستخدم

العموم األخرى في الكشف عن ميمتو وتحقيق أىدافيا.
-1إن السموكيات األخبلقية وآدابيا ىي التي تميز سموك اإلنسان عن سموك البيائم في
تحقيق حاجاتو الطبيعية.
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-3إن ىدف األخبلق تحقيق السعادة في الحياة الفردية والجماعية وىي وسيمة لنجاح
اإلنسان في الحياة ووسيمة لمنيوض باألمة.

أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي:
ىنالك الكثير من األخبلقيات التي يجب اإللتزام بيا عند استخدام وسائل التواصل

االجتماعي ومن أىميا األمانة والمصداقية في نقل ونشر الخبر والمحافظة عمى اآلداب
العامة وعدم الخروج عن اآلداب األخبلقية والقانونية أثناء استخدام وسائل التواصل

االجتماعي ونشر الوعي الكافي بين الشباب لبلستخدام األمثل لوسائل التواصل

اال جتماعي وأن يكون المكتوب لغتو سميمو وتجنب استخدام السب و الشتم اتجاه اآلخرين
ونشر األخبلق والدين والقيم داخل وسائل التواصل االجتماعي والتركيز عمى نقل ونشر

وتبادل الثقافات المختمفة وتجنب استخدام األسماء المستعارة قدر اإلمكان
(الخريشة،1226،ص.)69
وىنالك قيم أخبلقية ذكرتيا الوحش( )1229وىي الصدق في القول ،مرعاة خصوصية
اآلخرين ،التثبت من المعمومة قبل نشرىا ،المحافظة عمى الوقت ،األمانة والشفافية في نقل
الخبر ،غض البصر ،احترام حريات اآلخرين ،الرقابة الذاتية ،اإللتزام بآداب الحوار ،كتم

األسرار ،المسؤولية االجتماعية.

أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين الشخص المستخدم ونفسو:
وترى الباحثتان أن ىنالك الكثير من األخبلقيات التي يجب أن يمتزم فييا الشخص

المستخدم لوسائل التواصل االجتماعي ونفسو والتي من أىميا إعطاء البدن الراحة الكافية
وتجنب نسب الكبلم لنفسو وىو لغيره ،إدارة الوقت بميارة عالية بالموازنة بين وسائل
التواصل االجتماعي والحياة االجتماعية واحتياجاتيا ،تجنب دخول المواقع المشبوىة
والمواقع الغير أخبلقية بشكل نابع من قيم من داخل الشخص نفسو ،تجنب نشر صور

الطعام والمباس بغرض التباىي أمام الغير ،استشعار مراقبة اهلل لمفرد في كل وقت وحين
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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أثناء استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،االستفادة القصوى من المعمومات والخبرات
الموجودة في وسائل التواصل االجتماعي ويعمل الفرد عمى تطوير شخصيتو بجوانبيا

البناء
المختمفة ويسعى إلى ذلك من خبلل وسائل التواصل االجتماعي ،تقبل الفرد لمنقد ّ
بصدر رحب والعمل عمى تطوير نفسو من خبلل ذلك النقد ،اإللتزام بآداب الحوار سواء

من األفراد أو المجموعات داخل تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي المختمفة ،سعة أفق

التفكير لدى الفرد من خبلل تمك الوسائل ،إطبلع الفرد عمى قوانين وشروط أي تطبيق

يريد استخدامو وفيميا فيماً جيداً قبل الشروع في استخدامو ،إمتناع الفرد عن التسويق
واإلعبلن لمشروعو الخاص بطرق غير مشروعة من خبلل وسائل التواصل االجتماعي
المختمفة ،تجاىل الفرد لمرسائل التي تصل عن طريق الخطأ في وسائل التواصل

االجتماعي المختمفة وذلك حفاظاً عمى خصوصية األفراد وأن يعي الفرد قوانين الدولة
المتعمقة بالنشر خبلل استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين الشخص المستخدم وغيره:
ترى الباحثتان أن ىنالك الكثير من األخبلقيات التي يجب أن يمتزم فييا الشخص
المستخدم لوسائل التواصل االجتماعي وغيره والتي من أىميا إلتزام الفرد لحدوده أثناء

التواصل مع اآلخرين خبلل وسائل التواصل االجتماعي ،مراعاة الفرد لخصوصية الغير

وعدم التدخل فيما اليعنيو ،حفظ الفرد لحقوق الممكية الفكرية لآلخرين ،تغاضي الفرد
وتسامحو مع الغير قدر اإلمكان ،احترام آراء وأفكار اآلخرين ميما كانت وعدم التقميل من

قيمتيم ،حرص الفرد عمى إفادة اآلخرين وتبادل الخبرات المختمفة معيم ،تفاعل الفرد
بإيجابية مع اآلخرين ،إحسان ظن الفرد باآلخرين ،تجنب الفرد نشر الشائعات المكذوبة
والمشبوىة من خبلل وسائل التواصل االجتماعي والترويج ليا ،تجنب نشر الفرد كل ماىو

غير أخبلقي من خبلل وسائل التواصل االجتماعي ،مشاركة الفرد كل مايعبر عن حبو

وانتمائو لوطنة من خبلل وسائل التواصل االجتماعي ،اإللتزام باألدب أثناء الرد والتحدث
مع اآلخرين ،تجنب التمييز العنصري من قبل األشخاص داخل وسائل التواصل
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االجتماعي المختمفة ،تينئة اآلخرين في مناسباتيم وأفراحيم وذلك تقدي اًر واحتراماً ليم ،عدم

المبالغة في التحدث مع اآلخرين ،التأدب مع اآلخرين و تجنب ازعاج اآلخرين وخصوصاً

ف ي األوقات المتأخرة من الميل ،تجنب الفرد تحريض اآلخرين عمى الفتن من خبلل شن

الحمبلت وغيرىا ،تبادل الفرد الخبرات المختمفة مع مختمف الثقافات واحتراميا ،تقبل الفرد
اإلعتذار من اآلخرين بصدر رحب ،مبادرة الفرد باإلعتذار لآلخرين عند اإلساءة إلييم

وعدم التردد في ذلك ،تجنب الفرد استخدامو لمبيانات الشخصية لآلخرين بطريقة غير
أخبلقية ،استأذان الفرد لآلخرين عند حفظ الصور أو غيرىا وامتناع الفرد عن إرسال

ممفات لآلخرين تحتوي عمى فيروسات مدمرة والتحذير منيا.
الدراسات السابقة:
دراسة الصالح ( )1228بعنوان (دور الممارس العام في مواجية التغير في النسق

القيمي لدى الطالبة الجامعية الناتج عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي من خبلل
النموذج المعرفي) التي ىدفت إلى بيان أثر وسائل التواصل االجتماعي عمى النسق
القيمي لدى الطالبة الجامعية ،والتعرف عمى أدوار األخصائية االجتماعية لمحد من اآلثار
السمبية باستخدام النموذج المعرفي في خدمة الفرد ،سعيا لمتوصل إلى تحديد دور مقترح

لممارس العام لمتعامل مع اآلثار المترتبة عمى استخدام طالبات الجامعة لوسائل التواصل
االجتماعي من خبلل معطيات النموذج المعرفي ،وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية

التي اعتمدت عمى منيج المسح االجتماعي الشامل ،واستخدمت الباحثة االستبيان كأداة
أساسية ،وتكونت عينة الدراسة من أعضاء الييئة التعميمية المتخصصين في الخدمة
االجتماعية في الجامعات الحكومية في مدينة الرياض وبمغ عددىم ()252عضواً،
وتوصمت الدراسة إلى وجود آثار سمبية عمى النسق القيمي لمطالبة الجامعية ومنيا ظيور
عبارات وألفاظ دخيمة عمى لغتنا وتعتبر مرفوضة أخبلقيا ،التأثر بسموك اآلخرين في

المظير الخارجي ،التياون في عرض صورىم الشخصية.
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ودراسة لحموح ( )1228بعنوان (دور مديري المدارس الثانوية في قصبة المفرق في

توعية الطمبة نحو االستخدامات السمبية لوسائط التواصل االجتماعي )التي ىدفت إلى
التعرف عمى دور مديري المدارس الثانوية في قصبة المفرق في توعية الطمبة نحو
االستخدامات السمبية لوسائط التواصل االجتماعي في قصبة المفرق من وجية نظر

الطمبة وأثر كل من المتغيرات(الجنس والتخصص ومعدل االستخدام اليومي ومستوى دخل
األسرة ) ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي واالستبانة كأداة لمقياس ،وكانت عينة

الدراسة عينة من الطمبة في المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعميم لمواء قصبة
المفرق والبالغ عددىم()485طالباً وطالبة ،وتوصمت النتائج إلى أن دور مديري المدارس
الثانوية في قصبة المفرق في توعية الطمبة نحو االستخدامات السمبية لوسائل التواصل
االجتماعي جاء مرتفعاً ،وجاء بالمرتبة األولى الجانب الديني ،والمرتبة الثانية الجانب

التربوي ،والمرتبة الثالثة الجانب االجتماعي ،والمرتبة الرابعة الجانب االقتصادي ،ووجود

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس والتخصص ومستوى الدخل ومعدل
االستخدام اليومي لوسائل التواصل االجتماعي .
ودراسة الجريوي ( )1228بعنوان(اتجاىات طبلب السنة التحضيرية بجامعة الممك
سعود نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية في التعمم وأثر بعض

المتغيرات في ىذه االتجاىات ) ،والتي ىدفت إلى معرفة اتجاىات طبلب السنة
التحضيرية في جامعة الممك سعود نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي االلكترونية

في التعمم ،الكشف عن وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاىات في اتجاىات طبلب السنة
التحضيرية بجامعة الممك سعود نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية في
التعمم تعزى لمتغير المسار التعميمي ومدة العضوية بيذه الشبكات ،وقد تم استخدام المنيج

الوصفي التحميمي ،و تم استخدام االستبانة كأداة لمقياس ،وتكونت عينة الدراسة
من()522طالب من السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى

أن اتجاىات طبلب السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود جاءت بدرجة متوسطة نتيجة
الستخداميم شبكات التواصل االجتماعي في أمورىم الشخصية غالباً نتيجة لجيميم أو
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شعورىم بالممل ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات طبلب السنة

التحضيرية في جامعة الممك سعود نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية
في التعمم تعزى لمتغير المسار التعميمي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات
أفراد العينة نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعمم تعزى إلى مدة العضوية
بشبكات التواصل االجتماعي.

ودراسة الخريشة()1226بعنوان(أخبلقيات استخدام شبكات التواصل االجتماعي من
وجية نظر مدرسي اإلعبلم و القانون في الجامعات االلكترونية)التي ىدفت إلى الوصول

إلى ميثاق أخبلقي الستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي من قبل الجميور ،وقد تم
استخدام المنيج الوصفي بإسموب الدراسات المسحية  ،واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة،
والتي طبقت عمى عينة من اساتذة اإلعبلم والقانون في الجامعات األردنية بمغت(63

)استاذاً ،ومن ابرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة إن احترام خصوصية الفرد يجب أن
تتصدر العناصر األخبلقية في استخدام الشبكات من قبل الجميور وان األسرة ىي

المسؤولة بالدرجة األولى في توجيو األبناء الختيار األنسب واألفضل الستخدام أبنائيا
لوسائل اإلتصال عامة وشبكات التواصل خاصة ،وأبرز القيم األخبلقية التي اتفق عمييا
األكاديميون من اإلعبلميين والقانونيين عند النشر عبر شبكات التواصل االجتماعي ىي

األمانة والمصداقية عند نشر أي شيء والمحافظة عمى اآلداب العامة وعدم الخروج عن
الحدود األخبلقية والقانونية في التواصل والتركيز عمى نشر الوعي لدى الشباب لبلستخدام
األمثل وتجنب السب والذم اتجاه اآلخرين ونشر القيم واألخبلق والدين والتركيز عمى تبادل
ونقل الثقافات وعدم استخدام األسماء المستعارة.

ودراسة مؤيد ()1226بعنوان(إدمان مواقع التواصل االجتماعي وعبلقتو بمنظومة
القيم االجتماعية واألخبلقية لدى الشباب الجامعي المصري والسعودي :دراسة مقارنة في

اطار نظرية رأس المال االجتماعي) ،والتي ىدفت إلى البحث في ثبلث إشكاليات :األولى
التأثير اإليجابي لمواقع التواصل عمى القيم االجتماعية واألخبلقية لدى األفراد ،اإلشكالية
الثانية التأثير السمبي إلدمان مواقع التواصل االجتماعي ،اإلشكالية الثالثة التأثير اإليجابي
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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إلدمان مواقع التواصل االجتماعي ،تم استخدام المنيج المسحي ،تم تطبيق مقياس

التعرض وكثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،ومقياس رأس المال االجتماعي،
ومقياس إدمان مواقع التواصل االجتماعي ومقياس القيم،وتكونت العينة من()354شخص

من طبلب الجامعة في مصر والسعودية ،وتم التوصل إلى وجود عبلقة إيجابية بين إدمان
استخدام مواقع التواصل االجتماعي وكثافة التعرض عمى تشكيل وتكوين رأس المال
االجتماعي ،وفيما يتعمق بالتأثيرات السمبية أظيرت النتائج أن األفراد ينشرون معمومات

دون التحقق من صحتيا ،كما عززت تمك المواقع من فكرة التحرر بين الجنسين ،وكذلك
دفعتيم لمقيام بالممارسات السموكية غير السميمة واستخدام المحادثات اإللكترونية لمذم في
األصدقاء والزمبلء.

ودراسة الدرويش()1225بعنوان(واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في

التعميم لدى طبلب كمية المعممين بجامعة الممك سعود)،التي ىدفت إلى استقصاء واقع
استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى طبلب كمية المعممين في جامعة الممك سعود،
وضع آليات لتفعيل شبكات التواصل االجتماعي في العممية التعميمية ،تم استخدام المنيج

الوصفي ،وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة لمقياس ،وتكونت عينة الدراسة من
()222طالب ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى اتفاق الطبلب عمى أىمية معظم المفردات
بنسبة ()%98في المحور األول المرتبط بمدى ستخدام شبكات التواصل االجتماعي في

التعميم في جامعة الممك سعود ،والمحور الثاني بنسبة()%97المرتبط بأىمية استخدام
شبكات التواصل االجتماعي في التعميم في جامعة الممك سعود ،والمحور الثالث بنسبة

()99المرتبط بآليات تفعيل شبكات التواصل االجتماعي في التعميم بجامعة الممك سعود.

ود ارسة خصاونة ( )1225بعنوان (شبكات التواصل االجتماعي ومدى تأثيرىا عمى
الشباب) ،والتي ىدفت إلى دراسة مواطن التأثير اإليجابي والسمبي عمى الشباب سواء في
سموكيم أو أفكارىم عند التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي ،ودراسة كيفية تمقييم

لممعمومات وقدرتيم عمى المقارنة بينيا ومعرفة جوانب الصواب والخطأ فييا ،استخدمت
----------------------------------------------------------------------------
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الدراسة المنيج الوصفي ،واستخدمت االستبانة كأداة لمقياس ،وتكونت العينة
من()533طالب وطالبة ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى اعتماد العينة عمى التواصل عبر

شبكات التواصل االجتماعي وتأثير ىذه الشبكات عمى الشباب في جمع نواحي الحياة،
تطور دور شبكات التواصل االجتماعي من كونيا مصدر لممعمومات والتسوق لتصبح

مرآة لحياة معظم األشخاص من خبلل تحميل الصور والفيديو وكتابة اآلراء والتعميقات،
تعمل شبكات التواصل االجتماعي عمى تشكيل الرأي العام ،تمثل شبكات التواصل

االجتماعي متنفساً ألغمب األشخاص ليعبروا بحرية عن آرائيم بعيدا عن الرقابة ،يعتبر
بعض األشخاص شبكات التواصل االجتماعي كالمقيى لمتسمية وتبادل األفكار ،ضرورة
وصع قوانين وتشريعات تحمي مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي دون أن تقيد من

حرياتيم وأن شبكات التواصل االجتماعي أصبحت منابر إعبلمية لنقل األخبار المختمفة
حول العالم .
ودراسة المعيذر()1225بعنوان(أثر شبكات التواصل االجتماعي عمى األمن الفكري

لدى طالبات المستوى الجامعي) ،والتي ىدفت إلى معرفة اآلثار التربوية الستخدام شبكات

التواصل االجتماعي عمى األمن الفكري لدى طالبات المستوى الجامعي من وجية نظر
طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي،
واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لمقياس ،وتكونت عينة الدراسة من ()197طالبة،

وتوصمت الدراسة إلى أن اآلثار التربوية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي عمى

األمن الفكري لدى طالبات المستوى الجامعي كبيرة من وجية نظر طالبات جامعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمن.

منيجية الدراسة إجراءاتيا:
منيج الدراسة :استخدمت الباحثتان المنيج الوصفي المسحي.

مجتمع الدراسة :يتمثل مجتمع الدراسة في طالبات كميات جامعة الممك سعود في مدينة
الرياض (كمية التربية،كمية الحاسب ،كمية العموم الطبية التطبيقية ) والبالغ عددىن
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( )5331طالبة حيث بمغ عدد طالبات كمية التربية ( )1752طالبة ،وكمية

الحاسب()2615طالبة ،وكمية العموم الطبية التطبيقية()956طالبة ،وذلك بموجب
إحصائية عمادة القبول والتسجيل لمعام 2442/2439ه.

عينة الدراسة :نظ ار لكون مجتمع الدراسة كبير جدا سوف تقتصر الباحثة عمى عينة

بواقع(  )%5من كل كمية من المجتمع األصمي الذي يبمغ عددىن ( )167طالبة ،مقسمة
كالتالي) 238 ( :طالبة من كمية التربية ،و() 82طالبة من كمية الحاسب ،و( )48طالبة
من كمية العموم الطبية التطبيقية تم اختيارىن بطريقة عشوائية طبقية ،والجدول التالي

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الكمية:
جذول رلى ( )1توزيع عيُت انذراست وفمب ً نًتغير انكهيت
انُسبت انًئويت
انتكراراث
7815
831
كهيت انتربيت
3.13
18
كهيت انحبسب اآلني
811.
81
كهيت انعهوو انطبيت انتطبيميت
8..1.
765
اإلجًبني

انًجًوع
81915
88813
66

يوضح الجدول رقم ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الكمية ،حيث أن النسبة

األكبر بكمية التربية بتكرار()238طالبة وبنسبة( ،)%52.7في حين أن ىناك()82طالبة
بنسبة()%32.3بكمية الحاسب اآللي ،وىناك()48طالبة بنسبة()%28.2بكمية العموم

الطبية التطبيقية.

أداة الدراسة :تكونت أداة الدراسة في صورتيا النيائية من قسمين:
القسم األول :وىو يتناول البيانات األولية الخاصة بأفراد عينة الدراسة مثل :الكمية.
القسم الثاني :وىو يتكون من ( )39فقرة مقسمة عمى محورين ،وذلك عمى النحو التالي:
 المحووور األول :يتنــاول اخبلقيــات اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي بــين الشــخص
والمستخدم نفسو ،ويتكون من ( )26عبارة.
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 المحور الثواني :يتنـاول اخبلقيـات اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتمـاعي بـين الشـخص
والمستخدم وغيره ،ويتكون من ( )13عبارة.

صدق أداة الدراسة:

الصدق الظاىري ألداة الدراسة (صدق المحكمين):
بعـد االنتيـاء مـن بنـاء أداة الد ارسـة والتـي تتناول"أخبلقيـات اسـتخدام وسـائل التواصـل

االجتم ــاعي م ــن وجي ــة نظ ــر طالب ــات جامع ــة المم ــك س ــعود" ،ت ــم عرض ــيا عم ــى ع ــدد م ــن
المحكمين وذلك لبلسترشاد بآرائيم(ممحق رقم .)1
وقــد طبمــب مــن المحكمــين مشــكورين إبــداء الـرأي حــول مــدى وضــوح العبــارات ومــدى

مبلئمتيا لما وضعت ألجمـو ،ومـدى مناسـبة العبـارات لممحـور الـذي تنتمـي إليـو ،مـع وضـع

التعديبلت واالقتراحات التي يمكن من خبلليا تطوير أداة الدراسة(ممحق رقم .)2

وبناء عمى التعـديبلت واالقت ارحـات التـي أبـداىا المحكمـون ،قامـت ا الباحثتـان بـإجراء

التعــديبلت البلزمــة التــي اتفــق عمييــا غالبيــة المحكمــين ،مــن تعــديل بعــض العبــارات وحــذف
عبارات أخرى ،حتى أصبحت االستبانة في صورتو النيائية(ممحق رقم .)3
صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة:
بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قامت الباحثتـان بتطبيقيـا ميـدانياً ،وتـم

حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخمي لبلستبانة ،حيث تم حساب معامل

االرتباط بين درجة كل عبـارة مـن عبـارات أداة الد ارسـة بالدرجـة الكميـة لممحـور الـذي تنتمـي
إليو العبارة كما توضح ذلك الجداول التالية.
جذول رلى ( )3يعبيالث ارتببط بيرسوٌ نعببراث يحور (اخالليبث استخذاو وسبئم
انتواصم االجتًبعي بيٍ انشخص وانًستخذو َفسّ) ببنذرجت انكهيت نهًحور
يعبيم االرتببط
انعببرة
يعبيم االرتببط
انعببرة
**.1781
9
**.1659
8
**.1591
8.
**.1713
7
**.176.
88
**.1738
3
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يعبيم االرتببط
انعببرة
**.1181
8
**.1539
7
**.1583
6
**.1718
5
**.1616
1
** دال عند مستوى ().0.0

يعبيم االرتببط
**.1188
**.175.
**.1158
**.1611
**.173.

انعببرة
87
83
88
87
86

يتض ــح م ــن خ ــبلل الج ــدول رق ــم()3أن جمي ــع العب ــارات لمحور(اخبلقي ــات اس ــتخدام
وسائل التواصل االجتماعي بين الشخص والمستخدم نفسو)دالة عند مستوى( ،)2.22حيث

تراوحـت قــيم معـامبلت االرتبــاط لمعبـارات مــا بـين( ،)2.874 ، 2.528وجميعيــا معــامبلت
ارتبــاط جيــدة ،وىــذا يعطــي داللــة عمــى ارتفــاع معــامبلت االتســاق الــداخمي ،كمــا يشــير إلــى

مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة الدراسة الحالية.
جدول رقم ( )4معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور (اخالقيات استخدام وسائل التواصل
االجتماعي بين الشخص وغيره) بالدرجة الكمية لممحور
العبارة

معامل

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

2

**2.546

9

**2.619

27

**2.693

1

**2.562

22

**2.576

28

**2.582

3

**2.563

22

**2.552

29

**2.662

4

**2.587

21

**2.692

12

**2.538

5

**2.641

23

**2.541

12

**2.576

6

**2.698

24

**2.553

11

**2.522

7

**2.662

25

**2.625

13

**2.529

8

**2.612

26

**2.541

-

-

االرتباط

** دال عند مستوى ()...0
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يتض ــح م ــن خ ــبلل الج ــدول رق ــم()4أن جمي ــع العب ــارات لمحور(اخبلقي ــات اس ــتخدام

وسائل التواصل االجتماعي بين الشخص وغيره)دالة عند مسـتوى ( ،)2.22حيـث تراوحـت
قــيم معــامبلت االرتبــاط لمعبــارات مــا بــين( ،)2.698 ، 2.522وجميعيــا معــامبلت ارتبــاط
جيدة ،وىذا يعطي داللة عمـى ارتفـاع معـامبلت االتسـاق الـداخمي ،كمـا يشـير إلـى مؤشـرات

صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة الدراسة الحالية.

جذول رلى ( )5يعبيالث ارتببط بيرسوٌ ألبعبد يحور (اخالليبث استخذاو
وسبئم انتواصم االجتًبعي) ببنذرجت انكهيت نألداة
ٍعبٍو االستجبط
اىجُعذ
**.1988
اخالقٞبد استخذاً ٗسبئو اىت٘اطو االجتَبع ٜث ِٞاىشخض ٗغٞشٓ
اخالقٞبد استخذاً ٗسبئو اىت٘اطو االجتَبع ٜث ِٞاىشخض ٗاىَستخذً
**.19.7
ّفسٔ
** دال عند مستوى ().0.0
يتضح مـن خـبلل الجـدول رقـم( )5أن جميـع أبعـاد محور(اخبلقيـات اسـتخدام وسـائل
التواصــل االجتمــاعي) دالــة عنــد مســتوى ( ،)2.22حيــث تراوحــت قــيم معــامبلت االرتبــاط

لؤلبعــاد مــا بــين( ،)2.924 ، 2.925وجميعيــا معــامبلت ارتبــاط جيــدة ،وىــذا يعطــي داللــة
عمــى ارتفــاع معــامبلت االتســاق الــداخمي ،كمــا يشــير إلــى مؤش ـرات صــدق مرتفعــة وكافيــة

يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة الدراسة الحالية.
ثبات أداة الدراسة :

ثبات األداة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً لو تكرر تطبيقيا عمى

األشخاص ذاتيم في أوقات مختمفة(العساف :1221 ،ص ،)432وقد قامت الباحثة
بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات(الفا كرونباخ) والجدول رقم()6يوضح

معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة وذلك كما يمي:
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جذول رلى ( )6يعبيم أنفب كروَببخ نميبش ثببث أداة انذراست
عذد
انًحور
و
انعببراث
اخالليااابث اساااتخذاو وسااابئم انتواصااام االجتًااابعي بااايٍ
86
8
انشخص وانًستخذو َفسّ.
اخالليااابث اساااتخذاو وسااابئم انتواصااام االجتًااابعي بااايٍ
73
7
انشخص وغيرِ.
33
انثببث انكهي

يعبيم
انثببث
.1556
.19.8
.198.

يوضح الجدول رقم()6أن استبانة الدراسة تتمتع بثبات مقبول إحصائياً ،حيـث بمغـت

قيمـة معامــل الثبــات الكميــة(ألفا) ()2.922وىــي درجـة ثبــات عاليــة ،كمــا تراوحــت معــامبلت
ثبات أداة الدراسة ما بين ( ،)2.924 ، 2.776وىي معامبلت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق

بيا في تطبيق أداة الدراسة الحالية.
إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
بعد حصول الباحثتان عمى خطاب تسييل ميمة تم مراسمة اتعـامبلت اإللكترونيـة فـي

جامعــة الممــك ســعود وارســاليا لمطالبــات مــع تزويــد جــزء مــن الطالبــات عــن طريــق ال ـرابط
اإللكتروني لبلستبانة في الواتس آب ،واستمرت عممية جمع البيانات مايقارب ثبلثة أشير.
األساليب اإلحصائية المستخدمة يي الدراسة:
لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا ،فقد تم استخدام العديد من

األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية Statistical

 Package for Social Sciencesوالتي يرمز ليا اختصا اًر بالرمز( ،)SPSSوبعد
ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:

 .2التك اررات والنسب المئوية لمتعرف عمى الخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة.
 .1معام ــل ارتب ــاط بيرســـون(correlation
الداخمي ألداة الدراسة.
ّ

 )Pearsonلحسـ ــاب ص ــدق االتســـاق
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 .3معام ــل ألفاكرونب ــاخ(Alpha
المختمفة ألداة الدراسة.

 )Cronbach'sلحس ــاب معام ــل ثب ــات المح ــاور

 .4المتوســط الحســابي "  "Meanوذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات
أفـراد الد ارســة عــن المحــاور الرئيسة(متوســطات العبــارات) ،مــع العمــم بأنــو يفيــد فــي

ترتيب المحاور حسب أعمى متوسط حسابي.

 .5تــم اســتخدام االنح ـراف المعيــاري " "Standard Deviationلمتعــرف عمــى مــدى
انح ـراف اســتجابات أف ـراد الد ارســة لكــل عبــارة مــن عبــارات متغي ـرات الد ارســة ،ولكــل

محـ ــور مـ ــن المحـ ــاور الرئيسـ ــة عـ ــن متوسـ ــطيا الحسـ ــابي .ويبلحـ ــظ أن االنح ـ ـراف
المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينـة الد ارسـة لكـل عبـارة مـن عبـارات

متغي ـرات الد ارســة ،إلــى جانــب المحــاور الرئيســة ،فكممــا اقتربــت قيمتــو مــن الصــفر
تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا بين المقياس.

 .6تـم اسـتخدام تحميـل التبـاين األحـادي()One Way Anovaلمتعـرف عمـى الفـروق
في استجابات أفراد الدراسة باختبلف متغير(الكمية).

 .7تــم اســتخدام اختبــار شــيفيو()Scheffeلتحديــد اتجاىــات الفــروق؛ ولصــالح أي فئــة
من فئات متغير الكمية.

نتائج الدراسة ومناقشتيا:
السؤال األول :ما أخالقيات استخدام وسوائل التواصول االجتمواعي بوين المسوتخدم ون سوو

لدى طالبات جامعة الممك سعود يي مدينة الرياض ؟

ولمتعرف عمى أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتمـاعي بـين المسـتخدم ونفسـو
لدى طالبات جامعة الممك سعود فـي مدينـة الريـاض ،تـم حسـاب التكـ اررات والنسـب المئويـة
والمتوس ــطات الحس ــابية واالنح ـ ـراف المعي ــاري الس ــتجابات أفـ ـراد الد ارس ــة ،كمـ ــا ت ــم ترتيـــب

العبارات حسب المتوسط الحسابي لكل منيا ،وذلك كما يمي:
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جدول رقم ()7
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول

أتجْببببببببببببببببت
اىببذخ٘ه ىىبببٚ
ٍ٘اقبببي غٞبببش
أخالقٞخ 1
اساقبببببببببت
ف ٜسي٘مٞبد
اىت٘اطبببببببببببو
االجتَبع1 ٜ
اتجْببببببببببببببببت
دخببببببببببببببببب٘ه
اىَ٘اقبببببببببببببببي
اىَشجٕ٘خ1
أٍتْبببببي عبببببِ
اسبببببببببببببتخذاً
أسبببىٞت غٞببش
ٍشببببببببببشٗعخ
ىإلعالُ عبِ
ٍشبسٝع1ٜ

انًتوسط انحسببي

االَحراف انًعيبري

و

انعببراث

غير
غير
أوافك
يوافك
أوافك
يوافك
بشذة
بشذة
ك  %ك  %ك  %ك %

درجت انًوافمت

درجت انًوافمت

انترتيب

أخالقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين المستخدم ونفسو لدى طالبات جامعة الملك سعود

.171 315. .18 8 717 88 8115 7. 57157.7

أٗافق
ثشذح

8

.178 3166 .18 8 819 7 7916 59 6117817

أٗافق
ثشذح

7

.178 3167 .1. . 31. 1 3811 17 6717858

أٗافق
ثشذح

3

.175 3168 .18 8 31. 1 3811 17 6811853

أٗافق
ثشذح

8

 88اىتبببضً ثببب داة .173 3175 .1. . 819 7 39158.67118876
اىح٘اس 1

أٗافق
ثشذح

7

امتسبببببببببببببببت
 1اىنثٞببببش ٍببببِ .177 3177 .1. . 716 5 39158.67515878
اىخجبببببببببببشاد
ٗاىَعيٍ٘بد1

أٗافق
ثشذح

6

7

5

8

88
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انًتوسط انحسببي

االَحراف انًعيبري

و

انعببراث

غير
غير
أوافك
يوافك
أوافك
يوافك
بشذة
بشذة
ك  %ك  %ك  %ك %

 87افنببش ثحشٝببخ .168 3188 .15 7 818 88 81138798611877
ٗسعخ أفق 1
اتجبٕبببببببببببببببو
اىشسبئو اىتٜ
 87تظبببيْ ٜعبببِ .157 3188 .18 8 8715 38 3717 16 7815886
طشٝبببببببببببببببببق
اىخطأ1
اعَبببو عيبببٚ
 9تطبببببببببببببببب٘ٝش .166 3131 .1. . 915 76 87138838519871
ٍٖبببببببببببببساتٜ
اىشخظٞخ1
أعبب ٜقبب٘اِّٞ
 86اىذٗىببببببببببببببببببخ .153 3137 818 3 871. 37 8.188.18618878
اىَتعيقببببببببببببببخ
ثبىْشش1
 8.اتقجببببو اىْقبببببذ .168 3171 .15 7 117 77 731788735118.8
اىجْبء1
7
8
6
3
83

اتجْببت ّسببت
اىنالً ىْفسب.156 3178 818 3 8517 86 88168888.188.5 ٜ
1
ىعطبببء ثببذّٜ
اىشاحببببببببببببببببخ .119 31.7 61. 86 7.17 78 39158.63818 98
اىنبفٞخ 1
اتجْبببت ّشبببش
طبب٘س ىجسبب81.8 7117 8.18 75 3811 17 7813 67 3315 9. ٜ
ٗطعبٍ1ٜ
أدٝببببش ٗقتبببب.119 716. 918 77 39158.6331. 11 811. 81 ٜ
ثَٖبسح1
أطيببببي عيبببب.197 7173 8817 31 35178..7916 59 8115 7. ٚ
قبببببببببببببببب٘اِّٞ

درجت انًوافمت

درجت انًوافمت

انترتيب

=======================================================

أٗافق
ثشذح

5

أٗافق
ثشذح

1

أٗافق
ثشذح

9

أٗافق
ثشذح

8.

أٗافق
ثشذح

88

أٗافق

87

أٗافق

83

أٗافق

88

أٗافق

87

أٗافق

86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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انًتوسط انحسببي

االَحراف انًعيبري

و

انعببراث

غير
غير
أوافك
يوافك
أوافك
يوافك
بشذة
بشذة
ك  %ك  %ك  %ك %

درجت انًوافمت

درجت انًوافمت

انترتيب

=======================================================

ٗشببببببببببببشٗط
ثبببببببببببببببببشاٍ
اىت٘اطبببببببببببو
االجتَبع1 ٜ
انًتوسط انحسببي انعبو نهًحور

أوافك
4.30 3..3
بشذة

-

يتض ـ ــح م ـ ــن الج ـ ــدول رق ـ ــم ( )7أن مح ـ ــور أخبلقي ـ ــات اس ـ ــتخدام وس ـ ــائل التواص ـ ــل
االجتمــاعي بــين المســتخدم ونفســو لــدى طالبــات جامعــة الممــك ســعود فــي مدينــة الريــاض

يتض ـ ــمن()26عب ـ ــارة تراوح ـ ــت المتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية لي ـ ــم ب ـ ــين( ،)3.72 ، 1.53وى ـ ــذه
المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة والرابعة من فئات المقياس المتدرج الرباعي ،وتبشير النتيجة
الســابقة إلــى أن اســتجابات أفـراد الد ارســة حــول عبــارات المحــور تتـراوح مــا بــين (موافــق إلــى

موافق بشدة).

يبمــغ المتوســط الحســابي العــام لممحــور()3.19بــانحراف معيــاري ( ،)2.34وىــذا يــدل

عمــى أن ىنــاك موافقــة بشــدة بــين أف ـراد الد ارســة عمــى أخبلقيــات اســتخدام وســائل التواصــل
االجتمــاعي بــين المســتخدم ونفســو لــدى طالبــات جامعــة الممــك ســعود فــي مدينــة الريــاض،

وذلــك يتمثــل فــي موافقــة أف ـراد الد ارســة بشــدة عمــى العديــد مــن أخبلقيــات اســتخدام وســائل
التواصل االجتماعي بين المستخدم ونفسو والتي تتمثل في (أتجنب الدخول إلى مواقع غير
أخبلقية ،وكذلك مراقبة اهلل فـي سـموكيات التواصـل االجتمـاعي ،إضـافة إلـى تجنـب الـدخول

إلـ ــى المواقـ ــع المشـ ــبوىة ،واالمتنـ ــاع عـ ــن اس ــتخدام أسـ ــاليب غي ــر مشـ ــروعة لئلعـ ــبلن عـ ــن
المشاريع).

----------------------------------------------------------------------------
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=======================================================

السؤال الثاني :ما أخالقيات اسوتخدام وسوائل التواصول االجتمواعي بوين المسوتخدم وغيوره

لدى طالبات جامعة الممك سعود يي مدينة الرياض ؟

ولمتعرف عمى أخبلقيات اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتمـاعي بـين المسـتخدم وغيـره

لدى طالبات جامعة الممك سعود فـي مدينـة الريـاض ،تـم حسـاب التكـ اررات والنسـب المئويـة
والمتوس ــطات الحس ــابية واالنح ـ ـراف المعي ــاري الس ــتجابات أفـ ـراد الد ارس ــة ،كمـ ــا ت ــم ترتيـــب

العبارات حسب المتوسط الحسابي لكل منيا ،وذلك كما يمي:
جدول رقم ()8

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول

انًتوسط انحسببي

االَحراف انًعيبري

و

انعببراث

غير
غير
أوافك
يوافك
أوافك
يوافك
بشذة
بشذة
ك  %ك  %ك  %ك %

أٍتْبببببي عبببببِ
ىسسبه ٍيفبد
 73تحتبب٘ ٛعيبب.138 3119 .1. . .15 7 915 76 1917739 ٚ
فٞشٗسبببببببببببد
ٍببببببببببببببببببذٍشح
ى٠خش1ِٝ
اتجْببببببببببببببببببت
اسببببببببببببببتخذاً
اىجٞبّببببببببببببببببد
 78اىشخظببببببببببٞخ .18. 3117 .1. . .15 7 8617 88 1711778
ى٠خببببببببببببشِٝ
ثطشٝقببخ غٞببش
أخالقٞخ 1
اتجْبببت ّشبببش
 8.مببببو ٍببببب ٕبببب٘ .188 3118 .1. . .15 7 8516 85 1816781
غٞش أخالق1ٜ

درجت انًوافمت

درجت انًوافمت

انترتيب

أخالقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين المستخدم وغيره لدى طالبات جامعة الملك سعود

أٗافق
ثشذح

8

أٗافق
ثشذح

7

أٗافق
ثشذح

3
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83
85
7

9

87

8

3

89

انًتوسط انحسببي

االَحراف انًعيبري

و

انعببراث

غير
غير
أوافك
يوافك
أوافك
يوافك
بشذة
بشذة
ك  %ك  %ك  %ك %

اتجْببببببببببببببببببت
اىتَٞٞبببببببببببببببببض .187 3151 .1. . .18 8 781. 76 511578.
اىعْظش1ٛ
اتجْببببببببببببببببببت
.17. 3151 .15 7 817 8 8619 87 1.19786
اىتحبببببببببشٝ
عي ٚاىفتِ 1
أساعبببببببببببببببببٜ
خظ٘طبببببببٞخ .181 3157 .1. . 817 8 7718 65 5318896
اىغٞش 1
اتجْبببت ّشبببش
اىشببببببببببببئعبد
ٗا١خجبببببببببببببس .181 3157 .1. . 817 8 7717 61 531.897
اىَنزٗثببببببببببببخ
ٗاىَشجٕ٘خ1
أسد عيببببببببببببٚ
اٟخبببببببببببببش.185 315. .1. . .18 8 7916 59 5.1.815 ِٝ
ثبببببببببببببببببببببأدة
ٗاحتشاً1
اىتبببببببببببببببببببببضً
ثحببذٗد ٛفبب.185 3169 .1. . .1. . 3817 18 6117813 ٜ
اىنبببببالً ٍبببببي
اٟخش1 ِٝ
احفببح حقبب٘
ببببببببببببببببخ
اىَينٞب
.173 316. .1. . 717 6 3716 97 6717866
اىفنشٝببببببببببببببببخ
ى٠خش1ِٝ
اتقجبببببببببببببببببببببو
االعتبببببببببببببزاس .176 3173 .18 8 717 6 88168887711889
ثظذس سحبت
1

درجت انًوافمت

درجت انًوافمت

انترتيب

=======================================================

أٗافق
ثشذح

8

أٗافق
ثشذح

7

أٗافق
ثشذح

6

أٗافق
ثشذح

6
ٍنشس

أٗافق
ثشذح

1

أٗافق
ثشذح

9

أٗافق
ثشذح

8.

أٗافق
ثشذح

88
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أخالقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر طالبات جامعة الملك سعود

احتبببببشاً ساء
ٗأفنببببببببببببببببببس
اٟخبببببببببببببشِٝ
ٗعببذً اىتقيٞببو
ٍِ قَٞتٌٖ1
اسببتأرُ اىغٞببش
عْببببببذ حفببببببح
ط٘سٌٕ1
اىَجبببببببببببببببدسح
ثبالعتبببببببببببزاس
عْبببذ اءسببببءح
ى٠خش1ِٝ
أشببببسك ثنبببو
ٍببب ٝعجببش عببِ
حجببببببببببببببببببببببٜ
ٗاّتَبببببببببببببئٜ
ى٘طْ1ٜ
احشص عيبٚ
ىفبدح اٟخشِٝ
ٗتجببببببببببببببببببده
اىخجشاد 1
ات٘اطببببببببببببببو
ثبىحبببذٝع ٍبببي
اىغٞببببببش فببببببٜ
حببببببببببببببببببببذٗد
اىَعق٘ه 1

انًتوسط انحسببي

االَحراف انًعيبري

و

انعببراث

غير
غير
أوافك
يوافك
أوافك
يوافك
بشذة
بشذة
ك  %ك  %ك  %ك %

درجت انًوافمت

درجت انًوافمت

انترتيب

=======================================================

.173 3177 .1. . 817 8 88168897319888

أٗافق
ثشذح

87

.169 317. .18 8 8.18 75 7117 56 681.863

أٗافق
ثشذح

83

.163 3185 .15 7 819 83 8.118.97316883

أٗافق
ثشذح

88

.168 3187 .18 8 615 81 8.188.57711888

أٗافق
ثشذح

87

.16. 3188 .1. . 716 87 881987.8918837

أٗافق
ثشذح

86

.168 3183 .15 7 315 8. 8611877811583.

أٗافق
ثشذح

85

 1احسبببِ اى بببِ .16. 3139 .18 8 819 83 7.178388816889
ثبٟخش1 ِٝ

أٗافق
ثشذح

81

اتغبضبببببببببببببٚ
ٗ 8اتسبببٍم ٍببي .163 3137 .1. . 117 77 811583.8318887
اىغٞش 1

أٗافق
ثشذح

89

7

77

7.

88

6

87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5

81

86

88

انًتوسط انحسببي

االَحراف انًعيبري

و

انعببراث

غير
غير
أوافك
يوافك
أوافك
يوافك
بشذة
بشذة
ك  %ك  %ك  %ك %

اتفبعبببببببببببببببببو
ثإٝجبثٞبببخ ٍبببي .168 3137 .18 8 117 77 85168758311885
اٟخش1 ِٝ
اتجببببببببببببببببببببده
اىخجببشاد ٍببِ .158 3138 .18 8 871. 8. 3817 97 7.17838
ٍختيبببببببببببببببب
اىثقبفبد1
اتجْببببببببببببببببببت
اصعبببببببببببببببببب
اٟخببش ِٝفبب.118 3138 315 8. 8718 33 3.1. 1. 7319888 ٜ
أٗقبببببببببببببببببببد
ٍتببببأخشح ٍببببِ
اىيٞو1
تْٖئبببببببببببببببببببببخ
اٟخببش ِٝفبب.169 313. 818 3 8.18 75 86188738715888 ٜ
ٍشبسمبتٌٖ1

المتوسط الحسابي العام لممحور

..60 6..3

درجت انًوافمت

درجت انًوافمت

انترتيب

=======================================================

أٗافق
ثشذح

7.

أٗافق
ثشذح

78

أٗافق
ثشذح

77

أٗافق
ثشذح

73

أوايق
بشدة

-

يتضح من الجدول رقم ( )8أن محور أخبلقيات استخدام وسائل التواصل

االجتماعي بين المستخدم وغيره لدى طالبات جامعة الممك سعود في مدينة الرياض
يتضمن()13عبارة تراوحت المتوسطات الحسابية ليم بين( ،)3.89 ، 3.32وىذه

المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات المقياس المتدرج الرباعي ،وتبشير النتيجة السابقة
إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور جاءت بدرجة(موافق بشدة).
يبمغ المتوسط الحسابي العام لممحور()3.56بانحراف معياري( ،)2.31وىذا يدل عمى أن
ىناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة عمى أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي
----------------------------------------------------------------------------
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بين المستخدم وغيره لدى طالبات جامعة الممك سعود في مدينة الرياض ،وذلك يتمثل في
موافقة أفراد الدراسة بشدة عمى العديد من أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي
بين المستخدم وغيره والتي تتمثل في(االمتناع عن إرسال ممفات تحتوي عمى فيروسات

مدمرة لآلخرين ،وكذلك تجنب استخدام البيانات الشخصية لآلخرين بطريقة غير أخبلقية،
إضافة إلى تجنب نشر كل ما ىو غير أخبلقي ،وتجنب التمييز العنصري)

السؤال الثالث :ما واقع االلتزام بأخالقيات التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي لدى

طالبات جامعة الممك سعود يي مدينة الرياض؟

ولمتعرف عمى واقع االلتزام بأخبلقيات التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي لدى
طالبات جامعة الممك سعود في مدينة الرياض ،تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة ،كما تم ترتيب األبعاد حسب المتوسط

الحسابي لكل منيا ،وذلك كما يمي:

جذول رلى ()3
انًتوسطبث انحسببيت واالَحراف انًعيبري الستجبببث أفراد انذراست حول والع االنتساو
بأخالليبث انتعبيم يع وسبئم انتواصم االجتًبعي نذى طبنببث جبيعت انًهك سعود في
يذيُت انريبض
و

األبعبد

أخالقٞبد استخذاً ٗسببئو اىت٘اطبو االجتَببعٜ
 7ث ِٞاىَستخذً ٗغٞشٓ ىذ ٙطبىجبد جبٍعبخ اىَيبل
سع٘د1
أخالقٞبد استخذاً ٗسببئو اىت٘اطبو االجتَببعٜ
 8ث ِٞاىَستخذً ّٗفسٔ ىذ ٙطبىجببد جبٍعبخ اىَيبل
سع٘د1
انًتوسط انحسببي انعبو نهًحور

انًتوسط االَحراف درجت
انحسببي انًعيبري انًوافمت

انترتيب

3176

.137

أٗافق
ثشذح

8

3179

.138

أٗافق
ثشذح

7

3.03

4.34

أوافك
بشذة

-

يتضــح م ــن خــبلل الج ــدول رق ــم()9أن محــور واق ــع االلتــزام بأخبلقيــات التعام ــل م ــع

وسائل التواصـل االجتمـاعي لـدى طالبـات جامعـة الممـك سـعود فـي مدينـة الريـاض يتضـمن
ببعدين تتمثل في(أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بـين المسـتخدم وغيـره لـدى
طالبـ ــات جامعـ ــة الممـ ــك سـ ــعود  -أخبلقيـ ــات اسـ ــتخدام وسـ ــائل التواصـ ــل االجتمـ ــاعي بـ ــين
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المســتخدم ونفســو لــدى طالبــات جامعــة الممــك ســعود) ،وقــد تراوحــت المتوســطات الحســابية

لؤلبعــاد مــا بــين( ،)3.56 ، 3.19وىــذه المتوســطات تقــع بالفئــة الرابعــة مــن فئــات المقيــاس
المتــدرج الربــاعي ،وتبشــير النتيجــة الســابقة إلــى أن اســتجابات أف ـراد الد ارســة حــول عبــارات
المحور جاءت بدرجة موافق.
يبمغ المتوسط الحسابي العام لممحور()3.43بانحراف معياري( ،)2.32وىذا يدل عمى أن

واقع االلتزام بأخبلقيات التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي لدى طالبات جامعة الممك

سعود في مدينة الرياض جاءت بدرجة موافق بشدة ،حيث يأتي محور أخبلقيات استخدام

وسائل التواصل االجتماعي بين المستخدم وغيره لدى طالبات جامعة الممك سعود بالمرتبة

األولى بمتوسط حسابي()3.56وبانحراف معياري( ،)2.31يميو محور أخبلقيات استخدام
وسائل التواصل االجتماعي بين المستخدم ونفسو لدى طالبات جامعة الممك سعود

بمتوسط حسابي()3.19وبانحراف معياري()2.34
السؤال الرابع :ىل يوجد يروق بين استجابة أيوراد عينوة الدراسوة يوي أخالقيوات اسوتخدام

وسائل التواصل االجتماعي تعزى لمتغير الكمية ؟

لمعرفة إذا ما كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد

الد ارســة حــول أخبلقيــات اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي بــاختبلف متغيــر الكميــة ،تــم
اســتخدام تحميــل التبــاين األحــادي( ،)One Way Anovaوذلــك كمــا يتضــح مــن خــبلل

الجدول رقم( ،)22وذلك عمى النحو التالي:

جذول رلى ()14
َتبئج تحهيم انتببيٍ األحبدي ( )One Way Anovaنهفروق بيٍ يتوسطبث استجبببث أفراد
انذراست حول أخالليبث استخذاو وسبئم انتواصم االجتًبعي ببختالف يتغير انكهيت
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يستوى
يجًوع درجبث يتوسط
ليًت ف
انًجًوعبث
األبعبد
انذالنت
انًربعبث انحريت انًربعبث
.1387
7
أخالليااااابث اساااااتخذاو وسااااابئم ث ِٞاىَجَ٘عبد .169.
انتواصاااااام االجتًاااااابعي باااااايٍ
.1.77 71913
داخو
.1886 768 3.1786
انًستخذو وَفسّ ناذى طبنبابث اىَجَ٘عبد
جبيعت انًهك سعود.
766 3817.6
اىَجَ٘ع
.1371
7
أخالليااااابث اساااااتخذاو وسااااابئم ث ِٞاىَجَ٘عبد .1586
انتواصاااااام االجتًاااااابعي باااااايٍ
.1.33 31873
داخو
.18.8 768 751366
انًستخذو وغيرِ ناذى طبنبابث اىَجَ٘عبد
جبيعت انًهك سعود.
766 711.17
اىَجَ٘ع
.137.
7
ث ِٞاىَجَ٘عبد .15.8
انذرجت انكهيت ألخالليبث
.1.77 31198
داخو
.1.9. 768 731556
استخذاو وسبئم انتواصم
اىَجَ٘عبد
االجتًبعي
766 781855
اىَجَ٘ع

يتضح من خبلل الجدول رقم()22أنو ال توجد ىناك فروقاً ذات داللة إحصـائية بـين

متوســطات اســتجابات أف ـراد الد ارســة حــول أخبلقيــات اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي
بين المستخدم ونفسو لدى طالبات جامعة الممك سعود باختبلف متغير الكمية ،حيث بمغـت

قيمة مستوى الداللة ( ،)2.251وىي قيمة أكبر من()2.25أي غير دالة إحصائياً ،وتبشير
النتيجـة الســابقة إلـى تقــارب اسـتجابات أفـراد الد ارســة عمـى اخــتبلف كميـاتيم حــول أخبلقيــات
اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي بــين المســتخدم ونفســو لــدى طالبــات جامعــة الممــك

سعود.
فــي حــين بينــت النتــائج بالجــدول رقــم()22أن ىنــاك فروق ـاً ذات داللــة إحصــائية عنــد

مس ــتوى ()2.25ب ــين متوس ــطات أفـ ـراد الد ارس ــة ح ــول الدرج ــة الكمي ــة ألخبلقي ــات اس ــتخدام
وسـ ـ ــائل التواصـ ـ ــل االجتمـ ـ ــاعي والمحـ ـ ــور الفرعي(أخبلقيـ ـ ــات اسـ ـ ــتخدام وسـ ـ ــائل التواصـ ـ ــل
االجتماعي بين المستخدم وغيره لدى طالبات جامعـة الممـك سـعود)باختبلف متغيـر الكميـة،

ولمعرفــة اتجــاه الفــروق ولصــالح أي فئــة مــن فئــات متغيــر المســتوى الد ارســي؛ تــم اســتخدام
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اختبــار شــيفيو( ،)Scheffeوذلــك كمــا يتضــح مــن خــبلل الجــدول رقــم ( ،)22وذلــك عمــى

النحو التالي:

جذول رلى (َ )11تبئج اختببر شيفيّ ( )Scheffeنهفروق بيٍ يتوسطبث استجبببث أفراد
انذراست حول أخالليبث استخذاو وسبئم انتواصم االجتًبعي ببختالف يتغير انكهيت
انكهيت
انًتوسط االَحراف
ٌ
انتخصص
األبعبد
انحبسب انعهوو
انحسببي انًعيبري انتربيت
اآلني انتطبيميت
831

أخالليااااااااااابث ميٞخ اىتشثٞخ
اساااااااااااااتخذاو ميٞخ اىحبست
18
وسااااااااااااااااابئم
اٟىٜ
انتواصاااااااااااام
االجتًااااااابعي ميٞخ اىعيً٘
باااااااااااااااااااااااايٍ
81
اىطجٞخ
انًساااااااااتخذو
اىتطجٞقٞخ
وغيرِ
انذرجت
ميٞخ اىتشثٞخ 831
انكهيت
ميٞخ اىحبست
18
ألخالليبث
اٟىٜ
استخذاو
ميٞخ اىعيً٘
وسبئم
81
اىطجٞخ
انتواصم
اىتطجٞقٞخ
االجتًبعي

316.

.13.

3189

.138

3175

.138

3185

.13.

3137

.175

3183

.137

**.187

**.187
-

-

**.187

**.187
-

** دال عند مستوى ().0.0
يتضح من خبلل الجدول رقم( ،)22والذي بيبين نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة حول الدرجة الكمية ألخبلقيات استخدام وسائل التواصل
االجتماعي والمحور الفرعي (أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين
المستخدم وغيره لدى طالبات جامعة الممك سعود) باختبلف متغير الكمية ،حيث يتضح أن
تمك الفروق جاءت بين الطالبات بكمية التربية و كمية الحاسب اآللي ،وذلك لصالح

الطالبات بكمية التربية بمتوسط حسابي()3.62لمحور أخبلقيات استخدام وسائل التواصل
االجتماعي بين المستخدم وغيره لدى طالبات جامعة الممك سعود ،وبمتوسط
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حسابي( )3.47لمدرجة الكمية ألخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،وتبشير
النتيجة السابقة إلى أن الطالبات بكمية التربية يوافقن بدرجة أكبر عمى الدرجة الكمية
ألخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي والمحور الفرعي(أخبلقيات استخدام
وسائل التواصل االجتماعي بين المستخدم وغيره لدى طالبات جامعة الممك سعود)

نتائج الدراسة:
توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج من أىميا ما يمي:
.2أن ىناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة عمى أخبلقيات استخدام وسائل التواصل
االجتماعي بين المستخدم ونفسو لدى طالبات جامعة الممك سعود في مدينة الرياض،

وذلك يتمثل في موافقة أفراد الدراسة بشدة عمى العديد من أخبلقيات استخدام وسائل

التواصل االجتماعي بين المستخدم ونفسو والتي تتمثل في:

-2أتجنب الدخول إلى مواقع غير أخبلقية.

-1مراقبة اهلل في سموكيات التواصل االجتماعي.
-3تجنب الدخول إلى المواقع المشبوىة.

-4االمتناع عن استخدام أساليب غير مشروعة لئلعبلن عن المشاريع.

.1أن ىناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة عمى أخبلقيات استخدام وسائل التواصل
االجتماعي بين المستخدم وغيره لدى طالبات جامعة الممك سعود في مدينة الرياض،

وذلك يتمثل في موافقة أفراد الدراسة بشدة عمى العديد من أخبلقيات استخدام وسائل

التواصل االجتماعي بين المستخدم وغيره والتي تتمثل في:

-2االمتناع عن إرسال ممفات تحتوي عمى فيروسات مدمرة لآلخرين.

 -1تجنب استخدام البيانات الشخصية لآلخرين بطريقة غير أخبلقية.
-3تجنب نشر كل ما ىو غير أخبلقي.
-4تجنب التمييز العنصري.
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.3أن واقع االلتزام بأخبلقيات التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي لدى طالبات جامعة

الممك سعود في مدينة الرياض جاءت بدرجة موافق بشدة ،حيث يأتي محور أخبلقيات
استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين المستخدم وغيره لدى طالبات جامعة الممك
سعود بالمرتبة األولى ،يميو محور أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين

المستخدم ونفسو لدى طالبات جامعة الممك سعود.

.4ال توجد ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات اسـتجابات أفـراد الد ارسـة حـول
أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين المسـتخدم ونفسـو لـدى طالبـات جامعـة

الممك سعود باختبلف متغير الكمية.

.5أن ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2.25بـين متوسـطات أفـراد الد ارسـة
ح ــول الدرج ــة الكمي ــة ألخبلقي ــات اس ــتخدام وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي والمح ــور الفرع ــي
(أخبلقيات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين المستخدم وغيره لـدى طالبـات جامعـة

الممك سعود) باختبلف متغير التخصص ،وذلك لصالح الطالبات بكمية التربية.

----------------------------------------------------------------------------
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المراجع :
أمين،أحمد .)1227( .كتاب األخبلق .مصر .الجيزة:وكالة الصحافة العربية(ناشرون).
ابراىيم ،السعيد .) 1229( .مواقع التواصل االجتماعي وتعزيز تفاعل الثقافات في العصر
الرقمي .بحث منشور .قسم عموم تطبيقية وتكنولوجية .مؤسسة الباحث لئلستشارات البحثية.

القاىرة.

بروكس ،ىيو ،وغوبتا ،رافي .)1227( .وسائل التواصل االجتماعي وتأثيرىا عمى المجتمع .
مصر .القاىرة:المجموعة العربية لمتدريب والنشر.

البمقاسي ،منال .)1226( .الوسائط المتعددة والسوشيال ميديا(النصوص-الصور-الفيديو-

الرسوم-فيس بوك-تويتر-يوتيوب) .مصر .اإلسكندرية:دار التعميم الجامعي.

الجريوي ،عبدالمجيد .)1228( .اتجاىات طبلب السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود نحو
استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية في التعمم وأثر بعض المتغيرات في ىذه

االتجاىات .بحث منشور .عمادة السنة التحضيرية .جامعة الممك سعود .العموم التربوية،)3(2 ،
.336-321

جنيدي ،ميا .)1228( .السوشيال ميديا.مصر:دار العمم لمنشر والتوزيع.
الخريشة،سمطانة.)1226(.أخبلقيات استخدام شبكات التواصل االجتماعي من وجية نظر

مدرسي اإلعبلم والقانون في الجامعات األردنية .رسالة ماجستير في اإلعبلم،كمية اإلعبلم،

جامعة الشرق األوسط ،األردن.

خصاونة ،إبراىيم .) 1225( .شبكات التواصل االجتماعي ومدى تأثيرىا عمى الشباب .بحث
منشور.عمم االجتماع .جامعة البتراء .عمان ،دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع.

بن خميوي ،أسماء .) 1227( .االظطرابات النفسية المرتبطة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي

لدى طمبة الجامعة .بحث منشور .جامعة شقراء .كمية التربية .السعودية .مجمة الجامعة
اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية.222-62 ،)15(4 ،
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الداغر ،مجدي .) 1227( .اتجاىات النخبة المصرية نحو أخبلقيات التغطية اإلعبلمية لؤلزمات

األمنية في مصر بعد 32يونيو 1223م "مواقع التواصل االجتماعي نموذجا" .قسم اإلعبلم .كمية

اآلداب .جامعة المنصورة  ،مصر.

الدرويش ،أحمد .) 1225( .واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعميم لدى طمبة كمية

المعممين بجامعة الممك سعود .بحث منشور .جامعة الممك سعود.مجمة اتحاد الجامعات العربية

لمبحوث في التعميم العالي.221-92 ،)34(1 ،

رضا ،بن مقمة .) 1221( .الثقافة الدينية لمطالب ودورىا في عبلج اإلنحبلل األخبلقي في

الجامعة.أطروحة دكتوراه .قسم عمم االجتماع.كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية .جامعة

الجزائر:الجزائر.

الرويني ،أحمد .)1228( .مشاركة األفراد في وسائل اإلعبلم .مصر:دار العمم واإليمان لمنشر
والتوزيع ،دار الجديد لمنشر والتوزيع.

الزعبوط ،سمية .) 1225( .تقييم واقع الممارسات األخبلقية الناجمة عن استخدام شبكات
التواصل االجتماعي من وجية نظر طمبة العموم التربوية في جامعتي البمقاء التطبيقية واإلسراء.

عمان .مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العالي.258-242 ،)35(1 ،
ّ
الصالح ،إكرام .) 1228( .دور الممارس العام في مواجية التغير في النسق القيمي لدى الطالبة
الجامعية الناتج عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي من خبلل النموذج المعرفي .بحث

منشور .الجامعة اإلسبلمية .كمية خدمة المجتمع .قسم عمم االجتماع .السعودية .مجمة الجامعة

اإلسبلمية لمبحوث اإلنسانية.139-124 ، 1 ،

العباد ،أيمن .)1226( .المسئولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي:دراسة مقارنة

 .الرياض .القانون واالقتصاد.

عبدالغفار ،فيصل .)1225( .شبكات التواصل االجتماعي .األردن .عمان .الجنادرية لمنشر

والتوزيع.
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العبيد ،إبراىيم .) 1224( .آثار مواقع شبكات التواصل االجتماعي عمى طبلب كمية التربية
بجامعة القصيم من وجية نظرىم (التويتر نموذجا) .بحث منشور .قسم أصول التربية .كمية

التربية .جامعة القصيم  .القصيم.

العتيبي ،غادة .)1228( .واقع توظيف شبكات التواصل االجتماعي (الفيسبوك والتويتر) في
التعميم من وجية نظر معممات المرحمتين الثانوية والمتوسطة في مدينة الرياض .بحث منشور.

اسيوط .المجمة العممية لكمية التربية لمبحوث والنشر العممي.149-112 ،)34(3 ،

عثامنة ،نزيية .)1227( .تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى القيم االجتماعية لمطمبة
الجامعيين .رسالة ماجستير .قسم عموم اإلعبلم و اإلتصال .كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية.

جامعة محمد بو ضياف .الجزائر.

العنزي ،عبدالعزيز .) 1226( .دور اإلدارات المدرسية في دولة الكويت في مواجية مخاطر
وسائل التواصل االجتماعي .رسالة ماجستير.جامعة آل بيت .كمية العموم التربية .قسم اإلدارة

التربوية.األردن.

قاسمي ،أحمد ،وجداي ،سميم .)1229( .تأثير مواقع التواصل االجتماعي عمى األمن المجتمعي

لمدول الخميجية .برلين-ألمانيا .المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية

واالقتصادية.

لحموح ،سميرة .)1228( .دور مديري المدارس الثانوية في قصبة المفرق في توعية الطمبة نحو
االستخدامات السمبية لوسائط التواصل االجتماعي .أطروحة دكتوراه .كمية العموم التربوية .قسم

اإلدارة التربوية.

المعيذر ،ريم .)1225( .أثر شبكات التواصل االجتماعي عمى األمن الفكري لدى طالبات
المستوى الجامعي .جامعة األزىر .مجمة كمية التربية.634-623،)264(1 ،
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مؤيد ،ىيثم .) 1226( .دراسة مؤيد عن (إدمان مواقع التواصل االجتماعي وعبلقتو بمنظومة

القيم االجتماعية واألخبلقية لدى الشباب الجامعي المصري والسعودي :دراسة مقارنة في اطار

نظرية رأس المال االجتماعي) تم االسترداد من:

https://www.researchgate.net/publication/329523372_adman_mwaq_alt

wasl_alajtmay_wlaqth_bmnzwmt_alqym_alajtmayt_walakhlaqyt_ldy_alshb

ab_aljamy_almsry_walswdy_drast_mqarnt_fy_atar_nzryt_ras_almal_alajt
may_Addiction_to_social_networking_sites_and_its_rela

آل مشافي ،سعيد .)1229( .الضوابط األخبلقية الستخدام وسائل االتصاالت في ضوء التربية
اإلسبلمية وتطبيقاتيا التربوية .رسالة ماجستير .قسم التربية اإلسبلمية و المقارنة  .كمية التربية.

جامعة أم القرى .مكو.

النفيسة ،نورة .) 1228( .اتجاه الشباب نحو دور وسائل التواصل االجتماعي في إثارة القضايا
االجتماعية في المجتمع السعودي (تويتر أنموذجا) .رسالة ماجستير .قسم الدراسات االجتماعية.

جامعة الممك سعود .الرياض.

اليدى ،باسماعيل .)1228( .استخدام موقع السناب شات في أوساط مراىقي الثانويات
بورقمة.رسالة ماجستير منشورة .جامعة قاصدي مرباح بورقمة .كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية.
قسم عموم اإلعبلم واالتصال.

الوحش ،ىالة .) 1229( .القيم البلزمة لطبلب الجامعات المصرية لمتعامل اإليجابي مع مواقع

التواصل االجتماعي.جامعة األزىر.مجمة كمية التربية.118-279،)281(1،
الييئئة

العامة

لئلحصاء.

(.)1229

تم

االسترداد

من

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/nshr_msh_tnmy_lshbb_lswdy

. _2019.pdf

و ازرة اإلعبلم بالمممكة العربية السعودية .)1227( .األخبار .تم االسترداد من
https://media.gov.sa/index.php/ar/news/1033
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