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الممخص
ىدف ىذا البحث إلى التعرف عمى األسباب التي تدفع المجتمع إلى االشتراك في مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك
و التويتر والتعرف عمى طبيعة العالقات االجتماعية عبر ىذه المواقع ،والكشف عن اآلثار اإليجابية والسمبية الناتجة عن
استخدام مثل ىذه المواقع لدييم .وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أىميا أن من أىم األسباب التي تدفع الناس
الستخدام الفيسبوك و تويتر ىي سيولة التعبير عن آرائيم واتجاىاتيم الفكرية التي ال يستطيعون التعبير عنيا صراحة في
المجتمع  .وأشارت النتائج أيضا أن ىذه المواقع تعمل عمى تعزيز صداقاتيم القديمة والبحث عن صداقات جديدة،
والتواصل مع أقاربيم البعيدين مكانيا .كما تبين أيضا ان الستخدام الفيسبوك وتويتر العديد من اآلثار اإليجابية أىميا
االنفتاح الفكري والتبادل الثقافي فيما جاء قمة التفاعل األسري أحد أىم اآلثار السمبية.
الكممات المفتاحية:
شبكات التواصل االجتماعي ،الفايسبوك ،التويتر ،العالقات االجتماعية ،اآلثار االيجابية ،اآلثار السمبية.

المقدمة
أصبحت عممية التواصل االجتماعي بفعل التكنولوجيا الحديثة عموما وتكنولوجينا المعمومات بصفة خاصة من
وسائل االتصال الرئيسية التي غيرت من مسار االتصاالت فأصبح من السيل الحصول عمى المعمومات بشكل منظم
وسريع من خالل الحواسب واليواتف الشخصية عمى مدار الساعة  .وبرزت مواقع التواصل االجتماعي (الفيسبوك-التويتر-
واتس أب  -لينكد أن ) لتصبح في مقدمة إنجازات ثورة المعمومات دون منافس  ،حيث ربطت شبكة المعمومات األشخاص
بعضيم ببعض في جميع أنحاء العالم لتجعل من العالم قرية صغيرة إذا تتضمن تمك التقنية كما ىائال من المعمومات في
كافة مناحي الحياة الصحية – اجتماعية – اقتصادية -سياسية  -أعمال تجارية ومصرفية والعاب ووسائل ترفيو وتعارف
وزواج وغيرىا .
وتشيد استخدامات شبكات التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتي تتيح التواصل مع
األصدقاء والزمالء وتقوية الروابط إقباال متزايدا وطمبا كبي ار من شرائح المجتمع المختمفة لما تحققو من تفاعل اجتماعي
يشير إلي العمميات اإلدراكية والوجدانية االنفعالية والسموكية التي تتم بين األطراف المتصمة بحيث تتبادل ىذه األطراف
رسائل كثيرة فيما بينيا في موقف اجتماعي محدد زمنيا ومكانيا  ،ويكون سموك كل طرف منيا منبيا لسموك الطرف اآلخر،
وتعتبر الشبكات االجتماعية كالفيسبوك والتويتر واليوتيوب مواقع يتواصل من خالليا ماليين البشر تجمعيم اىتمامات
مشتركة ،وتتيح ىذه الشبكات لمستخدمييا مشاركة الممفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو ،وانشاء المدونات وارسال الرسائل
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واجراء المحادثات الفورية فيما بينيم ،وتظير اإلحصائيات العالمية تزايد اإلقبال عمى استخدام شبكات التواصل االجتماعي
في جميع إرجاء العالم ( .بوشميبي ،6002 ،صفحة )341
أن اإلفراط في استخدام مواقع التواصل االجتماعي لو تداعيات نفسية واجتماعية متعددة منيا زيادة القمق
واالكتئاب والرغبة في االنعزال وعدم القدرة عمى التواصل الواقعي مع اآلخرين خصوصا إذا كان مستخدم مواقع التواصل
االجتماعي يحرص عمى متابعة األحداث الجارية التي تغمب عمييا الصراعات واالضطرابات ،وجعل الفرد غير قادر عمى
االستقالل في تفكيره وق ارراتو فيو دائم المحاولة لمعرفة آراء وتعميقات المشاركين مما يؤثر عمى تشكيل شخصيتو واضطرابيا
( .كرم)6002 ،

مشكمة البحث :
أصبحت شبكات التواصل االجتماعي وسيمة فعالة لمتواصل بين األفراد حيث انيا تتيح الربط بين الزمالء
واألصدقاء وليس ىذا فقط بل أنيا تساعد في التعرف والتواصل بين األشخاص والمجتمعات المختمفين بعضيم البعض،
ولعل أبرزىا عمى اإلطالق موقعي الفيسبوك و التويتر ،حيث ان نسبة انتشارىا تزداد يوما بعد يوم خاصة بين الطمبة
الجامعيين حيث يتنوع استخداميم ليا بين ما ىو إيجابي وما ىو سمبي فضال عن قوة تأثيرىا عمى العالقات االجتماعية .
أىداؼ البحث :
 التعرف عمى األسباب التي تدفع الناس إلى االشتراك في موقعي الفيسبوك و التويتر.


التعرف عمى طبيعة العالقات االجتماعية عبر ىاذين الموقعين.



الكشف عن اآلثار اإليجابية و السمبية لموقعي الفيسبوك والتويتر عمى العالقات االجتماعية .
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الدراسات السابقة
 .1تأثير اإلنترنت في المجتمع
أُجريت ىذه الدراسة من قبل محمد الخميفي عام (  6006م) ،وطبقت عمى (  ) 31١طالبا من طالب المرحمة
الجامعية  ،و تيدف شبكة إلى التعرف عمى تأثير االنترنت في المجتمع من خالل تقصي فوائد شبكة االنترنت وسمبياتيا ،
واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي ،أما أدوات الدراسة فكانت المقابمة واالستبيان ،وتوصمت الدراسة إلى:
(الخميفي)6006 ،
 أن معظم أفراد مجتمع الدراسة (  )% ٧3١١لدييم رغبة في استخدام اإلنترنت ،وتركزت أىم االستخدامات في أغراضاالتصال ،وتبادل المعمومات مع اآلخرين ،والبحث عن المعمومات ،والترفية والتسمية.
 رأى المبحوثون أن سمبيات شبكة اإلنترنت تمثمت في أنيا تساعد عمى الغزو الثقافي ،وتسبب مشاكل اجتماعية وأخالقية،وصحية بكثرة استخداميا.
دراسة حافظ (  ) 1111وعنوانيا "تواصؿ الشباب الجامعي مف خالؿ المواقع االجتماعية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الدوافع الحقيقية لمتواصل بين الشباب الجامعي من خالل المواقع
االجتماعية .وأكدت الدراسة أن تواصل الشباب الجامعي من خالل المواقع االجتماعية يعد ظاىرة اجتماعية أكثر منيا
ضرورة أحدثتيا التكنولوجيا الحديثة.
وأظيرت أن إدمان الفئة الشبابية عمى االستخدام المفرط لممواقع االجتماعية  ،أدى إلى فقدان الميارات المطموبة
إلقامة عالقات اجتماعية في البيئة المجتمعية الواقعية و تراجع االتصال الشخصي في مقابل التواصل عبر المواقع
االجتماعية  ،األمر الذي يؤدي إلى جنوح الشباب نحو االغتراب االجتماعي( .حافظ)6033 ،
دراسة أجرتيا جامعة تكساس األميركية ( ) 1112
أظيرت أن الناس يقبمون عمى استخدام مواقع التواصل االجتماعي وفي مقدمتيا موقع ( فيسبوك ) بيدف التعبير
عن حقيقة شخصياتيم  ،بدال من رسم صور مثالية عنيا  ،حيث إنيا تشبع لدى معظم المستخدمين حاجتيم األساسية
لتعريف اآلخرين بأنفسيم ( .تكساس)600٧ ،
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مفيوـ شبكات التواصؿ االجتماعي
لقد شيدت مواقع التواصل االجتماعي عمى االنترنيت انتشا ار واسعا خالل السنوات األخيرة وتعددت و تنوعت
محاولة تقديم العديد من الخدمات وتحقيق مختمف اإلشباعات لمستخدمييا ويأتي في مقدمتيا موقع فيسبوك ،تويتر،
يوتيوب ،واتس اب وغيرىا ،وتعددت تعريفات مواقع التواصل االجتماعي ،وتختمف من باحث إلى آخر ،حيث يعرفيا
"باالس" «  6002 » SALABعمى" إنيا مواقع تستخدم لبناء مجتمعات افتراضية عمى شبكة االنترنيت تمكن لألفراد أن
يتصموا ببعضيم البعض لمعديد من األسباب المتنوعة"( .المنصور ،6036 ،صفحة )62
دوافع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي
توجد عدة دوافع تجعؿ الفرد ينتقؿ مف العالـ الواقعي إلى العالـ االفتراضي وينشأ حسابا واحدا لو عمى األقؿ في
إحدى مواقع التواصؿ االجتماعي ،ومف بيف أىـ العوامؿ التي تدفع بمختمؼ األفراد وخصوصا الشباب لالشتراؾ في ىذه
المواقع ما يمي)6006 ،ibuR( :


المشاكؿ األسرية:

تشكل األسرة الدرع الواقي لمفرد حيث توفر لو األمن والحماية واالستقرار والمرجعية ،ولكن في حالة افتقاد الفرد
ليذه البيئة المتكاممة ينتج لديو نوع من االضطراب االجتماعي الذي يجعمو يبحث عن البديل لتعويض الحرمان الذي قد
يظير مثال في غياب دور الوالدين أو أحدىما بسبب مشاغل الحياة أو التفكك األسري.


الفراغ:

يعد الفراغ الذي ينتج عن سوء إدارة الوقت أو حسن استغاللو بالشكل السميم الذي يجعل الفرد ال يحس بقيمتو
ويبحث عن سبيل يشغل ىذا الوقت من بينيا مواقع التواصل االجتماعي حيث أن عدد التطبيقات الالمتناىية الذي تنتجو
شبكة الفيسبوك مثال لمستخدمييا ومشاركة كل مجموعة أصدقاء بالصور والممفات الصوتية يجعل الفيسبوك خاصة
وشبكات التواصل االجتماعي عامة أحد الوسائل ملء الفراغ وبالتالي يصبح كوسيمة لمتسمية وتضييع الوقت عند البعض
منيم.


البطالة:

تعتبر عن عممية االنقطاع وعدم االندماج الميني الذي يؤدي لدعم االندماج االجتماعي والنفسي ومنو إلى
اإلقصاء االجتماعي الذي ىو نتيجة تراكم العوائق واالنقطاع التدريجي لمعالقات االجتماعية وىي من أىم المشاكل
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االجتماعية التي يعاني منيا الفرد والتي تدفعو لخمق حمول لمخروج من ىذه الوضعية التي يعيشيا حتى وان كانت ىذه
الحمول افتراضية ،فيناك من تجعل منو البطالة واستم ارريتيا شخصا ناقما عمى المجتمع الذي يعيش فيو باعتباره لم يوفر لو
فرصة لمعمل والتعبير عن قدراتو وايديولوجياتو كربط عالقات مع أشخاص افتراضيين من أجل االحتيال والنصب.


الفضوؿ :

تشكل مواقع التواصل االجتماعي عالما افتراضيا مميئا باألفكار والتقنيات المتجددة التي تستيوي الفرد لتجريبيا
واستعماليا سواء في حياتو العممية أو العممية أو الشخصية ،فمواقع التواصل االجتماعي تقوم عمى فكرة الجذب واذا ما
توفرت ثنائية الجذب والفضول تحقق األمر.



التعارؼ و تكويف الصداقات:

سيّمت مواقع التواصل االجتماعي تكوين الصداقات حيث تجمع ىذه الشبكات بين الصداقات الواقعية والصداقات

االفتراضية فيي توفر فرصة لربط عالقات مع أفراد من نفس المجتمع أو من مجتمعات أخرى مختمفة بين الجنسين أو بين
أفراد الجنس الواحد.



التسويؽ أو البحث عف وظائؼ:

في الواقع مواقع التواصل االجتماعي لم تعد لمجرد التعارف بل أصبحت أداة تسويقية قوية وفعالة لمغاية
ألصحاب األعمال ،كونيا منخفضة التكاليف ،وتضمن سيولة االتصال بيا داخل و خارج مقر العمل ،باإلضافة إلى
سيولة االنضمام إلييا واالشتراك بيا.
كما تتمتع بقابمية التصميم والتطوير ،وتصنيف المشتركين حسب العمر والجنس واالىتمامات واليوايات وسيولة
ربط األعمال بالعمالء وأيضا ربط أصحاب العمل بطالبي العمل وانتشار المعمومة واستثمارىا.
فتجربة التسويق عبر الشبكات تزيد من التواصل مع المستيمكين ومع الكفاءات كما أنيا أصبحت من بين الوسائل
لمبحث عن وظائف وفرص التطوير الوظيفي وتبادل الخبرات والكفاءات كما ىو الحال في شبكة لينكدان.
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فمن خالل عرض ألىم العوامل التي تدفع باألفراد لإلقبال الكبير لالشتراك في شبكات التواصل االجتماعي نجد
أن ىناك من يستخدميا بدافع التعمم وتوسيع المعارف والميارات الشخصية والحياتية ،مناقشة قضايا المجتمع ،التعبير عن
اآلراء بحرية والتنفس عن الذات.
التأثيرات االيجابية و السمبية لمواقع التواصؿ االجتماعي
التأثيرات االيجابية:
بال أدنى شؾ أف تكنولوجيا شبكات التواصؿ االجتماعي ومواقع التواصؿ أضفت بعدا ايجابيا جديدا عمى حياة
المالييف مف البشر مف إحداثيا لتغييرات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية في حياة مجتمعات بأكمميا ،ومف أىـ
ىذه اآلثار االيجابية )6002B,dy١ ( :
ػ نافذة مطمة عمى العالـ :حيث وجد الماليين من أبناء الشعوب األجنبية والعربية بشكل خاص في الشبكات
االجتماعية نافذة حرة ليم لالطالع عمى أفكار وثقافات العالم بأسره.
ػ فرصة لتعزيز الذات :فمن ال يممك فرصة لخمق كيان مستقل في المجتمع يعبر بو عن ذاتو ،فإنو عند التسجيل
بمواقع التواصل االجتماعي وتعبئة البيانات الشخصية ،يصبح لك كيان مستقل وعمى الصعيد العالمي.
ػ أكثر انفتاحا عمى اآلخر  :إن التواصل مع الغير ،سواء أكان دلك الغير مختمف عنك في الدين و العقيدة
والثقافة والعادات والتقاليد ،والمون والمظير والميول ،فإنك قد اكتسبت صديقا ذا ىوية مختمفة عنك وقد يكون بالغرفة التي
بجانبك أو عمى بعد آالف األميال في قارة أخرى.

ػ منبر لمرأي و الرأي اآلخر :إن من أىم خصائص مواقع التواصل االجتماعي سيولة التعديل عمى صفحاتيا،
وكذلك حرية إضافة المحتوى الذي يعبر عن فكرك ومعتقداتك ،والتي قد تتعارض مع الغير ،فالمجال مفتوح أمام حرية
التعبير مما جعل مواقع التواصل االجتماعي أداة قوية لمتعبير عن الميول واالتجاىات والتوجيات الشخصية تجاه قضايا
األمة المصيرية.
ػ التقميؿ مف صراع الحضارات :فقد تعزز مواقع التواصل االجتماعي من ظاىرة العولمة الثقافية ،ولكنيا في اآلن
ذاتو تعم ل عمى جسر اليوة الثقافية والحضارية ،وذلك من خالل ثقافة التواصل المشتركة بين مستعممي تمك المواقع وكذلك
تبيان وتوضيح اليموم العربية لمغرب بدون زيف اإلعالم ونفاق السياسة ،مما يقضي في النياية عمى تقارب فكري عمى
صعيد األشخاص فالجماعات والدول.
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ػ تزيد مف تقارب العائمة الواحدة :فاليوم ومع تطور تكنولوجيا التواصل فإنو أصبح أيسر عمى العائالت متابعة
أخبار بعضيم البعض عبر مواقع التواصل االجتماعي ،خاصة وأنيا أرخص من نظيراتيا األخرى من وسائل االتصال
المختمفة.
ػ تقدـ فرصة رائعة إلعادة روابط الصداقة القديمة :حيث بإمكانك من خالل ىذه المواقع أن تبحث عن أصدقاء
الدراسة أو العمل ممن اختفت أخبارىم بسبب تباعد المسافات أو مشاغل الحياة ،وقد ساعدت ىذه المواقع في بعض
الحاالت عائالت فقدت أبناءىا إما بسبب التبني أو االختطاف أو اليجرة ،فيتم العثور عمى األبناء.
التأثيرات السمبية:
مثمما يوجد آثار ايجابية لمواقع التواصؿ االجتماعي فإنو ليا أثار سمبية أيضا فيي سالح ذو حديف ،ومف تمؾ
اآلثار السمبية:
ػ يقمؿ مف ميارات التفاعؿ الشخصي :فمع سيولة التواصل عبر ىذه المواقع فإن ذلك سيقمل من زمن التفاعل
عمى الصعيد الشخصي لألفراد والجماعات المستخدمة ليذه المواقع ،وكما ىو معروف فإن ميارات التواصل الشخصي
تختمف عن ميارات التواصل االلكتروني ،ففي الحياة الطبيعية ال تستطيع أن تخمق محادثة شخص ما فو ار وأن تمغيو من
دائرة تواصمك بكبسة زر( .عبد اليادي ،6002 ،صفحة )4
ػ إضاعة الوقت :حيث أنيا مع خدماتيا الترفييية التي توفرىا لممشتركين ،قد تكون جذابة جدا لدرجة تنسى معيا
الوقت.
ػ اإلدماف عمى مواقع التواصؿ :إن استخداميا خاصة من قبل ربات البيوت والمتقاعدين ،يجعمو-بسبب الفراغ-
أحد النشاطات الرئيسية في حياة الفرد اليومية ،وىو ما يجعل ترك ىذا النشاط أو استبدالو أم ار صعبا لمغاية خاصة وأنيا
تعد مثالية من ناحية الترفيو لملء وقت الفراغ الطويل.
ػ قمة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لغير الترفيو مف قبؿ مجتمعاتنا العربية.
ػ ضياع اليوية الثقافية العربية واستبداليا باليوية العالمية لمواقع التواصؿ :حيث أن العولمة الثقافية ىي من
اآلثار السمبية لمواقع التواصل االجتماعي بنظر الكثيرين( .صادق ،6002 ،صفحة )631
ػ انعداـ الخصوصية :تواجو أغمبية المواقع االجتماعية مشكمة انعدام الخصوصية مما تتسبب بالكثير من األضرار
المعنوية والنفسية عمى الشباب وقد تصل في بعض األحيان ألضرار مادية ،فممف المستخدم عمى ىذه الشبكة يحتوي عمى
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جميع معموماتو الشخصية إضافة إلى ما يبثو من ىموم ،ومشاكل قد تصل بسيولة إلى يد أشخاص قد يستغمونيا بغرض
اإلساءة والتشيير)٧0 . ،6002 Ree u b mm١ ( .
ػ الصداقات قد تكوف مبالغا فييا أو طاغية في بعض األحياف :فجميع األشخاص الذين تعرفيم عبر مواقع
التواصل االجتماعي نضيفيم كأصدقاء وىو لقب غير دقيق ،ألن الصداقة تتشكل مع الزمن وليس فورا ،ففيو نوع من
النفاق.
ػ انتحاؿ الشخصيات :تبقى مجيولة المصدر الحقيقي خمف مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي دافعا أحيانا
إلى مستخدمييا في االبتزاز وانتحال الشخصية ونشر المعمومات المضممة وتشويو السمعة ،أو في الجريمة كالدعارة أو
السرقة أو االختطاف.
ػ تراجع استخداـ المغة العربية الفصحى لصالح العامية :أضحى استخدام مزيج من الحروف واألرقام الالتينية
بدل الحروف العربية الفصحى خاصة عمى شبكات التعارف والمحادثة فتحولت حروف المغة العربية إلى رموز وأرقام باتت
الحاء " "١والعين " "1وىذا ما أكدتو دراسة عمي صالح محمود بعنوان "ثقافة الشباب العربي" .
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الخاتمة
ختاما ،نستطيع القول بأن مواقع الشبكات االجتماعية قد أثبتت وجودىا الفاعل وسط المجتمع األكاديمي ،وأصبح تأثيرىا
عمى الفعل االجتماعي كبير وواسع النطاق مما أفرز بعض السمبيات التي يجب االنتباه إلييا خاصة وسط األجيال الحديثة
من الشباب ،وىذا ال يعني تقييد حرية األفراد من التفاعل االجتماعي عبر ىذه الشبكات ولكن ما نقصده ىو ترشيد
استخداميا ومحاولة االستفادة منيا في سقل ثقافتنا العربية و اإلسالمية ونشرىا حول العالم.

التوصيات
 -3تنظيم دورات لمتوعية المجتمعية عمى حسن استخدام مواقع التواصل االجتماعي واستثمار الفوائد العممية والثقافية
واالجتماعية.
 -6انشاء مجموعات شبابية ىادفة عمى موقعي الفيسبوك وتويتر تتبنى قضايا اجتماعية وثقافية لتبادل المعرفة وتأصيل
القيم والمبادئ األصيمة.
 -1ا لعمل عمى توظيف تكنولوجيا االتصاالت الحديثة في عمميتى التعميم والتعمم ،والتفاعل التعميمي ،والبحث العممي ،لما
لذلك من آثار إيجابية عديدة تزيد من فاعمية وكفاءة العممية التعميمية.
 -4نشر الوعي بأىمية التماسك األسري والحرص عمى الجموس والحوار مع األىل وترشيد استخدام الفيسبوك وتويتر حتى
ال يؤثر عمى التواصل االجتماعي مع األسرة.
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The Effects of Social Media on Social Relationships

Abstract
The purpose of this research is to identify the reasons why the community to participate in
social media sites such as Facebook and Twitter and to identify the nature of social relations
through these sites, and to detect the positive and negative effects resulting from the use of
such sites. The research reached a number of results, the most important of which is that one
of the most important reasons why people use Facebook and Twitter is the ease of expressing
their views and intellectual attitudes that cannot express them explicitly in society. The results
also indicate that these sites promote their old friendships, seek new friends, and communicate
with their distant relatives. It also showed that the use of Facebook and Twitter has many
positive effects, most important intellectual openness and cultural exchange , the lack of
family interaction is one of the most negative effects
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