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ملخص

تعد شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية مثل الفيس بوك واليوتيوب وتطبيق الواتساب مصدًرا رئيًسا 
يف الوقت الراهن للتعرف عىل أبرز األحداث ونرش املعلومات، أو إعادة نرشها. وتعترب إشكالية احلفاظ عىل خصوصية 
األفراد من القضايا النقاشية يف الوقت الراهن، خاصة يف ظل التطور التقني وحماولة تقنني استخدام هذه املواقع يف بعض 
الدول. ولذلك، هدف البحث إىل التعرف عىل دوافع انتهاك خصوصية اآلخرين باستخدام شبكات التواصل االجتامعي 
والتطبيقات الرقمية، ومواقف الشباب األردين نحوها. ولتحقيق هدف البحث اعتمد املنهج الوصفي املسحي؛ نظًرا ملالءمته 
لطبيعة البحث وأهدافه فتكونت العينة من )680( طالًبا وطالبة من جامعات حكومية وخاصة يف األردن، تم اختيارهم 

عشوائيًّا من املجتمع لتعبئة االستامرة اإللكرتونية. ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث:
 بعض أفراد العينة قد مورس بحقهم انتهاك خلصوصيتهم باستخدام شبكات التواصل االجتامعي أو التطبيقات الرقمية.. 1
تركزت دوافع االنتهاك بحقهم بني اإلساءة لآلخرين بقصد تشويه السمعة، ثم قلة الوازع الديني واألخالقي، ثم . 2

االبتزاز املادي والتسلية. 
أكثر األساليب التي تم استخدامها يف انتهاك اخلصوصية متثلت يف استخدام الصور الشخصية %50.3. . 3
ارتفاع نسبة متابعة الشبكات االجتامعية بني الشباب اجلامعي األردين بنسبة %89.3.. 4
البحث . 5 إليها. وأوىص  ينتمون  التي  للجامعات  تقليدهم  باب  من  االجتامعية  املواقع  يتابعون  العينة  أفراد  ثلث  أن 

برضورة تفعيل القوانني التي تعاقب املنتهكني، واالهتامم بنرش مفاهيم الرتبية اإلعالمية، وكيفية استخدام اإلنرتنت 
ومواقعه وتطبيقاته بصورة أمثل.
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Abstract

Social media sites such as Facebook, YouTube and the WhatsApp application are a major source at 
present to learn about the most important events and use them to publish or re-publish the information. 
The problem of maintaining the privacy of individuals is one of the issues under discussion at present, 
especially in light of the technical development and the attempt to legalize the use of these sites in 
some countries. Therefore, the current study seeks to identify the motives of violating the privacy of 
others using social networks and applications, while providing solution to this matter from the 
viewpoint of Jordanian youth.

The research adopts descriptive survey approach, given the relevance of this approach to the 
nature of the study and its objectives. The study sample consisted of (680) male and female students 
from governmental and private universities in Jordan, who were randomly selected, to fill the 
electronic questionnaire for the study. The most prominent results of the study are:
1. Some of the Jordanian youth feel that their privacy has been violated by the use of social media;
2. and the motives for violating their rights were between insulting others with the intention to discredit 

them, then the lack of religious and moral values, material extortion and entertainment;
3. and the most common methods used in violating privacy were using personal photos (50.3%); 
4. with a high rate of following social networks among Jordanian university youth by (89.3%); 
5. while a third of the respondents admitted that they are following social sites as a way of imitating 

the groups to which they belong. The study recommended the necessity of activating the laws that 
punish violators and paying attention to spreading concepts of media education and how to use the 
Internet, its sites and applications in an optimal way.
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المقدمة

لألفراد  والواتساب  واليوتيوب  بوك  الفيس  مثل  الرقمية  والتطبيقات  االجتامعي  التواصل  شبكات  أتاحت 
أي  املعلومات وتقاسمها يف  لنرش  أمام مستخدميها  احلواجز  إزالة  اإلنرتنت، مع  األنشطة عرب  املشاركة يف خمتلف 
وسائل  استخدام  يف  التطور  ظل  يف  اجلمهور  عن  املعلومات  إخفاء  الصعب  من  أصبح  لقد  وقت.  أي  ويف  مكان 
يعد مرتبًطا  مل  املعلومات  فتدفق  املجتمعي وحتى اإلعالمي.  أو  الفردي  املستوى  احلديثة وتطبيقاهتا عىل  االتصال 
بمناطق جغرافية أو توجهات سياسية حمددة كام كان يف السابق يف األنامط الصحفية واإلعالمية التقليدية. إن أزمة 
إىل  تؤدي  قد  أو  الفائدة،  عديمة  املرسل  جهود  جتعل  قد  املواقع  هذه  عىل  تنترش  التي  اإلعالمية  املضامني  يف  الثقة 

احلصول عىل عكس ما يريده من النتائج واألهداف.

شبكات  به  تقوم  الذي  الدور  حول  واسًعا  نقاًشا  املنطقة  شهدت   ،2010 العام  منذ  خاص  وبشكل  عربيًّا، 
التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية يف نقل املعلومات ونرشها، خاصة يف ظل سلسلة األحداث الرسيعة التي 
شهدهتا املنطقة العربية. لقد جادل مؤيدو الدور اإلجيايب لشبكات التواصل بأهنا أصبحت مصدًرا مفتوًحا لألخبار 
آليات  أن  املعارضون واملشككون بدورها  يعتقد  فيام   ،32 يوفر مجهوًرا بمكونات وحقائق متعددة  واألحداث، مما 
استخدامها واألهداف املرجوة منها ما تزال يف تناقض حاد؛ فهي تساعد عىل نرش الشائعات واألكاذيب والتشهري 

باآلخرين، خاصة يف ظل نقص معايري الدقة واملصداقية يف العديد من املعلومات واألخبار.

من  أكثر  األفراد  حياة  بأسلوب  والتطبيقات  الشبكات  هذه  مستخدمو  عنها  يبحث  التي  املعلومات  ترتبط 
ارتباطها بنوعية املعلومات، خاصة يف ظل غياب القوانني الفاعلة التي تنظم آليات التعامل مع شبكات التواصل 
لنرش  املستخدمني  أمام بعض  املجال  يتيح  مما  أخباًرا ومعلومات،  الرقمية كمصدر حيتوي  والتطبيقات  االجتامعي 

األخبار أو املعلومات كحقيقة، مستغلني قدرهتا عىل املساعدة يف زيادة االنتشار بني املستخدمني يف وقت قصري.

مشكلة البحث

مل يعد خيفى عىل أحد أمهية شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية، حيث تعد مصدًرا للمعلومات 
وقياس الرأي العام ونرش األخبار، حسب (Safori 1). ورغم ذلك، فإن هناك العديد من املامرسات املستمرة النتهاك 
خصوصية األفراد من خالل استغالل املواقع االجتامعية لالطالع عىل شؤون اآلخرين دون وجه حق. وبناًء عىل 
ما تقدم، فإنه يمكن صياغة املشكلة الرئيسة للدراسة يف التساؤل الرئيس التايل: ما هي مواقف الشباب األردين من 
انتهاك خصوصية اآلخرين باستخدام شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية؟ والذي ينبثق منه جمموعة 

من التساؤالت الفرعية تتمثل باآليت:

والتطبيقات . 1 االجتامعي  التواصل  لشبكات  التعرض  يف  األردين  الشباب  يقضيها  التي  الساعات  مقدار  ما 
الرقمية؟

ما الدوافع من استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية بقصد انتهاك خصوصية . 2
اآلخرين؟

ما أشكال اخلصوصية املنتهكة نتيجة استخدام شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية؟. 3
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من أكثر الفئات انتهاًكا خلصوصيتهم؟. 4

ما طرق محاية خصوصية اآلخرين عىل شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية؟. 5

انتهاك خصوصية اآلخرين باستخدام . 6 الشباب األردين نحو  هل توجد فروق داّلة إحصائًيا تتعلق باجتاهات 
شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية، تعزى للمتغريات التالية )اجلنس، املستوى التعليمي(؟

أهداف البحث

حتديد أبرز شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية التي يستخدمها الشباب األردين للحصول عىل . 1
املعلومات عن اآلخرين.

الكشف عن دوافع من حياول استغالل هذه الشبكات والتطبيقات النتهاك خصوصية الغري.. 2

حتديد أشكال انتهاك اخلصوصية ودوافعها.. 3

انتهاك . 4 من  الرقمية  والتطبيقات  االجتامعي  التواصل  شبكات  مستخدمي  حلامية  الفاعلة  املقرتحات  معرفة 
خصوصيتهم. 

خصوصية . 5 انتهاك  نحو  األردين  الشباب  باجتاهات  يتصل  فيام  العينة،  استجابات  بني  الفروق  إىل  التعرف 
)اجلنس،  التالية  للمتغريات  تعزى  الرقمية،  والتطبيقات  االجتامعي  التواصل  شبكات  باستخدام  اآلخرين 

املستوى التعليمي(.

أهمية البحث

ُيعنى البحث بتسليط الضوء عىل كيفية استغالل بعض مستخدمي شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات 
الفئة األكثر استخداًما هلذه  الذين يعتربون  الشباب  الرقمية النتهاك خصوصية اآلخرين، وخاصة من وجهة نظر 
املواقع. ويقدم البحث توضيًحا ملوضوعه، انتهاك اخلصوصية، خاصة يف ظل ازدياد حاالت انتهاك اخلصوصية التي 
تشكل خطًرا هيدد السالمة املجتمعية. تساهم نتائج هذا البحث يف األدبيات املتعلقة باإلعالم الرقمي وفهم ممارسات 
التواصل االجتامعي يف األردن، من حيث التعرف عىل أبرز املشكالت التي تواجه مستخدميها واملقرتحات الالزمة 

ملواجهتها.

نوع البحث ومنهجه 

يندرج هذا البحث ضمن الدراسات الوصفية التي تسعى إىل عرض خصائص ظاهرة حمددة كميًّا أو كيفيًّا استناًدا 
إىل تساؤالت وفروض مبدئية للوصول إىل نتائج دقيقة )املشهداين 162(. ولتحقيق هذا الغرض، فقد تم االعتامد عىل 
املنهج املسحي الذي يعّرف بأنه »املنهج الذي يستهدف وصف سامت أو آراء أو اجتاهات أو سلوكيات عينات من 

األفراد ممثلة ملجتمع ما، بام يسمح بتعميم نتيجة املسح عىل املجتمع الذي سحبت منه العينة« )املشهداين 163(.
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مجتمع البحث وعينته

يمثل الشباب األردين الفئة األكرب يف املجتمع األردين والتي تعترب الفئة األكثر تعلياًم مقارنة بالفئات األخرى. 
كمجتمع  الرقمية  والتطبيقات  االجتامعي  التواصل  شبكات  مستخدمي  من  اجلامعي  الشباب  اختيار  تم  ولذلك 
انتهاك خصوصية مستخدميها. وللوصول إىل متثيل  الشباب األردين نحو  الرئيس لغرض حتديد اجتاهات  البحث 
البسيطة هبدف  العشوائية  العينة  أسلوب  الدراسة عىل  عينة  اختيار  الباحث يف  اعتمد  فقد  البحث،  ملجتمع  أفضل 
العينة  من  جزًءا  ليكونوا  املجتمع  ألفراد  متساوية  فرصة  وإلعطاء  البحث،  ملجتمع  متثيل  نسبة  أكرب  إىل  الوصول 
)احليزان 83(. وبلغت عينة الدراسة 680 مفردة تم مجعها خالل شهر آب 2019، بواسطة توزيع استامرة إلكرتونية 
الرشق  البرتا،  الزرقاء،  مؤتة،  األردنية،  )الريموك،  الرسمية واخلاصة  األردنية  اجلامعات  الطلبة يف  عرب جمموعات 

األوسط( عىل الفيس بوك.

جمع البيانات

شكلت االستامرة األداة الرئيسة للحصول عىل البيانات، وبام يتفق وأهداف البحث وطبيعة اجلمهور املبحوث؛ 
التساؤالت  ثم  الرئيس،  والتساؤل  البحث  أهداف  حتديد  أوالها  اخلطوات؛  من  ملجموعة  وفًقا  اعتامدها  تم  حيث 
أهداف  إىل  استناًدا  لالستامرة  مبدئي  تصميم  إعداد  الثانية  واخلطوة  املستهدف.  املجتمع  حتديد  إىل  إضافة  الفرعية، 
التواصل االجتامعي  تم تقسيمها إىل عدة حماور )استخدامات شبكات  للدراسة، حيث  الرئيس  البحث والتساؤل 
والتطبيقات الرقمية، املعرفة بحق اخلصوصية، دوافع انتهاج اخلصوصية، األساليب املقرتحة حلامية حق اخلصوصية(، 
والتأكد من وضوح األسئلة وشموليتها تفادًيا لعدم وضوح مفرداهتا، للوصول إىل صيغة هنائية لالستبيان بعد عرضها 

عىل حمّكمني خمتصني يف اإلعالم يف جامعات الريموك والزرقاء والرشق األوسط، بلغ عددهم ثامنية.

قياس الصدق والثبات 

تعّد مسألة صدق أدوات الدراسة من القضايا الرئيسة يف الدراسات الوصفية، حيث إن صدق أداة الدراسة 
يؤدي إىل »الوصول إىل املقياس الصحيح املستخدم، والتأكد من أن االستامرة تقيس – بالفعل – املعلومات املطلوبة 
وإبداء  بمراجعتها  للقيام  واإلحصاء؛  العلمي  البحث  جمال  يف  خمتصني1  عىل  عرضها  تم  حيث   ،)129 )املشهداين 

املالحظات حوهلا، هبدف تصميم االستامرة بشكل هنائي وفًقا ملالحظاهتم.

األمر اآلخر املهم يف إجراءات التأكد من أداة الدراسة، هو مقياس الثبات؛ أي درجة االستقرار، أو االتساق 
ملفردات االستبيان وثباهتا عند جتربتها )0.7( )املشهداين 153(. ولتحقيق ذلك، فقد تم توزيع االستبيان عىل عينة 
حيث   ،2019 حزيران  شهر  خالل  اإلجابات،  اتساق  من  للتأكد  املجتمع  من  جامعي  شاب   100 بلغت  عشوائية 

حققت االستامرة نسبة ثبات مرتفعة بلغت 91%، عىل مقياس ألفا.

1 - أسماء المحكمين:
 .محمد هاشم، أستاذ االتصال الجماهيري، جامعة اليرموك
 .عبد الباسط هاشم، أستاذ مشارك يف اإلعالم، جامعة الزرقاء
 .عمر محمود، أستاذ مشارك يف القانون، جامعة الزرقاء
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مفاهيم البحث ومصطلحاته

شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية: يف إطار هذا البحث تعّرف بأهنا مواقع أو تطبيقات تتيح  ●
للمستخدمني التعبري عن آرائهم وجعلها مرئية، والتواصل مع اآلخرين ضمن بيئة جمتمع افرتاضية، مع القدرة 

عىل التحكم يف املعلومات املنشورة، ومن يمكن الوصول إليها.

قبل  ● بعدم اختاذ إجراءات من  بأنه حق من حقوق اإلنسان  يعّرف  البحث  احلق يف اخلصوصية: يف إطار هذا 
احلكومات أو القطاع اخلاص أو األفراد، يمكن أن هتدد اخلصوصية.

انتهاك اخلصوصية: يف إطار هذا البحث، فإن انتهاك اخلصوصية يمثل انتهاك حق شخص آخر، بصورة جدية،  ●
وبدون وجه حق، يف أن تصل أموره وأحواله إىل علم الغري، وتكون صورته عرضة ألنظار اجلمهور.

الدراسات السابقة 

دراسة النمر )النمر 1( بعنوان »محاية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي عىل ضوء الترشيعات . 1
يف مملكة البحرين«، والتي هدفت وضمن منهج حتلييل ومقارن إىل التطرق إىل آلية محاية املستخدم عىل شبكات 
التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية، وخمتلف التحديات التي تواجه املستخدمني حلامية خصوصياهتم يف 
هذه العامل االفرتايض، إضافة إىل موضوع اخلصوصية والبيانات ذات الطابع الشخيص، مع بيان مفهوم معاجلة 
البيانات ذات الطابع الشخيص وحتديد املسؤول عن معاجلتها عىل شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات 
ضبط  وأمهية  خطورة  عىل  وتنبهه  للمستخدم  تبني  معينه  آلية  إجياد  رضورة  إىل  الدراسة  ووصلت  الرقمية. 
اإلعدادات، بام يساعد املستخدم عىل تأمني حسابه عن طريق ضبط إعدادات اخلصوصية عىل املوقع لتحديد 
نطاق اخلصوصية عىل حسابه، وأن شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية تثري حتديات كبرية يتعلق 

بعضها باملصداقية التي تتمتع هبا األدلة املتحصلة من هذه املواقع.

العالقات االجتامعية، نموذج مدينة . 2 الواتساب عىل  تطبيق  »أثر استخدام  بعنوان   )1 )البيطار  البيطار  دراسة 
طرابلس -لبنان«، والتي هدفت إىل تبيان طبيعة العالقات الناشئة والتحوالت التي طرأت عىل أنامط التواصل 
املجتمعي التي بدأت تأخذ منًحى خمتلًفا بتخطيها حدود الزمان واملكان بفعل التكنولوجيا الرقمية. واعتمدت 
الدراسة عىل االستبيان وبام جمموعه 386 مفردة. وتوصلت الدراسة إىل أن الشبكات االجتامعية والتطبيقات 
االجتامعية، واستحداث  العالقات  التواصل عىل مستوى  تغريات واضحة يف أشكال  تفرض  أن  استطاعت 

منظومة قيم جديدة ختتلف عن املنظومة السائدة.

دراسة املطالقة والعمري )املطالقة والعمري 1( بعنوان »أثر مواقع التواصل االجتامعي عىل العالقات األرسية . 3
من وجهة نظر طلبة جامعة الريموك يف ضوء بعض املتغريات«، والتي سعت إىل توضيح أثر املواقع االجتامعية 
عىل العالقات األرسية من وجهة نظر الشباب اجلامعي. اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، من العينة 
املكونة من )565( من طلبة جامعة الريموك تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وتوصلت الدراسة إىل نتائج أبرزها: 
أن استخدام املواقع االجتامعية يؤثر بشكل واضح عىل العالقات األرسية للشباب اجلامعي؛ من جهة جانب 

اآلثار الدينية واألخالقية، واآلثار االجتامعية، ثم اآلثار الصحية.
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دراسة الربجي )الربجي( بعنوان »أثر شبكات العالقات االجتامعية التفاعلية باإلنرتنت ورسائل الفضائيات . 4
عىل العالقات االجتامعية واالتصالية«، وبقصد التعرف عىل دوافع االستخدام للشباب املرصي ملوقع الفيس 
بوك، والكشف عن العالقات االجتامعية وطبيعة الصداقات التي تتكون نتيجة هلذا التعرض. بلغ حجم العينة 
136 شابًّا، عن طريق العينة العشوائية البسيطة، وكشفت الدراسة عن أن التسلية والرتفيه يعّدان من أبرز دوافع 

استخدام الطالب للمواقع االجتامعية، وأن أفراد العينة قد قاموا بتطوير عالقاهتم مع اآلخرين عرب استخدام 
الشبكات االجتامعية.

التواصل االجتامعي يف . 5 بعنوان »محاية خصوصية مستخدمي مواقع   )2 دراسة جابر والشايف )جابر والشايف 
مواجهة انتهاك اخلصوصية يف موقع فيس بوك«، والتي هدفت إىل معاجلة مشكلة محاية خصوصية املستخدمني 
للشبكات االجتامعية يف مواجهة الغري، بتقديم نظرة قانونية ملسألة احلامية القانونية للبيانات الشخصية. وقد 
توصلت الدراسة إىل رضورة خضوع شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية يف معاجلتها للبيانات 
الشخصية ملجموعة من الضوابط القانونية والفنية لضامن محايتها، ورضورة املوازنة بني احلق يف اخلصوصية 
واحلق يف اإلعالم، إضافة إىل رضورة التزام مجيع مستخدمي املواقع االجتامعية بالضوابط الالزمة للحفاظ عىل 

خصوصيتهم، خاصة وأن سياسية الشبكات االجتامعية ال حتمي هذا األمر.
االجتامعية، . 6 العالقات  وتأثريه يف  االجتامعية  الشبكات  مواقع  »استخدام  بعنوان   )7 )نورمان  نورمان  دراسة 

دراسة عىل عينة من مستخدمي الفيس بوك يف اجلزائر«. هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر استخدام الشبكات 
االجتامعية وخاصة من املستخدمني اجلزائريني للفيس بوك. واعتمدت الدراسة عىل االستبيان باستامرة مقسمة 
عىل ثالثة حماور، وبلغ حجم العينة 280 مفردة تم اختيارهم عن طريق االقرتاع املبارش. بينت الدراسة أن النسبة 
األكرب من املبحوثني تقيض أكثر من ثالث ساعات يف استخدام الفيس بوك يوميًّا، ويفضل أغلب املبحوثني 
موقع الفيس بوك للتواصل مع األهل واألصدقاء، كشفت الدراسة أيًضا أن متغري النوع يؤثر يف استخدام أفراد 

العينة للفيس بوك، وأن أفراد العينة األكرب سنًّا يتعاملون بوعي عند استخدامهم ملوقع الفيس بوك.

االستفادة من الدراسات السابقة

سعت بعض الدراسات التي تم استعراضها إىل تبيان العالقة بني االستخدام واإلشباعات وكذلك تناولت 
الرقمية.  والتطبيقات  االجتامعي  التواصل  شبكات  استخدام  بأسلوب  وعالقته  اخلصوصية  موضوع  الدراسات 
ويالحظ  البيانات.  مجع  وأدوات  البحث  مشكلة  أبعاد  حتديد  يف  دراسات  من  استعراضه  تم  مما  الباحث  استفاد 
قلة الدراسات التي تتناول قضية اخلصوصية واالجتاهات املتعلقة هبا يف الدراسات العربية، خاصة أن العديد من 
الدراسات اجتهت نحو النظرة القانونية يف تفسري ظاهرة انتهاك اخلصوصية مع إغفال اآلراء املتعلقة بذلك واملرتبطة 
لدراسات  إضافة  واعتباره  البحث  هذا  يميز  مما  الرقمية،  والتطبيقات  االجتامعي  التواصل  شبكات  بمستخدمي 

اإلعالم الرقمي.

النظريات المفسرة للبحث 

االستخدامات  و«نظرية  اإلعالم«،  وسائل  عىل  »االعتامد  نظريتي  عىل  متغرياته  تفسري  يف  البحث  اعتمد 
واإلشباعات«، هبدف تفسري العالقة بني وسائل اإلعالم ومستخدميها.
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● Media dependency Theory »أواًل: نظرية »االعتامد عىل وسائل اإلعالم

اجّته العلامء يف جمال اإلعالم إىل تفسري السلوك الذي يتبعه املستقبِل ومدى عالقته باملرسل، فظهرت نظريات 
إعالمية تفرس تلك العالقة، ومن تلك النظريات نظرية »االعتامد عىل وسائل اإلعالم«. ترى هذه النظرية أن املتلقي 
أو املستقبل يعتمد عىل الوسيلة املتوفرة له لتكوين آرائه وأفكاره، ومن خالهلا يتم اعتامده عليها كمصادر للمعلومات. 
وارتبطت هذه الفكرة بمدى حاجة املتلقي للحصول عىل املعلومات، حيث ترتبط بشكل طردي مع نسبة تعرضه 
وحاجته لوسائل اإلعالم. ترتكز النظرية عىل أن وسائل اإلعالم املختلفة تعد من أكثر املؤثرات عىل األفكار واآلراء 
لدى املواطنني واألفراد، وارتفعت العالقة مع مرور الزمن وتقدم التكنولوجيا، خاصة بعد ظهور اإلعالم اجلديد، 

الذي يعتمد عىل اإلنرتنت )أبو إصبع 162(.

تعتمد النظرية بشكل رئيس عىل تأثريات حمّددة يف املتلقي، وهي تأثريات معرفية، وجدانية وسلوكية، وأن حتقيق 
تلك التأثريات بأكرب قدر ممكن يرتبط بقدرة الوسيلة اإلعالمية عىل نقل املعلومة بطريقة مميزة، ويرتبط أيًضا بالبيئة 
املحيطة باملتلقي، وتفرس النظرية دورة كاملة ما بني املرسل واملستقبِل واملجتمع بشكل عام؛ إذ إن الوسيلة اإلعالمية 
املتمثلة باملرسل تقوم بنقل املعلومة بطريقة حمددة، وأن املتلقي يتعرض لتلك املعلومة، فتنتقل املعلومة ويزداد تأثريها 
بني أفراد املجتمع، حتى تصبح تأثرياهتا واضحًة عىل املجتمع بشكل عام، حيث تأخذ الوسيلة اإلعالمية الُبعد الثقايف 

واملعريف والعاطفي لدى املستقبل من أجل التأثري فيه )أبو إصبع 163(.

وفًقا  اإلعالمية  الوسيلة  باختيار  األوىل  اخلطوة  يف  املتلقي  يقوم  حيث  خطوات،  عىل  النظرية  نموذج  يقوم 
ألهداف حمددة؛ حيث إن التعرض للمحتوى يرتبط بمدى اهتامم املتلقي أواًل، أو أن املتلقي قد يتعرض للمحتوى 
بشكل عريض دون انتقاٍء مسبق )مكاوي والعبد 401(، ويف حال تأثر املتلقي باملحتوى فإن تعرضه للمحتوى ذاته 
سوف يزداد؛ مما يعزز من التأثريات فيه، وبالتايل تظهر التأثريات السلوكية يف الفرد، ومنها يف املجتمع. وقد تكون 
النظرية أكثر وضوًحا يف حالة املناطق التي تشهد حروًبا أو عدم استقرار أو نزاع سيايس، حيث قد جيد املتلقي يف 

حمتًوى حمدد ما يرغب به وفًقا ملعرفته وعاطفته، مثل احلب والكراهية لطرف دون اآلخر )مكاوي والعبد 403(.

تقوم هذه النظرية عىل عدد من االفرتاضات حسب ماكويل )McQuail 207( وهي:

ختتلف املجتمعات وفًقا لدرجة استقرارها، فكلام زادت حاالت االضطراب وعدم االستقرار يف جمتمع ما، كلام . 1
زاد اعتامد أفراده عىل وسائل اإلعالم.

كلام كان النظام اإلعالمي القائم يف جمتمع ما قادًرا عىل حتقيق أهداف اجلمهور يف هذا املجتمع وإشباع احتياجاته . 2
كلام زاد اعتامد اجلمهور عىل وسائل اإلعالم.

ختتلف درجة االعتامد عىل وسائل اإلعالم بني اجلمهور وفًقا لظروفهم وخصائصهم وأهدافهم.. 3

● Uses and Gratification Theory ثانيا: نظرية االستخدامات واإلشباعات

تقوم فكرة النظرية عىل أن مجهور الوسيلة اإلعالمية ليس عنرًصا سلبيًّا بل عنرًصا إجيابيًّا. بدأت الدراسات 
األوىل التي توضح أسباب استخدام وسائل اإلعالم من قبل اجلامهري يف العقد الرابع من القرن العرشين، وظهرت 
بشكل واضح خالل احلرب العاملية الثانية، ومنها اتفق العلامء عىل أن اجلمهور هو من ينتقي وسائل اإلعالم التي 
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يتعرض هلا، وهو من خيتار املضمون وفًقا حلاجاته التي يرغب يف إشباعها )مكاوي والعبد 362(.

اختلفت تسمية نظرية االستخدامات واإلشباعات، حيث منهم من أطلق عليها مسمى نموذج، ومنهم من 
اعتربها نظرية، وُيعد كاتز وبلومر يف عام 1974، أول من أظهر النظرية يف كتاب متكامل يف كتاهبام »استخدام وسائل 
االتصال اجلامهريي«، حيث َصّور الكتاب الوظائف التي تقوم هبا وسائل اإلعالم، ودوافع اختيار الفرد أو املتلقي 
 ،(Ruggiero 4) هلا، واملحتوى الذي تقوم بعرضه، واستندت النظرية عىل جمموعة من الفروض وفًقا لكاتز وبلومر

وهي:

استخدام األفراد لوسائل اإلعالم حيقق هلم أهداًفا مقصودًة تلبي ما يطمحون إليه، وأن اجلمهور عنرص فعال . 1
يف عملية االتصال. 

تعود الرغبة يف اختيار الوسيلة اإلعالمية إلشباع حاجات حمددة إىل اجلمهور نفسه، وختتلف تلك الرغبات بني . 2
األفراد وفًقا الحتياجاهتم. 

بل . 3 اجلمهور  تستخدم  ال  اإلعالمية  فالوسيلة  رغباهتم،  تشبع  التي  اإلعالم  وسائل  خيتارون  من  هم  األفراد 
اجلمهور هو من يستخدمها. 

يعلم اجلمهور مدى الفائدة التي قد جينيها نتيجة اختياره لوسائل اإلعالم التي يتعرض هلا، وهو أعلم أيًضا . 4
بدوافعه واحتياجاته. 

يتم التعرف إىل القيم السائدة يف املجتمع وفًقا للمحتوى الذي يتابعه اجلمهور، وليس املحتوى الذي تقدمه . 5
وسائل اإلعالم. 

الفاعل يف  النظرية إىل معرفة كيفية استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم، وذلك بعد دراسة اجلمهور  وتسعى 
:(Safori et al. 4) متابعة الوسيلة اإلعالمية، لغايات

التعرف إىل سبب وكيفية استخدام وسائل اإلعالم من قبل األفراد.. 1

التعرف إىل دوافع استخدام وسيلة إعالم حمددة دون غريها، أو الدوافع وراء تعرضه ملحتوى حمدد دون غريه. . 2

التعرف إىل نتائج استخدام األفراد للوسائل اإلعالمية، فذلك يقود إىل فهم عملية االتصال اجلامهريي.. 3
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نتائج البحث 

أوال: التحليل الديموغرايف ألفراد العينة: ●

جدول 1: توزيع أفراد العينة وفًقا للجامعات

النسبة املئويةالتكراراملفردة
38055.9جامعة حكومية

30044.1جامعة خاصة

680100.0

بلغ عدد املشاركني يف الدراسة 680 طالًبا وطالبة من اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة )الريموك، األردنية، 
مؤتة، الزرقاء، البرتا، الرشق األوسط(، تم مجع إجاباهتم عىل أداة البحث من خالل توزيع استامرة إلكرتونية من 

خالل صفحة عامدة شؤون الطلبة يف اجلامعات املذكورة سابًقا عىل موقع التواصل االجتامعي )الفيس بوك(.

جدول 2: البيانات الديموغرافية ألفراد العينة

النسبة املئويةالتكراراملفردة
29443.2ذكر

38656.8أنثى

680100.0

جدول 3: املستوى التعليمي ألفراد العينة

النسبة املئويةالتكراراملفردة
48671.5بكالوريوس

19428.5دراسات عليا

680100.0

استهدف البحث طلبة من اجلامعات احلكومية واخلاصة هبدف الوصول إىل متثيل أفضل، حيث بلغت نسبة 
مشاركة الطلبة من اجلامعات احلكومية 55.9%، فيام كانت مشاركة الطلبة من اجلامعات اخلاصة 44.1%، فيام كانت 
نسبة مشاركة اإلناث يف الدراسة 56.8% ونسبة 43.2% للذكور. ويشري اجلدول رقم 3 إىل املستوى التعليمي ألفراد 

العينة، حيث إن أفراد العينة هم من الطلبة اجلامعيني؛ مما يؤرش إىل الثقة بإجاباهتم.
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ثانيا: حتليل استخدام شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية ●

جدول 4: استخدام شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية

النسبة املئويةالتكراراملفردة
60789.3بانتظام

7310.7أحيانا

00.0نادًرا

680100.0

يكشف اجلدول رقم 4 درجة استخدام أفراد العينة شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية أن غالبية 
10.7% من أفراد  89.3%، فيام  أفراد العينة من متابعي شبكات التواصل االجتامعي وبانتظام، حيث بلغت نسبتهم 

العينة يتابعوهنا عىل فرتات متباعدة )أحياًنا(.

جدول 5: ساعات استخدام شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية

النسبة املئويةالتكراراملفردة
274.0 أقل من ساعة واحدة

11817.4 ساعة وأقل من ثالث ساعات

34550.7ثالث ساعات وأقل من مخس ساعات

19027.9أكثر من مخس ساعات 

680100.0

فيام يتعلق بساعات استخدام هذه الشبكات والتطبيقات )اجلدول رقم 5(، يستخدم نصف أفراد العينة شبكات 
50.7%، بينام بلغت نسبة أولئك الذي  التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية من ثالث ساعات إىل مخس يوميًّا 
يستخدموهنا مخس ساعات فأكثر 27.9%، مما يؤكد أن هذه الشبكات والتطبيقات أصبحت جزًءا من حياة أكثر من 

ثلثي أفراد العينة.
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جدول 6: أكثر شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية استخداًما1

النسبة املئويةالتكراراملفردة
56831.0الفيس بوك

1206.6تويرت

26414.4انستغرام

27214.9سناب شات

33618.4واتساب

18410.1يوتيوب

864.7جوجل +

1830100.0

هبدف التعرف عىل أكثر الشبكات االجتامعية والتطبيقات استخداًما، فقد تم إتاحة املجال ألفراد العينة الختيار 
أكثر من بديل عند إجابتهم؛ للتعرف عىل اجتاهاهتم نحو االستخدام. يوضح اجلدول 6 أن موقع الفيس بوك ما زال 
أكثر الشبكات االجتامعية استخداًما بني أفراد العينة وبنسبة 31%، فيام جاء تطبيق الواتساب يف املرتبة الثانية بنسبة 
18.4%، فيام يالحظ ارتفاع استخدام تطبيقي إنستغرام وسناب شات بني الطلبة أفراد العينة وبنسبة 14.4% و%14.9 

عىل التوايل، وهو مؤرش عىل ازدياد اهتامم الطلبة هبذه التطبيقات التي تعنى أكثر بنرش الصور.

جدول 7: التفاعل مع الشبكات االجتامعية

النسبة املئويةالتكراراملفردة
8612.6أكتفي بالتصفح

17325.4 اشارك بالتعليق

32848.2أشارك بنرش موضوعات عىل صفحتي الشخصية

9313.7 أقوم بإعادة نرش موضوعات من صفحات أخرى

680100.0

7 درجة تفاعل أفراد العينة مع هذه املواقع، حيث تظهر النتائج أن ما يقرب من نصف  يوضح اجلدول رقم 
أفراد العينة 48.2% يشاركون بنرش موضوعات عىل صفحاهتم الشخصية، وثلث أفراد العينة يشاركون بالتعليقات 
25.4%، بينام 13.7% يقومون بإعادة نرش موضوعات من صفحات أخرى، فيام بلغت نسبة أفراد العينة الذين يكتفون 

بتصفح هذه املواقع والتطبيقات دون مشاركة فاعلة %12.6.

1 - تم إتاحة المجال ألفراد العينة الختيار أكثر من بديل لمعرفة أثر المواقع والتطبيقات استخداًما.
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جدول 8: أسباب متابعة الشباب للشبكات االجتامعية والتطبيقات

النسبة املئويةالتكراراملفردة
24335.7متابعة األخبار

253.7متابعة اإلعالنات

7911.6التسلية وملء الفراغ

19829.1متاشًيا مع املجتمع

9213.5التعليق عىل القضايا العامة

304.4تعلم أشياء جديدة

131.9إدارة الصفحات عىل الشبكات االجتامعية

680100.0

يتضح من اجلدول رقم 8 أن دور نرش املعلومات واألخبار ما زال يتصدر أسباب متابعة الشباب للشبكات 
لنتائج  ووفًقا  األخبار.  ملتابعة  الشبكات  هذه  يستخدمون  الشباب  من   %35.7 إن  حيث  والتطبيقات،  االجتامعية 
إليها  ينتمون  التي  اجلامعات  تقليد  باب  من  االجتامعية  املواقع  يتابعون  العينة  أفراد  ثلث  يقارب  ما  فإن  الدراسة، 

وبنسبة %29.1.

ثالثا: انتهاك اخلصوصية ●

جدول 9: هل لديك معرفة مسبقة بمصطلح »حق اخلصوصية«؟

النسبة املئويةالتكراراملفردة
56282.6نعم

11817.4ال

680100.0
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جدول 10: هل سبق ومارس أحدهم انتهاًكا خلصوصيتك باستخدام هذه املواقع؟

النسبة املئويةالتكراراملفردة
22232.6نعم

45867.4ال

680100.0

انتهاك  بمصطلح  مسبقة  معرفة  لدهيم  العينة  أفراد  غالبية  أن  إىل  اخلصوصية  بانتهاك  املتعلقة  النتائج  تشري 
اخلصوصية 82.6%. ورغم هذا االهتامم هبذه القضية يف اآلونة األخرية، إال أن ثلث أفراد العينة 32.6% يقرون بأن 

أحًدا ما قد مارس انتهاًكا خلصوصيتهم باستخدام شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية.

جدول 11: دوافع انتهاك اخلصوصية

النسبةالتكراراملفردة
679.9الفضول

21832.1اإلساءة إىل اآلخرين )تشويه السمعة(

7410.9التسلية وملء الفراغ

9413.8االبتزاز املادي

547.9اجلهل بالعواقب القانونية

17325.4قلة الوازع الديني واألخالقي

680100.0

الدوافع النتهاك  أقوى  يمثل  السمعة،  تشويه  بقصد  آلخرين،  إىل  اإلساءة  أن  يتضح  أعاله،   11 اجلدول  من 
اخلصوصية 32.1%، وجاء يف املرتبة الثانية قلة الوازع الديني واألخالقي وبنسبة 25.4% ثم االبتزاز املادي والتسلية 
7.9% من أفراد العينة فقط،  13.8% و10.9% تباًعا. وفيام يتعلق بالوعي القانوين هبذه القضية، فإن ما نسبته  بنسبة 
بالدوافع  مقارنة  منخفضة  نسبة  وهي  اخلصوصية،  انتهاك  دوافع  من  هو  القانونية  بالعواقب  اجلهل  أن  يعتربون 

األخرى.
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جدول 12: أساليب انتهاك اخلصوصية

النسبة املئويةالتكراراملفردة
608.8التهديد باستخدام املعلومات ضدي

34250.3استخدام صوري الشخصية

9714.3استخدام بيانايت الشخصية

11416.8إرسال رسائل مزعجة إيّل

679.9خماطبة أصدقاء باسمي)انتحال شخصيتي(

680100.0

من اجلدول 12، يتضح أن األساليب التي يعتربها أفراد العينة انتهاًكا للخصوصية، تتمثل يف استخدام الصورة 
الشخصية أواًل وبنسبة )50.3%(، ثم إرسال رسائل مزعجة )16.8%(، ثم استخدام البيانات الشخصية )%14.3(، 
ثم انتحال الصفة الشخصية ملخاطبة اآلخرين )9.9%(، وأخرًيا، التهديد باستخدام املعلومات ضد أصحاهبا وبنسبة 

.)%8.8(

جدول 13: طرق محاية حق خصوصية اآلخرين

النسبة املئويةالتكراراملفردة
28441.8سن قوانني تعاقب املنتهكني/التوعية القانونية

7410.9التأكد من عقود استخدام املواقع والتطبيقات

9013.2عدم االنضامم للصفحات أو للمجموعات املجهولة

12718.7عدم فتح الروابط التي تصلك من مصادر جمهولة

10515.4االهتامم بمفاهيم الرتبية اإلعالمية

680100.0

االجتامعي  التواصل  شبكات  عىل  لآلخرين  اخلصوصية  حق  حلامية  اختاذها  يمكن  التي  بالطرق  يتعلق  وفيام 
أو التطبيقات الرقمية، يرى أفراد العينة أن سن قوانني تعاقب املنتهكني مع رضورة التوعية القانونية بمخاطر هذه 
الظاهرة سيسهم يف التقليل من خماطر انتهاك خصوصية اآلخرين 41.8%، مع رضورة عدم فتح الروابط التي تصل 
من مصادر جمهولة 18.7%، والعمل عىل نرش مفاهيم الرتبية اإلعالمية، وكيفية استخدام اإلنرتنت وشبكات التواصل 
االجتامعي والتطبيقات الرقمية بالصورة األمثل 15.4%، واحلذر من االنضامم للمجموعات أو الصفحات املجهولة 

13.2%، والتأكد من قراءة عقود االستخدام والقوانني اخلاصة باستخدام هذه املواقع والتطبيقات%10.9.

وفيام يتعلق باإلجابة عىل التساؤل املتعلق بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة البحث، 



جملة أنساق، املجلد 3، العدد 2، 2019، دار نرش جامعة قطر104

فيام يتصل باجتاهات الشباب األردين نحو انتهاك خصوصية اآلخرين باستخدام شبكات التواصل االجتامعي، تعزى 
للمتغريات التالية )اجلنس، املستوى التعليمي(، فقد تم اختبار الفرضية باستخدام اختبار )T-Test(، كام يتضح من 

اجلدول اآليت:

متغري اجلنس:

جدول 14: اختبار )T-Test( لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة ملتغري اجلنس

القرارمستوى الداللةقيمة Tاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجلنس
غري دالة2941.5730.4951.170.142ذكر
دالة3861.5620.4972.8710.042أنثى

 0.142 الداللة  1.17ومستوى  بلغت  حيث  اجلنس،  ملتغري  وفقا  اختلفت   )T( قيمة  أن   14 اجلدول  يوضح 
ذات  فروق  وجود  إىل  يشري  مما   ،0.05 داللة  مستوى  وعند  لإلناث،   0.042 الداللة  ومستوى  و2.871  للذكور، 
داللة إحصائية بالنسبة لإلناث مقارنة بالذكور، ويمكن أن يرجع ذلك إىل أن أساليب انتهاك اخلصوصية املوضحة 
مسبًقا مثل استخدام الصور الشخصية أو إرسال الرسائل املزعجة أو التهديد باستخدام املعلومات الشخصية تكون 
موجهة أكثر لالستخدام ضد اإلناث من مستخدمات مواقع التواصل االجتامعي، ويمكن أن يعزى أيًضا إىل طبيعة 

تكوين املجتمعات العربية، حيث إن نسبة اإلناث أعىل من نسبة الذكور غالًبا

متغري املستوى التعليمي:

جدول 15: اختبار )T-Test( لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة ملتغري املستوى التعليمي

القرارمستوى الداللةقيمة Tاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداملستوى التعليمي
4861.5730.4951بكالوريوس

غري دالة0.3440.608
1941.5520.4986دراسات عليا

تشري النتائج الواردة يف اجلدول 15 إىل أن قيمة )T( بلغت 0.344، ومستوى داللة 0.608، وعند مستوى داللة 
للشباب اجلامعي،  املوجهة  التوعية  )0.05(، وهذا يؤكد عدم وجود فروق إحصائية، يمكن أن يعزى إىل محالت 
التواصل  أثناء استخدام مواقع  البعض  ينتهجها  التي قد  السلبيات  التحذير من  تنتهجها اجلهات املختصة يف  التي 
باالستخدام  اجلامعات  طلبة  بتعريف  واملهتمة  اإلعالمية  الرتبية  يف  املتخصصة  الورشات  إىل  إضافة  االجتامعي، 
األمثل ملواقع التواصل االجتامعي، وطرح العديد من اجلامعات ملادة خمتصة بذلك )الرتبية اإلعالمية( مثل: جامعات 
الزرقاء والريموك وآل البيت واحلسني بن طالل والرشق األوسط، ومعها اإلعالم األردين؛ مما ترك أثًرا لدهيم يف 

االبتعاد عن أساليب انتهاك اخلصوصية باستخدام هذه املواقع.
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ومن التحليل السابق، متثلت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث فيام ييل:

منتظم، . 1 89.3% بشكل  بنسبة  اجلامعي األردين  الشباب  التواصل االجتامعي بني  متابعة شبكات  نسبة  ارتفاع 
وأن أكثر من 75% من أفراد العينة يستخدمون شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية ألكثر من 3 

ساعات يوميًّا.

موقع الفيس بوك ما زال أكثر شبكات التواصل االجتامعي استخداًما بني أفراد العينة وبنسبة 31%، فيام جاء . 2
تطبيق الواتساب يف املرتبة الثانية بنسبة 18.4%، فيام يالحظ ارتفاع استخدام تطبيقي إنستغرام وسناب شات 
بني الطلبة أفراد العينة وبنسبة 14.4% و14.9% عىل التوايل، وهو مؤرش عىل ازدياد اهتامم الطلبة هبذه التطبيقات 

التي تعنى أكثر بنرش الصور.

يالحظ تراجع االعتامد عىل موقع اليوتيوب 10.1% وقد يعزى ذلك ألن العديد من شبكات التواصل االجتامعي . 3
والتطبيقات الرقمية أتاحت خاصية نرش الفيديوهات أو البث املبارش، حيث مل تعد هذه امليزة حمصورة فقط يف 

موقع اليوتيوب كام كان سابًقا.

أفراد العينة يتفاعلون بشكل دائم مع الشبكات االجتامعية سواء من خالل النرش عىل صفحاهتم اخلاصة %48.2، . 4
أو املشاركة بالتعليقات 25.4%، أو إعادة النرش 13.7%، وأن دور شبكات التواصل االجتامعي كوسيلة لنرش 
املعلومات واألخبار ما زال يتصدر أسباب متابعة الشباب هلذه املواقع والتطبيقات، حيث إن ما نسبته %35.7 

يستخدمون هذه املواقع ملتابعة األخبار. 

التواصل االجتامعي من باب تقليدهم للجامعات . 5 يتابعون شبكات  29.1% من املبحوثني الشباب  ما يقارب 
التي ينتمون إليها.

قرابة ثلث أفراد العينة 32.6% يقرون بأنه قد مارس أحدهم انتهاًكا خلصوصيتهم باستخدام شبكات التواصل . 6
االجتامعي أو التطبيقات الرقمية، وأن أبرز دوافع االنتهاك متثلت يف اإلساءة إىل اآلخرين بقصد تشويه السمعة، 
هو أقوى الدوافع )32.1%(، يليه قلة الوازع الديني واألخالقي بنسبة 25.4% ثم االبتزاز املادي والتسلية بنسبة 

13.8% و10.9% تباًعا. 

هنالك وعي قانوين هبذه القضية، رغم إثبات أفراد العينة وجودها عىل أرض الواقع، حيث إن ما نسبته %7.9 . 7
من أفراد العينة فقط، يعتربون أن اجلهل بالعواقب القانونية من دوافع انتهاك اخلصوصية، وهي نسبة منخفضة 

مقارنة بالدوافع األخرى.

ثلث أفراد العينة 32.6%، قد تعرض لشكل من أشكال انتهاك اخلصوصية، وأكثر األساليب التي تم استخدامها . 8
يف انتهاك اخلصوصية متثلت يف استخدام الصور الشخصية %50.3.

41.8% من أفراد العينة يرون أن سن قوانني صارمة تعاقب املنتهكني، هو احلل الناجع لوقف حاالت انتهاك . 9
االجتامعية  الشبكات  استخدام  وآليات  اإلعالمية  الرتبية  مفاهيم  نرش  عىل  العمل  إىل  إضافة  اخلصوصية، 

بشكل أمثل
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الخاتمة:

حياة  يف  رئيًسا  جزًءا  تعّد  الرقمية  والتطبيقات  االجتامعي  التواصل  شبكات  أن  إىل  السابقة  النتائج  أشارت 
الشباب؛ من أجل احلصول عىل األخبار ونرشها والتواصل مع اآلخرين. إال أن امليزات التي تقدمها هذه الشبكات 
وتطبيقاهتا أصبحت تواجه خطًرا، نتيجة تعرض عدد من مستخدميها لعمليات انتهاك للخصوصية، متثلت باإلساءة 
بإرسال  أو  الشخصية  الصور  استخدام  باستغالل  إما  التسلية، وذلك  أو  املادي  االبتزاز  أو  السمعة،  تشويه  بقصد 

الرسائل املزعجة أو انتحال الشخصية، وبغريها من أساليب انتهاك الشخصية. 

إن ما توصل إليه البحث من نتائج تشري إىل طبيعة تفكري الشباب ونظرهتم جتاه هذه املواقع وتطبيقاهتا، حيث إهنم 
من أكثر الفئات استخداًما هلا، والبقاء عىل تواصل دائم مع اآلخرين من خالهلا، إضافة إىل أن أسلوب استخدام هذه 
املواقع، يف الوقت احلايل عىل أقل تقدير، يرتبط بشكل كبري بأسلوب حياة األفراد أكثر من ارتباطه بنوعية املعلومات، 
خاصة يف ظل غياب القوانني الفاعلة التي تنظم آليات التعامل مع شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية 
املعلومات كحقيقة،  أو  لنرش األخبار  املستخدمني  أمام بعض  املجال  يتيح  مما  أخبارا ومعلومات،  كمصدر حيتوي 

مستغلني قدرة هذه املواقع عىل املساعدة بزيادة االنتشار بني املستخدمني يف قصري. 

إن تفعيل القوانني التي تعاقب املنتهكني، واالهتامم بنرش مفاهيم الرتبية اإلعالمية، وكيفية استخدام اإلنرتنت 
ومواقعه وتطبيقاته بصورة أمثل، سيشكل اخلطوة األوىل نحو التقليل من األخطاء التي قد تواجه مستخدمي هذه 
الشبكات والتطبيقات؛ مما يشكل نظرة ألبحاث مستقبلية، مل يغطها البحث احلايل، بالرتكيز عىل رفع مستوى الثقافة 

اإلعالمية لكيفية استخدام وسائل اإلعالم لشبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات الرقمية.
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