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  : الملخص
ما دور وسائل التواصل : تحددت مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤل الرئیس التالي

االجتماعّي على العالقات االجتماعیة واألسریة لدى طلبة الجامعة السعودیة اإللكترونیة بمدینة 
اف الدراسة في الكشف عن دور وسائل التواصل االجتماعّي على الریاض؟، و تحددت أھد

العالقات االجتماعّیة واألسرّیة لدى الطلبة، كما ھدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع استخدام 
التعّرف على الواقع الفعلّي باستخدام وسائل التواصل ، ووسائل التواصل االجتماعّي لدى الطلبة

والتعرف على الفروق في متغّیر الجنس والحالة االجتماعّیة ونوع الكلیة االجتماعّي لدى الطلبة، 
والمستوى الدراسي في استخدام وسائل التواصل االجتماعّي من وجھة نظر الطلبة، واستخدمت 

طالبًا وطالبة ) ٣١٥(الباحثة في الدراسة الحالّیة المنھج الوصفّي المسحي، وبلغ حجم العینة النھائیة 
من اإلناث، واختیرت العّینة ) ١٦٢(من الذكور، و) ١٥٣(السعودّیة اإللكترونّیة، منھم من الجامعة 

بالطریقة الطبقّیة العشوائّیة، واستخدمت استبانة من إعداد الباحثة، ومن أجل تحقیق أھداف 
مج الدراسة، استخدمت الباحثة العدید من األسالیب اإلحصائّیة الوصفّیة واالستداللّیة باستخدام برنا

المتوّسطات الحسابّیة، واالنحرافات المعیارّیة، : ومن ھذه األسالیب، (SPSS)التحلیل اإلحصائي 
والنسب المئوّیة، ومعامل ارتباط بیرسون، ومعامل ألفا كرونباخ، وتحلیل التباین األحادي 

)ANOVA( واختبار ت ،T testوسائل أّن الواقع الفعلي الستخدام: ، وتوصلت إلى النتائج التالیة 
التواصل االجتماعّي لدى طلبة طّلاب وطالبات الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة جاء بدرجة كبیرة، 

، تالھا وسیلة )٧. ٩٨(وأّن أكثر وسائل التواصل التي یتّم استخدامھا ھي الواتس آب بنسبة 
، في )٤. ٧١(ة بلغت ، ومن َثّم استخدام وسیلة االّتصال تویتر بنسبة مئوّی)٢. ٨٣(االنستغرام بنسبة 

. ٣٢(من أفراد عّینة الدراسة، كما بّینت النتائج أّن ) ٦. ٤٧(حین بلغت نسبة استخدام الفیس بوك 
من طلبة الجامعة یمضون خمس ساعات فأكثر في استخدام وسائل التواصل االجتماعّي، وأّن ) ٤

، حیث بلغت النسبة المئوّیة )ةالمسائّی(الفترة المفّضلة لدیھم في استخدام تلك الوسائل ھي الفترة 
من حجم العّینة، وأظھرت النتائج أیضًا أّن استخدام وسائل التواصل یعیق عمل الطلبة ) ٤. ٥٢(

منھم أّنھ ال یعیق العمل، كما دّلت النتائج على أّن ھناك تباینًا ) ٦. ٥٤(في حین رأى ) ٤. ٤٥(بنسبة 
ستخدام وسائل التواصل االجتماعّي، كما أظھرت في مدى تأیید كل من األب واألّم واإلخوة في ا

نتائج الدراسة أّن دوافع استخدام وسائل التواصل االجتماعّي لدى طلبة الجامعة اإللكترونّیة جاء 
، كما أظھرت نتائج الدراسة أّن وسائل )٣،٩٠(بدرجة كبیرة حیث بلغ المتوسط الحسابّي الكّلّي 

، )٤٧. ٣( الحیاة االجتماعّیة، حیث بلغ المتوسط الحسابّي التواصل االجتماعّي لھا أثر كبیر على
  . في حین كان أثرھا منخفض على العالقات األسرّیة

The Role of Social Networking Media in Social and Familial Relations of 
the Students of Saudi Electronic University in Riyadh Prepared  
The research problem can be summed up in the answer to the 

following main question: What is the role of social networking media in 
social and familial relations of the students of Saudi Electronic University 
in Riyadh? The study objectives are to reveal the role of social networking 
media in students social and familial relations, to get to know the reasons 
for the students use of the social networking media, to get to know the 
actual state of affairs as regards the use of social networking media by the 
students and to get to know the differences in accordance with the variables 
of sex, marital status, kind of college and academic level in using social 



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٤٣

networking media from the viewpoint of the students. In the present study 
the researcher applied the descriptive survey method. The final sample size 
amounted to 315 male and female students from the Saudi Electronic 
University, 153 of them male and 162 female. The sample was chosen 
according to the random strata method. A questionnaire prepared by the 
researcher was used.  

For achieving the objectives of the study various descriptive and 
inductive statistical methods were used through the use of SPSS statistical 
analysis program. Among these are arithmetic means, standard deviations, 
percentages, Pearson Correlation Coefficient, Alpha Cronbach Coefficient, 
ANNOVA, and T-test.  

The study arrived at the following findings: The actual use by the 
male and female students of the Saudi Electronic University of social 
networking media is significant. Social networking media most frequently 
used are Wattsap at 98. 7%, followed by Instigram at 83. 2%, Twitter at 71. 
4% and Facebook at 47. 6% of the study sample individuals. The findings 
also showed that 32. 4% of the university students spend five hours and 
more in social networking and that the time they prefer is the evening 
period, with a percentage of 52. 4% of the sample size. The findings also 
revealed that 45. 4% of the students think that social networking hinders 
students work, whereas 54. 6% of the students do not think it does. The 
findings of the study also revealed that there is a difference in the extent of 
support by each of the father, mother and brothers as regards the use of 
social networking. The study findings also revealed that the reasons for 
using social networking media by the students of the Electronic University 
were significant, with an overall arithmetic mean of 3. 90. The study 
findings also revealed that social networking have a great effect on social 
life with an arithmetic mean of 3. 47, whereas its effect on familial 
relations was low.  

  : المقدمة
لقد عني اإلسالم بالمجتمع عامة وباألسرة خاصة وتولى األسرة بعنایة فائقة؛ ألّن األسرة 
لبنة المجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع، وألّن األسرة كما جعلھا اهللا 

 االجتماعيّ والنفسي ووسیلة الموّدة والمحّبة، وأراد لھا أن تكون ھي محّل السكن والسكینة والدفء
وموطن الرحمة والتراحم واإلحسان واألرض المناسبة لزراعة بذور مستقبل حیاة اإلنسان 

فاألسرة تعتبر الخلّیة األولى في . السلوكّیة، ومیدان التدریب على ھذه المعاني اإلنسانّیة الرفیعة
 یخلو إّي مجتمع من الجانب األسرّي، فھي نواة المجتمع المجتمع، وأكثرھا عمومیة وانتشارًا، فال

ومركز التنشئة والتربیة، فمنھا ینمو الفرد، وتنمو الخصائص الفردّیة واالجتماعّیة والنفسّیة، وھي 
          ونعني بكلمة أسرة. المركز الرئیسّي للتدریب على العالقات االجتماعّیة وغرس القیم ونقل الثقافة
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زوجین الذین یقیمون في مسكن عة المكونة من الزوج والزوجة وأوالدھما غیر المتتلك الجما" 
 ). ٤٢٧م، ص٢٠٠٧الخطیب، . (“واحد

فالكیان األسرّي یعتبر بالغ األھمیة في التنظیم االجتماعّي النفسّي، حیث تعّد األسرة ھي 
ات االجتماعّیة بین أفراد وكلما كانت العالق. أول الجماعات ذات التأثیر في العالقات االجتماعّیة

األسرة موجبة وفي مسارھا الصحیح، ساد جّو التماسك والوفاء والترابط بینھا، والعكس من ذلك 
إدریس، . (كلما كانت العالقات االجتماعّیة سالبة، ساد التنافر والتباعد والتفكك بین أفراد األسرة

  ). ه١٤٢٦
سارعة في مجال االّتصال وتقنیة والعالم الیوم یشھد مجموعة من المتغیرات المت

المعلومات، مما جعل العالم قریة كونّیة تنتقل فیھا المعلومات إلى أنحاء الكرة األرضیة جمیعھا في 
أجزاء الثانیة، وال شك أّن ھذه التغیرات لھا تأثیرھا المباشر على األفراد والمؤّسسات المكوِّنة 

ا لالستفادة من المزایا التي تقدمھا في المجاالت للمجتمعات مما جعل ھذه المجتمعات تتكیف معھ
منظومة من الشبكة “: ومن ھذه التقنیات شبكات التواصل االجتماعّي وھي عبارة عن. جمیعھا

اإللكترونّیة التي تسمح للمشترك فیھا بإنشاء موقع خاص بھ، ومن َثمَّ ربطھ عن طریق نظام 
م، ٢٠١١ورقلة، ". (ھتمامات والھوایات نفسھااجتماعّي إلكترونّي مع أعضاء آخرین لدیھم اال

  )٢٠٢ص
ومن ھذا المنطلق بدأت الباحثة ھذا البحث لرصد دور وسائل التواصل االجتماعّي، على 
العالقات االجتماعیة واألسرّیة لعینة من طلبة الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة بالریاض، ویرجع 

أثیرات ناتجة عن استخدام ھذه الشبكات مما سبب اختیار ھذا الموضوع لظھور ووضوح عّدة ت
جعل ھذا النوع من التواصل محّل دراسة وبحث خاصة مع تواتر السلبّیات واإلیجابیات التي ترد 

  . یوما بعد یوم في التراث العلمّي المیدانّي لبحوث االّتصال
 : مشكلة البحث

م وأسباب رفاھیتھم، وقد یحتّل االّتصال مكانة محورّیة في حیاة البشر وفي مناحي حیاتھ
أتاحت تكنولوجیا اإلعالم فرصًا وإمكانیات جدیدة في مجال التواصل فتعددت أشكالھ ووسائل 

وتعّد مواقع التواصل االجتماعّي الیوم الظاھرة اإلعالمّیة األبرز في عالمنا، كونھا . تأثیراتھ
األكثر تأثیرا في أّي مجتمع تستقطب شریحة كبیرة من فئات المجتمع، وخاّصة الشباب باعتبارھم 

 وأصبحوا یتداولون ذلك بشكل یومي، فھذه المواقع تساعد على التعّرف والتواصل بین یمّثلونھ،
األشخاص والمجتمعات، ومن ھذا المنطلق سعت الشبكات اإللكترونّیة لتوفیر قدر مناسب من 

عیش مرحلة تحّول كبرى أختزل المواقع التي تدعم التواصل، ومما الشّك فیھ أّن العالم المعاصر ی
من خاللھا عامل الزمن، وأصبحت الشبكات االجتماعیة ھي البدیل المماثل ألنشطة الماضي 

  )م٢٠١٢نورمان، . (التقلیدّیة، وحالة التفاعل بین المجتمعات المحیطة
، حیث )م ٢٠١٤( دراسة أسماء الذیب : وھذا ما أّكدتھ العدید من نتائج الدراسات منھا

 إلى أّن الستخدام الشبكات االجتماعیة تأثیرًا إیجابیًا على الطالبات الجامعیات تمثلت في أشارت
كونھن یتحاورن مع األصدقاء أو الزمالء حول ما قّدمتھ الشبكات من معلومات عن الموضوعات 
المطروحة، ویناقشنھا مع األھل، بینما السلبیات من وجھة نظرھّن تمثلت بكونھا تسھم في نقل 

افات غربّیة إلى مجتمعنا، وتساعد على عدم قضاء الوقت الكافي للجلوس مع األسرة، وعلى ثق
) م٢٠١٣(كذلك تناولت دراسة عبیر سفران . تقّلص العالقات المباشرة بین األصدقاء واألسرة

العالقة بین استخدام اإلنترنت والعزلة االجتماعّیة للطالبة الجامعّیة عن أفراد أسرتھا وأقاربھا 
والمحیطین بھا، وقد توّصلت النتائج إلى إّن الستخدام اإلنترنت تأثیرًا متوسطًا على العزلة 
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االجتماعّیة عن األسرة واألقارب، ومع ذلك توافق المبحوثات على أّن اإلنترنت أصبح جزءًا 
كما . جتماعّيرئیسّیًا من نمط حیاتھّن الیومّیة، فمن ممیزاتھ التسلیة والترفیھ، وإمكانّیة التواصل اال

الجوانب اإلیجابّیة والسلبّیة الستخدام شبكات التواصل، ) م٢٠١٣(تناولت دراسة سلوى الفاضل 
ومن تلك الجوانب اإلیجابّیة أّنھا تزید من الترابط االجتماعي وترفع من المستوى الثقافّي لألفراد، 

بّیة فإّن االستخدام المفرط لوسائل وتمنح مساحة من الحرّیة والتعبیر عن آرائھم، أّما من الناحیة السل
التواصل االجتماعّي تؤّدي إلى ضعف العالقات األسرّیة، وتضعف القدرة على التواصل المباشر، 

، أن )م٢٠١٣(كما أوضحت دراسة حنان الشھري . وتؤّدي إلى مشاكل في األسرة نفسّیة واجتماعیة
اللّیة والثقة بالنفس ھذا من الناحیة اإلیجابّیة، توّفر تقنیات االّتصاالت الحدیثة یمنح الشعور باالستق

أّما من الناحیة السلبّیة فتذّمر األسر من استخدام المبحوثات لھذه المواقع، عالوة على قلة التفاعل 
" إلى أّن أغلب أفراد العّینة یستخدمون ) م٢٠١٢(كما أسفرت دراسة مریم نورمان . األسري

ھل واألصدقاء إلى جانب التثقیف، كما أسفرت الدراسة إلى أّن بدافع التواصل مع األ" الفایسبوك 
استخدام ھذه المواقع یؤثر قي االّتصال الشخصّي وجھًا لوجھ، وفي تفاعل المستخدمین مع أسرھم 

 تساعد   التقنیات الحدیثة  إلى أّن) م٢٠١٢(كما كشفت دراسة سبتي . وأقاربھم وأصدقائھم
ع أقاربھم الذین تفصلھم عنھم مسافات بعیدة، كذلك حّسنت من األشخاص على البقاء على اّتصال م

تفاعالتھم مع َمن یعیشون معھم أّما على الجانب السلبّي لتلك التقنیات، فقد أّدت إلى انعزال األطفال 
والشباب عن ذویھم؛ لما تعرضھ ھذه الشبكة من برامج تجعل الطفل أو المراھق أو الشاّب یبتعد عن 

بأّن األدوار ) م٢٠١٠(وبّینت دراسة ھند الحربي . اعات طویلة أمام ھذه الشبكةوالدیھ، ویقضي س
التي تقوم بھا األسرة، والوظائف التي تمارسھا، قد تطرأ علیھا تغیرات بسبب اإلفراط في استخدام 
شبكة اإلنترنت مثل وظیفة التنشئة االجتماعیة، حیث یكون الستخدام اإلنترنت جوانب سلبیة لعّل 

 إضاعة الوقت، وبقاء الفرد في عزلة عن أبنائھ، وانعزال االبن عن أسرتھ، وانعزال األفراد أھمھا
  . في المجتمع، وبالتالي؛ تتفكك العالقات بین األفراد في المجتمع

وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة، وما یمكن استخالصھ منھا فإّننا نجدھا قد رّكزت على 
 لوسائل التواصل االجتماعّي، فتتمّثل الناحیة اإلیجابّیة في استغالل الجوانب اإلیجابّیة والسلبّیة

أّما من الناحیة السلبیة، فإّن الجلوس . أوقات الفراغ، وصول المتعة، والحصول على المعلومات
لساعات طویلة على تلك التقنیات یؤدي إلى التفّكك األسرّي، ویؤثر على أدائھا الوظیفّي، مما ینتج 

  . ثار نفسّیة تؤّثر على الفرد خاّصة واألسرة عاّمةعن ذلك من آ
وقد الحظت الباحثة أّن ھذه المواقع تزداد یومًا بعد یوم خاّصة بین طالب الجامعة، حیث 
یتنّوع استخدامھم لھا بین ما ھو إیجابّي وما ھو سلبّي، فضال عن قّوة تأثیرھا على العالقات 

ألسرة خاّصة، مّما یؤّدي إلى اضطرابات نفسّیة ناجمة عن االجتماعّیة عاّمة وعلى العالقات داخل ا
اضطراب األسرة وتفككھا، كما تدّل على تناقص المؤّشرات الداّلة على التوافق النفسّي والصّحة 
النفسّیة، ومن ھنا تتمحور مشكلة البحث، حیث تلمس الباحثة من خالل متابعتھا المیدانّیة، وتعاملھا 

صل االجتماعي زیادة انتشار تلك المواقع وتأثیرھا على طالب وطالبات الشخصّي مع مواقع التوا
الجامعة الذین یعتبرون أكثر فئة تستخدمھا، مما دعا للقیام بھذا البحث؛ إللقاء الضوء على ھذه 

وتعتبر ھذه الدراسة جدیدة في حدود علم الباحثة؛ لقّلة البحوث التي تناولت . الظاھرة في مجتمعنا
لذلك جاء ھذا البحث لمعرفة دور وسائل التواصل . التواصل االجتماعّي على األسرةتأثیر وسائل 

االجتماعي على العالقات االجتماعیة واألسریة لدى طلبة الجامعة السعودیة اإللكترونیة بمدینة 
ما دور وسائل التواصل : الریاض وبذلك تتحدد مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئیس اآلتي

اعي على العالقات االجتماعیة واألسریة لدى طلبة الجامعة السعودیة اإللكترونیة بمدینة االجتم
  الریاض؟
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  : سعى البحث لإلجابة عن التساؤل الرئیس التالي: أسئلة البحث
ما دور وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعیة واألسریة لدى طلبة الجامعة  .١

  ة الریاض؟السعودیة اإللكترونیة بمدین
  : وانبثق عن ھذا السؤال أسئلة الدراسة الفرعیة اآلتیة

ما الواقع الفعلي الستخدام وسائل التواصل االجتماعّي لدى طلبة الجامعة السعودّیة  .١
  اإللكترونّیة بمدینة الریاض؟

ما دوافع استخدام وسائل التواصل االجتماعّي عند طلبة الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة  .٢
   الریاض؟بمدینة

ھل لوسائل التواصل االجتماعّي دور على العالقات االجتماعیة واألسریة لدى طلبة  .٣
  الجامعة السعودیة اإللكترونیة بمدینة الریاض؟

 : أھداف البحث
الكشف عن دور وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعّیة واألسرّیة لدى طلبة  .١

 . مدینة الریاضالجامعة السعودّیة اإللكترونّیة ب
  . تعرف دوافع استخدام وسائل التواصل االجتماعّي لدى طلبة الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة .٢
تعّرف الواقع الفعلّي باستخدام وسائل التواصل االجتماعّي لدى طلبة الجامعة السعودّیة  .٣

  . اإللكترونّیة
 : أھمیة البحث

  : األھمیة النظریة
وضوعھ یعد حیوّیًا وحدیثًا، إلى جانب قّلة الدراسات العربّیة تظھر أھمّیة البحث في أّن م

عمومًا والسعودّیة خصوصّا في حدود علم الباحثة التي تدرس دور وسائل االجتماعّي كذلك مّما 
یزید أھّمّیة البحث انتشار استخدام مواقع التواصل االجتماعّي بشكل كبیر بین مختلف الفئات، كذلك 

شف عن ظاھرة استخدام شبكات التواصل االجتماعّي كإحدى وسائل تسھم الدراسة في الك
التكنولوجیا الحدیثة التي تزاید عدد مستخدمیھا في اآلونة األخیرة بشكل واضح، واّتسع نطاق 
تأثیراتھا المباشرة في ثقافة األفراد واتجاھاتھم ومن الممكن أن تسھم الدراسة في نشر ثقافة التثبت 

 مواقع التواصل االجتماعّي، ورّد األمور إلى مصادرھا الصحیحة وكتمان من صّحة ما ینشر على
اإلشاعات الكاذبة ومواجھتھا باألدلة القاطعة التي تھدمھا مما قد یساعد على تنمیة اإلحساس بالدین 
والوطن واالنتماء، حتى یكون المتلّقي ذا مناعة قویة أمام كّل ما من شأنھ أن یجّرده من انتمائھ 

أیضا من الممكن أن تسھم الدراسة الحالیة في إثراء المكتبة . ، أو یخدش في عقیدتھ ودینھوأصولھ
بالمزید عن وسائل التواصل االجتماعّي والعالقات االجتماعیة واألسریة األمر الذي قد العربیة 

 تناول یساعد في الحد من المشكالت التي قد تنتج من استخدام تلك الشبكات كما أن البحث الحالي قد
شریحة مھمة من المجتمع وھم فئة الطلبة مّما استدعى القیام بھذا البحث إللقاء الضوء على ھذه 
الظاھرة في مجتمعنا والتحقق من دور وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعیة 

د من الدراسات واألسرّیة لدى طلبة الجامعة وتأمل الباحثة أن تكون ھذه الدراسة تمھیدًا إلجراء عد
التي تتناول موضوعات مماثلة بصورة علمّیة وشاملة مّما یسھم في تحقیق التراكم المعرفّي 

  . والبحثّي
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  : األھمیة التطبیقیة
نظرًا النتشار ظاھرة استخدام شبكات التواصل االجتماعّي في المجتمع السعودّي، فقد قام 

اعّي على العالقات االجتماعیة واألسریة من ھذا البحث للتعّرف على دور وسائل التواصل االجتم
جمیع النواحي سواء من خالل النواحي اإلیجابّیة أم النواحي السلبّیة، ولفت األنظار إلى المخاطر 
المتعددة الناتجة عن إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعّي والسعي لبیان بعض تلك األشكال 

سائل التواصل االجتماعّي بمختلف برامجھا ومجاالتھا وتوضیح شيء من مخارطھا، كذلك انتشار و
بشكل سریع یتطلب عمل دراسات لمواجھتھا أو الحد من سلبیاتھا وتوظیفھا توظیفًا إیجابیًا للمجتمع 
حیث یتوقع أن تسھم النتائج التي ستتوّصل إلیھا الدراسة ومن خالل التوصیات إمكانیة اقتراح بعض 

بیات برامج االتصال والتواصل االجتماعّي وتحسین االستخدام الحلول المناسبة للتصدي لسل
اإلیجابّي لوسائل التواصل االجتماعي والحد من اآلثار السلبیة كما یمكن أن تسھم الدراسة في إعداد 
برامج إرشادیة لتحسین العالقات االجتماعیة واألسریة في المجتمع، كذلك من الممكن أن تسھم 

یجیة تھدف إلى تطویر العملّیة التعلیمّیة لبناء الطالب المبدع القادر على الدراسة في بناء استرات
االبتكار واالختراع والتعامل مع التقنیات الحدیثة بمھارة فائقة واالستفادة منھا وتوظیفھا فیما یخدم 

حیاتھ وخططھ االقتصادّیة واالجتماعّیة، كذلك من الممكن أن تسھم الدراسة في استغالل   
إللكترونّیة في نشر الثقافة العربّیة اإلسالمّیة، وذلك من خالل إنشاء المواقع المختلفة، الشبكة ا

  . والتواصل مع الشعوب األخرى، والتحاور معھم لنقل صورة جیدة عن الشعوب اإلسالمّیة والعربّیة
 : حدود البحث

ة واألسرّیة من قبل دور وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعی: الحدود الموضوعیة
  . طلبة الجامعة السعودّیة اإللكترونیة بمدینة الریاض

  . الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة في مدینة الریاض: الحدود المكانّیة
  ه ١٤٣٦-١٤٣٥الفصل الثاني للعام الدراسي: الحدود الزمانّیة

 : مصطلحات البحث
  )Social Media(وسائل التواصل االجتماعّي 

شبكة مواقع فّعالة في تسھیل الحیاة االجتماعّیة "سائل التواصل االجتماعّي بأّنھا تعّرف و
بین مجموعة من المعارف واألصدقاء، كما تمّكن األصدقاء القدامى من االّتصال ببعضھم البعض 
وبعد طول سنوات وتمكنھم أیضًا من التواصل المرئّي والصوتي وتبادل الصور وغیرھا من 

  ). ٢٥م، ص٢٠١٢المنصور، " ( توّطد العالقة االجتماعّیة بینھماإلمكانات التي
وتعّرف الباحثة وسائل التواصل االجتماعّي إجرائّیا في ھذا البحث بأنھا مواقع على شبكة 
اإلنترنت تسمح لروادھا بإنشاء حساب وصفحات خاصة بھم وربطھا بنظام اجتماعي إلكتروني 

  . ن أعضائھا من خالل التواصل الكتابّي والمرئّي والصوتّيیتیح فرصة الحوار وتبادل الثقافات بی
  : العالقات االجتماعیة

ھي نموذج التفاعل المتبادل الذي یستمر فترة معینة من الزمن تؤدي إلى ظھور مجموعة 
توقعات اجتماعیة ثانیة وتعتبر عالقة الدور المتبادل بین الزوج والزوجة والعالقة بین المحلل 

  ). ٤٣٧م، ص٢٠٠٢غیث، . (ض أمثلة على العالقات االجتماعیةالنفسي والمری
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وتعرف الباحثة العالقات االجتماعیة إجرائیًا بأنھا العالقة التي تكون بین شخصین أو أكثر 
لتلبیة حاجات اجتماعیة أو اقتصادیة أو عاطفیة عبر مواقع التواصل االجتماعّي حیث یكون لھذه 

  . ةالعالقات نتیجة إیجابیة أو سلبی
  : العالقات األسرّیة

العالقات األسرّیة بأّنھا العالقات التي تجمع بین مجموعة ) م١٩٩٦(ُتعرِّف سمیحة توفیق 
من األفراد الذین تربطھم عالقة قرابة، وھي تبدأ بالزوجین وتمتّد لتشمل األوالد وأقارب الزوج 

  . والزوجة
ا تفاعل متبادل بین أعضاء األسرة یستمر وُتعرِّف الباحثة العالقات األسرّیة إجرائّیًا بأّنھ

  . لفترة طویلة من الزمن، وذلك من خالل االّتصال، وتبادل الحقوق والواجبات
  : الدراسات السابقة

ھناك من البحوث والدراسات التي تناولت موضع ھذه الدراسة من زوایا متنّوعة وأجریت 
لدراسات الحدیثة التي تقترب من أھداف في مجتمعات مختلفة، واستطاعت الباحثة أن تحصر أھّم ا

إشكالّیة استخدام مواقع التواصل “دراسة عن ) م٢٠٠٩ (Spraggins,Aأجرى ھذه الدراسة حیث 
، وھدفت “االنتشار، والمؤشرات، وارتباط ذلك بالصّحة النفسّیة : االجتماعّي لدى طالب الجامعات

مواقع الشبكات االجتماعّیة، والتحقیق في بعض الدراسة إلى تحدید ما إذا كان یمكن تطویر إشكالّیة 
، بما في ذلك القلق االجتماعّي وعدم )االستخدام المشكل(العوامل التنبؤّیة الستخدام اإلشكالّیات أو

االنتماء إلى شبكة اجتماعّیة غیر متواجدة حالیا وقد استخدام الباحث المنھج الوصفّي المسحي 
تقییم دعم العالقات الشخصّیة، ومقیاس استخدام إشكالّیة منھا : (واعتمد الباحث األدوات التالیة

اإلنترنت المعممة ومقیاس االكتئاب والتجنب االجتماعّي، ومقیاس االكتئاب بمركز الدراسات 
الوبائیة ومقیاس جامعة كالیفورنیا للوحدة النسخة الثالثة ومقیاس تقدیر الذات لروزنبیرغ، واستبانة 

وتكّونت عّینة الدراسة ، )استبانة أكسفورد للسعادةاس الرضا في الحیاة، أكسفورد للسعادة ومقی
طالبًا من طالب جامعة فلوریدا في الوالیات المتحّدة األمریكیة وتوصلت النتائج إلى إّنھ ) ٣٦٧(من

توجد إشكالّیة في استخدام مواقع التواصل االجتماعّي لدى طالب المرحلة الجامعیة وإنھ توجد 
) االستخدام المشكل(داللة إحصائّیة إیجابّیة بین القلق االجتماعّي وإشكالّیة استخدام أوعالقة ذات 

لمواقع التواصل االجتماعي وأیضا أظھرت النتائج أّن الوحدة تلعب دورًا توسطّیًا في العالقة بین 
 إحصائّیة ، وتوجد عالقة ذات داللة)االستخدام المشكل(القلق االجتماعّي واستخدام اإلشكالّیات أو

والصّحة النفسّیة، وإّن ھناك ارتباطًا بین زیادة )االستخدام المشكل(بین استخدام اإلشكالّیات أو
، وانخفاض تقدیر الذات، السعادة الرضا )االستخدام المشكل(أعراض استخدام اإلشكالّیة أو

 Mecheel,Vansoonواالرتیاح في الحیاة زیادة االكتئاب والشعور بالوحدة كما أجرى 
، "أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعّیة“دراسة عن ) م٢٠١٠(

ھدفت إلى التعّرف على أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعیة 
 وتكونت) أداة االستبیان: (واستخدم الباحث المنھج المسحي واعتمدت الدراسة على األدوات التالیة

شاّب من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعّي في بریطانیا وقد توصلت ) ١٦٠٠(العینة من 
النتائج إلى أّن أكثر من نصف األشخاص البالغین الذین یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي قد 
اعترفوا بأّنھم یقضون وقتًا أطول على شبكة اإلنترنت من ذلك الوقت الذي یقضونھ مع أفراد 

وأظھرت الدراسة أیضًا أّنھم یتحّدثون ، م وأصدقائھم الحقیقّیین مما أفقدھم بعض أصدقائھمأسرھ
بصورة أقل عبر الھاتف وال یشاھدون التلفاز كثیرا، ویلعبون عددًا أقل من ألعاب الكمبیوتر، 

) م٢٠١١ (Streck,Helenویرسلون كمّیة من الرسائل النّصّیة وكذلك البریدّیة، كما أجرى 
، وتھدف ھذه الدراسة إلى "ة على إدارة المعلوماتأثر الشبكات والمواقع االجتماعّی“ عن دراسة
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 ة ما یتّمّی ومدى أھّم تبادلھا في الشبكات االجتماعّية المعلومات التي یتّمتزوید القارئین بنوعّی
ة تقنّیة والمات ولألفراد من كم ھائل من المعلومات االجتماعّیطرحھ من ھذه المعلومات للمنّظ

ین من مشرفین ومدراء وقیادیین وغیرھم من األفراد وغیرھا من معلومات، ومدى تعامل المھتّم
أصحاب القرار في المنظمات وقد تّم استخدام منھج المسح االجتماعي واعتمد الباحث األدوات 

لتقنیة في ین في قطاعات األعمال وا، وتكونت العینة من عددًا من الموظّف)أداة استبیان: (التالیة
الوالیات المتحدة األمریكیة، وتوصلت النتائج إلى إّن المنّظمات علیھا أن تتواكب مع التطّور الھائل 
لتقنیات المعلومات وأن تتعاطى أكثر وبشكل جّدّي مع التأثیر القوّي والملحوظ للشبكات االجتماعیة 

تعاطیھم للمعلومات وعلى وغیرھا على األفراد في المنظمات وعلى ) الفیس بوك وتویتر(مثل 
المنّظمات أن تدّرب الموظفین على التعاطي معھا بشكل معقول وإیجابي وأن تضمن سرّیة ما 
تحتویھ من معلومات ھاّمة لھا وإال ستجدھا منشورة على أحد ھذه المواقع وما سیترتب على ذلك 

بدراسة ) م٢٠١٢(لم من عواقب وخیمة ال تحمد عقباھا كما قامت كّل من ضمیاء جعفر وسعاد مس
ف على ، وھدفت الدراسة إلى التعّر" واالجتماعّيك األسرّيأثر استخدام اإلنترنت في التفّك"عن 

ة،  واالجتماعي من قبل طلبة الجامعات العراقّیك األسرّيأھم تأثیرات استخدام اإلنترنت في التفّك
استبانة من إعداد : (دوات التالیة، كما اعتمدت الدراسة األوقد استخدمت الباحثتان المنھج المسحّي

طالبًا من طالب الجامعة العراقیة، وتوصلت النتائج إلى أنھ )٥٠(، وتكونت العینة من)الباحثتان
ة داخل المنزل فقد تراوحت أعلى نسبة  من قبل طلبة الجامعة على العالقات األسرّییوجد تأثیر سلبّي

 بین أفراد ضعف التواصل االجتماعّي(في اإلنترنت الع  االّطلعدم مشاركة أفراد األسرة بما یتّم
ھناك من ھو مؤید ومن ح اإلنترنت، وأن ، وعدم قضاء وقت مع األسرة یوازي وقت تصّف)األسرة

ھو المعارض من جانب األسرة الستخدام تلك المواقع لقضاء طویل في استخدمھا بدال من قضاء 
تأثیر اإلنترنت على “دراسة عن )م٢٠١٢(دام أجرى أبو عرقوب والخھذا الوقت مع األسرة، كما 

، وھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة تأثیر اإلنترنت على " باألسرة وباألصدقاءصال الشخصّياالّت
وأعتمد ،  التحلیلّي باألسرة وباألصدقاء، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفّيصال الشخصّياالّت

ة ّیطالبة من طالبات كّل) ٣٠٠(، وتكونت العینة من)مااستبانة من إعدادھ: (الباحثان األدوات التالیة
ة بین استخدام اإلنترنت لت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائّیة، وقد توّصعجلون الجامعّی

صال الشخصي باألسرة وباآلخرین، كما من جھة وعدد ساعات استخدامھ من جھة أخرى، واالّت
ة لتأثیر استخدام اإلنترنت على االّتصال ت داللة إحصائّیلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذاتوّص

الشخصّي باألسرة والصدیقات تعزى لمتغیرات الدخل الشھرّي، والكلیة، والمستوى الدراسّي عند 
ة لتأثیر ، كذلك تشیر نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائّی)٠١. ٠(مستوى الداللة

 باألسرة والصدیقات تعزى لمتغیر مكان السكن كذلك  الشخصّيصالاستخدام اإلنترنت على االّت
ل من ھ قّلة ألّنة عجلون الجامعّیّی لإلنترنت تأثیرًا على سلوك الطالبات في كّلت النتائج إلى أّندّل

، كما أجرى كّل من الزیود  وبصدیقاتھّن وجھًا لوجھ بأسرھّن في االتصال الشخصّيرغبتھّن
أثر استخدام تقنیة االّتصال الحدیثة على القیم االجتماعّیة من “اسة عن در) م٢٠١٣(وفاطمة عثمان 

، وھدفت الدراسة للكشف عن أثر استخدام تقنیة "خالل التواصل االجتماعّي بین جیل األبناء واآلباء
االّتصال الحدیثة على القیم االجتماعّیة من خالل التواصل االجتماعّي بین جیل األبناء واآلباء 

طالبًا وطالبة واستخدمت ) ٣٧(  الباحثون المنھج المسحّي وتكونت العّینة العشوائیة منواستخدم
استبانة من إعداد الباحثان مكونة من ثالثة مجاالت المجال األكادیمي : (الدراسة األدوات التالیة
ى الداللة ، وتوصلت النتائج إلى أنھ یوجد أثرًا ذا داللة إحصائّیة عند مستو)واالجتماعي، واألخالقي

االجتماعّي  الستخدام تقنیات االّتصال الحدیثة على القیم االجتماعّیة من خالل التواصل =)٠،٠٥(
، فیؤثر =)٠،٠٥(بین جیل األبناء واآلباء ووجود فروق ذات داللة إحصائّیة عند مستوى الداللة 

ن اإلقامة، ولصالح مكان استخدام تقنیات االّتصال الحدیثة على المجال االجتماعّي تعزى لمتغیر مكا



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٥٠

اإلقامة مدینة وتبین أیضًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّیة في أثر استخدام تقنیات االّتصال 
تعزى لمتغّیر مكان اإلقامة وعدم وجود فروق ذات ) األكادیمّي، النفسّي(الحدیثة على المجالین 

لى القیم االجتماعّیة تعزى لمتغیر الجنس، داللة إحصائّیة في أثر استخدام تقنیات االّتصال الحدیثة ع
أبعاد استخدام الشباب السعودّي لشبكات التواصل "دراسة عن) م٢٠١٣(وأجرت سلوى الفاضل 

، وھدفت الدراسة إلى التوّصل إلى معرفة األبعاد االجتماعّیة والثقافّیة الستخدام شبكات "االجتماعّي
، ومعرفة أنماط ودوافع استخدامھ، واإلشاعات التي التواصل االجتماعّي من قبل الشباب السعودّي

یحققھا استخدام ھذه الشبكات للشباب من الجنسین واستخدمت الباحثة المنھج المسحي االجتماعّي 
، وتكونت )أداة استبیان من إعداد الباحثة إلى جانب المالحظة البسیطة: (واستخدمت األدوات التالیة

 وطالبات جامعة الملك سعود، وتوصلت النتائج إلى أّن أھّم دوافع طالبًا من طالب) ٣٨٤(العینة من 
التسلیة والترفیھ وحب : الشباب السعودّي الستخدام شبكات التواصل االجتماعّي تتمّثل في

االستطالع، والتعارف والتواصل مع اآلخرین وشغل أوقات الفراغ، وزیادة المعرفة وتبادل 
 وأفكارھم ومتابعة األخبار ومستجّدات األحداث العالمیة المعلومات ومشاركة اآلخرین آراءھم

والتعرف على ثقافات أخرى مختلفة وأوضحت النتائج أّن أھّم اإلشباعات التي تحّققھا شبكات 
توفیر الوقت والجھد وتوفیر المال وسرعة : التواصل االجتماعّي بالمرتبة األولى والثانیة تتمثل في

من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي من %) ٥. ٢٨(لى أن التواصل كما أوضحت النتائج إ
، )سنوات٦سنوات إلى أقل من ٤(الشباب السعودي تراوحت مدة استخدامھم لشبكات التواصل من 

أما بالنسبة لعدد الساعات التي یقضیھا الشباب السعودي یومیًا في استخدام شبكات التواصل 
ربع ساعات في الیوم، ویستخدم الشباب السعودي ھذه االجتماعي فقد تراوحت بین ساعتین إلى أ

من الشباب السعودّي %) ٩. ٩٠(الشبكات في الفترة المسائیة، كما أوضحت النتائج أّن  
المستخدم لشبكات التواصل االجتماعّي ال یتدّخل أحد أفراد األسرة في مّدة استخدامھم للشبكات وال 

نتائج أّن من سلبّیات شبكات التواصل االجتماعّي ، كما أوضحت ال%)٩. ٢٢في وقت االستخدام، 
أّنھا تؤّدي إلى ضیاع الوقت وضعف العالقات األسریة وتضعف القدرة على التواصل المباشر 
وتؤدي إلى ضعف العادات والتقالید وتؤدي إلى الشعور بالوحدة والعزلة وتؤدي إلى مشاكل في 

أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونّیة "نبدراسة ع) م٢٠١٣(األسرة كما قامت حنان الشھري 
، وھدفت ھذه الدراسة إلى التعّرف على )"الفیس بوك وتویتر نموذجًا(على العالقات االجتماعّیة 

األسباب التي تدفع إلى االشتراك في موقعي الفیس بوك وتویتر، والتعّرف على طبیعة العالقات 
ثار اإلیجابّیة والسلبّیة الناتجة عن استخدام تلك المواقع االجتماعّیة عبر ھذه المواقع والكشف عن اآل

أداة استبیان : (واعتمدت الدراسة على منھج المسح االجتماعّي واستخدمت الباحثة األدوات التالیة
طالبة من طالبات جامعة الملك عبد العزیز ) ١٥٠(، وتكونت العّینة القصدیة من)من إعداد الباحثة

ھو "الفیس بوك وتویتر" إّن من أقوى األسباب التي تدفع الطالبات الستخدام وقد توصلت النتائج إلى
سھولة التعبیر عن آرائھّن واتجاھاتھّن الفكرّیة التي ال یستطعن التعبیر عنھا صراحة في المجتمع 
وأشارت النتائج كذلك إلى أّن الطالبات استفدن من ھذین الموقعین في تعزیز صداقاتھّن القدیمة 

عن صداقات جدیدة والتواصل مع أقاربھّن البعیدین مكانیا كما تبّین أیضًا أّن الستخدام تلك والبحث 
المواقع العدید من اآلثار اإلیجابّیة، أھمھا االنفتاح الفكرّي والتبادل الثقافّي، فیما جاء قّلة التفاعل 

تباطّیة عكسّیة بین متغّیري األسرّي أحد أھّم اآلثار السلبیة وتشیر النتائج أیضًا إلى وجود عالقة ار
العمر والمستوى الدراسي وبین أسباب االستخدام وطبیعة العالقات االجتماعّیة واإلیجابّیات 
والسلبّیات، كما توجد عالقة ارتباطّیة موجبة بین متغّیر عدد الساعات وبین أسباب االستخدام، في 

 طریقة االستخدام وبین أسبابھ وطبیعة حین أثبتت النتائج وجود عالقة ارتباط طردّیة بین متغّیر
القیم “دراسة عن ) م٢٠١٣(كما أجرى درویش   العالقات االجتماعیة واإلیجابیات والسلبیات، 

، وتھدف ھذه الدراسة إلى " عبر شبكة اإلنترنت من منظور إسالمّية للتواصل االجتماعّياألخالقّی
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ة الناتجة عن التعامل مع مواقع التواصل ة السلبّیمحاولة الكشف عن بعض التداعیات األخالقّی
ة من ة المستمّدل إلى مجموعة من القیم األخالقّی عبر شبكة اإلنترنت ثم محاولة التوّصاالجتماعّي

ر  من ھذه التداعیات باإلضافة إلى تقدیم تصّوة، والتي تسھم في الحّدالقرآن الكریم والسنة النبوّی
: ، واعتمد الباحث األدوات التالیةالباحث المنھج الوصفّيمقترح لتفعیل تلك القیم وقد استخدم 

 بجامعة السویس ة التربیّةّی، وتكونت العینة المتاحة من طالب كّل)استبانة من إعداد الباحث(
  ھذه المواقع تأخذ مساحة كبیرة من أوقاتھم دون إدراك لخطورة ذلك إذ إّنوتوصلت النتائج إلى أّن

ي إلى انعزال الفرد عن أسرتھ  یؤّدیرة على مواقع التواصل االجتماعّياإلفراط في قضاء أوقات كث
والبعد عن المشاركة الفاعلة مع مجتمعھ، كذلك یؤّدي إلى العزلة االجتماعیة وفقدان التفاعل 

، وأجرت  من خالل مواقف ومشاعر ال یمكن توافرھا من خالل تلك المواقع الذي یتّماالجتماعّي
اتجاھات طالبات جامعة الملك سعود نحو شبكات التواصل “دراسة عن ) م٢٠١٤(أسماء الذیب 

، وقد ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة اتجاھات طالبات جامعة الملك سعود نحو شبكات “االجتماعّي 
التواصل االجتماعي واعتمدت الباحثة المنھج المسحّي بشّقھ الوصفي وطبقت على عّینة عنقودّیة 

ن طالبات البكالوریوس بجامعة الملك سعود واستخدمت الباحثة األدوات طالبة م) ٤٨٣(مكّونة من
من %٦،٧، وتوصلت النتائج إلى إّن)أداة استبانة التواصل االجتماعي من إعداد الباحثة: (التالیة

من الطالبات یتابعن شبكات التواصل %٤٤،٩سنة، وإّن٢٠الطالبات الجامعّیات أعمارھن أقل من
% ٤٥لى ثالث ساعات یومیا ویفضلن االعتماد على الھواتف الذكّیة بنسبةاالجتماعّي من ساعة إ

وإّن أكثر أشكال الشبكات االجتماعّیة بشكل عام والمفّضلة للطالبات الجامعّیات ھي الیوتیوب، ثم 
تویتر، ثم قوقل، ثم المنتدیات، ثم الفیس بوك، ثم بلوقز، ثم لینكد أن، ثم میس باك وإّن متابعة 

كانت مرتفعة أما الموضوعات ) الیوتیوب وتویتر(لجامعّیات ألغلب موضوعات موقعي الطالبات ا
كانت المتابعة لھا متوسطة بینما أغلب )التجارّیة، والحقوقّیة،  والقانونّیة، والریاضّیة(  

متابعتھن لھا )الموضوعات االجتماعّیة(كانت المتابعة متوسطة، عدا) الفیس بوك(موضوعات موقع 
، وإّن قضاء وقت الفراغ ھو )الحقوقّیة، والقانونّیة، والریاضّیة(خفضة للموضوعات عالیة، ومن

أكثر الدوافع الستخدام الشبكات االجتماعّیة، ثم للبحث عن التسلیة والترفیھ، ثم االطالع على ثقافات 
اوز التطبیق األّول الذي جمع أفراد العائلة وتج“ دراسة عن )م٢٠١٤(مختلفة، كما قام المستنیر 

على العالقات االجتماعّیة داخل األسرة “الواتس آب"، وتھدف ھذه الدراسة إلى آثار“حاجز المكان 
: الصغیرة واألسرة الممتدة وبین األقارب واألصدقاء وزمالء العمل واستخدم الباحث األدوات التالیة

مشارك ) ٥٠٠(، وتكونت العینة من)استبیان إلكترونّي من إعداد الباحث وأسلوب المقابلة(
ھو التطبیق األول الذي “الواتس آب "مدینة سعودیة وتوصلت النتائج إلى أّن ) ٤٣(ومشاركة من

جمع أفراد العائلة الصغیرة والممتّدة في بیئة افتراضّیة واحدة، والمناسبة لتبادل أخبار العائلة 
تھم، مّما یضمن الوصول واألقارب، ومناقشة القضایا المھمة، وإّنھ یربط المستخدمین بأرقام جّواال

ساعد النساء وسّكان المدن الكبیرة في تجاوز حاجز " الواتس آب"لألھل واألقارب، وكذلك أّن
المكان، فأعطى المرأة السعودّیة فرصة للتواصل، مّما نتج من تقّویة العالقة، وإزالة حاجز الكلفة 

ت الوقت للحوار بین أفراد أعط“الواتس آب "بین األقارب وتقویة صلة الرحم، كما أن رسائل 
األسرة وتعطي الفرد وقتا أطول للتفكیر في الرد المناسب والوصل للقرار المناسب، كذلك ساعد ھذا 
التطبیق في تسھیل عملیة التواصل بین جیل اآلباء واألمھات، وبین جیل الشباب والشاّبات 

شبكة “دراسة عن )م٢٠١٤(ي أجرى أبو خطوة والشربینبیئة جیدة للشباب كما “الواتس آب "فكان
، وقد “ بمملكة البحرین  لدى طلبة التعلیم الجامعّي وآثارھا على األمن الفكرّيالتواصل االجتماعّي

 لدى  على األمن الفكرّيف على انعكاسات شبكة التواصل االجتماعّيھدفت ھذه الدراسة إلى التعّر
 واستخدم الباحثان اسة المنھج الوصفّي بمملكة البحرین، واستخدمت الدرطلبة التعلیم الجامعّي

طالبًا من طالب ) ١٠٤(نة من، وتكونت العّی)استبانة من إعداد الباحثین: (التالیة  األدوات 
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 تأثیر شبكات التواصل ة بمملكة البحرین وتوصلت النتائج إلى أّنوطالبات الجامعة الخلیجّی
 ضرورة العمل على ا یؤكّدبدرجة متوسط، ّمة  لدى الطلبة بصفة عاّم على األمن الفكرّياالجتماعّي

والعمل على ، ة المختلفة باستخدام شبكات التواصل االجتماعّيتوعیة الطلبة في المراحل التعلیمّی
 بعدًا اجتماعّیًا ونفسیا  لشبكات التواصل االجتماعّيتنمیة التفكیر الناقد لدیھم وأوضحت الدراسة أّن

ر في طبیعة ھ یغّیة، ألّنسعى إلى تخریب الروابط االجتماعّی التفاعل مع تلك الشبكة یحیث إّن
 المشكالت صاالت دون االحتكاك، وقد الحظ الباحثان أّنة بتشجیعھا بشكل من االّتالعالقات اإلنسانّی

ق  كثیرة منھا ما یتعّلة التي نجمت عن استخدام شبكة التواصل االجتماعّية والنفسّیاالجتماعّی
واإلدمان، العزلة ة صل بعالقة الفرد مع مجتمعھ ومنھا المشكالت األسرّیباألسرة ومنھا ما یّت

 . ةاالجتماعّی
  

 : التعلیق على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة استخدامات اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعّي على النحو 

  : التالي
ھا لشبكات التواصل االجتماعّي، اشتركت الدراسات السابقة في تناول: من حیث األھداف: أوال

ومعرفة اتجاه مستخدمیھا نحوھا والكشف عن أھم اآلثار المترّتبة على استخدام تقنیة التواصل 
، ودراسة )م٢٠١٤( أبو خطوة والشربیني الحدیثة على الحیاة االجتماعّیة، ومن تلك الدراسات

الزیود وفاطمة عثمان ، ودراسة )م٢٠١٣(، ودراسة سلوى الفاضل )م٢٠١٤(أسماء الذیب 
، ودراسة درویش )م٢٠١٤(، ودراسة المستنیر )م٢٠١٣(، ودراسة حنان الشھري )م٢٠١٣(
، )م٢٠١٢(، ودراسة ضمیاء جعفر وسعاد مسلم )م٢٠١١(، ودراسة ھامبتون وآخرون )م٢٠١٣(

، ومنھا من ھدفت إلى )م٢٠١٠(، ودراسة میشیل فانسون )م٢٠١٢(ودراسة أبو عرقوب والخدام 
، ومدى مساھمة المواقع web2اسة القیود السیاسّیة واالجتماعیة والعوائق التي تواجھ در

دراسة توماس ألمر كة في تقویة التواصل وأیضا على المعلومات الخاّصة بالمجتمع، االجتماعّی
، ومنھا ما ھدفت إلى تحدید ما إذا كان یمكن تطویر إشكالّیة مواقع الشبكات االجتماعیة )م٢٠١٤(

كدراسة سبرقنز ) المستخدم المشكل(اإلشكالّیات أو تحقیق في بعض العوامل التنّبؤّیة الستخدام وال
، ومنھا ما ھدفت إلى تزوید القارئین بنوعّیة المعلومات التي یتّم تبادلھا في الشبكات )م٢٠٠٩(

یلین ستریك االجتماعیة ومدى أھمّیة ما یتّم طرحھ من ھذه المعلومات للمنظمات واألفراد كدراسة ھ
وھذه الدراسات وإن اتفقت مع الدراسة الحالّیة في موضوع أثر وسائل التواصل ، )م٢٠١١(

  . االجتماعّي إال إّنھا تختلف عنھا في أسلوب التناول ومتغّیرات الدراسة
تّتفق الدراسة الحالّیة مع معظم الدراسات السابقة التي تّم عرضھا، حیث : من حیث المنھج: ثانیا

، ومن تلك الدراسات دراسة سلوى المنھج الوصفّي غالبیة الدراسات السابقة اعتمدت نجد أّن
، ودراسة )م٢٠١١(، ودراسة ھیلین ستریك )م٢٠١٣(، ودراسة حنان الشھري)م٢٠١٣(الفاضل 

، )م٢٠١٣(، ودراسة الزیود وفاطمة عثمان )م٢٠٠٩(، ودراسة سبیر جنز )م٢٠١٤(أسماء الذیب 
، ودراسة )م٢٠١١(، ودراسة ھامبتون وآخرون )م٢٠١٢(سعاد مسلم ودراسة ضمیاء جعفر و

، )م٢٠١٣(، ودراسة الدرویش )م٢٠١٤(، ودراسة أبو خطوة والشربیني )م٢٠١٠(میشیل فانسون 
  ). م٢٠١٢( ودراسة أبو عرقوب والخدام 

حث تباینت عّینة الدراسة من دراسة ألخرى، ومن با: من حیث مجتمع الدراسة وعّینتھا: ثالثًا
ألخر وفقًا ألھداف الدراسة، فقد اختلفت في حجم العّینة، حیث بلغت أصغر عّینة في الدراسات 

، وبلغت أكبر عّینة في )م٢٠١٢( طالبا وذلك في دراسة ضمیاء جعفر وسعاد مسلم ) ٥٠(السابقة 
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ع ، كذلك اختلفت في نو)م٢٠١٠(شابا وذلك في دراسة میشیل فانسون ) ١٦٠٠(الدراسات السابقة 
، ومنھا ما ُطّبق على شباب )م٢٠١٤( العّینة، فمنھا ما ُطّبق على األسر السعودّیة كدراسة المستنیر 

، ومنھا ما ُطّبق )م٢٠١٠(بریطانیا المستخِدم لتلك الشبكات اإللكترونّیة كدراسة میشیل فانسون 
 موّظفین في ، ومنھا ما ُطّبق على)م٢٠٠٧( على مراھقین ومراھقات أمریكّیین كدراسة لنھرت

، ومنھا ما ُطّبق على منسوبي الجامعة )م٢٠١١(قطاعات األعمال والتقنیة كدراسة ھیلین ستریك، 
، ومنھا ما ُطّبق على طّلاب المرحلة الجامعّیة الذكور )م٢٠١١(كدراسة ھامبتون وآخرون، 

ز ، ودراسة سبیرجن)م٢٠١٢(، ودراسة ضمیاء جعفر وسعاد مسلم )م٢٠١٣(كدراسة الدرویش 
، ومنھا ما ُطّبق على طالبات المرحلة الجامعّیة اإلناث كدراسة أسماء الذیب )م٢٠٠٩(  

، ومنھا ما )م٢٠١٢(، ودراسة أبو عرقوب والخدام )م٢٠١٣( ، ودراسة حنان الشھري )م٢٠١٤(
، ودراسة )م٢٠١٣( ُطّبق على طّلاب وطالبات المرحلة الجامعّیة كدراسة الزیود وفاطمة عثمان 

  ). م٢٠١٤( ، ودراسة أبو خطوة والشربیني )م٢٠١٣( فاضل سلوى ال
الحظت الباحثة أّن معظم الدراسات السابقة قد استخدمت أدوات من إعداد : من حیث األدوات: رابعًا

، )م٢٠١٣(، ودراسة سلوى الفاضل )م٢٠١٤(دراسة أسماء الذیب: الباحث كالدراسات التالیة
، ودراسة )م٢٠١٣(، ودراسة حنان الشھري )م٢٠١٣(ودراسة الزیود وفاطمة عثمان 

، ودراسة )م٢٠١١(، ودراسة ھامبتون وآخرون )م٢٠١٣(، ودراسة درویش )م٢٠١٤(المستنیر
، ودراسة میشیل )م٢٠١٢(، ودراسة أبوعرقوب والخدام )م٢٠١٢(ضمیاء جعفر وسعاد مسلم 

، ودراسة )م٢٠١١(، ودراسة ھیلین سترك )م٢٠٠٧(، ودراسة لنھرت ومادون )م٢٠١٠(فانسون 
، وبعض الدراسات التي أدمجت أدوات جاھزة كدراسة سبیرجنز )م٢٠١٤(أبو خطوة والشربیني 

  . ، وتستخدم الدراسة الحالّیة أداة االستبانة من إعداد الباحثة)م٢٠٠٩(
فقت على أّن وسائل التواصل ھا اّتتشابھت معظم الدراسات السابقة في أّن: من حیث النتائج: خامسًا

جتماعّي لھا تأثیر إیجابّي من حیث إثراء المعرفة، وزیادة الوعي، والتسلیة والترفیھ، وإشغال اال
وقت الفراغ والتواصل مع األھل واألصدقاء واألقارب وتكوین عالقات جدیدة، ومعرفة األخبار، 

تواصل فقت معظم الدراسات السابقة على أّن وسائل الوحّرّیة التعبیر، والتبادل الثقافي كما اّت
االجتماعّي لھا تأثیر سلبي حیث تؤّدي إلى الشعور بالوحدة، مّما یترّتب علیة انخفاض تقدیر الذات، 
والسعادة، وزیادة االكتئاب كذلك تضعف الروابط االجتماعّیة في طبیعة العالقات اإلنسانیة مما 

تضعف العالقات داخل یؤّدي إلى حدوث العزلة االجتماعّیة وفقدان التفاعل االجتماعي كما أّنھا 
المواقع ھذا من ناحیة أوجھ الشبھ بین تلك الدراسات أما من   األسرة باالنشغال لساعات طویلة بھذه 

لت في في أّنھا توّص) م٢٠١٤(ناحیة أوجھ االختالف فقد تفّردت دراسة أبو خطوة والشربیني 
لفكرّي لدى الطلبة بصفة عاّمة نتائجھا إلى أّن شبكات التواصل االجتماعّي لھا تأثیر على األمن ا

على تأكید التربّیة القرآنّیة والنبوّیة ) م٢٠١٣(بدرجة متوّسطة، كما أسفرت نتائج دراسة درویش 
) م٢٠١١(ألھّمّیة القیم األخالقّیة في حیاة الفرد والمجتمع، كذلك فقد خرجت دراسة ھیلین ستریك 

ئل لتقنیات المعلومات وأن تتعاطى أكثر وبشكل إلى أّنھ على المنظمات أن تتواكب مع التطّور الھا
  . جّدّي مع التأثیر القوّي والملحوظ للشبكات االجتماعّیة

ومّما سبق، فإّنھ یتبّین لنا أّن الدراسات السابقة رّكزت على تأثیر شبكات التواصل 
 التي ُطّبقت فیھا االجتماعّي واآلثار االجتماعّیة ومدى استخدامھا كما أّن ھناك تفاوتًا في المجتمعات

الدراسات السابقة وتتفق الدراسة الحالّیة مع الدراسات السابقة في تناولھا لشبكات التواصل 
االجتماعّي كمواضیع ھاّمة فرضت نفسھا أمام العدید من الباحثین في وقتنا الراھن، وقد سّلطت 

یث أّكدت بعضھا على الدراسات السابقة الضوء على بعض الجوانب المتعّلقة بموضوع الدراسة ح
تأثیرات مواقع التواصل االجتماعّي في المجتمع من خالل الفوائد التي تقدمھا : جملة أمور أھمھا
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ودوافع استخدام تلك المواقع ومعرفة األبعاد النفسّیة والعاطفّیة واالجتماعّیة والثقافیة وتحلیل ظواھر 
عّیة وتأثیرات العولمة الثقافّیة على قیم استخدام تلك المواقع من حیث إبراز التأثیرات االجتما

  . المجتمع
وتمثلت االستفادة من الدراسات السابقة التي تم الحصول علیھا في صیاغة أسئلة الدراسة، 
وتحدید أھدافھا، واختیار األسالیب األخصائیة المناسبة لھا وفي بناء أداة الدراسة بمحاورھا بحیث 

فیھ عن بناء أداة الدراسة ومن خالل عرض الدراسات السابقة أصبح لدى الباحثة بیانات شاملة وا
یتضح لنا أنھ ال توجد دراسة تناولت دور مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعیة 

  . واألسریة، لذا یتبین لنا مدى أھمیة الدراسة الحالیة وتفردھا في المجال
  : اإلطار النظري
   االجتماعيوسائل التواصل: المحور األول

 :  مفھوم وسائل التواصل االجتماعّي-أ
إّن مفھوم مواقع التواصل االجتماعّي مثیر للجدل؛ نظرًا لتداخل اآلراء واالتجاھات في 
دراستھ، بعد أن عكس ھذا المفھوم التطّور التقنّي الذي طرأ على االستخدام التكنولوجي وأطلقت 

قبل األفراد والجماعات على الشبكة العنكبوتّیة ھذه التسمیة على كّل ما یمكن استخدامھ من 
وتشیر أیضًا إلى طرق االّتصال الجدیدة لمجموعة من الناس في البیئة الرقمیة بما یسمح . العمالقة

بإمكانیة االلتقاء والتجّمع على اإلنترنت وتبادل المنافع والمعلومات، وھي بیئة تسمح لألفراد 
وكذلك یمكن تعریف مواقع . تمعھم وإسماعھ للعالم أجمعوالمجموعات بتوصیل صوتھم وصوت مج

التواصل االجتماعي بأّنھا منظومة من الشبكات اإللكترونّیة التي تسمح بإنشاء موقع خاّص 
للمشتركین فیھا وتربطھم مع أعضاء آخرین یتشاركون في الھوایات واالھتمامات نفسھا بنظام 

ا تركیبة اجتماعّیة إلكترونّیة یتم تكوینھا من قبل فرد أو إجماعّي إلكتروني، كما یمكن تعریفھا بأّنھ
جماعة أو مؤسسة قد تصل العالقات فیھا لدرجات أكثر عمقًا، كطبیعة الوضع االجتماعّي أو 

  ). م٢٠١١ورقلة، . (المعتقدات أو الطبقة التي ینتمي إلیھا الشخص
مة لألفراد عبر شبكة خدمات مقّد: كما یمكن تعریف مواقع التواصل االجتماعّي بأّنھا

اإلنترنت تسمح لھم ببناء لمحة عاّمة أو شبھ عاّمة عنھم وفق نظام محدد ویتم فیھا توضیح قائمة 
المستخدمین والمشتركین بتبادل االّتصاالت معا وعرض اّتصاالت الغیر وقبولھا أو رفضھا ضمن 

  ). م٢٠١٤القبیسي، . (الشبكة
وھي مواقع تكنولوجّیة فّعالة تقوم بتسھیل الحیاة : ثةوتسّمى أیضًا بتقنیات الدراسة الحدی

االجتماعّیة لمستخدمي تلك المواقع بھدف الحصول على المعلومة، واالتصال والتواصل بمجموعة 
من األقارب واألصدقاء، وھي تقوم على المستخدمین بالدرجة األولى عن طریق االّتصال والقدرة 

ل الصور وھي شبكات اجتماعّیة تفاعلّیة تسمح لمستخدمیھا على التواصل الصوتّي والمرئّي وتباد
  ). م٢٠١٣الزیود وعثمان، . (بالتواصل في أّي وقت یرغبون وفي أّي مكان من العالم

التي ُتعرَّف بأّنھا شبكة اّتصاالت عالمّیة ) اإلنترنت(وتسّمى أیضًا بشبكة المعلومات الدولّیة 
ب اآللّي، متصلة مع بعضھا البعض من خالل خطوط ضخمة تحتوي على مالیین من أنظمة الحاس

ھاتفّیة على مدار الساعة، یحصل المستخدم من خاللھا على الصوت والصورة والمعرفة واللعبة 
المحادثات   واالّتصال مع اآلخرین، إضافة إلى نتائج البحوث، ومعرفة األخبار الیومّیة، وإجراء 

مجموعة من المعارف والخبرات : وھي أیضًا). م٢٠٠٩ربیع وحبیب، . (مع مختلف األشخاص
المكتسبة التي تقّدم خدمة أو تحقق إنتاج سلعة وفي إطار نظام اقتصادّي واجتماعّي محدد ومن 

بأّن تكنولوجیا االّتصال ھي مجموع األدوات والتقنیات، أو الوسائل أو : منظور اّتصالي یمكن القول
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 أو المحتوى الذي یراد توصیلھ بعملّیة االّتصال النظم المختلفة التي تقوم بمعالجة المضمون
الجماھیرّي أو الشخصّي أو التنظیمّي أو الجمعّي، التي عن طریقھا تجمع البیانات والمعلومات 
المسموعة والمكتوبة والمصورة المرسومة والمرئّیة والمطبوعة أو الرقمّیة، عن طریق األجھزة 

لومات والبیانات لیتّم استرجاعھا في الوقت المناسب، فتنشر اإللكترونیة ومن َثّم تقوم بتخزین المع
ھذه المواّد االّتصالیة أو الرسائل أو المضامین مسموعة أو مرئّیة أو مطبوعة أو رقمّیة، وتنقل من 

  ). ت. قطوش، د. (مكان إلى آخر، ویتّم تبادلھا
 تسمح لمستخدمیھا ویمكن تعریف الشبكات االجتماعّیة بأّنھا شبكات اجتماعّیة تفاعلّیة

بالتواصل في أّي وقت شاءوا وفي أّي مكان في العالم وقد ظھرت منذ سنوات قلیلة على شبكة 
اإلنترنت وغیرت مفھوم التقارب واالتصال بین الشعوب واكتسبت اسمھا االجتماعّي؛ كونھا تدعم 

  ). م٢٠١٣عوض، . (العالقات بین الناس
 :  أنواع وسائل التواصل االجتماعّي-ب

  : یمكن تقسیم مواقع شبكات التواصل االجتماعّي إلى نوعین ھما
  : ةشبكات التواصل االجتماعّي الداخلّی-١

یتكون ھذا النوع من مجموعة من الناس تمّثل مجتمعًا مغلقًا أو خاّصًا، مثل مجموعة 
لھؤالء ة، أو داخل شركة أو تجمع ما، حیث یتّم السماح األشخاص داخل مؤسسة تعلیمّیة أو منظّم

األشخاص، فقط دون غیرھم، بالدخول إلى ھذه الشبكات، والمشاركة في أنشطتھا من تدوین وتبادل 
  . ات، وحضور اجتماعات والدخول في مناقشات مباشرة وغیرھا من األنشطةآراء وملّف

  : شبكات التواصل االجتماعي الخارجیة-٢
یصا م خّصخدمي اإلنترنت صّمھذا النوع من الشبكات عبارة عن مواقع متاحة لجمیع مست

لیجذب عددًا من المستخدمین إلیھا فبمجرد التسجیل فیھا تسمح لھم بالمشاركة في أنشطتھا المختلفة 
  )م٢٠١٢نومار، . (وتسمح لھم بالمشاركة في أنشطتھا المختلفة بمجرد التسجیل فیھا

  :  أبرز وسائل التواصل االجتماعّي-ج
 الخارجّیة لتشمل مجموعة من المواقع على شبكة تتعدد شبكات التواصل االجتماعّي

االنترنت العالمّیة التي تتیح التواصل بین األفراد في بیئة مجتمع افتراضي ومن أشھر ھذه المواقع 
  : الموجودة حالیًا

  : Twitterتوتیر : أوًال
ن ، واتخذ م)التغرید(الذي یعني ) تویت(موقع أخذ اسمھ من مصطلح "ویمكن تعریفھ بأّنھ 

العصفورة رمزًا لھ وھو خدمة مصغرة ویجوز أن یطلق علیھ نّصًا موجزًا مكّثفًا لتفاصیل 
موقع یقّدم خدمة تدوین “كما یمكن تعریفھ بأّنھ ) ٣٦٣م، ص٢٠١٣العنزي والمجادي، "(كثیرة

حرفًا للرسالة الواحدة "١٤٠" مصّغر، ویسمح لمستخدمیھ بإرسال تحدیثات عن حالتھم كحّد أقصى
تلك التحدیثات في صفحة المستخدم ویمكن لألصدقاء قراءتھا مباشرة من صفحتھم الرئیسّیة وتظھر 

م، ٢٠١١ورقلة، ". (أو زیارة ملّف المستخدم الشخصّي، كما یمكن استقبال الردود والتحدیثات
  ). ٢٠٤ص
  : Facebook الفیس بوك: ثانیًا

م، فقد ٢٠٠٤أطالقھ عامیعد موقع الفیس بوك من أھم مواقع التواصل االجتماعي وتم 
  . أصبح قاعدة تكنولوجیة سھلة بإمكان أي شخص أن یستخدمھا
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موقع خاص بالتواصل االجتماعي أسس “ویعرف قاموس اإلعالم واالتصال الفیس بوك على انھ 
وقد وضع في البدایة لخدمة طالب الجامعة  Profiles ویتیح نشر الصفحات الخاصة ٢٠٠٤عام 

بدأ الفیسبوك كفكرة بسیطة ألحد طلبة “فین لكنھ اتسع لیشمل األشخاص وھیئة التدریس والموظ
فكرتھ تدور حول إنشاء . الذي أصبح فیما بعد أصغر ملیاردیر في العالم" ماك زوكربیرج"ھارفرد 

موقع انترنت بسیط یجمع من خاللھ طلبة ھارفرد في شكل شبكة تعارف بغیة تعزیز التواصل بین 
م ٢٠٠٤لروابط بینھم بعد التخرج وبالفعل جسد فكرتھ ھذه التي رأت النور في الطلبة واإلبقاء على ا

ومع انطالق الموقع حقق نجاحًا كبیرا لیصبح الیوم من أھم مواقع الشبكات االجتماعیة وأكثرھا 
  ). م٢٠١٢نومار، . (استخداما على اإلطالق

   : Whats Appالواتس آب: ثالثًا
التواصل االجتماعّي في العالم االفتراضّي وذات فلسفة إحدى صیحات "ویمكن تعریفھ بأّنھ

خاّصة في التواصل من خالل التراسل الفورّي عبر الھواتف الذكّیة بالنّص والصوت والصورة 
  ). م٢٠١٣طاشكندي، "(والفیدیو مع المدرجین في دلیل أرقام الھاتف الخلوّي

تف المحمولة، وذلك ألّنھ یتیح ویعد ھذا التطبیق من أشھر التطبیقات الموجودة على الھوا
. إرسال واستقبال الرسائل للمستخدمین والدردشة مع بعضھم وإرسال الصور ومقاطع الفیدیو

  ). م٢٠١٤الزازان، (
م، حیث تفوق أعداد ٢٠٠٩وتضاعف وانتشر تداول تلك التقنیة بشكل ملفت منذ نشأتھا في 

بشكل ) الواتس آب( ، وساھم )تویتر(ى لھذا التطبیق عل)  ملیون مشترك٢٥٠قرابة (المشتركین 
ملفت في تقریب البعید وجمع األھل واألصدقاء واألقارب في وقت متزامن وغیر متزامن على ھذا 
النمط االفتراضّي في مختلف أنحاء العالم ویرون فیھ العدید من اإلیجابیات التي أّدت إلى تفعیل 

  )ت. وكة، داألل. (روابط التواصل بشكل متنّوع وبتكلفة رمزیة
فقد نشأ ذلك التطبیق بدایة في الغرب وتحدیدا في الوالیات المتحدة بسبب ظروف اجتماعّیة 
مختلفة عن مجتمعاتنا الشرقیة واألمریكیون على وجھ الخصوص فإّن الروابط األسرّیة متفّككة 

وعوامل ومتباعدة وذلك بسبب مجموعة من العوامل منھا الظروف العملّیة والتباعد الجغرافّي 
لھذه المجتمعات المتباعدة وسیلة تواصل لم تكن ) الواتس آب(أخرى متعددة وبالتالي أوجدت تقنیة 

قابلة للوجود في الظروف االعتیادّیة أو الطبیعّیة أو التقلیدّیة للتواصل االجتماعّي لھذه المجتمعات 
م بعد ٢٠٠٩طبیق في إلى تصمیم ھذا الت) جان ألكوم(و)بریان أكتون(المتباعدة وھذا ما دفع

انتشر بشكل واسع بین ) الواتس آب(إّن تطبیق . األمریكّیة) یا ھو(خروجھما سوّیا من شركة 
واألفضل واألسھل   الشباب، فقد أصبح ھذا البرنامج من أكثر البرامج انتشارًا في إنحاء العالم 
. واء أكانوا ذكورًا أم إناثًااستخدامًا وتداوًال بین مختلف األفراد التي تستخدم الھواتف الذكّیة س

  )ت. األلوكة، د(
  : Instagramاالنستغرام : رابعًا

یتیح . م٢٠١٠أطلق في أكتوبر عام . ھو تطبیق مجاني وشبكة اجتماعیة لتبادل الصور
للمستخدمین التقاط الصور والفیدیو ومن ثم المشاركة في مجموعة متنوعة من خدمات الشبكات 

الزازان، . (ویستخدم عادة بواسطة كامیرات الھاتف المحمول. رام نفسھااالجتماعیة وشبكة انستق
  )م٢٠١٤
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 :  خصائص الشبكات االجتماعیة-د
إّن تمّیز الشبكات االجتماعّیة بعدد من الخصائص ساھم في رفع أسھم ھذه المواقع بالنسبة 

  :  كالتاليللمستخدمین وبالرغم من تنّوع تلك الخصائص إال أّنھا تشترك في عدد منھا وھي
ن من الدخول إلى الشبكة االجتماعیة یتّم إنشاء صفحة معلومات شخصّیة لیتمّك: التعریف بالذات-١

وھي الصفحة التي یضعھا المستخدم وطّورھا والتي یقوم بالتعریف بنفسھ من خالل النص أو 
من تنظیم الصور أو الفیدیوھات وغیرھا من الوظائف األخرى كذلك یمكن من خالل تلك المواقع 

  . ھا أصدقاؤھموتعبئة صفحاتھم الشخصّیة بالطریقة التي یحّب
من ممّیزات الشبكات االجتماعّیة أّنھا تسمح بخلق عالقات : طرق جدیدة لتكوین المجتمع-٢

وصداقات جدیدة یتبادلون االھتمام والمحتوى، وھي بذلك تساھم بشكل فّعال على تجسید مفھوم 
  . جد منذ بدایة تطبیقات اإلنترنت المتواالمجتمع االفتراضّي

إّن بساطة استخدام شبكات التواصل االجتماعّي ساعد على انتشارھا بشكل : سھولة االستخدام-٣
كبیر، لذا فإّن أّي شخص یملك مھارات أساسّیة في اإلنترنت یمكنھ إنشاء وتسییر موقع شبكة 

  . اجتماعّیة
التفاعلّیة بین أفرادھا منذ بدایة ظھورھا، وذلك إّن الشبكات االجتماعّیة جسدت : التفاعلّیة-٤

  ). م٢٠١٢نومار، . (لضمان التطّور واالستمرارّیة
إّن الشبكات االجتماعّیة مّجانّیة االشتراك والتسجیل لذلك ھي اقتصادّیة في : التوفیر واالقتصادّیة-٥

 االجتماعي ولیست الوقت والجھد والمال ویستطیع أي فرد بسیط امتالك حّیز على شبكة التواصل
  ). م٢٠١١ورقلة، . (حكرًا على أصحاب األموال أو حكرًا على جماعة دون أخرى

من السمات البارزة للشبكة االجتماعّیة أّنھا تسمح بإمكانّیة إرسال المعلومات بین : التزامنیة-٦
خّزن المعلومات طرفي العملّیة االّتصالّیة دون شرط تواجدھا في وقت اإلرسال وھذا یعني إمكانّیة لت

  . المرسلة عند استقبالھا في الجھاز واستعمالھا وقت الحاجة
یستطیع المستخدم لتلك الشبكات بّث المعلومات واستقبالھا من مكان : قابلیة التحرك أو الحركّیة-٧

إلى مكان آخر أثناء الحركة والتنقل وذلك عن طریق استعمال عدد من األجھزة منھا الھاتف النقال 
  . سب اإللكترونّيوالحا

یتمّثل البعد المنھجّي لوسائل االّتصال حول العالم وفي مختلف الطبقات  :الشیوع واالنتشار-٨
للمجتمع إذ كلما ظھرت وسیلة لتبادل المعلومات تكون في البدایة ترفا ولكن تصبح بعد حین تقلیدّیة 

  . یمكن استخدامھا من فئات وطبقات مختلفة في المجتمع
ویقصد بھا إمكانّیة تبادل المعلومات وتناقلھا بین مستخدمي تلك الشبكات : ة أو الكونّیةالعالمّی-٩

  ). ت. قطوش، د. (على مستوى العالم وذلك لتوافر تقنّیات بكمّیات ونوعّیات مختلفة تسمح بذلك
 :  الخدمات التي تقدمھا وسائل التواصل االجتماعَي-ھـ

  : كات التواصل االجتماعّي للمستخدمین ھي كالتاليإّن من أبرز الخدمات التي تقّدمھا شب
وھي ملّفات یقوم الفرد فیھا بتقدیم بیاناتھ األساسّیة، مثل : الملّفات الشخصّیة أو صفحات الویب-١

االسم والسن، وتاریخ المیالد، والبلد، واالھتمامات، والصور الشخصّیة، ویمكن التوّصل إلى عالم 
  . لشخصّيالشخص من خالل ذلك الملّف ا
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یمكن للفرد االّتصال باألصدقاء الذین یعرفھم في الواقع، أو الذین یبادلونھ : األصدقاء أو العالقات-٢
االھتمام نفسھ في المجتمع االفتراضي وذلك من خالل تلك الخدمة التي تقّدمھا وسائل التواصل 

  . االجتماعّي
قاء المضافین في قائمة الشخص أو غیر تتیح ھذه الخدمة إرسال الرسائل لألصد: إرسال الرسائل-٣

  . المضافین في القائمة
یمكن للمستخدمین إنشاء عدد النھائي من األلبومات ورفع مئات الصور وإتاحة : ألبومات الصور-٤

  . المشاركات لھذه الصور لالّطالع علیھا وتحویلھا أیضًا من خالل ھذه الخدمة
ا الشبكات االجتماعیة أنھا تتیح الفرصة لتكوین كذلك من الخدمات التي تقّدمھ: المجموعات-٥

مجموعات بھدف معّین أو ألھداف محددة ویوفر موقع الشبكات مساحة من الحّرّیة لمؤسس 
  المجموعة أو المنتسبین والمھتمین بھا فھو أشبھ بمنتدى حوار مصّغر

التجارّي بشكل ، واستخدمت على المستوى “الفیس بوك "ھذه الفكرة ابتدعھا موقع : الصفحات-٦
فعال فھذه الخدمة تتیح فرصة عرض السلع ألصحاب المنتجات التجاریة وذلك بإنشاء حمالت 

 التوّصل إلیھا باستقطاع مبلغ مع كل نقرة یتّم“الفیسبوك “إعالنّیة موّجھة لفئات محدودة ویقومموقع 
  )م٢٠١٢نومار، . (من قبل المستخدم

 :  التواصل االجتماعّي غایات ودوافع استخدام الشباب لشبكة- و
وھذه الغایات تّتضح من خالل الدعوة إلى اهللا وتبادل النصیحة والمواّد : غایات دینّیة أخالقّیة-١

  . المسموعة والمكتوبة والمرئّیة: الدینّیة
  . وتتضح ھذه الغایات من خالل الدعایة واإلعالن والتسویق والترویج: غایات تجارّیة-٢
  . ح ھذه الغایات من خالل الدعایة والتحریض والتجییشوتتض: غایات سیاسّیة-٣
وتّتضح ھذه الغایات من خالل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل األخبار : غایات تعلیمّیة-٤

  . واألفكار والمواّد التعلیمّیة
  . وھذه الغایات تّتضح من خالل تبادل الصور والمقاطع المصورة، وما إلى ذلك: غایات ترفیھّیة-٥
  . وتّتضح ھذه الغایات من خالل تبادل الكتابات األدبّیة وتبادل اآلراء حولھا: غایات أدبّیة-٦
البشر كائنات اجتماعّیة تحتاج إلى عالقات اجتماعّیة تشبع حاجتھا وذلك : غایات نفسّیة اجتماعّیة-٧

  . من خالل الخروج من العزلة والسعي إلى بناء عالقات اجتماعّیة مع اآلخرین
أبو . (من خالل تلك المواقع تنشأ عالقات عاطفّیة قد تنتھي بالزواج في الواقع: یات عاطفّیةغا-٨

  ). ٢٠١٤خطوة، والشربیني، 
 :  إیجابّیات وسلبّیات شبكة التواصل االجتماعّي- ز

  : اإلیجابّیات: أوال
ة تعّددت استخدامات ھذه الشبكة، فھي تستخدم في قضایا التربیة والتعلیم، أو في قراء

 وللعمل، والتجارة وللتسویق والشراء أو للتسلیة والترفیھ أو الصحف والمجالت والدورّیات العلمیة،
للمحادثة واالتصال أو لزیارة المواقع المختلفة وذلك للبحث عن معلومة مفیدة ومتنوعة كما أّن 

حظة وترسم صورّا حّیة الشبكة تتعّدى الرسائل التقلیدّیة في متابعة األحداث الدولیة وتنقلھا لحظة بل
  ). م٢٠٠٣المحسن، . (عن معاناة الشعوب وابتالءاتھا
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كذلك دفعت ھذه الشبكات الشباب العربي إلى المشاركة الفعالة والتعبیر عن نفسھ بكل حّرّیة 
ومناقشة قضایا المجتمع بعیدًا عن قیود البیئة التسلطّیة التي رّسختھا معظم النظم الحاكمة، فأتاحت 

ئة الجدیدة فرصًا لم تكن موجودة للشباب المھمش والشباب الذي ینتمي إلى أقلّیات سیاسّیة ھذه البی
وعرقّیة على نحو تحّول معھ الفضاء اإللكترونّي إلى مجتمع مصّغر یناقش تنظیم مواقعھم أو 

  ). م٢٠١١ورقلة، . (مدوَّناتھم
اء عن برامج التواصل االجتماعّي كما أثبتت الدراسات العربّیة واألجنبّیة أّنھ ال یمكن االستغن

من قبل مستخدمیھا وذلك لما توّفره من أخبار وتغطّیة شاملة وعاجلة لمعارف ومعلومات مفیدة 
مع األقارب واألصدقاء وزمالء الدراسة والعمل وتبادل الملّفات ) دردشة(ومتنوعة ومحادثات

والتعلیقات على اآلراء والردود والصور ومقاطع الفیدیو كذلك فھي مجال مفتوح لتبادل اآلراء، 
. على تلك التعلیقات وتكوین صداقات افتراضّیة جدیدة واستراحة ثقافّیة وترفیھّیة لمستخدمیھ

  ). م٢٠١٣العنزي والمجادي، (
كذلك ساھمت تلك المواقع في تسھیل عملّیة التواصل وما یكون في شبكة التواصل 

طھم عالقة قرابة سواء بالتغرید أو الرّد، فقد ذكر االجتماعّي من تواصل بین األفراد الذین ترب
بعض الفقھاء رحمھم اهللا ـبأّنھ من خالل أمور عدیدة تحصل صلة الرحم، وذكروا من ضمنھا 
الكتابة إن كان غائبا ونص على ذلك الحنفّیة والمالكّیة والشافعیة وھذا غیر األبوین أما األبوین فال 

ة الرحم تتحّقق بالكتابة، ویؤّكد ذلك قول سماحة الشیخ عبد تكفي الكتابة إن أرادا حضوره فصل
الواجب علیك صلة الرحم حسب الطاقة بالزیارة إذا " العزیز بن باز رحمھ اهللا في إحدى فتاواه 

  ). ه١٤٣٤الفایز، " ( الھاتف–رت وبالمكاتبة وبالتلفون تیّس
رین یبعث الرضا لدى إّن التواصل عن طریق إحدى شبكات التواصل االجتماعّي مع اآلخ

الفرد فقد أكّد الباحثون االجتماعّیون والنفسانّیون أّن الشعور اآلتي بالرضا ھو حالة وجدانّیة من 
المتعة والراحة یحصل علیھا الفرد بسبب تعّرضھ لوسیلة اّتصال جماھیرّیة ما یحاول المحافظة 

وألّن الرضا عن الذات حالة تبعث علیھا ألطول وقت ممكن حّتى بعد انتھاء الموقف الذي وّلدھا، 
على االرتیاح وكلما كانت العالقات االجتماعّیة بین أفراد األسرة موجبة یمیل الفرد دائمًا إلى 
تنشیطھا بأّي منّبھ لھ عالقة بھا ولذلك فإّن أّي معلومة أو معرفة یحصل علیھا الفرد من وسائل 

ساري،  (.یم ذاتھ لآلخرین بأّنھ شخص لھ اعتباراالّتصال، ویتّم إدراكھا على أّنھا تفیده في تقد
٢٠٠٣ .(  

من بین األمور التي ساعدت بشكل كبیر في انتشار تلك الشبكات ھو : سھولة االستخدام
بساطتھا، فإّن أّي شخص یملك مھارات أساسّیة في اإلنترنت یمكنھ خلق وتسییر موقع شبكة 

كات مجانّیة االستخدام ومفتوحة أمام الجمیع اجتماعیة، وأیضا من تلك اإلیجابیات أّن تلك الشب
فأغلبیتھا تسمح لألفراد التسجیل فیھا في الوقت الذي یتّم فیھ التسجیل في مواقع أخرى من خالل 

  )م٢٠١٢نومار، . (إرسال دعوة من طرف أعضاء سابقین في الموقع
 ھذه المواقع توفر كذلك من إیجابّیات تلك الوسائل المساعدة على تعّلم لغات أجنبیة حیث إّن

فرصة ذھبّیة لتبادل الحدیث مع أفراد من مختلف أنحاء العالم مما یساعد على دعم اللغة وذلك عند 
كذلك من تلك اإلیجابیات المساھمة في التوعیة الثقافّیة واالجتماعیة . إجراء محادثات بلغات أجنبّیة

 من عرض مقالة أو تقدیم رابط یحیل فمن المالحظ على مواقع التواصل االجتماعّي أّنھا ال تخلو
المستخدم لتلك المواقع إلى مواقع أخرى على اإلنترنت، كذلك ھناك العدید من الصفحات التي 
تتناول القضایا الثقافّیة أو االجتماعیة مما ساعد على نمّو الوعي الثقافّي واالجتماعّي لدى األفراد 

  ). م٢٠١٤الزازان، . (في مجتمع تلك الشبكات
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أّن التفاعل االّتصالّي الذي یتّم عبر ) م٢٠١٣(د أكّدت دراسة الدكتور حمد الموسى وق
المنتدیات یّتسم بشكل عاّم بالقّوة والتطور، كما أكّدت أّن االنطباع العاّم في التفاعل ھو محور 

ثل في العملّیة االتصالیة وأن اإلعالم الجدید أتاح لھذا التفاعل االنتقال من إطاره الضّیق المتم
  . االّتصال وجھًا لوجھ إلى إطار جماھیرّي أكثر عمومّیة واّتساعا

  : السلبیات: ثانیا
أثبتت الدراسات الغربّیة واألمریكّیة على وجھ الخصوص أّن لوسائل التواصل االجتماعّي 

فحش اإلنترنت أو الدعارة أو استخدامھا في أغراض غیر أخالقّیة، أو في : عّدة سلبیات منھا
مة بأنواعھا المتعددة أو في إفشاء معلومات عن األسرة كما أّن طول استخدام ھذه الشبكة الجری

یؤّدي بصفة عاّمة إلى اإلجھاد البصرّي وحاالت الضغط المتكّررة واالنعزال العاطفّي أو 
ومن سلبّیات تلك المواقع أیضًا وقوع بعض األطفال في مخاطر . االجتماعّي وحاالت االكتئاب

تعّرض الطفل لمواّد قد تخدش طفولتھ سواء كانت جنس أو صور إباحّیة أو غیرھا : ھاعدیدة من
كذلك تلّقي األطفال للرسائل اإللكترونّیة التي قد تعّرضھم لمشاكل أخالقّیة أو نفسّیة تؤذي مشاعرھم 

ل لغیرھم أو تغّذیھم بالكره تجاه األسرة أو ثقافة المجتمع أو البلد، كذلك من مخاطرھا إفشاء األطفا
  ). م٢٠٠٣المحسن، . (بمعلومات خاّصة بأسرھم عبر الرسائل اإللكترونّیة وألناس ال یعرفونھم

ومن سلبّیات مواقع التواصل االجتماعّي أیضًا نشر مفھوم الحّرّیة المطلقة وعدم التثّبت في 
  ). م٢٠١٣درویش، . (نقل األخبار والحوادث والتأثیر على اللغة العربیة إھدار منظومة الوقت

. كما أّن ھناك عالقة إرتباطّیة بین االستخدام المفرط لتلك الشبكات والشعور بالوحدة النفسیة
  ). م٢٠١٠رجب، (

فقدان التواصل االجتماعّي المباشر، وظھور األسر المفككة : كذلك من سلبّیات تلك المواقع
  ) م٢٠٠٩ربیع، . (لجنسینوالتوسع الال محدود في العالقات وإنشاء عالقات غیر شرعّیة بین ا

كذلك تراجعت زیارة األفراد ألقاربھم من جراء االنشغال بھذه التقنیة مما سّبب في إحداث 
زعزعة في عملّیة تفاعل األفراد مع أسرھم وأقاربھم الذي شّكل خطورة على متانة التماسك 

الشھري، . (ة عدیدةاألسرّي وقوة التضامن العائلّي، مّما یؤدي إلى مشكالت نفسّیة واجتماعّی
  ). م٢٠١٣

إّن سوء استخدام مواقع التواصل االجتماعّي یھّدد االستقرار األسري ویمزق أواصر 
التواصل بین أفراد األسرة كذلك یؤّدي إلى البرود العاطفي وازدیاد درجة العصبّیة في تعامل أفراد 

  ). ه١٤٣٥الزین، . (األسرة مع بعضھم مما ینتج عنھ تفاقم الخالفات
كذلك من الجوانب السلبّیة لھذه التقنیات، التغیرات التي تطرأ في التفاعل السیكولوجّي أثناء 

  ). م٢٠١٣طاشكندي، . (التواصل االفتراضّي مقارنة بالتواصل المباشر
  العالقات االجتماعیة: المحور الثاني

 :  مفھوم العالقات االجتماعیة-أ
 بأنھا صورة من صور التفاعل االجتماعي بین یعرف إبراھیم عثمان العالقات االجتماعیة

طرفین أو أكثر بحیث تكون لدى كل طرف صورة عن اآلخر والتي تؤثر سلبًا أو إیجابًا على حكم 
كل منھما لآلخر ومن صور ھذه العالقات الصداقة والروابط األسریة والقرابة وزمالة العمل 

  ). ٢٧م، ص٢٠٠٤عثمان، . (والمعارف واألصدقاء
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ف العالقات االجتماعیة أیضّا على أنھا نتیجة التفاعل االجتماعّي بین شخصین یشغالن وتعّر
  ). ٧٧م، ص١٩٩٩العمر، . (موقعین اجتماعیین داخل الجماعة أو التنظیم أو المؤسسة االجتماعیة

 :  أنواع العالقات االجتماعیة-ب
  :  العالقات المفتوحة والعالقات المغلقة-١

ن من العالقات االجتماعیة المفتوحة والمغلقة، ویقصد بالمفتوحة یطرح ماكس فیبر نوعی
االرتباطات التي یقبل فیھا الغرباء أو غیر األقارب أو غیر المنتمین إلى طبقة اجتماعیة معینة أو 
طائفة دینیة خاصة أو نقابة حرفیة وعادة تكون خالیة من المنافع المادیة المتبادلة والعاطفیة الغرامیة 

االرتباط المحصور بین األقارب ) العالقات المغلقة( واالحترام المتبادل بینما عنى بالثانیةبل الود
دمویة وقرابیھ أو المنتمین إلى طبقة اقتصادیة أو العالقة الموقعة التي تملك السلطة أو التي تربط 

  . بین أصحاب ذوي المصالح المتبادلة من أجل إشباع حاجات ورغبات مادیة ومعنویة
  :  العالقات األولیة والعالقات الثانویة-٢

میز كنكزلي بین نوعین من العالقات األولیة والثانویة واستخدم أربعة قیم معیاریة للتمیز 
بینھما ومن تلك المعاییر الظروف الفیزیقیة فالعالقات األولیة تضم عددا قلیًال من األفراد تدوم لفترة 

 أما العالقات الثانویة فتضم عددًا كبیرًا من األفراد، ال تدوم زمنیة طویلة تأخذ حیزًا زمنیًا ضیقًا،
لفترة طویلة من الزمن تأخذ حیزًا مكانیًا كبیرًا، أما بالنسبة للخصائص االجتماعیة فالعالقات األولیة 
تتماثل في أھدافھا ویغیب التعامل الرسمي بین أفرادھا بینما العالقات الثانویة تتباین في أھدافھا 

  ). م٢٠٠١العمر، . ( التعامل بین أفرادھا بشكل رسمي ومكلفویكون
 :  مستویات العالقات االجتماعیة-ج

  )األسرة جماعات اللعب والصداقة والجیرة: (المستوى األولي
  ). المدرسة الجامعة والكلیة والنادي وغیرھا: (المستوى الثانوي

 معان وقیم واتجاھات فكریة أو عقائدیة االنتماء للجماعات، ما تقوم علیھ من: (المستوى المرجعّي
  ). م١٩٩٩عثمان، ). (أو فنیة

  :  القواعد األساسیة لبناء العالقات االجتماعیة-د
تحتل العالقات الجانب األكبر من اھتمامات العلوم االجتماعیة العامة واألنثروبولوجیا خاصة 

  :  المجتمع المحلي منھا ما یليفأن ھناك بعض المبادئ األولیة في تحلیل بنائیة العالقات داخل
تشیر إلى كافة متضمنات ومستویات الفھم التنظیمیة الخاصة بأي : Structure قاعدة البناء .١

نظام أو نسق اجتماعي بما في ذلك نسق الحیاة العائلیة وعالقات الجوار وما تشتملھ أداء 
  . ق االجتماعياألدوار االجتماعیة المقرة والمعترف بھا لمختلف األشخاص داخل النس

وتشیر إلى كافة الخصائص والسمات التي : Contentقاعدة أو مبدأ المحتوى أو المضمون  .٢
تمیزت بصفة التماسك والجدیة والشرعیة ألداء ادوار األفراد داخل المواقف التفاعلیة في 

  ). ت. إبراھیم، د. (المجتمع المحلي
ھمیة والدالالت الحیویة والتي غالبًا ما وھي عالقات ذات األ: العالقات السائدة أو المسیطرة .٣

نومار، . (تحدث بین شخصین أو أكثر ویكون لھا في التأثیر والفعالیة ما یؤثر في اآلخرین
 ). م٢٠١٢
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  العالقات األسریة: المحور الثالث
 :  مفھوم العالقات األسرّیة-أ

تجمع بین مجموعة العالقات األسرّیة بأّنھا العالقات التي ) م١٩٩٦(تعّرف سمیحة توفیق 
من األفراد الذین تربطھم عالقة قرابة وھي تبدأ بالزوجین وتمتد لتشمل األوالد وأقارب الزوج 

  . والزوجة
كذلك تعّرف العالقات األسرّیة بأّنھا ھي ما یدركھ األطفال لھذه العالقات األسرّیة من 

.  بھ من ھذه األسالیب المختلفةأسالیب في معاملة اآلباء في مواقف حیاتھم المختلفة وما یتمّسكون
  ). م٢٠٠١السّید، (

 :  أنواع العالقات األسرّیة-ب
  : تنقسم العالقات األسرّیة إلى نوعین ھما

العالقة بین الوالدین -العالقة بین الزوج والزوجة  : وتشمل كال مّما یلي   : العالقات األسرّیة الداخلّیة  -١
  . العالقة بین األبناء بعضھم ببعض-واألبناء

دم أو     : العالقات األسرّیة الخارجّیة  -٢ وتشتمل على عالقة أفراد األسرة باألقارب سواء عن طریق ال
  . المصاھرة

 :  أھّمّیة العالقات األسرّیة-ج
إّن الكیان األسرّي السوّي یمّثل الوحدة االجتماعّیة األساسّیة في المجتمعون قّوة وسوّیة 

 تكّون أسرًا سلیمة وجّوًا مالئمًا لتكّیف األطفال وسالمة نمّوھم العالقات األسرّیة والتماسك األسرّي
النفسّي والعاطفي وبالعكس فإّن أّي صدام أو خالف یقع فیھ األبوان یشعر الطفل حّتى ولو لم یحدث 

  ). م٢٠٠٤العویضي، . (أمامھ مّما یفقد الطفل االتزان العاطفي فیصاب الطفل بانقالب في انفعالھ
أّن األسرة المترابطة تحّقق أكبر قدر من األمان ) م٢٠٠٠(دراسة قام بھا خلیلوأّكدت نتائج 

األسرّي ألفرادھا مّما ینتج عنھ تمتع أفرادھا بالسالمة النفسیة فبالتالي یؤّدي إلى انفتاح أفرادھا على 
ریة عن إّن العمل على الحفاظ على العالقات األس. العالم الخارجّي والتفاعل اإلیجابّي مع المجتمع

طریق تقارب أفراد األسرة الواحدة في االتجاھات بما یتماشى مع العقیدة السمحة والتقالید السائدة 
في المجتمع لھ من األسس التي تجعل من األسرة وحدة متماسكة من جانب البناء االجتماعّي 

  ). م٢٠٠١التویجري، (المتكامل والمتناسق مع العادات والتقالید 
قات األسرّیة وانھیار الروابط بین الزوجین واألبناء وتالشي الحّب بینھم ویعّد ضعف العال

وانحراف وذلك   من أھم األسباب التي تؤّدي إلى آثار سلبّیة على األبناء ینتج عنھ تأّخر دراسّي 
  ). م١٩٩٣أمین، . (لعدم إشباع حاجاتھم األساسّیة مثل الحاجة إلى الحّب والشعور باألمن

 : مّي في العالقات األسرّیة المنھج اإلسال-د
  : العالقات بین الزوجین: أوًال

ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم موّدة “: قال تعالى
فمن آیات اهللا سبحانھ وتعالى أن جعل كّل ). ٢١: الروم "(ورحمة إّن في ذلك آلیات لقوم یتفّكرون 

إّن اهللا . مة والمودة وذلك ألّنھا من االحتیاجات األساسّیة لإلنسانمخلوق یسعى إلى السكن والرح
سبحانھ وتعالى خلق كًال من الجنسین على نحو یجعلھ متوافقًا مع اآلخر ملبیا لحاجاتھ النفسّیة 
والجسدّیة والعقلیة بحیث یوّفر لھ الراحة والطمأنینة واالستقرار ویكون في اجتماعھم السكن 
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 واالكتفاء وذلك لتركیبھما العضوّي والنفسّي والعصبّي الذي یلّبي رغبات كّل والموّدة والرحمة
  . منھما في اآلخر وامتزاجھما وأتالفھما إلنشاء حیاة جدیدة تتمثل في جیل جدید

تحكیم دین اهللا في الحقوق والواجبات لكّل : ومن دعائم الحیاة الزوجّیة السوّیة في اإلسالم
والتعاون بینھما وتحّمل مسؤولّیة الحیاة المشتركة تحت . وّدة والرحمةوالحّب والم. من الزوجین

  شعار اإلیثار والتضحیة 
  : العالقة بین اآلباء واألبناء: ثانیا

ینظر اإلسالم إلى عالقة الوالدین باألبناء على أساس أّنھا عالقة حنان وإحسان ورحمة وبّر 
توجیھ وھي عالقة تقوم على الحقوق والواجبات ومحّبة وعاطفة، كما أّنھا عالقة تھذیب وتأدیب و

المتبادلة وأول تلك الحقوق لألبناء على آبائھم ھو إثبات النسب ویلیھا العنایة باألطفال في السنوات 
یؤّكد على أھّمّیة الحنان والعطف   األولى التي تؤّثر في بقّیة مراحل العمر الالحقة تأثیرًا بالغا مما

ك من حقوق األبناء على اآلباء الرعایة المادّیة وتلبیة حاجاتھم من ملبس باإلضافة إلى الحزم كذل
ومأكل ومسكن كذلك على اآلباء أن یكونوا نموذجًا صالحًا ألبنائھم ویكونوا قدوة حسنة یقتدون بھا 

  ). م٢٠٠٤العویضي، . ( في كل أقوالھم وأفعالھم
  : العالقة بین األبناء بعضھم ببعض: ثالثا

ھ ومصدر ضعفھ       یرى اإلسالم    ھ ب ھ وإخوت ة قرابت أّن مصدر قّوة اإلنسان في إخالص عالق
الى       : عند حقدھم علیھ وقد أورد القرآن الكریم ھذین الجانبین فعن جانب اإلخالص في العالقة قال تع

شّد         “ ال سن ّذبون، ق ي أخاف أن یك صّدقني إن وأخي ھارون ھو أفصح مّني لسانًا فأرسلھ معي ردءًا ی
البون     عضدك بأخیك و   ا الغ ن اّتبعكم ا وم : القصص "(نجعل لكما سلطانا فال یصلون إلیكما بآیاتنا أنتم

لقد “: أّما عن جانب حقد األخوة فتمّثلھ قّصة یوسف علیھ السالم مع أخوتھ یقول اهللا تعالى  ). ٣٥-٣٤
ّن أبانا كان في یوسف وإخوتھ آیات للسائلین إذ قالوا لیوسف وأخوه أحّب إلى أبینا مّنا ونحن عصبة إ    

ا        ده قوم ن بع وا م یكم وتكون ھ أب م وج ُل لك ًا یخ وه أرض ف أو اطرح وا یوس ین، اقتل الل مب ي ض لف
  )ت . موسى، د). (٩-٨-٧: یوسف"(صالحین

ك    ضا وذل ضھم بع رف بع اإلخوة یع وح، ف صراحة والوض سم بال وة تّت ین اإلخ ة ب إّن العالق
ھ األك     ال بعضھم        الشتراكھم في معیشة واحدة إن الطفل یتأّثر بإخوت م األطف ھ، ویفھ ن والدی ّنا م ر س ب

ة          نفس اللغ ّدثون ب ذلك یتح البعض بدرجة أكبر من الراشدین وذلك نتیجة لتماثل میولھم ومشكالتھم ك
ھ    ن إخوت تعّلم م ل ی رات، والطف ي الخب شتركون ف ذلك ی نھم، ك ة بی ارات المتبادل س العب ادلون نف ویتب

  ). م١٩٩٦، توفیق. (مواقف المختلفةاألكبر سنًا أسالیب الحیاة وطرق مواجھة ال
د تتعّرض               ي األسرة ق ین اإلخوة ف ة ب ین اإلخوة إال أّن العالق ة ب ورغم توّفر الموّدة والمحّب

سجام          وّد واالن راد األسرة ال سود أف ة أن ی دین لمحاول دّخل الوال ن ت ّد م ال ب شاكل ف بعض الم ك . ل وذل
  ). م١٩٩٥عدس، . (ینھمبتوجیھ األبناء على المحافظة على سالمة العالقة ب

 : ھـ العوامل المؤّثرة على العالقات األسرّیة
ھناك عّدة عوامل متداخلة تؤّثر على العالقات األسرّیة یصعب معرفة أّیھا أكثر تأثیرا ومن 

  : أھّم تلك العوامل ما یلي
  : مفھوم كّل من الزوجین لطبیعة العالقات األسرّیة ودور كّل منھما-١

عّیة للزوجین في مرحلة الطفولة والصبا والشباب تمّثل مفاھیم خاّصة لكّل التنشئة االجتما
منھما عن طبیعة العالقة بین أفراد األسرة، ودور كّل من األب واألّم واألبناء فیھا ویرجع ذلك إلى 
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طبیعة العالقات والجّو السائد في األسرة التي نشأ فیھا وعندما یكون ألّي منھما أسرتھ الخاّصة 
ل تطبیق تلك المفاھیم التي اكتسبھا من أسرتھ فقد تّتفق تلك المفاھیم الخاّصة بشریكھ أو تختلف یحاو
  . عنھا

  : مدى وضوح كّل طرف لآلخر-٢
إّن الوضوح یسّھل الطریق أمام الحیاة األسرّیة ویقّلل المشكالت أما الشخص الغامض 

 أم امرأة، كذلك یؤّدي الغموض إلى تفاقم یجعل التعامل معھ أمرًا صعبا في حّد ذاتھ سواء كان رجًال
  . المشكالت بین اآلباء واألبناء الناتج عن سوء الفھم بسبب عدم الوضوح

  : الظروف التي یتّم فیھا الزواج-٣
  : وتنقسم الظروف التي یتّم فیھا الزواج إلى قسمین

ا االرتباط بشریك الحیاة تتمّثل الظروف النفسّیة في الطریقة التي یتم بھ: الظروف النفسّیة: أوًال
وذلك إّما أن ُیفَرض على الفرد شخص معّین، أو العكس كأن یفرض الفرد شخصًا معّینًا ضّد رغبة 

  أھلھ وفي كال الحالتین سوف یؤّثر على طبیعة العالقات داخل األسرة
ذلك بعض العوامل التي تجعل ھذا االختیار غیر موفق كأن یختار شریكھ بشكل عشوائي و: ثانیًا

  ). م٢٠١٠عبد اهللا، . (نتیجة لظروف معینة، كاختیاره في مرحلة تسبق مرحلة النضج
 :  دور وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعیة واألسرّیة- و

أحدثت مواقع التواصل االجتماعّي ضّجة وانبھر بھا المجتمع بشكل كبیر نتیجة ما قدمتھ 
، فأصبحت شغلھم لناس، واّتسعت شھرتھا وكثر استخدامھامن سھولة وتیسیر للتواصل بین ا

الشاغل، حیث یتواصلون عبر ھذه المواقع للتعّرف على بعضھم، ومعرفة أخبار بعضھم البعض، 
  ). م٢٠١٢الموسى، . (وتلّقي األخبار والموضوعات، كّل ما ھو جدید في العالم

ر الذي أّدى بالكبار والصغار إلى العیش فأحدثت نقلة نوعیة وثورة حقیقیة في عالم االّتصال، األم
في عالم تقنّي، ومجتمع افتراضي سیطر على أكثر اھتماماتھم، وأخذ الكثیر من أوقاتھم، فاإلعالم 
الجدید وّفر قنوات ووسائل جدیدة لالّتصال والتواصل، وفتح المجال للنقاش والحوار عبر مختلف 

ا من اإلعالم واالّتصال الذي یتّم في اّتجاه واحد أنواع االّتصاالت بواسطة شبكة اإلنترنت خروج
  ). م٢٠٠٩كمال، . (إلى اإلعالم األفقّي واالّتصال في جمیع االتجاھات

فقد ساھمت تكنولوجیا االّتصال الجدید وخاّصة اإلنترنت في وجود واقع آخَر غیر الواقع 
د في ھذا المجتمع آباء وأمھات الحقیقي أو غیر المجتمع الحقیقّي یسّمى المجتمع االفتراضي فیتواج

وأبناء وبنات عبر شبكة اإلنترنت یتحدثون ویتحاورون بعفوّیة وتلقائّیة دون قیود، وتنشأ بینھم 
اھتمامات مشتركة وعالقات اجتماعّیة متنوعة فازدیاد استخدام ھذه الشبكات االجتماعّیة االفتراضّیة 

لعالقات االجتماعیة التي كانت ترتبط بالمكان أّثر على بنیة العالقات االجتماعیة وإن طبیعة ا
والزمان والوجود المادّي أصبحت افتراضّیة في الفضاء اإللكترونّي الذي ال یرتبط بحدود جغرافّیة 

  . واجتماعّیة
وإّن ھذه المواقع والبرامج مفتوحة ال توجد لھا ضوابط تتناسب مع دیننا الحنیف وقیمنا   

. الثابتة، مّما أّثر على حیاة الناس عمومًا سواء بشكل سلبّي أم إیجابّيالعربّیة وعاداتنا ومبادئنا 
  : وتتمثل تلك اآلثار في جانبین). م٢٠٠٩كمال، (
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  : آثارھا اإلیجابّیة: أوًال
  : من ممّیزات وسائل التواصل االجتماعّي ألفراد األسرة ما یلي

فراد األسرة لتبادل األفكار واآلراء تعّد وسائل التواصل االجتماعّي وسیلة جدیدة یلجأ إلیھا أ-١
  . وحشد المناصرة والتأیید لقضّیة من القضایا وتكوین الوعي حول القضایا المختلفة

 إّن األسرة في العصر الحدیث تمیل إلى استخدام ثمار الثروة التقنّیة والمعلوماتّیة الھائلة من -٢
مامات أفراد األسرة فكلما زادت وسائل اّتصال ومعلومات فھي تشغل حّیزًا كبیرًا من اھت

مشاركة األبناء في الحّیز االجتماعّي داخل األسرة أّثر ذلك إیجابّیًا على اكتساب القیم 
والمعتقدات واالتجاھات والعادات، ومن خالل التفاعل داخل األسرة تحدث كثیر من العملیات 

 بعد تعدیلھا وتوجیھھا الوجھة التي تؤّدي إلى قبول الكثیر من االتجاھات والقیم والسلوك وذلك
  ). م٢٠١٢داود، . (السلیمة من قبل الوالدین ومتابعة تنفیذھا لھم بالشكل المطلوب اجتماعّیًا

یتركز دور ھذه المجتمعات في التواصل االجتماعّي وتقویة العالقات وتبادل الخبرات خصوصا -٣
 منازلھم، مّما یقّلل من عالقتھم مع بین األشخاص البعیدین مكانیا وإبقاء األفراد مّدة أطول في

  . أصدقائھم وجیرانھم ومعارفھم لصالح أفراد أسرتھم
 إّن المجتمع الواقعّي واالفتراضّي مكمالن لبعضھما ویوجد تفاعل واعتماد بینھما وذلك من - 4

خالل تطویر عملیة التعارف عن طریق اإلنترنت وانتقال العالقة إلى الواقع أو العكس مما یدعم 
  . العالقات بین األفراد في المجتمع الواقعّي

إّن وسائل التواصل االجتماعّي تخلق نمطًا جدیدًا من العالقات بین أفراد المجتمع وذلك بربط -٥
الشخص بعالقات اجتماعّیة افتراضّیة مع أفراد آخرین من مجتمعھ وخارج مجتمعة دون تقّید 

  ). م٢٠١٠شبشوب، . (تماعّیة التقلیدّیةبحدود المكان كما ھو الشأن في العالقات االج
إّن التقنیات الحدیثة ساعدت أفراد األسرة على إبقائھم على اّتصال مع أقاربھم الذین تفصلھم -٦

  . عنھم مسافات بعیدة كذلك حّسنت تلك الوسائل من تفاعلھم مع من یعیشون معھم
یجد ضاّلتھ في التواصل مع الغیر إّن الجیل الجدید یمضي ساعات طویلة أمام أجھزة الكمبیوتر و-٧

سبتي، . (عبر مواقع التواصل االجتماعي ویستفیدون من تكنولوجیا التواصل والمعلومات
  ). م٢٠١٢

إّن الكثیر من الشباب یستخدم شبكات التواصل االجتماعّي للدردشة ولتفریغ الشحنات العاطفیة -٨
  . ة واألدبّیة والسیاسّیة عبر تلك الشبكاتومن َثّم أصبح الشباب یتبادلون وجھات النظر الثقافّی

  .  مصدر جدید وجید للحصول على المعلوماتإّنھا-٩
الموسى، . (إّنھ یمكن االستفادة منھا في العدید من الخدمات التعلیمّیة والثقافّیة واإلخبارّیة- ١٠

  ). م٢٠١٢
لوكّیة واالجتماعّیة، تساعد وسائل التواصل االجتماعّي على تنمیة المھارات الحیاتّیة والس- ١١

واكتشاف المواھب والقدرات الشخصّیة وتنمیتھا، والشعور بتحقیق الذات والرضا عن النفس 
  ). م٢٠١٣درویش، . (مّما ینعكس إیجابّیا على تعامل الفرد مع أسرتھ وتكّیفھ معھا

التربوّیة تعّد الشبكات االجتماعّیة فرصة للتواصل المعرفّي ومناقشة القضایا التعلیمّیة و- ١٢
  ). م٢٠٠٣المحسن، . (والقضایا االجتماعّیة، وتعّد خیر معین في التواصل العائلّي
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أتاحت وسائل التواصل االجتماعّي فرصة التعّلم الذاتّي للفرد، وذلك من خالل االّتصال - ١٣
الرسمّي وغیر الرسمي لتبادل المعرفة على مواقع الشبكات االجتماعّیة من أجل تعّلم وتبادل 

لمعرفة وتعلم لغات جدیدھما ساعد في التخفیف من مسؤولّیة الوالدین في عملّیة تدریس األبناء ا
  ). م٢٠١٣العنزي والمجادي، . (واعتمادھم على أنفسھم

إّن دور اإلعالم الجدید ال یقّل قیمة عن دور المؤسسة التربوّیة في التنشئة االجتماعّیة للفرد، - ١٤
أّن الوقت الذي یقضیھ الطفل أو الشاب في تعاملھ مع شبكات إلى جانب مؤسسة األسرة كما 

التواصل االجتماعّي ال یقل أھّمّیة عن الوقت الذي یقضیھ في المدرسة واإلعالم الجدید بأشكالھ 
المتنوعة ھو عملّیة تفاھم تقوم على تنظیم التفاعل بین الناس وذلك من خالل الحوار الھادف 

ا ازداد عدد الحواّس التي یمكن استخدامھا في تلّقي فكرة معّینة أّدى ویؤكد علماء النفس أّنھ كّلم
  ). م٢٠١٣عوض، . (ذلك إلى دعمھا وتقویتھا في ذھن المتلّقي

فقد أصبحت مواقع التواصل االجتماعّي الیوم من المؤسسات المھّمة التي تقوم بدور مھّم في تربیة 
ورقلة، . (مة من أدوات التغییر االجتماعّيالنشء وإكسابھم عادات وسلوكّیات صحیحة وأداة مھ

  ). م٢٠١١
  : آثارھا السلبّیة: ثانیًا

قّربت وسائل االّتصال الحدیثة بین األشخاص المتباعدین جغرافیا وجعلت العالم یبدو كقریة 
ولكّن المفارقة المدھشة في ثورة . صغیرة من حیث سھولة التواصل وتبادل المعلومات والخبرات

ّنھا قّربت المتباعدین وأبعدت المتقاربین، فالشخص یتواصل استمتاعًا وبانسیابّیة مع االّتصاالت أ
أشخاص من أماكن بعیدة، ویخّصص لذلك أوقاتًا ثمینة، ولكّنھ یستثقل الذھاب إلى أّمھ لیطمئن 

أة والمر. علیھا، أو أن یعطي أبناءه ساعة من وقتھ أو أن یفارق مقعده لیتنزه مع أصدقائھ الحقیقیین
قد یكون لدیھا عشرات الصدیقات من دول مختلفة تبني جسور تواصل وتفاھم معھم ولكنھا تضیق 
ذرًعا ببناء جسر مع جارة قریبة لھا ولو بإلقاء السالم أو تھنئة بالعید فجسر التواصل مرغوب 

بین وسھل في العالم االفتراضي ومع األشخاص اإللكترونیین ولكن حاجز الفرقة واالنعزال للمقّر
الظھور دون “، ولیس فیھ خیار "الكلیك"مكانّیًا في ذلك العالم الحقیقّي الممّل التقلیدي الذي ال تدیره

إّن ثورة االّتصاالت والمعلومات ودخول اإلنترنت في البیوت والمؤسسات والمقاھي تعّد ". اّتصال
فقد أّثرت سلبًا على األسرة ظاھرة تستحّق االھتمام والدراسة لمعرفة آثارھا االجتماعّیة والنفسیة 

  : ومن تلك اآلثار
أّن تقنیات االّتصال الحدیثة أوجدت جیًال من األطفال یعاني من الوحدة وعدم القدرة على تكوین -١

  . صداقات ویؤثر سلبًا على مھاراتھم االجتماعّیة
ا لطبیعة االستعمال وإذا إّن الحّد الفاصل بین إیجابّیة وسائل االّتصال الحدیثة أو سلبیتھا یتحدد وفق-٢

ما كان في الحدود الطبیعّیة أم إدمانًا، فاإلدمان ال یقتصر على تعاطي مواّد لھا تأثیر معین على 
الجسم وإنما ھو حالة االعتمادّیة وعدم االستغناء عن شيء ما والشعور بالحاجة إلى المزید 

  . لحصول اإلشباع وترتب اضطرابات في السلوك
تواصل االجتماعّي تأثیرًا سلبّیًا على العالقات مع األقارب حیث تقّل معدالت أّن لوسائل ال-٣

  ). م٢٠١٠البیان، . (الزیارات األسرّیة
 تؤّثر وسائل التواصل االجتماعّي على المدى البعید فاألطفال والمراھقون من شباب وشاّبات - 4

حصلون على ھذا التأكید من الذین یعانون من مشكالت نفسّیة ویفتقدون إلى تأكید الذات قد ی
أشخاص آخرین جانحین یعّززون السلوك غیر اإلیجابّي لدیھم وفقًا لتلك الھوّیة الجدیدة المؤكدة 

  . والتي قد تضّرھم الحقًا
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أّن قضاء ساعات طویلة على تلك الشبكات یعّرض األطفال والمراھقین لسلبیات عدیدة منھا إنھ -٥
الكتئاب، ویشّجع على تقلیل االّتصال والتواصل مع أفراد یزید من الشعور بالوحدة ودرجة ا

األسرة لدى المستخدمین األصّحاء نفسّیا وغیر المكتئبین فماذا عن الذین یعانون من االكتئاب؟ 
  ). ت. سلیمان، د. (فإّن وضعھم أخطر بالطبع

بابیة التي أثر أن الشباب العازب ھم أكثر الفئات الش) م٢٠٠٥(تشیر الدراسة التي أجراھا ساري-٦
استخدام تلك المواقع على مدى مساھمتھم في المناسبات االجتماعیة حیث كانت النسبة المئویة 

، أما بالنسبة لفئة الشباب المتزوج لم یؤثر استخدام تلك المواقع على نشاطاتھم %)٢٥،٦(ھي 
  %). ٩. ١٧(االجتماعیة حیث كانت النسبة المئویة ھي 

لتكنولوجّي المذھل أصبح المنزل یعیش فیھ مجموعة من األفراد تجمعھم أّن في زمن التقّدم ا-٧
عالقة الدّم، وتفرقھم تقنیات ووسائل اّتصال حدیثة، فلكّل فرد من أفراد األسرة عالم خاّص في 

  ). قطوش، د، ت. (داخلھ ووسائل منفصلة للوصول إلى مصادره االّتصالّیة
ّتصال الحدیثة وتفاعلھم معھا أضعف من عالقة األبناء أّن مكوث األبناء الطویل على أجھزة اال-٨

بوالدیھم ونشر األمراض النفسّیة بینھم مثل االكتئاب وحب العزلة واالنطوائیة مما یؤّدي إلى 
التقلیل من قابلیتھم على قبول قیم المجتمع وثوابت الدین، واستبدالھا بقیم رّواد مستخدمي 

  . األجھزة التكنولوجّیة
ام تلك المواقع یؤدي إلى تسارع الشباب للفكاك والتحرر من طاعة الكبار سواء كان أبا أن استخد-٩

  )م٢٠١٠علي، . (أو أما أو أخا كبیرًا
المخّصص للصغار قد سلب األبناء عن والدیھم، وجعلھم یفّضلونھ "األیباد" أّن ظھور جھاز- ١٠

 فالبقاء على تلك األجھزة لساعات على المراجعة أو الدراسة الیومّیة وكتابة الواجبات المنزلیة
طویلة تؤّدي إلى العزلة االجتماعّیة عن األسرة، والخمول الجسمانّي، والضغط والتوّتر النفسي 

  ). م٢٠١٢سبتي، . (فضال عن التأثیرات السلبّیة للدخول على المواقع غیر البریئة والالأخالقّیة
یر یؤّثر على العالقات داخل األسرة والمجتمع أّن استخدام وسائل التواصل االجتماعّي بشكل كب- ١١

فالعالقات الزوجّیة تواجھ فتورًا شدیدا وذلك بسبب استخدام مواقع التواصل اإللكتروني 
وتفضیلھا على الجلوس مع بعضھما مما یسبب حدوث حاالت من الطالق العاطفّي وذلك عند 

  ). م٢٠١٢جعفر ومسلم، (حدوث خالفات بینھما 
ط في قضاء األوقات على وسائل التواصل االجتماعّي یؤّدي إلى انعزال الفرد عن أّن اإلفرا- ١٢

  ). م٢٠١٣درویش، . (أسرتھ وابتعاده عن المشاركة الفاعلة مع مجتمعھ
أّن التقّدم التكنولوجّي السریع قد أقام تحالفا مع الثراء الواسع على إضعاف الروابط األسریة - ١٣

  ). ت. بكار، د( األسرة وقلل من فرص الحوار بین أفراد
كشفت دراسة قام بھا كّل من الدكتور محمد سعید والدكتور وجدي شفیق بكلیة اآلداب جامعة - ١٤

من العینة یؤّكدون أّن % ٥٠،٠٧طنطا عن اآلثار االجتماعّیة لإلنترنت على الشباب عن أن 
% ٥٢،٥ أسرھم ورأى وسائل التواصل االجتماعّي تؤّثر سلبّیًا في الوقت الذي یتّم قضاؤه مع

% ٦٠،٨من العینة أّن لوسائل التواصل االجتماعّي تأثیرًا سلبّیًا في العالقات األسریة بینما رأى 
من العّینة أّن لھا تأثیرًا سلبّیًا في العالقات مع األقارب حیث قّللت وسائل التواصل االجتماعّي 

  ). ه١٤٣٠السویدي، . (من معدالت الزیارات األسرّیة بشكل كبیر
 أّن ما أشغل عالم الشباب والفتیات بشكل كبیر ھو سوء استخدام وسائل التواصل الحدیثة - ١٥

وانشغالھم عن كثیر من الواجبات األسرّیة والمدرسیة وأصبحت ھذه الوسائل المؤثر والمرجع 



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٦٨

ت األوقا األول لمعلوماتھم وأخالقھم وسلوكیاتھم مما أّدى الكثیر منھم إلى أن یكونوا معظم 
أسرى غرف نومھم الخاصة فال یكادون یرون آباءھم وإخوانھم فكل فرد من أفراد األسرة 
یستخدم ھذه التقنیة بما یحلو لھ دون رقیب أو حسیب، فأصبح الكثیر من الجیل الجدید یعیش 

  ). م٢٠١٩البیان، . (عالمھ الخاّص بھ
داد اعتماده علیھا ینتابھ الشعور  أّن المستخدم الذي ینسجم مع وسائل التواصل االجتماعي ویز- ١٦

المستمّر بصعوبة استغنائھ عنھا مما یؤّدي إلى المزید من السعي للحصول على اإلشباع 
الشخصّي والعاطفي ومن َثّم یزداد ارتباطھ بوسائل التواصل االجتماعّي ُبْغیة الوصول إلى 

ضاء اإللكتروني مما قد یؤّدي اإلشباع العاطفي ومن المؤكد أّن ھذا األمر یستحیل تحقیقھ في الف
بھ في النھایة إلى اضطرابات في السلوك والجفاء في الواقع وقد ال یستجیب لمتطلَّبات بناء أسرة 

السویدي، . (ومن َثّم قد تزداد األمراض النفسّیة ما بین االغتراب واالنطوائّیة والقلق النفسّي
  ). م٢٠١١

 السیطرة على حاضرھا ھو وعود المستقبل والرغبة في أّن ما دفع األسرة العربّیة إلى فقدان- ١٧
دخول عالم االّتصاالت والمعلومات لتجد نفسھا أمام تغّیرات علمّیة لم تكّن لھا حسابا حتى 
شھدت مفاھیم جدیدة یقترن فیھا ما ھو تقنّي بما ھو إنسانّي، وظھور ما یسمى باألمراض 

تخدمون اإلنترنت والھاتف المحمول ھم الجیل وإّن أّول جیل من األطفال الذین یس. التقنّیة
العربّي الحالّي، وھم في مرحلة تطویر ونمّو لعضالتھم وعظامھم وذلك سوف یؤثر سلبًا على 

  . صحتھم إذا لم نجد األسلوب الكفیل باستخدام ھذه األدوات التقنّیة على نحو صحیح
األمریكّیة إلى أّنھ كّلما زاد عدد وتشیر الدراسة المسحّیة التي قامت بھا جامعة ستانفورد - ١٨

ساعات استخدام اإلنسان لإلنترنت عن المتوسط قّل الوقت الذي یقضیھ مع أناس حقیقیین 
وتكوین عالقات مباشرة معھم، ّما قد یؤّدي إلى حدوث موجة كبیرة من العزلة االجتماعیة 

ھم في تفّكك األسرة وضعف ومن الممكن أن یتحّول العالم إلى عالم بدون عاطفة فیھ، مّما یسا  
 ). م٢٠١٢أبو عرقوب والخدام، . (تماسكھا

قام عدد من الباحثین األمریكّیین في الوالیات المتحدة األمریكیة بدراسات على استخدام - ١٩
اإلنترنت كان من أبرز نتائجھا تناقص التواصل األسرّي بین أفراد األسرة وتضاؤل شعور 

ن جانب المقّربین لھ ونقص المؤّشرات الداّلة على التوافق النفسّي الفرد بالمساندة االجتماعّیة م
والصّحة النفسیة وھذه نتائج یتوقع أن تؤّدي إلى خالفات وتفّكك داخل األسرة التي تعاني من 

  ). م٢٠٠١الجابر، . (إدمان بعض أفرادھا في استخدام تلك المواقع اإللكترونّیة
لة عن عملّیة التنشئة االجتماعیة باعتبارھا من أھم وظائفھا األسرة كوحدة تقلیدّیة ھي المسؤو- ٢٠

االجتماعیة إلى أن ظھرت تلك األجھزة التي أصبحت مصدرًا أساسّیًا في عملّیة التنشئة 
االجتماعیة مما ینتج عنھ تعارض بین مضامین عملّیة التنشئة االجتماعّیة، األمر الذي نتج عنھ 

بناء تؤّدي إلى اضطرابات نفسّیة وخلل اجتماعّي فضال تصدیر رسائل متضاربة في تنشئة األ
عن تراجع دور األسرة في ممارسة عملّیة الضبط االجتماعّي مّما یؤّدي إلى تفّكك أفرادھا عن 

  )م٢٠٠٩محمد، . (بعضھم
كان لظھور وسائل االّتصال الحدیثة تأثیر واضح على ثقافة المجتمع السعودي وذلك أّن - ٢١

 االّطالع على أخبار العالم، فأّدت ثورة االّتصاالت واإلعالم إلى تدّفق األخبار المواطنین یمكنھم
والمعلومات والبرامج الثقافّیة واألفالم الترویحّیة والعاطفّیة والبولیسّیة والجنسّیة وغیرھا 
الصالح منھا والطالح، إلى داخل األسرة السعودیة مما یؤّثر على قیم وسلوكّیات وممارسات 

  . د مما ینتج عنھ تأثیر سلبّي على استقرار المجتمع وتوازنھاألفرا
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أّن انشغال األسرة السعودّیة في أمور الحیاة، وتواجدھم معظم الوقت خارج المنزل أّدى إلى - ٢٢
وقوعھم في بعض التناقضات على المستوى العملي والمیل إلى االنسحاب والالمباالة إزاء 

لھم یتعّلقون بھذه الشبكة وذلك نتیجة عوامل عاطفّیة ووجدانّیة عالقة أبنائھم باإلنترنت، ّما جع
مرتبطة بالفراغ الروحّي والحرمان العاطفّي من األسرة واألقارب مما أّدى إلى خلق جّو من 

  . العزلة واالنطوائّیة لدیھم
وأخّلت أّثرت وسائل التواصل االجتماعّي على قیم التضامن العائلّي، وقیم االحترام المتبادل، - ٢٣

بمعاییر الحالل والحرام، والطبیعّي والشاّذ، ّما تؤّكده بعض الدراسات أّن الجلوس أمام ھذه 
الخطیب، . (الوسائل التواصلّیة الحدیثة لساعات طویلة یحرم أفراد األسرة من التفاعل مع بعض

  ). م٢٠٠٧
ي حیث ضعفت العالقة أّن وسائل التواصل االجتماعّي أصبحت عامًال من عوامل التفّكك األسر- ٢٤

بین أفراد األسرة وأصبح الكّل یكّون عالقة ومعارف عبر تلك المواقع فسببت العزلة 
  ). م٢٠١٤الزازان، . (واالنطوائّیة لمرتادیھا

الذي نتج عنھ ) التفّكك األسرّي(إّن من أھم المشكالت التي تواجھ المجتمع المسلم المعاصر مشكلة
سلوكّیات سوء التوافق المدرسّي لدى : ( والجتماعّیة في المجتمع مثلالعدید من المشكالت النفسّیة

الطلبة والطالبات وتزاید انحراف المراھقین والمراھقات ومشكلة تعاطي الخمور والمخدرات 
وشیوع سلوك السرقة لدى صغار السن، وتكاثر األمراض النفسّیة الناتجة عن تفّكك األسرة بین 

  . والبنات وغیر ذلك من المشكالت التي یصعب حصرھااآلباء واألمھات واألبناء 
  : منھج وإجراءات البحث

 : منھج البحث
عبیدات (استخدمت الباحثة في الدراسة الحالیة المنھج الوصفّي المسحي، وقد عّرفھ 

أسلوب یعتمد على دراسة الواقع أو الظاھرة كما توجد في "بأّنھ ) ١٩١، ص٢٠٠٥وآخرون، 
  ". ا وصفًا دقیقًا، ویعّبر عنھا تعبیرا كیفّیًا أو كمّیًاالواقع، ویسھم بوصفھ

 : مجتمع البحث
تكّون مجتمع الدراسة الحالّیة من جمیع طّلاب وطالبات الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة في 

من اإلناث، ) ١٠٣٧(من الذكور) ٢٠٦٤(طالب وطالبة، ) ٣١٠١(مدینة الریاض، والبالغ عددھم
- ١٤٣٥ھـ، وفق إحصاءات رسمّیة صادرة عن القبول والتسجیل لعام ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الدراسي

  . ه١٤٣٦
 : عّینة البحث

طالبًا وطالبة من الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة في مدینة ) ٣١٥(تكونت عّینة البحث من
من اإلناث وقد اختیرت العّینة بالطریقة الطبقّیة ) ١٦٢(من الذكور، و) ١٥٣(الریاض وھم

، وُ قّسمت إلى طبقات حسب نوع الكلّیة والحالة االجتماعیة والجنس والمستوى الدراسي العشوائّیة
  . وتم التوزیع بشكل عشوائّي على الطلبة

 : أدوات البحث وإجراءاتھ
  : قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة الحالیة وأتبعت عدة خطوات في بنائھا على النحو التالي
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 : خطوات بناء أداة البحث
  : تمّثل الھدف من أداة الدراسة بما یلي: تحدید الھدف من أداة البحث: وة األولىالخط

ة     -١ دى طلب رّیة ل ة واألس ات االجتماعّی ى العالق اعّي عل ل االجتم ائل التواص ن دور وس شف ع الك
  . الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة

  . السعودّیة اإللكترونّیةتعرف دوافع استخدام وسائل التواصل االجتماعّي لدى طلبة الجامعة -٢
سعودّیة      -٣ ة ال ة الجامع دى طلب اعّي ل ل االجتم ائل التواص تخدام وس ّي باس ع الفعل ّرف الواق تع

  . اإللكترونّیة في مدینة الریاض
  : لصیاغة فقرات أداة الدراسة اّتبعت اإلجراءات التالیة: صیاغة فقرات أداة البحث: الخطوة الثانیة

المرتبط بكّل مجال من المجاالت التي یمكن استخدامھا في تعّرف أثر مراجعة األدب النظرّي -١
  . وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعّیة واألسرّیة على وجھ العموم

  . مراجعة مقاییس الدراسات السابقة-٢
من مراجعة المصادر السابقة، والموضوعات المشتملة علیھا من أجل تحدید عبارات كّل مجال -٣

  . مجاالت الدراسة وصیاغة فقراتھا
 : وقد تّمت صیاغة فقرات أداة البحث حسب ما یلي

  . مراعاة أن تخدم ھذه الفقرات أھداف الدراسة-١
تّمت صیاغة فقرات الدراسة، بحیث تكون واضحة ومفھومھ ومناسبة لجمیع المستجیبین -٢

  . والمستجیبات في عّینة الدراسة
ضّم الجزء األول : حیث اشتملت على جزأین رئیسین: ة في صورتھا األّولّیةتّم إعداد أداة الدراس-٣

البیانات األّولّیة، والجزء الثاني اشتمل على محاور الدراسة، إذ تضّمن المجال األّول دوافع استخدام 
وسائل االّتصال، والمجال الثاني تضّمن أثر وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعّیة، 
والمجال الثالث تضّمن أثر وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات األسرّیة، وروعي في اختیار 
فقرات الدراسة التنّوع، وأن یكون لكّل فقرة ھدف محّدد یقیس مجاًال محّددًا في كّل مجال من 

  . مجاالت الدراسة
  : الصورة األولّیة ألداة البحث: الخطوة الثالثة

 في جمع البیانات الالزمة ألغراض ھذه الدراسة، وذلك توافقًا مع استخدمت االستبانة
، نظرًا لسھولة إدارتھا وتنظیمھا، وقلة تكلفتھا وما تمتاز )١٧٩م، ص ٢٠٠٣ذكره عبد الھادي، (ما

بھ من إمكانیة جمع كمّیة كبیرة من المعلومات في وقت قصیر، وتحلیلھا تحلیًال إحصائیًا من خالل 
  . ليبرامج الحاسب اآل

فقرة، وانقسمت أداة الدراسة إلى ثالثة أجزاء ) ٤٨(تكّونت األداة من بصورتھا األّولّیة من 
  : ھي

تضّمن البیانات األّولّیة عن أفراد عّینة الدراسة حسب متغّیرات الدراسة المستقّلة : الجزء األّول .١
  . الجنس، ونوع الكّلّیة، والحالة االجتماعّیة، والمستوى الدراسّي: وھي

تساؤالت تقیس الواقع الفعلّي الستخدام وسائل التواصل االجتماعّي ) ٩(تضّمن : الجزء الثاني-٢
 ): ٩-١(حسب المتغّیرات التابعة، واشتمل على أسئلة من 
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تضّمن فقرات االستبانة حسب المتغیرات التابعة، واشتمل على ثالثة مجاالت : الجزء الثالث .٢
 : ھي

وقد اشتمل ھذا المجال على : فع استخدام وسائل التواصل االجتماعّيمجاالت دوا: المجال األّول-أ
 )١٨- ١٠(فقرات من الفقرة ) ٩(

وقد اشتمل ھذا : أثر وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعّیة: المجال الثاني-ب
  )٢٧- ١٩(فقرات من الفقرة ) ٩(المجال على 

وقد اشتمل ھذا المجال : تماعّي على العالقات األسرّیةأثر وسائل التواصل االج: المجال الثالث-ج
 )٤٥- ٢٨(فقرة من الفقرات ) ١٨(على 

  : عرض أداة البحث على المحّكمین: الخطوة الرابعة
بعد وضع الباحثة أداة الدراسة في صورتھا األّولّیة تّم عرضھا على مجموعة من المحّكمین 

من حیث عدد الفقرات، ) االستبانة(ى أداة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس، وذلك للتأّكد من مد
وشمولیتھا وتنوع محتواھا وتقویم مستوى الصیاغة اللغوّیة واإلخراج وإضافة أّیة مقترحات 

  . وتعدیالت یرونھا مناسبة
وقامت الباحثة بدراسة مالحظات المحّكمین واقتراحاتھم، وأجرت بعض التعدیالت في 

كتعدیل صیاغة بعض الفقرات وتصحیح بعض أخطاء : تحكیمضوء التوصیات وآراء ھیئة ال
  . الصیاغة اللغویة وحذف أو إضافة بعض الفقرات

 : صیاغة تعلیمات أداة البحث: الخطوة الخامسة
تّمت صیاغة تعلیمات أداة الدراسة بغرض تعریف أفراد عّینة الدراسة على الھدف من أداة 

ضحة ومفھومة ومالئمة لمستواھم كما تضّمنت الدراسة وروعي في ذلك أن تكون الفقرات وا
  . تعلیمات أداة الدراسة التأكید على كتابة البیانات الخاّصة بمتغّیرات الدراسة

وكذلك طلب من المستجیبین قراءة الفقرات بدّقة، ومعرفة المقصود من كّل فقرة، مع تدوین 
  . االستجابة في المكان المخّصص

  : ئّیة ألداة البحثالصورة النھا: الخطوة السادسة
أصبحت أداة الدراسة جاھزة في صورتھا النھائّیة؛ لقیاس ما وضعت لھ بعد التعدیل، 

  : فقرة موزعة، وتضّمنت األداة من ثالثة أجزاء ھي) ٤٥(وتكونت من 
تضّمن البیانات األّولّیة عن أفراد عّینة الدراسة حسب متغّیرات الدراسة المستقّلة :  الجزء األّول-١

  . الجنس، ونوع الكّلّیة، والحالة االجتماعّیة، والمستوى الدراسي: وھي
أثر وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعّیة وقد اشتمل ھذا المجال : الجزء الثاني-٢

 فقرات) ٩(على 
 : تضّمن فقرات االستبانة حسب المتغّیرات التابعة واشتمل على ثالثة مجاالت ھي: الجزء الثالث-٣
وقد اشتمل ھذا المجال على : مجاالت دوافع استخدام وسائل التواصل االجتماعّي: لمجال األّول-أ
 ). ١٨- ١٠(فقرات من الفقرة ) ٩(

وقد اشتمل ھذا : أثر وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعّیة: المجال الثاني-ب
  ). ٢٧- ١٩(فقرات من الفقرة ) ٩(المجال على 
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وقد اشتمل ھذا المجال : أثر وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات األسرّیة: ل الثالثالمجا-ج
 ). ٤٥- ٢٨(فقرة من الفقرات ) ١٨(على 

بعد ھذه الخطوات تّمت طباعة أداة الدراسة وإخراجھا بصورة تالئم مستوى أفراد عّینة   
  . الدراسة

 : صدق أداة البحث
  : صدق المحتوى أو الصدق الظاھرّي-أ

للتحّقق من صدق محتوى أداة الدراسة والتأكد من أّنھا تخدم أھداف الدراسة، تّم عرضھا 
على مجموعة من المحّكمین من أعضاء ھیئة التدریس وذلك للتأّكد من مدى مناسبة الفقرات والنظر 

 وتقویم من حیث عدد الفقرات، وشمولّیتھا، وتنّوع محتواھا،)االستبانة(في مدى كفایة أداة الدراسة
مستوى الصیاغة اللغوّیة واإلخراج وإضافة أّیة مقترحات وتعدیالت یرونھا مناسبة فیما یتعّلق 

 . بالتعدیل أو التغییر أو الحذف وفق ما یرونھ مناسبًا
وقامت الباحثة بدراسة مالحظات المحّكمین واقتراحاتھم، وأجرت التعدیالت في ضوء 

ل صیاغة بعض الفقرات، وحذف بعضھا وتصحیح أخطاء التوصیات وآراء ھیئة التحكیم، كتعدی
وقد عّدت الباحثة األخذ بمالحظات المحكمین وإجراء التعدیالت المشار إلیھا . الصیاغة اللغوّیة

سابقًا بمثابة الصدق الظاھري وصدق المحتوى لألداة، واعتبرت الباحثة األداة صالحة لقیاس ما 
  . وضعت لھ

  :  صدق االّتساق الداخلّي– ب 
لحساب الصدق الداخلّي لالستبانة تّم حساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة في المقیاس   

طالبًا ) ٣٠(والمقیاس ككّل بعد تطبیق األداة على مجموعة من خارج عینة الدراسة مكّونة من 
  : یوّضح قیم معامل االرتباط لعبارات المجاالت) ١(والجدول . وطالبة

  )٣٠=ن (رتباط بین عبارات المقیاس مع المجال الذي تنتمي إلیھ معامالت ا) ١(جدول 

معامل  رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة
 مستوى الداللة االرتباط

 المجال الثاني المجال األول

١٠  .45(**) . 000 ١٩  .54(**) . 000 
١١  .57(**) . 000 ٢٠  .60(**) . 000 
١٢  .65(**) . 000 ٢١  .66(**) . 000 
١٣  .62(**) . 000 ٢٢  .62(**) . 000 
١٤  .62(**) . 000 ٢٣  .62(**) . 000 
١٥  .74(**) . 000 ٢٤  .54(**) . 000 
١٦  .45(**) . 000 ٢٥  .54(**) . 000 
١٧  .77(**) . 000 26  .40(**) . 000 
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معامل  رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة
 مستوى الداللة االرتباط

١٨  .66(**) . 000 27  .40(**) . 000 
ثالثالمجال ال  

28  .48(**) . 000 37  .68(**)  .000 
29  .67(**) . 000 38  .75(**)  .000 
30  .66(**) . 000 39  .74(**)  .000 
31  .59(**) . 000 40  .75(**)  .000 
32  .73(**) . 000 41  .68(**)  .000 
33  .61(**) . 000 42  .72(**)  .000 
34  .52(**) . 000 ٤٣  .69(**) . 000 
35  .51(**) . 000 44  .63(**) . 000 
36  .79(**) . 000 45  .68(**) . 000 

أّن قیم معامالت االرتباط جمیعھا بین كل عبارة والمجال الذي ) ١(یتبّین من خالل الجدول
 ، ّما یدّل على)٠١. ٠(تنتمي إلیھ عالیة، وجمیعھا ذات داللة إحصائّیة عالیة عند مستوى الداللة 

  . اّتساق عاٍل لعبارات المقیاس، وارتفاع الصدق الداخلّي لھ
:البحث أداة ثبات   

 معامل لحساب كرونباخ ألفا معادلة باستخدام الباحثة قامت الدراسة أداة ثبات من للتأكّد
 ).٩١ .٠ – ٨٤ .٠( مابین الدراسة لمحاور الثبات معامل قیمة تراوحت حیث الداخلي االّتساق

  :ذلك وّضحی )٢( والجدول
یوّضح معامل الثبات ألداة الدراسة) ٢(جدول   

 وإعادة االختبار تطبیق المجال الرقم
 الثبات معامل التطبیق

 التواصل وسائل استخدام دوافع ١
 ٩١ .٠ ٨٩ .٠ االجتماعّي

 على التواصل وسائل استخدام أثر ٢
 ٨٤ .٠ ٨٢ .٠ االجتماعّیة العالقات

 على لالتواص وسائل استخدام أثر ٣
 ٨٨ .٠ ٨٥ .٠ األسرّیة العالقات

 ٨٧ .٠ ٨٥ .٠ الكّلّي الثبات
 ،)٨٧و٨٥( ككّل األداة على بلغت للمقیاس ّيالكّل الثبات معامل قیم أّن )٢( الجدول من یتضح

   .الدراسات ھذه مثل إلجراء مناسبة القیم ھذه وتعّد
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 : إجراءات تطبیق أداة البحث
ي صورتھا النھائّیة، وأصبحت جاھزة للتطبیق، قّدمت الباحثة بعد أن ُوِضَعت أداة الدراسة ف

االستبانة لمجلس القسم، وحصلت على خطاب موافقة بتوزیعھا، واستأذنت الباحثة الجامعة 
السعودّیة اإللكترونّیة في مدینة الریاض للقیام بعملیة التطبیق، وبدأت الباحثة بتطبیق االستبانة على 

قامت الباحثة بالتطبیق خالل الفصل الثاني للعام الدراسي أفراد عینة الدراسة حیث 
  . ھـ١٤٣٥/١٤٣٦

  : قامت الباحثة باّتباع اإلجراءات التالیة في عملیة التطبیق: تطبیق أداة البحث-أ
طبقت الباحثة أداة الدراسة على عّینتھا من الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة في مدینة الریاض، -١

  . لى أربع كلّیات مشتركة بین الذكور واإلناثحیث شمل تطبیقھا ع
توّلت الباحثة باالستناد إلى تعلیمات أداة الدراسة توضیح أھداف أداتھا وبیان أھمیتھا، والفائدة -٢

المرجوة منھا، كما طمأنت المستجیبین بأن البیانات ستعامل بسرّیة تاّمة، ولن تستخدم إال ألغراض 
  . ّینة طریقة االستجابة من خالل التعلیمات المضمَّنة في أداة الدراسةالبحث العلمّي، كما وّضحت للع

بعد تصمیم األداة بصورتھا النھائّیة، فقد تّم وضع : طریقة تفریغ االستجابات في أداة البحث. -ب
الخماسّي التدریج، كمقیاس لإلجابة عن الفقرات، ویتكّون من خمس درجات (Likert)سّلم لیكرت 

كبیرة جّدًا، وأعطیت : (لدراسة، حیث كان سّلم االستجابة على النحو اآلتيلجمیع مجاالت ا
درجتین وضعیفة جّدًا ) ٢(درجات، ضعیفة ) ٣(درجات، متوّسطة) ٤(درجات كبیرة) ٥(فقراتھ

  . درجة واحدة
 : المعالجات اإلحصائّیة

وصفّیة من أجل تحقیق أھداف الدراسة تّم استخدام العدید من األسالیب اإلحصائّیة ال
المتوّسطات : ، ومن ھذه األسالیب(SPSS)واالستداللّیة باستخدام برنامج التحلیل اإلحصائّي

الحسابّیة، واالنحرافات المعیارّیة، والنسب المئوّیة، ومعامل ارتباط بیرسون، ومعامل ألفاكرونباخ، 
  . T-testر ت، واختبار توكي للمقارنات البعدّیة، واختبا)ANOVA(وتحلیل التباین األحادي 

ولتسھیل تفسیر النتائج استخدمت الباحثة األسلوب التالي لتحدید مستوى اإلجابة عن بدائل 
المقیاس، حیث تّم تصنیف تلك اإلجابات إلى خمسة مستویات متساویة المدى من خالل المعادلة 

  : التالیة
ة  = (طول الفئة    ة   -أكبر قیم ل قیم اس    ÷ ) أق دائل المقی دد ب ى   ٨٠. ٠= ٥÷ ) ١-٥= (ع  للحصول عل

  : مدى المتوّسطات التالیة التي اعتبرت كمعیار إحصائي
 درجة ضعیفة جّدًا٨٠. ١-١  .    
 درجة ضعیفة٦٠. ٢ – ٨١. ١  .  
 درجة متوسطة٤٠. ٣ – ٦١. ٢  . 
 درجة كبیرة٢٠. ٤ – ٤١. ٣  . 
 درجة كبیرة جّدًا ٥ – ٢١. ٤  
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 : عرض النتائج المتعّلقة بالسؤال األّول
ما الواقع الفعلّي الستخدام وسائل التواصل االجتماعّي لدى طّلبة :  األّول علىینّص السؤال

  الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة بمدینة الریاض؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تّم استخراج التكرارات والنسب المئویة تبعًا لواقع االستخدام، وفیما 

 : تیة تبعًا لتساؤالت الجزء الثاني من أداة الدراسةیلي نتائج الواقع الفعلّي كما توّضحھا الجداول اآل
  ھل تستخدم وسائل التواصل االجتماعّي؟-١

لإلجابة على ھذا الجزء تّم استخراج التكرارات والنسب المئوّیة لمدى استخدام أفراد عّینة 
  : یوّضح ذلك) ٣(والجدول . الدراسة لوسائل التواصل االجتماعّي

  لنسب المئوّیة لمدى استخدام وسائل التواصل االجتماعّيالتكرارات وا) ٣(الجدول 
 اإلجابة العدد النسبة المئویة

 ال 0 0
 إلى حّد ما 23 3 .7
 نعم 292 7 .92

 الكّلّي 315 0 .100
واقع استخدام طلبة الجامعة اإللكترونّیة السعودّیة في مدینة الریاض، ) ٣(یتبّین من الجدول 

 جمیع أفراد عّینة الدراسة یستخدمون وسائل التواصل االجتماعّي، حیث أشارت النتائج إلى أّن
وترى الباحثة أّن وسائل التواصل االجتماعّي أصبحت ضرورّیة ومھّمة في عصرنا الحالّي، في 
التواصل مع اآلخرین، و االّطالع على ثقافات الدول المتقّدمة، ومعرفة كّل ما ھو جدید، وتّتفق 

ًا ًا وخارجّیبأن التواصل عن بعد داخلّی) ٢٠١٤توماس ألمر، ( مع دراسة نتیجة الدراسة الحالیة
، كذلك تتفق  في استعمال وسائل التواصل االجتماعّيل اإلیجابّيحصل على أعلى نسبة من المعّد

من البالغین %) ٧٩(تبّین أّن مع الدراسة الحالّیة، إلى أنھ قد ) ٢٠١١ھامبتون و آخرون، (دراسة 
  . ستخدمون تلك المواقعاألمریكّیین ی

  متى بدأت باستخدام وسائل التواصل االجتماعّي؟-٢
لإلجابة على ھذا الجزء تّم استخراج التكرارات والنسب المئویة لبدء استخدام أفراد عّینة 

  : یوّضح ذلك) ٤(والجدول. الدراسة لوسائل التواصل االجتماعّي
  دام لوسائل التواصل االجتماعّيالتكرارات والنسب المئوّیة لبدء استخ) ٣(الجدول 

 النسبة المئوّیة العدد بدء االستخدام

 2 .2 7 أقل من سنة
 8 .29 94 سنوات 3 من سنة إلى أقل من

 1 .24 76 سنوات  4-5
 8 .43 138 سنوات فأكثر  6 

 0 .100 315 الكّلّي
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 الریاض قاموا أّن طلبة الجامعة اإللكترونّیة السعودّیة في مدینة) ٤(یتبّین من الجدول 
، تالھا من )٨. ٤٣(بنسبة مئوّیة بلغت )  سنوات فأكثر٦(باستخدام وسائل التواصل االجتماعّي قبل 

بنسبة مئوّیة بلغت   سنوات ) ٥- ٤(، ثم من )٨. ٢٩(بنسبة مئوّیة ) سنوات٣ إلى اقل من - سنة(
، . )٢. ٢(ا أقّل من سنة ، في حین بلغت نسبة الذین تّم بدؤھم الستخدام وسائل التكنولوجّی)١. ٢٤(

و ترى الباحثة أّن العالم الیوم یشھد تطّورات سریعة في میدان االّتصال، حیث انعكست بصورة 
كبیرة على میدان االّتصال الرقمّي الذي جمع بین تقنیة المعلومات و تقنیة االّتصال، وأّدى إلى 

ن المعطیات من مصادر مختلفة، ظھور سوق حقیقّي للوسائط المتعددة التي تسمح بإدماج كثیر م
مّما دفع المستخدم القتنائھا في وقت كان استعمالھ یقتصر على وسائل اإلعالم التقلیدّیة، في ظّل 
بحث المستخدم عن فضاءات أفضل للتعبیر واالّتصال من خالل وسائل التواصل االجتماعّي، 

من مستخدمي %) ٥. ٢٨(أّن في ) ٢٠١٣سلوى الفاضل، (واختلفت الدراسة الحالّیة مع دراسة 
شبكات التواصل االجتماعّي من الشباب السعودّي تراوحت مّدة استخدامھم لشبكات التواصل من 

، وتفّسر الباحثة سبب االختالف إلى اختالف طبیعة العّینة، فطّلاب ) سنوات٦سنوات إلى أقل من ٤(
فیات أو شركات أو بنوك، فمن الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة معظمھم موّظفون إّما في مستش

المحتمل أّن طبیعة عملھم قد تتطّلب استخدامھم لتلك المواقع، وھذا مما ساعد على استخدامھم 
 . المبّكر لھا

  ما وسائل التواصل االجتماعّي التي تستخدمھا؟-٣
لإلجابة على ھذا الجزء تّم استخراج التكرارات والنسب المئوّیة ألكثر وسائل االّتصال 

 : یوّضح ذلك) ٣-٤(والجدول . خدامًا من قبل أفراد عّینة الدراسةاست
  )٣١٥=ن(التكرارات والنسب المئوّیة ألكثر وسائل التواصل االجتماعّي استخدامًا ) ٥(الجدول 

 ال نعم
 وسیلة التواصل

 النسبة المئوّیة العدد النسبة المئوّیة العدد
 6 .28 90 4 .71 225 تویتر

 4 .52 165 6 .47 150 فیس بوك
 3 .1 4 7 .98 311 الواتس آب
 8 .16 53 2 .83 262 االنستغرام

، أّن طلبة الجامعة اإللكترونّیة السعودّیة في مدینة الریاض یقومون )٥(یتبّین من الجدول 
باستخدام الواتس آب كأكثر وسیلة للتواصل االجتماعّي، حیث بلغت النسبة المئوّیة الستخدام الواتس 

، ثم استخدام وسیلة )٢. ٨٣(، تالھا استخدام وسیلة االنستغرام بنسبة مئوّیة بلغت )٧. ٩٨(آب 
من ) ٦. ٤٧(، في حین بلغت نسبة استخدام الفیس بوك )٤. ٧١(االّتصال تویتر بنسبة مئوّیة بلغت 

م ھو أفراد عّینة الدراسة، وترى الباحثة أّن ما جعل الواتس آب یحتّل المرتبة األولى في االستخدا
تمیُّز تصمیمھ، وسھولة استعمالھ وجمعھ كّل اإلیجابّیات واإلمكانّیات التي یحتاجھا أيُّ شخص، أّیًا 
كانت میولھ واھتماماتھ وتخّصصھ، وأیضًا تفّرده بمناسبتھ الختالف األذواق واألعمار، وّتتفق 

في أّن تطبیق ) ت. كة، داأللو(الدراسة الحالّیة مع ما ذكرتھ الباحثة في اإلطار النظرّي حیث ذكرت
انتشر بشكل واسع بین الشباب، فقد أصبح ھذا البرنامج من أكثر البرامج انتشارًا في ) الواتس آب(

ھو " الواتس آب"مع الدراسة الحالّیة إلى أّن ) ٢٠١٤المستنیر، (إنحاء العالم، كذلك وتتفق دراسة 
ة في بیئة افتراضّیة واحدة، والمناسبة لتبادل التطبیق األول الذي جمع أفراد العائلة الصغیرة والممتّد

أّن عن الدراسة الحالیة في ) ٢٠١١ھاملتون وآخرون، (أخبار العائلة واألقارب تختلف دراسة 
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من العّینة یستخدمون الفیس بوك %) ٩٢(الفیس بوك ھو الشبكة االجتماعّیة األوسع استخداما حیث 
م كان استخدام الفیس بوك األوسع استخدامًا في ٢٠١١عام ھ في ر الباحثة ھذا االختالف في أّنوتفّس

  . تلك الفترة
  ما الوقت الذي تقضیھ في استخدام وسائل التواصل االجتماعّي یومّیًا؟-٤

لإلجابة على ھذا الجزء تّم استخراج التكرارات والنسب المئوّیة للفترة التي یقضیھا أفراد 
  : یوّضح ذلك) ٦( االجتماعّي والجدول عّینة الدراسة في استخدام وسائل االّتصال

التكرارات والنسب المئوّیة للوقت الذي یقضیھ أفراد عّینة الدراسة في استخدام ) ٦(الجدول 
  )٣١٥=ن(وسائل التواصل االجتماعّي 

 النسب المئوّیة التكرار الوقت
 5 .10 33 ساعة

 8 .16 53 ساعتان
 9 .22 72  ساعات٣
 5 .17 55  ساعات٤

 4 .32 102 ساعات فأكثر ٥
 0 .100 315 الكّلّي

أّن أطول وقت یقضیھ طلبة الجامعة اإللكترونّیة السعودّیة في مدینة ) ٦(یتبّین من الجدول 
، حیث بلغت النسبة المئوّیة ) ساعات فأكثر٥(الریاض باستخدام وسائل التواصل االجتماعّي كانت 

ساعات ) ٤(، تالھا ثالثًا الوقت )٩. ٢٢(سبة مئوّیة ساعات بن) ٣(، تالھا ثانیًا الوقت )٤. ٣٢(
في حین جاء الوقت ل ) ٨. ١٦(ساعات بنسبة مئوّیة ) ٣(، و جاء بعده الوقت )٥. ١٧(بنسبة مئوّیة 

مّما یشیر إلى أّن طلبة الجامعة اإللكترونّیة السعودّیة في مدینة ) ١٠،٥(بنسبة مئویة ) ساعة(
استخدام وسائل التواصل االجتماعّي، وترى الباحثة أّن استخدام الریاض یقضون وقتًا كثیرًا في 

وسائل التواصل االجتماعّي لغرض البحث عن المعلومات المتعلقة بالمجال التربوّي والتعلیمّي 
المرتبط بالمرحلة التعلیمّیة التي ینتمي إلیھا الطالب لتمّكنھ من الحصول على أحدث االتجاھات 

ى التطویر المھنّي واألكادیمّي والتدریب اإللكترونّي قد تستغرق الوقت الكثیر، الثقافّیة التي تعمل عل
في اإلطار النظرّي في أّن ) ٢٠١٢سبتي، (والدراسة الحالّیة تّتفق مع ما ذكرتھ الباحثة حیث ذكرت 

الجیل الجدید یمضي ساعات طویلة أمام أجھزة الكمبیوتر، ویجد ضاّلتھ في التواصل مع الغیر عبر 
اقع التواصل االجتماعّي، ویستفیدون من تكنولوجیا التواصل والمعلومات، وتختلف ھذه الدراسة مو

إلى أن نسبة عدد الساعات التي یقضیھا الشباب السعودّي یومّیًا )٢٠١٣سلوى الفاضل، (مع دراسة
 في استخدام شبكات التواصل االجتماعّي، فقد تراوحت بین ساعتین إلى أربع ساعات في الیوم،

من الطالبات % ٤٤،٩عن الدراسة الحالیة في أّن ) ٢٠١٤أسماء الذیب، (كذلك اختلفت دراسة 
یتابعن شبكات التواصل االجتماعّي من ساعة إلى ثالث ساعات یومّیًا، وتفّسر الباحثة ھذا االختالف 

لتعّلم إلى اختالف طبیعة الدراسة، فطالب الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة دراستھم تركز على ا
اإللكترونّي، ویتلقَّون الدروس في الغالب عن طریق الفصول االفتراضّیة، مّما یجعلھم بحاجة للبقاء 

  . لساعات أطول على تلك المواقع؛ للتواصل مع األساتذة والزمالء لتبادل المعارف والخبرات
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  ما الفترة المفّضلة لدیك في تصّفح وسائل التواصل االجتماعّي؟-٥
 ھذا الجزء تّم استخراج التكرارات والنسب المئوّیة للفترة التي یقضیھا أفراد لإلجابة على

  یوّضح ذلك) ٥- ٤(والجدول. عّینة الدراسة في استخدام وسائل االّتصال االجتماعّي
التكرارات والنسب المئوّیة للفترة التي یقضیھا أفراد عّینة الدراسة في استخدام ) ٧(الجدول 

  )٣١٥=ن(جتماعّي وسائل التواصل اال
 النسب المئوّیة التكرار الفترة

 4 .11 36 الفترة الصباحّیة
 8 .3 12 فترة الظھیرة

 4 .52 165 الفترة المسائّیة
 4 .32 102 بعد منتصف اللیل

 0 .100 315 الكلي
 أّن أطول فترة یقضیھا طلبة الجامعة اإللكترونّیة السعودّیة في مدینة) ٧(یتبّین من الجدول 

. ٥٢(الریاض باستخدام وسائل التواصل االجتماعّي ھي الفترة المسائّیة، حیث بلغت النسبة المئوّیة 
، وجاءت بعدھا الفترة الصباحّیة )٤. ٣٢(، تالھا ثانیًا فترة بعد منتصف اللیل بنسبة مئوّیة بلغت )٤

، وترى )٣،٨( مئوّیة ، في حین جاءت فترة الظھیرة بالمرتبة األخیرة بنسبة)٤. ١١(بنسبة مئوّیة 
الباحثة أّن الفترة المسائّیة ھي أنسب وقت لتصّفح وسائل التواصل االجتماعّي؛ لتفرغ الغالبّیة من 
واجباتھم الیومّیة في ھذا الوقت، وذلك ألّن فترة الصباح ھي وقت الخروج لألعمال، و فترة 

سلوى الفاضل، (حالّیة مع دراسة الظھیرة وفترة آخر اللیل ھي أوقات للراحة، ، وتتفق الدراسة ال
  . إلى أّن غالبیة الشباب السعودّي یستخدم ھذه الشبكات في الفترة المسائّیة) ٢٠١٣

  ھل استخدام وسائل التواصل االجتماعّي تعیقك من أداء الواجبات واألنشطة الیومّیة؟-٦
ة وسائل لإلجابة على ھذا الجزء تّم استخراج التكرارات والنسب المئوّیة حول إعاق

  : یوّضح ذلك) ٨(والجدول . التواصل االجتماعّي للواجبات التي یقوم بھا أفراد عّینة الدراسة
التكرارات والنسب المئوّیة لمدى إعاقة وسائل التواصل االجتماعّي للواجبات ) ٨(الجدول 

  )٣١٥=ن(واألنشطة الیومّیة ألفراد عّینة الدراسة 
 النسب المئوّیة التكرار اإلجابة

 6 .54 172 ال
 4 .45 143 نعم

 0 .100 315 الكّلّي

أّن نسبة الطلبة من الجامعة اإللكترونّیة السعودّیة في مدینة الریاض ) ٨(یتبّین من الجدول 
) ٤. ٤٥(مقابل ) ٥٤،٦(الذین یَرون أّن وسائل التواصل االجتماعّي ال تعیقھم عن أداء عملھم بلغت

ء عملھم الیومّي، وترى الباحثة أّن ترتیب األولویات وتنظیم الوقت من الطلبة یَرون أّنھا تعیق أدا
وتختلف الدراسة الحالیة مع . یساعد في التوازن بین القیام بالمھام الیومیة وبین تصفح تلك المواقع

إلى أّن وسائل التواصل ) ٢٠٠٩البیان، (ما ذكرتھ الباحثة في اإلطار النظرّي حیث ذكرت
دید من الشباب والفتیات عن واجباتھم المدرسیة وتفّسر الباحثة ھذا االختالف االجتماعّي أشغلت الع
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إلى اختالف العّینة فعّینة طّلاب الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة غالبیتھم موّظفون ومربون، ولدیھم 
  . روح المسؤولّیة، وذلك یرجع إلى نضجھم العقلّي وإحساسھم بالمسؤولّیة

  ید أفراد األسرة إلى استخدامك وسائل التواصل االجتماعّي؟ما مدى تأی-٩- ٨- ٧ فقرة
لإلجابة على ھذا الجزء تّم استخراج التكرارات والنسب المئوّیة حول تأیید أفراد األسرة من 

یوّضح ) ٩(والجدول . األب واألم واإلخوة إلى استخدام أفراد العّینة لوسائل التواصل االجتماعّي
  : ذلك

 والنسب المئوّیة لمدى تأیید أفراد األسرة الستخدام وسائل التواصل التكرارات)٩(الجدول 
  )٣١٥=ن(االجتماعّي ألفراد عّینة الدراسة 

أفراد  ال رأي لھ قلیل متوسط كبیر كبیر جدًا
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد األسرة
 1 .24 76 1 .25 79 5 .30 96 7 .11 37 6 .8 27 األب
 9 .14 47 2 .30 95 2 .35 111 8 .10 34 9 .8 28 األم
 2 .23 73 6 .8 27 9 .21 69 5 .23 74 9 .22 72 األخ

أّن ھناك تباینًا بین أفراد األسرة في تأیید أبنائھم الطلبة من الجامعة ) ٩(یتبّین من الجدول 
تماعّي، فنالحظ خالل النتائج أعاله من ھو اإللكترونّیة السعودّیة الستخدام وسائل التواصل االج

مؤیِّد ومن ھو غیر ذلك، و ترى الباحثة أن ال تُمنح الثقة بشكل مطلق للشاب أو الفتاة، وبالذات في 
المرحلة العمرّیة فئة الشباب، والتي قد یستخدمھا البعض منھم بشكل سلبّي، وتتفق الدراسة الحالّیة 

إلى أن ھناك من ھو مؤیِّد من ھو معارض من ) ٢٠١٢م، ضمیاء جعفر وسعاد مسل(مع دراسة 
جانب أفراد األسرة الستخدام تلك المواقع في قضاء وقت طویل في استخدمھا، بدًال عن قضاء ھذا 

عن الدراسة الحالیة فقد أوضحت ) ٢٠١٣سلوى الفاضل، (الوقت مع األسرة، وتختلف دراسة 
لمستخدم لشبكات التواصل االجتماعّي ال یتدّخل أحد من الشباب السعودّي ا%) ٩. ٩٠(النتائج أّن 

أفراد األسرة في مّدة استخدامھم للشبكات وال في وقت االستخدام، وتفّسر الباحثة ھذا االختالف بما 
إلى أّن انشغال األسرة السعودّیة في ) ٢٠١١العبیدي، (ذكرتھ في اإلطار النظرّي حیث ذكرت 

ت خارج المنزل أّدى إلى وقوعھم في بعض التناقضات على أمور الحیاة، وتواجدھم معظم الوق
  . المستوى العملّي، والمیل إلى االنسحاب والالمباالة إزاء عالقة أبنائھم بتلك الشبكات

  : عرض النتائج المتعّلقة بالسؤال الثاني
ما دوافع استخدام وسائل التواصل االجتماعّي عند طلبة الجامعة : ینّص السؤال الثاني على

  السعودّیة اإللكترونّیة بمدینة الریاض؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تّم حساب المتوسطات الحسابّیة، واالنحرافات المعیارّیة، 

دوافع استخدام وسائل التواصل االجتماعّي عند طّلاب لتقدیرات أفراد عّینة الدراسة على مجال 
  . ّضح ذلكیو) 10(والجدول . وطالبات الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة
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المتوسطات الحسابّیة واالنحرافات المعیارّیة لفقرات مجال دوافع استخدام وسائل ) ١٠(جدول 
 )٣١٥= ن (التواصل االجتماعّي مرتبة تنازلیًا حسب المتوّسطات الحسابّیة ودرجة الدافعّیة 

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابّي
االنحراف 
 المعیارّي

األھمیة 
 لنسبّیةا

درجة 
 الدافعّیة

یجعلني أتواصل مع أصدقائي  ١٦ ١
كبیرة  4.88 86.  42 .4 المقّربین

 جّدًا

أتعّرف من خاللھا على ثقافات  ١٢ ٢
كبیرة  4.84 99.  22 .4 مختلفة

 جّدًا

أصبح استخدام ھذه الوسائل جزءًا  ١٣ ٣
 كبیرة 6.83 98.  18 .4 مھّمًا من حیاتي الیومّیة

تخدام وسائل التواصل االجتماعّي اس ١٠ ٤
 كبیرة 2.80 97.  01 .4 للدردشة والتسلّیة 

یعزز الثقة بنفسي من خالل  ١٧ ٥
 كبیرة 6.33 11 .1 88 .3 المشاركة والتعبیر عن الرأي

أشعر من خاللھا بالحرّیة في التعبیر  ١٥ ٦
 كبیرة 2.77 16 .1 86 .3 عن نفسي

 كبیرة 8.74 17 .1 74 .3 ةأطرح قضایا جاّدة وھادف ١٤ ٧

أطرح وجھة نظري في قضایا فكرّیة  ١٨ ٨
 كبیرة 6.74 21 .1 73 .3 اجتماعّیة

 متوّسطة 4.62 31 .1 12 .3 تساعدني على تكوین صداقات جدیدة ١١ ٩
 كبیرة 78 67.  90 .3 الكّلّي

افع استخدام وسائل دو(أّن متوسطات تقدیرات أفراد عّینة الدراسة لمجال) ١٠(یبّین الجدول 
لدى أفراد عّینة الدراسة من طّلاب وطالبات الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة، ) التواصل االجتماعّي 

یجعلني أتواصل مع " التي نّصت على ) ١٦(، وأن الفقرة رقم )٤٢. ٤– ١٢. ٣(قد تراوحت بین 
، ویقابل التقدیر بدرجة )42 .4(قد احتّلت المرتبة األّولى بمتوّسط حسابّي " أصدقائي المقّربین 

كبیرة جّدًا، وترى الباحثة أّن وسائل التواصل االجتماعّي قد سھلت للكثیر من مستخدمیھا طرق 
التواصل مع األصدقاء والزمالء، وذلك ألّنھا متاحة لكاّفة المستخدمین طوال الوقت في االّتصال 

سلوى (وّتتفق الدراسة الحالّیة مع دراسة الدائم والفورّي مع مختلف أفراد األسرة و األصدقاء، 
اآلخرین،   إلى أّن من دوافع استخدام وسائل التواصل االجتماعّي التواصل مع )٢٠١٣الفاضل، 

أتعّرف من خاللھا على ثقافات " التي كان نّصھا ) ١٢(وتبادل اآلراء واألفكار وجاءت الفقرة رقم 
، وھو یقابل التقدیر بدرجة كبیرة جّدًا، وترى )22 .4(في المرتبة الثانیة بمتوّسط حسابي " مختلفة 

الباحثة أّن وسائل التواصل االجتماعّي تساھم في التوعیة الثقافّیة واالجتماعّیة، حیث نالحظ أّن 
ھناك مالیین الصفحات المتخّصصة لتناول قضایا اجتماعّیة و ثقافّیة معّینة، ّمما یسھم في التوعیة 

مع الدراسة الحالیة إلى أّن ) ٢٠١٣سلوى الفاضل، ( بین األفراد، وّتتفق دراسة الثقافّیة واالجتماعّیة
من دوافع استخدام تلك المواقع ھو زیادة المعرفة، وتبادل المعلومات، والتعّرف على ثقافات أخرى 
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" تساعدني على تكوین صداقات جدیدة " التي كان نّصھا ) ١١(مختلفة، في حین احتّلت الفقرة رقم 
، وھو یقابل التقدیر بدرجة متوّسطة، وترى الباحثة أّن )١٢. ٣(تبة األخیرة بمتوّسط حسابي المر

وسائل التواصل االجتماعّي قد ساعدت على زیادة التواصل بین األفراد على مستوى كاّفة 
ة، المجتمعات بمختلف ثقافاتھا وتوجھاتھا الحضارّیة، متخّطیة بذلك كاّفة الحدود السیاسّیة والثقافّی

فھي وسیلة للتواصل والتفاعل االجتماعّي بین شعوب العالم باختالف لغاتھم وجنسّیاتھم، وتّتفق 
في أّن من دوافع استخدام وسائل التواصل ) ٢٠١٣سلوى الفاضل، (الدراسة الحالّیة مع دراسة 

 الذیب، أسماء(االجتماعّي التعارف والتواصل مع اآلخرین، واختلفت الدراسة الحالّیة مع دراسة 
إلى أّن قضاء وقت الفراغ ھو أكثر الدوافع الستخدام الشبكات االجتماعّیة، ثّم للبحث عن ) ٢٠١٤

التسلیة والترفیھ، ثّم االّطالع على ثقافات مختلفة، وتفّسر الباحثة ھذا االختالف في اقتصار عّینة 
راسة الحالّیة شملت الد  ، بینما عّینة )اإلناث(على الطالبات ) ٢٠١٤أسماء الذیب، (دراسة 

الطالب الذكور واإلناث، فیرجع سبب االختالف في طبیعة جنس اإلناث عن طبیعة جنس الذكور، 
  . من حیث االھتمامات وطبیعة الحیاة االجتماعّیة

  . وھو یقابل التقدیر بدرجة كبیرة) ٩٠. ٣(وجاء المتوسط الحسابّي على المجال كلّل 
  : الثالثعرض النتائج المتعّلقة بالسؤال 

ھل لوسائل التواصل االجتماعّي دور على العالقات االجتماعّیة : ینّص السؤال الثالث على
  واألسرّیة لدى طلبة الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة بمدینة الریاض؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تّم حساب المتوسطات الحسابّیة، واالنحرافات المعیارّیة، لتقدیرات 
راسة على مجالي الدراسة لقیاس درجة أثر وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات أفراد عّینة الد

- ٤(والجدول رقم . االجتماعّیة واألسرّیة لدى كّل من طّلاب وطالبات الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة
  . یوّضح ذلك) ٩

العالقات  (المتوّسطات الحسابّیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة األثر لمجالي) ١١(جدول 
 )٣١٥= ن (مرتبة تنازلّیًا حسب المتوّسطات الحسابّیة ) االجتماعّیة واألسرّیة

رقم 
المتوسط  المجال المجال

 الحسابّي
االنحراف 
 المعیارّي

األھمّیة 
 النسبّیة

  درجة
  األثر

وسائل التواصل وأثرھا على الحیاة  ٢
 كبیرة 69 .4 62.  47 .3 االجتماعّیة

وأثرھا على العالقات وسائل التواصل  ٣
 منخفضة 6. 47 85.  38 .2 األسریة

أّن درجة أثر وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعّیة ) ١١(یبّین الجدول 
واألسرّیة لدى كل من طّلاب وطالبات الجامعة السعودّیة اإللكترونّیة في مجال الحیاة االجتماعّیة 

، ویّتضح من الجدول أعاله أّن )٤٧. ٣(ّسط الحسابي لألداة ككّل كان بدرجة كبیرة، حیث بلغ المتو
، وھو یقابل التقدیر )٣٨. ٢ (  ، جاء بمتوّسط حسابّي"العالقات األسرّیة "المجال الثاني مجال 

  : وفیما یلي عرض نتائج كّل مجال من مجاالت الدراسة. بدرجة منخفضة
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  صل وأثرھا على الحیاة االجتماعّیةوسائل التوا: النتائج المتّعلقة بالمجال األّول
تّم حساب المتوّسطات الحسابّیة، واالنحرافات المعیارّیة، لتقدیرات أفراد عّینة الدراسة على   

أثر وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات االجتماعّیة لدى كل من طّلاب وطالبات الجامعة 
  . یوّضح ذلك) ١٢(السعودّیة اإللكترونّیة، والجدول 

 على الحیاة المتوّسطات الحسابّیة واالنحرافات المعیارّیة لفقرات أثر وسائل التواصل) ١٢(جدول 
  )٣١٥= ن ( مرّتبة تنازلّیًا حسب المتوسطات الحسابّیة ودرجة األثر االجتماعّیة

رقم  الرتبة
المتوّسط  الفقرات الفقرة

 الحسابّي
االنحراف 
 المعیارّي

األھّمّیة 
 النسبّیة

درجة 
 افعّیةالد

٢٠ ١ 
شّكلت وسائل االّتصال االجتماعّي 
نمطًا جدیدًا من أنماط التواصل ال 

 یمكن االستغناء عنھ
 كبیرة جّدًا 2. 86 87.  31 .4

١٩ ٢ 
أصبح استخدام وسائل االتصال 
االجتماعّي بدیًال للتواصل 

 االجتماعّي المباشر
 كبیرة  8.2 96.  10 .4

تماعّي أسھمت وسائل التواصل االج ٢٢ ٣
 كبیرة 8.79 15 .1 99 .3 في زیادة الوعي لديَّ

٢١ ٤ 
تسھم وسائل االّتصال االجتماعّي في 
إشباع رغبتي بالتواصل كضرورة 

 اجتماعّیة
 كبیرة 6.72 18 .1 63 .3

٢٥ ٥ 
تساھم وسائل االّتصال 

االجتماعّي في خلق عالقات ممّیزة 
 بین الناس

 كبیرة 2.72 08 .1 61 .3

االتصال االجتماعي تتیح لي وسائل  ٢٣ ٦
 كبیرة 4.68 35 .1 42 .3 التعرف على أصدقاء كثیرین

٢٧ ٧ 
العالقات التي تنشأ عن استخدام 
وسائل االّتصال االجتماعّي سطحّیة 

 وال تدوم
 متوّسطة 4.65 19 .1 27 .3

٢٦ ٨ 
یؤّدي استخدام وسائل االّتصال 
االجتماعّي للعزلة والفشل في الحیاة 

 ةاالجتماعّی
 متوسطة 6.53 19 .1 68 .2

٢٤ ٩ 
استخدام وسائل التواصل 

االجتماعّي جعلني أفقد العدید من 
 أصدقائي

 منخفضة 4.44 31 .1 22 .2

 كبیرة 4.69 62.  47 .3 الكلي
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أثر وسائل التواصل (أّن متوسطات تقدیرات أفراد عّینة الدراسة لمجال) ١٢(یبّین الجدول 
، قد )الجتماعّیة لدى طالب وطالبات الجامعة السعودّیة اإللكترونّیةاالجتماعّي على العالقات ا

شّكلت وسائل االّتصال " ، والتي نّصت على )٢٠(، وأّن الفقرة رقم )٣١. ٤– ٢٢. ٢(تراوحت بین 
قد احتّلت المرتبة األولى " االجتماعّي نمطًا جدیدًا من أنماط التواصل ال یمكن االستغناء عنھ 

، وھو یقابل التقدیر بدرجة كبیرة جّدًا، وترى الباحثة أّن وسائل التواصل )٣١. ٤(بمتوّسط حسابّي 
االجتماعّي نمط مستجّد وعالي الفعالیة من وسائل اإلعالم الجماھیرّي الذي ال یمكن االستغناء عنھ، 

راد للتعبیر وأكبر من أن یتّم تجاھلھ، وأوسع من أن یتّم التحكم فیھ، فقد أتاح المجال الواسع أمام األف
عن أنفسھم و مشاركة مشاعرھم و أفكارھم مع اآلخرین، وّتتفق الدراسة الحالّیة مع ما ذكرتھ 

إلى أّن الدراسات ) م٢٠١٣العنزي و المجادي، حیاة، (الباحثة في الجانب النظرّي حیث ذكرت
 من قبل مستخدمیھا، العربّیة واألجنبّیة أثبتت أّنھ ال یمكن االستغناء عن برامج التواصل االجتماعّي

وذلك لما توّفره من أخبار وتغطیة شاملة وعاجلة لمعارف و معلومات مفیدة ومتنّوعة وجاءت 
أصبح استخدام وسائل االّتصال االجتماعّي بدیًال للتواصل " التي كان نّصھا ) ١٩(الفقرة رقم 

كبیرة،   یقابل التقدیر بدرجة ، وھو)10 .4(في المرتبة الثانیة بمتوّسط حسابّي " االجتماعّي المباشر 
وترى الباحثة أّن وسائل التواصل االجتماعّي تعّد عالمّا افتراضّیًا یوجد فیھ ما یوجد بالعالم الحقیقّي، 
بل یتعداه في كثیر من األمور كالسرعة والزمن والمكان، فقد لعبت وسائل التواصل االجتماعّي 

ً كبیرًا في التقریب بین البلدان، من ح یث أّنھا تختصر المسافات بین األفراد في مختلف دول دورا
العالم، وھي شكل من أشكال التواصل الجّید بین البشر، إال أّن ھذه التقنیة أّدت إلى تغّیرات في نمط 
الحیاة الیومّیة كونھا عالمًا ملیئًا بكّل ما یحتاجھ الفرد، فقد أصبحت بدیال عن التواصل المباشر بین 

 ھذه الشبكات ال تغني عن الزیارات و التواصل المباشر بین األقارب واألصدقاء، األفراد إال أّن
في أّن وسائل التواصل االجتماعّي ) ٢٠١٣سلوى الفاضل، (وتّتفق الدراسة الحالّیة مع دراسة 

التي توصلت إلى أّن ) ٢٠١٤(تضعف القدرة على التواصل المباشر، وكذلك دراسة المستنیر
طبیق األّول الذي جمع أفراد العائلة الصغیرة والممتّدة في بیئة افتراضّیة ھو الت" الواتس آب"

استخدام وسائل التواصل االجتماعّي " التي كان نّصھا ) ٢٤(واحدة، في حین احتّلت الفقرة رقم 
، وھو یقابل التقدیر )٢٢. ٢(المرتبة األخیرة بمتوّسط حسابي " جعلني أفقد العدید من أصدقائي 

  . ضةبدرجة منخف
وترى الباحثة أّن وسائل التواصل االجتماعّي ساعدت في ربط العالقات بین األصدقاء 
بشكل فّعال و خاّصة من تفصلھم مسافات بعیدة عن بعضھم، فیكونون بالقرب من بعضھم، 
ویتبادلون الحدیث بكّل یسر، وھذا دلیل على دورھا في تقویة الروابط، فالمجموعات تتبادل األخبار 

ومات، كما یسھل إرسال الصور ومقاطع الفیدیو بعد التقاطھا، وھذا یجعل فیھ شیئًا من والمعل
إلى أّن أكثر من نصف ) ٢٠١٠میشیل فانسون، (الواقعّیة، وتختلف الدراسة الحالّیة مع دراسة 

بأّنھم یقضون وقتًا   األشخاص البالغین الذین یستخدمون مواقع التواصل االجتماعيّ قد اعترفوا 
 على شبكة اإلنترنت، من ذلك الوقت الذي یقضونھ مع أصدقائھم الحقیقّیین؛ مما جعلھم أطول

قت في بریطانیا  طّبیفقدونھم، وتفّسر الباحثة ھذا االختالف بسبب اختالف مجتمع عّینة الدراسة التي
 یقابل ، وھو)٤٧. ٣(وجاء المتوّسط الحسابّي على المجال كلّل ة، نة الدراسة الحالّیعن مجتمع عّی

  . التقدیر بدرجة كبیرة
  : ثرھا على الحیاةاالسرّیة وأوسائل التواصل االجتماعّي: النتائج المتعّلقة بالمجال الثاني

تم حساب المتوّسطات الحسابّیة، واالنحرافات المعیارّیة، لتقدیرات أفراد عّینة الدراسة، 
دى كل من طّلاب وطالبات الجامعة على أثر وسائل التواصل االجتماعّي على العالقات األسرّیة ل

  : یوّضح ذلك) ١٣(والجدول . السعودّیة اإللكترونّیة
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أثر وسائل : المتوّسطات الحسابّیة واالنحرافات المعیارّیة لفقرات المجال الثاني) ١٣(جدول 
= ن (مرّتبة تنازلّیًا حسب المتوّسطات الحسابّیة ودرجة األثر  على الحیاة األسریة التواصل

٣١٥(  

رقم  الرتبة
المتوّسط  الفقرات الفقرة

 الحسابّي
االنحراف 
 المعیارّي

األھمیة 
 درجة األثر النسبّیة

٢٨ ١ 
أشعر بأن اللقاء مع اآلخرین بدأ یقّل عّما 
كان علیھ قبل استخدام وسائل االّتصال 

 االجتماعّي
 كبیرة 7.5 18 .1 75 .3

٣٤ ٢ 
أشعر باّتساع الفجوة بین أفراد األسرة 

استخدام وسائل االّتصال بسبب 
 االجتماعّي

 متوّسطة 8.56 36 .1 84 .2

أستخدم وسائل االّتصال االجتماعي  ٣٣ ٣
 متّوسطة 6.53 44 .1 68 .2 للھروب من المشاكل األسریة

استخدامي لوسائل التواصل االجتماعّي  ٢٩ ٤
 متوّسطة 2.52 34 .1 61 .2 جعلني أنقطع عن زیارة أقاربي

٤٥ ٥ 
 استخدام وسائل االّتصال أعتقد أّن

االجتماعّي تسّبب مشاكل بین أفراد 
 األسرة الواحدة

 منخفضة 5.2 36 .1 60 .2

٣١ ٦ 
تشكو مّني أسرتي بسبب طول الوقت 
الذي أقضیھ بعیدًا عنھم بسبب استخدام 

 وسائل االّتصال االجتماعّي
 منخفضة 4.50 34 .1 52 .2

٣٢ ٧ 
دأت تقّل أشعر بأّن عالقاتي االجتماعّیة ب

منذ استخدامي وسائل االّتصال 
 االجتماعّي

 منخفضة 2.50 24 .1 51 .2

٣٥ ٨ 
وسائل االّتصال االجتماعّي في أسھمت 

تسھیل ارتباط الكثیر من الشباب باختیار 
 الزوجة

 منخفضة 2.50 26 .1 51 .2

٣٠ ٩ 

أشعر بأّن زیارة أخواتي وإخواني 
المتزوجین بدأت تقّل عّما كانت علیھ 

بقًا بسبب استخدام وسائل االّتصال سا
 االجتماعّي

 منخفضة 2.48 38 .1 41 .2

استخدامي لوسائل االّتصال االجتماعّي  ٣٦ ١٠
 منخفضة 2.48 14 .1 40 .2 تجعلني أتجاھل االلتزامات األسرّیة

٤٤ ١١ 
تعّرض بعض األقرباء أو 

األصدقاء إلى الطالق بسبب استخدامھ 
 عّيلوسائل االّتصال االجتما

 منخفضة 6.45 37 .1 28 .2

٤٢ ١٢ 
یتوّلد لدّي ارتباك في الشخصّیة حینما 
تطلب أسرتي استخدام الجھاز الخاّص 

 .بي
 منخفضة 4.43 35 .1 17 .2



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٨٥

رقم  الرتبة
المتوّسط  الفقرات الفقرة

 الحسابّي
االنحراف 
 المعیارّي

األھمیة 
 درجة األثر النسبّیة

٣٨ ١٣ 
استخدامي لوسائل االّتصال االجتماعّي 

أسھم في تدّني تحصیلي العلمّي مّما 
 وضعني أمام تساؤالت من ِقَبل أسرتي

 منخفضة 4.3 24 .1 15 .2

أشعر بعدم رضا داخلّي من والدّي بسبب  ٤٠ ١٤
 منخفضة 4.41 30 .1 07 .2 استخدامي لوسائل االّتصال االجتماعّي

٤١ ١٥ 
أشعر بإحراج شدید أمام أسرتي عند 
استقبالي لرسائل في وقت متأّخر من 

 اللیل
 منخفضة 6.38 26 .1 93 .1

٤٣ ١٦ 
سرتي یزداد قلقي عند سؤالي من ِقَبل أ

بسبب وضع رمز حمایة للجھاز الخاّص 
 لوسائل االّتصال االجتماعّي

 منخفضة 6.38 26 .1 92 .1

٣٩ ١٧ 
التوّجھ إلي بنظرة الشّك والریبة من 

إخواني عند استخدامي لوسائل االّتصال 
 االجتماعّي

 منخفضة 8.36 23 .1 84 .1

٣٧ ١٨ 
أسھم استخدامي لوسائل االّتصال 

یاني لوالدي االجتماعّي إلى عص
 وانفعالي علیھ

منخفضة  2.35 20 .1 76 .1
 جّدًا

 منخفضة 6.47 85.  38 .2 الكّلّي
ر وسائل التواصل    (أّن متوّسطات تقدیرات أفراد عّینة الدراسة لمجال      ) ١٣(یبّین الجدول    أث

ة       سعودّیة اإللكترونّی ة ال ات الجامع اب وطالب دى طّل ة ل ات االجتماعّی ى العالق اعّي عل د )االجتم ، ق
ین   ت ب م  )٧٥. ٣– ٧٦. ١(تراوح رة رق ى ) ٢٨(، وأّن الفق ّصت عل ي ن ع   " الت اء م أن اللق عر ب أش

ى    " اآلخرین بدأ یقّل عّما كان علیھ قبل استخدام وسائل االّتصال االجتماعّي    ة األول ت المرتب قد احتّل
سابي   ط ح ة أّن إ      )75 .3(بمتوّس رى الباحث رة، وت ة كبی دیر بدرج ل التق و یقاب ائل  ، وھ ان وس دم

ع،         ن الواق روب م ة والھ ى العزل ؤّدي إل ذا ی ة، وھ ات االجتماعّی ّدد العالق اعّي یھ ل االجتم التواص
مع الدراسة ) ٢٠١٤أبو خطوة والشربیني، (واستبدال الحیاة االجتماعّیة باالفتراضّیة، وتّتفق دراسة     

ة   ھ یغیّ ة، ألنّ جتماعیّ  التفاعل مع تلك الشبكة یسعى إلى تخریب الروابط اال   أّنالحالّیة إلى    ي طبیع ر ف
م    صاالت دون االحتكاكة بتشجیعھا بشكل من االتّ    العالقات اإلنسانیّ  رة رق ي  ) ٣٤(، وجاءت الفق والت

في " أشعر باّتساع الفجوة بین أفراد األسرة بسبب استخدام وسائل االّتصال االجتماعّي     " كان نّصھا   
راط  ، و)84 .2(المرتبة الثانیة بمتوّسط حسابّي  ھو یقابل التقدیر بدرجة كبیرة، وترى الباحثة أّن اإلف

راد         ع أف وس م ي الجل افي ف في استخدام وسائل التواصل االجتماعّي یتسّبب في عدم قضاء الوقت الك
إّن األدوار          األسرة، وحیاة الفرد في عزلھ عن أبنائھ، وانعزال االبن عن أسرتھ، ومن ناحیة أخرى ف

ك     التي تقوم بھا األسرة وا     لوظائف التي تمارسھا قد طرأ علیھا تغّیرات بسبب اإلفراط في استخدام تل
ر وسعاد    (الشبكات، أھّمھا وظیفة التنشئة االجتماعّیة، وتتفق الدراسة الحالّیة مع دراسة   ضمیاء جعف

لبيّ    ) ٢٠١٢مسلم،   أثیر س ات األسریّ       في وجود ت ى العالق ة عل ة الجامع ل طلب ن قب زل    م ة داخل المن
ت   اعيّ      بسبب اس م       خدام وسائل التواصل االجتم رة رق ت الفق ي حین احتّل ّصھا    ) ٣٧(، ف ان ن ي ك " الت

ھ         رة   " أسھم استخدامي لوسائل االّتصال االجتماعّي إلى عصیاني لوالدي وانفعالي علی ة األخی المرتب
سابّي   ط ح ائل        )٧٦. ١(بمتوّس ة أّن وس رى الباحث ّدًا، وت ضة ج ة منخف دیر بدرج ل التق و یقاب ، وھ

ك         ال ى تل تواصل االجتماعّي قّربت بین جیل اآلباء، وبین جیل األبناء، فكّونوا مجموعات صغیرة عل
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ّصة                   ى أصبحت من ال، حت م واألمث ف و الحك ض الطرائ ة، وبع المواقع یتبادلون فیھا الرسائل الخفیف
ن حوار مباشر، خصوصا أّن الفرد یستطیع التعبیر عن نفسھ وعن مشاعره بسھولة وأریحیة أكثر م         

ف                ائھم، و تختل سّیة أبن م أفضل لنف ى تفّھ دین عل ا ساعدت الوال خالل تلك البرامج، باإلضافة إلى أّنھ
ي أّن استخدام   ) م٢٠١٠علي، (الدراسة الحالّیة مع ذكرتھ الباحثة في اإلطار النظرّي حیث ذكرت        ف

ان         ار سواء ك ًا    تلك المواقع یؤّدي إلى تسارع الشباب للفكاك والتحرر من طاعة الكب ًا أم أخ ًا أم أّم  أب
طي          البیتھم متوّس ة غ ة الدراسة الحالی ة فعین كبیرًا، وتفّسر الباحثة ھذا االختالف بسبب اختالف العین
ط الحسابّي             یھم وجاء المتوّس دیھم عل وق وال العمر، ومنھم اآلباء واألمھات الذین ھم على وعي بحق

  . نخفضة، وھو یقابل التقدیر بدرجة م)٣٨. ٢(على المجال ككّل 
 : التوصیات

ة     .١ دة الزمنی ق بالم ا یتعّل ك فیم رة، وذل ي األس اعّي ف ل االجتم ائل التواص تخدام وس ین اس تقن
  . والفترة التي یتّم استخدامھا فیھا

اعّي           .٢ ل لوسائل التواصل االجتم ضرورة التوعیة ألوساط الطلبة الجامعّیین باالستخدام األمث
   .وتوجیھھم التوجیھ الصحیح في استخدامھا

  . تقدیم برامج ومقترحات تربوّیة لكیفّیة تعامل الطلبة مع وسائل التواصل االجتماعّي .٣
ل            .٤ ع األھ وار م وس والح ى الجل رص عل ة والح ات االجتماعی ة العالق وعي بأھّمّی شر ال ن

ى           لبًا عل ؤّثر س ى ال ت واألقارب واألصدقاء وترشید استخدام وسائل التواصل االجتماعّي حت
  . الحیاة االجتماعّیة

  : المقترحات
  . إعادة تطبیق ھذه الدراسة على الطّلاب والطالبات في مراحل التعلیم المختلفة .١
أثیر                 .٢ دى ت ى م وف عل ة؛ للوق ات العمرّی ف الفئ ستقبلّیة لمختل ن الدراسات الم إجراء المزید م

  . مواقع التواصل االجتماعّي على الشباب لوضع السیاسات الصحیحة لطرق استخدامھا
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  المراجع
  .دار المعرفة الجامعیة: اإلسكندریة.التنمیة والعشوائیة الحضریة). ت.د. (إبراھیم محمد عباس

، شبكة التواصل )٢٠١٤. (أبو خطوة، السید عبد المولى السید والشربیني، أحمد نصحي أنیس
المجلة العربیة لضمان . االجتماعي آثارھا على األمن الفكري لدى طلبة التعلیم الجامعي

  .٢٢٥- ١٧٩، ص )١٥(المجلد السابع، العدد. تعلیم الجامعيجودة ال
تأثیر اإلنترنت على االتصال الشخصي ). ٢٠١٢. (أبو عرقوب، إبراھیم أحمد والخدام، حمزة خلیل

، العدد ٣٩المجلد . دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة. دراسة میدانیة. باألسرة واألصدقاء
  .٤٣٣- ٤٢٣، ص )٢(

رسالة . أغراض استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي). ١٤٣٢(. األحمري، علي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، . ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االجتماعیة

  .الریاض
المشكالت المترتبة على التفكك األسري تأثیرھا على ). ١٤٢٦. (إدریس، الجوھرة محمد محمد

دراسات في الخدمة . بدون نشر.  األسرة ودور خدمة الفرد في مواجھتھااألداء االجتماعي
- ١٥٧ص.الریاض. مجلة الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة. االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة

١٩٧. 
دراسة . التفكك األسري وعالقتھ باالنحرافات السلوكیة لألبناء). ١٩٩٣. (أمین، فتحي عبد الواحد
قسم االجتماع، وعلم . رسالة دكتوراه غیر منشورة. ب المرحلة الثانویةسیكولوجیة الطال

  .كلیة اآلداب بقناء، جامعة أسیوط، أسیوط. النفس
المملكة .٣ط. “كیف نحمي أسرنا من التفكك "التواصل األسري ). ٢٠١١. (بكار، عبد الكریم

  .دار وجوه للنشر والتوزیع: العربیة السعودیة
على الشباب دراسة بحثیة " الواتس آب والفیس بوك"ل التواصل االجتماعي التأثیر السلبي لوسائ

، شبكة األلوكة )٢٠١٣یونیو،. (مطبقة في سلطنة عمان محور اإلعالم مالھ وما علیھ
 .یونیو٣،٢٠١٣.اإلصدارات والمسابقات/

/http://www.alukah.net/publications_competitions/0/5551  
  .مكتبة األنجلو المصریة. مدخل العالقات األسریة. )١٩٩٦. (توفیق، سمیحة كرم

األسرة والتنشئة االجتماعیة في المجتمع العربي ). ٢٠٠١. (التویجري، محمد عبد المحسن
  .مكتبة العبیكان: الریاض. ١السعودي، ط 

وزارة األوقاف . ١ط . التفكك األسري األسباب والحلول المقترحة). ٢٠٠١. ( الجابر أمینة
  .اإلسالمیة بدولة قطروالشؤون 

أثر استخدام اإلنترنت في التفكك األسري ). ٢٠١٢. (جعفر، ضمیاء عبد اهللا، ومسلم، سعاد محمود
. مجلة المستنصریة للدراسات العربیة. دراسة مسحیة لطلبة الجامعات العراقیة. واالجتماعي

  .٢١٥- ٢١٤، ص)٣٩(العدد 
فرط لإلنترنت على وظائف األسرة وعالقتھا االستخدام الم). ٢٠١٠. ( الحربي، ھند الحمیدي

رسالة . االجتماعیة مطبقة على عینة من السعودیات المتزوجات العامالت في مدینة الریاض
كلیة اآلداب قسم الدراسات االجتماعیة جامعة الملك سعود . ماجستیر في علم االجتماع

  .بالریاض
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قسم علم . والحلول المقترحة.األنواع.التفكك األسري األسباب). ٢٠٠٧. (الخطیب، سلیم خلیل
  .٤٤١-٤٢٧، یونیو، ص٣، ج)١٣٣:(جامعة األزھر، العدد. مجلة كلیة التربیة. االجتماع

دار قباء للطباعة : القاھرة. سیكولوجیة العالقات األسریة). ٢٠٠٠. (خلیل، محمد محمد بیومي
  .والنشر والتوزیع

دراسة . لیة في الحد من جرائم التقنیة الحدیثةدور األسرة الموص). ٢٠١٢. ( داود، سفانة أحمد
قسم التربیة الخاصة، كلیة التربیة . دراسة علمیة غیر منشورة. میدانیة في مدینة الموصل
  .األساسیة، جامعة الموصل

القیم األخالقیة للتواصل االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت من ). ٢٠١٣. (درویش، محمد درویش
، ص ٢٠١٣یولیو) ٨٠:(العدد. مجلة كلیة التربیة بالزقازیق. ةدراسات بوی. منظور إسالمي

٣٧٩-٣٢١.  
اتجاھات طالبات جامعة الملك سعود نحو شبكات ). ٢٠١٤. (الذیب، أسماء بنت سعد بن عبد اهللا

قسم اإلعالم، . كلیة اآلداب. رسالة ماجستیر في اإلعالم. دراسة میدانیة. التواصل االجتماعي
  . جامعة الملك سعود

بعض السمات الشخصیة والدیموغرافیة ). ٢٠٠٩. (یع، ھبة بھي الدین وحبیب، نشوى زكيرب
: ٢، ع٨مج. (دراسات عربیة في علم النفس. المنبئة بالخیانة الزوجیة عبر اإلنترنت

  .٤١٦- ٣٦٩، ص ٢٠٠٩أبریل
–مستخدم بإفراط "تأثیر مستویات استخدام اإلنترنت ). ٢٠١٠. (رجب، طارق مصطفى محمد

جامعة . مجلة كلیة التربیة. على بعض المتغیرات النفسیة" غیر مستخدم- م بغیر إفراطمستخد
  .٢١٨- ١٨٨، سبتمبر، ص١، ج )٧٤(العدد . المنصورة

العالقة بین استخدام مواقع التواصل االجتماعي ). ٢٠١٤. (الزازان، سارة عبد العزیز محمد
. ت عبد الرحمن بمدینة الریاضوالعزلة االجتماعیة لدى طالبات جامعة األمیرة نورة بن

كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود .رسالة ماجستیر غیر منشورة
  .اإلسالمیة

اإلفراط في استخدام برامج التواصل االجتماعي الحدیثة ). ١٤٣٥. (الزین، روان بنت بالل
رسالة . ویة بمدینة الریاضوعالقتھا بأسلوب المعاملة الوالدیة لطالب وطالبات المرحلة الثان

  .كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة. ماجستیر
أثر استخدام تقنیة االتصال الحدیثة على القیم ) ٢٠١٣. (الزیود محمود سالمة وعثمان فاطمة

جامعة . ةمجلة كلیة التربی.االجتماعیة من خالل التواصل االجتماعي بین جیل األبناء واألباء
 .٥٨٤- ٥٦٣ص .یولیو.٢ج). ١٥٤(:العدد. األزھر

مجلة . تأثیر االتصال عبر اإلنترنت في العالقات االجتماعیة). ٢٠٠٣. (ساري، حلمي خضر
  ٣٤٥-٢٩٥، ص)١(، عدد٢٢جامعة دمشق مجلد

دار : ، مصر١ط.دراسة في التواصل االجتماعي. ثقافة اإلنترنت). ٢٠٠٥. (ساري، حلمي خضر
  .نشر والتوزیعمجدالوي لل

حلول، . التكنولوجیا وضعف العالقات االجتماعیة في األسرة أسباب). ٢٠١٢. ( سبتي، عباس
. موقع أطفال الخلیج ذوي االحتیاجات الخاصة.دراسة مكتبیة

  t?php.dshowthrea/vb/com.gulfkids.www://http=8543.فبرایر
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استخدام اإلنترنت وعالقتھ بالعزلة االجتماعیة لدى طالبات ). ٢٠١٣. (سفران، عبیر محمد ب
دراسة وصفیة مطبقة على عینة من طالبات جامعة الملك سعود بمدینة . جامعة الملك سعود

  .رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة الملك سعود. الریاض
مجلة " اإلنترنت“سرة واالستخدام اآلمن لشبكة المعلومات الدولیة األ). ت.د(سلیمان، سعاد محمد
  .٢٧- ٢٢جامعة السلطان قابوس، العدد الثامن، ص. المرأة والطفل
وسائل التواصل االجتماعي ودورھا في التحوالت المستقبلیة من ). ٢٠١٣. (السویدي، جمال سند

  .المركز العربي للصحافة: القاھرة.القبیلة إلى الفیسبوك
العالقات األسریة وآثارھا في االستعداد الذھني والتحصیل ). ٢٠٠١. (السید، نبیل حسن سید

المؤتمر السنوي الرابع للطفل المصري وتحدیات القرن الحادي . الدراسي لدى ألطفال
  .مصر. ابریل) ٣٠- ٢٧(والعشرین

جتمع تحلیل ظاھرة تأثیر اإلنترنت في العالقة بین التربیة والم). ٢٠١٠. (شبشوب، أحمد ساسي
  .كلیة التربیة، جامعة تونس الجمھوریة التونسیة. التنشئة االجتماعیة دراسة میدانیة

  .مؤسسة شباب الجامعة: مصر.٤ج.المجتمع البشري). ١٩٩٥. (شتي علي السید
أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونیة على العالقات ). ٢٠١٣. (الشھري، حنان شعشوع

، دراسة میدانیة على عینة من طالبات جامعة الملك "یس بوك وتوتیر نموذجًاالف“االجتماعیة 
كلیة . قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعیة. عبد العزیز بجدة رسالة دكتوراه غیر منشورة

  .جامعة الملك عبد العزیز بجدة. اآلداب والعلوم اإلنسانیة
صحیفة . صل االفتراضي على المجتمعالواتس آب وأثر التوا). ٢٠١٣. (طاشكندي، خالد عباس

 ).٤٤٠٦(عكاظ، األربعاء، یولیو، العدد 
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20130710/index.htm.  

المناخ األسري وعالقتھ بتقدیر الذات لدى عینة من األطفال ). ٢٠١٠. (عبد اهللا، فاطمة فرج
ة من قسم الدراسات النفسیة رسالة ماجستیر غیر منشورة في دراسات الطفول"١٢:٩"من

  .جامعة عین شمس بمصر. معھد الدراسات العلیا للطفولة. لألطفال
الدار : القاھرة. البحث ومناھجھ في علم المكتبات والمعلومات). ٢٠٠٣. (عبد الھادي، محمد فتحي
  .المصریة اللبنانیة

العلمي ومفھومھ أدواتھ البحث ). ٢٠٠٥. (عبیدات، ذوقان، عدس، وعبدالرحمن، وعبدالخالق، كاید
  .دار الفكر: عمان.٩ط.وأسالبیھ
  .دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان.مقدمة علم االجتماع). ٢٠٠٤. (عثمان إبراھیم

  .دار الفكر: ، عمان١ط.اآلباء وتربیة األبناء). ١٩٩٥. (عدس، محمد عبد الرحیم
تكنولوجیا المعلومات، دراسة االنعكاسات االجتماعیة الستخدام ). ٢٠١٠. (علي، مصطفى مرتضى

مركز بحوث . میدانیة لتأثیر اإلنترنت في األسرة المصریة جامعة عین شمس كلیة اآلداب
  .، سبتمبر)٢٩(الشرق األوسط، العدد

  .دار الشروق: عمان.٣ط.البناء االجتماعي أنساقھ ونظمھ). ١٩٩٩. (العمر خلیل معن
  .دار الشروق: عمان.اعثنائیات علم االجتم). ٢٠٠١. (العمر خلیل معن
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واقع استخدام مواقع التواصل ). ٢٠١٣. (العنزي، یوسف عبد المجید والمجادي، حیاة عبد الرسول
لطالبات كلیة التربیة األساسیة بدولة الكویت نحو مادة " الفیسبوك، التویتر"االجتماع

أبریل، ). ٢(د، العد٢٩جامعة أسیوط، المجل د. الریاضیات، المجلة العلمیة لكلیة التربیة
  .٣٩٦-٣٢٣ص

في " الفیس بوك"تصور مقترح الستخدام شبكة التواصل االجتماعي ). ٢٠١٣. (عوض، حسني
ورقة بحثیة مقدمة إلى . اإلرشاد التربوي في ضوء إدراك المرشدین التربویین ألھمیتھ

". لمستقبلیةالواقع والرؤى ا: اإلعالم التربوي“. المؤتمر العلمي السادس لكلیة العلوم التربویة
  .األردن.  یونیو٢٦.جامعة جرش

أثر استخدام اإلنترنت على العالقات األسریة بین أفراد ). ٢٠٠٤. (العویضي، إلھام فریج بسعید
. رسالة ماجستیر غیر منشورة في االقتصاد المنزلي. األسرة السعودیة في محافظة جدة

وكالة كلیات البنات . ربیة الفنیةكلیة االقتصاد المنزلي والت. تخصص السكن وإدارة المنزل
  .بجدة

  .دار المعرفة الجامعیة: اإلسكندریة.قاموس علم االجتماع). ٢٠٠٢. (غیث محمد عاطف
. أبعاد استخدام الشباب السعودي للشبكات التواصل االجتماعي). ٢٠١٣. (الفاضل، سلوى محمد

رسالة . ود بالریاضدراسة میدانیة مطبقة على عینة من طالب وطالبات جامعة الملك سع
  . كلیة اآلداب قسم الدراسات االجتماعیة بجامعة الملك سعود بالریاض. ماجستیر غیر منشورة

رسالة . دراسة فقھیة" تویتر"شبكة التواصل االجتماعي ). ١٤٣٤. (الفایز، سلطان إبراھیم
میة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال. المجلس العالي للقضاء. ماجستیر غیر منشورة

 .بالریاض
الذكاء األخالقي لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود ). ٢٠١٤. (القبیسي لمى عبد العزیز

رسالة ماجستیر غیر منشورة، دراسة . اإلسالمیة مستخدمات وغیر مستخدمات التویتر
قسم علم النفس جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة . كلیة العلوم االجتماعیة. مقارنة

  .ریاضبال
قسم . دراسة سیوسولجیة لتأثیر استخدام اإلنترنت في نمط االتصال األسري). ت.د(قطوش، سامیة 

  .جامعةسعد، حلب. علم االجتماع والدیمغرافیا
. اآلثار النفسیة واالجتماعیة لتعرض الجمھور المصري لشبكة اإلنترنت). ٢٠٠٩. (كمال، ھناء

  . جامعة القاھرة بمصررسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة اإلعالم
. مركز البحوث والدراسات. األسرة المسلمة والتحدیات المعاصرة). ٢٢/٧/١٤٣٠. (مجلة البیان

  .٩٩-٢٥ورقة علمیة لندوة األسرة المسلمة والتحدیات المعاصرة،الریاض، ص
دراسة حلول تأثیر شبكة اإلنترنت على . أطفال اإلنترنت). ٢٠٠٣. (المحسن، محسن عبد الرحمن

- ١٣٦الطفل مع برنامج تربوي مقترح للتعامل معھا، مجلة كلیة التربیة ببنھا، عدد ینایر، ص
١٦٤.  

ظواھر ومشكالت األسرة والطفولة المعاصرة من منظور ). ٢٠٠٩. (محمد، محمد عبد الفتاح
  الخدمة االجتماعیة المكتب الجامعي الحدیث
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ت االجتماعیة داخل األسرة الصغیرة آثار الواتس آب على العالقا). ٢٠١٤. (المستنیر عیسى
دراسات االتصال . رسالة ماجستیر. واألسرة الممتدة وبین األقارب واألصدقاء وزمالء العمل

  .جامعة موناش األسترالیة بأسترالیا. واإلعالم
دراسة مقارنة . تأثیر شبكات التواصل االجتماعي على جمھور المتلقین). ٢٠١٢. (المنصور محمد
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