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Abstract:  

 This study aims to reveal the effect of social media on adolescents 

among a sample of high school students in Morocco. In fact, the 

study sample consisted of 68 male and female students equally.to 

begin with, the importance of the research was manifested in its 
being a subject of study, within a theoretical framework in which 

psychology, neurology and information communication technology 

interact, with the aim of highlighting the impact of these means on 

the individual in general, and clarifying the brain changes caused by 

emotional and cognitive functions in particular. Thus, we will conduct 
an exploratory study on the percentage of social media use among 

high school students, and clarify the differences related to excessive 

access to social media according to the gender variable, in order to 

clarify the impact of social media on the mental health of adolescents, 

and its relationship to some disorders in this category, and provide a 

neuro-cognitive explanation about the impact that these means can 
have on the individual. To achieve the above, we conducted a field 

study using the Young Scale to measure the intensity of social media 

use among adolescents. The results of the study concluded that 

adolescents use social media at an average level, and there are no 

differences in their use between the sexes, and there is no 
relationship between the level of intensity of their use and gender. 

Key words: Social Media; Teens; Young Scale; Mental Disorders; 

Neurological Changes; Mental Changes. 
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 تأثير وسائل التواصل االجتماعي عىل المراهقير  
 

 3 عبد المنعم الكعيوش

 4بنعيىس زغبوش

 
 الملخص

ن لدى تهدف هذه الدراسة  إىل الكشف عن تأثير وسائل التواصل االجتماعي عىل المراهقير
تلميذا  68عينة من تالميذ السلك الثانوي التأهيىلي بالمغرب. تكونت عينة الدراسة من 

ي كونه موضوعا للدراسة 
ن
ن الذكور واإلناث. وتجلت أهمية البحث ف وتلميذة بالتساوي بير

نورولوجيا والمعلوميات، بهدف إبراز تأثير ضمن إطار نظري يتفاعل فيه علم النفس وال
ي تحدثها عىل الوظائف 

ات الدماغية الت  هذه الوسائل عىل الفرد عامة، وتوضيح التغير
الوجدانية والمعرفية بشكل خاص. وبذلك، سنقوم بدراسة استطالعية حول نسبة 

، وتو  ضيح الفروق استعمال وسائل التواصل االجتماعي لدى تالميذ السلك الثانوي التأهيىلي
ي الولوج لمواقع التواصل االجتماعي وفق متغير الجنس، بغية توضيح 

ن
المتعلقة باإلفراط ف

، وعالقتها ببعض  ن مدى تأثير وسائل التواصل االجتماعي عىل الصحة النفسية للمراهقير
ي  ي حول ما يمكن أن تحدثه هذه -االضطرابات عند هذه الفئة، وتقديم تفسير عصت 

ن
معرف

أثير عىل الفرد. ولتحقيق ما سبق، قمنا بدراسة ميدانية باستخدام مقياس الوسائل من ت
. وخلصت نتائج  ن ن المراهقير يونغ لقياس شدة استعمال وسائل التواصل االجتماعي بير
ن يستعملون وسائل التواصل االجتماعي بمستوى متوسط، وال  الدراسة إىل أن المراهقير

، كما  ن ن الجنسير ي استعمالها بير
ن
ن مستوى شدة استعمالها  توجد فروق ف ال توجد عالقة بير

 .والجنس

؛ المراهقون؛ مقياس يونغ؛ االضطربات : الكلمات المفتاحية وسائل التواصل االجتماعي
ات الذهنية ات العصبية؛ التغير  .النفسية؛ التغير

 : المقدمة
، ظاهرة ملفتة  ن ن المراهقير ، بير  االنتشار الواسع لوسائل التواصل االجتماعي

ّ
ي الحديث، لكون يعد ي المجتمع البشر

ن
للنظر ف

ن لها، مما أدى إىل تزايد القلق حول استعمالها المكثف، وإدمانها الواسع. فمن طبيعة اإلنسان   المستخدمير
ن أكير المراهقير

أنه ال يعيش بمفرده وال بمعزل عن اآلخر، بل ال بد أن يتواصل مع اآلخر، ألن التواصل جوهر الصحة النفسية والسواء 
، رغم أن اآلخر قد يصبح جحيما، حسب تعبير سارتر  (، عندما يصعب التواصل 2008)نقال عن: زغبوش، 1944النفسي

اضية، تغيب فيها حدود  ي ربط عالقات اجتماعية جديدة بطريقة افي 
ن
، ساهم ف معه. فظهور وسائل التواصل االجتماعي

ات عىل مستوى شخصي ة األفراد وسماتهم وقدراتهم وعالقتهم باآلخرين، وقد الزمان والمكان. هذا األمر قد يحدث تغير
ات عىل اشتغال الدماغ والوظائف الذهنية.  ي تغيير

ن
 يتسبب ف

ن اإليجابية والسلبية ات لوسائل التواصل االجتماعي عىل مجاالت الحياة كافة، تتأرجح بير  ومما الشك فيه وجود تأثير
اجع الصحة النفسية للفرد . فقد ثبت أن إدمان هذه الوسائل(2014)السويدي،  ، (Kolliakou, et al., 2020) مرتبط بي 

ي تمرر من خالل هذه الوسائل
 ,Strickland) وتدهور العالقات الوجدانية، وتأثرها بالسلوكات المنحرفة والشاذة، الت 

 & ,Hussain, Wegmann, Yang)، مع تأكد ارتباطها بأعراض بعض االضطرابات الذهنية مثل االكتئاب، والقلق (2014

Montag, 2020) ورة وجودية للفرد، وأضحت وسيلة لمحاربة العزلة، والرتابة. كما قد . ورغم ذلك، فقد أصبحت ضن

، وفضاء لإلفصاح عن المشاعر وكشف الذات، وتبادل التجارب العاطفية  تكون داعمة للتخفيف من القلق االجتماعي
(Valkenburg & Peter, 2007) وات ي تغير طبيعة السير

ن
ي مقابل ذلك، قد تصبح سببا ف

ن
ن األفراد. وف ، وتحقيق التعاطف بير

جاعها، مما يؤثر عىل 2014الذهنية )راجع: زغبوش، (، وإحداث مسارات وأشكال جديدة للتذكر وتخزين المعلومات واسي 
 الفرد معرفيا، ووجدانيا، وسلوكيا. 

ات معرفية ووجدانية لدى مستعميله، وخاصة لدى ومما ال شك فيه، أن ظهور اإلعالم االجت ي حدوث تغير
ن
ماعي ساهم ف

ها عىل أدمغتنا  ة عن محتوى وسائل التواصل االجتماعي وتأثير ت دراسات كثير ، وقد انتشر ن الجيل الحاىلي من المراهقير

                                                           
 kmounim@yahoo.fr جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، المغرب  ،الباحث ،
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ي تح
ات الت  دث عىل مستوى بينة وصحتنا الذهنية. من هذا المنطلق، برزت أهمية هذا الموضوع، عىل اعتبار أن التغير

، المعتمد باألساس عىل مواقع التواصل  ي الجيل الرقمي
الدماغ ووظائفه، يمكن أن تفش ظهور سلوكات لدى مراهق 

 ، ن بوسائل التواصل االجتماعي ي سلوكات المراهقير
ن
ات ف ي التواصل والتعبير وربط العالقات. إن عالقة التغير

ن
االجتماعي ف

ي هذا ال
ن
 إشكالية مركزية ف

ّ
اوح أعمارهم تعد ن الذين تي  ها عىل المراهقير ي البحث عن مدى تأثير

ن
مقال، مما تطلب التفكير ف

ن  ي استعمالها، حت  يتمكن اآلباء  19و 14بير
ن
ن ف ن الجنسير سنة؛ ومعرفة نسبة انتشارها بينهم، والفروقات المممكنة بير

بوية والتعليمية من تكوين تصورات علمية حولها  ، واتخاذ قرارات مالئمة بخصوصها، والساهرون عىل الشوؤن الي 
ي بلورة هذه اإلشكالية من األسئلة التالية: 

ن
ن ف ، منطلقير ن ي خدمة المراهقير

ن
 وتوجيهها لتكون ف

 ؟ ن ي صفوف المراهقير
ن
 ما مدى انتشار استعمال وسائل التواصل االجتماعي ف

 ؟ ن ي تحدثها وسائل التواصل االجتماعي لدى المراهقير
 ما اآلثار الت 

 ؟ ماعالقة وسائل ن  التواصل االجتماعي بالصحة النفسية لدى المراهقير

 ؟ ي استعمال وسائل التواصل االجتماعي
ن
ن ف ن الجنسير  هل توجد اختالفات بير

ن علم النفس والنورولوجيا والمعلوميات لمناقشة هذا الموضوع، قصد  ومن ثم، تهدف الدراسة إىل إبراز أهمية التفاعل بير
ي تؤدي

ات الدماغية الت  ي  توضيح التغير ي الوظائف الوجدانية والمعرفية بشكل خاص، وتقديم تفسير عصت 
ن
ات ف -إىل تغير

ي حول ما يمكن أن تحدثه وسائل التواصل االجتماعي عىل شخصية المراهق بشكل عام. 
ن
 معرف

نيت،  ، مجموعة من التطبيقات عىل األجهزة الذكية المتصلة باألني   وسائل التواصل االجتماعي
ّ
ي هذا السياق، تعد

ن
وف
 الشبكات االجتماعية، من ي

ّ
ي التواصل مع اآلخرين وتحميل مجموعة من الوسائط المتنوعة. كما تعد

ن
ستعملها األفراد ف

، وإجراء اتصاالت مع Ellison (2007)و Boyd منظور نيت، تسمح لألفراد بإنشاء ملف شخصي ، خدمات قائمة عىل االني 
اض ، وتكوين صداقات جديدة بطريقة افي  ن ية، ومشاركة المعلومات، والتفاعل، وإنشاء مجموعات، وقد أفراد مختلفير

ي هذه الدراسة مفهوم يحيل عىل قياس مستوى 
ن
تختلف طبيعة وتسميات هذه االتصاالت من موقع إىل آخر. إنها ف

، الذين يتابعون دراستهم بالمستوى الثانو  ن نيت لدى المراهقير ي استعمالها من طرف العينة بواسطة مقياس إلدمان األني 
ي انصبت عىل دراسة 

ين جملة من األبحاث الت  . ومن ثم، سنناقش موضوعنا انطالقا من تأطير نظري له، مستحضن التأهىلي
، إضافة إىل دراسة ميدانية معتمدها اختبار  ات العصبية والذهنية الناتجة عن استعمال وسائل التواصل االجتماعي التغير

، بغية رصد  ي شدة  استعمال وسائل التواصل االجتماعي
ن
ن والكشف عن الفروق ف ن المراهقير مدى انتشار هذه الوسائل بير

 . ن ن الجنسير  استعمالها بير

 وسائل التواصل االجتماعي واإلنسان  .1
ن  كير

ي السنوات القليلة الماضية، وأصبح الي 
ن
ة ف ، زيادة كبير ن شهد استخدام مواقع الشبكات االجتماعية، من طرف المراهقير

ايد عىل الصور  ن ي بشكل مي 
ي الذائ 

، كما تبق  وسيلة إلنشاء عالقات (Boursier, Gioia, & Griffiths, 2020a) والعرض المرئ 
ي وسمت حياة 

ايدا من مشاكل الحياة اليومية الت  ن اجتماعية جديدة، وامتدادا واسع النطاق للمؤانسة العادية، وتحررا مي 
ي  راألجيال السابقة. لكن وسائل التواصل االجتماعي أدت إىل ظهو 

ن
ات عىل حياة اإلنسان الشخصية واالجتماعية ف تغير

وات المعرفية والوجدانية لدى اإلنسان، (2014)السويدي،  جميع المجاالت  ، مما قد يغير طرق التفكير ومسارات السير
ي استعمال هذه الوسائل إىل تحوالت معرفية ووجدانية وسلوكية، وظهور أساليب جديدة للتوا

ن
صل وقد يؤدي اإلفراط ف

، تعمل عىل تحطيم قيود الزمان والمكان، وقد يؤدي إدمان استعمالها إىل تدهور الصحة (2014)زغبوش،  االجتماعي 
ي عملية (Kolliakou, et al., 2020) النفسية للصغار أو الكبار عىل حد سواء

ن
. كما أحدث ظهور هذه الوسائل ثورة ف

،  التواصل االجتماعي  ي
ن
ي (2016)الصواف

ن
ه الكبير عىل العالقات االجتماعية، والروابط األيرية، والنظام ، تمثل ف  تأثير

. وقد أشار ريفل ) ( إىل أن وسائل التواصل االجتماعي أصبحت شبكات عالمية، يستطيع كل العالم أن 2018التعليمي
ي غياب تام للقيود الثقافية واألعراف المحلية. 

ن
 يتحدث مع من يريد ويتبادل معه، ف

ي كما أدى ظه
ور هذه الوسائل إىل تطور وسائل تخزين المعلومات وتنوعها، إذ لم يعد االعتماد عىل الذاكرة البيولوجية الت 

ي للحفاظ عىل غزارة المعلومات المتوفرة حاليا 
؛ كما (2014)زغبوش،  قد يطالها النسيان، وال حت  التوثيق عىل الورق يكقن

ن األكي  من  جاعها من طرف أصبح التخزين الرقمي يشكل الحير عملية االحتفاظ بالمعلومات، نظرا لسهولة تبادلها واسي 
المستعمل. ويمكن أيضا استخدام هذه الوسائل ألغراض عالجية بالنسبة لألفراد الذين يعانون من التوحد، مثال؛ نظرا 

، وجود إمكانية لتجريب سيناريوهات اجتماعية، من خ الل استكشاف مهاراتهم النجذاب هؤالء للشاشة الزرقاء، وبالتاىلي
اضية والتعاون معها   ,Finkenauer, Pollmann, Begeer)االجتماعية التواصلية وتحسينها، والتفاعل مع شخصيات افي 

& Kerkhof, 2012)حسب ، Griffiths (2017 ،)و  Kuss. إضافة إىل ذلك، أصبح استخدام وسائل التواصل االجتماعي
 بالنسبة لع

ً
 مهما

ً
 ترفيهيا

ً
، والتعبئة السياسية. نشاطا ديد من الناس، وتتيح كذلك فرصا غير مسبوقة لالتصال االجتماعي

( أشارا إىل أن األجيال 2013) McKinneyو Choudhuryوإذا كانت هذه الوسائل تعمل عىل تعزيز القدرات المعرفية، فإن 
ن المعلومات بشعة كافية، تسمح  ي تكي  مع هذه الوسائل، تعمل عىل تطوير المهارات الالزمة للمعالجة المتوازية وترمير

الت 
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أن االعتماد المفرط عىل (Kuss & Griffiths, 2017) لهم بالتكيف مع هذه الثورة الرقمية فائقة الشعة. وأظهرت دراسة 
ي هذه 

ن
ي المهارات االجتماعية، وانخفاض القدرة والقابلية عىل االحتفاظ بالمعلومات. أما ف

ن
الوسائل يؤدي إىل نقص ف

ي ومعاونوه  ي معالجة (He, Liu, Guo, & Zhao, 2011)دراسة هتر
ن
نيت لديهم عجز ف ي استخدام األني 

ن
ن ف ن أن المفرطير ، فتبير

 االضطرابات.  الوجوه، وهذا العجر غالبا ما يرتبط بمجموعة من
ية، إذ تجعل معظم  ي الطبيعة البشر

ن
ز أسوأ ما ف ورة باعتدال، وقد تي  من جهة أخرى، فقد ال تستخدم هذه الوسائل بالضن

، وغير قادرين عىل الحكم السليم وضبط النفس  ي والواقعي
اضن ن االفي  الناس غير قادرين عىل تحقيق توازن مثاىلي بير

ن الناتجة عن التنمر LeBlanc (2012. وقد أشار (2017)غرنفليد،  ي عمليات انتحار المراهقير
ن
ة ف ( إىل تسجيل زيادة كبير

ي صفوف المراهقات
ن
، ف ، وبشكل أكي  ن أصبحوا يعانون من  .عي  وسائل التواصل االجتماعي وما يثير القلق، هو أن المراهقير

ي الفهم واالنتقاد واإلحساس، واالكتئاب، ونقص االنتباه 
ن
، بسبب استعمال ( Choudhury & McKinney, 2013)نقص ف

ن أشار  ي حير
ن
. ف ( إىل أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي 2013) McKinneyو Choudhuryوسائل التواصل االجتماعي

ي 
ن بشكل مفرط، أدى إىل ارتفاع معدالت العنف بينهم، وأصبحوا أقل تعاطفا، وأثر ذلك عىل أدمغتهم الت  ن المراهقير بير

ي سن المراهقةيجرى إعادة ت
ن
ي الميل نحو  شكيلها بشكل مقلق، وقد حدد علماء األعصاب منطقة من الدماغ ف

ن
تتحكم ف

ي استعمال هذه الوسائل. 
ن
ي يتأثر نموها باإلفراط ف

 األنانية وعدم التعاطف، والت 

، إىل أن استخدام وسائل التواص(Clayton, Nagurney, & Smith, 2013) كما أشارت نتائج إحدى الدراسات  ل االجتماعي
ن األزواج واألصدقاء، والمساهمة  ي العالقات الشخصية؛ وإنتاج عالقات سلبية بير

ن
، يؤدي إىل اختالل ف ي

بشكل غير عقالئن
ي االنفصال والطالق، والمساعدة عىل الخيانة الزوجية. كما يجد األفراد الذين يتفاعلون مع األخرين من خالل الشاشة، 

ن
ف

ي التواصل وجها لوجه. ويشير والمدمنون عىل وسائل التواص
ن
ة ف Lord (2013 ) ل االجتماعي منذ سن مبكرة، صعوبة كبير

ي الحياة االجتماعية والعاطفية لألفراد. 
ن
 إىل أن انتشار وسائل التواصل االجتماعي أدى إىل تغير كبير ف

، فقد أظهرت نتائج دراسة مقارنة  ي
ن
تخدام وسائل التواصل الس  (Jackson & Wang, 2013)أما عىل المستوى الثقاف

ن يقضون وقتا أكي  عىل  ( والثقافة الفردية )الواليات المتحدة(، أن األمريكير ن ن الثقافية الشمولية )الصير ، بير االجتماعي
ي الثقافة الشمولية قد 

ن
. فالنتائج تشير إىل أنه ف ن  أهمية من نظرائهم الصينيير

وها أكير ، واعتي  مواقع التواصل االجتماعي
، تكون أهمية األ  ن وسائل التواصل االجتماعي ن الصينيير يرة واألصدقاء مسؤولة، جزئًيا، عن ضعف استخدام المشاركير

ي تقرير سابق 
ن
ي الثقافة الفردية، تقدم هذه الوسائل دعما أقل للصداقات. وف

ن
 & Trepte)واعتبارها غير ذي أهمية. بينما ف

Masur, 2016)  ن خمس دول، أشارت النتائج إىل ي مشاركة حول مقارنة بير
ن
أن االختالفات الثقافية تلعب دورا ف

ي مواقع التواصل االجتماعي 
ن
ن لمعلومات حميمية وتفاصيل حول حياتهم ف  .المستعملير

 وسائل التواصل االجتماعي والصحة النفسية .2

يكالند  ي استخدام وسائل التواصل االجتم (Strickland, 2014)تشير دراسة سي 
ن
ن اإلفراط ف اعي وتدهور إىل وجود عالقة بير

. وهو أمر أكده ن ن أشار إىل أن استخدام مواقع الشبكات االجتماعية، مثل Pantic  (2014الصحة النفسية للمراهقير ( حير
Facebook ( ات طويلة، قد تكون له عالقة بأعراض االكتئاب واضطرابات أخرى. كما توصلت دراسة يونس ( 2016لفي 

ن إ فراط استعمال وسائل التواصل االجتماعي واالضطربات النفسية، مع عدم إىل وجود عالقة طردية دالة إحصائيا بير
ي مراجعة صينية 

ن
ي الجنس عىل مستوى استعمالها. أما ف

ن
 ,Hussain, Wegmann, Yang, & Montag)وجود فروق ف

دراسات، دراسة أولية، أفضت إىل اإلبقاء عىل عشر منها كانت موضوع االشتغال، فقد تضمنت ثمان  35لحواىلي  (2020
ن وجدت أرب  ع دراسات ارتباطا  ي حير

ن
ن أعراض االكتئاب واضطراب استخدام هذه المواقع، ف ، ارتباطات بير من أصل عشر
ي دراسة مقاِرنة أخرى 

ن
ن أعراض القلق واستخدام هذه الوسائل. أما ف ن وجود (CSK, et al., 2018)وثيقا بير ، فتبير

ني ي استعمال االني 
ن
ت، حيث تختلف مخاطر إدمان وسائل التواصل االجتماعي من دولة اختالفات إقليمية وجغرافية ف

ن كشفت دراسة  ي حير
ن
 ,Wong) ألخرى، وترتبط بنوعية برنامج التثقيف الصحي الخاص بكل دولة فيما يتعلق باإلدمان. ف

et al., 2020)ن عليها يعانون من ض ائقة نفسية ، أن وسائل التواصل االجتماعي لها آثار صحية سلبية، وأن المدمنير
ي النوم، ولديهم أعراض اكتئابية وقلق. 

ن
 واضطراب ف

أهمية وسائل التواصل االجتماعي عىل  (Brooks, et al., 2020)وعىل النقيض من ذلك، أكدت نتائج دراسات أخرى 
الصحة النفسية للفرد، وما لها من فائدة صحية ومحاربة للعزلة، عىل سبيل المثال، أثناء الحجر الصحي الذي فرضه  

ي السياق نفسه، أظهرت دراسة19-كوفيد
ن
، أن الدعم االجتماعي المقدم عي  الشبكات (Lopez-Zafra, et al., 2019) . وف

ي الوقاية من اإلكتئاب. كما أثبتت دراسة أخرىاالجتماعي
ن
 ,Valkenburg & Peter) ة من األيرة واألقران، يلعب دورا هاما ف

ابط، من خالل الكشف عن الذات،  (2007 أن التواصل عي  الشبكات االجتماعية، يعزز الصداقات المقربة ومشاعر الي 
ا أن التواصل Konstantikaki (2008وIoannidouوتبادل التجارب العاطفية، بل ذهب  ( أبعد من ذلك، عندما اعتي 

ن الطبيب والمعالج. لكن دراسة جيودا  ي فعاليته العالجية العالقة بير
ن
المتعاطف الفعال، عي  هذه الوسائل، يشبه ف

ت أن زيادة ساعات استخدام وسائل التواصل االجتماعي  (Gioia, Griffiths, & Boursier, 2020)ومعاونوه   من اعتي 
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، مرتبط بعدم الرضا عن وزن الجسم وصورته، وتراجع تقدير الذات، ألن هذه المنصات تتوفر عىل  ن طرف المراهقير
ن صورة الجسم، والرفع من إمكانية تقدير الذات، وتحقيق الذات عي  إنشاء محتوى لصور  تطبيقات تعمل عىل تحسير

ن الجسم متحكم فيه. ويعتي  االستخدام الحاىلي لوسائل التو  ن الشباب والمبدعير اصل االجتماعي من قبل المستخدمير
ي والبحث عن االهتمام، من خالل المشاركة 

وي    ج الذائ  جسية للي  ، وسيلة سهلة لتحقيق األهداف الين ي
للمحتوى المرئ 

ن صورة الذات، وذلك عن طريق تعزيز حلقة التغذية الراجعة  الذاتية وتسويق الصورة الذاتية، أو سيلفيات لتحسير
ي هذا السياق، بينت دراسة كاسال (Boursier, Gioia, & Griffiths, 2020b) كافأة السلوكية القائمة عىل المظهرللم

ن
. وف

(Casale, Fioravanti, & Rugai, 2016)  .جسية  أن وسائل التواصل االجتماعي تعتي  البيئة المثالية لتحقيق أهداف الين

ي هذه الوسائل عىل األزمات  (Kolliakou, et al., 2020) من جانب آخر، أكدت دراسة
ن
حول تأثير المحتوى المنشور ف

النفسية، أنه كلما كان المحتوى الرقمي مرتبطا بالصحة الذهنية إال وزادت األزمات النفسية، وظهر أن لهذا المحتوى 
ن له. كما كشفت دراسة  ,Rosen, Whaling, Carrier, & Rokkum) الرقمي آثارا سلبية عىل الصحة الذهنية للمتابعير

2013; Anthony, 2013) ن ي حير
ن
، وجود تأثير لوسائل التواصل االجتماعي عىل ظهور بعض أعراض االضطرابات الذهنية. ف

ن مشاركة  (Boursier, Gioia, & Griffiths, 2020b)أكدت نتائج دراسة بورسي  ا قوًيا بير
ً
الدراسات السابقة، ووجدت ارتباط

ي استخدام
ن
ن أظهرت نتائج  اإلناث ف ي حير

ن
ام الذات، واالضطرابات النفسية األخرى. ف ي احي 

هذه الوسائل واالكتئاب، وتدئن
ي (Lee, Ahn, Min, & Kim, 2020)دراسة 

ي واألفكار االنتحارية ارتبطت بشكل كبير بالمجموعة الت  ، أن المزاج االكتئائ 
، تستخدم الهواتف الذكية ي مواقع التواصل االجتماعي

ن
ي الدراسة، والتعليم، مقارن ف

ن
ي تستعمله ف

ة بالمجموعات الت 
فيه. ومن جهة أخرى، كشفت دراسة  أن األفراد الذين يستعملون وسائل  (Engelberg & Sjöberg, 2004)واأللعاب، والي 

ي دراسة
ن
 ,Kelly, Zilanawala) التواصل االجتماعي بكثافة، يميلون إىل الشعور بالوحدة، وتكون لديهم قيم منحرفة. أما ف

Booker, & Sacker, 2018)  فكشفت أن ، ن حول ارتباط وسائل التواصل االجتماعي باألعراض االكتئابية لدى المراهقير
ار مرتبطة  قوة االرتباط أكي  عند الفتيات منه بالنسبة الذكور، كما أن زيادة استعمال هذه الوسائل يؤدي إىل أضن

ي دراسة عربية )العازمي 
ن
، باالكتئاب. أما ف ي ، فتوصلت إىل أن شدة استعمال 2017 والمرتح  ن (، أنجزت حول المراهقير

، مع عدم وجود فروق ذات داللة 57.14وسائل التواصل االجتماعي متوسطة، وبنسة  %، ولها ارتباط بالقلق االجتماعي
ي استعمالها. 

ن
ن ف ن الجنسير  إحصائية بير

، يمكن القول، من خالل الدراسات السابقة، إن تأثير وسائل  ن التواصل االجتماعي عىل اإلنسان، وخاصة فئة المراهقير
ة، كمساعدة األفراد عىل االتصال  ن أن لهذه الوسائل إيجابيات كثير أصبح جلّيا، ويطال معظم مجاالت الحياة؛ فقد تبير

ة ومتنوعة، والتواصل الدائم مع اآلخرين، متجاوزة قيود الزمان والمكان، ومحاربة الملل، ونسج عالقات اجتماعية جديد
ي الواقع. كما تعتي  وسيلة لتبادل المعلومات واألفكار ومهارات الحياة. لكن، ال تخلو هذه الوسائل 

ن
قد يستحيل تحقيقها ف

ات غير مرغوب فيها عىل األفراد، قد تشكل خطرا عليهم، وقد تمس حياتهم الخاصة وصحتهم الجسدية  من تأثير
ي ظهور أعراض والنفسية والذهنية. فقد ينتج عن اإلفرا

ن
ا ف ي استعمالها، إما اضطرابات ذهنية، أو قد تكون سببا مبايرر

ن
ط ف

لهذه اإلضطرابات، ومن بينها االكتئاب والقلق، وبعض السمات الشبيهة بأعراض اضطرابات أخرى، مثل التوحد. كما 
ات أشارت مجموعة من الدراسات المعتمدة عىل تقنيات التصوير الحديثة، إىل أن هذه الوسائل  ي الدماغ تغيير

ن
تحدث ف

ن وسائل التواصل االجتماعي واالضطرابات  عصبية قد تصيب بنية الدماغ ووظيفته ككل. كما يمكن القول إن العالقة بير
ا بقوة، وأن قوة هذه العالقة تختلف حسب طبيعة الدراسات والثقافات. لكن هذه العالقة، بالمقابل، قد تؤثر  حاضن

ي الصحة الذهني
ن
ي ف  ة لألفراد، كما يمكن أن تشكل بيئة مالئمة من أجل تخفيف بعض المعاناة النفسية. بشكل سلت 

 الدراسة المنهجية .3
ن لدى  ي تأثير وسائل التواصل االجتماعي عىل المراهقير

ن
، للبحث ف ي الكمي التحليىلي

تتوّسل هذه الدراسة المنهج الوصقن
 العناض التالية:  عينة من تالميذ السلك الثانوي التأهيىلي بالمغرب، وتتأسس عىل

 . فرضيات الدراسة1.3
ي تمت 

ن لها ارتباط باألسئلة الت  ن إجرائيتير بعد اإلجابة عن السؤال الرئيس من خالل إطاره النظري، تبلورت لدينا فرضيتير
ي سنعمل عىل التحقق منها تجريبيا. 

 صياغتها انطالقا من إشكالية موضوع الدراسة، والت 

ي شدة استعمال وسائل التواصل االجتماعي تعزى لمتغير الجنس. الفرضية األوىل: ال توجد 
ن
 فروق ذات داللة إحصائية ف

ن مستويات شدة استعمال وسائل التواصل االجتماعي والجنس.   الفرضية الثانية: ال توجد عالقة دالة إحصائيا بير
 . مجتمع الدراسة وعينته2.3

ن لدى عينة من تالميذ السلك باعتبار الدراسة تهدف إىل الكشف عن تأثير وسائل الت واصل االجتماعي عىل المراهقير
ن  اوحة أعمارهم بير

نا مجتمع الدراسة كل التالميذ المي  ، فقد اخي  سنة، والذين يتابعون دراستهم  19و 14الثانوي التأهيىلي
ي لمدينة فاس. ثم قمنا باختيار العينة بطريقة عشوائي  68ة، وكان عددهم بالمستوى التعليمي الثانوي، بالمجال الحضن

ن الذكور ) ن بالتساوي بير  (.34( واإلناث )34تلميذا وتلميذة موزعير
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 . أداة الدراسة وكيفية تطبيقها3.3
ي هذه الدراسة عىل اختبار لقياس شدة استعمال وسائل التواصل االجتماعي باستعمال اختبار يونغ 

ن
 Youngلقد اعتمدنا ف

نيت المكون من  : موافق بندا، ول 20إلدمان اإلني  كل بند من بنود هذا اإلختبار سلم إجابات يتكون من ستة بدائل، وهي
تماما، موافق، موافق نسبيا، غير موافق نسبيا، غير موافق، غير موافق إطالقا. وتعىط الدرجات عند تصحيح االختبار 

(. 1إطالقا درجة واحدة )( درجات، وغير موافق 6(، حيث تأخذ موافق تماما ست )1، 2، 3، 4، 5، 6بتسلسل تنازىلي )
درجة. أما  20درجة، وأدئن درجة نظرية هي  120وبذلك، تكون أعىل درجة نظرية يمكن أن يحصل عليها المبحوث هي 

ن ست ) (. وتدل الدرجة المحصل عليها عىل االختبار 1( درجات ودرجة واحدة )6عىل مستوى المتوسطات، فتكون بير
ان تقديري وفقا لمقياس ليكارت السداسي بعدما شدة استعمال المستجوب لوسائل التوا ن . وبعد وضع مير صل االجتماعي

، حصلنا عىل Vate-U-Lan & Masouras, 2018)راجع: (تم االطالع عىل دراسات استعملت مثل هذا التقسيم السداسي 
 : ي
 جدول اآلئ 

ان تقديري وفقا لمقياس ليكارت السداسي وتقسيم شدة استعمال وسائل التواصل إىل فئات1الجدول  ن  : مير
 شدة االستعمال المتوسط المرجح لألوزان الدرجة االستجابة

 5.17 - 6 6 موافق تماما
 مفرط

 4.33 - 5.16 5 موافق

 3.49 - 4.32 4 موافق نسبيا
 م توسط 

 2.67 -3.50 3 غير موافق نسبيا

 1.83 – 2.66 2 غير موافق
 منخ ف ض

 1 -1.82 1 غير موافق إطالقا

ي الجدول رقم 
ن
ي االختبار، ونسقطه عىل األوزان الموضوعة ف

ن
ي الذي يحصل المستجوب عليه ف نأخذ المتوسط الحسائ 

، حيث قسمنا هذه الفئات إىل 1) ي (، لمعرفة متوسط شدة استعماله لوسائل التواصل االجتماعي
ن
ثالث، فئة أوىل تفرط ف

ن  ي بير ، وفئة ثانية استعمالها متوسط لوسائل التواصل 6و 4.33استعمال هذه الوسائل، ويندرج متوسطها الحسائ 
ن  ، يكون المتوسط بير ن 4.32و 2.67االجتماعي ، ثم فئة ثالثة شدة استعمالها لهذه الوسائل ضعيفة، ويندرج متوسطها بير

 .2.66و 1
 الميدانيـة وتـفسيـرها ومناقشـتها عـرض نتائج الدراسـة .4

 . مدى استعمال المراهقير  لوسائل التواصل االجتماعي 1.4
، قمنا بدراسة استطالعية حول استعمالهم لهذه الوسائل.  ن لوسائل التواصل االجتماعي لمعرفة مدى استعمال المراهقير

ي اختبار استعمال وسائل التواصل 
ن
، تم استخراج وبناء عىل الدرجات المحصلة ف ن االجتماعي من طرف المراهقير

ي الجدول 
ن
ان تقديرات االختبار المشار إليه ف ن المتوسطات الحسابية ألفراد العينة وتفييئها إىل ثالث فئات. واعتمادا عىل مير

ي يوضحها الجدول )1)
: 2(، حصلنا عىل النتائج الت   ( التاىلي

ن حسب شدة استعمال وسائل 2الجدول   التواصل االجتماعي : توزي    ع المراهقير

تيب شدة استعمال وسائل  التكرارات والنسب المئوية الي 
 التواصل االجتماعي 

 المجموعة

 ت %

 1 استعمال مفرط 14 20.6% 3

 2 استعمال متوسط 37 %54.4 1

 3 استعمال ضعيف 17 25% 2

 المجموع 68 100% 

 المتوسط الكىلي للعينة 3.39 االنحراف المعياري 0.999

ن يستعملون وسائل التواصل االجتماعي بشكل  54.4%(، يتضح أن نسبة 2من خالل الجدول ) من التالميذ المراهقير
ي حياتهم، واحتلوا المرتبطة األوىل. بعدها جاءت نسبة 

ن
متوسط، اليصل إىل حد اإلفراط، لكن، قد يسبب لهم مشاكل ف
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ة بنسبة من الذين يستعملونها بشكل ضعيف، بينما احتل المفرطو  25% ي استعمال هذه الوسائل، المرتبة األخير
ن
ن ف

20.6% : ان 0.999)ع= 3.39، وكان المتوسط الكىلي للعينة حول شدة استعمال وسائل التواصل االجتماعي ن (. وحسب مير
ي الجدول )

ن
ن 1التقديرات ف ي الفئة الممتدة بير

ن
ىل ، وهي فئة أفراد العينة الذين يميلون إ4.32و 2.67( يوجد هذا الرقم ف

 استعمال وسائل التواصل االجتماعي بشكل متوسط. 
يمكن القول إن التوجه العام الستعمال أفراد العينة لوسائل التواصل االجتماعي كان متوسطا، وكان واضحا لدى أكير من 

 ، ي  مع النتائج السابقة، مثل الدراسة العربية )العازمي والمرتح 
(، لدى 2017نصف أفراد العينة. وهذه النتيجة تتماسر

طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت، حيث بينت النتائج أن شدة استعمال وسائل التواصل االجتماعي متوسطة وبنسبة 
ي ربطت استعمال هذه الوسائل بالثقافة، 54.4%%، وهي نسبة متقاربة لما حصلنا عليه )57.14

(. وكذلك الدراسات الت 
ي خلصت إىل أن  (Jackson & Wang, 2013)ومنها دراسة جاكسون ووانغ 

حول الثقافة الشمولية والثقافة الفردية، والت 
األفراد الذين ينتمون إىل الثقافة الفردية يستعملون هذه الوسائل بإفراط، وبالمقابل، يستعمل أفراد الثقافة الشمولية هذه 

ي ينتمي إىل الثقافة الشمولية أ  ، رغم أن الثقافة الوسائل بشكل أقل، ومن ثم، يمكن استخالص أن الوسط المغرئ  كير
. كما يمكن تفسير هذه النتائج، من خالل بعض  ن المغربية ليست متشابهة بشكل كبير مع الثقافة الشمولية للصير
ي تحول دون الكشف عن الذات ومشاركة الخصوصيات، واالنفتاح عىل وسائل التواصل 

ات الثقافية، الت  المتغير
ي اس

ن
، ومن ثم، تحول دون اإلفراط ف ، ونتائج (CSK, et al., 2018)تعمالها. وهذا يتطابق مع نتائج دراسة االجتماعي

ي استعمال هذه الوسائل.  (Trepte & Masur, 2016)التقرير السابق 
ن
ي انصبت عىل االختالفات اإلقليمية والجغرافية ف

، الت 
ن استعمال هذه ، حيث ال يمكن للم(Engelberg & Sjöberg, 2004)كما يمكن أن نربط نتائجنا بنتائج دراسة  راهقير

ط العزلة والوحدة والقيم المنحرفة بينهم، وقد يكون السبب مرتبطا أيضا بعدم توفر  الوسائل بإفراط، لعدم توفر يرر
ن االعتبار النتيجة المحصلة حول استعمال وسائل التواصل االجتماعي  نيت. ومن ثم، إذا أخذنا بعير العدة وصبيب األني 

، مع االح ن ي من طرف المراهقير
ن
تكام إىل الدراسات السابقة حول استعمال هذه الوسائل، سواء المرتبطة بتدخل الثقافة ف
ير المستوى المتوسط الستعمال وسائل التواصل  ، يمكن تي  ن استعمالها، أو العوامل االجتماعية المحيطة بهؤالء المراهقير

 .  االجتماعي

ي شدة استعمال وسائل التواصل االجتماعي لدى2.4
 
 المراهقير  حسب متغير الجنس . الفروق ف

ي شدة استعمال وسائل التواصل 
ن
ي مفادها أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ف

من أجل التحقق من الفرضية األوىل، الت 
ن تعزى لمتغير الجنس، قمنا بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والخطأ  االجتماعي لدى المراهقير

كو 
ُ
ي شدة استعمال وسائل التواصل االجتماعي المعياري، لكل من ذ

ن
ن ف ر العينة وإناثها، وتوضح أن متوسطات الجنسير

ة بينهما، حيث متوسط شدة استعمال الذكور لوسائل التواصل االجتماعي   3.41متقاربة جدا، وال تظهر تفاوتات كبير
ي (، وتق0.94)ع= 3.36(، أكي  بقليل من متوسط اإلناث الذين حصلوا عىل 1.06)ع=

ن
ابل هذه النسب نفس الفئة ف

ان التقديرات الخاصة باالختبار؛ وهي فئة استعمال وسائل التواصل بشكل متوسط. وللتحقق من 1الجدول ) ن ( من مير
وط  ن المتوسطات، طبقنا اختبار )ت( للعينات المستقلة. وبعد التأكد من يرر الفرضية األوىل، وإيجاد داللة الفروق بير

ي تطبيق االختبار، وبعد ت
حول تساوي التباين؛  Test de Leveneحقق فرضية تساوي التباين من خالل اختبار ليفيتن

؛ استخرجنا نتيجة اختبار )ت( للعينات 0.05، وهي أكي  بكثير من 0.451ومستوى داللة  0.574حيث وجدناه بقيمة )ف( 
، نتأكد أنه ال توجد فروق 0.05وهي أكي  بكثير من مستوى الداللة  0.848بقيمة داللية  0.193المستقلة وهي  ، وبالتاىلي

ي توصلت إليها 
ي شدة استعمال وسائل التواصل االجتماعي تعزى لمتغير الجنس. إنها النتيجة نفسها الت 

ن
دالة إحصائيا ف

ي ) ي )2016(، ودراسة يونس )2017دراسات سابقة، كدراسة العازمي والمرتح 
ن
ي تفيد بعدم وجود 2016( والصواف

(، والت 
. لكن، أكدت دراسات أخرى: فروق دال ي استعمال وسائل التواصل االجتماعي

ن
ن ف ن الجنسير  ,Boursier)ة إحصائيا بير

Gioia, & Griffiths, 2020b) و(LeBlanc, 2012) و(Kelly, Zilanawala, Booker, & Sacker, 2018) ن ، وجود فروق بير
ي نوعية المحتوى الرقمي الذي ينشر والتفاعل معه، واإلفصاح عن الذات، وال تأثر بالمحتوى الرقمي الذي قد 

ن
ن ف الجنسير

ي شدة 
ن
ي هذه الوسائل، وطريقة االستعمال وهدفها. وإذا ما احتكمنا إىل هذه الدراسات، نالحظ أنه ال توجد فروق ف

ن
يروج ف

ن  ، لكن، توجد فروق عىل مستوى طريقة االستعمال وهدفها، وتفش هذه النتيجة، استعمال هذه الوسائل بير ن  الجنسير
، لكن، يكون استعمالهم لهذه الوسائل بهدف  ، سواء الذكور أو اإلناث، لهم نفس فرصة امتالك جهاز ذكي ن بكون المراهقير

  الفضول واالكتشاف ومحاولة الخروج من سلطة اآلباء والتعبير الحر دون قيود. 
 . العالقة بير  مستويات شدة استعمال وسائل التواصل االجتماعي والجنس3.4

ن مستويات شدة استعمال وسائل التواصل  ي تفيد أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بير
وللتحقق من الفرضية الثانية، الت 

واصل االجتماعي ومتغير لمتغير مستوى شدة استعمال وسائل الت Khi²االجتماعي والجنس، طبقنا اختبار مرب  ع كاي 
الجنس، لدى أعداد األفراد، من حيث تقاطع الجنس مع كل مستوى من مستويات شدة استعمال وسائل التواصل 

. ومن خالل نتائج اختبار مرب  ع كاي  ن مستوى شدة استعمال Khi²االجتماعي ن أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بير ، تبير
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، وهي أكي  بكثير من 0.830، بقيمة داللة 0.372المحصلة  Khi²ن قيمة مرب  ع كاي وسائل التواصل االجتماعي والجنس؛ أل
 قيمة الحد المطلوب. 

ي استعمال وسائل التواصل 
ن
ن ف ن الجنسير ي أبرزت عدم وجود فروق بير

إن هذه النتيجة تأكيد لنتيجة الفرضية األوىل الت 
. أما نتيجة فرضيتنا، فتأكد أنه عىل مستويات شدة  ن االجتماعي استعمال هذه الوسائل، ال توجد عالقة دالة إحصائيا بير

مستويات شدة استعمال وسائل التواصل االجتماعي والجنس. وكانت النتائج كلها متقاربة جدا، سواء بالنسبة للمستوى 
ي االستعمال. 

ن
 الضعيف، أو المستوى المتوسط، أو عند اإلفراط ف

 
  اتمةخ

ة عىل حياة الفرد انطالقا مما سلف، يمكن استنتاج أن و  ة وغير مبايرر ات مبايرر سائل التواصل االجتماعي لها تأثير
، أو قد تخلق  ي بعض األحيان إيجابية ومساعدة عىل التوافق النفسي واالجتماعي

ن
الشخصية واالجتماعية، قد تكون ف

ي 
ن
ي كثير من األحيان، عائقا ف

ن
 وجه تطور الفرد، عىل عالقات متشنجة مع األيرة واألقرباء والوسط عموما، وقد تكون، ف

ي الحياة، وتحقيق الطموح 
ن
، واإلرتقاء ف (، أو انفتاحه )خارجيا( عىل مستوى التوافق االجتماعي ي )الداخىلي

المستوى الذائ 
ي 
بوية مزيدا من العمل، من أجل تعزيز المكتسبات اإليجابية، الت  المنشود. وقد يتطلب من الساهرين عىل الشؤون الي 

الحديثة، والتخفيف من النتائج السلبية الناتجة عن استعمالها، من خالل تحسيس األبناء بطرق  تفرزها هذه الوسائل
ات عىل الصحة الذهنية والجسمية، قد تساعدنا عىل فهم  التعامل مع المخاطر المحتملة ووسائلها. كما أن هذه التأثير

، عىل مستوى القدرات الذهنية والسمات الشخص ن ن المراهقير ية، ومدى ارتباطها بمستوى شدة استعمال الفروقات بير
 هذه الوسائل الحديثة. 

امج  ، االتجاه نحو تطبيق الي  بوي والتعليمي ن بالشأن الي  ح عىل القائمير
ي ضوء ما أسفرت عنه نتائج دراستنا، نقي 

ن
وف

ن المخاطر المحتملة من هذه الوسائل، وإرساء ثقافة اس ي قد تجنب المراهقير
تعمال وسائل التعليمية المالئمة، الت 

، بالشكل الصحيح والمناسب،  بية المعلوماتية المتعلقة باستعمال وسائل التواصل االجتماعي . فالي  التواصل االجتماعي
ن عىل  كير

بية األيرية. فال مفر من استعمال هذه الوسائل، مع الي  ي وقتنا الراهن بالمدرسة، عىل غرار الي 
ن
ورية ف أصبحت ضن

، الجوانب اإليجابية منها، و  ي
ن
ي والمعرف

الحرص عىل تطوير أساليب استخدامها لخدمة الفرد عىل المستوى الوجدائن
. باإلضافة إىل إدخال تقنيات التصوير  ن ها عىل المراهقير ي موضوع الثورة الرقمية وتأثير

ن
ح تعميق البحث ف . كما نقي  والسلوكي

ي أساليب دراسة هذا 
ن
ي قد تعىطي قفزة نوعية ف

ي مجال البحث، الت 
ن
ي ف

ن
الموضوع. ويمكن فتح آفاق جديدة للبحث،  الدماع

ن  ي أظهرتها الدراسة. ويمكن أيضا وضع قوانير
ات أخرى غير الت  من خالل إنجاز دراسات طولية، هدفها البحث عن تفسير

ي 
ن
ات سلبية ف ، للحد من أي تأثير ن مجير  مستعمىلي هذه الوسائل، وصانعي المحتوى الرقمي والمي 

ن تضبط العالقة بير
.  المستقبل، سواء ي أو السلوكي

ن
ي أو المعرف

 عىل الجانب الوجدائن
، يمكن التأكيد عىل أن العض الرقمي الذي نعيشة أضح واقعا  ي أصبح واقعا موازيا للواقع الفعىلي

اضن وبما أن العالم االفي 
، و  تخزين فعليا، وجزءا من الحياة العامة، بل ومن المنظومة الذهنية لألفراد، ألنه يؤثر حت  عىل أساليب التفكير

ه  ن الذكور واإلناث. ومن ثم، ال يمكن حجب تأثير ي ذلك بير
ن
المعلومات، وإقامة العالقات، وأساليب التواصل... ال فرق ف

بوية المالئمة  ي تروم الحد من هذه التقنيات، أو تبخيسها، بل األسلم هو تطوير الطرق الي 
من خالل بعض الدعوات الت 

ن طريقة استعمالها، واالستفادة   منها. لتحسير
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