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  أشكر اهللا عز وجل على توفیقه لي إلتمام هذا العمل بعونه و فضله، إنه كریم ودود

تتوارى الحروف ویخجل القلم ان یقف هذا  تعجز الكلمات وكما أتقدم بالشكر إلى الذي 

 أمامه الموقف

 وال یصل الهدف، تتشتت الجمل ویضیع المعنى بارات وفقد تخونه الع

 فقد تعودت منك العطاء وتعودت مني اإلصغاء ،مما أخذتولكن اجتهد ألرد إلیك بعض 

 وُنِثَر مداد القلم عند االستفسار واإلجابه 

 لكن قد أجد في نفسي بعض األمل ال بحجز وقتك و حروفي ال تلیق بمقامك و

 بأنك قد تمنحني بكرمك فترة وجیزة لتقرأ حروفي 

 -منصوري عبد الحق –الكریم  أستاذي

 خأنا في صرح علمك الشام و... السابقةخالل االعوام 

 ا بنصائحكمرشدً ...ا بتوجیهاتأبً  كنتَ 

 نحو الطریق الصحیح بعباراتك موجهاً 

 أبا حنونا لكل من لجأ إلیك

 قلیلاللو  مشجعا لمن بذل جهدا و... أستاذا في عملك

 أنت األستاذ ونحن طالبك نجازیك ولنا أن كیف 

 أو الحكمة أو النصیحةوقد سخرت نفسك لمن أراد المعلومة 

 أستاذي

 ال أملك هنا إال رفع یداي هللا والدعاء لك بطول العمر والصحة والعافیة

 في موازین حسناتك لك و اً أن یجعل هذا العمل شاهد و وفقك اهللا لما یحب ویرضى و

 

  كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى الذي علمني األمانة 

   مصطفاي أمینأستاذي الفاضل ...أمانة المسلم قبل أن أعرف أمانة العمل  ،مانة االنسانأ

  الباحثة



  

  

قد یجيء بعض من لھم حق القعود لي بالمرصاد، زبانیة العلم الشداد، یقبضون علي 

خذوھا وعبرة لغیرھا : متلبسة بجرمي فیلقون باألصفاد، و یعلنون على رؤوس األشھاد

ألفاظا من ھنا، و استرقت  تاجعلوھا، و بحَر نار النقد و االنتقاد صلوھا، إنھا قد اختلس

  نا؟ثم أتتنا مدعیة أن ھذا من صنع أ ؟ عبارات مصادرھا ھنا

جترار، إنما ثمة ھضم فوني بالعار و الشنار، فلیس ثمة إنتحال و ال إعلى رسلكم ال تقذ

عادة لنظم ما تنافر، و في الرسكلة إ...لفیتھ في األثارو تمثیل لألفكار، أو قل ھي رسكلة لما أ

ل و فیھا شيء من الصھر و السھر، و و فیھا شيء من التنسیق و التنمیق، ب...وجمع لما تناثر

  .نتاجمدارج اإلنضاج واإلالمعالجة واالعتالج، حتى بلغت بھا 

  ...و ما أضنني قد بلغت

فقد سرق قبلي ھومیر و شكسبیر و مولییر ذوو األدب " سرقت" و إذا كنت حقا قد 

  الرشیق، فھل شككتم یوما في سناھم البراق؟

، فھل شككتم "یسرق النحل من الزھر الرحیق" ، فال یزال "سرقت"و إذ كنت حقا قد 

  ؟"سراق" یوما في أن العسل الرقراق من صنع 

  ...لیس الخلق من العدم إال من صنع البارئ الخالق

ختالق، و ال یضیر في شيء مادامت تجملھ مكارم و الخلق من الخلق لیس قبیل اإل

  ...األخالق

  

  الباحثة



 



 

تفعيل لغة الحوار والتفاهم بين اآلباء واألبناء ما قد يقلل 

. بشكل كبيز من انعكاسات هذه الشبكات

Abstract: 

The objective of this survey is to bring to light the repercussions of using 

social networks by children on family relationships, from Chlef and Oran. We 

tried to study the potential repercussions based on the following variables: 

gender, age groups, level of education, and number of hours devoted. We also 

tried to recognize the nature of these repercussions (positive / negative), relying 

on descriptive analytical method. The following tools were applied: written 

questionnaire about repercussions of using social networks by children on 

family relationships. The sample is composed of 245 children (sons and 

daughters). Results are supported by presenting two cases of children using 

social networks, and we adopted a social network content analysis (facebook as 

a model for the first case). Some statistical methods were used: percentages, 

recurrences, t-test, anova.  

The following results are obtained: 

Social networks have proved their effective presence among Algerian 

families, for all genders, age groups and levels of education. Their users are kept 

occupied for hours. Their repercussions on family relationships range widely 

entailing some impacts (positive and negative) that don’t differ according to 

gender, age groups, level of education, and number of hours devoted.  

Nevertheless, one can’t say for sure that social networks are the main 

reason for affecting family relationships, though they are surely a factor among 

others, such as: socialization, family disputes, and family correlation. 

The survey calls for the following key recommendations: organizing 

courses at schools, university, mosques and different media, in order to make 

children more aware about using social networks, activating dialogue and 

understanding between parents and their children, which can greatly reduce the 

repercussions of these networks.      



 

 

Résumé : 

Le but de cette étude est de mettre en évidence les répercussions de l’utilisation 

des réseaux sociaux sur les relations familiales. Les échantillons sont de Chlef et 

d’Oran. On a essayé d’étudier les répercussions potentielles selon les variantes 

suivantes : sexe, tranche d’âge, niveau d’éducation, et le nombre d’heures d’utilisation 

de ces réseaux. On a également essayé de connaitre la nature de ces répercussions 

(positives / négatives), en utilisant la méthode descriptive analytique. Les outils 

suivant ont été appliqués : un questionnaire relatif  aux répercussions de l’utilisation 

des réseaux sociaux sur les relations familiales. Les échantillons sont composés de 245 

enfants (filles et garçons). Les résultats sont attestés par la présentation de deux cas 

d’enfants utilisateurs des réseaux sociaux, et on a adopté l’analyse du contenu d’un 

réseau (le facebook en tant que modèle pour le premier cas). Quelques méthodes 

statistiques ont été appliquées, telles que : le pourcentage, les récurrences, le t-test, et 

le test Anova. 

Les résultats suivants sont obtenus : 

Les réseaux sociaux ont prouvé leur présence effective dans les familles 

algériennes, chez les deux sexes, tous âges confondus et différents niveau d’éducation. 

Leurs utilisateurs sont y occupés pendant des heures. Les répercussions de ces réseaux 

sur les relations familiales varient considérablement, et entraînèrent quelques effets 

(positifs et négatifs) qui ne sont pas différents selon le sexe, tranche d’âge, niveau 

d’éducation, et le nombre d’heures d’utilisation de ces réseaux. 

Cependant, nous ne pouvons dire avec certitude que les réseaux sociaux sont la 

cause principale qui influence les relations familiales, malgré qu’ils soient 

certainement un des facteurs entre autres, tels que : socialisation, conflits familiaux, et 

le degré de corrélation entre les membres de la famille. 

Cette étude contient les recommandations clés suivants : organiser des 

formations au niveau des écoles, des universités, des mosquées et des différents 

médias, afin de mieux sensibiliser les enfants sur l’utilisation des réseaux sociaux ; et 

encourager le dialogue et la compréhension entre les parents et leurs enfants. 
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 أ 

  

یعیدون صیاغة كافة مؤسسات الحیاة  -جیل االنترنت –إن هؤالء الشباب "

المعاصرة، من مجال العمل إلى األسواق، ومن السیاسة إلى التعلیم، وصوال إلى األسرة 

محیط األسرة غیر هؤالء الشباب بالفعل فداخل ...التي تعد البنیة األساسیة في المجتمع

  "العالقة بین اآلباء و األبناء، ألنهم أساتذة في مجال مهم حقا، وهو اإلنترنت

  ).2012،41:دون تاسكوت (

  "ها كل األهلوتنا حامال معه أشیاء قد ال یقبلاإلنترنت یخترق بی" 

  ).2011:جو المبل و سو موریس(

  "إنما تكمن المشكلة في كیفیة استخدام الناس لهاإلنترنت بحد ذاته لیس مشكلة، " 

  )26، 2011:جو المبل و سو موریس(

أحدثت التطورات التكنولوجیة الحدیثة في منتصف عقد التسعینات من القرن 

الماضي، نقلة نوعیة وثورة حقیقیة في عالم االتصال، حیث انتشرت شبكة اإلنترنت في كافة 

أرجاء المعمورة، و ربطت أجزاء هذا العالم المترامیة بفضائها الواسع، فهي شبكة هائلة تصل 

ستخدمیها حول العالم، إنه أداة رائعة كما وصفها كل من مالیین الكمبیوترات و م

اإلنترنت وكیف نحمي أوالدنا "في كتابیهما  سو موریسو  جو المبلاألخصائیتین النفسیتین 

، و أنها تغیر وستظل تغیر طرق تفكیرنا و تفاعلنا مع الناس و انجازنا "و حیاتنا الخاصة

یسمى عادة إلى حیاتنا، نما بسرعة فائقة،   ألعمال، منذ أن دخل اإلنترنت أو النت كما 
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ومهدت الطریق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء واألفكار والرغبات، واستفاد 

كل متصفح لهذه الشبكة من الوسائط المتعددة المتاحة فیها، وأصبحت أفضل وسیلة لتحقیق 

لكترونیة والمدونات الشخصیة وشبكات التواصل بین األفراد والجماعات، فظهرت المواقع اإل

المحادثة، التي غیرت مضمون وشكل اإلعالم الحدیث، وخلقت نوعًا من التواصل بین 

  .أصحابها ومستخدمیها من جهة، وبین المستخدمین أنفسهم من جهة أخرى

وسبق هذا التنامي و التطور تطور اإلرشادات التي وضعت و ما زالت توضع  

ریقة التعامل الجید مع هذا العالم، فأصبح كال من األخصائیین النفسیین بهدف إرشادنا إلى ط

و خبراء الكمبیوتر و حتى المحامیین، یبذلون جهدا كبیرا لمواكبة هذا التطور، أي أن 

اإلرشادات القانونیة و األخالقیة أضحت تتطور باستمرار تبعا لظهور حاالت جدیدة في عالم 

و ...ا لتأثیرات وانعكاسات االنترنت على الناس وعالقاتهملك یتطور فهمنذالنت، و منه ك

أن اإلنترنت لیس سیئا بحد  سو موریسو جو المبل تعتقد  كال من األخصائیتین النفسیتین 

ذاته، و أن المشاكل التي یسببها لیست جدیدة تماما و لكن و لسوء الحظ فاإلنترنت معرض 

ا ینتج عن استخدام االنترنت سببه طریقة ، و خالصة األمر هي أن كل ملسوء االستخدام

نترنت یتسرب إلى استخدام الناس له و طریقة ضبط تصرفاتهم، و هذا هام جدا إذ أن األ

  .    حیاتنا بسهولة فائقة، فهناك دائما جانب جید و سيء و بشع للحیاة و كذلك لإلنترنت
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واصل االجتماعي بین شهد العالم في السنوات األخیرة نوعًا من الت في الوقت نفسهو 

البشر في فضاء إلكتروني افتراضي، قرب المسافات بین الشعوب وألغى الحدود وزاوج بین 

   ).شبكات التواصل االجتماعي(الثقافات، وسمي هذا النوع من التواصل بین الناس 

بل وقد بات بعضها من أكثر المواقع زیارة في العالم، حتى إنها أصبحت تطغى على 

أي المكان الذي یلجأ إلیه اإلنسان بعد ) المكان الثالث ( ف في علم االجتماع بـ ما كان یعر 

لقد أصبح واضحًا أن ) .. العمل أو المدرسة او الجامعة(ومكانه الثاني ) البیت(مكانه األول 

  )، أ2012:منصور رشید منصور .( المكان الثالث أصبح مكانًا إلیكترونیًا بامتیاز

وتعددت هذه الشبكات واستأثرت بجمهور واسع من المتلقین، ولعبت األحداث  

السیاسیة والطبیعیة في العالم دورًا بارزًا في التعریف بهذه الشبكات، وبالمقابل كان الفضل 

أیضًا لهذه الشبكات في إیصال األخبار السریعة والرسائل النصیة ومقاطع الفیدیو عن تلك 

الفیس بوك، تویتر، (: ساعد في شهرة وانتشار هذه الشبكات وأهمها األحداث، األمر الذي

  ...).والیوتیوب، السكایب

و جاءت هذه الدراسة للكشف عن انعكاسات استخدام االبناء لشبكات التواصل 

االجتماعي على العالقات االسریة، و بناءا على المنهج الوصفي المعتمد في هذه الدراسة 

كل جانب الى تم تقسیم ین أساسیین نظري و أخر تطبیقي، كما حیث شمل البحث على جانب

  :یحتوي الجانب النظري على اربع فصول  ، حیث فصول 
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 و تحدید أهمیتها و أهدافها و " االطار العام إلشكالیة الدراسة"  تضم:  الفصل االول

أخیرا دوافع اختیار الموضوع، اضافة الى المصطلحات االساسیة لمتغیؤات الدراسة و 

 .صیاغة فروضها

 التي تم التوصل الیها في هذا البحث" الدراسات السابقة" تتضمن :  الفصل الثاني. 

 رؤیة و الذي تم فیه التطرق الى " شبكات التواصل االجتماعي"  ضم:  الفصل الثالث

في مفهوم هذه الشبكات، ثم ذكر اهمیتها، النشأة، انواعها، ممیزاتها، خدماتها، معاییر 

نجاحها،الغرض من استخدامها، قضایا متعلقة بالشبكات االجتماعیة، انعكاساتها، و 

و بشيء من التفصیل تناولنا أهم هذه الشبكات و النظریات المفسرة لهذه الشبكات، 

 .ا باعتبارها االكثر استخداما منذ ظهور الشبكات االجتماعیةالتي تم التركیز علیه

 للفصل، ثم  اً تمهیدو تضمن " العالقات االسریة" و قد خصص  لدراسة: الفصل الرابع

سریة، انواعها، النظریات المفسرة لها، العوامل طرقنا فیه الى مفهوم العالقات األت

االسالمي المتبع في العالقات األسریة،  المؤثرة علیها، مالمح تغیرها، المنهج

بین االباء و االبناء، ة س بناء العالقات االیجابیالعالقات داخل األسرة الجزائریة، أس

 .استراتیجیات التعامل مع االبناء، ثم تم ختم الفصل بخاتمة

  :الذي یحتوي على الفصلین الخامس والسادس الجانب التطبیقيو هناك 

 من خالل المنهج  "االجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة "تضمن: الفصل الخامس

الذي تم اعتماده و هو المنهج الوصفي التحلیلي و منهج دراسة الحالة، وتحلیل 
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االولى، و عینة  المحتوى و ذلك بتحلیل مضمون شبكة الفایسبوك الخاصة بالحالة

للتحقق من فرضیات  سالیب االحصائیة المعتمد علیهاالدراسة و أدواتها، و كذا األ

 .الدراسة

 لیها من التي تم التوصل إ" عرض و مناقشة النتائج" ضمن ت: الفصل السادس

ما تم  ، ویه من دراسات سابقةما تم التوصل إل خالل الدراسة الحالیة في ضوء

تتضمن بعض التوصیات  ةمیا، ثم اختتمت الدراسة بخاتمة عانظر التطرق الیه 

  .واالقتراحات

 استمارةو تلیها قائمة المراجع التي تم االستعانة بها، و المالحق التي تتضمن 

  .سریةاالجتماعي على العالقات األانعكاسات استخدام االبناء لشبكات التواصل 
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  :تمهید

هدافها، فهو یعد بمثابة أهمیتها و أ یتعرض هذا الفصل لعرض مشكلة الدراسة و

عداد هذا الفصل جوهر إلى هذه الدراسة، و یعتبر إلباب الذي یمكن الولوج من خالله ا

 .لیهإا واضحا لما یرید الباحث الوصول تصور البحث العلمي، نظرا لكونه یعطي 

براعة الباحث تبرز بالدرجة  "ن أتي یتفق علیها معظم الباحثین هي و النقطة ال

ولى في حصر جوانب الموضوع، و تحدید النقاط التي یتم التركیز علیها في بحثه، و اذا األ

القیام بالقراءات و جمع نجح في ذلك یكون قد حدد المسار العام للبحث، و یبقى علیه 

  )20 ،2013/2014: مریم مراكشي( ."البیانات و المعلومات الكافیة

  :اشكالیة الدراسة .1

أدخلت شبكة اإلنترنت، كوسیلة اتصال متطورة جدًا، معها جملة من التفاعالت 

سعة على الصعید التي كان لها انعكاساتها وآثارها الوا السلوكیة الثقافیة المرتبطة بها، و

ـات متزایدة من السلـوكی األسري، وقد أدى هذا إلى شیوع أنماط جدیدة و و الفردي والمجتمعي

سواء على  في عملیة التفاعل االجتماعي، بشكل واسع و والقیم االجتماعیة التي أثرت

  .المستوى الفردي أو الجماعي

االحترام  یترتب على هذا تأثیرات هائلة ففي بعض األسر بدأ األفراد یكنون مشاعر و

قد أدى هذا إلى ظهور قوة محركة  و ، تع به من سلطةبعضهم لبعض، كل على قدر ما یتم

فاعلة متشابكة داخل األسر، إذا أدیرت بصورة صحیحة من جانب اآلباء ، فربما یخلق وحدة 

  ).64 ،2012:منصور رشید منصور  (.أسریة أكثر انفتاحا و اتفاقا و فعالیة 

على أن جیل االنترنت یعیدون صیاغة كافة  تابسكوتدون من خالل قول  و

مؤسسات الحیاة المعاصرة، من مجال العمل إلى األسواق، ومن السیاسة إلى التعلیم، وصوال 

فداخل محیط األسرة غیر ھؤالء الشباب ...إلى األسرة التي تعد البنیة األساسیة في المجتمع

یتضح ،  ساتذة في مجال مھم حقا، وھو اإلنترنتبالفعل العالقة بین اآلباء و األبناء، ألنھم أ
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نترنت كأي جیل هناك فجیل األ ،یعتقد أو یرى البعض األمر لیس ایجابیا تماما كماأن لنا 

العدید من القضایا المثیرة للقلق، فهذا االستغراق الكبیر أمام هذه األجهزة و التعلق الشدید 

بهذه الشبكات هل یعد أمرا جیدا ألي شخص تعلق بها؟ و كیف انعكس هذا التعلق على 

  على عالقاته داخل األسرة ؟خاصة  – شبكات التواصل االجتماعيجیل  –المتعلق 

 الباحث في مجال مشكالت األسرة و عادل الجمعانول هذا الموضوع، أوضح و ح

أن مواقع التواصل االجتماعي التي دخلت '' جریدة االقتصادیة''السلوك االجتماعي لـ 

مجتمعنا أو تم فرضها على مجتمعنا بحكم الثورة التقنیة التي یشهدها العالم بشكل سریع 

  .أنها أصبحت هي العالم األول للشباب والبناتأصبحت جزءا من عالمنا، مشیرا إلى 

،جمیعها لها مسمیات دخلت أو ُأدخلت عالمنا ''إلخ.. تویتر، انیستاجرام'': ویضیف

دون استئذان لدرجة أصبحت جزءا رئیسي من عالمنا، وعند معظم المستخدمین أصبحت هي 

العالم األول واألهم خاصة عند  فئة الشباب، وارتفاع عدد المستخدمین الشباب لهذه المواقع 

غیر عادیة ال یثبت لنا حجم تطورنا، بقدر ما یثبت لنا أن هناك خلال  وبهذه الشراهة وبسرعة

كبیرا في منظومة األسرة، فالشاب والشابة یقضیان ما یقارب من نصف أو كل وقتهم على 

هذه المواقع دون كلل أو ملل ودون رقیب أو حسیب من األسرة، فاألب مشغول بعمله واألم 

 ،ع 2013 :عادل الجمعان(  .''الوالدین في البیتمن یغطون أدوار وهناك كذلك، 

7192.( 

إلى أن الوقت الذي یأخذنا فیه هذا المؤشر لرؤیة الخلل الواضح في الجمعان ولفت 

الجدار األسري ال بد لنا أال نغفل عن وجود مؤشرات أخرى أكثر خطورة مستقبال على 

ة بین األخوة واألقارب وال بین األبناء واألسرة والمجتمع، ومنها عدم وجود عالقات مباشر 

الوالدین وأبنائهم وال بین األخوة وٕاخوانهم، وأیضًا كثرة الفراغ الروحي والعاطفي واالنحرافات 
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السلوكیة، واألضرار الصحیة في النظر والظهر وكل أنحاء الجسم، موضحا أن ذلك یسهم 

واقع لفترات طویلة مثل في تعلم عادات تدعم هذا السلوك السلبي عند الجلوس على هذه الم

التدخین وشرب المشروبات الغازیة، وكل ذلك له تأثیراته السلبیة صحیا ونفسیا، إضافة إلى 

   .ذلك العزلة التامة عن باقي المحیطین به من أفراد األسرة

بأن االنترنت یولد اقتناعا بالقیم واألفكار ) 2006(دراسة عبود و هذا ما أشارت إلیه 

زهیر .(ر سلبا على العالقات االجتماعیة بین أفراد األسرة و المعتقدات الدینیةالغربیة مما یؤث

 ) 2012:عابد 

إرشاد األبناء على  توجیه و ینبغي أن نحسن االستخدام و'': )2013( الجمعانو قال 

  ." وسطي یضمن عدم إدمانهم لها مقنن و ممارسة هذه الهوایات بشكل صحیح و

استشاریة الطب النفسي والمتخصصة الدولیة لمكتب األمم  منى الصوافوأضافت 

تماما بل  - فكرة شبكات التواصل االجتماعیة  - لست ضد الفكرة: " ''االقتصادیة''المتحدة لـ 

قلقي من عدم تطویر  لكن خوفي و المعرفة أكثر و بالعكس لربما ساعدت على التواصل و

لالهتمام بالجانب الیومي لألسرة واألطفال  التواصل الجسدي، خاصة أنه لم یعد هناك تركیز

 ).7192 ع ،2013 : منى الصواف(  .." .والترفیه لهما

بضرورة زیادة أماكن الترفیه التي تحتوي األسرة بكل أفرادها، بحیث  الصوافوطالبت 

یكون هناك برامج مغریة وجذابة لجمیع الفئات العمریة في األسرة، موضحة أنه من الناحیة 

  .ال یمكن أن یكون التواصل عبر هذه المواقع ُیغني عن التواصل اإلنساني العادي النفسیة

 االجتماعيشبكات التواصل ل األبناء استخدام (: حولانطلقت هذه الدراسة  و منه

  ). األسریةوانعكاساتها على العالقات 
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هو موضوع  األسریةعلى العالقات  االجتماعيفإن انعكاسات شبكات التواصل 

هي  ،)...، السكایبوالیوتیوب شبكة الفیس بوك، تویتر،: (الدراسة ومواقعالبحث في هذه 

ذه الظاهرة تستحق الدراسة أن ه  أرىوٕاذ  لتي یتم تناولها بالبحث و التحلیل،النماذج ا

الفتقار  عزز بدراسات وبحوث أكادیمیة أخرى،أن توآمل من خالل بحثي هذا  والبحث،

  .حداثة موضوع البحثمن مثل هذه الدراسات األكادیمیة نظرا للجامعیة المكتبات ا

لشبكات التواصل االجتماعي ، و التأثیر  الهائللنزوح اتكمن مشكلة البحث من خالل 

اد حالتراجع الكذا و العالقة الوطیدة التي تربط متلقیها بها و في  على متلقیها أحدثتهالذي 

  :ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في سؤال رئیسي مؤداهوعلى ،  األسرةلعالقات داخل ل

تواصل االجتماعي على ال استخدام األبناء لشبكات هي انعكاسات ما

  سریة؟العالقات األ

  :على األسئلة الفرعیة اآلتیة  اإلجابةتطلب اإلجابة عن هذا السؤال تو 

 :الدراسةتساؤالت  .2

 اســــتخدام األبنــــاء لشــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي علــــى هــــل تختلــــف انعكاســــات  -

 ؟الجنسباختالف  سریة العالقات األ

هـــل تختلـــف انعكاســـات اســـتخدام األبنـــاء لشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي علـــى   -

 ؟الفئات العمریةباختالف  سریةالعالقات األ

هــــل تختلــــف انعكاســــات اســــتخدام األبنــــاء لشــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي علــــى  -

 ؟المستوى التعلیميباختالف  سریةاألالعالقات 

هــــل تختلــــف انعكاســــات اســــتخدام األبنــــاء لشــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي علــــى  -

 ؟عدد ساعات االستخدامباختالف  سریة العالقات األ
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  :الفرضیات  .3

واصــــل االجتمــــاعي علــــى  نعــــم تختلــــف انعكاســــات اســــتخدام األبنــــاء لشــــبكات الت -

 .الجنسسریة  باختالف العالقات األ

تواصـــل االجتمـــاعي علـــى نعـــم تختلـــف انعكاســـات اســـتخدام األبنـــاء لشـــبكات ال  -

 .الفئات العمریةسریة باختالف العالقات األ

نعــــم تختلــــف انعكاســــات اســــتخدام األبنــــاء لشــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي علــــى  -

 .المستوى التعلیميباختالف  سریةالعالقات األ

تواصــــل االجتمــــاعي علــــى النعــــم تختلــــف انعكاســــات اســــتخدام األبنــــاء لشــــبكات  -

 .عدد ساعات االستخدامسریة  باختالف العالقات األ

 :الدراسةأهمیة  .4

  :تنبثق أهمیة هذا البحث من أهمیة موضوعه

األسرة، خاصة تلك القائمة داخل العالقات إذ یستمد هذا الموضوع أهمیته من أهمیة  -

وتحتاج للعنایة و ، ریة مهمة و مؤثرة في كیان األسرةفهم طاقة بش بین األبناء

 .تأمین مستقبلها و مستقبل األسرةالمحافظة علیها ل

 . األسرةالوقوف على بعض الجوانب و النقاط المهمة و المؤثرة في العالقات داخل  -

لتواصل شبكات ا بشع لإلنترنت، ومنه فإنجانب سيء هناك دائما جانب جید و  -

، و البحث الحالي لیس ضد لیست خیرا مطلقا أنهااالجتماعي لیست شرا مطلقا، كما 

 .هذه الشبكات ، بل یؤكد على ضرورة أن نعي أبعادها 

 أنإن أي محاولة لتحسین مستوى تعاملنا مع هذه الشبكات و تحدیاتها ، البد و  -

 . ننطلق من تحسین أنفسنا و هذه مهمة تربویة بالدرجة األولى
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وستستفید  راء المكتبات العربیة بموضوعها،إثترى الباحثة أن هذه الدراسة ستسهم في  -

علم النفس وطلبة قسم  العلمیة في الدراسات األكادیمیة، منها بالتحدید الجهات البحثیة

وكذا المهتمین بشبكات التواصل  ،صین في األسرةوخاصة المخت ،وعلوم التربیة

فإن الباحثة تأمل أن تفتح هذه حدیثة العهد، هذه الشبكات  أن بماو .  االجتماعي

للخوض أكثر في غمار شبكات  الباحثین،الدراسة الباب واسعًا أمام الدارسین و 

 و فتح الطریق أمام بیئات مشابهة للبیئة الشلفیة و الوهرانیة ،هذه االجتماعیةالتواصل 

یق مما یسهم في تحق ،لمتغیرات المؤثرة في هذه الدراسةو التي تضیف المزید من ا، 

  .التراكم المعرفي والبحثي

 :ما یلي معرفة تهدف الدراسة الحالیة الى  : الدراسةأهداف  .5

  انعكاســــات اســــتخدام األبنــــاء لشــــبكات التواصــــل  اخــــتالف فــــي مــــدى وجــــود  عــــن

 .الجنسلمتغیر  تبعااالجتماعي على  العالقات االسریة  

   تواصــــل ال انعكاســــات اســــتخدام األبنــــاء لشــــبكات اخــــتالف فــــي عــــن  مــــدى وجــــود

 .الفئات العمریة تبعا لمتغیرسریة االجتماعي على العالقات األ

  انعكاســــات اســــتخدام األبنــــاء لشــــبكات التواصــــل  اخــــتالف فــــي عــــن  مــــدى وجــــود

 .المستوى التعلیمي تبعا لمتغیر العالقات االسریةاالجتماعي على 

  انعكاســــات اســــتخدام األبنــــاء لشــــبكات التواصــــل اخــــتالف فــــي عــــن  مــــدى وجــــود 

 .عدد ساعات االستخدام تبعا لمتغیراالجتماعي على العالقات االسریة  

 : جرائیةاالمفاهیم ال .6

 : االستخدام / 1.6

یبدو مفهوم االستخدام من خالل النظرة األولـى مفهومـا واضـحا و بسـیط المعنـى، غیـر 

ذي حاجــة أو نشــاط یتــوخى ضــبطه ، غیــر أن أیــة محاولــة تســتهدف ضــبط المعــاني و 

الــدالالت النظریــة و التطبیقیــة ، تصــطدم بمفهــوم غــامض و متنــوع یحمــل العدیــد مـــن 
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مــــا هــــو تقنــــي الــــداخل فــــي تركیبــــه  الــــدالالت المختلفــــة بــــاختالف مــــا هــــو اجتمــــاعي و

تكنولوجیـــا االتصــــال و اإلعــــالم الحدیثــــة، و الغمــــوض الـــذي یحــــیط بــــاللفظ مــــرده إلــــى 

مــریم نرنمــان .( اســتعماله فــي تعیــین وتقریــر وتحلیــل مجموعــة الســلوكات و المظــاهر

  )6ص:2011/2012:نومار

شبكات على و یقصد باالستخدام هنا عملیات التصفح التي یقوم بها األبناء 

 .التواصل االجتماعي 

 :شبكات التواصل االجتماعي / 2.6

هــي مجموعــة مواقــع الكترونیــة تســمح لألبنــاء بالتواصــل مــع غیــرهم و تبــادل األفكــار و 

و اختیـــار اصـــدقائهم ،  ن ذلـــك ضـــمن حیـــز اهتمـــامهم ومیـــولهمو ویكـــ، المعلومـــات فیمـــا بیـــنهم

هـــــي شــــبكات الهــــذه أبـــــرز مــــن و ضــــمن مجموعــــات قـــــد تكــــون مفتوحــــة او مغلقـــــة او ســــریة، 

)facebook/twitter/youtube/skype/my space/ linkedIn……(.  

 :االنعكاسات/ 3.6

شـبكات ل األبنـاء ستخدام االذي یحدثه  –السلبي  أواالیجابي  األثر أو –بقصد بها التغیر 

  .األسرة أفرادم مع و عالقاته وأفكارهم هم  و مفاهیمهم التواصل على سلوك

 :األسریةالعالقات / 4.6

هي التفاعل المتبادل الذي یستمر فترة طویلة من الزمن بین األبناء مستخدمي شـبكات 

التواصل االجتماعي من خالل االتصـال و تبـادل الحقـوق و الواجبـات و بـین الوالـدیّن، و بـین 

  .االبناء بعضهم ببعض من ناحیة اخرى

  :خالصة 

تم التطرق في هذا الفصل إلـى طـرح االشـكال العـام للدراسـة، وكـذا التسـاؤالت الفرعیـة، 

همیتـــه، و شـــرحا للمفـــاهیم االجرائیـــة التـــي و ذكـــر  أهـــداف البحـــث و أ و عـــرض الفرضـــیات،

 .تتمحور حولها الدراسة الحالیة



  

  

  

  

  

  

 

 

 تمھید. 

 الدراسات المحلیة .1

 الدراسات العربیة .2

 الدراسات االجنبیة .3

 التعقیب على الدراسات السابقة .4

 خالصة 
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  :تمھید

شبكة  دراسات حولالعدید من الباحثین خالل السنوات القلیلة الماضیة  أجرى

وما بشكل خاص، التواصل االجتماعي ، ومنھم من قام بتناول شبكات بشكل عاماإلنترنت 

أحدثتھ لدى األفراد نتیجة ما تتمیز بھ و تختص عن غیرھا من وسائل االتصال ،إذ لم تجد 

بشكل الباحثة في الدراسات الوطنیة والعربیة وكذا األجنبیة ما یقترب من موضوع دراستھا 

  : إال القلیل منھا و المبینة أدناهمباشر 

 :دراسات محلیة  . أ

  دراسة استكشافیة لالنترناتین الجزائریین ) 2001: (دراسة محمد لعقاب )1

تتمحور اشكالیة ھذه الدراسة حول سؤال اساس مفاده ما طبیعة التحوالت التي احدثتھا 

التكنولوجیا الحدیثة لالعالم و المعلومات على المجتمع البشري، اختار الباحث عینة غیر 

ین رواد مقاھي االنترنت بالجزائر العاصمة، وزعت فردا من ب 176احتمالیة تتكون من 

  :علھم استمارة تتضمن اسئلة مغلقة واخرى مفتوحة، ومن بین النتائج المتوصل الیھا 

، فكلما %100ان استعمال الجزائري لالنترنت یتزاید بنسبة مرتقعة كل سنة تعادل  -

ترفیھ وتسلیة و ادرك الناس اھمیة االنترنت كوسیلة اعالم واتصال و بحث علمي و 

 .وسیلة مال واعمال تضاعف االقبال علیھا

مقاھي االنترنت واماكن العمل و البیت ھي االمنكة الرئیسیة التي یستخدم منھا  -

 الجزائریون االنترنت

على مستوى العالقات االسریة توصل الباحث الى ان مستخدم االنترنت اصبح قلیل  -

بعض االسر توافق خروج ابنائھا لیال الى  الكالم مع االسرة و كثیر التفكیر، اصبحت

فضاءات االنترنت، تطور مضمون النقاش داخل االسرة، و ادركت االسرة اھمیة 

 .)20- 18، 2006: السعید بومعیزة(  شراء حاسوب
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بالجزائر حول منتدیات المحادثة و ) 2008( دراسة ابراھیم بعزیز  )2

االستخدام و االنعكاسات على الدردشة االلكترونیة، دراسة في دوافع 

  :الفرد و المجتمع

ھدفت الدراسة الى التعرف على دوافع استخدام منتدیات المحادثة االلكترونیة، و كذا 

انعكاسات ھذه المنتدیات على الفرد و المجتمع، و اعتمدت الدراسة على المنھج المسحي و 

سفرت نتائج الدراسة عن استبانة وزعت على عینة من المستخدمین في الجزائر، وقد ا

  :مایلي

منتدیات الدردشة فضاء للتفاعل و االتصال عن بعد مما ادى الى نشأة عالقات كثیرة  -

 .منھا ما بقي افتراضیا و منھا ماتحول الى عالقة حقیقیة مباشرة

 .عامل السن كان لھ أثر كبیر، فصغار السن ھم اكثر استخداما لمنتدیات الدردشة -

النفسیة یتسبب في زیادة استخدام وسائل االتصال، و أن ھذه الزیادة الشعور بالوحدة  -

في االستخدام تزید أكثر من انطواء الناس بوسائلھم، و انعزالھم عن الغیر وبالتالي 

 .یزید شعورھم بالوحدة اكثر

المنتدیات تقلص االوقات التي یقضیھا االفراد مع االھل و االصدقا، و ما یترتب  -

 )2008 : ابراھیم بعزیز( .تماعي و قطیعة بین االفرادعنھا من تفكك اج

دراسة محمد االمین فورار بالمغرب العربي و دول المشرق و دول الخلیج  )3

و القرن االفریقي حول موقع الفایسبوك و الشباب العربي االستخدامات 

  ):س/د( واالشباعات

ایسبوك، و االشباعات ھدفت الدراسة الى التعرف على استخدام الشباب العربي لموقع الف

التي یحققھا لھم، و اعتمد الباحث على منھج المسح االجتماعي، و استمارة الكترونیة قام 

المغرب العربي و دول المشرق و دول : بتوزیعھا على اربع مجموعات اقلیمیة عربیة ھي 

  :الخلیج و القرن االفریقي، وتوصل الى النتائج التالیة
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ایسبوك بكثافة ، وھذا دلیل على انتشاره الواسع في العالم الشباب العربي یستخدم الف -

 .العربي

الھدف األساسي الستخدام الموقع بالنسبة للشباب العربي ھو تكوین صداقات و البقاء  -

 .على تواصل مع االصدقاء اضافة الى التسلیة و الترویح عن النفس

وقع الفایسبوك بدیال نسبة ھامة من الشباب العربي ترى في الواقع االفتراضي على م -

ممتازا للواقع الذي یعیشونھ، وھذا مؤشر خطیر على ما یمكن وصفھ بحاالت ادمان 

 .مرضي على الموقع 

استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة و ):" 2012(دراسة مریم ناریمان نومار  )4

 "تأثیره في العالقات االجتماعیة

شبكات التواصل االجتماعي على ھدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام مواقع 

فرد من مستخدمي  265العالقات االجتماعیة ، حیث أجریت الدراسة على عینة قوامھا 

، و تشمل أربع مناطق )باتنة، مستغانم، الجزائر، ورقلة( الفایسبوك بكل من الوالیات التالیة 

فایسبوك ، و توصلت الدراسة إلى أن استخدام ال)شرق ، غرب، وسط، جنوب( من الوطن

یختلف من مستخدم إلى آخر تبعا لمتغیر الجنس، السن، و أن لھ أثارا سلبیة على منظومة 

العالقات االجتماعیة، كما ال یمكن إنكار انھ قد یساعد في الحفاظ على العالقات االجتماعیة 

نما القدیمة و القائمة و توسیعھا، مما یبین أنھ ال یؤثر سلبا على العالقات االجتماعیة و إ

  ) .2011/2012:مریم نریمان نومار.( یساعد كذلك في توسیعھا و الحفاظ علیھا

 

بجامعة محمد خیضر بسكرة حول ) 2012(دراسة الخامسة رمضان  )5

استخدام الشبكات االجتماعیة على االنترنت و انتشار قیم العولمة الثقافیة 

  :لدى الشباب 

لجامعي الجزائري للشبكات ھدفت الدراسة الى الكشف عن استخدامات الشباب ا

االجتماعیة على االنترنت، و ھي دراسة وصفیة اعتمدت الباحثة فیھا على المسح 
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االجتماعي، واستخدمت االستمارة كأداة لجمع البیانات تم توزیعھا على طلبة جامعة 

  : محمد خیضر بمدینة بسكرة، و اسفرت الدراسة عن النتائج التالیة

كات االجتماعیة على االنترنت استخداما من طرف الشباب یعد الفایسبوك أكثر السب -

 .الجامعي، كما ان الدردشة اھم األسباب التي تجعلھم یقبلون علیھا

 .أغلبیة العینة تستخدم الشبكات االجتماعیة من البیت -

أغلبیة العینة ترى بأن الشبكات االجتماعیة  غیر ناجحة في ربط عالقات حقیقیة و  -

 .قویة

فراد العینة ان ملفات الفیدیو على الشبكات االجتماعیة تحمل قیما سلبیة، یرى اغلبیة ا -

تضر بثقافة المجتمع الجزائري و على الرغم من ذلك فقد اجاب االغلبیة منھم انھم 

 ) 40، 2014:مریم مراكشي( .ال ینوون التخلي على استخدام ھذه المواقع مستقبال

أثر استخدام مواقع " بمیلة حول ) 2013(دراسة قوت سھام و بلغلیفي نوال )6

 ":التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعیة لدى فئة الشباب

تھدف ھذه الدراسة الى قیاس أثر مواقع التواصل االجماعي على العالقات االجتماعیة، 

حیث قامت الباحثتان بتطبیق الدراسة على عینة الشباب الجزائري المشتركین بمقاھي 

سنة بلغ  27-18رة التالغمة والیة المیلة، و الذین تتراوح أعمارھم ما بین االنترنت بدائ

واتبعت الباحثتان المنھج مقھى بطریقة عشوائیة،  12فردا، حیث تم اختیار  73عددھم 

  :الوصفي، وتوصلت الدراسة الى النتائج التالیة

ویقضون من افراد العینة أنھم یستخدمون الفایسبوك یومیا ودائما،  %63.01أكد  -

، وتبین ان االناث  ھن أقل %39.72ساعات فیھ، و ذلك بنسبة  6أكثر من 

 .استخداما للفایسبوك

 .یوافقون على ان الفایسبوك یعمل على اضاعة الوقت 76.71% -

أن اسرھم تشكو منھم بسبب طول الوقت الذي قضونھ في تصفح ھذه %57.53أكد  -

 .الشبكات

أكدوا أن استخدام الفایسبوك اثر على تفاعلھم و جلوسھم مع أفراد  83.56% -

 .أسرھم
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 .اكدو على ان الفایسبوك عمل على اھمال واجباتھم االجتماعیة % 67.12 -

 .اكدوا ان الفایسبوك عمل على تسھل التواصل مع االصدقاء % 97.26 -

قوت ( اكدو انھ ساعد على زیادة المعارف و كسب المعلومات الجدیدة 65.75% -

 )434، 2013:سھام، بلغلیفي نوال

إدمان الفیس بوك و عالقتھ ):" 2014(دراسة عبد الكریم سعودي  )7

 "بالتوافق األسري الجامعي

تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة كیف یؤثر ادمان الفیس بوك على التوافق األسري 

معي، و ذلك باستعمال منھج البحث الوصفي االرتباطي و من خالل تطبیق للطالب الجا

أداتین لقیاس الظاھرة، تتمثل في استبیان قیاس ادمان الفیس بوك و مقیاس التوافق األسري 

وجاءت النتائج لتثبت وجود عالقة سلبیة دالة احصائیا بي . على عینة من طلبة جامعة بشار

ألسري، حیث إدمان الفیس بوك یؤثر سلبا على التوافق ادمان الفیس بوك و التوافق ا

  .)2014:عبد الكریم سعودي( .األسري للطالب الجامعي

 :دراسات عربیة  . ب

التي تم جمعھا من قبل مجموعة  ومنھا األجنبیة تشمل مجموعة من الدراسات العربیة 

  :من الباحثین منھا بعض الدراسات التي اعتمد علیھا 

 استخدام في دراستھ حول  ) 169-166، 2007( الدكتور فایز المجالي

  :االنترنت و تأثیره على العالقات االجتماعیة لدى الشباب الجامعي

أنماط ودوافع استخدام الشباب "حول :  )م1998(دراسة نجوى عبد السالم  )1

 "المصري لالنترنت

 وع في استخدامات المبحوثین لھذه الشبكة، تراوح ما بینتنوقد توصلت إلى وجود 

، وریاضیة %40.3، وفنیة %61استخدامھا وسیلة للحصول على معلومات علمیة 

وحول الفترة التي مضت على   %.18.8، ومعلومات سیاسیة واقتصادیة 26.2%

منھم استخدامھم لھا منذ ما یزید على % 58استخدام المبحوثین لشبكة اإلنترنت فقد ذكر 

منھم بان لدیھم % 52إلنترنت، فقد ذكر ستة أشھر، وحول مكان استخدام الشباب لشبكة ا
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من أماكن أخرى، % 15یتصلون بھا من مقاھي اإلنترنت، و% 21اشتراكات شخصیة، و

وتوصلت الدراسة، كذلك، إلى أن دوافع استخدام .  المراكز العلمیة، والجامعات:  مثل

لیة والترفیة الشباب لشبكة اإلنترنت قد تركز أھمھا في الحصول على المعلومات، یلیھا التس

من أجل إقامة صداقات مع اآلخرین، وشغل وقت الفراغ، وحب االستطالع، وأخیراً لتجربة 

  . كل جدید

عالقة استخدام شكة اإلنترنت ":  )م2001(دراسة الكندري والقشعان  )2

 ".بالعزلة االجتماعیة لدى طالب جامعة الكویت

طالباً وطالبة، ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا ) 597(فقد أجریت على عینة من  

تقریباً من عینة الدراسة المستخدمین لالنترنت قد تعلموھا بمفردھم ودون %) 47(أن 

من إجمالي العینة قد تعلموا استخدام اإلنترنت من خالل %) 25(مساعدة أحد، وأن 

النتائج إلى ارتفاع متوسط عدد ساعات استخدام اإلنترنت وأشارت   . األصدقاء واألقران

، بینما تجاوزت ذلك في أیام 2.98ساعة، واإلناث  3.26في األیام العادیة بالنسبة للذكور 

بالنسبة لإلناث، مما أوجد  4.43ساعة للذكور، و 5.43العطل واألجازات لتصل إلى 

  . .عیةسلوكاً سلبیاً على الفرد في مجمل عالقاتھ االجتما

المقاھي االلكترونیة ودورھا في التحول "حول :  )م2002(دراسة جیھان حداد  )3

 ،"الثقافي في مدینة إربد

فرداً من المرتادین لمقاھي اإلنترنت، ومن أھم ) 180(وقد تكونت عینة الدراسة من   

اً ما فقد بینت الدراسة أن شبكة اإلنترنت قللت نوع ،نتائجھا بما یخص العالقات االجتماعیة

من العالقات االجتماعیة المباشرة، مما قلل من الروابط القرابیة والتضامن االجتماعي لمن 

ھم داخل المجتمع الواحد، ولكنھا بنفس الوقت عملت على استمرار العالقات االجتماعیة بین 

 .األفراد الذین یعیشون في مناطق بعیدة جغرافیاً عن األھل واألقارب

  "تأثیر اإلنترنت في المجتمع):  "م2002(دراسة محمد الخلیفي  )1

فقد سعت إلى تقصي فوائد شبكة اإلنترنت وسلبیاتھا، وتوصلت إلى أن معظم أفراد 

لدیھم رغبة في استخدام اإلنترنت، وتركزت أھم استخداماتھا %) 91.7(مجتمع الدراسة 

وتبادل المعلومات مع اآلخرین، وبھدف االتصال، في االستفادة من ھذه الشبكة في أغراض 
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و رأى المبحوثون أن سلبیات شبكة اإلنترنت . البحث عن المعلومات، والترفیة والتسلیة

تمثلت في أنھا تساعد على الغزو الثقافي، و تسبب مشاكل اجتماعیة وأخالقیة، وصحیة 

   .بكثرة استخدامھا

واإلنترنت معالجة الفضائیات ":  )م2003(دراسة ذوقان عبیدات  )2

 "السلبیات لدى الناشئة تعزیزاً لالیجابیات

حاولت التعرف على اتجاھات الطلبة في دول الخلیج العربي نحو استخدامات  

طالباً وطالبة، ومن أھم نتائجھا ) 539( الفضائیات واإلنترنت، بالتطبیق على عینة بلغت 

یات من قبل الشباب الخلیجي، تتمثل ھو وجود أخطار اجتماعیة الستخدام اإلنترنت والفضائ

   .في العزلة، وضعف العالقات االجتماعیة

استخدام الشباب الجامعي الیمني لالنترنت ":  )م2004(دراسة عبدالرحمن الشامي  )3

 "دراسة مسحیة

نتائج ھو من من الشباب الجامعي، ومن أھم ما توصلت إلیھ ) 400(بلغ حجم العینة  

بدافع الحصول على المعلومات، واستخدام  كانقبل أفراد العینة  استخدام شبكة اإلنترنت من

ن أھم اتجاھاتھم نحو منافع استخدام عو. البرید االلكتروني، ثم لقراءة الصحف والمجالت

اإلنترنت فقد اتسمت باالیجابیة، وبخاصة ما یتعلق بكونھا من أھم الوسائل المساعدة في 

لتواصل مع العالم الخارجي، ووسیلة ثقافیة إلجراء لإنجاز األبحاث العلمیة، ووسیلة 

  .حوارات عالمیة، ووسیلة لمعرفة أھم ما یحدث في العالم

استخدام اإلنترنت ودوافعھا لدى طلبة ":  )م2004(دراسة تحسین منصور )4

 " جامعة البحرین

من طلبة ) 330(ھدفت الدراسة إلى التعرف إلى دوافع استخدام اإلنترنت لدى عینة 

من المبحوثین % 84.3عة البحرین، ومن أھم ما توصلت إلیھ من نتائج ھو أن جام

عدم وجود فروق ذات داللة ورتبة األولى، میستخدمون خدمة البرید االلكتروني في ال

إحصائیة في كل مجاالت دوافع استخدام اإلنترنت تعزى إلى متغیري الجنس والعمر، 

ماج االجتماعي والشخصي تعزى لمتغیر مدة في مجال االند ووجود فروق دالة إحصائیاً 

   .استخدام اإلنترنت لصالح مستخدمي اإلنترنت ألكثر من ثالث ساعات
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 "ثقافة اإلنترنت دراسة في التواصل االجتماعي:  ")م2005(دراسة حلمي ساري  )5

بما یخص تكنولوجیا  المعرفي،وتمتاز ھذه الدراسة بشمولیتھا وتوسعھا في المجال  

المعلومات، سواء من الناحیة النظریة أو التطبیقیة، وتناولت اآلثار االیجابیة والسلبیة على 

مدینة الدوحة من كال الجنسین بلغ -حد سواء، حیث أجریت على عینة من شباب قطر

ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، والتي تخص موضوع ھذه  ). 472(حجمھا 

دراسة، ھو مشكلة العزلة النفسیة واالجتماعیة الناجمة عن اإلدمان على استخدام شبكة ال

تذمر أسر :  انتشار القلق والتوتر واإلحباط، وثانیاً :  أوالً : راضھاعاإلنترنت، ومن أھم أ

خلخلة عالقات الشباب االجتماعیة :  الشباب بسبب انشغال أبنائھم باإلنترنت، وثالثاً 

   .حیث تذمر الشباب من زیارات األقارببعائالتھم من 

التقنیات الحدیثة فوائد وأضرار :  ")م2006(دراسة شعاع الیوسف  )6

  ". دراسة للتأثیرات السلبیة على صحة الفرد –

أشارت الدراسة إلى أنھ في حالة اإلدمان على استخدام اإلنترنت فإن ھذا سوف یؤدي 

العالقات والتواصل في ضعف وإھمال الوضع الشخصي، و ،إلى فقدان السیطرة على النفس

وأكدت الدراسة على أن خطر إدمان اإلنترنت یزداد بین الناس الذین  ،المحیط االجتماعي

   .مجاني لدخولھ، كحالة طلبة الجامعات بحق یتمتعون

  في دراستھ حول ) 2010(الدكتور سلطان عائض مفرح العصیمي: "

بالتوافق النفسي االجتماعي لدى طالب المرحلة إدمان االنترنت وعالقتھ 

  :شملت" الثانویة في مدینة الریاض

في دراستھم حول الدوافع  )2000( Alan and Ziziدراسة ألن و زیزي  )1

وراء استخدام األفراد لألنترنت إلى أن الدوافع الشخصیة التي یسعى إلیھا األفراد 

في تفاعالتھم االجتماعیة األولیة  لتحقیقھا من خالل األنترنت قد یقابلھا انخفاض

 .اتجاه األسرة و األصدقاء

 "كیفیة استخدام و فھم المراھقین لألنترنت ):" 2001(دراسة سلیم  )2
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إن اإلنترنت خلق واقعا افتراضیا بما یقدمھ من خدمات و ممیزات عدیدة مثل الوسائط 

الدراسة على استخدامھم المتعددة، و النص االلكتروني، و الفضاء التفاعلي كما أكدت 

لإلنترنت أكثر من الكبار و انھ المكان المفضل لدیھم لاللتقاء و الدخول إلى الفضاء 

االجتماعي غایتھم المفضلة ، وأصبح البرید االلكتروني و الدردشة عبر الشبكة جزءا 

  .أساسیا من مفردات الحیاة االیومیة للمراھقین

اعات و االتجاھات التي معرفة االشب" :  ھـ1422دراسة الفرم  )3

 ".یستخدمھا جمھور شبكة االنترنت في مدینة الریاض

معرفیة، عاطفیة ، اجتماعیة، ترفیھیة، تجاریة، وتتنوع و تختلف  : و االشباعات ھي 

وفق متغر الجنس و العمر و المستوى التعلیمي ، المھنة، الدخل، الحالة االجتماعیة، و 

باب شأن األكثر ارتباطا بالشبكة ھم التوصلت الدراسة إلى المنطقة السكنیة، الجنسیة، كما 

و أن الجامعیون الذكور أكثر استخداما للشبكة من االناث و غیر ) سنة 21-24(

 5و ان الزمن الذي یقضیھ الجمھور في تصفح الشبكة ھو ما بین ساعة و، الجامعیات

من افراد العینة ال  % 72.60یتصفحونھا بصفة فردیة، % 72.40ساعات اسبوعیا، 

 . یعتقدون ان الشبكة اثرت على حیاتھم األسریة، وعلى طبیعة عالقتھم مع افراد أسرھم

 ): 2003(دراسة السمري )4

ھدفت الدراسة الى التعرف على آثار استخدام االطفال لالنترنت على عالقتھم باآلباء، 

طفال و طفلة  105من وما أنسب األسالیب للتعامل مع جیل االنترنت، تكونت الدراسة 

سنة من طالب مدارس اللغات بمحافظة القاھرة، وكذلك  18- 08تتراوح اعمارھم بین 

بنفس العدد من آبائھم ، وأسفرت الدراسة عن وجود اختالف في الدوافع بین استخدام 

من اجل الترفیھ % 95.2األطفال لالنترنت و المراھقین حیث جاء بالمركز األول األلعاب 

ة أو التحدي و المنافسة، وكلما زادت السن قل استخدام اإلنترنت من أجل التسلیة و و التسلی

الترفیھ ثم البحث عن المعلومات و غرف الدردشة، ویتفوق الذكور عن اإلناث من حیث 

القدرة على استخدام اإلنترنت و أحد معوقات اآلباء ألبنائھم على اإلنترنت یرجع لتفوق 

ستخدام  اإلنترنت، فیسبب ذلك فجوة بین اآلباء واألبناء داخل األسرة األبناء عن اآلباء في ا

  .الواحدة
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التعرف على األثار االجتماعیة " بمصر ) 2006(دراسة عبد الكریم  )5

 ".لشبكة األنترنت على المراھقین بمصر

أغلبیة المبحوثین یترددون على مقاھي : و قد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منھا

یذھبون إلى % 94، و معظم المبحوثین یترددون بنسبة %61منتظم بنسبة  األنترنت بشكل

مقاھي األنترنت برفقة أشخاص آخرین ممن ھم خارج حدود من بأیدیھم مسؤولیة الرقابة 

  االجتماعیة علیھم

 ):2009(دراسة لیري  )6

تناولت أثر المشكالت االجتماعیة و النفسیة المصاحبة لمستخدمي الكمبیوتر و 

  .سنة 25فتى وفتاة، ال تتجاوز أعمارھم عن  250بمدینة الكویت ، على عینة  األنترنت

ساعة أسبوعیا،  15و من النتائج المتحصل علیھا أن افراد العینة یقضون ما یقارب 

األنترنت تساھم في خلق أمراض اجتماعیة ونفسیة مختلفة و تزید من المشكالت االجتماعیة 

مشكالت إلى الوقت الذي یجلسون فیھ حول الجھاز على و األسریة ، ویمكن إرجاع ھذه ال

  .حساب تترك أسرھم لفترات لیست قصیرة، مما یؤدي إلى المشاحنات و المشاكل

  دور شبكات التواصل " في دراستھ حول ) 2012(الدكتور تحسین منصور

دارسة مقارنة في النوع  ،االجتماعي في تحقیق احتیاجات الشباب األردني

  : شملت " االجتماعي

اآلثار النفسیة واالجتماعیة حول : ) 2009(نرمین خضردراسة  )1

دراسة على مستخدمي :الستخدام الشباب المصرى لمواقع الشبكات االجتماعیة

 الفیس بوك

تسعى الى التعرف على دوافع استخدام الشباب المصرى لموقع الفیس بوك، والكشف  

تى یكونھا الشباب المصرى وأولویة تفضیلھم عن طبیعة العالقات االجتماعیة والصداقات ال

لھا عند التعامل مع أصحابھا، والتعرف على طریقة تعبیر عینة الدراسة عن حالتھم النفسیة 

  :وكان من أھم نتائجھا.واالجتماعیة من خالل استخدامھم موقع الفیس بوك
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أن أبرز مصادر معرفة طلبة جامعة القاھرة والجامعة البریطانیة بموقع  -

 %.36فیس بوك ھم األصدقاء والمعارف بنسبة ال

أن دافع التسلیة والترفیھ یأتى على رأس قائمة دوافع استخدام طالب الجامعة  -

 لموقع الفیس بوك

ال توجد عالقة بین الطریقة التى یقدم بھا طالب الجامعات أنفسھم لآلخرین  -

 .على موقع الفیس بوك والجامعة التى یدرسون بھا

وأن مشاھدة ألبومات الصور الخاصة باألصدقاء تأتى على رأس قائمة   -

 %.76.5األنشطة التى یمارسھا المبحوثون على موقع الفیس بوك بنسبة 

على )ذكور وإناث(اتفقت مجموعة طالب جامعة القاھرة والجامعة البریطانیة -

یة أن التفاعل االجتماعى بین األشخاص عبر موقع الفیس بوك یؤدى إلى تنم

المھارات الشخصیة والخبرات الحیاتیة والتعامل مع اآلخرین، من أھم مزایا 

الفیس بوك التواصل مع األصدقاء ومواكبة ما یجرى والتعرف على مزاج 

 .األصدقاء ویجدد العالقات بأصدقاء الماضى وإبداء الرأى الحر

تحقیق دور شبكات التواصل االجتماعي في ): " 2012(دراسة تحسین منصور  )2

  )"دارسة مقارنة في النوع االجتماعي(احتیاجات الشباب األردني 

مفردة من الشباب الجامعي األردني في جامعة ) 286(تتمثل عینة الدراسة في 

الیرموك حیث انھ من المتوقع أن یكونوا األكثر استخداما وتفاعلیة وتأثرا بشبكات التواصل 

اآلداب والعلوم والتربیة واالقتصاد : ھي كلیات) 5(وتم سحب العینة من . االجتماعي

شابا وشابة لكل كلیة بمختلف ) 57(والعلوم اإلداریة وكلیة الحجاوي للھندسة بواقع 

% 46.2بنسبة ) 132(وبناء على ھذا بلغ عدد الذكور . السنوات الدراسیة حسب نسبتھم

تبیان كأداة و قد اعتمدت الدراسة على االس%.53.8بنسبة ) 154(في بلغ عدد اإلناث 

  :لجمع المعلومات والبیانات من عینة الدراسة، وخرجت الدراسة بالنتائج التالیة

  ارتفاع نسبة استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى الشباب االردني بنسبة

93.7 .% 
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  احتالل الفیس بوك المرتبة االولى في استخدام شبكات التواصل االجتماعي بنسبة

 نة مقارنة مع الشبكات االخرىلدى افراد العی% 72.4

  حظي االستخدام الیومي لشبكات التواصل االجتماعي بالمرتبة االولى بنسبة عامة

50.0.% 

  یستخدم الشباب شبكات التواصل االجتماعي الى الشباب من ساعة الى ساعتین یومیا

 %. 38.1بنسبة عامة 

 لشباب ھو المنزل، اذ ان االتجاه العام الستخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى ا

 %.86.4تستخدم فیھ الشبكات بنسبة عامة 

 اشباعات یحققھا الشباب الجامعي االردني من استخدام شبكات / ھناك خمس حاجات

. 1: التواصل االجتماعي، وھذه الحاجات مرتبة حسب اولویات استخدامھا وھي

حاجات . 3سیكولوجیة /حاجات وجدانیة. 2معلومات / حاجات معرفیة

ملء /حاجات الھروب من الواقع. 5تواصل / حاجات اجتماعیة. 4براغماتیة /صیةشخ

 .الفراغ

 التي یحققھا الشباب االشباعات / عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في الحاجات

ذكر (تبعا لمتغیر النوع االجتماعي  األردني من استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 )انثى

 ئیة في الحاجات المعرفیة، والوجدانیة والھروب من وجود فروق ذات داللة احصا

التي یحققھا الشباب األردني من االشباعات / الواقع والحاجات مجتمعة في الحاجات

 تبعا لمتغیر مدى االستخدام استخدام شبكات التواصل االجتماعي

  كانت الفروق بین االستخدام دائما ونادرا لصالح دائما، وبین نادرا واحیانا لصالح

احیانا في الحاجات المعرفیة والوجدانیة والھروب من الواقع ، اماّ على مستوى 
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الحاجات مجتمعة فقد تبین ان الفروق كانت بین االستخدام دائما ونادرا لصالح دائما 

 .0.05ادر واحیانا لصالح احیانا وبداللة احصائیة وبین ن. 0.05وبداللة احصائیة 

  الدراسة اللیبیة حول الطـــــالب والشبكـــات اإلجتــماعیـــــة مع التطبیق على  )3

 :عینة من طلبة كلیة الفنون واالعالم بجامعة الفاتح في لیبیا

لمستخدمي الفیس بوك كشبكة بھدف البحث في االشباعات المتحققة من جراء  

إن الفیس بوك كشبكة اجتماعیة یستخدم من معظم الطلبة   وتوصلت الدراسة إلى. امھاستخد

وھم من یخبرون بعض عنھ ،وان السبب الرئیسي الستخدام ه ھو اكتساب معارف وتعمق 

كما اجمع كل الطلبة ان االستخدام .اكثر بالعالم والتواصل مع اناس ذا اھتمام مشترك 

  .نشغال عن القراءة ویؤدئ الى الكسل والتراخي المفرط للفیس بوك یؤدي الى اإل

  :اما عن النتائج من  حیث االشباعات فكانت

ان الفیس بوك كشبكة اجتماعیة یشبع الطلبة معرفیا ویزود الطلبة بمعرفة متعمقة   -

  .بالعالم 

وایضا للفیس بوك اشباع اجتماعي حیث انھ یخلق جو اجتماعي وتواصل بین  -

  .العطالت الزمالء حتى في اوقات 

وللفیس بوك اشباع فكري حیث انھ طرح افكار جدیدة للتواصل بین الطلبة   -

ویناقشون مع بعض مناھج الدراسة والمحاضرات واكتشافھم طرق أفضل لمراجعة 

  .الدروس

 :للرأي العام آجراه مركز شؤون المرأة في غزة بفلسطین استطالع   )4

من المبحوثین لدیھم حساب في احدى شبكات التواصل % 84وتبین منھ ان 

واحتل موقع %. 48اما نسبة االناث فكانت % 52االجتماعي حیث بلغت نسبة الذكور 

أن من العینة  17.4%،و اوضح   81.2%المرتبة األولى في االستخدام بنسبة  الفیس بوك

من عینة االستطالع  7.9%صرح  ككذل ,(You Tube) ان لدیھم حساب على الیوتیوب

مشارك  180االستكشافیة ما یقارب  و شملت الدراسة وجود حساب لدیھم على موقع تویتر
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جھات مختلفة مثل القطاع  من مختلف فئات المجتمع شملت الذكور واإلناث وتضمنت

موظفین النقابات المھنیة، وفئة ال الخاص والمنظمات األھلیة والمنظمات الحقوقیة والنسویة،

  .والطالب واألكادیمیین

  تأثیر شبكات  "في دراستھ حول ) 37 -34، 2012( الدكتور محمد المنصور

دراسة مقارنة للمواقع اإلجتماعیة  التواصل اإلجتماعي على جمھور المتلقین

 :، وشملت"العربیة أنموذجاً "والمواقع اإللكترونیة

 بوك األول أمریكیاً والثالث لفیسا): "2010) (اكسبیریان ھیتوایز(دراسة لشركة  )1

 ,"عالمیاً 

كانت أكثر المواقع ) الفیس بوك(أوضحت ھذه الدراسة أن شبكة التواصل اإلجتماعي  

وأكدت  ،حیث احتلت المرتبة الثالثة عالمیاً واألولى أمریكیاً ، زیادة من رواد اإلنترنت

من الزیارات في الوالیات %) 8.93(حصلت على : (الدراسة أن صفحة الفیس بوك

لموقع %) 7.19(نوفمبر في مقابل / ینایر وتشرین الثاني/ المتحدة بین شھري كانون الثاني

ویبدو أن فیس ). كوم.یاھو(التي كانت تحتل قبل سنة المرتبة األولى أمام , )كوم.غوغل(

  ). مارس/ بانتظام منذ آذاربوك تتولى الصدارة 

والخدمات " جي میل"یوتیوب وخدمة البرید االلكتروني (غیر أن حصة مواقع غوغل 

وعلى مجمل %) 8.93(متقدمة على الفیس بوك %) 9.85(قد ارتفعت إلى ) األخرى

وضعت ) كومسكور(وكانت شركة  ,حسب ما أوضحت الدراسة%) 8.12(مواقع یاھو 

على رأس المواقع من حیث عدد ) یاھو(مجمل مواقع , الدراسةقبل أسبوع من ظھور ھذه 

غوغل ومواقع (نوفمبر متقدمة على / الزیارات في الوالیات المتحدة في تشرین الثاني 

المرتبة الثالثة وراء ) الفیس بوك(وعلى الصعید العالمي احتل ). مایكروسوفت والفیس بوك

  ). .یاھو(غوغل ومایكروسوفت ومتقدماً على 

صور طفلك على ): "2008(ألمان اإلنترنت ) آي في جي(اسة استرالیة لشركة در )2

 ,"تعرضھ للخطر) فیس بوك(

من األطفال الكندیین ینشرون صورھم الشخصیة على %) 84(أكدت ھذه الدراسة إن 

، وھو ما یجعلھم أكثر عرضة لجرائم انتھاك )فیس بوك(صفحات المواقع اإلجتماعیة، مثل 
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ألمان ) آي في جي(ووفقاً للدراسة التي أعدتھا شركة  ,داءات الجنسیةالخصوصیة واالعت

، وھي )تواجد رقمي(دول غربیة لدیھم ) 10(من األطفال في %) 81(اإلنترنت، فإن 

، ثم أسترالیا %)91(في الوالیات المتحدة، تلیھا ھولندا %) 92(النسبة التي ترتفع إلى 

حتى قبل أن یتواجدوا في صور الفحص ) رقمیاً متواجداً (، ربعھم كان %)84(وكندا 

  .بالموجات فوق الصوتیة

إنھا ): "آي في جي(، المدیر العام لشركة )بیتر كامیرون(وتعلیقاً على نتائج الدراسة، قال 

بمجرد بلوغھم ) تواجد رقمي(فغالبیة األطفال في عالم الیوم یصبح لدیھم , فكرة مثیرة للھلع

ربما یتوقف علیھ شكل حیاتھم بأكملھا فیما بعد، ما یعزز الحاجة  عامین، وھو التواجد الذي

وإال ستجد الجمیع , إلى معرفة إعدادات الخصوصیة التي یتبعونھا على صفحاتھم الشخصیة

بحسب ما , "بإمكانھ الوصول إلى صور طفلك بدالً من اقتصار ذلك على األھل واألصدقاء

،و نصحت الشركة على لسان المتحدث باسمھا .الكندیة) مونتالایر جازیت(نقلتھ صحیفة 

اآلباء بإتباع إعدادات خصوصیة صارمة لحمایة صورھم ضد أي استخدام ) لیوید بوریت(

محذرة من أن الخطر الذي قد یتعرض لھ الطفل , غیر مشروع، قد یالزم الطفل طیلة حیاتھ

وشملت الدراسة , في العالم الرقمي یساوي في الخطورة ما یتعرض لھ في عالم الواقع

أماً تستخدم شبكة اإلنترنت ولدیھا أطفال دون الثانیة، في بریطانیا وألمانیا وفرنسا ) 2200(

وجاءت الدراسة بعد یومین من , وإیطالیا وإسبانیا وكندا وأمریكا واسترالیا وھولندا والیابان

عن مالمح خصوصیة جدیدة تسمح للمستخدمین بتكوین مجموعات ) فیس بوك(كشف 

ویأمل عمالق , مكنھم من مشاركة الصور والرسائل حصریاً مع أصدقائھم وأفراد عائلتھمت

التواصل اإلجتماعي َطرح مالمح خصوصیة تتیح للمستخدمین التحكم في الوصول إلى 

المعلومات من قبل تطبیقات طرف ثالث ،و بعد عام من المراقبة أعلنت مفوضة 

ال ) فیس بوك(إن سیاسة ) 2009(ي یولیو ، ف)جنیفر ستودارت(الخصوصیة في كندا، 

ثم أعلنت في وقت الحق عن اتفاقیة مع الشركة . تتماشى مع قوانین الخصوصیة الكندیة

لمنح المستخدمین تحكماً أكثر في معلوماتھم الشخصیة، وسلطة الحد من وصول مطوري 

من تحسینات  التحقق) ستودارت(وفي الشھر الماضي أعادت , البرامج والمواقع الخارجیین



 الدراسات السابقة                                       الفصل الثاني     
 

 
24 

إن لدیھا مخاوف جدیدة حول زر : ، لكنھا قالت)فیس بوك(الخصوصیة الخاصة بـ 

 .. ، وخاصیة الدعوة، اللذین تم تقدیمھما بعد التحقیق األولي"أعجبني"

فیس بوك یساعد في تكوین ): "2011(األمریكي لألبحاث ) بیو(دراسة مركز  )3

 "صداقات أفضل

إن مستخدمي الفیس بوك , لألبحاث) بیو(ھا مركز أظھرت نتائج دراسة مسحیة أجرا 

وقال , أكثر ثقة ولدیھم قدر أكبر من األصدقاء المقربین ودرجة انخراطھم في السیاسة أعلى

سرى كم كبیر من التكھنات بشأن أثر استخدام مواقع "الذي قاد الدراسة ) كیث ھاملتون(

كزت معظمھا حول احتمال أن وتر, للتواصل اإلجتماعي على الحیاة اإلجتماعیة للشخص

وأضاف ،."تكون ھذه المواقع مضرة بعالقات مستخدمیھا وتبعدھم عن المشاركة في العالم

لدیھم عدد أكبر من ) فیس بوك(وجدنا العكس تماماً وإن من یستخدمون مواقع مثل "

لدراسة وتشیر ا, واحتمال انخراطھم في األنشطة المدنیة أو السیاسیة أعلى, العالقات الوثیقة

من البالغین مواقع التواصل %) 47(ویستخدم  ،إلى تغیر كبیر في العالقات اإلجتماعیة

وكشفت  ,حین أجریت دراسة مماثلة) 2008(عام %)  26(اإلجتماعي في ارتفاع عن 

الذین یدخلون الموقع عدة مرات في الیوم أكثر میالً ) فیس بوك(الدراسة أن مستخدمي 

وأكثر میالً بثالثة أمثال ِمن َمن ال  ،مستخدمي اإلنترنت اآلخرینمن %)  43(بنسبة 

  . یستخدمون اإلنترنت إلى الشعور بأنھ یمكن الوثوق في معظم الزائرین

  

غالبیة العرب یستخدمون اإلنترنت ): "2011" (كوم.بیت"دراسة موقع   )4

 "للدردشة

أظھرت دراسة حدیثة إن غالبیة مستخدمي اإلنترنت في الدول العربیة یلجأون إلى 

الشبكة اإللكترونیة للدردشة مع أصدقائھم، أو العثور على أصدقاء جدد، مقارنة بمستخدمي 

اإلنترنت ألغراض أخرى، مثل التعلم عبر اإلنترنت أو التسوق اإللكتروني أو البحث عن 

أحد أكبر مواقع " كوم.بیت"لمتخصصة التي أجراھا موقع وظیفة، وذكرت الدراسة ا

التوظیف في الشرق األوسط، إن السبب الرئیسي الستخدام اإلنترنت في المنطقة العربیة، 

یعود إلى المشاركة في النشاطات اإلجتماعیة على الشبكة اإللكترونیة، بمعدل یصل إلى 
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ممن شملتھم الدراسة، %) 67( وكشفت النتائج إن, ثالث ساعات أو أكثر بصفة یومیة

منھم إنھم یتواصلون %) 36(یستخدمون اإلنترنت في التواصل اإلجتماعي، بینما ذكر 

مع األصدقاء عبر مواقع %) 31(یومیاً مع أصدقائھم عبر البرید اإللكتروني، فیما یتواصل 

یو وغیرھا، وأضافت إن مشاھدة الفید) تویتر(و) فیس بوك(التواصل اإلجتماعي، مثل 

واالستماع إلى الموسیقى من األمور التي تحظى بشعبیة ضمن النشاطات الیومیة لالتصال 

بشبكة اإلنترنت، فیما تأتي نسبة ملحوظة من ھذه النشاطات الیومیة على اإلنترنت من 

من المشاركین یستخدمون اإلنترنت %) 36(غرض البحث عن عمل، في ظل وجود نسبة 

) البودكاست(لمستخدمي اإلنترنت تحمیل ) األقل شعبیة(ت ومن النشاطا ،إلیجاد وظیفة

، %)42(والمشاركة في دورات تعلیمیة إلكترونیة بنسبة  ،%)47(وتحظى بنسبة 

، %)37(ورفع مقاطع فیدیو إلى مواقع مشاركة الفیدیو %) 40(واأللعاب اإللكترونیة 

إنھم یستخدمون قالوا  ،%)43(كما بینت الدراسة إن  ،%)32(وتحمیل الصور بنسبة 

مواقع التواصل اإلجتماعي في مكان العمل، فیما كان السبب الرئیسي في عدم استخدام تلك 

قالوا إن %) 16(، مقابل %)63(لدى " عدم توفر الوقت الكافي"المواقع في مكان العمل 

  .في أماكن عملھم" محجوبة"تلك المواقع 

بوك وتویتر خالل الفیس ): "digital surgeons) (2010(دراسة لشركة  )5

)2010"(: 

والمتخصصة بتسویق العالمات التجاریة علي ) digital surgeons(قامت شركة  

أو  2010خالل ) الفیس بوك وتویتر(الشبكات اإلجتماعیة بإعداد دراسة تحلیلیة لمستخدمي 

ملیون مستخدم ) 500(وبینت إن أكثر من , )Social demographics(ما یسمي بـ 

ملیون مستخدم لتوتیر ولكن ما ھو سلوك المستخدم؟ من أشھر ) 100(إن للفیس بوك و

الشبكتین؟ ومن أین یأتي المستخدمین؟ نسبة استخدام  ىفیھما؟ وما ھو تعلیم المستخدم عل

  :وحسب الدراسة تتضح النسب التالیة ،الھواتف في الدخول علي الشبكتین؟ وأكثر من ذلك

والمستخدمین للفیس بوك بشكل دائم  %88( نسبة اھتمام المستخدمین: لفیس بوكا -

والمستخدمین  ،%)30(ومستخدمي الفیس بوك عبر الھواتف  ،%)41(ویومي 

نسبة المستخدمین المحدثین لحساباتھم  ،%)40(المھتمین بالعالمات التجاریة 
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نسبة المستخدمین خارج الوالیات المتحدة و، %)12(الشخصیة بشكل یومي 

)70.(%  

 ،%)27(والمستخدمین بشكل دائم ویومي  ،%)87(مام المستخدمین نسبة اھت:تویتر -

والمستخدمین المھتمین بالعالمات  ،%)37(ومستخدمي التوتیر عبر الھواتف 

والمستخدمین المحدثین لحساباتھم الشخصیة بشكل یومي  ،%)25(التجاریة 

  %).60(ونسبة المستخدمین خارج الوالیات المتحدة  ،%)67(

معظم الدراسة قامت علي دراسة سلوك وتركیبة المستخدمین  وذكر المصدر إن

الفیس بوك (وبالرغم من االختالف الواضح في االستخدام بین ، داخل الوالیات المتحدة

إال أن الدراسة توضح مدى قوة الشبكات اإلجتماعیة وجذبھا لطبقات المجتمع  ،)وتویتر

الضمیر : (ومن الجدید بالذكر أن أحدى الدراسات أثبتت وجود ما یسمي ،المختلفة

  .والذي تكون نتیجة استخدام الشبكات اإلجتماعیة ،)االفتراضي

اإلنترنت وأنماط التفاعل واالتصال فى "حول ) 2003نرمین حنفى (دراسة  )6

 " األسرة المصریة

استهدفت الدراسة تحلیل تأثیر استخدام أجهزة الحاسب الشخصى كوسیلة لالتصال عبر 

شبكة اإلنترنت على التفاعل االجتماعى وأنماط االتصال فى األسرة المصریة، وكذلك معرفة 

وقد . ما إذا كان هذا االستخدام یؤدى إلى زیادة عزلة األفراد عن الواقع االجتماعى 

 250أسرة تتوزع بین ) 400(المسح، وطبقت على عینة قوامها  استخدمت الدراسة منهج

أسرة ال یستخدم أى من أفرادها اإلنترنت،  150أسرة یستخدم أحد أفرادها اإلنترنت، مقابل 

  : ومن أهم نتائج الدراسة ما یلى 

من مستخدمى اإلنترنت یستخدمونها من أجل المشاركة فى المناقشات % 58.4إن           -

  . اآلخرین فى اتخاذ القرارات  ومساعدة

من مستخدمى اإلنترنت أفادوا بوجود أنماط من % 65.3إلى % 6.8إن ما یتراوح بین 

من اآلباء عبروا عن رأى % 51.6االتصال داخل األسرة ترتبط باستخدام اإلنترنت، كما أن 
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ا استخدام عبروا عن رأى مؤید، أما الذین عارضو % 14محاید بشأن تأثیر اإلنترنت، مقابل 

تبین من الدراسة أیضا أن األسر متوسطة المستوى % . 34.4اإلنترنت فیشكلون 

االقتصادى االجتماعى هى األكثر استخداما لإلنترنت، وهناك فروق دالة إحصائیة بین 

مستخدمى اإلنترنت وغیر مستخدمیها فیما یتعلق بنمط االتصال داخل األسرة، غیر أنه لم 

بناء لإلنترنت یعمل على توجیه االتصال داخل األسرة نحو نمط معین یثبت أن استخدام األ

إیجابیة، (، كما أن إدراك المبحوثین لسمات اإلنترنت كوسیلة اتصال )توافقى، محاید، نقاشى(

نرمین ( .، وكذلك رأى اآلباء یرتبطان بأنماط االتصال فى األسرة المصریة )سلبیة، محایدة

 .)2003:حنفي

  

استخـدام اإلنترنت وتأثیره على العالقات :  )2007(المجاليدراسة فایز  )7

  :لـدى الشباب الجامعياالجتماعیة 

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام اإلنترنت على العالقات االجتماعیة 

لدى الشباب الجامعي في المجتمع األردني، من خالل استطالع آراء عینة من طلبة جامعة 

  .مبحوثاً ومبحوثھ، تم اختیارھا بطریقة عشوائیة ) 325(تعدادھا مؤتھ بلغ 

أظھرت نتائج الدراسة بأن أثر استخدام اإلنترنت على العالقات االجتماعیة یزداد في 

كما . حالة استخدام الطلبة لإلنترنت بمفردھم، وكلما زاد عدد ساعات االستخدام الیومي

رنت ھي لغایات علمیة وبحثیة، وتتم في معظمھا أظھرت النتائج بأن أكثر استخدامات اإلنت

  .داخل الحرم الجامعي

وأشارت النتائج، كذلك، إلى وجود عالقة آلثر استخدام اإلنترنت على العالقات 

االجتماعیة وبعض المتغیرات النوعیة، كالجنس، والعمر، ونوع الكلیـة، والمستوى 

 ).160،ص2007:المنارة  مجلة.( الدراسـي، والـدخـل الشھري ألسر المبحوثین

  .الشباب ومقاھي اإلنترنت :الدراسة بعنوان، 2006دراسة عیسى الشماس عام  )8
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من طلبة السنة األولى في كلیتي التربیة والعلوم  2024تمت ھذه الدراسة على 

واستخدمت استبانة تضم مجموعة أسئلة عن آراء الطلبة حول مقاھي . بجامعة دمشق

  .الباحثاإلنترنت من إعداد 

  : وأسفرت نتائج الدراسة

  .أسبوعیاً / ساعات) 3 - 1(من الشباب أفراد العینة یقضون في المقھى % 72)1

من أفراد العینة یرتادون مقاھي اإلنترنت بقصد التسلیة والترفیھ وتبادل % 80-82)2

  .الرسائل مع اآلخرین

: روال الحمصي ( .یفضلون الدخول إلى المواقع العربیة% 54-60)3

  ).405،ص2009

اتجاھات شباب الجامعات اللیبیة ):" 2006(مزید  دراسة محمود أحمد محمود )9

 " اإلنترنت نحو شبكة

على أھمیة أنماط ومجاالت استخدام الشباب  تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف

واتجاھاتھم نحو استخدامھا ومستقبلھا وأسالیب  بالجامعات اللیبیة لشبكة اإلنترنت

 مخاطرھا، وقد استخدمت صحیفة استقصاء تحتوى على مجموعة من الحمایة من

األسئلة لقیاس حجم استخدام شباب الجامعات اللیبیة لشبكة اإلنترنت بوجھ عام، 

زمن االستخدام الیومى، ونوع المواقع التى یستخدمونھا على شبكة  ومتوسط

شة، وأسالیب استخدامھم لھا، ومدى مشاركتھم فى جماعات الدرد اإلنترنت، وأسباب

معارضة األسرة لھم عند استخدامھم لھا والمعوقات التى  المشاركة فیھا، ومدى

فوائد، ومضار، ومستقبل شبكة اإلنترنت، وأسالیب  یواجھونھا، واتجاھاتھم نحو

عبارة تقیس ھذه االتجاھات، وذلك  32من  الحمایة من مخاطرھا وكذا مقیاس مكون

لتحدید شدة االتجاه نحو كل عبارة  خمس نقاط باستخدام مقیاس لیكرت المكون من

شباب الجامعات اللیبیة عینة الدراسة  من% 48.3أن :و توصلت الدراسة الى.منھا

%) 12.3(یستخدمونھا نادراً و (%39.4(یستخدمون شبكة اإلنترنت أحیاناً و

%) 46(أحیاناً مقابل  یستخدمونھا بشكل دائم ویستخدم اإلناث شبكة اإلنترنت
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لإلناث، وأن  (%32.7) من الذكور یستخدمونھا دائماً مقابل%) 46(ر، بینما للذكو

أخرى نجد  للذكور ومن جھة%) 8(من اإلناث یستخدمنھا نادراً مقابل %) 16.6(

 من شباب الجامعات اللیبیة یستخدمون شبكة اإلنترنت منذ أقل من سنة%) 29.7(

%) 22.3(ث سنوات، وأن یستخدمونھا منذ سنتین إلى أقل من ثال%) 25.7(وأن 

 .(یستخدمونھا من ثالث سنوات فأكثر%) 22.3(أقل من سنتین، و من سنة إلى

 ).2006مجلة دراسات الطفولة عام 

اآلثار النفسیة و االجتماعیة لتعرض ): " 2008( دراسة أبو الیزید  )10

 "الجمھور المصري لشبكة األنترنت

إلى الشعور بالقلق العام بسبب تأثر توصلت الدراسة إلى أن إستخدام األنترنت یؤدي 

ھؤالء األفراد بإدمان األنترنت، و یختفي ھذا الشعور عندما ال یعانون من اإلدمان للشبكة، 

  .أي ان إدمان الشبكة حال دون شعورھم باإلكتئاب عندما یزداد استخدامھم لھا

یكن لھم إدمان كما أن استخدام االنترنت ال تؤثر على تفاعل األفراد مع أسرھم إذا لم 

  )2012: زھیر عابد.( للشبكة

  ):2008( دراسة العتیبي  )11

التي ھدفت للتعرف على تأثیر الفایسبوك على طلبة الجامعات السعودیة ، إذ توصلت 

، و أن %77الدراسة إلى أن استخدام الفایسبوك بین طالب الجامعات السعودیة و طالباتھا 

، 2011:حسیني عوض.( ائل اإلعالم األخرىلھ تأثیر كبیر على شخصیتھم أكثر من وس

11.(  

حول االثار : بالشارقة) 2009( دراسة فوزیة عبد هللا أل علي  )12

  :االجتماعیة و النفسیة لالنترنت على الشباب في دولة االمارات

ھدفت الى التعرف على اھمیة االنترنت في حیاة الطلبة و الكشف عن االثار النفسیة 

و السلبیة منھا، والتطبقات المتنوعة لھا، و اعتمدت الدراسة على  و االجتماعیة االیجابیة

، وزع علیھم )مفردة 192( منھج المسح االجتماعي و اختیر عینة من طلبة جامعة الشارقة 

  :استبیان و  اسفرت الدراسة عما یلي
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سنة حیث بلغت ) 21-19( الفئات الكثر استخداما و اقباال على االنترنت ھي فئة  -

 ). %46.80( نسبتھا 

ساعات، حیث بلغت نسبتھا )  4 -  3(تراوحت عدد ساعات االستخدام ما بین  -

، وھذه فترة زمنیة طویلة بالنسبة الستغراقھا في االنترنت، حیث تؤثر على 52%

 .النشاطات االخرى التي یفترض أن یقوم بھا الطالب

أھم األماكن التي تقبل علیھا العینة إلستخدام االنترنت ھي المنزل حیث بلغت النسبة  -

54.60 %  . 

،   % 58.30أھم ایجابیات استخدام االنترنت ھو الھروب من المشاكل حیث بلغت -

 .  %41.60و التواصل مع االصدقاء بنسبة   %52یلیھا التسلیة و الترفیھ بنسبة 

ة و النفسیة الستخدام االنترنت من وجھة نظر العینة ھو أنھ أھم التأثیرات االجتماعی -

  %31.20، ویلیھا االدمان بنسبة   %36.40یؤدي إلى العزلة عن األسرة بنسبة 

 )34، 2014: مریم مراكشي.(    %13.20، والشعور بالقلق بنسبة 

تواصل الشباب الجامعي من خالل ): " 2011(دراسة حافظ  )13

 "الشبكات االجتماعیة

دفت ھذه الدراسة إلى التعرف على الدوافع الحقیقیة للتواصل بین الشباب الجامعي ھ

من خالل الشبكات االجتماعیة، وأكدت أن تواجد الشباب من خالل ھذه الشبكات یعد ظاھرة 

الفئة الشبابیة  إدماناجتماعیة أكثر منھا ضرورة أحدثتھا التكنولوجیا الحدیثة و أظھرت أن 

مفرط للشبكات االجتماعیة أدى إلى فقدان المھارات المطلوبة إلقامة على االستخدام ال

عالقات اجتماعیة في البیئة المجتمعیة الواقعیة ، وتراجع االتصال الشخصي المواجھي في 

مقابل التواصل عبر شبكات االجتماعیة األمر الذي یؤدي إلى جنوح الشباب نحو االغتراب 

  )08، 2012: حاتم سلیم العالونة.( االجتماعي

دور التواصل االجتماعي في تحفیز ): 2012( دراسة حاتم سلیم العالونة )14

دراسة میدانیة على عینة "المواطنین األردنیین على المشاركة في الحراك الجماهیري 

  "من النقابیین 
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فــــي حفــــز , هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى دور مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي

ـــــات الحـــــراك الجمـــــاهیريالمـــــواطنین األردنیـــــین  باســـــتخدام مـــــنهج المســـــح , للمشـــــاركة فـــــي فعالی

مــن النقــابیین فــي مدینــة , مفــردة) 296(علــى عینــة بلغــت , اإلعالمــي بشــقیه الوصــفي والتحلیلــي

  .إربد

  :وكان من أبرز النتائج التي توّصـلت إلیها هذه الدراسة

و , االجتمـــــاعيمـــــن النقـــــابیین یســـــتخدمون مواقـــــع التواصـــــل %) 74,7(أن مـــــا نســـــبته  -

  .منهم یستخدمونها ألنها تتیح الفرصة للتعبیر عن اآلراء بحریة%) 24,3(

وأن , یســتخدمون تــویتر%) 27,1(مــن النقــابیین یســتخدمون الفیســبوك و %) 50,6(أن  -

دوافـــع اســـتخداماتهم لهــــذه المواقـــع تتمثـــل بأنهــــا تســـمح بالتواصـــل مــــع األصـــدقاء بنســــبة 

 %).21,8(عن  اآلراء بحریة مطلقة بنسبة   وتتیح الفرصة للتعبیر, %)28,5(

فــي الحــراك ) دائمــًا وأحیانــًا ونــادراً (مــن النقــابیین یشــاركون  %) 56,6(بینــت النتــائج أن  -

مــــن خــــالل  مواقــــع , الجمــــاهیري الــــذي یطالــــب بــــإجراء اإلصــــالح والتغییــــر فــــي األردن

 .التواصل االجتماعي

التــــي , ت الحـــراك الجمــــاهیريتصـــدرت المطالبــــة بإصـــالحات دســــتوریة قائمـــة موضــــوعا -

وحصـــــلت علـــــى مـــــا نســـــبته , یشـــــارك بهـــــا النقـــــابیون عبـــــر مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي

تلتهـــــــــا المطالبـــــــــة بإصـــــــــالحات سیاســـــــــیة واقتصـــــــــادیة واجتماعیـــــــــة بنســـــــــبة , %)14,4(

)14,1.(% 
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أوضــــحت النتــــائج عــــدم وجــــود عالقــــة ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین الســــمات الدیموغرافیــــة  -

حـاتم ( .مشاركة في الحراك الجماهیري عبر مواقـع التواصـل االجتمـاعيللنقابیین وبین ال

  )2012:سلیم العالونة

اسـتخدام المتزوجات العامالت في ): 2012( علي نجــــاداتدراسة  )15

دراسة مسحیةعلى  الجامعات األردنیة للـفیسبوك واإلشباعات المتحققة منه

  "عینة من جامعة الیرموك

على استخدامات األسرة األردنیة لشبكة الفیسبوك ودوافع هذه جاءت هذه الدراسة للتعرف 

وتصنف هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفیة ، خدامات واالشباعات المتحققة منهااالست

التحلیلیة، وقد لجأ الباحث فیها إلى منهج  المسح، حیث تمت دراسة جمهور المستخدمین 

الیرموك، من خالل استمارة مكونة من لموقع الفیسبوك من المتزوجات العامالت في جامعة 

  .سؤاًال تّم توزیعها على عینة الدراسة من المبحوثات) 14(

مــــن المبحوثــــات لــــدیهن حســــاب %) 65.5(وقــــد توصــــلت الدراســــة إلــــى أن مــــا نســــبته 

شخصي على موقع الفیسبوك، وأن الدوافع المتمثلة بالبقاء على اتصال مع االصدقاء القـدامى 

والتســـلیة وشــــغل أوقـــات الفـــراغ، وزیـــادة المعرفــــة واالطـــالع علـــى أحــــدث  والجـــدد، واالســـتمتاع

  . التطورات المحلیة والدولیة هي التي دفعت بالمبحوثات الستخدام الفیسبوك

ــــى غیرهــــا مــــن " اشــــباعات التواصــــل االجتمــــاعي"كمــــا كشــــفت الدراســــة أن  تقــــدمت عل

علــى المقیــاس ) 3.19(ه االشــباعات االخــرى عنــد المبحوثــات، وبمتوســط حســابي مرتفــع مقــدار 
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الرباعي، عند استخدامهن لموقع الفیسبوك، مما یدلل على أهمیـة هـذا الموقـع فـي إبقـاء األفـراد 

  )2012:علي نجادات(.على اتصال وتفاعل مع بعضهم بعضاً 

 على االجتماعیةوآثاره  اإلنترنت:"عبدالكریم  دراسة إبراھیم سعید )16

المترددین على مقاھى اإلنترنت ممن تقع المراھقین دراسة میدانیة على عینة من 

 "سنة 18-12بین  أعمارھم

االنترنت على  معرفة اآلثار االجتماعیة لشبكة إلىتھدف ھذه الدراسة 

المبحوثین  أن أغلبیة :الدراسة عن النتائج التالیة أسفرت ، و المراھقین فى مصر

 یرتبط حجم ھذاكما %) 61بنسبة (یترددون على مقاھى االنترنت بشكل منتظم 

 یذھبون إلى%) 94(أن معظم المبحوثین و.التردد بالدخل ارتباطا طردیاً ملحوظاً 

 خارج حدود من بأیدیھم مسئولیة الرقابة(مقاھى االنترنت برفقة أشخاص آخرین 

وھنا یبرز دور الصحبة . وفى مقدمة ھؤالء األشخاص األصدقاء) االجتماعیة علیھم

أن أغلبیة المبحوثین  و.النترنت بالسلب أو اإلیجابتوجیھ الفرد المستخدم ل فى

یتناقشون ویتفاعلون مع آخرین بشأن ما یتعرضون لھ عبر االنترنت من  76.5%

وبغض النظر عن األصدقاء الذین یأتون فى مقدمة الذین . عابثة موضوعات جادة أو

لمدرسین ا(اإلطار یمثل بعض أفراد األسرة وأھل القدوة  یتم التحدث معھم فى ھذا

للنقاش والتفاعل بشأن ھذه الموضوعات وھنا تبدو  مرجعیة أخرى) فى المدارس

وتوجیھ سلوك المراھقین لتالفى مخاطر ھذه  أھمیة ھذه المرجعیة فى التوعیة

المبحوثین اھتموا بأن یكون لدیھم عنوان  من%) 65(ن النسبة الكبرى ،أ.الوسیلة

التثقیفیة واإلعالمیة من استخدام ھذه الخدمة و الكترونى إال أن استفادتھم التعلیمیة

  ).2011:ابراھیم سعید عبد الكریم(.للغایة ضئیلة

الباحثھ المتعاونھ بمركز دراسات  2013دراسة ھویدا عـزالـدیـن عـبدالرحـمن  )5

بالخرطوم حول االثار االجتماعیة واالقتصادیة والنفسیة المترتبة ) مدا  ) المجتمع

 . خاصة الشباب باعتبارھم اكثر الفئات استخدما لالنترنت : على مرتادى المقاھى

وركزت الدراسة على مرتادى مقاھى اإلنترنت من الجنسین حیث شكل الذكور 
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وھى %) 24.3(أى مایعادل ثالث أرباع العینة بینما شكل اإلناث %) 75.7(نسبة

ساعات  نتیجة متوقعة نظراً لتوفر فرص تواجد الذكور بشكل دائم فى المقاھى حتى

متأخرة من الیوم بینما توجد بعض المحاذیر المجتمعیة على تواجد اإلناث بشكل دائم 

بإعتبار تبني األسرة السودانیة المحافظة على كثیر من العادات  .خارج المنزل

كما تبین إرتفاع نسبة الرواد من الیمتلكون أى جھاز . واألعراف والقیم المجتمعیة

وبالتالى یتجھون % )41.4( ة اإلنترنت حیث بلغت یمكن إستخدامھ لتشغیل شبك

لمقاھى اإلنترنت بإعتبار توفر الخدمة فى الكثیر من المقاھى وبالتالى تنتفى ضرورة 

إمتالك تلك األجھزه التى تتطلب إمكانیات مادیة قد تكون غیر متوفرة ألسرھم ، 

عة الموجودة فى فضالً عن إمكانیة اإلشتراك مع زمالئھم فى خدمات اإلنترنت بالسا

المقاھى ، واإلطالع على مایرغبون فى الشبكة وھم غالباً الفئة األكثر تواجد 

لساعات طویلة فى المقاھى ویشكلون الزبائن الدائمین للمقھى بالتالى ھم األكثر 

وعلى الرغم من توفر  .تعرضاً لكثیر من المؤثرات خاصة السلبیة من داخل المقھى

نافسیة من قبل شركات اإلتصاالت على أجھزة الھاتف خدمة اإلنترنت وبعروض ت

وعلى الرغم من ذلك %) 34.8( المحمول،أما من یمتلكون البتوب فقد بلغوا

یرتادون المقھى مما یشیر ألھمیة تواجدھم داخل المقھى إلكتساب معارف تقنیة 

واظھرت  .والتعرف على مواقع جدیده واإلبتعاد عن تعرض أجھزتھم للفیروسات

الدراسة نتائح اھمھا إرتفاع الرواد الذین یرون بضرورة وجود مقھى إنترنت وذلك 

، حیث تشكل المقاھى بالنسبة لھم مكان أساسي للتجمع والترفیة %)90.5( بنسبة

واإلبتعاد عن المنزل بما فیھ من مسئولیات وإلتزامات متعددة وإكتساب المعارف 

سواء أخبار السیاسة الفن، الموضة ،  والمعلومات ، واإلطالع على كل ماھو جدید

الریاضة،أصبحت المقاھى مالذ لقضاء وقت الفراغ ومكاناً للترفیھ وبشكل خاص فى 

أیام اإلجازة األسبوعیة و إرتباط المرتادین بالمقاھي المنتشرة في محیط الجامعات 

ب أوفى وسط األحیاء السكنیة قرب المدارس باتت یشكل مھدد لتواجد وإنتظام الطال

بالیوم الدراسى ، وینعكس التواجد بالمقھى على تقلیص وقت الفراغ الذي یمكن 

ومن النتائج كذلك شكل العمل المصدر الرئیسى  .إستثماره في إھتمامات أخرى
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ممایعنى أن جزئیة مقدرة من الرواد من  (%51.9)لرواد المقاھى وذلك بنسبة 

تمثل المقاھى متنفساً لشریحة الشباب ذوى الدخل الخاص أى العاملین وبالتالى 

عریضة من الشباب ، أماالمرتادین الحاصلین على مصروفھم من دخل من األسرة 

مما یشیرالى صغر سنھم وإعتمادھم بشكل أساسى  (%42.9)فتصل نسبتھم الى 

على أسرھم لتوفیر مصروفھم الخاص یتم الدخول لمقاھى اإلنترنت من خالل دفع 

لھا اإلشتراك فى الشكبة بنظام الساعة وھو النظام المتبع رسوم معینة یتسنى من خال

فى جمیع المقاھى بالتالى تمثل تلك المقاھى عبء إضافي على األسر نظراً لحرص 

األبناء على الذھاب للمقھى بشكل یكاد یكون یومي وبالتالى باتت تمثل مصدر أخر 

تكون مفتوحة فى  من مصادر اإلنفاق، خاصًة وأن معظمھم یقضون فترة زمنیة تكاد

مواقع التواصل اإلجتماعى، خاصة فى فترة الظھیرة إثر إنتھاء أوقات المدارس 

من مرتادى المقاھى %) 69(وكشفت الدراسة أن نسبة .أوالمحاضرات فى الجامعات

یرون بأن اإلنترنت سبب الكثیر من المشاكل العاطفیة للشباب، النتیجة المتحصلة 

یئ لمواقع التواصل الكترونى التى تتیح إمكانیة التعارف تشیر ضمنیاً لإلستخدام الس

وتكوین عدة عالقات مع الجنس االخر وباسماء مختلفة وقد تستخدم بعض بالصور 

الفوتغرافیة مختلفة عن الحقیقةكما تنتشر بین الشباب ظاھرة التخفى بشخصیة أخرى 

فیة عبر إضافة الى ًتكوین أكثر من عالقة عاط .أو شخصیة جنس أخر مختلف

اإلنترنت والتواصل الكترونیاً مع عدد من الشخصیات مما یتسسب فى إحداث العدید 

من اإلشكالیات وعلى الرغم من رؤیة العدید من الباحثین بأن االتصال اإللكتروني 

قد عمل على تفتیت العالقات االجتماعیة بین األفراد وحول ما كانت تتمتع بھ من 

ر وغیر من أنماط تفاعالتھم االجتماعیة وفتح توجھات دفء وحمیمیة إلى برود وفتو

سلوكیة أضرت بقیمھم وأخالقھم وشجعت على الخروج عن القیم المجتمعیة التى 

وعلى الرغم من شیوع ھذه الرؤیة إال أن نتائج الدراسة تشیر . ینشاء علیھا األبناء

وا من مشاكل من الذین شملھم البحث من مرتادى المقاھى لم یعان (%61.4)الى أن 

إجتماعیة على الرغم من عالقاتھم الواسعة عبر شبكة اإلنترنت مما یعزز القیم 

المجتمعیة اإلیجابیة، مرتادى مقاھى األنترنت یرون بأن التواصل اإللكتروني 
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حیث تشكل %) 50.8( أضعف عمق وحمیمیة العالقات األسریة وذلك بنسبة

الجاذبة للشباب وعرضت الدراسة  شبكات التواصل اإلجتماعى أحد أھم المواقع

یرون % ) 15.2( رؤیة مرتادى المقاھى في تأثیر اإلنترنت على الشباب تبین أن 

( یرون بإیجابیة التأثیر على الشباب ، بینما  (%23.8 ) بأن تأثیره سلبى،بینما

من المرتادین یرون بأن تأثیره یعتمد على طبیعة اإلستخدام مما یعنى %) 58.1

رأى بشكل مباشر بطبیعة التعامل مع الشبكة حیث یعتمد التأثیر على إرتباط ال

موقع النیلین ( . . الشخصیة وعلى نوعیة اإلستخدام وعلى المدى الزمنى لإلستخدام

alnilin.com. ( 

إدمان مواقع شبكات التواصل : حول ) 2013( دراسة موقع االلوكة  )17

وعالقتھ بكل من  الجدیدأُنموذًجا لإلعالم " الفیس بوك"االجتماعي، 

الشعور بالَوْحَدة النفسیة والتحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة 

  :االبتدائیة

شبكات التواصل  تھدُف الدراسة الحالیَّة إلى إلقاء الضوِء على ظاھرة إدمان مواقع

یل أنموذًجا، وَعالقتھ بكلٍّ من الشعور بالَوْحَدة النفسیة، والتحص "الفیس بوك"االجتماعي 

  .الدراسي لََدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

نت عینة الدراسة من  تلمیًذا من تالمیذ المرحلة االبتدائیة من مستخِدمي ) 160(وتكوَّ

شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك، ولتحقیق أھداف الدراسة تَمَّ إعداد مقیاس إدمان لموقع 

شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك، ومقیاس الشعور بالَوْحَدة النفسیة بعد التأكد من 

باتھما، ولمعالجة البیانات إحصائیًّا تم استخدام المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات صدقھما وث

لت الدراسة إلى مجموعة من )ت(المعیاریة، ومعامل ارتباط بیرسون، واختبار  ، وقد توصَّ

 :النتائج، من أھمھا
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حلة توجد فروق ذاُت داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من تالمیذ المر

االبتدائیة على مقیاس إدمان موقع شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك، تُعَزى لمتغیِّر 

  .الصف الدراسي، وذلك لصالح تالمیذ الصف السادس

توجد فروٌق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من تالمیذ المرحلة 

صل االجتماعي الفیس بوك، تُعَزى لمتغیر االبتدائیة، على مقیاس إدمان موقع شبكة التوا

  .المستوى االقتصادي، وذلك لصالح التالمیذ الذین ینتمون إلى أسر ذات دخل مرتفع

توجد فروق ذاُت داللة إحصائیة بین متوسِّط درجات أفراد عینة الدراسة من تالمیذ المرحلة  

عدد یس بوك، تُعَزى لمتغیر االبتدائیة على مقیاس إدمان موقع شبكة التواصل االجتماعي الف

موقع شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك، وذلك لصالح التالمیذ الذین ساعات استخدام 

  .فأكثر في األسبوع) ساعة 40(یستخدمون موقع شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك 

لمرحلة توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسِّط درجات أفراد عینة الدراسة من تالمیذ ا

االبتدائیة على مقیاس إدمان موقع شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك، تُعَزى لمتغیر 

المستوى التعلیمي للوالدیِن، وذلك لصالح التالمیذ الذین ینتمون إلى أسر من ذوي التعلیم 

  .العالي

حلة توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من تالمیذ المر

االبتدائیة على مقیاس الشعور بالَوْحَدة النفسیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، تُعَزى لمتغیر 

  .الصف الدراسي، وذلك لصالح تالمیذ الصف السادس

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسِّط درجات أفراد عیِّنة الدراسة من تالمیذ المرحلة 

لَوْحَدة النفسیةلدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، تُعَزى لمتغیر االبتدائیة على مقیاس الشعور با

  .المستوى االقتصادي، لصالح التالمیذ الذین ینتمون إلى أسر ذات دخل مرتفع

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من تالمیذ المرحلة  

االبتدائیة على مقیاس الشعور بالَوْحَدة النفسیةلدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، تُعَزى لمتغیر 
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موقع شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك، لصالح التالمیذ الذین عدد ساعات استخدام 

  .فأكثر في األسبوع) ساعة 40(مون موقع شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك یستخد

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عیِّنة الدراسة من تالمیذ المرحلة  

االبتدائیة على مقیاس الشعور بالَوْحَدة النفسیةلدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، تُعَزى لمتغیر 

علیمي للوالدین، وذلك لصالح التالمیذ الذین ینتمون إلى أسر من ذوي التعلیم المستوى الت

  .العالي

على  تالمیذ المرحلة االبتدائیةتوجد عالقة ارتباطیھ موجبة دالَّة إحصائیًّا بین درجات  

مقیاس الشعور ودرجاتھم على مقیاس إدمان موقع شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك

  .تالمیذ المرحلة االبتدائیةلدى  ةبالَوْحَدة النفسی

مقیاس على  تالمیذ المرحلة االبتدائیةتوجد عالقة ارتباطیة سالبة دالَّة إحصائیًّا بین درجات  

تالمیذ ودرجات التحصیل الدراسي لدى  إدمان موقع شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك،

  .المرحلة االبتدائیة

  

تكنولوجیا االتصال على طبیعة دراسة مؤسسة قطر الخیریة حول  أثر  )18

دراسة میدانیة مقارنة بین تالمیذ ( "ومستوى العالقات بین األسر القطریة

 :)،2013المرحلتین االعدادیة واالبتدائیة 

 :من أھم النتائج التي توصلت الدراسة إلیھا

  

یقرب من ثالثة أرباع العینة، وألكثر من الثلث ھي ـ تعد اإلنترنت وسیلة شدیدة األھمیة لما 

أھم شيء، وألكثر من الثلث اآلخر تعد اإلنترنت وسیلة مھمة جداً، وبقراءة أخرى نجد أن 

  .من أفراد العینة%  91اإلنترنت یھتم بھا أكثر من 

ـ ھناك اتساق تام بین االھتمام باإلنترنت والحرص على استخدامھا، حیث وصلت نسبة 

، وھي نفس نسبة االھتمام؛ مما یعكس أن الحرص أحد مؤشرات %91رص إلى الح
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االھتمام،وھذا یؤكد قوة وأولویة ھذه الوسیلة في حیاة األفراد مع اختالف دوافع التعرض 

لھا، سواء كانت شخصیة أو عملیة، وإذا أضفنا إلى ذلك اإلتاحیة والسھولة النسبیة،لتظھر 

  .نترنت في حیاة األفرادلنا مبررات وأھمیة انتشار اإل

ـ ھناك ارتفاع في معدالت استخدام اإلنترنت من جانب الشباب ألغراض متعددة، تصدرھا 

، والمحادثة "الیوتیوب"، والتحمیل من "الفیس بوك"، ثم الدخول على "سكایب"المحادثة بالـ

البرید ، ثم الدخول للمنتدیات، وفحص "الماسنجر"ببرامج التراسل اإللكتروني كـ 

اإللكتروني الشخصي، أو ألغراض عملیة، كما احتل تصفح الصحف والمواقع 

ورغم أن . اإلعالمیة،واالستماع لإلذاعات، ومشاھدة القنوات، أھمیة كبرى لدى الشباب

یعد حدیثا نسبیاً مقارنة بباقي مواقع الشبكات االجتماعیة، إال أن نسبتھ اقتربت " تویتر"موقع 

أھمیة ھذه الوسیلة في حیاة الشباب، وفي المقابل انخفضت نسب ؛ مما یعكس %60من 

المتاجرة والبیع والشراء، وكتابة المدونات؛ مما یعكس سیطرة :االستخدامات األخرى، مثل

 .االستخدام االجتماعي على الشبكة بوجھ عام

  

ا بنسبة ـ االعتماد الكبیر على اإلنترنت انعكس في رأي الشباب في استحالة االستغناء عنھ

أما من أجاب . ، وأكد أكثر من ثلث العینة صعوبة االستغناء عنھا%40تكاد تقترب من 

  ..% 18بإمكانیة تقلیل استخدام اإلنترنت، فاقتربت نسبتھم من 

أثر استخدام شبكات  " حول ) 2013(  رباب رأفت محمد الجمالدراسة  )19

  ":شباب السعوديالتواصل االجتماعي علي تشكیل النسق القیمي األخالقي لل

 35 – 18(   یتمثل مجتمع الدراسة في فئة الشباب السعودي وذلك في المرحلة العمریة من 

سنة ، وتتمثل عینة البحث في عینة عشوائیة متعددة المراحل ممثلة من الشباب السعودي ) 

 یعتمد البحث في جمع البیانات على األدوات البحثیة، مفردة من مدینة جدة 600، قوامھا 

 :التالیة

وذلك من خالل تصمیم استمارة استقصاء تم     Questionnaireأداة المسح المیداني  –أ 

  .تطبیقھا على عینة البحث بعد عرضھا علي عدد من المحكمین وإجراء التعدیالت المطلوبة
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نقاش جلسات ) 5(حیث تم إجراء :   Focus Groupمجموعات النقاش المركزة  -ب

بھا نفس خصائص مجموعة البحث  فرد ) 12(جلسة مجموعة من بحثیة ، تضمنت كل 

الجلسة باستخدام أسلوب المناقشة  ، وتم إدارة %)10( وبواقع نسبة ممثلة إلجمالي العینة 

والعصف الذھني في كل جلسة بھدف تقدیم نتائج تساعد في رصد واقع تأثیر وسائل اإلعالم 

دف تقدیم نتائج كیفیة تساعد فى تفسیر النتائج الجدید علي منظومة القیم واألخالق لدیھم بھ

  .الكمیة للبحث 

  :و تم التوصل الى النتائج التالیة

  . أنهم یستخدمون شبكات التواصل االجتماعي عبر االنترنت بانتظام  % 86.33  -

( من إجمالي العینة أنهم یستخدمون االنترنت یومیا ، ویلي ذلك فئة % 75.83أكد  -

علي التوالي  % 10.83، %  13.33، وبنسبة ) أیام  4 -6من (، ) وفقا للظروف

  .علي أي تكرارات)أیام 3- 2( أو ) یوم واحد(، ولم تحصل فئة 

 .على استخدام الهاتف المحمول كوسیلة اتصال باالنترنت %50.67أكد  -

بدرجة كبیرة ( المركز األول في االستخدام  .Face Book  الفیس بوك  احتلت شبكة -

  . %63.50بنسبة ) 

شبكة اإلنترنت وآثارھا ): 2008( دراسة سامیة زكى یوسف أحمد )20

 دراسة سوسیولوجیة -على الشباب المصري 

لإلنترنت كشفت الدراسة أن التردد على مقاھى اإلنترنت ال یرتبط بامتالك خط شخصى  

كماأوضحت الدراسة أن  .ألن من یملك خطا شخصیا یتردد أیضاً على مقاھى اإلنترنت

مقاھى اإلنترنت متوافرة فى أماكن إقامة المبحوثین، ویرجع ذلك إلى مدى انتشار ھذه 

و أن نسبة كبیرة من  .المقاھى فى كل مكان، حیث یوجد الكثیر منھا حالیاً فى كافة األحیاء

أسبوعیاً فى مقاھى   أیام 5أربع ساعات یومیا ومتوسط   قضون بمتوسطالمبحوثین ی
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اإلنترنت، وأن عدد الذكور یفوق عدد اإلناث فى عدد الساعات التى یقضیھا كل منھم 

أسبوعیاً، ویرجع ذلك إلى العادات، والتقالید، وما ھو متبع فى المجتمع المصرى من عدم 

ة، كما كشفت الدراسة أن معظم أفراد العینة تواجد اإلناث خارج المنزل لفترات طویل

یذھبون إلى مقاھى اإلنترنت بصحبة أصدقائھم، وأرجعت ذلك إلى دور اإلنترنت فى التعلیم 

 .الجماعى التعاونى، وكذلك الصحبة الجیدة فى االستخدام األمثل لشبكة اإلنترنت

قاھى اإلنترنت من أجل كما أوضحت الدراسة أن نسبة كبیرة من أفراد العینة تتردد على م 

الھروب من رقابة األسرة، وأرجعت ذلك إلى عدم استخدام اإلنترنت االستخدام األمثل، 

وھذا الوقت الذى یتم قضاؤه أمام شاشات الكمبیوتر  .واالستفادة من خدماتھا، وممیزاتھا

ث واإلنترنت یكون على حساب الحیاة العائلیة والدراسة و العمل بل والنوم أیضا ؛ حی

و أنھ یقترب معدل استخدام الشباب  .یفضل الشباب اإلنترنت مقارنة بأنشطة الیوم األخرى

لشبكة اإلنترنت فى كل من حي مصر الجدیدة وحي عین شمس سواء فى عدد الساعات 

. الیومیة أو عدد األیام في األسبوع، ولن یزید ھذا المعدل فى حالة الذكور عنھ فى اإلناث

سنة أكثر الفئات استخداما لالنترنت ویلیھا  27إلى أقل من 21یة من وتعتبر الفئة العمر

سنة وبصفة عامة  35إلى أقل من 27سنة ثم الفئة من  21إلى أقل من 15الفئة العمریة من 

ویعتبر الشباب الجامعیون أكثر الفئات . ساعة أسبوعیا20فإن متوسط االستخدام ھو 

الحاصلون على مؤھل ثانوي ثم ذوى المؤھالت   التعلیمیة التى تستخدم اإلنترنت، یلیھم

فوق المتوسطة، وتزید النسبة داخل الفئات السابقة فى حالة ارتفاع المستوى التعلیمي 

ویستخدم الشباب األعزب شبكة اإلنترنت أكثر من غیرھم سواء من كان منھم . للوالدین

سر ذات مستوى دخول متزوجا أو مطلقا أو أرمل، وكذلك الحال للشباب الذین ینتمون أل

مرتفعة نسبیا وھذا یرد على التساؤل الخاص بالفئات العمریة والنوعیة والتعلیمیة األكثر 

و أن معظم أفراد العینة یرون أن المواقع العربیة ال ُتلبى  .استخداما لشبكة اإلنترنت

ب إلى احتیاجاتھم، وأرجعت ذلك إلى ُبعد ھذه المواقع عما یجذب الشباب مما یدفع الشبا

 .الدخول على المواقع األجنبیة وما بھا من ثقافات مختلفة تؤثر فى قیمنا وتقالیدنا
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كشفت الدراسة عن ارتفاع نسبة من یرون أن الوقت الذى یقضونھ على شبكة اإلنترنت  

یؤثر بالنقصان على الوقت الذى یقضونھ مع أسرھم، وأرجعت ذلك إلى أن شبكة اإلنترنت 

لسلبى على العالقات االجتماعیة األولیة بصفة عامة، وكذلك فرض تؤدى إلى التأثیر ا

العزلة على المبحوثین عن المحیط االجتماعى األولى وھذا یرد على التساؤل الخاص بتأثیر 

كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة عكسیة بین  .شبكة اإلنترنت على العالقات االجتماعیة

لى شبكة اإلنترنت، وبین الوقت الذى یتم قضاؤه مع عدد الساعات التى یقضیھا المبحوثین ع

فكلما زاد عدد الساعات التى یقضیھا المبحوث على اإلنترنت قل الوقت الذى . األسرة

 .یقضیھ مع األسرة

كشفت الدراسة عن تأثیر وسائل االتصال الحدیثة على الشباب على اختالفھا وتطورھا فى  

ر الشباب بما تقدمھ ھذه الوسائل من مواد، وبرامج ویرجع ذلك إلى انبھا. اآلونة األخیرة

عالوة على ما یمر بھ الشباب فى ھذه السن الحرجة من طموحات وأحالم، مما یعكس 

وقد أشارت المعطیات الخاصة بإیجابیات، وسلبیات وسائل االتصال  .تأثرھم بھذه الوسائل

تؤثر على تقالید وقیم الشباب،  فمن ینظر إلى سلبیاتھا یرى أنھا. إلى وعى أفراد العینة بھا

ومن ینظر إلى إیجابیاتھا یرى أنھا وسیلة لالنفتاح على الحضارات الغربیة المتقدمة 

واالستفادة منھا وھذا یرد على التسأول الخاص ببعض اآلثار اإلیجابیة أو السلبیة التى 

  .أحدثتھا شبكة اإلنترنت على الشباب

ھـ اثر استخدام شبكات التواصل 1434: دراسة حنان بنت شعشوع الشھري )21

دراسة  –" الفیس بوك وتویتر نموذجا" االلكترونیة على العالقات االجتماعیة

  :میدانیة على عینة من طالبات جامعة الملك عبد العزیز بجدة

ھدفت ھذه الدراسة الى التعرف على االسباب التي تدفع الى االشتراك في موقعي 

ف على طبیعة العالقات االجتماعیة عبر ھذه المواقع، و الكشف الفایسبوك و تویتر و التعر

عن اآلثار االیجابیة و السلبیة الناتجة عن استخدام تلك المواقع، و من اجل تحقیق ھذه 

االھداف اعتمدت الدراسة على منھج المسح االجتماعي و استخدمت اداة االستبیان لجمع 

 150لك عبد العزیز على عینة مكونة من البیانات حیث تم تطبیق البحث في جامعة الم
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ان : طالبة تم اختیارھن بطریقة قصدیة، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اھمھا

من أقوى االسباب التي تدفع الطالبات الستخدام الفایسبوك والتویتر ھي سھولة التعبیر عن 

راحة في المجتمع و اشارت آرائھن و اتجاھاتھن الفكریة التي الیستطعن التعبیر عنھا ص

النتائج كذلك الى استفادتھن بتعزیز صداقاتھن القدیمة و البحث عن صداقات جدیدة و 

التواصل مع االقارب البعیدین مكانیا، و ان من االثار االیجابیة للشبكتین االنفتاح الفكري و 

كما تشیر النتائج كذلك  التبادل الثقافي فیما جاء قلة التفاعل االسري احد اھم اآلثار السلبیة،

الى وجود عالقة ارتباطیة عكسیة بین متغیري العمر  والمستوى الدراسي و بین اسباب 

االستخدام وطبیعة العالقات االجتماعیة و االیجابیات و السلبیات، كما توجد عالقة ارتباطیة 

لعالقات موجبة بین متغیر عدد الساعات و بین اسباب االستخدام و معظم ابعاد طبیعة ا

االجتماعیة و االیجابیات في حین اثبتت النتائج وجود عالقة ارتباطیة طردیة بین متغیر 

  .طریقة استخدام و بین اسبابھ و طبیعة العالقات االجتماعیو االیجابیات و السلبیات

تاثیر شبكات التواصل " حول:  )2012(دراسة خالد صالح صالح  )22

               :بجامعة حلوان "الشباب الجامعي یم االجتماعیة لدىاالجتماعى على الق

استھدفت الدراسة  بیان مدى تاثیر شبكات التواصل االجتماعى على القیم االجتماعیة 

تعتبر من لدى الشباب الجامعى من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة ، و 

استخدمت الدراسة  ،اعتمدت على منھج المسح االجتماعى بالعینة الدراسات الوصفیة، التي

الجتماعیین و ، دلیل مقابلة مع االخصائیین ایر شبكات التواصل على قیم الشبابمقیاس لتاث

طالب من طالب الكلیات ) 80(، طبقت الدراسة على عینة حجمھ خبراء رعایة الشباب

،  خبیر) 20(عینة من الخبراء بلغت  ،ربیةة فى جامعة طنطا بمحافظة الغالنظریة والعملی

، ى تؤدى الى تنمیة معارف المشاركةومن اھم نتائج الدراسة ان شبكات التواصل االجتماع

، تدعیم ثقافة الحوار مع ى المناسبات العامة و االجتماعیة، المشاركة فتدعیم صلة الرحم

،ص 2012:الح صالحخالد ص( الشباب بقیمة االنتماء للوطنزییف وعي االخرین ، ت

132(  
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شبكات التواصل االجتماعي وأثرھا على  )2014( دراسة فھد علي )23

دراسة تطبیقیة على طالب ) تویتر نموذجا(القیم لدى طالب الجامعة 

 : جامعة الملك سعود

الدراسة إلى بیان أثر شبكات التواصل االجتماعي على القیم لدى طالب تھدف 

  : الجامعة من خالل التعرف على األھداف الفرعیة التالیة

  امعة لشبكات التواصل بیان اآلثار السلبیة المترتبة على استخدام طالب الج

 . االجتماعي

   لشبكات التواصل بیان اآلثار اإلیجابیة المترتبة على استخدام طالب الجامعة

 . االجتماعي

  بیان أثر شبكات التواصل االجتماعي في تغییر القیم االجتماعیة لدى طالب

 . الجامعة

واستخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، وتكونت عینة الدراسة الحالیة من طالب 

 جامعة الملك سعود بالریاض على اختالف تخصصاتھم العلمیة، وقد تم اختیارھم بطریقة

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من . طالباً  ) 2274) عشوائیة وبلغت العینة النھائیة 

التمكن من إجراء عالقات غیر : أن أھم اآلثار السلبیة لشبكات التواصل تمثلت في: أھمھا

: شرعیة مع الجنس اآلخر، اإلھمال في الشعائر الدینیة، وأن أھم اآلثار اإلیجابیة تمثلت في

ع على أخبار البلد الذي نعیش فیھ، تعلم أمور جدیدة من خالل شبكات التواصل االطال

االجتماعي، التعبیر بحریة عن الرأي، التمكین من تخطي حاجز الخجل، وأن أھم مظاھر 

تعزیز استخدام الطالب لشبكات التواصل : تغییر القیم نتیجة شبكات التواصل ظھر في

جنس اآلخر بجرأة، وكان من أھم توصیات الدراسة ما االجتماعي، القدرة على مخاطبة ال

تكثیف الندوات العلمیة والبرامج التعلیمیة الھادفة التي تبین لطالب الجامعة التأثیر : یلي

السلبي لشبكات التواصل االجتماعي على القیم االجتماعیة، واالھتمام بصورة مستمرة 

ل االجتماعي على األفراد خاصة خاصة في الوقت الراھن بدراسة تأثیر شبكات التواص

الشباب؛ نتیجة لما تؤثر بھ على سلوك الشباب وعلى القیم والمفاھیم والثقافة والھویة 
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المجلة العربیة (  .المحلیة، وكذلك الھویة الدینیة وما یرتبط بھا من قیم وعادات وسلوكیات

  ) 2014: لدراسات األمنیة والتدریب

 :دراسات أجنبیة   . ت

ـــة )رد إلیزابـــت(دراســـة )1 ـــدیات المحادث ـــوان االتصـــال و المجتمـــع فـــي منت بعن

 :  االلكترونیة

باسـترالیا، و قـد ) Melbourne(و هي عبارة عن رسالة ماجستیر نوقشت في جامعة ملبـورن 

تناولــت هــذه الدراســة تــاریخ و نشــأة منتــدیات الدردشــة، و الخصــائص التــي تتمیــز بهــا و كیفیــة 

توصلت الدراسة إلى تحدید السـمة األساسـیة و التـي أدت تشكل المجتمعات االفتراضیة، و قد 

ـــــــى شـــــــیوع اســـــــتخدام منتـــــــدیات الدردشـــــــة بشـــــــكل ســـــــریع وواســـــــع، وهـــــــي إمكانیـــــــة إخفـــــــاء  إل

، و كــذلك انعــدام الرقابــة االجتماعیــة، و بالتــالي فــإن المــدر دشــین لهــم )anonymity(الهویــة

ذه الدراســـــة كـــــذلك أن الحریـــــة التامـــــة فـــــي التعبیـــــر و مناقشـــــة أي موضـــــوع، و مـــــن نتـــــائج هـــــ

المجتمعـــات االفتراضـــیة قـــد أدت إلـــى نشـــأة لغـــة خاصـــة بهـــا، تتكـــون مـــن أشـــكال و رمـــوز و 

:  1991( .رســومات مختلفــة، باإلضــافة إلــى تشــكل معــاییر و قواعــد خاصــة بهــذه المجتمعــات

Reid Elizabeth ( .  

 "اإلنترنت إدمان:  ")مYoung) (1996(یونج  –دراسة كمبرلي  )2

: وتوصلت الدراسة إلى أن إدمان اإلنترنت یرتبط بكثیر من اآلثار السلبیة، مثل 

االنسحاب والتقوقع حول الذات، وقطع اتصالھ بمجتمعھ حتى أسرتھ، مع جفاف المشاعر، 

ویؤدي إلى االغتراب والعزلة االجتماعیة، وبینت الدراسة بأنَّ طلبة الجامعات ھم األكثر 

مما یؤثر على مستواھم الدراسي، وإلى تغیبھم عن الدراسة، والكذب  ،نتتأثراً وتعلقاً باإلنتر

  . على األھل، واالنسحاب من البیئة االجتماعیة

أثر "حول ):  مKraut et al.) (.1998(وت وزمالئـھ ادراسة كر )3

 ."استخدامات اإلنترنت على التفاعل االجتماعي والصحة النفسیة للفرد
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ومن أھم نتائج الدراسة ھو أن استخدام اإلنترنت المتزاید، یؤثر وبشكل كبیر، على  

مستوى االتصال والمشاركة مع أفراد األسرة داخل المنزل، ویقلل من مقدار التواصل 

كذلك بینت الدراسة بأن كثرة استخدام اإلنترنت  . االجتماعي في المحیط الذي ینتمون لھ

 .ویلة یؤدي إلى حاالت من االكتئاب والوحدة االجتماعیةوالجلوس أمامھ لساعات ط

اإلنترنت ):  "مNie and Erbing)(2000(دراسة ناي واربنج  )4

 "والمجتمع

ات عأشار أن استخدام اإلنسان لالنترنت قد ارتفع من خالل زیادة متوسط عدد سا 

من حولھم  منبالمباشرة  ضعف التواصل والعالقات االجتماعیةاالستخدام بما یؤدي إلى 

 .األقارب واألصدقاء

حول تفسیر تقدیم الذات من خالل ) 2008(بأمریكا   starnoدراسة  )5

  :الصورة الشخصیة على الفایسبوك

تھدف الدراسة الى التعرف على الكیفیة التي یقدم بھا مستخدموا شبكات التواصل 

في   ( profile image )االجتماعي أنفسھم، وتفسیر ذلك من خالل صورھم الشخصیة 

الفایسبوك وتغییرھا من وقت ألخر، و قد اختیرت العینة عن طریق عینة كرة الثلج و 

مفردة من المستخدمین االمریكین، واعتمدت االستمارة االلكترونیة كأداة  427تكونت من 

نوع ھل یتاثر اختیار الصورة الشخصیة بال: لجمع البیانات و االجابة على التساؤل التالي

و كشفت الدراسة ان المتزوجات من افراد العینة المبحوثة غالبا ما ، االجتماعي و العمر؟

یقمن بتغییر صورھن للتاكید على رغبتھن في الصداقة و العالقات الحمیمیة، وان النساء 

المتزوجات و الرجال على حد سواء یرغبون بوضع الصور العائلیة، التي تدل على 

بین افراد االسرة الواحدة و تاویل و فھم معاني الصور یختلف من العالقات الحمیمیة 

  .مبحوث الى ألخر وفقا للنوع االجتماعي

كما كشفت الدراسة ایضا ان مستخدمي الفیبوك من كبار السن من الجنسین ال یمیلون 

. الى تغییر صورھم على الموقع، ویقومون بنشر صورھم الشخصیة منفردة على الفایسبوك

 )28، 2014:مراكشيمریم ( 
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 ):2010(  Meshelدراسة میشل فانسون   )6

التي ھدفت إلى التعرف على اثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على العالقات 

شاب من مستخدمي شبكات  1600االجتماعیة ، وقد طبقت الدراسة على عینة قوامھا 

من نصف األشخاص التواصل االجتماعي في بریطانیا، وقد أظھرت النتائج أن أكثر 

قد اعترفوا بأنھم ) الفایسبوك، بیبو، الیوتوب( البالغین الذین یستخدمون مواقع من بینھا 

یقضون وقتا طوویال على شبكة االنترنت من ذلك الوقت الذي یقضونھ مع أصدقائھم 

من الذین شاركوا في % 53الحقیقیین أو مع أفراد أسرھم، و بینت الدراسة أنھ حوالي 

المسحیة ، بأن شبكات التواصل االجتماعي على شبكة األنترنت تسبب بالفعل في  الدراسة

 ).12-11،ص 2011:حسیني عوض .( تغییر أنماط حیاتھم

حول )2010(بفرنسا yvs-marie-cannدراسة إیفز ماري كان  )7

  :مرصد الشبكات االجتماعیة

نسا، وقد تمت الدراسة ھدفھا التعرف على عادات االستخدام و الشبكات االكثر شعبیة في فر

سنة فاكثر، و اعتمدت الدراسة على  18من مستخدمي االنترنت الشباب من ) 1002(على 

منھج المسح االجتماعي، واستخدمت االستمارة االلكترونیة على شبكة االنترنت كأداة لجمع 

  .البیانات

ھي واسفرت نتائج الدراسة على ان شبكات االكثر شھرة في فرنسا على التوالي 

، وان شعبیة ھذه الشبكات viadeo، فبادیو my spaceماي سبیس facebookفایسبوك

تختلف حسب متغیر السن، حیث تصل اعلى مستویاتھا عند الشباب، وتنخفض تدریجیا عند 

  .كبار السن

من مستخدمي االنترنت، صرحوا انھم مشتركون على االقل في شبكة اجتماعیة    77%

 24الى  18عند الشباب من   % 96واحدة، وتتفاوت ھذه النتیجة حسب متغیر السن، و 

سنة صرحوا أنھم مشتركون على االقل في شبكة اجتماعیة واحدة، و ھذه النسبة تنخفض 

  ). 2014،29:مریم مراكشي.( سنة  65بار السن االكثر من كعند    % 52الى 
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أثر الشبكات االجتماعیة " بأمریكا حول ) 2011(  الرى روزیندراسة  )8
  "على المراھقین

أستاذ علم النفس بجامعة كالیفورنیا ، " الرى روزین"دراسة أجراھا العالم األمریكي ھي 

اضطرابات والتى أكدت أن اإلفراط فى استخدام موقع التواصل االجتماعى فیسبوك یسبب 

 . نفسیة وبخاصة لدى فئة المراھقین

 300مراھق ، و مراقبة  1000نتائج الدراسة بناءا على إجراء استبیان شمل " روزین"قدم 

 : دقیقة ، وقد رصدت الدراسة ما یلى 15آخرین لمدة 

 .ازدیاد األنانیة عند المراھقین الذین غالبا ما یستخدون الشبكات االجتماعیة-

نفسیة ، و میول عدوانیة ، ومشاكل فى النوم ، وقلق ، واكتئاب عند المراھقین اضطرابات  -

 . الذین لدسھم حضور قوى على الشبكات االجتماعیة ومدمنى ألعاب الفیدیو و اإلنترنت

  .يالتحصیل الدراس التغیب عن المدرسة ، وانخفاض مستوى-

 . ضعف القدرة على التركیز -

، فمن أھم األشیاء اإلیجابیة التى رصدتھا الدراسة ھى لم تكن الدراسة كلھا سلبیات 

الموجودة بین مستخدمى الفیسبوك ، حیث یشارك كل منھم " التعاطف اإلفتراضى"ظاھرة 

اآلخر األفراح و األحزان ، ویتبادلون الكلمات الرقیقة ، مما یسھم فى تحسین الحالة المزاجیة 

یمكن أن ینتقل إلى حیاة اإلنسان  -" زینرو"على حد زعم  - التعاطف اإلفتراضى ، و لھم

( . الیومیةالواقعیة بحیث یتعلم كیفیة التعامل مع الناس و اكتساب صداقات جدیدة فى حیاتھ 

  )2011:محمد فارس 

بمركز االبحاث االمریكي  goulet & kenth n.hamptonدراسة  )9

American life project & pew Rasearch Centr’s 

Internet )2011 (حول مواقع التواصل االجتماعیة و حیاتنا:  
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ھدفت الى التعرف على التاثیر االجتماعي الستخدام مواقع الشبكات االجتماعیة مثل 

في امریكا، واعتمدت  twiterو تویتر  my spaceماي سبیس facebookفایسبوك

  :الدراسة على منھج المسح االجتماعي وعلى استبیان، و أسفرت نتائج الدراسة عمایلي

من البالغین االمریكین یستخدمون االنترنت، و تقریبا نصف عددھم أي   % 79 -

یستخدمون على االقل موقع واحد من مواقع الشبكات االجتماعیة، و ان    47%

من المستخدمین %   56سنة ، و  38غین المستخدمین ھو متوسط عمر ھؤالء البال

 .ھم إناث

من العینة     % 92الفایسبوك ھو الشبكة االجتماعیة األوسع استخداما حیث  -

یستخدمون      % 18یستخدمون ماي سبیس و %    29یستخدمونھ في حین 

 .یستخدمون تویتر%   13لیكندان و 

  : آلتياما عن استخدامات الفایسبوك فكانت كا

 .یحدثون صفحتھم  % 5 -

 .یعلقون على صفحات اآلخرین الشخصیة    22% -

 .یعلقون على صور االخرین  % 20 -

 .یحبون المضمون الذي یضعھ االخرون  % 26 -

 .یرسلون رسائل خاصة لمستخدمین االخرین   % 10 -

كما توصلت الدراسة ان العالقات االجتماعیة في أمرسكا أصبحت اكثر حمیمیة مما  -

ساعد بشكل كبیر في ایجاد " الفایسبوك" كانت علیھ قبل عامین، و ان استخدام 

 ). 30، 2014:مریم مراكشي.( عالقات وثیقة بین االفراد 

بجامعة بوسطن   Erica shermanدراسة ایركا شرمان  )10

  .العوامل المؤثرة على ادمان الفرد: ان الفایسبوكحول ادم) 2011(

ھدفت الى التعرف على العوامل التي تؤدي الى ادمان مواقع الشبكات االجتماعیة تحدیدا 

الفایسبوك، وتاثیر الجنس و مقدار الوقت الذي یقضیھ الفرد على موقع الفایسبوك و سمات 
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على طالب المرحلة الجامعیة، و  الشخصیة في االدمان على الفایسبوك، و طبقت الدراسة

لجمیع التخصصات ببوسطن،  واعتمدت الدراسة على االستمارة االلكترونیة كأداة لجمع 

  :البیانات، و اسفرت النتائج عما یلي 

االفراد الذین تقدیرھم لذواتھم مرتفع سجلوا درجات  منخفضة في  االدمان على  -

 .الفایسبوك

 .بوك تبعا لمتغیر الجنسال توجد فروق في  ادمان الفایس  -

 االفراد الذین یعانون من الملل سجلوا درجات عالیة على مقیاس ادمان الفایسبوك -

إن االفراد الذین یعانون من االكتئاب یلجأون للعالقات االجتماعیة التي ال تكون  -

وجھا لوجھ و یجدون فیھا راحة اكبر، وھذا ما وفره الفایسبوك و جعلھم یدمنون 

  ).31، 2014:نفس المرجع اعاله (  .علیھ

  : األمیركیة» بریغھام یونغ«دراسة حدیثة لجامعة  )11

 الفیس بوك  نموذجاً مختلفاً لشكل العالقة بین الوالدین واألبناء في الشبكات االجتماعیة مثل 

، إذ ترى أن صداقة المراھقین ومتابعتھم آلبائھم وأمھاتھم عبر »إنستاغرام«، و»تویتر«و

االجتماعیة، وتواصلھم من خاللھا، ُتسِھم في تقویة عالقاتھم بھم في الحیاة الیومیة الشبكات 

كما أن ھذا التواصل ُیؤثر إیجابیاً في األبناء، فیمیلون لمساعدة اآلخرین . خارج اإلنترنت

 .والتعاطف معھم

ین ویمكن تفسیر نتیجة الدراسة، بأن ھذه المواقع تفتح قناة جدیدة للتواصل بین الوالد

واألبناء بالنظر إلى أھمیتھا بالنسبة إلیھم، وتعبیرھا عن اھتماماتھم وطریقة تواصلھم مع 

  )2013: االمارات الیوم( .اآلخرین

  ):2013( لألبحاث» بیو«دراسة لمركز  )12

إن معظم المراھقین في الوالیات المتحدة یستخدمون الشبكات  إذ كشفت

وتوفر ھذه المواقع فرصاً متعددة لآلباء واألمھات لالقتراب من أبنائھم، مثل .االجتماعیة
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، أو كتابة تعلیق إیجابي على صورة، أو »فیس بوك«اإلعجاب بواحدة من صورھم في 

كما ُتطلع اآلباء على جزء مھم من عالم أبنائھم وأصدقائھم، واللغة التي . تحدیث كتبھ أحدھم

 .ِعر األبناء بوجود رقابة متعمدة على سلوكھمیستخدمونھا، من دون أن ُتش

والمؤلفة الرئیسة للدراسة، سارة كوین، » الحیاة األسریة«وتقول األستاذة في كلیة 

إن الشبكات االجتماعیة تتیح للوالدین نظرة مقربة على حیاة المراھقین، وتسمح لھم 

ء أصدقائھم، وتشعرھم بالتعرف إلى المرحلة التي یمرون بھا وما یجري في حیاتھم، وآرا

 .بأنھم مقربون من أوالدھم

وأشارت نتائج الدراسة إلى الفوائد التي تعود على األبناء نتیجة تواصلھم مع آبائھم 

عبر مواقع التواصل االجتماعي، فإضافة إلى تعزیز عالقاتھم بالوالدین، وشعورھم بالقرب 

ت أعلى من السلوك االجتماعي منھم في الحیاة الواقعیة، أظھر ھؤالء المراھقون معدال

إال أنھ في المقابل، رصدت  .المساند، وكانوا أكثر میالً للكرم والتعاطف ومساعدة اآلخرین

الدراسة إفراط بعض المراھقین في استخدام الشبكات االجتماعیة، بما یتجاوز ثماني ساعات 

العدواني، من دون أن  كل یوم، وربطت بین االستخدام الزائد، والمیل إلى االكتئاب والسلوك

 .یرتبط ذلك بالعالقة مع آبائھم

مراھق وعائالتھم، فإن نصف المشاركین  500 وفقاً للدراسة، التي شملت نحو  و

ورأت الدراسة أن . ٪ معھم یومیاً 16 یصادقون آباءھم في الشبكات االجتماعیة، كما یتفاعل 

دي إلى تقویة العالقة بینھما، وأن زیادة التفاعل بین الوالدین واألبناء على اإلنترنت تؤ

وال تعني ھذه  .الوالدین اللذین یتواصالن بمعدل منتظم، یتمتعان بروابط وثیقة مع أبنائھما

النتائج أنھ یمكن للوالدین االعتماد على الشبكات االجتماعیة وحدھا للتواصل مع أبنائھم 

أنھ » سارة كوین«سریة، إذ ترى واالقتراب من عالمھم، أو أنھا بمفردھا ُتحسن العالقات األ

فستكون لدیكما فجأة عالقة ) فیس بوك(إذا كنت صدیقاً البنك في »ال یمكن القول لألب إنھ 

التواصل مع األبناء على اإلنترنت أداة واحدة من بین مجموعة كبیرة «وقالت إن  .«رائعة

الن مع أبنائھما بعیداً عن ، الفتة إلى أن الوالدین اللذین یتواص»من األدوات یستخدمھا اآلباء
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اإلنترنت، یبحثان عن مسارات جدیدة لتنمیة عالقاتھما، وبالتالي یصادقانھم في مواقع 

 .التواصل االجتماعي، ما یعزز األواصر القائمة بالفعل

ولم تتطرق الدراسة إلى التصرفات التي ینبغي على اآلباء االلتزام بھا في التواصل 

لكن كوین حثت اآلباء على تفھم طبیعة ھذه المواقع . االجتماعیةمع أبنائھم في المواقع 

واستخدامھا باعتدال، وعدم مشاركة صور أو منشورات قد تتسبب في إحراج أبنائھم، 

نفس المرجع ( .إضافة إلى احترام خصوصیة األبناء وتقدیر خیاراتھم الخاصة

  )2013:السابق

 

 :دراسة روبرت كروت و زمالؤه )1

أسرة، في المجتمع األمریكي، خالل السنة األولى  73فردا في  169اجراھا على 

والثانیة ممن استخدامھم لألنترنت بھدف معرفة التأثیرات النفسیة و االجتماعیة التي تركھا 

ذلك االستخدام، في عالقاتھم االجتماعیة و اتصالھم الشخصي ومساھماتھم في النشاطات و 

جتماعي، وقد توصلت الدراسة إلى أن االستخدام الفعالیات االجتماعیة في محیطھم اال

المتواصل لألنترنت نجم عنھ تراجع في اتصال أفراد العینة مع أسرھم و تراجع في 

-  301، 2008: حلمي خضر ساري.( نشاطاتھم االجتماعیة مع محیطھم االجتماعي

302.(  

 

 :التعلیق على الدراسات السابقة  . ث

الجامعات  أو المعاهد و ن،كافة الباحثین األكادیمییللدراسات السابقة أهمیة كبیرة لدى 

، وقد ة عند القیام بأي بحث علميالمؤسسات البحثی أو الشركات و ،مراكز األبحاث و

إذا كانت تتعلق بمواضیع  ،یستفید من هذه الدراسات الباحثون أو الجهات البحثیة األخرى

تحقیق  صیاغة فروضها و ة وبحوثهم أو تقترب منها في اإلجابة على تساؤالت الدراس
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مقترحات قد تسهم في  استنتاجات و من خاللها یتوصل الباحثون إلى نتائج و و ،أهدافها

التي من شأنها أن تعوض النقص الحاصل في الدراسات التي  و ،إثراء مواضیعهم البحثیة

  :یليمن خالل استقراء الباحثة للدراسات السابقة یمكن لھا الخروج بما و  ،سبقتها

الف أھداف الدراسات السابق تالحظ الباحثة تنوع واخت: من حیث األھداف  ) أ

 ذكرھا

تالحظ الباحثة أن معظم الدراسات :  من حیث المنھج المتبع في ھذه الدراسات  ) ب

المنھج الوصفي ، و ذلك لرصد ظاھرة استخدام  إتباعو لیس جلھا قد اتفقت على 

 .استخدام النت أوشبكات التواصل االجتماعي 

تالحظ الباحثة تنوع :  من حیث العینات المستخدمة في الدراسات السابقة  ) ت

اختار دراسة العینات في مرحلة العینات المستخدمة في ھذه الدراسات فمنھا من 

الطفولة المتأخرة،و منھا من اعتمد على العینات في مرحلة المراھقة ، ومنھم من 

ن اعتمد على العینات من حیث منھم متمد على العینات في مرحلة الشباب،و اع

، ومنھم من اعتمد على .الخ.....)المتوسط، الثانوي، الجامعي( المراحل التعلیمیة 

 ...النساء المتزوجات أو العامالت

تالحظ الباحثة أن : من حیث األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة  ) ث

الدراسات السابق ذكرھا قد اعتمدت االستبیان كأداة للوقوف على واقع استخدام 

 .شبكة االنترنت بصفة عامة، و شبكات التواصل بصفة خاصة 

 : بالنسبة للنتائج المتحصل علیھا في الدراسات السابقة  ) ج

ن من النتائج تستنج الباحثة من خالل اطالعھا على الدراسات السابقة عدة مضامی

  :المحصل علیھا في الدراسات ، وھذا ما یوحي بمدى أھمیة البحث الحالي

ھم فئة المراھقین ) شبكة النت(ن األفراد األكثر ارتباط بھذه الشبكة أ ت الباحثةالحظ  ) أ

لى اخرى، وكذلك مدى تزاید ساعات تتزاید نسبتھم من دراسة إالذین  والشباب،

 .بعض الدراسات  إلیھ أشارتمكوثھم أمام ھذه الشبكة وھذا ما 
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سواء لدى  شبكة اإلنترنت تسھم في زیادة المشكالت االجتماعیة واألسریة،  ) ب

 .أسرھم ، حتى و إن استخدمت كأداة تواصلیةلدى  أومستخدمیھا 

من خالل عدة متغیرات یمكن  یمكن التنبؤ باستخدام شبكات التواصل االجتماعي  ) ت

استخالصھا من الدراسات السابقة، كالعدد المرتفع لساعات االستخدام لشبكة 

 .اإلنترنت، و كذا عدد مستخدمي ھذه الشبكة، و اإلقبال المتزاید على الدردشة

 : أوجھ االختالف بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة 

 :منھا أمورت السابقة في عدة اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسا 

أنھا تشتمل على أكثر من متغیر بخالف بعض الدراسات السابقة التي تركز على   ) أ

 .متغیر أو متغیرین، وھذا عكس الدراسة الحالیة تعتمد على متغیرات عدیدة

من حیث العینة و مجتمع الدراسة فقد تنوعت إذ اعتمدت ھذه الدراسة على   ) ب

 ...المدارس و الجامعات، )مقاھي االنترنت( مركز 

و المالحظ كذلك أن ھذه الدراسات اغلبھا أجنبیة أكثر مما ھي محلیة وطنیة ،   ) ت

 .فھذه الدراسة جدیدة من نوعیتھا في المتغیرات و األسالیب المعتمدة

على الرغم من ان االنتشار الواسع لشبكات التواصل االجتماعي و تنامي دورھا   ) ث

آثار ، إال أن المالحظ ان الدراسات العربیة  الواسع ، وما یترتب عن ذلك من

ظاھرة استخدام شبكات التواصل االجتماعي مازالت  –التي تناولت ھذه الظاھرة 

تناولت بعض الدراسات تغطیة لموضوع الثورات التي شهدتها ، حیت محدودة

 .بعض الدول العربیة

االجتماعي واألسري لھذه  التأثربعض ھذه الدراسات نوعا ما دراسة  أغفلتلقد   ) ج

تعرضا و تأثرا بالتقنیات الحدیثة و ما  األكثرباعتبارھم  األبناءالشبكات على فئة 

 .او السلب باإلیجابتحدثھ من تأثیرات اجتماعیة و ثقافیة سواءا كان 

 :أوجھ التشابھ بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة )13

لقد استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في أوجھ عدیدة ، مما زاد في 

  :فیما یلي  إیجازھا، و التي یمكن مردودیتھا
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النظري الخاص بالدراسة الحالیة، إذ تم  اإلطارتعد الدراسات السابقة جزءا من   ) أ

 .ابقةاالستفادة منھا في األدبیات والخلفیات النظریة للدراسات و البحوث الس

مكنت الدراسات السابقة الباحثة في التعرف على كیفیة بناء األداة الخاصة بالدراسة   ) ب

بیان استخدام األبناء لشبكات ، إذ تعد بعض ھذه الدراسات إحدى مصادر اشتقاق است

 بإعدادهالتواصل االجتماعي و انعكاساتھا على العالقات األسریة، الذي قامت الباحثة 

 .ة الحالیةو تطبیقھ في الدراس

في دول عدیدة و  أجریت، أنھا الدراسات إجراءحول مكان تالحظ الباحثة كذلك   ) ت

و لكن أغلبھا دراسات اجنبیة و القلیل  ،)عربیة أو أجنبیة (مختلفة من دول العالم 

 انعكاسات  ، وھذا وان دل على شيء فانما یدل على ان) وطني( محلي منھا ما ھو 

، أو على دولة دون اخرى ،مقتصرا على منطقة دون اخرىت لیس استخدام االنترن

وانما ھو ظاھرة عالمیة، خاصة فیما یتعلق األمر باستخدام شبكات التواصل 

 .االجتماعي

  :خالصة

وتنـــامي دورهـــا غم مـــن أن االنتشـــار الســـریع للشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي، علـــى الـــر 

إال أن المالحــــظ  ،...اجتماعیــــة واقتصــــادیة انعكاســــاتمــــا ترتــــب علــــى ذلــــك مــــن  الســــریع، و

لـم تكـن هنـاك فمازالـت محـدودة،  هـذه الشـبكاتللدراسات العربیة التـي تناولـت ظـاهرة اسـتخدام 

عــــن اســــتخدام األبنــــاء لشــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي تشــــمل جمیــــع المســــتویات أي دراســــات 

  .التعلیمیة و الفئات العمریة بالقدر الكافي
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  : تمهید

ساهمت التطورات المتالحقة في شبكة اإلنترنت في إیجاد شكل جدید من اإلعالم، 

تعددت تصنیفاته ومسمیاته لدى المهتمین والمختصین اإلعالمیین، الذي أطلقوا علیه اإلعالم 

، والمدونات، والمنتدیات االفتراضیة االجتماعیةالجدید، واإلعالم البدیل، الذي یشمل الشبكات 

  .والمجموعات البریدیة، وغیرها من األشكال واألنواع المتعددةاإللكترونیة 

وفقًا لذلك، فقد أنهت ثورة االتصال الجدیدة عددًا من المفاهیم كهرمیة االتصال،  و

الجدیدة  االتصالیةوحارس البوابة، وأحادیة مصدر الرسالة، كما استحدثت عددًا من المفاهیم 

، وغیرها من المفاهیم االجتماعي، والتشبیك فتراضیةاالالوسائط الرقمیة، والمجتمعات : مثل

 االتصالوالمصطلحات األخرى، والتي تدل في مجملها على مدى الوفرة والتنوع في وسائل 

  .الجدیدة

  :"في المفهومرؤیة "الشبكات االجتماعیة   .1

فتراضي منذ أن إلا الشبكات االجتماعیة والمجتمع اهتمام األكادیمي بقضایزداد اإلإ 

 ىوعبوره إل ،فتراضیةاحه في تأسیس جماعاته اإلشكل اإلنترنت فضاءه المعلوماتي ونج

الحیاة الیومیة للعدید فلقد أصبح اإلنترنت بتفاعالته جزء من  ،نتباهلإل ةالمالیین بصورة ملفت

نتباه عند راضي من المفاهیم التي تستوقف اإلولم یعد مصطلح المجتمع االفت ،من البشر

لكن أصبح  التحلیالت العلمیة و ىالمستو  ىنتشار لیس علإ عمومیة و ابح ذإذ أص سماعه

و لكن قبل الخوض في مفهوم  ،ید من المستخدمین لشبكة اإلنترنتالعد لدى متداوال امفهوم
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التفصیل و التدقیق في ، إرتأت الباحثة لدى الباحثینبصفة عامة الشبكات االجتماعیة 

  : المفهومهذا عرض 

 :(Network) الشبكة: أوالً 

الشبكة على أنها نظام المعلومات العالمي الذي یتصل ببعضه  فایز الشهري یعرف

 . أو لواحقه وتوابعه الفرعیة (IP) االنترنت بواسطة عناوین متفردة معتمدة على بروتوكول

بأنها عبارة عن وسیط ناقل للمعلومات بین أجهزة الكمبیوتر المتصلة  علي عسیريویعرفها 

 .به، بواسطة أنظمة تحكم في البیانات، وبروتوكوالت وعناوین خاصة

بأنها مجموعة من الحواسیب مرتبطة  وٕاسماعیل وصفي عبد اهللا الغامديكما عرفها 

 . بعضها ببعض لتكون شبكة عالمیة وشبكات االتصال

على أنها عبارة عن مئات المالیین من  مشعل القدهيللباحث  خرآف یتعر في و 

الحاسبات اآللیة حول العالم مرتبطة بعضها ببعض، ومع ترابط هذا العدد الهائل من 

الحاسبات أمكن إرسال الرسائل اإللكترونیة بینها بلمح البصر باإلضافة إلى تبادل الملفات 

  . والصور الثابتة أو المتحركة واألصوات

الشبكة ال تملكها دولة أو جهة حكومیة، بل تشرف علیها مجموعة من الشركات  و

وظیفتها وضع المقاییس  (International Society (ISOC) والمؤسسات تسمى

والمعاییر للشبكات التي تشرف علیها، فیستطیع أي حاسب آلي االرتباط بالشبكة والتواصل 

 . واإلرسال واالستقبال
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 :تتمیز بالتالي –التعاریف السابقة من  –فالشبكة 

  الدولة حدود المنطقة و نظام عالمي خارج اإنه. 

  عالم افتراضي تقني اإنه. 

  عتمد على بروتوكوالت لنقل المعلوماتت اإنه. 

  أجهزة اإللكترونیة إن االتصال یتم من خالل عناوین خاصة و. 

 :مصطلحات مرادفة -

وخاصة أنه مصطلح جدید، فال غرابة أن  غیر عربیة، (network) و بما أن اللفظة

 :تختلف الترجمة وتتباین فیما بینها، ومن المرادفات لمصطلحات الشبكة

  الشبكة العالمیة. 

  شبكة الویب العالمیة. 

  االنترنت. 

  الشبكة العنكبوتیة. 

  شبكة الشبكات. 

  التواصل: ثانیا 

 :لغة  -

 شيءٍ  ضم على یدل واحد أصلٌ  :والالم والصاد الواو" فإن وصل، مادة إلى بالرجوع

وصل  و ،صلة یصلها رحمه فالن وصل" الهجران ، ِضد والَوْصلُ  ،"َیْعَلَقه َحتى شيءٍ  إلى
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 التصارم، و ضد : التواصل و". "بالصیام الصیام واصلت و وصًال، یصله بالشيء الشيء

  )07، 2011:ماجد رجب العبد سكر( "صاحبك إلى ترسلها ، الرسالة : الوصل

 التي ، فالواصلة) و الُمْستوصلة  الواصلة اهللا لعن( بكر أبي بنت أسماء حدیث ومن

 ."ذلك بها ُیفعل التي المستوصلة و الشعر تصل

 االقتران واالتصال لغة، بالتواصل المراد أن یتضح اللغویة، المعاني لهذه استناًدا

 .والمعنى الداللة في تشابًها هناك أن یتبین كما واإلعالم، واإلبالغ الجمع و وااللتئام والصلة

 ،"َتَواُصل" لكلمة المعنى ذات تقرر لسردها المقام یتسع ال أَخرُ  وقوامیُس  معاجمُ  وثّمة

 وضدّ  التقاطع، ضدّ  التواصل بأنّ  القول تقریر یمكن فإّنه علیه، وبناءً  ،"تصارم"  وكلمة

حسبما ذكر ماجد رجب  التواصل فإنّ  آخر، وبتعبیر الهجر، وضدّ  التخاصم، التدابر، وضدّ 

 عن المنبثق والتكامل التفاعل أشكال جمیع" اللغةّ  في یعني )7،ص2011( العبد سكر

 التي "الرحم صلة" لكلمة المتضمن المعني إلى استناًدا والعنایة والرعایة، والرفق، اإلحسان،

 ذوي من األقربین إلى اإلحسان واألصول، والفقه والتفسیر باللغة العلم أهل عاّمة عند تعني

 ".وأساءوا بعدوا وٕان ألحوالهم والرعایة بهم، والرفق علیهم، والعطف واألصهار، النسب

 و الربط معنى إلى تشیر إلیه، تشیر ما بین من المعاني،شار أن هذه كما أ و

 هذه التواصل، مفهوم علیها بنيی التي التفاعل صیغة تغذیها التي النواة نفس هي و االلتحام،

  .التجاذب یحصل حتى األقل على طرفین تستدعي التي الصیغة
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 :اإلسالمي المنظور من االجتماعي التواصل مفهوم -

 النصوص تفسیر و البشریة، التفاعالت فهم في أساسیة إجرائیة تقنیة التواصل یعتبر

 الجزم یمكن بالتالي و واإلرسال، واالتصال التواصل طرائق وكل اإلعالمیة، الخبرات و

 و أسالیبه و الخاصة ومقوماته تقنیاته له بذاته، قائًما علًما أصبح التواصل إن :بالقول

 منه تستقي الذي المتسع الوعاء و المعین بمثابة نفسه الوقت في وهو له، المحددة أشكاله

 التي غایاتها تحقیق و أهدافها إنجاز أجل من الوسائل و التقنیات الفنون و العلوم باقي

 . رسمتها

 من النابع اإلیجابي التفاعل إلى یشیر اإلسالمي المنظور في التواصل مفهوم إن

 حواس باستعمال الحق إلى للوصول المنطلق هو و اآلخر، مع التفاهم خلق في صادقة رغبة

یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و " :تعالى اهللا فقول التواصل،

 ،)13االیة : سورة الحجرات ( " قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا اتقاكم إن اهللا علیم خبیر 

 .التواصل عملیة علیهم ما یسهل هو و أصلهم بوحدة الناس بتذكیر منه یستفاد

 الناس جعل من المراد بأن اآلیة هذه عانيالم روح في األلوسي الدین شهاب فسر فقد

لتعارفوا ":التعارف قائًال  هو وقبائل شعوًبا بعًضا بعضكم لیعرف كذلك جعلناكم أي للجعل علة

 .والقبائل باآلباء لتفاخروا ال والتوارث األنساب وتبینوا األرحام فتصلوا."

 وقبائل وأصهارا  أنساًبا واألنثى الذكر بین الخلق اهللا خلق " :بقوله القرطبي فسرها وقد

 . قدرها التي للحكمة التواصل بها وجعل التعارف، منها لهم وخلق وشعوًبا،
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 نزعة تقتضیها حیویة وحاجة فطري سلوك ببعضهم الناس اتصال فإن هنا من

 ُیراد برسالة اإلیمان على یقوم اجتماعي تفاعل هو مثلما العیش، وضرورات التعارف

 .إیصالها

 عن ناهیك الفهم، وسوء اللبس و ٕازالة واإلقناع والتوضیح التعریف یتضمن واالتصال

 .اآلخرین مع التعاون في الرغبة و ٕابداء التعاطف، روح ترجمة خالله من یمكن أسلوًبا كونه

 اجتماعي نسق داخل الناس بین تحدث التي العالقة إلى یشیر التواصل فإن وعموًما؛

 األفراد بین الشخصي اللقاء خالل من مباشر بشكل یتم وقد أنساق، مجموعة بین أو معین،

 أو المرئیة أو المطبوعة أو المسموعة الكلمة بواسطة مباشر غیر بشكل أو والجماعات،

 حیث من أما األخرى، واألنشطة الوسائل من غیرها أو الصور طریق عن أو اإللكترونیة،

 إقلیمیة أو محلیة أخرى وجماعة جماعة أو شخص بین أو شخصین، بین یحدث فقد حجمه،

 . دولیة أو

 :اصطالًحا التواصل -

 من الناحیة، )08 ،2011( ماجد رجب العبد سكرحسب  للتواصلنجد 

  :مفهومانیة صطالحإلا

 .فیها المشاركین العالقة طرفي بین المتینة العالقة استمرار یعني مفهوم -أ

 .جدید من تعود حتى تنقطع ال حیة عالقة في اآلخر على الذات انفتاح -ب
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 یمثل منهما كل األقل على فردین بین عالقة"بأنه هللا،انصر  عمر الدكتور عرفه و

 دولتین، أو فردین، بین عالقة بناء یعني التواصل أن النفس، إلیه ترتاح والذي  "نشیط ذات

  ).8ص: نفس المرجع أعاله ( .الطرفین بین المتبادلة المنفعة مما یحقق مجتمعین، أو

  :(Social)االجتماع : ثالثا 

 :لغة  -

 َتَضام على یدل واحد، أصلٌ  والعین والمیم الجیم" أن، نجد جمع مادة في بالنظر

 لبني جماع وفالن " ، "شتى قبائلَ  من اُألشاَبةُ  والُجماع َجْمًعا، الشيءَ  َجَمْعتُ  الشيء،یقال

ماجد "( فیها الّناس الْجِتماع :ُجُمَعةً  الُجُمَعةُ  وسمَیِت  رأیه، على ویعتمدون إلیه یأوون فالن؛

  ). 8ص :2011:رجب العبد سكر

 یقال بعض، من بعضه بتقریب الشيء ضم الجمعو ذكر ماجد رجب العبد سكر أن 

نما المؤمنون الذین آمنوا باهللا و رسوله و إذا كانوا معه على إ" :تعالى قال فاجتمع، جمعته

 اخطیر  اأمر  هناك أن أي).62االیة : سورة النور ( " أمر جامع لم یذهبوا حتى یستأذنوه 

  .جمعهم األمر فكأن ، الناس له جتمعإ

إن في ذلك آلیة لمن خاف عذاب اآلخرة ذلك یوم مجموع له الناس و " :تعالى وقال

  .جمعوا قد الناس أن أي ،)103اآلیة : سورة هود ( " ذلك یوم مشهود
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ظواهره ونظمه وبنیته، ودراسة العالقات وعلم االجتماع علم یهتم بدراسة المجتمع في 

بین أفراده، دراسة علمیة وصفیة تحلیلیة، أو باختصار هو دراسة الحیاة المشتركة بین 

 .الناس

 هو اجتماع األجساد، و واالجتماع له صور شتى منها ما ورد في التعاریف السابقة و

اجتماع فكري على فكرة  هناك ما تبادر للذهن عند إطالق لفظ االجتماع، و هو السائد و

هي صور تكثر لالستشهاد في األمور االجتهادیة كقولك اجتمع قول  قول واحد و واحدة و

هي االجتماع االفتراضي التقني  هناك صورة حدیثة هي مناط الدراسة و الفقهاء على كذا، و

  .اختالف األفكار عبر قنوات االتصال المختلفة مع تباعد األجسام و

 :اصطالًحا االجتماعي -

 یحددها التي الصالت تلك اجتماعیة؛ صالت من مكون نسیج عن عبارة االجتماع و

 مشترك؛ رابط بینها یربط األفراد من مجموعة هو أو ، "الجانبین بین المتبادل اإلدراك 

ماجد ( بینهم فیما بها معترف منتظمة عالقات في حیاتها تنظم مشتركة عیشة تعیش یجعلها

  ). 9 ،2011:سكررجب العبد 

   : شبكات التواصل االجتماعي: رابعا 

لكن هذا هو المصطلح المتعارف ) Social Media(باللغة االنجلیزیة یطلق علیها 

أي الترابط الشبكي االجتماعي و ) Socail Networking(علیه، كما نجد مصطلح آخر 

  )الموقع االلكتروني: علي محمد بن فتح محمد.( هو ادق



 جتماعيلتواصل اإلالفصل الثالث                                        شبكات ا
 

 
65 

الذي كتب الكتاب األول ) Rhngold )1993 رینجولد هاواردو یرجع المفهوم إلى 

الذي عرف  و  virtual communityالرائد في هذا السیاق بعنوان المجتمع االفتراضي  و

تجمعات اجتماعیة تشكلت من أماكن متفرقة في أنحاء العالم " أنه  ىالمجتمع االفتراضي عل

البرید اإللكتروني یتبادلون  بینهم عبر شاشات الكمبیوتر ویتواصلون فیما  یتقاربون و

یحدث  یكونون صداقات یجمع بین هؤالء األفراد اهتمام مشترك و المعارف فیما بینهم و

وتتم هذه التفاعالت عن ,بینهم ما یحدث في عالم الواقع  من تفاعالت ولكن لیس عن قرب 

ولید ( ".حركات التشكل االفتراضیة هم فيطریق آلیة اتصالیة هي اإلنترنت الذي بدوره سا

  ).3، ص 2012: رشاد زكي 

اإلفادة فحسب  ىمستو  هیل التفاعالت االجتماعیة لیس علىفقد نجح اإلنترنت في تس

مواقع الكترونیة تسمح البعض أنها  هافلقد عرف ،الشبكات االجتماعیة ىكن على مستو ل و

شبكات اجتماعیة من خاللها یقومون بإنشاء لألفراد بالتعریف بأنفسهم و المشاركة في 

  Xue Bai a and Oliver Yao: 2010; p02) (عالقات اجتماعیة 

مفهوم الشبكات االجتماعیة في أنها منظمة عصرانیة  ) Swite )2009لقد أوجز  و

  .الممارسة  اإلدارة و غیرت في أسلوب الحیاة من حیث األسلوب و

 المواقع على شبكة االنترنت العالمیةو هي مصطلح یطلق على مجموعة من 

(World Wide Web) تتیح التواصل بین األفراد في بیئة مجتمع افتراضي، یجمعهم ،

نة، في نظام عالمي لنقل المعلومات و تصّنف االهتمام أو االنتماء لبلد أو مدرسة أو فئة معی
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األولى نظرا العتمادها ألنها بالدرجة  2.0الشبكات االجتماعیة ضمن مواقع الویب  مواقع

الشبكات  كما تتنّوع أشكال وأهداف تلك. مستخدمیها في تشغیلها وتغذیة محتویاتها على

حول العالم وبعضها  االجتماعیة، فبعضها عام یهدف إلى التواصل العام وتكوین الصداقات

ومنحصر في مجال معین مثل  اآلخر یتمحور حول تكوین شبكات اجتماعیة في نطاق محدد

شبكات المحترفین وشبكات المصورین ومصممي الجرافكس، وتقوم الفكرة الرئیسیة للشبكات 

االجتماعیة على جمع بیانات األعضاء المشتركین في الشبكة ویتم نشر هذه البیانات علنًا 

والذین یبحثون عن ملفات أو  على الشبكة حتى یتجمع األعضاء ذو المصالح المشتركة

  الخ... صور 

شبكة مواقع فعالة تعمل على تسهیل الحیاة االجتماعیة بین مجموعة من  أي أنها 

المعارف واألصدقاء ، كما تمكن األصدقاء القدامى من االتصال بعضهم البعض وبعد طول 

سنوات وتمكنهم أیضا من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور وغیرها من اإلمكانات 

 .التي توطد العالقة االجتماعیة بینهم

 social networking) شبكات االجتماعیةأن  :(ODLIS) قاموس و یشیر

service)    خدمة إلكترونیة تسمح للمستخدمین بإنشاء وتنظیم ملفات شخصیة لهم، كما

   .تسمح لهم بالتواصل مع اآلخرین

 مصطلح یطلق على مجموعة من المواقع على شبكة أنها مازن الدرابویصفها  

التواصل بین  تتیح 2.0الجیل الثاني للویب أو ما یعرف باسم ویب اإلنترنت ظهرت مع 
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بلد ، ( شبكات انتماء  األفراد في بیئة مجتمع افتراضي یجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو

خدمات التواصل المباشر مثل  كل هذا یتم عن طریق) الخ ... جامعة ، مدرسة ، شركة 

لآلخرین ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم  الشخصیةإرسال الرسائل أو االطالع على الملفات 

  ).2009: مازن الدراب (  التي یتیحونها للعرض

أنها عبر  حلقات اجتماعیة كما في الحیاة الیومیة، إنما الفرق و منهم من یرى أنها

ودردشات  االنترنت وهي تضم مواضیع خاصة وعامة من كتابات وصور وأفالم

مجتمع یتم إنشاؤه على االنترنت یتم من  أنها أو، ) http://www.aljbor.net(.وتعارف

خالله تبادل المعلومات واألفكار وكل ما هو جدید مع األصدقاء و یسمح للناس بالتفاعل 

   http://www.edutopia.org )(،حول فكرة أو موضوع أو هدف معین 

 االتصالإحدى وسائل  هي االجتماعيمواقع التواصل أن  سلیم حاتم العالونةویرى 

الجدیدة، من خالل شبكة اإلنترنت، التي تسمح للمشترك أو المستخدم من التواصل مع 

، 2012: حاتـم سـلیم العالونة.( اآلخرین، وتقدم خدمات متنوعة في العدید من المجاالت

11(  

 شبكة عبر خدمات هي االجتماعیة الشبكات مواقع 2007 إلیسون و بوید وحسب

  : بـ لألفراد تسمح األنترنیت

 .محدد نظام خالل من عامة شبه أو عامة شخصیة بناء   -

 .االتصال یشاركونهم ینلذا بالمستخدمین خاصة الئحة توضیح   -
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 نفس خالل بآخرین الخاصة والقوائم الخاصة بهم التصاالتا  قائمة اجتیاز و عرض  -

  )45، 2011/2012: مریم نریمان نومار( النظام

هي األخرى ان شبكات  )46، 2011/2012( مریم نریمان نومار ترى كما

التواصل في مجتمع  لألفرادمجموعة من المواقع التي تتیح :" التواصل االجتماعي هي 

من خالل هذه المواقع  األفرادو یتبادلون فیه االهتمام ، و یقوم  بأنفسهمافتراضي یعرفون فیه 

و غیرها من النشاطات التي یستقبلون  هاتالفیدیو نشر عدد من المواضیع و الصور و 

تعلیقات علیها من طرف المستخدمین الذین ینتمون لهذه الشبكات و یمتلكون روابط مشتركة 

  ."  آخر إلىو تتیح هذه المواقع العدید من الخدمات التي تختلف من موقع 

أقارب ، ( هي عملیة التواصل مع عدد من الناس  محمد فنخور العبدليو یعرفها  

عن طریق مواقع وخدمات إلكترونیة توفر سرعة توصیل ) زمالء ، أصدقاء ، أو كل ما سبق 

المعلومات على نطاق واسع ، فهي مواقع ال تعطیك معلومات فقط ، بل تتزامن وتتفاعل معك 

لك ُتكون أسلوب لتبادل أثناء إمدادك بتلك المعلومات عن من في نطاق شبكتك ، وبذ

 ).5س، /د: محمد فنخور العبدلي ( المعلومات بشكل فوري عن طریق شبكة اإلنترنت 

على أنها عبارة عن مئات المالیین من الحاسبات  مشعل القدهيلباحث و یعرفها ا

اآللیة حول العالم مرتبطة بعضها ببعض، ومع ترابط هذا العدد الهائل من الحاسبات أمكن 

إرسال الرسائل اإللكترونیة بینها بلمح البصر باإلضافة إلى تبادل الملفات والصور الثابتة أو 

  . المتحركة واألصوات
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 متفاعلة مفتوحة اجتماعیة بنیة تخلق تواصلیة قنوات أنها "لكاستا"  وجاء على لسان 

أو  تحدید صعوبة إلى اإلشارة مع هذا البنیة، هذه بشكل المساس دون ، االبتكار على قادرة

 و التقني التطور خالل من المبتكرة االجتماعیة الخالیا لهذه معین بهدف اإللمام

  ) 2012،02:ایمان بن دعدوش .(المعلوماتي

من  تعدد و اختلفالشبكات االجتماعیة  تعریف  أن ةالسابق اتیتبین من التعریف

اختالف البعض و لبعض منها في بعض النقاط من جهة، ، كما نجد اشتراك اباحث آلخر

في مجملها على ترتكز  أغلبیتهاالتمعن جیدا في هذه التعریفات نرى أن  أثناءو ، اآلخر

هذا المجتمع  أفراد، في حین یركز آخرون على العالقات التي تربط بین تشكیل هذه الشبكات

االفتراضي و عن مدى تفاعلهم مع بعضهم البعض، بینما یركز البعض اآلخر على الهدف 

، و مما ز على الخدمات المقدمة من خاللهاو منهم من ركمن وراء تصفح هذه الشبكات 

تتمیز عن غیرها من المواقع في ن هذه الشبكات یجعلنا نرى كذلك من خالل هذه التعریفات ا

  :الشبكة العنكبوتیة بعدة میزات، من أبرزها

من التواصل في مجتمع افتراضي تقني  اجتماعیة خلق جو إلإن هدف المواقع ا  -

نوع معین من ( دول مختلفة على موقع واحد من مناطق و ،یجمع مجموعة من األشخاص

  .تتفق لغتهم التقنیة مستویاتهم ، و وتختلف وجهاتهم  ، )هذه المواقع

إن االجتماع یكون على وحدة الهدف سواء التعارف أو التعاون أو التشاور أو   -

  .االكتشاف تكوین عالقات جدیدة، أو حب لالستطالع و لمجرد الترفیه فقط و
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یكتب  یقرأ و یستقبل و إن الشخص في هذا المجتمع عضو فاعل، أي أنه یرسل و -

 االطالع فقط،  یتحدث، فدوره هنا تجاوز الدور السلبي من االستماع و یسمع و و یشارك، و

في هذه الشبكات دور الرقیب فقط، أي  (administration) دور صاحب الموقع و

  .محاولة توجیه الموقع للتواصل اإلیجابي االطالع و

  

  

  

 :أهمیة شبكات التواصل االجتماعي .2

من خالل التعریفات السابقة الخاصة بشبكات التواصل االجتماعي  یمكن بسهولة 

استنتاج أهمیة هذه الشبكات في إتاحة المجال واسًعا أمام اإلنسان للتعبیر عن نفسه 

ومشاركة مشاعره وأفكاره مع اآلخرین، خاصة وأن هناك حقیقة علمیة وهي أن اإلنسان 

اجتماعي بطبعه وبفطرته یتواصل مع اآلخرین وال یمكن له أن یعیش في عزلة عن أخیه 

  .اإلنسان

البحوث العلمیة أن اإلنسان ال یستطیع إشباع جمیع  وقد أثبتت كثیر من الدراسات و 

حاجاته البیولوجیة والنفسیة دون التواصل مع اآلخرین فحاجاته هذه تفرض علیه العیش مع 

أما االحتیاجات االجتماعیة فال یمكن أن تقوم أساًسا دون . اآلخرین إلشباع هذه الحاجات

 مالحظة: 

التواصل االجتماعي واإلعالم الجدید، واإلعالم البدیل،  أو شبكات ھناك تداخل بین مفھوم مواقع

  .وھكذا ...الثاني والثاني محل األولن یحل المفھوم األول محل أومن الممكن واإلعالم االجتماعي، 
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المحیط االجتماعي ولذلك فاإلنسان كائن اجتماعي بطبیعته ال یمكن أن تواصل إنساني مع 

  .)2، 2013:حمزة اسماعیل ابو شنب ( .یعیش بمفرده

  

 :النفاذ للشبكة النشأة و" أیدیولوجیا الشبكات االجتماعیة  .3

 ،الممارسات العملیة ىعلى مستو  التنظیر و الفكر و ىتتباین األیدولوجیا على مستو    

امتد الحدیث  و ،الجماعات التفاعل العملي لألفراد و االیدیولوجیا بوابه السلوك وتعتبر  و

 و ،)14-12، 2012( ولید رشاد زكيفهذا ما لمح الیه عنها في السیاقات االفتراضیة 

  : حولذلك 

  :أیدیولوجیا نشأة الشبكات االجتماعیة 1.3      

لالعتبارات لكن منشأها األصلي یخضع  ونشأ الشبكات االجتماعیة من فراغ ال ت  

تنشأ بناء  معینة، و  اأو جماعات یتبنوا أفكار  االشبكة سواء كانوا أفراد وااألیدیولوجیة، فمؤسس

لكن قد  ، ولشبكي، هذا ال یعني أن هناك استاتیكیة في البناء اهذه األفكار الشبكة ىعل

یدیولوجیا المسیطرة على تفكیرهم تتغیر الوجهات الفكریة لمؤسسي الشبكة تبعا لتغیر اال

هنا  )12، 2012( ولید رشاد زكي یضرب  ، وأن األیدیولوجیات لیست حتمیة خاصة و

 Mark  مثال ألیدولوجیا الشبكات من خالل نموذج شبكة الفیس بوك حیث أسس الموقع

Zuckerberg  كانت فكرته األیدیولوجیة في رفارد األمریكیةهو طالب في جامعة ها و ،

إنشاء الموقع خوفه من أن إدمانه لإلنترنت یجعله یفقد أصدقائه بعد االنتهاء من الدراسة 
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هذه الفكرة األیدیولوجیة التي سیطرت علیه  ىبناء عل face bock  الجامعیة فأسس موقع 

ه طالب المدارس ثم توسع الموقع لیضم في طیات .عشرون عاما قتئذ ثالثة و وكان عمره و

  .أن أصبح یمثل أكبر مواقع الشبكات العالمیة ىاتسع الموقع إل الجامعات، و و

وعة األطر الفكریة التي سیطرت یتضح من هنا أن التأسیس ظهر من خالل مجم   

   .فكر هذا الشاب  ىعل

 :الشبكة ىأیدیولوجیا النفاذ إل 2.3

ولید رشاد ، و هذا ما تحدث عنه سیاقاتهال عن ال تعمل الشبكات االجتماعیة بمعز    

بمعني أدق ال تعمل الشبكات االجتماعیة بمعزل عن المجتمع ، )12، 2012( زكي 

 ىمع االفتراضي منذ نشأته ترتكز علإذا كانت الفرضیة األساسیة للمجت و .االفتراضي

تماعیة یحتكموا مشاركة االهتمامات، فإن األفراد أو الجماعات عند النفاذ إلي الشبكات االج

عنصر اختیار یستمد  ىینطوي عل اأیدیولوجی اإلي االهتمامات ، التي تعد بدورها محدد

إمكانیة الدخول  ىتجدر اإلشارة أیضا إل مرجعیته من األطر الفكریة الحاكمة للمستخدمین، و

 و. معتقدات أو أفكار الفرد ىذلك تبعا للتغیرات التي تطرأ عل و ،الشبكةمن الخروج  و

فإذا . المقصود هنا أن هناك قد كبیر من المرونة والحریة في الدخول والخروج من الشبكة

كان الفرد في تفاعالته الواقعیة محكوم بعوامل األیدیولوجیا المحكومة بجدران الزمان 

والمكان، فإن التفاعالت التي تتم في إطار الشبكات االجتماعیة تتحرر فیها األایدیولوجیا من 
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لزمان والمكان ولكنها لم تستطع أن تنفك عن أصولها الفكریة التي تمنح الفرصة إلى حواجز ا

 .النفاذ أو الخروج أو عدم االشتراك

  :میثودلوجیا الشبكات االجتماعیة 3.3

إذا كان تأسیس  ارتبطت الشبكات االجتماعیة بتطور اإلنترنت ومجتمعه االفتراضي و   

الفكریة الحاكمة لسلوك األفراد والجماعات المؤسسة  الشبكات االجتماعیة مرتبط باألطر 

مستوي  ىالمتأمل واقع البحوث العلمیة عل ، فإنأیضا بأسباب النفاذ إلي الشبكات ومرتبط

اجتماعیة  العلوم اإلنسانیة یدرك أنها اتخذت من المجتمع االفتراضي بما یحویه من شبكات

في تطویر منهجیات  –ال زالت  و – اتحدی، و واجهت هذه العلوم قبلة للدراسات العلمیة

تفسر ما یحدث داخل التفاعالت االفتراضیة، فالنشأة األیدیولوجیة استدعت  علمیة تدرس و

 ىقتضب عرض بعض األوجه المنهجیة علبشكل م سیحاول الباحث و الدراسة العلمیة و

  :علمي لدراسة الشبكات االجتماعیة الصعید ال

  :جتماعیةمنهجیة تحلیل الشبكات اال  . أ

في دراسة الشبكات  تشیر وجهات النظر إلي ضرورة الحاجة إلي أدوات بحث متقدمة     

من ضمن األدوات ما وصفه  ، و Van Der Hulstهیلست  حد تعبیر  ىاالجتماعیة عل

بأسلوب تحلیل الشبكات االجتماعیة حیث أشار إلي أن هذا التحلیل یعد منهجیة أكثر من 

طبیقات التي تسمح بت هذا التحلیل فحص األبنیة االجتماعیة المعقدة و، یستهدف كونه نظریة

الكثیر من الرسوم البیانیة ، وتستخدم التقنیات الحسابیة التي یتم من  ىتشمل عل ، وواسعة
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االرتباطات  و –التي تمثل المسجلین في الشبكات  –خاللها تحلیل األنماط العالئقیة للعقد 

تخرج هذه الحسابات بمقاییس للبناء الشبكي  ، وحسابات الریاضیةبط مستندة إلى الأي الروا

الغرض  المشاركات، و األدوار االجتماعیة و أو بارامترات تحدد خصائص النشاط الشبكي و

 تحدید األساسي للتحلیل الشبكي یكمن في الكشف عن أنواع الروابط بین المسجلین، و

، مع األخذ في خصائص الشبكة ىالتركیز عل ىإل باإلضافة. البناء الشبكي المنافع والقیود و

االعتبار أن هذا التحلیل الشبكي قد یسهم في بناء السیناریوهات التي تخرج بنتائجها من 

  .العقد بین المجموعات تحلیل لالرتباطات و

  :تحلیالت األثنوجرافیة االفتراضیة  . ب

تعتبر المناهج الوصفیة االفتراضیة أحد الوسائل المنهجیة لدراسة الشبكات       

بصرف  و ،ا هي دراسة الحالة االفتراضیةاالجتماعیة  ومن أبرز التكتیكات التي تستخدم فیه

النظر عن وجهة االختالف عما كانت منهجیة دراسة الحالة أداة أم منهج فهي وسیلة مفیدة 

تستخدم دراسة الحالة  و ،التجمعات في السیاقات االفتراضیةاسة در  في تحلیل الشبكات و

تتم  تستهدف وحدة التحلیل فیها األفراد أو الجماعات، و و ،االفتراضیة داخل وسط اإلنترنت

هو اإلنترنت عبر أحد المواقع الشبكیة  االستجابات من خالل وسیط و جمیع المقابالت و

بیانات كیفیة یمكن من  ىتستهدف الوصول إل و ،جمع معلومات عن الفرد أو الجماعةل

من ضمن أدوات االثنوجرافیا االفتراضیة  و ،العقد الشبكیة خاللها تقدیم وصف للجماعات و

 ىتنقسم المالحظة إل و ،ات دراسة المجموعات عبر االنترنتالمالحظة التي تتم في سیاق
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 و drentea  درنتادراسة   التقنیةمن الدراسات التي استخدمت هذا  المالحظة بالمشاركة و

 ، حیث تمت دراسة جماعة لألمهات عبر الفضاء المعلوماتي و)cross )2005كروس 

كان  الرضاعة و الوالدة و األمهات عبر مراحل الحمل و ىالتي كانت تقدم النصائح إل

ك كما أن هنا ،استخدم تقنیة المالحظة بالمشاركة كروس أحد المشاركین في المجموعة و

  .مالحظات بغرض مشاركة تستخدم في بحوث الجماعات عبر اإلنترنت

  :تحلیالت البرید االلكتروني    . ج

سات المرتبطة استخدمت تحلیالت البرید االلكتروني  بشكل ملحوظ في الدرا  

، حیث یقوم الباحث باستئذان المجموعة أو القائمة البریدیة التي یبغي بالمجتمع االفتراضي

 ىتم في إطار المجموعة التي یدرسها، ثم یتولیقوم بجمع الرسائل البریدیة التي ت دراساتها و

مع األخذ في االعتبار تحدید الفترة الزمنیة التي یتم من خاللها  ،عملیة تحلیل هذه الرسائل

علمیة مستحدثة لتحلیل رسائل البرید االلكتروني  تقنیاتهناك  و ،جمع البرید االلكتروني

 أولف اجرینید من الباحثین المشغولین بدراسة المجتمع االفتراضي  منهم استخدمها العد

Agren  الذي استخدمه في تحلیل رسائل البرید االلكتروني لجماعة الصحفیین المبتدئین

الذي قسم تحلیالت البرید االلكتروني إلي تحلیالت من خالل مالحظات  السویدیة و

الدراسات التي استخدمت المالحظة بغیر من  و ،بالمشاركة ومالحظات بدون مشاركة

التي    Susan C.KINNEVYدراسة كینفي مشاركة في تحلیالت البرید االلكتروني 

 .أجراها على جماعة نشطاء السالم  
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  :المسوح االفتراضیة  . ح

أو دراسة األفراد داخل جماعة  ،حصر مواقع بذاتها ىتعتمد المسوح االفتراضیة عل     

و تجدر اإلشارة هنا أن فكرة العینة العشوائیة أمر  ،افتراضیة معینة داخل البنیة الشبكیة

لذلك تعتمد غالبا المسوح االفتراضیة على العینات العمدیة  ،صعب في المسوح االفتراضیة

و من أشهر األدوات المستخدمة في  .خاصة في ظل عدم توافر إطار لها ،في معظمها

هو أداة لجمع البیانات من السیاقات  و: المسوح االفتراضیة االستبیان االلكتروني

 الشبكة، و ىتوضع على أحد المواقع عل الذي یصمم الباحث استمارته و و. االفتراضیة

المبحوث ردها  ىة أو بریدهم االلكتروني، ثم یتولاألفراد عبر الشبك ىبط إلیرسل الباحث الرا

یفضل في االستمارة المسحیة  نفس الموقع أو البرید االلكتروني الذي یحدده الباحث، و ىإل

  .على اإلنترنت أن تكون جمیع األسئلة فیها مغلقة

ار التفاعالت المنهجیات التي تتم في إط من هنا یدرك المتأمل لواقع الدراسات و   

استوجبت تطویر منهجیات علمیة تواكب التغیر االفتراضي أنها  ىالشبكیة على المستو 

فكما أن تطور الشبكات سریع، فإن . السریع الذي یحدث في إطار التفاعل االفتراضي

یمثل ذلك التحدي الكبیر أمام  تطور المنهجیات البد أن یتواكب مع هذا التطور، و

  .دراسات المجتمع االفتراضي بشكل عام
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 :أنواع الشبكات االجتماعیة .4

االجتماعیة بتعدد الباحثین و المهتمین بهذا الباب و ذلك بأن  تتعد تقسیمات الشبكات

تبعًا للخدمة المقدمة أو للهدف  فمنهم من قسم هذه الشبكات ،كل منهم طریقته في التقسیم

 :من إنشائها إلى األنواع التالیة

 :سة، هياالهتمام إلى ثالثة أنواع رئی تقسیم الشبكات حسب االستخدام و/ 4-1

 لشخصیات محددة وأفراد ومجموعة أصدقاء تمكنهم من التعارف  شبكات شخصیة

 .(Face book) وٕانشاء صدقات بینهم، مثل

 تختص بفن معین وتجمع المهتمین بموضوع أو علم معین، مثل شبكات ثقافیة 

(Library thing) 

 وتدریبیة تهتم وتجمع أصحاب المهن المتشابهة لخلق بیئة تعلیمیة  شبكات مهنیة

 .(linked in) فاعلة، مثل

 :هي طریقة التواصل إلى ثالثة أنواع أیضًا، كما یمكن تقسیمها حسب الخدمات و/ 4-2

  شبكات تتیح التواصل الكتابي. 

  شبكات تتیح التواصل الصوتي. 

 شبكات تتیح التواصل المرئي.  

للتواصل حتى تلبي تتنافس الشبكات االجتماعیة الیوم في توفیر أكثر من طریقة  و

  .حاجات جمیع شرائح المجتمع االفتراضي
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 :هناك تقسیم ثالث، یقسم الشبكات االجتماعیة إلى قسمین/ 4-3

  شبكات داخلیة خاصة (Internal Social Networking): 

یمثل األفراد  اأو خاص امغلق امن الناس تمثل مجتمع ةتكون هذه الشبكات من مجموعت و

داخل شركة أو تجمع ما أو داخل مؤسسة تعلیمیة أو منظمة ویتحكم في دعوة هؤالء 

األشخاص فقط ولیس غیرهم من الناس للدخول للموقع والمشاركة في أنشطته من تدوین 

وتبادل آراء وملفات وحضور اجتماعات والدخول في مناقشات مباشرة وغیرها من األنشطة، 

 .(linked in) مثل شبكة

  شبكات خارجیة عامة (External Social Networking): 

هي شبكات متاحة لجمیع مستخدمي االنترنت، بل صممت خصیصًا لجذب  و

المستخدمین للشبكة ویسمح فیها للعدید من المستخدمین بالمشاركة في أنشطته بمجرد أن 

  .(Facebook) ةیقوم المستخدم بالتسجیل في الموقع وتقدیم نفسه للموقع، مثل شبك

و تصنفها كل من الباحثة أمینة عادل سلیمان السید و هبة محمد خلیفة عبد العال 

  ):12، 2009: هبة محمد/ أمینة عادل( إلى

 :نوع أساسي  . أ

المراسالت  ملفات شخصیة للمستخدمین و خدمات عامة مثل و هذا النوع یتكون من

و النصوص و  الشخصیة و مشاركة الصور و الملفات الصوتیة و المرئیة و الروابط
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أو النطاق الجغرافي مثل  المعلومات بناًء على تصنیفات محددة مرتبطة بالدراسة أو العمل

 .هاي فایف و ماي سبیس و فیس بوك مواقع

 :مرتبط بالعمل  . ب

بشكل  و هو من أنواع الشبكات االجتماعیة األكثر أهمیة و هي تربط أصدقاء العمل

تتضمن  احترافي و أصحاب األعمال و الشركات و تتضمن ملفات شخصیة للمستخدمین

 .بالعمل معهم سیرتهم الذاتیة و ما قاموا به في سنوات دراستهم و عملهم و من قاموا

 :ممیزات إضافیة  . ت

 Micro الجتماعیة توفر ممیزات أخرى مثل التدوین المصغرهناك بعض الشبكات ا

Blogging  برایت كایت و الشبكات الجغرافیة مثل موقع بالرك و تویتر مثل موقع . 

 :الشبكات العربیة  . ج

حیث أنه تم  )عربیز(من أشهر الشبكات العربیة حالیا هي الشبكة االجتماعیة العربیة 

مخصصة للعرب في ألمانیا فقط، لكنها  كانت و 2009إنشاءها منذ شهر فبرایر من عام 

الجدیر بالذكر أن هناك مواقع اجتماعیة عربیة أخرى  بسرعة بین الدول العربیة، انتشرت و

فال یوجد فیها رقابة على جودة المعروض فیها كصور وملفات مخلة  لكنها فقدت السیطرة

  .المبادئ العربیةبینما موقع عربیز فیعتبر محافظا على ... باآلداب العامة
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 :ةعربیالالشبكات االجتماعیة   . ث

لمنافسة  هناك بعض الشبكات االجتماعیة العربیة التي ظهرت مؤخرًا و لكنها ال ترقى

الشبكات االجتماعیة  الخدمات التي تقدمها الشبكات االجتماعیة الكبرى و من أمثلة تلك

طورت في نظامها شبكة اجتماعیة و هو من أكبر و أشهر المواقع و التي " مكتوب "العربیة

 األخرى مستخدمي الموقع و تقدم لهم العدید من الخدمات ، و من الشبكات العربیة تجمع

  . arabiz عربیز من المواقع حدیثة العهد هو كما ذكرنا أعاله موقع و إكبس و فایع

 :الشبكات االجتماعیة و األعمال  . ح

هناك  بین األصدقاء و األشخاص بلال تتوقف الشبكات االجتماعیة فقط عند الربط 

األشهر على  شبكات تجمع صناع األعمال و أصحاب الشركات و العاملین بها و المثال

حرفة  150ملیون مستخدم و أكثر من  20و الذي جمع أكثر من  لینكد إن ذلك موقع

 .مختلفة

و  تعلیمه و من خالل تلك الشبكات یمكن للمستخدم كتابة سیرته الذاتیة في مجال

عمل جدیدة فیما  عمله و یمكن أن یدعو أصدقاءه لتزكیته ألشخاص آخرین لبدء مجاالت

بمستقبل كبیر بعیدًا عن صراع  بینهم ، لذلك فتلك الشبكات تعتبر من المجاالت التي تتسم

  . الشبكات االجتماعیة الكبرى
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 :ممیزات الشبكات االجتماعیة .5

 :ممیزات منها، ما یلي ةتتمیز الشبكات االجتماعیة بعد

حیث تلغى الحواجز الجغرافیة والمكانیة، وتتحطم فیها الحدود الدولیة،  :العالمیة   . خ

 .حیث یستطیع الفرد في الشرق التواصل مع الفرد في الغرب، في بساطة وسهولة

فالفرد فیها كما أنه مستقبل وقارئ، فهو مرسل وكاتب ومشارك، فهي  :التفاعلیة   . د

وتعطي حیز  - التلفاز والصحف الورقیة –لمقیتة في اإلعالم القدیم تلغي السلبیة ا

 .للمشاركة الفاعلة من المشاهد والقارئ

فیستخدمها الطالب للتعلم، والعالم لبث علمه وتعلمي  :التنوع وتعدد االستعماالت   . ذ

 .وهكذا... الناس، والكاتب للتواصل مع القراء

تستخدم باإلضافة للحروف وبساطة اللغة، فالشبكات االجتماعیة  :سهولة االستخدام   . ر

 .تستخدم الرموز والصور التي تسهل للمستخدم التفاعل

اقتصادیة في الجهد والوقت والمال، في ظل مجانیة االشتراك  :التوفیر واالقتصادیة   . ز

والتسجیل، فالفرد البسیط یستطیع امتالك حیز على الشبكة للتواصل االجتماعي، 

  .صحاب األموال، أو حكرًا على جماعة دون أخرىولیست ذلك حكرًا على أ

إضافة إلى هذه المیزات التي سبق ذكرها  هناك میزات أخرى حصرتها الدكتورة بشرى 

  :جمال الراوي في النقاط التالیة 
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المرونة وانهیار فكرة الجماعة المرجعّیة بمعناها التقلیدي، فالمجتمع االفتراضي ال یتحّدد  -1

بالجغرافیا بل االهتمامات المشتركة التي تجمع معًا اشخاصًا لم یعرف كٌل منهم اآلخر 

 . بالضرورة قبل االلتقاء إلیكترونیاً 

عات االفتراضّیة، فهي مجتمعات ال لم تعد تلعب حدود الجغرافیا دورًا في تشكیل المجتم -2

 .تنام، یستطیع المرء أن یجد من یتواصل معه في المجتمعات االفتراضّیة على مدار الساعة

ومن سماتها وتوابعها أّنها تنتهي إلى عزلة، على ما تعد به من انفتاح على العالم  -3

نحن معا، لكّننا " لشیري تیركلهذه المفارقة یلّخصها عنوان كتاب . وتواصل مع اآلخرین

لماذا أصبحنا ننتظر من التكنولوجیا أكثر مما ینتظر بعضنا من : وحیدون/ وحیدانً 

،  فقد أغنت الرسائل النصّیة القصیرة، وما یكتبون ویتبادلون على الفیسبوك والبالك "؟بعض

ّل من هنا لم تعد صورة األسرة التي تعیش في بیت واحد بینما ینهمك ك. بیري عن الزیارات

فرد من أفرادها في عالمه االفتراضي الخاص، لم تعد مجّرد رسم كاریكاتیري، بل حقیقة مقلقة 

  .تحتاج مزیدا من االنتباه واالهتمام

  . ال تقوم المجتمعات االفتراضّیة على الجبر أو اإللزام بل تقوم في مجملها على االختیار -4

وقواعد لضمان الخصوصّیة والسرّیة، قد  في المجتمعات االفتراضّیة وسائل تنظیم وتحّكم -5

یكون مفروضا من قبل القائمین، وقد یمارس األفراد أنفسهم في تلك المجتمعات الحجب أو 

  .التبلیغ عن المداخالت والمواد غیر الالئقة أو غیر المقبولة
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ء بدایة من التمّرد على الخجل واالنطوا –أّنها فضاءات رحبة مفتوحة للتمّرد والثورة  -6

 . وانتهاء بالثورة على األنظمة السیاسّیة

تتسم المجتمعات االفتراضیة بدرجة عالیة من الالمركزیة وتنتهي بالتدریج إلى تفكیك  -7

وال یقتصر تفكیك الهوّیة على الهوّیة الوطنّیة أو القومیة بل یتجاوزها . مفهوم الهوّیة التقلیدي

ي احیان كثیرة بأسماء مستعارة ووجوه لیست إلى الهوّیة الشخصیة، ألنَّ من یرتادونها ف

  ..وجوههم، وبعضهم له أكثر من حساب

 : الشبكات االجتماعیة خدمات .6

هي خدمات تؤسسها و تبرمجها شركات كبرى لجمع المستخدمین واألصدقاء 

 و للبحث عن تكوین صداقات و البحث عن اهتمامات واألنشطة واالهتمامات أ ومشاركة

 . آخرینأنشطة لدى أشخاص 

تقدم مجموعة  مواقع ویب معظم الشبكات االجتماعیة الموجودة حالیًا هي عبارة عن

 و اإللكترونيالبرید  و الرسائل الخاصة و المحادثة الفوریة من الخدمات للمستخدمین مثل

و من الواضح أن تلك . و مشاركة الملفات و غیرها من الخدمات  التدوین و الفیدیو

و  االجتماعیة قد أحدثت تغّیر كبیر في كیفیة االتصال و المشاركة بین األشخاص الشبكات

من  و تلك الشبكات االجتماعیة تجمع المالیین. المجتمعات و تبادل المعلومات 

األغراض فهناك  الوقت الحالي و تنقسم تلك الشبكات االجتماعیة حسبالمستخدمین في 
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باإلضافة لشبكات التدوینات  شبكات تجمع أصدقاء الدراسة و أخرى تجمع أصدقاء العمل

 .المصغرة

  :الخدمات كالتالي أبرز تلك و یمكن ایجاز 

 ( Profile Page )الصفحات الشخصیة / الملفات الشخصیة   -أ 

 الملفات الشخصیة یمكنك التعرف على اسم الشخص ومعرفة المعلوماتومن خالل      

الشخصیة  الجنس ، تاریخ المیالد ، البلد ، االهتمامات والصورة: األساسیة عنه مثل 

لعالم الشخص،  و یعد الملف الشخصي بوابة الدخول.باإلضافة إلى غیرها من المعلومات

الشخص مؤخرًا، من هم  نك مشاهدة نشاطفمن خالل الصفحة الرئیسیة للملف الشخصي یمك

 .ذلك من النشاطات أصدقاءه وما هي الصور الجدیدة التي رفعها إلى غیر

  )( Friends/ Connectionsالعالقات / األصدقاء   - ب 

االجتماعیة  الشبكات. وهم بمثابة األشخاص الذین یتعرف علیهم الشخص لغرض معین     

بینما تطلق بعض  مضاف لقائمة أصدقائكعلى هذا الشخص ال" صدیق "  ُتطلق مسمى

على هذا " أو عالقة  اتصال" مواقع الشبكات االجتماعیة الخاصة بالمحترفین مسمى 

 .الشخص المضاف لقائمتك

 إرسال الرسائل   -ج 

سواء كان في قائمة  وتتیح هذه الخاصیة إمكانیة إرسال رسالة مباشرة للشخص،     

 .األصدقاء لدیك أو لم یكن
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 الصورألبومات   -د 

مئات  تتیح الشبكات االجتماعیة لمستخدمیها إنشاء عدد ال نهائي من األلبومات ورفع     

 .حولها الصور فیها وٕاتاحة مشاركة هذه الصور مع األصدقاء لالطالع والتعلیق

 المجموعات  - ه 

االجتماعیة خاصیة إنشاء مجموعة اهتمام، حیث یمكنك  تتیح كثیر من مواقع الشبكات    

وأهداف محددة ویوفر موقع الشبكة االجتماعیة لمالك  بمسمى معین إنشاء مجموعة

إلیها مساحة أشبه ما تكون بمنتدى حوار مصغر وألبوم صور مصغر  المجموعة والمنضمین

أو األحداث ودعوة  Events خاصیة تنسیق االجتماعات عن طریق ما یعرف بـ كما تتیح

 .عدد غیر الحاضرین تلك المجموعة له ومعرفة عدد الحاضرین من أعضاء

 الصفحات   -و 

تعمل حالیاً   ابتدعت هذه الفكرة الفیس بوك ، واستخدمتها تجاریاً  بطریقة فّعالة حیث     

التجاریة أو الفعالیات توجیه  على إنشاء حمالت إعالنیة موّجهة تتیح ألصحاب المنتجات

تقطاع مبلغ عن كل المستخدمین وتقوم الفیس بوك باس صفحاتهم وٕاظهارها لفئة یحددونها من

قبل أي مستخدم قام بالنقر على اإلعالن ، تقوم فكرة الصفحات  نقرة یتم الوصول لها من

یتم فیها وضع معلومات عن المنتج أو الشخصیة أو الحدث ویقوم  على إنشاء صفحة

ذلك بتصفح تلك الصفحات عن طریق تقسیمات محددة ثم إن وجدوا  المستخدمین بعد

  .الصفحة یقومون بإضافتها إلى ملفهم الشخصي اهتماماً  بتلك
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  :كیفیة عمل الشبكات االجتماعیة* 

 تقوم بالتسجیل في شبكة اجتماعیة. 1

   :تقوم بدعوة زمالئك بأكثر من طریقة . 2

    إدخال بریدهم االلكتروني وٕارسال دعوات لهم بشكل یدوي  -

االلكتروني لیقوم نظام الشبكة إدخال رقمك السري واسم المستخدم الخاص ببریدك أو   -

االجتماعیة بالتعرف على قائمة االتصال لدیك ومعرفة األشخاص المسجلین في الشبكة 

االجتماعیة من َمن هم في قائمة االتصال لدیك فیرشدك لملفاتهم الشخصیة ، وَمن منهم لم 

  .یسجل فیتیح لك إرسال دعوة لهم

االجتماعیة عن زمالئك عن طریق إدخال  تبحث في محرك البحث الخاص بالشبكةأو   - 

شبكة مدرستك أو جامعتك أو ( أسمائهم في محرك البحث ، أو تقوم بتصفح الشبكات 

 .لترى المنتمین لها وعن طریقها تصل لزمالئك أو أصدقائك) مدینتك 

 .صدیق جدید ُیضاف لقائمة األصدقاء لدیك . 3

أنك تعرف صدیق آخر ، فتقوم  من خالل االطالع على قائمة أصدقائه ، تجد . 4

 .بإضافته

 صدیقك ، یجدك في قائمة صدیق آخر له ویضیفك لقائمة أصدقائه. 5

تشارك في مجموعة اهتمام ، تتعرف على صدیق جدید تشترك معه في اهتمامات  . 6
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  .شبكات التواصل االجتماعي

  

ومما سبق نجد تأثیر واضح للشبكات االجتماعیة على مستخدمین االنترنت فهي 

 تلعب دور مهم لدیهم، هذا الدور یمكن تلخیصه بالمدة التي یقضیها المستخدم في تصفح

بضخها في  المعلومات التي یقوم المستخدمین

فیس /ماي سبیس/ رسم بیاني یقارن بین نسبة الوقت الذي یقضیه المستخدم في كل من جوجل

  بوك

نسبة في جانب الوقت الذي یمضیه مستخدم 

 2007ّمت بین شهر فبرایر للعام اإلنترنت ، ففي إحصائیة ت

، جوجل: تقارن النسبة التي یمضیها المستخدمین األمریكیین في تصفح 

الفصل الثالث                                        شبكات ا

 .مختلفة تضیفه لقائمة أصدقائك

شبكات التواصل االجتماعي استخداماحد  یمكن أليو بهذه الخطوات 

  :الشبكات االجتماعیة ومستخدمي االنترنت

ومما سبق نجد تأثیر واضح للشبكات االجتماعیة على مستخدمین االنترنت فهي 

تلعب دور مهم لدیهم، هذا الدور یمكن تلخیصه بالمدة التي یقضیها المستخدم في تصفح

المعلومات التي یقوم المستخدمینواستخدام الشبكات االجتماعیة وكذلك كمیة 

  .تلك المواقع ونشرها وتبادلها

رسم بیاني یقارن بین نسبة الوقت الذي یقضیه المستخدم في كل من جوجلل)  01

نسبة في جانب الوقت الذي یمضیه مستخدم  الشبكات االجتماعیة أعلىلقد حققت 

اإلنترنت ، ففي إحصائیة ت اإلنترنت األمریكي على شبكة

تقارن النسبة التي یمضیها المستخدمین األمریكیین في تصفح  م2009

الفصل الثالث                                        شبكات ا
 

 

مختلفة تضیفه لقائمة أصدقائك

و بهذه الخطوات ... 

الشبكات االجتماعیة ومستخدمي االنترنت .7

ومما سبق نجد تأثیر واضح للشبكات االجتماعیة على مستخدمین االنترنت فهي     

تلعب دور مهم لدیهم، هذا الدور یمكن تلخیصه بالمدة التي یقضیها المستخدم في تصفح

واستخدام الشبكات االجتماعیة وكذلك كمیة 

تلك المواقع ونشرها وتبادلها

  

  

  

  

  

  

01( الشكل رقم 

لقد حققت     

اإلنترنت األمریكي على شبكة

2009، وفبرایر م
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أظهرت النتائج أن مستخدمي اإلنترنت یمضون الجزء  بوك فیس و سبیس ماي ،یاهو

 إضافة إلى ذلك ، یقابل التصاعد الواضح في.  بوك فیس و سبیس مايفي تصفح  األكبر

، تدني  بوك الفیسنسبة الوقت الذي یمضیه المستخدمین في استخدام شبكة اجتماعیة مثل 

    . سبیس المايحاد لنسبة مستخدمي شبكة اجتماعیة أخرى وهي 

 تنّوع ، باإلضافة إلى ذلكاالجتماعیة وطبیعتها الالمنتهیة تصمیم الشبكاتكما أن 

تعامل الناس  معیار مهم سیغیر معالم اإلنترنت وطریقةاستخداماتها سیجعل منها حتما ً 

المستخدمین یقومون بالتسجیل بأسمائهم  ، وجود مالیینفي جانب كمیة المعلومات .معها

أنفسهم تشمل طریقة االتصال والعناوین ، إضافة  الصریحة وٕاضافة معلومات شخصیة عن

تخصصاتهم الدقیقة تجعل من الشبكات االجتماعیة المكان األول  احترافیة عنإلى معلومات 

   .عن األشخاص والقدرة على بدء التواصل معهم المناسب للبحث

 :معاییر نجاح وانتشار الشبكات االجتماعیة  .8

قد یتبادر في ذهن البعض أسئلة كثیرة تتعلق بشبكات التواصل االجتماعي من بین   

ي المعاییر التي یمكن ان نستند علیها للحكم على مدى نجاح أي شبكة هذه االسئلة ما ه

و منه یمكننا أن نجیب بأن المعیار األنسب لقیاس مدى نجاح وانتشار  تواصلیة اجتماعیة؟

كلما كان عدد المشتركین كبیرا كان النشاط أكبر  هذه الشبكات هو عدد مستخدمیها، ألنه

بمعنى أن الشبكات االجتماعیة، من عینة فیسبوك، تصیر أكثر قدرة على . واالنتشار أوسع
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حسب اإلحصائیات الرسمیة للفیس خدمین كلما التحق بها أفراد جدد، فجلب المزید من المست

  . ئمة أصدقائهمستخدم آخر على قا 100لكل مستخدم، في المتوسط، : بوك

 :إحصائیات وأرقام مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي  . أ

ورغم االتهامات التي تطارد هذه المواقع من انتهاك للخصوصیة إلى التجسس على   

البیانات الشخصیة للمستخدمین، إال أن قوتها تزداد یوما بعد یوم، ویزداد تعلق المستخدمین 

، حیث وصل عدد مستخدمي "فیس بوك" خدمي موقعبها، والدلیل علي ذلك ارتفاع عدد مست

ملیون مستخدم،  43م إلى  2012نیسان /موقع فیس بوك في العالم العربي حتى شهر إبریل

مع نمو واضح في استخدام اللغة العربیة ضمن وسائل التواصل االجتماعي، وذلك وفًقا 

  ."تقریر اإلعالم االجتماعي العربي"ألحدث نتائج 

اإلحصاءات بأن نسبة مستخدمي فیسبوك من سكان العالم العربي ارتفعت من وتفید   

منهم من شریحة الشباب، األمر الذي یشیر % 70الیوم، % 12منذ عامین إلى حوالي % 4

إلى تبني قطاعات متنامیة من المجتمع العربي لوسائل اإلعالم االجتماعي بهدف إحداث 

   .تغییر في مجتمعاتهم
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   -2014جانفي  –نوعیة شبكات التواصل االجتماعي المنتشرة في العالم 

   ویعتبر الفیس بوك الیوم أشھر المنصات اإلجتماعیة وأكثرھا شعبیة، حیث یالحظ

من خالل البیانات احتاللھ للمركز األول من حیث عدد المستخدمین النشطین والذي وصل 

في المركز  (WhatsApp) كما یأتي تطبیق الواتس آب

 (Google+)  من حیث عدد المستخدمین

الفصل الثالث                                        شبكات ا

نوعیة شبكات التواصل االجتماعي المنتشرة في العالم یوضح )  02(رقم 

ویعتبر الفیس بوك الیوم أشھر المنصات اإلجتماعیة وأكثرھا شعبیة، حیث یالحظ

من خالل البیانات احتاللھ للمركز األول من حیث عدد المستخدمین النشطین والذي وصل 

كما یأتي تطبیق الواتس آب  .ملیون مستخدم 1184

 (+Google)الرابع متخطیاً بذلك شبكة قوقل اإلجتماعیة

  .ملیون مستخدم 400النشطین والذي وصل إلى 

الفصل الثالث                                        شبكات ا
 

 

رقم  شكل ال

  

ویعتبر الفیس بوك الیوم أشھر المنصات اإلجتماعیة وأكثرھا شعبیة، حیث یالحظ

من خالل البیانات احتاللھ للمركز األول من حیث عدد المستخدمین النشطین والذي وصل 

1184حالیاً إلى 

الرابع متخطیاً بذلك شبكة قوقل اإلجتماعیة

النشطین والذي وصل إلى 
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جانفي  -یوضح احصائیات انتشار شبكات التواصل االجتماعي في العالم

2014-  

ابل تعكس كل من البیانات الخاصة بمستخدمي اإلنترنت من جھة ونسبة 

انتشار المنصات اإلجتماعیة حسب المنطقة من جھة أخرى التوجھ العام إلستخدام اإلنترنت، 

 اء عبر منصات وقنواتوالذي یتجسد بشكل عام حول استخدامھا بھدف التواصل مع األصدق

في األخیر فإن الھواتف المحمولة ستلعب ادوراً أساسیاً في تعزیز مشھد استخدام 

شبكات التواصل، فما یقارب ثالثة أرباع من مستخدمي الفیس بوك الیوم یستطیعون الوصول 

وواتس آب وانستجرام  Wechatإلى الشبكة من خالل الھاتف فقط، بینما تعتمد خدمة 

وھذا ما نلمحھ من خالل الشكل  .غیل الخاص بالھواتف الذكیة

الفصل الثالث                                        شبكات ا

یوضح احصائیات انتشار شبكات التواصل االجتماعي في العالم) 03(رقم  شكل ال

ابل تعكس كل من البیانات الخاصة بمستخدمي اإلنترنت من جھة ونسبة من جانب مق

انتشار المنصات اإلجتماعیة حسب المنطقة من جھة أخرى التوجھ العام إلستخدام اإلنترنت، 

والذي یتجسد بشكل عام حول استخدامھا بھدف التواصل مع األصدق

  .التواصل اإلجتماعي بالدرجة األولى

في األخیر فإن الھواتف المحمولة ستلعب ادوراً أساسیاً في تعزیز مشھد استخدام 

شبكات التواصل، فما یقارب ثالثة أرباع من مستخدمي الفیس بوك الیوم یستطیعون الوصول 

إلى الشبكة من خالل الھاتف فقط، بینما تعتمد خدمة 

غیل الخاص بالھواتف الذكیةاعتماداً كلیاً على نظام التش

الفصل الثالث                                        شبكات ا
 

 

ال

من جانب مق

انتشار المنصات اإلجتماعیة حسب المنطقة من جھة أخرى التوجھ العام إلستخدام اإلنترنت، 

والذي یتجسد بشكل عام حول استخدامھا بھدف التواصل مع األصدق

التواصل اإلجتماعي بالدرجة األولى

في األخیر فإن الھواتف المحمولة ستلعب ادوراً أساسیاً في تعزیز مشھد استخدام 

شبكات التواصل، فما یقارب ثالثة أرباع من مستخدمي الفیس بوك الیوم یستطیعون الوصول 

إلى الشبكة من خالل الھاتف فقط، بینما تعتمد خدمة 

اعتماداً كلیاً على نظام التش

  :التالي 
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العالم حسب احصائیات جانفي  فيیوضح احصائیات استخدام الھاتف المحمول 

2014  

ملیون مشترك، كما  173بحوالي 

كما یالحظ أیضاً . بالمئة من مجمل سكان العالم

  .بالمئة في بعض المناطق

الفصل الثالث                                        شبكات ا

یوضح احصائیات استخدام الھاتف المحمول )  04(  رقم 

بحوالي  2013زاد عدد مشتركي الموبایل خالل العام 

بالمئة من مجمل سكان العالم 93إلى وصلت اجمالي اإلشتراكات الفعلیة 

بالمئة في بعض المناطق 100أن نسبة اإلشتراك فاقت حاجز 

الفصل الثالث                                        شبكات ا
 

 

رقم شكل ال

  

زاد عدد مشتركي الموبایل خالل العام 

وصلت اجمالي اإلشتراكات الفعلیة 

أن نسبة اإلشتراك فاقت حاجز 
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  -2014جانفي  –یوضح احصائیات ربط الھاتف المحمول بخط االنترنت في العالم 

) برودباند(كما تتزاید نسبة اعتماد خدمات االتصال باإلنترنت ذات النطاق العریض 

ملیار شخص حول العالم الحصول على اإلنترنت ذات 

  :الغرض من إستخدام شبكات التواصل االجتماعي 

 .األغراض وألي االجتماعیة، الشبكات

 محلل وهو  ماجر، آالن یقول .مستغرًبا

 اخترعت القدیم، فعندما إطار في الجدید

الفصل الثالث                                        شبكات ا

یوضح احصائیات ربط الھاتف المحمول بخط االنترنت في العالم  )  05(

كما تتزاید نسبة اعتماد خدمات االتصال باإلنترنت ذات النطاق العریض 

ملیار شخص حول العالم الحصول على اإلنترنت ذات  1.5وبالتالي فإنھ بإمكان اآلن حوالي 

  .السریع من خالل أجھزتھم المحمولة

الغرض من إستخدام شبكات التواصل االجتماعي 

الشبكات سُتستخدم كیف لفهم األولى المرحلة في زلنا

مستغرًبا لیس ما وهو اآلن، حتى واضحة لیست

الجدید صیاغة إلى الناس یمیل" جینیرا  إن بشركة

الفصل الثالث                                        شبكات ا
 

 

(رقم  شكلال

كما تتزاید نسبة اعتماد خدمات االتصال باإلنترنت ذات النطاق العریض 

وبالتالي فإنھ بإمكان اآلن حوالي 

السریع من خالل أجھزتھم المحمولةالتدفق 

الغرض من إستخدام شبكات التواصل االجتماعي   . ب

زلنا ما  

لیست الصورة

بشركة تنفیذي
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 أن الفور على واضًحا یكن لم ،بال حصان عربة اعتبروهاالمثال  سبیل على السیارة،

المتحركة  وعندما اخترعت الصور، الركاب باقي مع بداخلها الجلوس بإمكانه السائق

 التي الجدیدة اإلمكانیات جمیعت، االستودیوها تستغل أن قبل أیًضا وقتًا األمر استغرق

 الشبكات منصات من القادم یكشف الجیل سوف الطریقة وبنفس، الوسیلة هذه تقدمها

 هي ما الفور على واضًحا یكون لن تماًما، ولكن جدیدة إمكانیات عن النقاب االجتماعیة

   "بها ُتستغل الواجب أن الكیفیة وال اإلمكانیات، هذه حدود

 فعندما تضع المعلومات؛ لنشر مدهشة طریقة االجتماعیة شبكاتلل أن الواضح من  

 إلى برید إلكتروني برسائل تبعث أن علیك یتعین ال الشخصي، ملفك صفحة على صورة

 سیرسل الصورة الخاص بهذه فالخبر عنها، لتخبرهم بالهاتف بهم تتصل أن أو أصدقائك

 الفیس على بهم الخاصة الشخصیة الملفات صفحات على األخبار إلى آخر الفور على

 الخبر نشر األصدقاء ویستطیع .وتلقائي فوري فالتواصل أیشيء؛ فعل علیك یتعین ال .بوك

 فقط بدایة تلك ولكن .مالهشی في ینتشر كالنار أن یمكن وهكذا أیًضا، آخرین أشخاص إلى

  ).2012،99:دون تابسكوت(حیاتنا  على عمیق تأثیر من االجتماعیة للشبكات سیكون لما

  :قضایا متعلقة بالشبكات االجتماعیة  .9

  :القضایا، من تلك القضایا صاحب ظهور الشبكات االجتماعیة العدید من 

 قضیة الخصوصیة .1
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حیث یدور نقاش شدید أن الشبكات االجتماعیة تعّدت على خصوصیة الفرد وغیرت    

أي شخص أن یتعرف على الكثیر من خصوصیات  مفهوم الخصوصیة للفرد ، فبإمكان

الحل لهذه المشكلة من قبل أصحاب . الشخصي شخص آخر بمجرد تمضیة دقائق في ملفه

بعض الخصوصیة مثل إتاحة خاصیة التحكم في عرض  الشبكات االجتماعیة كان بإتاحة

لمجموعة معینة من األشخاص وٕاضافة بعض القوانین  بعض محتویات الملف الشخصي

  .اآلخرین لتلك المحتویات المتعلقة بإمكانیة وصول

  مستخدمي شبكة اإلنترنتكثیر من  المفهوم السائد عند .2

واستخدامها إال مراهقین وال تستخدم إال  أن الشبكات االجتماعیة ال یتم ارتیادها  

هذا المفهوم . لتمضیة الوقت بدون أي فائدة مرجوة ألغراض سیئة أو في أفضل األحوال

أسمائهم أن بدأ كثیر من مستخدمي الشبكات االجتماعیة استخدام  بدأ یتالشى تدریجیاً  بعد

 وعندما بدأ ضخ كمیة محتویات مفیدة في مواقع الشبكات االجتماعیة واستغالل الحقیقة

  .البعض لها للوصول للخبرات والكفاءات من األشخاص وتقدیم عروض عمل لهم

 :شبكات التواصل االجتماعي انعكاسات .10

ا وبما أن لكل شيء إیجابیات وسلبیات فإن شبكات التواصل االجتماعي كذلك له  

إیجابیاتها وسلبیاتها، حیث تضاربت اآلراء مع قبول ورفض النتشار المواقع االجتماعیة على 

، معتمًدا ذلك على دراسات وبحوث أقامها العدید من (االنترنت) الشبكة العالمیة العنكبوتیة
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الباحثین االجتماعیین واألطباء في مجال علم النفس والطب أیضا، حیث استنتجوا من 

  :هناك العدید من التأثیرات  خاللها أن

i. السلبیة : 

  :یقول احد الشعراء 

  ومن لم یعرف الشر من الناس یقع فیه       عرفت الشر ال للشر لكن لتوقیه

                  

التي تنتج من اإلدمان هناك بعض التأثیرات السلبیة لشبكات التواصل االجتماعي و    

االنعزال في غرفة واحدة أمام شاشة، وان كانت علیها السیما تلك العوارض النفسیة وهي 

صغیرة ولكنها تضع العالم بأكمله بین یدي المستخدمین وبسهولة كبیرة یصل الى حیث 

یشاء، فإنها وبحسب آراء بعض األطباء النفسیین هي حالة من السكون والخمول ألن 

عارف مباشر الشخص عندما یقوم بذلك فهو سیفقد متعة الحیاة من مغامرة وتشویق وت

  )5 ،2013:ابو شنب حمزة اسماعیل( .واطالع اقرب وتجارب أكبر

عن مواقع التواصل االجتماعي بدت ألمر، كثیر من األبحاث المبكرة في حقیقة ا و  

معدة خصیصا لجعل اآلباء یخافون من تكنولوجیا ناشئة ال یفهمها كثیر منهم مثلما یفهمها 

  .  أطفالهم

الباحث في مجال مشكالت األسرة والسلوك االجتماعي لـ  الجمعانعادل أوضح و قد   

أن مواقع التواصل االجتماعي التي دخلت مجتمعنا أو تم فرضها على  ''االقتصادیة''
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مجتمعنا بحكم الثورة التقنیة التي یشهدها العالم بشكل بسریع أصبحت جزءا من عالمنا، 

،ع 2013: هیفاء الزهراني( .ب والبناتمشیرا إلى أنها أصبحت هي العالم األول للشبا

7192(  

، جمیعها لها مسمیات دخلت أو ُأدخلت عالمنا ''إلخ.. انیستاجرام، تویتر'': ویضیف  

دون استئذان لدرجة أصبحت جزءا رئیسي من عالمنا، وعند معظم المستخدمین أصبحت هي 

الشباب لهذه المواقع وبهذه العالم األول واألهم خاصة فئة الشباب، وارتفاع عدد المستخدمین 

الشراهة وبسرعة غیر عادیة ال یثبت لنا حجم تطورنا، بقدر ما یثبت لنا أن هناك خلال كبیرا 

في منظومة األسرة، فالشاب والشابة یقضیان ما یقارب من نصف أو كل وقتهم على هذه 

واألم  المواقع دون كلل أو ملل ودون رقیب أو حسیب من األسرة، فاألب مشغول بعمله

 )7192،ع 2013: نفس المرجع اعاله( .كذلك

لفت الجمعان إلى أن الوقت الذي یأخذنا فیه هذا المؤشر لرؤیة الخلل الواضح في  و  

الجدار األسري ال بد لنا أال نغفل عن وجود مؤشرات أخرى أكثر خطورة مستقبال على 

األبناء واألسرة والمجتمع، ومنها عدم وجود عالقات مباشرة بین األخوة واألقارب وال بین 

ین األخوة وٕاخوانهم، وأیضًا كثرة الفراغ الروحي والعاطفي واالنحرافات الوالدین وأبنائهم وال ب

السلوكیة، واألضرار الصحیة في النظر والظهر وكل أنحاء الجسم، موضحا أن ذلك یسهم 

في تعلم عادات تدعم هذا السلوك السلبي عند الجلوس على هذه المواقع لفترات طویلة مثل 

إضافة إلى , وكل ذلك له تأثیراته السلبیة صحیا ونفسیا التدخین وشرب المشروبات الغازیة،



 جتماعيلتواصل اإلالفصل الثالث                                        شبكات ا
 

 
98 

،ع 2013: هیفاء الزهراني( . ذلك العزلة التامة عن باقي المحیطین به من أفراد األسرة

7192( 

ینبغي أن نحسن االستخدام وتوجیه وٕارشاد األبناء على ممارسة هذه '': وقال  

: هیفاء الزهراني(  .لهاالهوایات بشكل صحیح ومقنن ووسطي یضمن عدم إدمانهم 

 )7192،ع2013

استشاریة الطب النفسي والمتخصصة الدولیة لمكتب  منى الصوافمن جانبها، أكدت   

أن مواقع التواصل االجتماعي االفتراضیة بدأت تأخذ حیزا  ''االقتصادیة''األمم المتحدة لـ 

كبیرا جدًا من التواصل االجتماعي الجسدي التقلیدي، خاصة في الفئات العمریة الشبابیة، 

التواصل االجتماعي التقلیدي '' شبه انعدام''مبینة أن الجوانب السلبیة لهذه المواقع تسببت في 

سببت نوعا من القلق والتوتر للبعض خوفًا من عدم الجسدي بین الناس، فضال عن أنها 

إلمامه بما یحدث حوله والتفاعل معه عن طریق اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي 

 .والمواقع اإلخباریة

لست ضد الفكرة تماما بل بالعكس لربما ساعدت على التواصل والمعرفة '': وأضافت  

التواصل الجسدي، خاصة أنه لم یعد هناك تركیز أكثر ولكن خوفي وقلقي من عدم تطویر 

: هیفاء الزهراني( ."لالهتمام بالجانب الیومي لألسرة واألطفال والترفیه لهما

 )7192،ع2013



 جتماعيلتواصل اإلالفصل الثالث                                        شبكات ا
 

 
99 

بضرورة زیادة أماكن الترفیه التي تحتوي األسرة بكل أفرادها،  الصوافطالبت  و  

بحیث یكون هناك برامج مغریة وجذابة لجمیع الفئات العمریة في األسرة، موضحة أنه من 

الناحیة النفسیة ال یمكن أن یكون التواصل عبر هذه المواقع ُیغني عن التواصل اإلنساني 

 )9271،ع 1320: هیفاء الزهراني( . .العادي

وسواء أكانت حول إرسال الصور والتعلیقات اإلباحیة أو المضایقات اإللكترونیة أو   

شبح إدمان اإلنترنت، فقد ركزت كثیر من األبحاث التي أجریت حول مواقع التواصل 

و هذا ما ذهبت الیه بعض الدراسات .ى ما یطلق علیه الناس نموذج الخطراالجتماعي عل

أمریكیة حدیثة أجریت في كلیة بوث إلدارة األعمال في جامعة توصلت نتائج دراسة اذ 

یعد أقوى " یوتیوب"و" فیس بوك"و" تویتر"شیكاغو إلى أن إدمان مواقع التواصل االجتماعي 

 .من إدمان الكحول والمخدرات والتدخین

وعلقت الدكتورة منى الصواف استشاریة الطب النفسي والمختصة الدولیة لمكتب   

، وأن ما ینطبق على المجتمعات "مبالغ فیها"المتحدة على هذه الدراسة األمریكیة بأنها األمم 

الغربیة لیس بالضرورة ینطبق على المجتمعات الشرقیة بسبب االختالفات الجوهریة في القیم 

  .والمفاهیم والعادات

قدر ما وطالبت الدكتورة منى بضرورة االهتمام بالتواصل اإلنساني العادي التقلیدي ب  

، وبزیادة أماكن الترفیه التي "تویتر"و" فیس بوك"یوجد من تنمیة وتحفیز للتواصل على 
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تحتوي األسرة بكافة أفرادها، بحیث یكون هناك برامج مغریة وجذابة لجمیع الفئات العمریة 

 )7131، 2013:هیفاء الزهراني( . .في األسرة

" فیس بوك"و" تویتر"االفتراضیة وحذرت من أن مواقع التواصل االجتماعي   

التي تأخذ حیزا كبیرا جدا من حیز التواصل االجتماعي الجسدي، خاصة في " یوتیوب"و

الفئات العمریة الشبابیة بات من المالحظ بدء االهتمام بهذه المواقع من قبل الفئة العمریة 

  .األكبر سنا بشكل كبیر

النفسیة ال یمكن أن یكون التواصل  من الناحیة: "»االقتصادیة«لـ الصوافوقالت   

عبر هذه المواقع ُیغني عن التواصل اإلنساني العادي، وبصورة عامة لست ضد الفكرة 

تماما، بل بالعكس لربما ساعدت على التواصل والمعرفة أكثر، ولكن خوفي وقلقي من 

یومي عدم تطویر التواصل الجسدي، خاصة أنه لم یعد هناك تركیز لالهتمام بالجانب ال

 .."لألسرة واألطفال والترفیه لهما

من جهته، أكد الدكتور عادل عبد العزیز الباحث في مجال السلوك االجتماعي   

ومشكالت األسرة أن إدمان اإلنترنت هو انحراف سلوكي قد یتحول في بعض الحاالت إلى 

سرة، مرض عضوي أو عقلي، مبینا أنه یعد مؤشرا سلبیا خطیرا جدا لوجود خلل داخل األ

ویعطي مؤشرا لوجود فراغ كبیر في حیاة الشباب ال یتم إشغاله بطریقة سلیمة، ولفت إلى أن 

 .ذلك یعود لغیاب دور المدرسة كأحد األسباب المهمة في هذا اإلطار
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بأن لمواقع التواصل االجتماعي تأثیر على حیاة المستخدمین كثیرة أفادت أبحاث  وقد  

سواء وأثبت مسح أجري لبعض األدمغة أن هناك صلة بین  االجتماعیة وعلى مخهم على حد

ولیس واضًحا إن كان استخدام  .عدد أصدقاء شخص على فیسبوك وحجم بعض أجزاء المخ

شبكات التواصل االجتماعي ینمي المخ أم أن أولئك الذین لدیهم تركیب معین للمخ قادرون 

ها في المخ عالقة بالتواصل وللمناطق التي جرى فحص .على خلق األصدقاء بسهولة أكثر

 .االجتماعي والذاكرة ومرض التوحد

أخطر ما یواجه المستخدم البسیط وحتى المحترف، وٕان كان  جرائم االنترنتتعد و   

یسأل عن  حذیفة بن الیمان رضي اهللا عنهالعلم والحذر قد یخفف من وطأة الجرائم، وكان 

اس یسألون رسول اهللا صلى اهللا علیه كان الن: (الشر لیتجنبه، ولیحذر منه، فكان یقول

 و یمكن حصر تللك ،) وسلم عن الخیر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن یدركني

 :في النقاط التالیةاالستخدامات السلبیة 

 .بث الدعوات واألفكار الهدامة  .1

 عرض مواد غیر مرغوبة .2

 .التشهیر والفضیحة والمضایقة واالبتزاز والتزویر  .3

 .الخاصة والعامةانتهاك الحقوق   .4
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إمكانیة تعرض هذه المواقع لحاالت من القرصنة أو الفشل في أنظمة الحمایة، وهذا   .5

یعني إمكانیة وصول بعض األشخاص لمعلوماتك كاملة بل وسجل مراسالتك 

 .الخاصة

 .اإلدمان على هذه المواقع .6

 إمكانیة الوقوع في مغبة عملیات منظمة من النصب واالحتیال، مثل الشخصیات .7

 .الوهمیة وطرح مواضیع غیر واقعیة

  فساد العالقات االجتماعیة الطبیعیة واالهتمام بأفراد معینین داخل الشبكة .8

  :االیجابیة -

 :إال أنه یمكن االستفادة من الشبكات االجتماعیة في اإلیجابیات التالیة 

 .االستخدامات االتصالیة الشخصیة  -1

الشرارة األولى للشبكات االجتماعیة الیوم كانت وهو االستخدام األكثر شیوًعا، ولعل   

بهدف التواصل الشخصي بین األصدقاء في منطقة معینة أو مجتمع معین، وهذا الهدف 

موجود حتى اآلن برغم تطور الشبكات االجتماعیة على مستوى الخدمات وعلى مستوى 

  .المالتقنیات والبرمجیات، وبرغم خروجها من حدود الدولة إلى فسیح جو الع

ویمكن من خالل الشبكات االجتماعیة الخاصة تبادل المعلومات والملفات الخاصة 

والصور ومقاطع الفیدیو، كما أنها مجال رحب للتعارف والصداقة، وخلق جو مجتمع یتمیز 

  .بوحدة األفكار والرغبات غالًبا، وٕان اختلفت أعمارهم وأماكنهم ومستویاتهم العلمیة
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 :االستخدامات التعلیمة  -2

إن الدور الذي تلعبه الشبكات االجتماعیة في تطویر التعلیم اإللكتروني حیث تعمل   

على إضافة الجانب االجتماعي له، والمشاركة من كل األطراف في منظومة التعلیم بدایة 

من مدیر المدرسة والمعلم وأولیاء األمور وعدم االقتصار على التركیز على تقدیم المقرر 

  .للطالب

م الشبكات االجتماعیة یزید فرص التواصل واالتصال في خارج نطاق فاستخدا  

المدارس، ویكسر حاجز الوقت فیمكن التواصل خارج وقت الدراسة، ویقضي على كثیر من 

الرسمیات داخل المدارس، ویمكن التواصل الفردي أو الجماعي مع المعلم، مما یوفر جو من 

كسب الطالب مهارات أخرى كالتواصل واالتصال مراعاة الفروق الفردیة، كما أن التواصل ی

والمناقشة وٕابداء الرأي، وهي مساحة ضیقة جد�ا داخل أسوار المدارس، في ظل تكدس 

الطالب في الفصول وكثرة المواد، مع وجود األنظمة والمساحات الضیقة للمناقشات 

  .والتداوالت

 :االستخدامات الحكومیة -3

للتواصل مع الجمهور من خالل مواقع التواصل  اتجهت كثیر من الدوائر الحكومیة  

االجتماعي، بهدف قیاس وتطویر الخدمات الحكومیة لدیها، ومسایرة للتقنیة الحدیثة، بل 

أصبح التواصل التقني مع الجمهور من نقاط تقییم الدوائر الحكومیة وخدماتها المقدمة، 
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د األول، والتغذیة الراجعة المباشرة، وتتمیز هذه الخدمة بقلة التكلفة والوصول المباشر للمستفی

  .مما یساعد في تفادي األخطاء والوصول بالخدمة المقدمة لإلتقان والتمیز

و یمكن االستفادة من الشبكات االجتماعیة في حجز المواعید وتأكیدها، ونشر   

  .التعلیمات واإلجراءات، والتواصل مع الرئیس مباشرة، وٕابداء المالحظات والمقترحات

 :االستخدامات اإلخباریة  -4

أصبحت الشبكات االجتماعیة مصدر أصیل من مصادر األخبار لكثیر من روادها،   

وهي أخبار تتمیز بأنها من مصدرها األول وبصیاغة فردیة حرة غالًبا، ال احترافیة 

  .الستخدامات مختلفة سیاسیة أو دعائیة

األخبار، ومواقع األخبار قد تمیزت المدونات الخاصة باستقطاب الباحثین عن  و  

المتخصصة، وقنوات إخباریة كبیرة، في أحداث مختلفة سابقة، وكان ألصحابها التأثیر 

  .الكبیر في نقل األخبار الصحیحة للرأي العام

 :االستخدامات الدعویة -5

فتحت الشبكات االجتماعیة الباب للتواصل والدعوة مع اآلخرین مسلمین أو غیر   

هم واختالف أجناسهم وبلدانهم، وأصبح لكثیر من الدعاة صفحاتهم مسلمین باختالف لغات

الخاصة ومواقعهم الثریة، وهو انتقال ایجابي للتواصل العالمي في ظل االنغالق اإلعالمي 

الرسمي في كثیر من الدول، وفي ظل أنظمة تعیق التواصل المباشر وتقولب الداعیة والعالم 

طریق الشبكات االجتماعیة بالعالمیة والفوریة والتحدیث على قوالب جامدة وتتمیز الدعوة عن 
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المستمر، مع كسر حاجز الوقت والزمان، والسهولة في االستخدام والتواصل، والتوفیر في 

  )2013:حمزة اسماعیل ابو شنب( .الجهد والتكالیف

  :نظریات الدراسة .11

 شأنه من الذي األمرفي دراسته،  محددة نظریة على ستندی أن البد على أي باحث

 المعرفي التراكم من االستفادة خالل من وذلك ،هلدراست والشمول العمق صفة نسبیا یقدم أن

 تحدیدا والفرضیات التساؤالت تحدید خالل من التطبیقي العمل فيه مسار  توجیه ثم ومن

 مواقع استخدام حول موضوعنا أن إلى ونظرا الحاصل، المعرفي التراكم من انطالقا واضحا

 نستند أن األنسب من أنه رأینا فإننا األسریة العالقات على وانعكاساته االجتماعیة الشبكات

 وخدمة شموال أكثر نتائج إلى الوصول في أمال و اإلشباعات االستخدامات نظریة على

 .للموضوع

 :وفروضها و االشباعات االستخدامات نظریة مفهوم  . أ

النظریة التي تهتم بدراسة االتصال الجماهیري و االشباعات  االستخدامات تعد نظریة

دراسة وظیفیة منظمة و تنحصر رؤیتها للجماهیر على أنها فعالة في انتقاء أفرادها لرسائل 

 الرصاصة أو الموحدة اآلثار نظریة :مثل المبكرة ومضمون وسائل اإلعالم خالفا للنظریات

 نسق على بناءا وتتصرف منفصلة،و  سلبیة كائنات عن عبارة الجماهیر ترى التي السحریة

 والسكانیة االجتماعیة المتغیرات من قوة أكثر اإلعالم وسائل أمام األفراد فأسلوب .واحد

 )584، 2004:محمد منیر حجاب(  .والشخصیة
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 وظیفیة دراسة الجماهیري االتصال بدراسة و اإلشباعات االستخدامات نظریة تهتم و

 الفردیة، الفروق عواقب إدراك أدى العشرین القرن من األربعینات عقد فخالل منظمة،

 جدید منظور بدایة إلى اإلعالم، بوسائل المرتبط السلوك إدراك على االجتماعي والتباین

  .اإلعالم وسائل من مفضل من تحوال ذلك وكان .اإلعالم ووسائل الجماهیر بین للعالقة

 باإلعالم؟ الجمهور یفعل ماذا بل بالجمهور؟ اإلعالم یفعل ماذا :المطروح السؤال یعد فلم 

 وتنطوي یحققها؟ التي اإلشباعات هي ما و اإلعالمیة؟ المنتجات الجمهور یستخدم ولماذا

 السیاق إلى فحسب، اإلعالمیة المادة مضمون من التأثیر موضوع انتقال عن األسئلة هذه

 قد الجماهیري، اإلعالم من المتلقي علیها یحصل  اإلشباعات التي فمنبع برمته، االتصالي

 بالوضعیة أو .ذاته بحد اإلعالمیة للوسیلة بالتعرض أو للرسالة الخاص بالمضمون یتعلق

   ."ما إعالمیة بوسیلة المرتبطة الخاصة االتصالیة

مریم نریمان حسب ما ذكرت  نظریة االستخدامات و االشباعات تستند 

كون بنشاط لتلبیة حاجاتهم المستهلعلى الطرق التي یختارها ، )33 ، 2012(نورمان

، فهذه النظریة ال ترى المستخدمین كمستهلكین سلبیین تسیطر الصناعة االعالمیة الخاصة

 وكیف یستخدمون إعالم ألي اختیارهم على سلوكاتهم و لكنها ترى بأنهم مسؤولون عن

 .یستخدمونه

میرفت /میرفت الطرابیشي : (  یلي فیما للنظریة األساسیة الفروض وزمالءه كاتز یلخص و

 )261-260، 2006: عبد العزیز
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 استخدامه ویرتبط والفاعلیة باالیجابیة ویتسم نشط جمهور اإلعالم وسائل جمهور 

 .لدیه محددة بأهداف االتصال بوسائل

 وحاجاته رغباته إشباع منها یوقع التي اإلعالم وسائل الجمهور یختار 

 االتصال مثل الجمهور احتیاجات إلشباع األخرى الوسائل مع اإلعالم وسائل تتنافس 

 الجمهور بین العالقة وتتأثر وغیرها األكادیمیة أو الرسمیة المؤسسات  أو الشخصي

 .لدیه عدیدة بیئیة بعوامل االتصال ووسائل

 اإلعالم لوسائل تعرضه ودوافع واحتیاجاته اهتماماته تحدید على الجمهور قادر 

 .ورغباته حاجاته تشبع التي الوسائل یختار وبالتالي

 و المعاییر الثقافیة السائدة في  األنساق اإلعالم لوسائل الجمهور استخدام یمكن

المجتمع و یتحدد في ضوء ذلك أن الجمهور هو الذي یحدد طبیعة استخدامه 

 .فیه یرغب للمحتوى الذي

 :واالشباعات االستخدامات نظریة عناصر  . ب

  )39-36، 2011/2012( نومار حسبما ذكرته مریم ناریمان و ذلك

  :النشط الجمهور افتراض -1

 باعتباره الجمهور إلى تنظر كانت القدیمة النظریات أن  - Howitهوویت  یزعم

 یبحث الذي العنید الجمهور مفهوم ظهر حتى الفعال وتأثیرها الرسالة قوة أمام سلبیا متلقیا

 هذا أعاد المحتوى،حیث هذا تقدم التي الوسائل اختیار في ویتحكم إلیه، یتعرض أن یرید عما
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 ویسهل قوة وال له حول ال سلبیا متلقیا باعتباره للجمهور تنظر كانت التي النظریة االفتراض

 رسائل من یهّمه ما ویختار ینتقي نشیط جمهور أنه على إلیه ینظر وأصبح علیه التأثیر

 .النهایة في حاجاته لیشبع االتصال وسائل

 اإلعالم وسائل الستخدام والنفسیة االجتماعیة األصول -2

 األنماط أن افتراض إلى الفردیة الفروق على المرتكز االنتقائي اإلدراك مفهوم ظهور أدى لقد

 متنوعة بطرق اإلعالم وسائل ویفسرون بأنفسهم األنشطة یختارون البشر من المختلفة

 من كثیر أصول تحدد وأن حوافز وجود إلى تؤدي أن یمكن النفسیة العوامل أن أي ومتباینة،

 دور على اإلمبریقي الدلیل الدراسات من العدید قدمت وقد،  اإلعالم وسائل استخدامات

 التعرض هذا ارتباط مثل :اإلعالم التعرض لوسائل في واالجتماعیة الدیموغرافیة العوامل

 . واالجتماعي التعلیمي والمستوى المهنة العمر، بالنوع،

 : اإلعالم لوسائل الجمهور تعرض دوافع -3

 بوجه ولكن لوسائل اإلعالم الجمهور تعرض دوافع لدراسة متباینة نظر وجهات توجد

 :هما فئتین إلى التعرض دوافع تقسم االتصال دراسات معظم فإن عام

 والخبرات والمعلومات المعرفة واكتساب الذات، على التعرف وتستهدف :نفعیة دوافع -

 .والثقافیة التعلیمیة والبرامج األخبار برامج تعكسها والتي عام بوجه التعلم أشكال وجمیع
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 الوسیلة مع واأللفة والصداقة االسترخاء و الوقت تمضیة وتستهدف :طقوسیة دوافع -

 واألفالم المسلسالت مثل الخیالیة البرامج في الفئة هذه وتنعكس المشكالت من والهروب

 .وغیرها والمنوعات

 :اإلعالم وسائل من التوقعات -4

 في تساهم فالتوقعات وبذلك عنها یبحث التي االشباعات هي التوقعات أن كاتز یرى

 الفردیة للفروق وفقا اإلعالم وسائل من األفراد توقعات وتختلف والمضامین، الوسائل اختیار

 وسائل إحدى یختار اإلنسان أن الشأن هذا في شرام ویرى الثقافات، الختالف وفقا وكذلك

  اإلعالم

 اإلعالم لوسائل التعرض -5

 االشباعات عن البحث بین ارتباط عالقات وجود إلى عدیدة دراسات أشارت 

 عن اإلعالم لوسائل عام بوجه الجمهور تعرض زیادة ویعبر اإلعالم، لوسائل والتعرض

  احتیاجاته تلبي التي المعلومات اختیار على وقدرته الجمهور، هذا نشاط

 اإلعالم وسائل اشباعات -6

 الجمهور استخدامات على تترتب التي المحصلة بمثابة اإلعالم وسائل اشباعات تعد

 ونوع الوسیلة لنوع وفقا الجمهور لدى تتحقق التي االشباعات وتتوقف اإلعالم لوسائل

 . االتصال فیه تم الذي االجتماعي الظرف وطبیعة المقدمة المضمون
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 اإلعالم وسائل لمضامین التعرض من الناتجة االشباعات وتشمل :المحتوى اشباعات  -

اشباعات  و ، الدافع و تأكید  المعلومات على الحصول تتضمن توجیه اشباعات نوعین وهي

 . االجتماعیة عالقاته شبكة یقصد بها اجتماعیة

 بطبیعة تتعلق بل االتصال، عملیة محتوى بخصائص ترتبط ال وهي :العملیة اشباعات  -

 شبه إشباعات :وتشمل إلیه التعرض یتم الذي الوسیط نوعیة ذاتها واختیار االتصال عملیة

 كالتخلص اجتماعیة شبه اشباعات الثاني والنوع النشاط وتجدید بالمتعة الشعور مثل توجیهیة

 .اآلخرین مع بالتواجد والشعور بالوحدة الشعور وعدم الملل من

  :الرقمي االتصال في واإلشباعات االستخدامات نظریة تطبیق  . ت

 التأثیر نظریات من العدید تستطع لم األنترنیت شبكة تشهدها التي التطورات مع

 من العدید تتصدر واإلشباعات االستخدامات نظریة جعل ما وهذا التغیرات؛ هذه مواكبة

 الرقمي االتصال استخدام مقدمتها في یأتي والتي اإلنترنیت استخدام تدرس التي البحوث

 حاجاته لتلبیة بینها من الفرد یختار التي االستخدام بدائل أحد هو للشبكة الدخول أن باعتبار

 البحوث هذه في و االشباعات االستخدامات بنظریة الخاصة الفروض تطبیق لسهولة وذلك

 .والدراسات

 النقاط من عدد مراعاة یتطلب الرقمي االتصال بحوث في النظریة هذه تطبیق أن غیر

 :  یلي فیما نومار أوجزتها مریم نریمان التي األساسیة
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 لتحقیق الموجه واالستخدام اإلعالم وسائل جمهور نشاط إلى تشیر النظریة فروض كانت إذا

 العملیة في ومشاركة نشاطا أكثر الشبكة مستخدمي جمهور فئات فإن معینة أهداف

 االنترنیت شبكة استخدام یتمثل و االتصال الرقمي؛ یتمیز بها التي التفاعلیة بتأثیر االتصالیة

 الشبكة عبر المتاحة الوسائل خالل من بالغیر االتصال هو األول التالیین االتجاهین في

 لتلبیة المتعددة المواقع بین التجول هو والثاني .مستقبال أو مرسال المستخدم كان سواء

 التسلیة إلى الحاجة إلى باإلضافة المعرفیة الحاجات یتصدرها والتي المستهدفة الحاجات

 ..والتسویق اإلعالن إلى الحاجة أو والترفیه

 بین التجول أن حیث الحاجات، إشباع على دلیال عامة بصفة االستخدام شدة تعتبر ال -

 عادات في البحث یفضل ولذلك االنترنیت شبكة استخدام سمات من سمة المختلفة المواقع

 .له السلوكیة واألنماط االستخدام

 وقدرة االستخدام مشكالت دراسة مواقعها بین والتجول اإلنترنیت شبكة استخدام یفرض -

تجاوزها للداللة على قوة االستخدام و االرتباط بهذه المواقع و محتواها أو  على المستخدم

 وخصائص لالستخدام المختلفة المعاییر االعتبار وظائفها، كما یجب وضع في عین 

 استخدام في المختلفة االجتماعیة الفئات بین فجوة هناك أن إلى نظرا و مستویاتها العادات

 .اإلنترنیت

 أن علینا یجب وكذا الحاجات وٕاشباع االستخدام بین العالقة مراعاة یفترض آخر جانب ومن

 ویجب التجول، في واالستغراق المحتوى في االستغراق بین االستخدام شدة قیاس في نفرق
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 إلى الدافعة واألخرى التجول أثناء تظهر التي المتجددة الحاجات االعتبار عین في نضع أن

 .واستخدامها الشبكة مواقع إلى الدخول

 على االجتماعیة الشبكات استخدام دراسات في و اإلشباعات االستخدامات تطبیق -2

 :اإلنترنیت

 األكثر باعتبارها واسع بشكل تستخدم و اإلشباعات االستخدامات نظریة أصبحت لقد  

 اإلعالم فإن ، Riceو Williams ولیمز و رایس اإلنترنیت وحسب لدراسة استخدام مالئمة

 نظریة ومنها والنماذج، النظریات من العدید الختبار خصبة ساحة یعتبر الجدید

 و ستورفر ،ویلیمز مقاالت ،و ویلیمز رایس إلى وباإلضافة و اإلشباعات، االستخدامات

و  االستخدامات نظریة مالءمة مدى إلى أشارت 1996 ودیسمبر 1994 بین قرانت

 نظریة ، أن Newhagen و  Rafaeliالجدید ، ویقترح  اإلعالم لبحوث اإلشباعات

  . اإلنترنیت تحولیة ظل في خاصة لالستخدام صالحة ستكون و اإلشباعات االستخدامات

 في ستساهم اإلنترنیت أن البحوث من عدد خالل من  )Ruggiero )2000 روجیر توقع

 إلى اإلعالم وسائل مستخدمي عادات في عمیقة تغیرات إلى یؤدي مما التحوالت، من العدید

 خاصة واألدوار العادات هذه في السریع التحول ومع.واالجتماعیة الشخصیة األدوار جانب

 والعائلة األصدقاء مع الشخصي التفاعل أن حیث توقعاته، في الحق كل و روجیر مع كان

 شعبیة الزدیاد نظرا اإلنترنیت على كیان إلى الفیزیائي العالم من تحول المهني واالتصال

 من وغیرها "تویتر" ،"یوتیوب" ،"سبیس ماي" ،"فایسبوك" مثل االجتماعیة الشبكات مواقع
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 هي االجتماعیة الشبكات فإن Raacke و Bonds-Raackeوحسب  التدوین مواقع

 كثیرون مجتمع خلق وبالتالي األشخاص من محددة مجموعات حاجات تلبي أماكن افتراضیة

 . حاجاتهم خارج بیئة االنترنت إیجاد على قادرین غیر فیه

 الشبكات مواقع دراسات في الیوم واالشباعات االستخدامات نظریة تطبیق ویعتبر

 أكثر إلى التوصل تم السابقة األدبیات استعراض وبعد حیث بالغة، أهمیة ذو االجتماعیة

 الشبكات مع عالقة لها والتي االستخدامات واالشباعات لنظریة بالنسبة لفتا العوامل

 الرئیسیة واإلشباع االستخدام عوامل أن ( 2009 ) وآخرون park وجد حیث االجتماعیة،

 التعریف بالذات، التسلیة، صداقات، خلق: هي االجتماعیة الشبكات بمواقع الخاصة

 و عوامل أخرى ) Eastin  )2004و  LaRoseوجد  حین في المعلومات، على الحصول

 وهي االجتماعیة الحاجات جانب إلى والترفیه التسلیة المعلومات، عن البحث :في تتمثل

   .انتشارا األكثر

 :االجتماعیة االشباعات  -

 المتعلقة االستخدامات أهم من االجتماعیة الشبكات في االجتماعیة االستخدامات تعتبر

 الشبكات یستخدمون الذین األشخاص فأغلبیة االشباعات،و  االستخدامات بتطبیق

 . .السابقة عالقاتهم على الحفاظ وكذا ، جدد أشخاص على التعرف إلى یمیلون االجتماعیة

 .و كذا خلق الشعور باالنتماء إلى المجتمع
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 أن إلى Raacke and Bonds-Raacke) 2008(دراسة الصدد هذا في توصلت ولقد

 بأصدقائهم اتصال على یستخدمونها لیبقوا االجتماعیة الشبكات مستخدمي من 96 %

 على للتعرف 56.4% أن حین في القائمة، العالقات على للحفاظ  91.1% القدامى و

  . جدد أصدقاء

" مستخدمو  بأن و االشباعات باالستخدامات عالقة لها التي الدراسات من العدید كشفت ولقد

 على للحفاظ وذلك األولى بالدرجة اجتماعیة إشباعات لتحقیق یستخدمونه "الفایسبوك

 الشبكات استخدام إلى المستخدمین ویمیل .جدد أصدقاء على والتعرف القائمة العالقات

 موقع خالل من یمكن حیث توفرها التي الال محدودة للتفاعلیة نظرا اجتماعیا االجتماعیة

 العاجلة األخبار وتحدیثات والمستجدات ، الرسائل وتلقي إرسال "فایسبوك" أو مثال "تویتر"

 االلكتروني البرید أو الهاتف خالل من tweets تویتس باسم والمعروفة التبلیغ، رسائل من

 موقعه على معه للمشتركین أو الحساب لصاحب تخصص فالتفاعلیة انترنت، موقع أو

 خالل من الهاتف عبر علیها الحصول اختیار یمكن المستجدات،كما آخر تستعرض صفحة

 علیها الحصول أیضا یمكن كما الكتروني، برید رسالة خالل من أو  SMS الرسائل القصیرة

   ."الفایسبوك" طریق عن

  :بالذات التعریف  -

 المنتمین عدید أن إلى ( 2009 ) :وآخرون   باركالدراسة التي قام بها  توصلت 

 یستخدمونها لتقدیم أنفسهم و تطویر عالقاتهم المهنیة، و من  " فایسبوكیة" مجموعات إلى
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 تتكامل والتي األنترنیت في الفرد شخصیة على بالحفاظ الخاصة المحتملة اإلشباعات بین

 لمستخدمیها االجتماعیة الشبكات الذي تتیحه الذاتي الكشف مقدار هو الواقعیة شخصیته مع

 تساعد التي العوامل  من عددا) Tufecki )2008  ویقترح  االتصال، من یمكنه والذي

 والعالقات الصداقات في تتمثل والتي االجتماعیة الشبكات عبر نفسه تقدیم في الشخص

  .وغیرها اإلقامة، مكان االجتماعیة،

  :المعلومات على الحصول -

 المحققة االشباعات أهم بین من أنه یرون االجتماعیة الشبكات مستخدمي من العدید

 وحسب االجتماعیة، الشبكات على لهم المخصصة المعلومات على الحصول هي أیضا

 داخل األحداث معلومات على الحصول یلتمسون "الفایسبوك" مستخدمو فإن وآخرون بارك

 .والمدنیة السیاسیة والقضایا الجامعة، وخارج

 نظریة بتطبیق) Ancu )2009 و Cozma حسب الدراسة التي قام بها كل من 

 حیث االجتماعیة الشبكات لمستخدمي السیاسیة اإلشباعات في و االشباعات  االستخدامات

 و   Cozmaتوصل   وقد واالجتماعي والتفاعل الترفیه، المعلومات، على الباحثین ركز

Ancu موقع  في السیاسیة على المعلومات للحصول السعي خالل من أنهmyspace  

 من تمكنهم ألنها االجتماعیة  الشبكات اختاروا "سبیس ماي" مستخدمي من  67% فإن

 والسیاسات المرشحین أنصار ومع للرئاسة المختارین مرشحیهم مع االجتماعي التفاعل

 بین أیضا االجتماعیة الشبكات استخدامات تتعدد االستخدامات هذه جانب وٕالى .األخرى
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 إجراء مثل اإلعالمیة االستخدامات وأیضا وغیرها التعاون، النقاش، مثال معرفیة استخدامات

 إلخ..المباشرة والندوات للمؤتمرات الحي البث متابعة االتجاهات، وقیاس الرأي استطالعات

 الفردیة للطبیعة نظرا الماضي في واالشباعات االستخدامات نظریة انتقدت لقد

 التجارب خالل ومن المعروفة البدیهیات من أنه على أیضا الباحثون یتفق و للنموذج،

 من معینة ورغبات حاجات إشباع یسعى اإلعالم وسائل جمهور أن لألفراد الشخصیة

بحوثا معقدة  أفرزت المسألة هذه ولكن .لها المختلفة واستخداماته اإلعالم لوسائل تعرضه

ومتداخلة في األفكار النظریة المتعلقة بها و المتغیرات البحثیة المتنوعة التي البد من 

 ولذلك تحققها، التي والدوافع األسباب حول الرؤیة لبلورة بینها العالقة أوجه وبحث معرفتها، 

 ال فرضیات من تنطلق ألنها المعقدة البحوث من االشباعات و االستخدامات بحوث تعتبر

ولكن ایضا سلوكهم في عالقاتهم بهذه الوسائل و كذلك  فقط، للوسائل األفراد استخدام تشمل

 .حیث قدرتها على اشباع احتیاجاتهم اتجاهاتهم خوفا من

 الشبكات في مممثلة الجدید اإلعالم أشكال استخدام أن الممكن فمن ذلك ومع

 مرة و االشباعات االستخدامات دراسات إثبات من یمكن  المثال سبیل على االجتماعیة

  .المتسارعة اإلعالم تطورات مع تتماشى جدیدة نظریة أحكام وٕاصدار أخرى،
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 : أبرز مواقع الشبكات االجتماعیة العالمیة  .12

  :الفیس بوك أشهر الشبكات االجتماعیة  .1

علـــى شـــبكة اإلنترنـــت  FaceBook بـــوك الفـــیسأنطلـــق بســـرعة الصـــاروخ تطبیقـــات   

لتصــیر أحــدث إنقــالب فــي مــوازین الشــباب  فــي اآلونــة األخیــرة وفكــرة هــذا التطبیــق تقــوم علــى 

فكـــرة اإلعتمـــاد علـــى الجیـــل الثـــاني مـــن اإلنترنـــت لخلـــق شـــبكة إجتماعیـــة تمكـــن مجموعـــة مـــن 

  .الشباب من إیجاد عالقة دائمة من خالل الصوت والصورة والفیدیو وغیرها من التطبیقات

  :فكرة نشأة الفیس بوك  /1-1

حیــث أخــذ علــى "  كربیرجمــارك جــو " ترجــع فكــرة نشــأة موقــع الفــیس بــوك إلــى صــاحبه   

جامعــة هارفــارد (عاتقــه تصــمیم موقــع جدیــد علــى شــبكة اإلنترنــت لیجمــع زمــالؤه فــي الجامعــة 

یكـون ویمكنهم من تبادل أخبارهم وصورهم وآرائهم ولـم یعتمـد فـي تصـمیمه إلـى أن  )األمریكیة

موقع تجاري یجتذب اإلعالنات أو موقع ینشر أخبار الجمعة ولكن هدفـه األساسـي إلـى موقـع 

  .یجمع شمل أصدقاءه ویسعد على التواصل بین الطلبة بعضهم بعض

، فسرعان ما  أراد، وكان له ما 2004في عام " بوك فیس"موقعه  جوكربیرج أطلق و  

الذي شجعه  األمرلقي الموقع رواجا بین طلبة جامعة هافارد، واكتسب شعبیة واسعة بینهم، 

طلبة  أو أخرىالموقع لتشمل طلبة جامعات  إلىعلى توسیع قاعدة من یحق لهم الدخول 

  . التعرف على الحیاة الجامعیة إلىمدارس ثانویة یسعون 
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. طلبـة الجامعـات والمـدارس الثانویـة لمـدة سـنتینقاصرا على " فیس بوك"واستمر موقع   

كــل مــن  أمــام، وهــي ان یفــتح ابــواب موقعــه لألمــام أخــرىثــم قــرر جــوكربیرج ان یخطــو خطــوة 

 12یرغـــب فـــي اســـتخدامه، وكانـــت النتیجـــة طفـــرة فـــي عـــدد مســـتخدمي الموقـــع، اذ ارتفـــع مـــن 

مســتخدم فــي  ملیــون 40إلــى أكثــر مــن  2006مــن عـام  دیســمبرفــي شــهر  ملیــون مســتخدم

  .2007بدایة عام 

وكــان مــن الطبیعـــي ان یلفــت النجــاح الســـریع الــذي حققــه الموقـــع انظــار العــاملین فـــي   

صـــناعة المعلومـــات، فمـــن ناحیـــة بـــات واضـــحا ان ســـوق شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي عبـــر 

االنترنت ینمـو بشـكل هائـل، ویسـد احتیاجـا هامـا لـدى مسـتخدمي االنترنـت خاصـة مـن صـغار 

في هذا المجال بشكل كبیر ، وكانـت النتیجـة  "فیس بوك"من ناحیة اخرى نجح موقع و . السن

فاجــأ كثیــرین  جــوكربیرجعرضــا لشــراء موقعــه بمبلــغ ملیــار دوالر ، إال أن  جــوكربیرجان تلقــى 

مــن حولــه بــرفض العــرض ، وتوقــع كثیــرون ان ینــدم علــى هــذا الــرفض، خاصــة وانــه جــاء بعــد 

روبــرت ، التــي یمتلكهــا الملیــونیر االســترالي "نیوزكوربوریشــن"عــام واحــد فقــط مــن قیــام شــركة 

 580، وهو من أشهر مواقع العالقات االجتماعیة، بمبلـغ "ماي سبیس"، بشراء موقع میردوخ

انــه رأى ان قیمــة شــبكته  إلــىلهــذا العــرض فیرجــع  جــوكربیرجامــا ســبب رفــض . ملیــون دوالر

 فاینانشـــیال تـــایمزمقابلـــة مـــع صـــحیفة  وحســـبما قـــال فـــي. كثیـــرا مـــن المبلـــغ المعـــروض أعلـــى

واضـاف ان ". ربما لم یقدر كثیـرون قیمـة الشـبكة التـي بنیناهـا بمـا تسـتحق"البریطانیة فانه 
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اذا اسـتطعنا ان نحسـنها قلـیال لعـدد كبیـر مـن "عملیة االتصال بین النـاس ذات اهمیـة بالغـة، و

  . ."الناس فان هذا سیكون له اثر اقتصادي هائل على العالم كله

أن غالبیـة مسـتخدمى الفـیس بـوك  و یتم تمویل الموقع یتم عـن طریـق اإلعالنـات حیـث  

یفتحــون حســابهم الخــاص بشــكل یــومي، وتصــل القیمــة الســوقیة للفــیس بــوك كشــركة اآلن إلــى 

  .ملیار دوالر 15نحو 

  :خدماته واستخداماته/ 2.1

، أحــد أشــهر مواقــع الشــبكات االجتماعیــة  face book» فــیس بــوك«اســتطاع موقــع   

social networking  52على االنترنت، خالل ثالث سنوات أن یستحوذ علـى أكثـر مـن 

ألـف مسـتخدم جدیـد فـي الموقـع یومیـا،  150مسـتخدم حـول العـالم، واشـتراك أكثـر مـن  ملیون

. هالمیـایتواصلون معا عبر صفحة شخصیة خاصـة بكـل مـنهم، ویتشـابكون بشـكل یكـاد یبـدو 

ویبــدو أن أكثــر مســتخدمي الموقــع مــن الشــباب وطلبــة الجامعــة والمراحــل الدراســیة المختلفـــة، 

الذین یسعون إلى التعارف وتكوین المجموعـات والتجمعـات التـي تعبـر عـن آرائهـم فـي الحیـاة، 

أو جروبــات خاصــة بمجموعــات مـــنهم، أصــدقاء، حلقــة دراســیة، زمـــالء رحلــة صــیف، محبـــي 

أیضــا » بــوك الفــیس«األمــر ال یقتصــر علــى الطلبــة والشــباب فســتجد داخــل مطــرب، غیــر أن 

عالمــا آخــر لهــم، ینشــرون مــن » بــوك الفــیس«عــددا كبیــرا مــن اإلعالمیــین الــذین وجــدوا فــي 

لم یكن هـو األول فقـد » بوك الفیس«موقع .  خالله أعمالهم، ویبحثون عن قرائهم ومشاهدیهم

یتــیح » بــوك فــیس«غیــر أن » Hi5«و» My space«ســبقته مواقــع مشــابهة مثــل مــوقعي 
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مســاحة أكبــر مــن الخصوصــیة، حیــث یــتحكم المســتخدم فــي مــن یــرى المعلومــات الخاصــة بــه، 

 . حین یرفض من البدایة أو یقبل جعله صدیقا له

یمكـن لألصـدقاء أن یكتبـوا ویعلقـوا مـا یریـدون، ویمكـنهم أن » بـوك الفیس«على حائط   

یســتمعوا إلــى موســیقاه المفضــلة، فیلمــه المفضــل، صــوره  یســموا أیضــا لصــاحب الصــفحة، وأن

الخاصــة التــي تحكــي تفاصــیل حیاتــه، مذكراتــه، مواعیــده، مــاذا فعــل بــاألمس، صــور تفاصــیل 

حیاتــــه، یــــروا صــــور أفضــــل أصــــدقائه، ویلعــــب الفــــیس بــــوك بشــــكل كبیــــر علــــى الحنــــین إلــــى 

ات الطفولــة، تكــوین الماضــي، البحــث عــن أصــدقاء قــدامى ربمــا فقــدوا منــك، البحــث عــن ذكریــ

ـــة المراهقـــة، وربمـــا یبـــدو هـــذا أكثـــر مـــا یلفـــت النظـــر فـــي مجموعـــات  مجموعـــات لفتـــرات مرحل

، التجمعــات، فمعظمهــا ینتمــي إلــى فكــرة البكــاء علــى األطــالل، والحنــین، فمــن »بــوك الفــیس«

، خاصـة أن »Bring back the 90"s«أكثر التجمعات انتشارا في مصر، جروب بعنوان 

هنـاك . من الشباب الـذین قضـوا طفـولتهم فـي فتـرة التسـعینات» بوك الفیس«مي معظم مستخد

أیضــا یســتعید مالمــح فتــرة الطفولــة فــي التســعینات » المشــردة الطفولــة«أیضــا جــروب بعنــوان 

والثمانینـــات، مـــن خـــالل صـــور شـــهیرة، مانشـــیتات جرائـــد، فیـــدیو لمسلســـالت وأغـــان، وأفـــالم 

كارتون تلك الفترة، باإلضافة إلى التجمعات الخاصة بزمالء دراسـة ابتدائیـة أو إعدادیـة وجـدوا 

 . بعضهم بعضا

فســـــیفاجأ بهـــــذا الكـــــم مـــــن التواصـــــالت، » الفـــــیس بـــــوك«ونـــــرى أن مـــــن یتأمـــــل شـــــبكة   

والتشـــبیكات بـــین البشـــر فـــي العـــالم كلـــه مـــن شـــرقه وغربـــه، وتجـــد لـــدى كـــل شـــخص عشـــرات 
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األصــدقاء مــن شــتى أنحــاء العــالم، ولــدى كــل شــخص صــفحة خاصــة بــه یتصــرف فیهــا كمــا 

یریــد، فالولــد یســتعرض فیهــا مواهبــه، والبنــت تســتعرض جمالهــا، وهــو مــا یطــرح لــدى الشــباب 

بة ال تقاوم، في إظهار ذاته كما یود، فهـو یفكـر كیـف یجعـل صـوره متفـردة وغریبـة، وكیـف رغ

ـــاه اآلخـــرین، فهـــو مـــا دام  ـــره لیشـــد بهـــا انتب ـــف عـــن غی یضـــع فـــي صـــفحته أشـــیاء غریبـــة تختل

صــاحب موقــع، إن جــاز التعبیــر، فلــه أن یفعــل فیــه مــا یشــاء یكتــب علــى الحــائط الخــاص بــه 

 . علیقویدعو أصدقاءه للكتابة والت

فـــي رأي الـــدكتور صـــفوت » الفـــیس بـــوك«التـــي علـــى » التجمعـــات«فكـــرة المجموعـــات   

العالم أستاذ اإلعـالم بجامعـة القـاهرة، تكمـن خطورتهـا فـي أنهـا قـد تكـون موطنـا لنشـأة األفكـار 

الشاذة والغریبة، وانطالق الشائعات، غیر أنه یرى أیضا أنها تعبـر عـن رأي الشـارع، والشـباب 

تحدیــد علــى اعتبــار أن أكثــر مســتخدمي االنترنــت مــن الشــباب، فجمیــع األحــداث علــى وجــه ال

فـي مجموعـات مختلفـة، بعضـها متصـارع، » الفـیس بـوك«الجدیدة نجد صداها أوال بـأول علـى 

فهناك بعض التجمعـات الخاصـة بفـرق عمـل بـرامج تلفزیونیـة مختلفـة، وبعضـها الخـاص بفـرق 

الـة عامـة مثـل الحـزن أو الشـعور بالوحـدة، وبعضـها ریاضیة متنـاحرة، وبعضـها للتعبیـر عـن ح

ــانین، او ــین، أو  لــزمالء دفعــة واحــدة فــي إحــدى الكلیــات، أو جــروب ألصــدقاء أحــد الفن الممثل

  .الكتاب أو المطربین أو السیاسیین

ویضیف العالم أن هذه التجمعات أدلت بدلوها فـي الكثیـر مـن األحـداث السیاسـیة التـي   

وع الفتنـة الطائفیـة، وكشـفت عـن االحتقـان الـذي یعیشـه الكثیـرون، مرت بها مصر، مثل موضـ
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على الشـباب أكبـر، » الفیس بوك«وكشفت عن وجهات نظر الشارع المختلفة، ویرى أن تأثیر 

ألنه هو األقرب إلیهم اآلن، وبالتـالي فتـنقلهم بـین صـفحاته، وانضـمامهم إلـى مجموعاتـه، یتـیح 

غیـــر أنـــه یـــرى أن . وي اتجاهـــات أیدیولوجیـــة مختلفـــةلهـــم احتكاكـــا أكبـــر بأشـــخاص مختلفـــین ذ

األكثـــر إثـــارة فـــي هـــذا األمـــر هـــو أن یتحـــول إلـــى شـــوفینیة وكـــل شـــخص یتمركـــز حـــول ذاتـــه، 

  . واتجاهه

فـــــي ظـــــن الـــــدكتور العـــــالم، هـــــو عنـــــدما تغیـــــب ســـــمات » الفـــــیس بـــــوك«أســـــوأ مـــــا فـــــي 

تائم تتــوالى والعــري الشخصــیة، ویتعمــد صــاحبها اخفاءهــا، ممــا یجعــل الــرزاالت والســباب والشــ

الفكــري، أو أن یقــوم بإیــذاء اآلخــرین بفكــرة شــاذة قــد ال یوافــق علیهــا المســتخدم ذاتــه إذا عــرف 

  . الناس شخصیته

 : سیناریو االشتراك في الفیس بوك / 3.1

 .تقوم بالتسجیل في الموقع .1

  : تقوم بدعوة زمالئك بأكثر من طریقة .2

  .إدخال بریدهم االلكتروني وٕارسال دعوات لهم بشكل یدوي  -

إدخـــال رقمـــك الســـري واســـم المســـتخدم الخـــاص ببریـــدك االلكترونـــي لیقـــوم الموقـــع 

المسـجلین فـي الموقـع مـن  بـالتعرف علـى قائمـة االتصـال لـدیك ومعرفـة األشـخاص

 لملفــاتهم الشخصــیة ، وَمــن مــنهم لــم َمــن هــم فــي قائمــة االتصــال لــدیك فیرشــدك

  .یسجل فیتیح لك إرسال دعوة لهم
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أسمائهم  تبحث في محرك البحث الخاص بالموقع عن زمالئك عن طریق إدخال  -

أو مدینتك  شبكة مدرستك أو جامعتك( في محرك البحث ، أو تقوم بتصفح الشبكات 

 .لترى المنتمین لها وعن طریقها تصل لزمالئك أو أصدقائك) 

 .لدیكصدیق جدید ُیضاف لقائمة األصدقاء  .3

من خالل االطالع على قائمة أصدقائه ، تجد أنك تعرف صدیق آخر ،  .4

 .فتقوم بإضافته

 .صدیقك ، یجدك في قائمة صدیق آخر له ویضیفك لقائمة أصدقائه .5

تشارك في مجموعة اهتمام ، تتعرف على صدیق جدید تشترك معه في  .6

  .تضیفه لقائمة أصدقائك اهتمامات مختلفة

  :أخر نجاحات الموقع/ 4.1

مـن أسـهم الفـیس بـوك % 1.6العمالقـة " مایكروسوفت"اشترت شركة  2007في عام   

تمـت ترجمـة صـفحة الفـیس بـوك لعـدة لغـات وبلـغ  2008دوالر فـي عـام  ملیـون 240مقابل 

  .مالیین شخص 110عدد المستخدمین  نحو 

نســخ محلیــة مــن الموقــع بعــدد مــن اللغــات ولعــدد  Facebookأطلــق موقــع فــیس بــوك   

، یـأتي ذلـك  Facebook.frمن البلدان والتي تتضمن فى البدایة فرنسا إذ تم اعـداد النطـاق 

وكــان الموقــع قــد تعــرض للنقــد بعــد أن بــدأ فــي . بعــد أن حقــق الموقــع نجاحــًا شــدیدًا فــي فرنســا
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" جوجــل"حــث علــى االنترنــت مثــل طــرح المعلومــات المتعلقــة بأعضــائه علنــا علــى محركــات الب

  ".یاهو"و

فــیس "وبــدورهم، اعتبــر خبــراء تكنولوجیــا المعلومــات هــذه الخطــوة الجریئــة بأنهــا تحــول   

ویتطلــع . مــا یشــبه الصــفحات الصــفراء علــى اإلنترنــت إلــىمــن شــبكة اجتماعیــة خاصــة " بــوك

الســباق لبنــاء  الــدخول المبكــر فــي إلــىمــن وراء هــذه الخطــوة " فــیس بــوك"القــائمون علــى موقــع 

دلیل الكتروني عالمي یحتوي على اكبر قدر ممكن من المعلومات والتفاصـیل الشخصـیة مثـل 

ارقــام هواتـف وغیرهــا مــن سـبل االتصــال بالشــخص وهوایـات االعضــاء وحتــى  السـیر الذاتیــة و

 .معلومات عن اصدقائهم مما قد یعود بارباح كبیرة على الموقع

 

 ملیـــون 175عـــدد مشـــتركیه الفعـــالین إلـــى  وصـــولأعلـــن عـــن " فـــیس بـــوك "وكـــان   

   .مشترك ملیون 150تجاوز عددهم حاجز  شخص، وذلك بعد نحو شهر من إعالنه عن

بمـرور خمسـة أعـوام علـى تدشـینه " الفـیس بـوك"الـذي یحتفـل فیـه  وتأتى تلك األنباء في الوقـت

هارفــارد لیصــبح هــذه الســنوات مـن مجــرد شــبكة اجتماعیــة لطـالب جامعــة  وتطـوره علــى مــدار

  .ملیـون شــخص 175اجتماعیــة علــى اإلنترنــت یتجـاوز عــدد مشــتركیها حــاجز  أكبـر شــبكة

فیما أعلن موقـع فـیس بـوك عزمـه إعـادة صـیانة الموقـع علـى الشـبكة لجـذب أكبـر عـدد   

الموضـوعة أعلـى  status من المشاركین حیث هناك بعض التغیرات فیه مثل استبدال قائمـة

یمكن بواسطته إضافة أي خاطرة أو صـورة أو مقطـع " ،ربع حوار جدیدصفحة المستخدمین بم
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 فیــدیو، وسیضــیف الموقــع خاصــیة وضــع حــدود لمشــاركة وتبــادل المــواد علــى الموقــع بــین

كمـا . علیـه األصـدقاء ممـا یعـزز مـن مقـدرة المسـتخدمین فـي الـتحكم علـى مـا یریـدون االطـالع

والسـیدة األولـى  اوبامـا مثـل مواقـع الـرئیس سیضیف الموقع خواصـا جدیـدة إلـى المواقـع العامـة

  .اإلخباریة CNN وموقع شبكة برتني سبیرزوموقع المغنیة 

رئــیس قســم المنصــات والخــدمات فــي مایكروســوفت إن اإلقــدام  جونســون كیفــینوقــال   

علــى هــذا االســتثمار وتوســیع االتفــاق الحــالي سیحســن مــن إمكانیــة مایكروســوفت و فــیس بــوك 

مــــاي "ویتقــــدم الموقــــع علــــى منافســــه الرئیســــي . رص اإلعالنیــــة فــــي العــــالمعلــــى اســــتغالل الفــــ

كمــــا یعتقــــد أنــــه ســــیكون أكثــــر جــــذبا لإلعالنــــات بســــبب نظــــام الموقــــع الــــذي یجعــــل ". ســــبیس

الذي غالبا مـا تكـون " ماي سبیس"األشخاص یستخدمون شخصیاتهم الحقیقیة في مقابل موقع 

  .المشاركة فیه بهویات غیر حقیقیة

ومــن ضــمن أخــر نجاحــات الفــیس بــوك هــو التعــاون المشــترك بــین موقــع الفــیس بــوك و   

للهواتــف المحمولــة حیــث تــم اإلتفــاق علــى تحمیــل موقــع الفــیس بــوك  Black Berryشــركة 

ـــى یســـتطیع حامـــل الهـــاتف مـــن إســـتخدام الموقـــع بكافـــة خدماتـــه  ـــى الهواتـــف المحمولـــة حت عل

  .Black Berryوٕامكانیاته من خالل الهاتف 
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  الجزائر في "الفایسبوك" موقع إحصائیات/ 5.1

 الجزائر في سجلت 2012 عام بدایة ومع أنه  socialbacker.comموقع  كشف   

 وب في الجزائر السكان بعدد مقارنة % 8.20 ب قدرت للفایسبوك  دخول ارتفاع نسبة

 .األنترنیت مستخدمي إلى بالنظر % 60.32

 أن الموقع ذات وأشار ألفا، 835 و ملیونین "الفایسبوك" مستخدمي عدد بلغ حیث  

 عدد بلغ حیث اإلناث عدد من أكثر "الفایسبوك" یستخدمون الذین الجزائریین الذكور عدد

  ℅ 32 اإلناث عدد بلغ حین في % 68 الذكور

  

  

 الجنس حسب الجزائر في "الفایسبوك" استخدام إحصائیات یبین ) 06(رقم شكلال

 األكبر اإلستخدام أن الموقع نفس فكشف السن حسب "الفایسبوك" استخدام احصائیات أما

 ویعتبر  العمریة، الفئات بقیة بین النسب تتفاوت فیما سنة 24 إلى 18من  لفئة كان
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 بعد یوما خدماته تطور مع خاصة جماهیریة االجتماعیة الشبكات أكثر من الیوم "الفایسبوك"

  .المشتركین من مزیدا یومیا یستمیل مما یوما

  

یبین نسبة استخدام الفایسبوك من عدد السكان و من مستخدمي االنترنت في الجزائر ) 07(الشكل رقم 

  والوطن العربي

 1.8استطاعت الجزائر أن تقفز من المركز السادس بعدد مستخدمي فیسبوك في حدود 

ملیون  2.9ملیون، شھر مارس الماضي، إلى المركز الرابع خالل دیسمبر المنصرم بحوالي 

  )2012:محمد الساحلي( .مشترك في فیسبوك
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  یبین نسبة الذكور واالناث مستخدمي الفایس بوك في الجزائر و الوطن العربي) 08(الشكل رقم 

من الدول العربیة، ورغم إثبات رغم أن عدد السكان متقارب بین اإلناث والذكور في كثیر 

بعض الدراسات لتفوق اإلناث على الذكور في التعلیم المدرسي، إال أنھ على مستوى 

إذ ال تمثل اإلناث من العدد اإلجمالي . اإلنترنت، وخاصة فیسبوك، فإن النتیجة تبدو مختلفة

  .%35لمستخدمي فیسبوك العرب سوى نسبة 

  

  مستخدمي الفایسبوك حسب الفئات العمریة في الجزائر و الوطن العربيیبین نسبة ) 09(الشكل رقم 



 جتماعيلتواصل اإلالفصل الثالث                                        شبكات ا
 

 
129 

كما ھو متوقع، وخاصة مع تزاید شعبیة فیسبوك بفضل الحراك العربي، فإن فئة الشباب ھي 

حیث تشكل الفئة العمریة األقل من . األكثر حضورا من بین الفئات العربیة على فیسبوك

 .سبوك العربثالثین عاما أزید من نصف مستخدمي فی

من إجمالي % 17سنة تمثل  17و 13الیافعون أیضا حاضرون، فنسبة من ھم بین 

 .%23سنة حوالي  21و 18المستخدمین العرب، وتمثل الفئة العمریة ما بین 

عاما، لكن ھذا  13تجدر اإلشارة إلى أن فیسبوك یضع شرطا بأال یقل عمر المشتركین عن 

ن االشتراك في فیسبوك، دون أن تتوفر طریقة سلیمة لمعرفة ال یمنع األطفال األقل من ذلك م

  .عددھم

 :Twitter.com تویتر موقع .2

 العالم أنحاء جمیع في الناس مالیین یستخدمها اجتماعیة شبكة هو "تویتر" موقع  

 و الكمبیوتر أجهزة خالل من العمل زمالء وأقاربهم و ئهم أصدقا مع اتصال على للبقاء

 یمكن و حرفا 140 إلى تصل قصیرة رسائل بنشر "تویتر" واجهة  وتسمح النقالة، تفالهوا

 الشخصیات ألحد متابعته یعلن أن للمستخدم ویمكن الموقع، مستخدمي طرف من قراءتها 

 مشاركة وضعت قد الشخصیات هذه إذا ما حال في الشخص هذا غ یبل الحالة هذه وفي

 تسمح العالم أنحاء جمیع في الناس من مدعومة آنیة معلومات شبكة تویتر ویمثل،  جدیدة 

 یحدث ماذا : السؤال واجهته في الموقع یطرح حیث ، "اآلن یحدث ماذا" واكتشاف بمشاركة

 على العالم عبر المالیین إلى تنتشر اإلجابة ویجعل now What’s happeningاآلن ؟ 

  .الفور
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 تسمح التي االجتماعي لإلعالم الجدیدة التكنولوجیات بین من "تویتر" موقع ویعد  

 "تویتر" ویعتبر رسمیة، وغیر رسمیة مصادر من اإلنترنیت على المعلومات من عدد بنشر

 حرائق مثل الكبرى حول األحداث المعلومات وتنظیم نشر في برز مصغر تدوین موقع

 االنتخابات واحتجاجات العام نفس في األمریكیة الرئاسیة واالنتخابات 2008 كالیفونیا

 2009. عام اإلیرانیة

 المستخدمین یمكن حیث المختلفة اإلعالم وسائل نظم من جزءا "تویتر" أصبح ولقد  

 .اإلعالم وسائل كل من الواردة المعلومات تدفق استقبال من

 هناك فإن الخامسة تأسیسه ذكرى في "تویتر" موقع نشرها التي اإلحصائیات وحسب  

 كل مشترك ألف 300 ـب یتضاعف عدد الموقع؛ هذا في مستخدم ملیون 106 من أكثر

 حرفا 140 ـب" تویتر" على المشاركة tweet"حروف التغریدة   عدد تحدید تم حین وفي .یوم

 الدقیقة في تغریدة 460 أي الیوم في تغریدة ملیون 55 من أكثر یرسلون مستخدمیه فإن

 اإلحصائیات نفس وحسب والجمعة، الخمیس یومي خالل خاصة "تویتر" مستخدمو وینشط

 أن حین في الیوم في أكثر أو تغریدات 10 ینشرون الموقع هذا مستخدمي من 20 % فإن

 .الموقع على حساب فتحهم منذ تغریدة وال ینشروا لم المستخدمین من %41

 تم التي التغریدات متوسط بلغ وحده 2011 مارس شهر في فإنه "تویتر" وحسب  

 أرسلها التي التغریدات متوسط فإن 2011 جوان وفي .تغریدة ملیون 140 حوالي إرسالها

  .الیوم في تغریدة ملیون 200 هو "تویتر" مستخدمو
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 : Linkedin.com لینكدن موقع   .3

 المحترفین والمحترفات من العدید تضم والتجارة بالعمل مختصة اجتماعیة شبكة هي  

 .اهتمامات مجموعة یتشاركون و المجاالت  من العدید في

 الشبكات مواقع فیه تركز الذي الوقت ففي مهنیة، اجتماعیة شبكة هو لینكدن موقع و  

 الشخصیة العالقات على myspaceسبیس   ماي"و "فایسبوك" مثل  االجتماعیة

للمهنیین بانشاء و من ثم الحفاظ على عالقات في المجال  یسمح لینكدن واالجتماعیة،

  .خدماتهم و مهاراتهم المهنیة العملي و كذا تعزیز 

 االجتماعیة الشبكات أهم بین من أصبح الیوم أنه إال 2002 في بدایاته ورغم  

 .المهنیة

 مهنیة معلومات المستخدمین فیه یضع موقع أنه على *تكنوبیدیا موقع یعرفه و  

 قائمة وكذا والعملي الوظیفي التاریخ التعلیمیة، الخلفیة مثل تفاصیل تتضمن شخصیة

 المعلومات هذه وكل المهنیة والعضویة الشهادات المهنیة جانب إلى الكبرى المهنیة المشاریع

 . المستخدم دلیل یمثل الذي الشخصي الملف في توضع

 :لینكدن موقع خصائص بین ومن

 الخاصة والصور الشخصیة الملفات ومشاهدة صور وضع للمستخدمین یمكن -

  .باآلخرین

  .عنهم یبحثون الذین األشخاص عدد على التعرف للمستخدمین یمكن -
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  .محتملین مرشحین عن البحث وظائف قائمة وضع العمل ألصحاب یمكن -

 عبر شراءها یمكن التي الكتب عرض وكذا التطبیقات من عدد بتضمین یسمح -

  .األنترنیت

 الدخول و المهنیین من فریق یشكل أن شخص ألي تتیح المجوعات إنشاء خاصیة -

 .الوظائف حول نقاشات في

 من أكثر لینكدن موقع مستخدمي عدد فإن Socialbacker.comموقع  وحسب  

 بعدد القائمة األمریكیة المتحدة الوالیات وتتصدر مستخدم، ألف 787 و ملیون 136

 ثم مستخدم ملیون 13 من بأكثر الهند تلیها مستخدم ملیون 59 من أكثر بلغ مشتركین

 اإلمارات فتتصدر العربي الوطن في أما مستخدم، مالیین 8 من بأكثر المتحدة المملكة

 یقارب بما السعودیة ثم،  مشترك ألف 873 من أكثر بلغ مستخدمین بعدد القائمة المتحدة

 من مستخدم وال یوجد ال فإنه الموقع ذات وحسب مصر، تأتي ثم مستخدم ألف 600

 .2012 جانفي 15 غایة إلى لینكدن في الجزائر

 : Flickr.com فلیكر موقع   .4

 على الفیدیو ومقاطع الصور بتبادل خاص اجتماعي موقع هو "فلیكر" موقع  

 من وكذا بین األصدقاء، الشخصیة الصور تبادل في كبیر بشكل الموقع ویستخدم األنترنیت،

 .العالم إلى التقطوها التي الصور نقل في یرغبون الذین الهواة أو الخبراء طرف
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 أن بعد ludicorp كورب لودي شركة بواسطة 2004 فیفري في "فلیكر" موقع تطویر تم

 ولكن اللعبة على التخلي تم ثم األنترنیت على عمالقة جماعیة لعبة بتأسیس الشركة قامت

 2005 مارس وفي .الصور لتبادل قاعدة أكبر إلى الیوم لیتحول قائما ظل "فلیكر" مشروع

 بتنظیم لمستخدمیه الموقع هذا ویسمح كریفل و كورب لودي شركة بشراء "یاهو" شركة قامت

 .معا كلیهما معینة صفات في تشترك عامة مجموعات أو شخصیة كمجموعات صورهم

 لیسمح"كریفل" حساب في الموجودة الصور بتنظیم یقوم فهو المنظم برنامج أما  

 في الصور إضافة أو وتنظیم الصور، ووصف المفاتیح، كلمات بتعدیل للمستخدمین

 .للعالم خریطة على صور وٕاضافة عامة مجموعات في الصور وٕاضافة شخصیة مجموعات

  متصفح أي یستطیع حیث للزائرین عام بشكل الصور حفظ خدمة "كریفل" ویوفر  

أو  إال لصاحب الحساب  تتوفر فال خاصة جعلها الصور محمل یستطیع أو مشاهدا قعو للم

 یستطیع من یحدد أن الصور تحمیل عند من یسمح لهم بمشاهدتها، یستطیع المستخدم

 یستطیع  ولكنه دائم، بشكل الحساب مالك یشاهدها الخاصة الصور ال، أو الصور مشاهدة

 .أرادالخاصة في المجموعات العامة لو  الصور مشاركة المستخدم

 نعلن الیوم" : التالیة ، بالكلمات الرسمیة مدونتها في الجدید التحدیث "فلیكر" ووصفت  

 على لصورك مركزا "فلیكر" جعل على لمساعدتك موقعنا وظائف إلى یضاف جدیداً  تحدیثا

 .نفسك عن التعبیر یمكن حیث اإلنترنت شبكة على تزورها أماكن عدة لدیك ربما اإلنترنت،

 بالنسبة "تویتر" وموقع لیتك، ك في األصدقاء مع للتواصل "الفایسبوك" تستخدم كنت ربما
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 العالم إلى أفكارك فیها  تنقل بك خاصة مدونة أو اهتماماتك، یشاركونك الذین لألشخاص

 كل عبر نشرها وأعد فقط، واحدة مرة إلینا صورك ارفع هو "فلیكر" في اآلن شعارنا

 ." واحدة زر بضغطة السابقة الوسائط

 ملیارات الخمسة یقارب ما فلیكر موقع یضم ، 2010 عام إحصائیات وحسب  

 المخزن یجعله مما الدقیقة، في رفعها یتم صورة 3000 من بأكثر الموقع ویحظي صورة،

 التقنیة المواقع من العدید وصف وفق االنترنت شبكة في للصور األول

 :Youtube.com الیوتیوب موقع .5

 ال، أو اجتماعیة شبكة الموقع هذا كان إذا وما "یوتیوب" موقع حول اآلراء اختلفت  

 أن غیر video sharing siteالفیدیو  مشاركة موقع اعتباره إلى بعض اآلراء تمیل حیث

 الخصائص من عدد في معها الشتراكه نظرا االجتماعیة ، الشبكات مواقع من كنوع تصنیفه

التي یقوم بها في مجال نشر   ة الكبیر لألهمیة نظرا المواقع هذه كأهم عنه نتحدث جعلنا

 .الفدیوهات و استقبال التعلیقات علیها و نشرها بشكل واسع

 بواسطة 2005 عام من فبرایر من عشر الرابع في مستقل كموقع "یوتیوب" تأسس  

 یعملون الذین كریم جاود والبنغالي تشین والتایواني هیرلي تشاد األمریكي  هم موظفین ثالثة

 رفقاءه ترك كریم جاود أن دیب اإللكترونیة التجارة  في المتخصصة pay palشركة  في

 "یوتیوب" ظهور في الحقیقي الفضل لیصبح .ستانفورد كلیة من علمیة درجة على للحصول
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 في الویب عالم في الكیانات أكبر أحد تكوین في نجحا اللذان اآلخرین للثنائي الیوم نراه الذي

 . الحالي الوقت

لنفسك  ذع أو لنفسك بث : هي مبدئیة فكرة على "یوتیوب" موقع ویقوم  

Broadcast youself األولى ، وهو یعتبر أهم مكان في  الصفحة في الشعار هذا یوضع

 صنع من أفالم یومیا علیه تحّمل إذ شبكة االنترنت للمشاركة في الفیدیو المجاني الشعبي،

 غریب ما حدث لنقل المتحرك الهاتف جهاز بكامیرا تصویره تم بعضها العالم حول من الهواة

 أو جمالیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو فنیة لدواع إنتاجه تم منها وكثیر مثیر، أو مضحك أو

 الفیدیو من كلیبات لها حصر ال أنواعا الموقع ویتضمن . شخص رسالة إلیصال حتى

 الفیدیو علیها یطلق ما أو الیومیة الفیدیو ومدونات المصورة الغنائیة واألفالم التلفزیونیة

 : التالیة المنظومة وفق "یوتیوب" یعمل، و   Videobloggingبلوغین 

 العالم، أنحاء جمیع في وتسمیتها الفیدیو مقاطع وتبادل تحمیل المستخدمون یستطیع -

 .األعضاء المستخدمون بتحمیلها قام التي األصلیة المقاطع مالیین وتصفح

 االهتمامات لدیهم من مع االتصال وتسهیل بها وااللتحاق فیدیو جماعات على العثور -

 وحفظ األعضاء على المقصورة الفیدیو مقاطع تبادل خدمة في واالشتراك نفسها

 .المقاطع قوائم تشغیل ووضع المفضلة المقاطع

 حدیثة تقنیات تستخدم التي الشبكة مواقع مع "یوتیوب"ب الخاصة الفیدیو مقاطع دمج -

 .خاصة أو عامة الفیدیو مقاطع  جعل وأیضا
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 ئهم أصدقا بمشاركة أو عام بشكل المستخدمون اختیار وعرض مقاطعهم  یستطیع -

 .التحمیل عند خاصة بصورة  فیها وعائالتهم

 بأكبر تحظى والتي تقییم أعلى على والحاصلة األحدث :المقاطع على الموقع یحتوي -

 .أخرى بمواقع اتصاال واألكثر تفضیال واألكثر  النقاش من قدر

 المتحركة والرسوم والفن میدیا الكو من مختلفة أبواب إلى الفیدیو مقاطع أیضا تصنف -

 .والتكنولوجیا  العلوم إلى

 :  الشروط من لعدد "یوتیوب" خدمات وتخضع

  .العمل صاحب إذن دون من محفوظة نشر حقوق لألفالم یكون أال -

  .اإلباحیة األفالم بنشر الموقع یسمح ال -

  .اإلجرام على تشجع التي األفالم بنشر الموقع یسمح ال -

 أو الفاضحة األفالم أو معینة لشخصیات تسيء التي األفالم بنشر الموقع یسمح ال -

 .التجاریة اإلعالنات

  . بایت جیغا 1 عن تزید ال للموقع المرفوعة الملفات -

 مخالفة من الموقع تضمنه ما بسبب البلدان من كثیر في "یویتوب" موقع منع لقد  

 هذه في الحكومات أو مهمة لشخصیات إساءة أو فضائح من تضمنه وما األخالقي للنظام

 خالل Youtube یوتیوب موقع كشف مستخدمیه حیث عدد تزاید یمنع لم هذا لكن.البلدان

 عدد ارتفع 2011 في أنه مفادها  اإلحصائیات من عدد عن السادسة تأسیسه ذكرى
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 35 كان أن بعد الدقیقة في ساعة 

  .الیوم في مشاهد بلیون 3 إلى الموقع

  

منذ  الدقیقة في تیوب یو على تنزیلها یتم

2007  

 هو واحد فقط لمجموعة كبیرة من المواقع الشبیهة التي تعتمد

 الفیدیو لمشاركات جانبا تفرد التي العربیة

 مشاركات من "یوتیوب" یحمله الذي

 . العربیة

الفصل الثالث                                        شبكات ا

 48 إلى الموقع على تنزیلها یتم التي الفیدیوهات

الموقع مشاهدي عدد ارتفاع جانب إلى 2010

یتم التي الفیدیوهات ساعات تطور یوضح ) 10( 

هو واحد فقط لمجموعة كبیرة من المواقع الشبیهة التي تعتمد  "یویتوب " نموذج

العربیة المواقع بعض توجد وٕاذ الفیدیو، مقاطع

الذي الهائل الحجم إلى تصل ال لكنها نت، العربیة

العربیة الفیدیو مقاطع من الكثیر ضمنها ومن المصورة

الفصل الثالث                                        شبكات ا
 

 

الفیدیوهات ساعات

2010 عام ساعة

  

( رقم  شكلال

نموذج إن

مقاطع توزیع على

العربیة موقع مثل

المصورة المقاطع
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   MySpace  :ماي سبیس .6

تقدم شبكة تفاعلیة بین  الوبعلى  خدمات الشبكات االجتماعیةهو موقع یقدم 

 الصورونشر  كالمدوناتاألصدقاء المسجلین في الخدمة باإلضافة إلى خدمات أخرى 

والمجموعات البریدیة وملفات المواصفات الشخصیة لألعضاء  الفیدیوومقاطع  والموسیقى

بینما  بالوالیات المتحدة األمریكیةكالیفورنیافي  سانتا مونیكایقع مقر الشركة في . المسجلین

  .مدینة نیویوركفي  "نیوز كوربوریشن" یقع مقر الشركة األم

 مواقع الوبیعد موقع ماي سبیس هو سادس أكثر  ألیكسا إنترنتطبقا لموقع 

 المواقعفي العالم شعبیة ،كما أنه یعد ثالث أكثر  لغةالمكتوبة بأي  مواقع الوباإلنجلیزیة

ارتفعت شعبیة الموقع تدریجیا بنسبة أكبر من  .الوالیات المتحدةاإلطالق في  شعبیة على

د الزیارات المحسوبة لمواقع تقریبا من عد% 80المواقع المشابهة األخرى وحاز على 

الشبكات االجتماعیة على اإلنترنت، حتى صار یمثل جزءا مهما من الثقافة الشعبیة 

  )2012: المدونة اإللكترونیة (  .المعاصرة، خاصة في البالد الناطقة باإلنجلیزیة

   Skype سكایبال .7

، ثم إلى  Skyper، ثم تحول إلى  Sky-peer-to-peerسم السابق كان اإل

Skype.  نیكالس  السویديتجاري تم ابتكاره من قبل كل من المسثمرین  برنامجعبارة عن

یمكن برنامج . مع مجموعة من مطوري البرمجیات یانوس فریس والدنماركي زینشتروم
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بشكل مجاني بالنسبة  االنترنتعبر ) هاتفیا(سكایب مستخدمیه من االتصال صوتیا 

أو  الثابتة الهاتفلمستخدمي هذا البرنامج، لكن مع تكلفة بسیطة في حال االتصال بخطوط 

موسوعة ( .2011مایو،  10ملیار دوالر في  8.5لـ  مایكروسوفت اشترتها شركة .الجوالة

 .)2014:یدیامكوی

  خالصة 

في تاریخ اإلعالم، وٕانما لقد أحدثت مواقع التواصل االجتماعي تطورًا كبیرًا لیس فقط 

االجتماعي والسیاسي، وجاءت لتشكل عالمًا  في حیاة األفراد على المستوى الشخصي و

افتراضیًا یفتح المجال على مصراعیه لألفراد والتجمعات والتنظیمات بمختلف أنواعها، إلبداء 

  .آرائهم ومواقفهم في القضایا والموضوعات التي تهمهم بحریة غیر مسبوقــة 

وتكمن إیجابیات اإلعالم الجدید في سرعة االتصال، والقیمة المعلوماتیة، وضمان 

وصولها، وتحقیق التفاعل معها، ولیس كونه إعالمًا مرسًال من جانب واحد، مما خلق 

  .مساواة داخل المجتمع في االتصال 
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  :تمهید

إن األسرة بمعناها اإلنساني المتحضر، لم یعد لها وجود إال في المجتمعات "  

  . "اإلسالمیة، رغم التخلف الذي تشهده هذه المجتمعات في شتى المجاالت األخرى

 م1975و ردت هذه العبارة في التقریر الصادر عن هیئة األمم المتحدة عام 

بما یعني أن األسرة هي الصرح األخیر الذي صار لزاًما . بمناسبة العام العالمي للمرأة

على األمة اإلسالمیة الحفاظ علیه، إذا أرادت أن تحمي نفسها من الفناء، بل و االنطالق 

  )2011،03:میلیا حلميكا( .منه للنهوض من كبوتها

و التكنولوجیة قد جذب میالد األسرة المعاصرة االنتباه إلى التغیرات االجتماعیة و 

البنیة  وعالقتها بتغیر العالقات األسریة بحیث لم تعد البحوث متمحورة حول الحجم و

 وسع من ذلك لتشمل العالقات داخل األسرة، وأإّنما فتحت مجاالت بحث كثیرة و  فقط، و

  .سرةللبحث في میدان األ  األكثر أهمیةالجوانب من ذلك باعتبارها 

  :سریةمفهوم العالقات األ .1

ترة طویلة من الزمن بین سریة هي التفاعل المتبادل الذي یستمر فالعالقات األ

م من ب و األل الحقوق و الواجبات فیما بین األتصال و تبادسرة من خالل اإلأعضاء األ

بناء بعضهم ببعض من ناحیة بنائهما من ناحیة ، و بین األأناحیة، و بینهما و بین 

  .)19 ،2004:الهام بنت فریج بن سعید العویضي( خرىأ
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قات التي تجمع بین مجموعة من نها العالأسریة بالعالقات األسمیحة كرم  تعرف

تد فتشمل بالزوجین لتتسع و تمفراد الذین تربطهم رابطة الدم و القرابة، و هي تبدأ األ

  )1996،14: سمیحة كرم(. قارب الزوج و الزوجةأ والد واأل

فراد بین األ أبأنها العالقات الوثیقة التي تنشو یعرفها موسى عبد الفتاح تركي  

لتزام بالحقوق و الواجبات مما یؤدي الى تقوم على اإل الذین یعیشون معا لمدة طویلة، و

   )65س،/د:موسى عبد الفتاح تركي .( الصالبةالشعور بالتماسك و 

كیفه معه، فالطفل تصال الفرد بالمجتمع و تإلعالقات االسریة هي  بدایة تشكل فا

باط تر سرة، و یصل هذا اإلفراد األأخوته و إ ولى من عمره، یرتبط بوالدیه و منذ السنوات األ

 الطفل ببناء عالقات جدیدة خارج أثالثة من عمر الطفل، و بعدها یبدعند تمام السنة ال

: احمد توفیق حجازي(سریة، و الخبرة التي اكتسبهاة، معتمدا على ثبات عالقاته األسر األ

2012 ،07(.  

لصالت و التفاعالت و العالقات هي  مجموعة من اإذن العالقات االسریة 

بناء، و األي الزوج و الزوجة أسرة الواحدة عضاء األأدوار أجتماعیة الحاصلة بین اإل

 وتنطوي هذه العالقات على الفعل و رد الفعل و مجموعة ممارسات و رموز سلوكیة و

  .)74، 2012: بن یعطوش احمد.( جتماعیةإدوار أكالمیة و 
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  :سریة أنواع العالقات األ  .2

  :لى نوعینإسریة تنقسم العالقات األ

 : و تشمل ما یلي: سریة الداخلیة العالقات اال  . أ

  الزوج و الزوجةالعالقة بین. 

 االبناء العالقة بین الوالدین و. 

 العالقة بین االبناء بعضهم ببعض. 

 :سریة الخارجیة العالقات األ  . ب

یعرفها  و المصاهرة ، وأقارب عن طریق الدم سرة ببقیة األفراد األأو تشمل عالقة 

من  حدهماأبین شخصین ینحدر  أالعالقات المباشرة التي تنش انهابو زید على أحمد أ

ن سلف واحد مشترك نحدارهما مإد، أو نتیجة اآلخر، مثل العالقة بین الحفید و الج

  )2004،48:الهام بنت فریج بن سعید العویضي( . بناء العمومةأكالعالقات بین 

  :سرةسریة في الحفاظ على سالمة األأهمیة العالقات األ  .3

لمجتمع، و كلما كانت ساسیة لجتماعیة األسري السوي الوحدة اإلیمثل الكیان األ

سرة كلما كانت األ و سویاً  سرة قویاً عضاء األأسري بین التماسك األسریة و العالقات األ

و النفسي، و  هم العاطفيطفال و سالمة نمو لتكیف األ سري مالئماً سلیمة و كان الجو األ

عور ه الشدمامه مما یفقألو لم یحدث  بوین یشعر به الطفل حتى وأي صدام یقع بین األ
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نفعاالته، و هذا ما تؤكده الدراسة التي قام إي ف اً نفعالي، فیصبح الطفل متقلبتزان اإلباإل

كبر من أسرة المترابطة تحقق قدرا ن األأثبتت النتائج أحیث  )28 ،2000(  بها خلیل

ن ذلك أى تمتعهم بالسالمة النفسیة، كما یجابیا علإبنائها مما ینعكس سري ألمان األاأل

  . یجابيإجتمع بشكل سرة و التفاعل مع المنطالق للحیاة خارج األلى اإلإیدفعهم 

 )49، 2004( إلهام بنت فریج بن سعید العویضي أشارت  خرىأو من ناحیة 

تجاهات و مشاعر إسرة تنعكس على عضاء األأتجاهات و المشاعر التي تسود بین ن اإلأ

حساس ن هذا اإلإمن في منزله فحساس باألذا ما حصل الطفل على اإلإفكار الطفل، فأو 

ن طبیعة أشارت أمواقف الحیاة في المستقبل، كما  یساعد الطفل على مواجهة مشكالت و

جتماعیة و ق الطفل و المراهق من الناحیة اإلثر بشكل كبیر في توافؤ سریة تالعالقات األ

تي یتقبل بها لها بنفس الدرجة اللى ذاته و یتقبإو المراهق أنفعالیة حیث ینظر الطفل اإل

و یعد . من الفرد االنفعاليأهاما في سرته لهذه الذات، و تقبل الذات یلعب دورا أعضاء أ

فتقاد الحب إبناء و الروابط بین الزوج و الزوجة و األنهیار إ سریة وضعف العالقات األ

خر أنحراف و التبناء كاإلثیر السلبي على األألى التإسباب المؤدیة هم األأبینهم من 

لى إساسیة مثل الحاجة شباع حاجاتهم األإیوت المتصدعة دون ول البحالدراسي حیث ت

  . من الحب و الشعور باأل

سرة في المجتمع سس التي تجعل األنه من األأ )191 ،2001(و یؤكد التویجري 

جتماعي المتكامل و المتناسق مع العادات و وحدة متماسكة من ناحیة البناء اإلالعربي 
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لعمل على الحفاظ على العالقات سالمیة هي االمعاییر المستمدة من الشریعة اإلالتقالید و 

سرة الواحدة بما یتماشى مع فراد األأتجاهات بین رق تقارب اإلسریة، و ذلك عن طاأل

  .العقیدة السمحة و التقالید السائدة في المجتمع 

ال  Multual Relationshipsسرة بأنها عالقات تبادلیة و تتصف العالقات في األ

لى إم تستجیب األب معلومة فلعالقة ذات رأسین، ففیها یصدر األن اأي أعالقات خطیة، 

في نفس الوقت بن ستجابة، و قد یطرح اإلبنة في اإلو اإلأبن و قد یشترك اإلهذا المثیر 

ة ستجابة معینة من الوالد و هكذا و یمثل التمثیل العالقة التبادلیإمثیرا معینا یتطلب 

  )267، 2009:نخبة من المتخصصین:( كاآلتي

  

  

  

  

  

  

  العالقة التبادلیة یبین) 11(الشكل رقم 

، و تعتبر التغذیة الراجعة Feed Backسریة تغذیة راجعة تتطلب العالقات األو 

سس سلیمة أرة و لكي تبنى هذه العالقات على ساألستمرار العالقات التي تحكم ساسیة إلأ

  ).268: نفس المرجع أعاله( ستمرارهاإللمحافظة علیها و 

  االب یطرح سؤاال لالم
  
  

  األم              األب       
  االم تجیب                    

  
  

  یطرح
  تعقیبا
  بناءا 
  على 

  1 االبن                 المناقشة
  یؤید طارق                                                                

                         
 2الالبن           البنت    



 العالقات األسریة                             الفصل الرابع                               
 

 
145 

  :النظریات المفسرة لألسرة .1

 Symbolic Interactionalism :نظریة التفاعلیة الرمزیة .1.5

ظهرت التفاعلیة الرمزیة في بدایة الثالثینات من القرن العشرین، على ید العالم جورج 

، و الذي كان عضوا في المدرسة التفاعلیة التي یتزعمها (G.H.Mead) هربرت مید

وضح نقاط الضعف و القصور التي  نتقدها وإنشق عنها و إنه أ، غیر جارلس كوولي

  .كانت تعاني منها

إذ تعتقد النظریة التفاعلیة الرمزیة على االن الحیاة االجتماعیة التي نعیشها ما هي اال 

بین البشر و المؤسسات و النظم و بقیة الكائنات الحیة حصیلة التفاعالت التي نقوم بها 

، و هذه التفاعالت تكون ناجمة عن الرموز التي كونها االفراد نحو االخرین بعد التفاعل 

  )79، 2005: احسان محمد الحسن(  .معهم

فعند عملیة التفاعل بین شخصین أو اكثر یكون كل فرد صورة ذهنیة تكون بشكل 

الفراد او الجماعة التي تفاعل معها ، و هذا الرمز قد یكون ایجابیا او رمز عن الفرد او ا

  .محببا او یكون سلبیا و مكروها

وطبیعة الرمز الذي نكونه عن االشخاص او الفئات او االشیاء هو الذي یحدد  

عالقتنا به او بهم، و العالقة قد تكون ایجابیة او سلبیة اعتمادا على طبیعة الرمز او 

   )79: نفس المرجع اعاله.( لذهنیة التي كوناه نحوه او نحوهمالصورة ا
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و یعد التفاعل الرمزي من المداخل األكثر عطاء في الدراسات األسریة وله أولویة في  

الترتیب،إذ ترتبط دراسة المشكالت األسریة وفقا لتصورات هذا المدخل بمسألتین جوهریتین 

إذ یرّكز . ، التنشئة االجتماعیة والشخصنة تدخالن في نطاق اهتمام الدراسات األسریة

هذا المدخل على دراسة األسرة من خالل عملیات التفاعل اّلتي تتكّون من أداء الدور 

الناشئة من األدوار والجماعة المرجعیة، باإلضافة إلى العالقات الثنائیة والثالثیة   والعالقة

  .و بناء القوة في األسرة

فالتفاعلیة . األسرة وحدة من الشخصیات المتفاعلة فیما بینهاو وفقا لذلك نستنبط أّن  

الرمزیة تهّتم باألمور الداخلیة في األسرة إذ ترّكز على التوافق الزواجي والعالقات الوالدیة 

: الوحیشي أحمد بیري(. مع األوالد وتكّوین الشخصیة والعالقات المتبادلة بین الزوجین

1998  ،408( 

ه للنظریة التفاعلیة الرمزیة، إغفال الجوانب األوسع للبنیة و من النقد الذي وج

االجتماعیة فهي ال تستطیع قول أي شئ عن ظواهر كالقوة، والصراع، والتغیر كما وجه 

إلیها أیضًا نقد في أنها تقدم صورة ناقصة عن الفرد و أن التفاعلیة الرمزیة ال یمكنها فهم 

  .العواطف

 :نظریة التبادل االجتماعي 2.5

تعد نظریة  التبادل االجتماعي جزءا من النظریة التفاعلیة طالما انها تنظر الى 

طبیعة التفاعل المتبادل بین االفراد والجماعات والمؤسسات والمجتمعات وقد كان روادها 
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امثال كیلي وثیبوت و جورج هومانز وبیتر بالو اعضاءا في النظریة التفاعلیة او 

انشقو عن النظریتین وكونو النظریة الجدیدة یطلق عیها نظرسة  التفاعلیة الرمزیة الى انهم

  .التبادل االجتماعي 

ان النظریة تؤمن بان الحیاة االجتماعیة ما هي اال تفاعلیة تبادلیة ، بمعنى ان 

فكل طرف من اطراف التفاعل ال یعطي . اطراف التفاعل تاخذ وتعطي لبعضهما البعض

االخذ والعطاء بین الطرفین المتفاعلین انما یسسب للطرف االخر فقط بل یاخذ منه، و 

دیمومة العالقة التفاعلیة وتعمیقها بینما اذا اسند الفرد عالقته الفردیة على میدئ االخذ 

دون العطاء او العطاء دون االخذ فان العالقة ال بد ان تفتر وتبرد الفتور بل و تنقطع 

  )183، 2005:احسان محمد حسن.( وتتالشا عن االنظار

ال یمكن االستفادة من نظریة التبادل االجتماعي واالضافات التي واهبها روادها 

االوائل لها دون تطبیقها على حیز الواقع و فهم الواقع من خاللها، اذ یمكن تطبیق هذه 

النظریة في دراسة العالقات داخل االسرة ، اذ علینا اوال تحلیل عناصر العالقات الداخلیة 

العالقة بین الزوج و الزوجة و بین الزوجین او الوالدین و االبناء، وبین  و هي عبارة عن

  .االبناء فیما بینهم

فان نظریة التبادل االجتماعي تنظر الى مثل هذه العالقة بمنظار التوازن او عدم التوازن 

بین تكالیف و مردودات العالقة المادیة و غیر المادیة بین اطرافها، فاذا كانت مردودات 

تكالیف العالقة بین االخوة فیما بینهم متساویة و متكافئة فان العالقة بینهما تقوى و  و
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تتعمق و تستمر، بینما اذا كانت كفة التكالیف اكبر و اثقل من كفة االرباح فان العالقة 

تنقطع او تتعكر، من النظر الى العالقة بین االخوة فیما بینهم قد یكون هناك طرف یأخذ 

) ا(او اخته) ا(عطي، فاذا كان االخ او االخت یاخذ من العالقة مع اخیهو طرف آخر ی

فان العالقة بین االثنین سوف تتعكر و تضعف او تنقطع ) و(عطي هي)ت(اكثر مما ي

  )بالتصرف 192، 2005:احسان محمد حسن.( . كلیة

مد على اما العالقة بین الوالدین و االبناء وفقا لنظریة التبادل االجتماعي فانها تعت

التفاعل و االخذ و العطاء بین الطرفین، فاذا كان عطاء االب ألبنائه اكثر من عطاء 

االبناء لالب فان العالقة سوف تتوتر و تضعف ثم تنقطع، اي ال تستمر طویال، اما إذا 

كان االخذ و العطاء بین االب و االبناء متساو فان العالقة تستمر و تزدهر بین الطرفین 

  .المتساعدین

و من جهة ثانیة اذا كان االبناء یعطون ألبیهم اكثر مما یأخذون منه فان العالقة بین 

الطرفین سوف تضعف ثم تندثر ألن طرفا قد اخذ اكثر مما اعطى للطرف االخر، أما 

. عندما یتساوى الطرفان في االخذ و العطاء فان العالقة بینهما تستمر و تزدهر و هكذا

  )192، 2005:نفس المرجع اعاله.( 

 :نظریة الدور 3.5

ظهرت هذه النظریة في مطلع القرن العشرین اذا تعد من النظریات الحدیثة في 

علم االجتماع، من روادها ماكس فیبر، وتعتقد بأن سلوك الفرد و عالقاته االجتماعیة انما 
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فضال عن ان منزلة .تعتمد على الدور او االدوار االجتماعیة التي یشغلها في المجتمع

فرد االجتماعیة و مكانته تعتمد على ادواره االجتماعیة، ذلك ان الدور االجتماعي ال

ینطوي على واجبات و حقوق اجتماعیة، فواجبات الفرد یحددها الدور الذي یشغله، اما 

، 2005:احسان محمد حسن.( حقوقه فتحددها الواجبات و المهام التي ینجزها في المجتمع

159(  

تفسیر العالقات داخل االسرة من خالل تفسیرها لطبیعة یمكن لهذه النظریة 

التماسك االسري في المجتمع، فخالل فترة الخمسینات الى غایة فترة التسعینات، كانت 

االسرة الجزائریة انذاك تتكون من ادوار قیادیة و رئاسیة و ادوار مرؤوسیة او قاعدیة، 

و الجدة، بینما كانت االدوار القاعدیة  فاالدوار القیادیة تتمثل بدور االب و الجد و االم

تتمثل بادوار االبناء و البنات، علما بأن االدوار القاعدیة كانت تخضع خضوعا مطلقا 

الى االدوار القیادیة، و كان هناك ثمة تكامل بین االدوار القیادیة و االدوار القاعدیة، فكل 

االسریة یفسر ظاهرة التماسك دور یكمل الدور االخر، و مثل هذا التكامل في االدوار 

  .االسري و طبیعة العالقات داخلها االسري و طبیعة العالقات داخلها

و لم تكن هناك ظاهرة صراع االدوار داخل االسرة الجزائریة، فاالبن كان یشغل 

دورا  اجتماعیا وظیفیا او دورین، فالفرد كان یحتل دورامهما و اساسیا في اسرته، اما 

ان یشغلها في المؤسسات االخرى فقد كانت ضعیفة او معدومة، و هذا لم االدوار التي ك

یؤد الى ظهور الصراع بین االدوار ألنه لم تكن هناك تناقضات او تقاطعات بین االدوار 
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التي یحتلها الفرد، لهذا كانت االسرة تتسم بالتماسك و الوحدة و التضامن، أما بعض 

اسكة ألن هناك صراعا في االدوار المختلفة و األسر األن فهي غیر موحدة و غیر متم

المتصدعة التي یشغلها الفرد، فالفرد ال یشغل دورا أو دورین بل یشغل عدة ادوار في آن 

واحد تجعلها متناقضة و متصدعة، لذا التكون االسرة متماسكة و ال موحدة كما كانت 

  ).بالتصرف 167-166، 2005:احسان محمد حسن.( سابقا 

  :المؤثرة على العالقات االسریة العوامل   .4

سریة بحیث داخلة التي تؤثر على العالقات األهناك العدید من العوامل المت

- 41 ،1996( سمیحة كرم  خرى، و تشیرا من األمنها أكثر تأثیرً  اً یصعب معرفة أی

  :سریة على النحو التاليالعوامل المؤثرة على العالقات األهم ألى إ )48

 :الزوجین لطبیعة العالقات االسریة و دور  كل منهما مفهوم كل من  1.4

جتماعیة في مرحلة الطفولة و الصبا و كل من الزوجین خالل تنشئته اإل ونُ كَ یُ 

 م وب و األسرة و دور كل من األفراد األأالعالقة بین الشباب مفاهیم خاصة عن طبیعة 

سرة التي ینشأ في األ لسائدطار طبیعة العالقات و الجو اإیتم ذلك في  والد فیها، واأل

  .فیها

حاول أن یطبق تلك المفاهیم التي سرته الخاصة یأو عندما ُیكون اًیا منهما 

و تختلف عنها، و أتتفق مع المفاهیم الخاصة بشریكه سرة والدیه، و قد أكتسبها من إ

هیم جدیدة لى مفاإن یتوصال ألتفاهم فیحاوال ن  یكون هناك قدر كافي من اأعندها یجب 
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حدهما فرض أذا حاول إستقرارها، و لكن إسرة و ستمرار األإركة بینهما تضمن مشت

خر و یطالبه على الطرف األ -و خاطئةأكانت صحیحة أ اً سواء –سرة مفاهیمه عن األ

سلوب التفاهم أصطدام و خاصة في حالة غیاب في اإل اً مباشر  اً بتنفیذها، سیكون ذلك سبب

  .بینهما

 :خروضوح كل طرف لآلمدى   2.4

ال إسریة المستقرة مام الحیاة األأیقلل من المشكالت و یسهل الطرق  ن الوضوحإ

و طلب منه أذا سئل عن رأیه إالغموض یعطیه القوة و السیطرة، فن أن البعض یرى أ

خطاء التي قد ، مما یمنحه الفرصة للتنصل من األجابته غیر محددةإتخاذ القرار تكون إ

مر الذي یجعل التعامل مع مثل هذه الشخصیات ة، األسریة المختلفالمواقف األتحدث في 

لى المشكالت و الخالفات إضافة إفي حد ذاته،  اً صعب اً مر أة أو المر أكان الرجل أ اً سواء

  .بناء المترتب على سوء الفهم الناتج عن عدم الوضوحباء و األبین اآل

 :الظروف التي یتم فیها الزواج  3.4

سلوب الذي یتم من خالله تي تتمثل في األلى ظروف نفسیة و الإو یمكن تقسیمها 

ظروف اللى إسرة، و یؤثر على طبیعة العالقات داخل األرتباط بشریك الحیاة، مما اإل

و أیجاب ما باإلإسریة و التي قد تؤثر على العالقات األ سرةقتصادیة التي تمر بها األاإل

  .تجبر الزوجة للخروج للعمل  ستدانة التي قدالسلب كاإل
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 :طبیعة الشخصیة   4.4

سریة ألنها جزء من التواصل كبیر على العالقات األ ن شخصیة الفرد لها تأثیرٌ إ

قلم و التعایش مع أاسكة التي تتمیز بالقدرة على التبین الطرفین، فالشخصیة الواعیة المتم

، ةستفادة من الخبرات و التجارب السابقالتعبیر عن المشاعر، و التحمل و اإل خرین، واآل

  .سرة، و العكس صحیح لناجحة في بناء العالقات داخل األهي الشخصیة ا

 :سرة فراد األأالتفاعل االیجابي بین   5.4

شباع الحاجات إسرة المبني على المحبة و فراد األأیجابي بین یعتبر التفاعل اإل

سرة عن طریق ستقرار و التماسك داخل األضروریا لتوفیر اإل مراً أساسیة و الثانویة األ

  .فرادها أالقات بین تعزیز الع

تخاذ القرارت في إأخرى ، حسب طبیعة إلى سرة أو تختلف طبیعة هذا التفاعل من 

ففیهم المتسلط  ،سلوب معاملة اآلباء ألبنائهمأفي ذلك، و ها فرادأمدى مشاركة  سرة واأل

سلوب الوسط الذي تسامحه، ومنهم من یتبع األسرف في المستبد و فیهم المتسامح الم

فضل فالتطرف في سلوب األهو األ یعتمد على عدم المبالغة في التساهل أو التشدد، و

نضباط و تحمل و التطرف في التساهل یبعده عن اإلالتشدد یفقد الثقة بالنفس، 

  .المسؤولیة

سري، الجو األ ة و المساواة السائدة فيو كذلك یختلف التفاعل حسب حجم الحری

مر ضروري لتحقیق التفاعل أو المودة هو  لفةفوجود جو من الحریة تسوده روح األ
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مكانا مناسبا للمتعة و  سرة مصدراً سرة، مما یجعل حیاة األفراد األأیجابي و الترابط بین اإل

  .بناءسرة و هي تربیة األهم لألللقیام بالوظیفة األ

 :سرةفراد األأحترام المتبادل بین لثقة و اإلا  6.5

التي تؤثر على العالقات مور هم األأسرة هو من فراد األأحترام بین ن الثقة و اإلإ 

ف  درجات القرابة ختالإفراد المجتمع على ألى إسرة فقط، بل تتعداه فراد األألیس بین 

، لذا كان من الواجب على ساس المتین لكل عالقة یقوم علیها المجتمعبینهم لتصبح األ

خذ بزمام المبادرة و القدرة على ائهم الثقة التي تشجعهم على األبنأن یمنحوا أاآلباء 

مواجهة مواقف الحیاة المختلفة من جهة، وبناء ثقتهم بوالدیهم و العمل على تعزیز هذه 

  .بآبائهم من جهة أخرى الثقة بشواهد سلوكیة تزیدهم یقیناً 

  :ة و مالمح تغیرهاسریالعالقات األ  .5

خوة و بین اإل بناء، ومهات و بینهم بین األباء و األن العالقات الداخلیة بین األإ

سرة و ت البناء االجتماعي، مثل بناء األعلى مكونا أثر بالتغیرات التي تطر أبعضهم تت

الخولي سناء شتغال المرأة، و تشیر إئدة و التحضر و التغیر التقني و نمط السلطة السا

ثر بعمق في العالقات أة للعمل قد أن خروج المر أم من نه بالرغألى إ )327 ،1984(

سرة بالمجتمعات الغربیة نظرا یر  لم  یبلغ مداه كما بلغ في األثأن هذا التأال إسریة، األ

للتغیر بالقدر الذي تغیرت به  ستمرار فعالیة النسق القیمي في المجتمع و عدم استجابتهإل

  .الغربیةسرة األ
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لزوجین و مكانتهما، كما دوار األى تغیر إعي الراهن جتمادى التغیر اإلأو قد 

طراف ة تقوم على قیمة المساواة بین األسرة دیمقراطیألى إبویة القدیمة سرة األتحولت األ

بناء المعتمدة على لمكونین لها، و العالقة الرسمیة التي كانت تربط بین اآلباء و األا

وضاع شدیدة التنوع و تتماشى مع األ نة ستتحول الى عالقة من نوع جدیدتمایز المكا

  ).351 ،1984:الخولي سناء(سرة الحدیثة الجدیدة لأل

تقني یصاحبه تغیر جتماعي و الن التغیر اإلأ )97 ،1993(كما یؤكد الشعراوي 

یؤدي الى و أي هذا التغیر الى زیادة الترابط سریة الداخلیة، و قد یؤدفي العالقات األ

  .التفكك

جیال، و بناء ، و تزایدت ظاهرة صراع األات بین اآلباء و األفقد زادت المساف

جود نشغال بتوفیر لقمة العیش، و و غیاب الوالدین عن المنزل بسبب اإلطالت فترات 

نهم لیسوا وحدهم في بناء ألي وقت دون القلق على األأالخدم سهل خروج الوالدین في 

بناء ال یستطیع وماتیة یكتسبها األلى حدوث طفرات و قفزات معلإضافة اإلبالمنزل، هذا 

  )52 ،2004:الهام بنت فریج بن سعید العویضي( . اآلباء اللحاق بها

  :سریةسالمي في العالقات األالمنهج اإل  .6

العالقة بین سریة سوف یتم تناول سالمي في العالقات األللتعرف على المنهج اإل

بناء بعضهم ببعض و هذا ما یتماشى مع األبین  بناء و اآلباء، وو األبناء، باء و األاأل

  :متغیرات الدراسة 
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  :العالقة بین اّآلباء و األبناء  1.6

نها عالقة رحمة أساس أبناء على لى العالقة بین الوالدین و األإإن االسالم ینظر 

نها أدالة في توزیع تلك العاطفة، كما حسان و عاطفة و محبة مع العإبر و  و حنان و

عالقة تأدیب و تهذیب و توجیه، و هي عالقة تقوم كغیرها من العالقات على الحقوق و 

العنایة  ، من ثمألبناء على آبائهم هو ثبوت النسبالواجبات المتبادلة، و أول حق ل

، مما بالغاً  ثیراً أر في جمیع مراحل العمر الالحقة تولى التي تؤثطفال في السنوات األباأل

 صالحاً  بوان مثالً هتمام بأن یكون األجانب الحزم، مع اإلیؤكد أهمیة العطف و الحنان ب

نفاق علیهم و ضافة الى الرعایة المادیة و اإلإائهم في كل ما یفعلون و یقولون، أمام أبن

ال ق: بي هریرة قال أل و الملبس و المسكن، و في حدیث كأحتیاجاتهم من المإتلبیة 

ما من مولود إال یولد على الفطرة، فأبواه یهودانه أو :" الرسول صلى اهللا علیه وسلم 

 ".(ینصرانه أو یمجسانه كما تنتج البهیمة بهیمة جمعاء، هل تحسون فیها من جدعاء؟

  ) 151، 2003:االمام زین الدین احمد بن عبد اللطیف

 باءبناء على األحقوق األ: 

 :و هيلألبناء على اآلباء حقوق 

مر به الدین أحثهم على القیام بكل ما ی تنمیة االیمان باهللا عز وجل في نفوسهم، و  . أ

و غیر ذلك، و تقدیم النصح و الوصایا ...زكاة و صوم  حنیف من صالة ولا

ستئذان و سالمیة في اإلداب اإلخفیفة التي ال تثقل كاهلهم، و تعویدهم على األال
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داب الصغیر، مما یثبت هذه القیم و اآلالرحمة بختیار الصدیق و توقیر الكبیر و إ

 .في نفوسهم

خالق أبیة، كتعوید الفتاة على نثى في هدف التر التمییز ما بین الذكر و األ  . ب

 .عمال البیتأشراكهن في إحتشام و الحیاء و اإل

وقاتهم باللعب المفید و المهارات الریاضیة أیب القوى الحسیة و الفكریة بشغل تدر   . ت

 .و الفنیة

ختلفت صفاتهم إهم حقه دون تمییز و محاباة مهما عطاء كل منإلعدل بینهم في ا  . ث

 .مالدیهون و عاطفیون تجاه مشاعر و نهم حساسأذلك خر،  حدهم عن اآلأو تمیز 

میادین الثقافة و الترفیه، جتماعیة و التطورات الحاصلة في مراعاة التغیرات اإل  . ج

عتماد على ختیار الجید و اإلإسة الوالدین قائمة على التفتح و ن تكون سیاأفیجب 

یصاد إان و بناء و البعد عن سیاسة الحرمسالمي في نفوس األتكوین الحس اإل

 .ختیار الجید و البعد عن الرذائلإبواب، مما یجعلهم قادرین على األ

هو جزء  بناء، وفي كتابه حق األ -بو عمارأ –محمود المصري قد عدد الشیخ  و

، ثمانیة و عشرین و الذي یقع في ثالثة مجلدات" موسوعة الحقوق االسالمیة" من كتاب

  :بناء على آبائهم، وهي حقا من حقوق األ

 .م الصالحة تصنع العظماءفاأل: م الصالحةختیار األإ: ولالحق األ  -

 .ستعاذة باهللا من الشیطان الرجیم قبل الجماعالتسمیة و اإل: الحق الثاني -
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 .جهاض خشیة الفقرعدم التخلص منه باإل: الثالث الحق -

 )البنات ستر لألب من نار جهنم( الفرح بالمولود ذكرا كان أو انثى : الحق الرابع -

 .التأذین في أذنه الیمنى: الحق الخامس -

 .و للتسمیة شروط و آداب: سم الحسنتسمیة المولود باإل :الحق السادس -

 .العقیقة على المولود: الحق السابع -

 .الرضاعة من لبن االم :الحق الثامن  -

 .التنشئة على العقیدة الصحیحة :الحق التاسع -

 .االمر بالصالة لسبع و الضرب علیها لعشر: الحق العاشر -

 .ذا بلغوا عشراإفي المضاجع  األوالد التفریق بین: الحق الحادي عشر -

 .یمانسالم و اإلركان اإلأتعلیمه :  الحق الثاني عشر -

 .تعلیمه القرآن: عشرالحق الثالث  -

كان ( سلم مع الصغار تطبیق هدي النبي  صلى اهللا علیه و: الحق الرابع عشر -

على صلى اهللا علیه وسلم یقبل الصغار، یمازحهم، قمة في الرحمة  معهم، یسلم 

خذ شيء من حقوقهم، یعود الصبیان عند أالصبیان، یستأذن الصغار عند 

تعلیمهم و تأدیبهم،  یحسن  ص علىمرضهم، یمسح رؤوس الصغار، یحر 

 )ستقبالهم، یخفف من معاتبتهمإ

 .النفقة علیهم: الحق الخامس عشر -
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 .والدالعدل بین األ: الحق السادس عشر -

 .لى البنات و الصبر علیهنإحسان اإل: الحق السابع عشر -

 .لزام البنات بالحجابإ:  الحق الثامن عشر -

 .الخیروالد على فعل تشجیع األ: الحق التاسع عشر -

 .غرس القیم الحمیدة في نفوس االطفال: الحق العشرین -

 .خطائهمأیدهم على السلوك القویم و تصحیح تعو : الحق الواحد والعشرین -

 .والدهقدوة طیبة أل ن یكونأ: الحق الثاني و العشرون -

 .خالق الرذیلةوالد من األتحذیر األ: الحق الثالث و العشرن -

 .هم ومتابعتهم وتقبیلهممالطفت: الحق الرابع و العشرون -

 .تعلیمهم ما ینفعهم من علوم الدین و الدنیا: الحق الخامس و العشرون -

تعلیم ( لمباحة للترویح عنهم لعاب اتعلیمهم األ:  الحق السادس و العشرون -

 )ن اللعب له وقت معلومأالد و األ

 ستطاعإن إماكن المباركة لى األإوالد صطحاب األإ: الحق السابع و العشرون -

 .والد عدم الدعاء على األ: الحق الثامن والعشرون -

 حقوق االباء على االبناء: 

كثر من فهم للواجب، و أهم للحقوق بناء الیوم، هو فهمأن كل ما یؤلم في إ

و بحقوق أنفسهم بواجباتهم نحوهم، أكثر مما یطالبون أصبحوا یطالبون الوالدین بحقوقهم أ
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اجبات مع داء الو ألى إلتفات مفهوم خاطئ ألن فهم الحقوق و اإل و هذا...والدیهم علیهم

  .خرىحداهما خفت األإن رجحت إتالزمها ككفة المیزان، 

بنائهم في حق الطاعة و البر بالوالدین بكل ما تشتمله أباء على األ تتمثل حقوقو 

مقرونة سالمي ، حیث جعل طاعة الوالدین لبر من معاني یحث علیها الدین اإلا مةكل

بتوحید اهللا و تعظیمه، كما یعتبر عقوق الوالدین فوق كونه جریمة تستحق العقاب 

  .نه یستوجب عقابه للعاق في اآلخرة أیضاأال إوعها و شدتها في الحیاة الدنیا، المناسب لن

هم دوافع أن من أكدت النتائج أجریت عن سلوك عقوق الوالدین، أو في دراسة 

سریة سواء ضطراب شبكة العالقات األإسري هو بالبناء األ وق الوالدین المتعلقةعق

قات الوالدیة و العالأبناء ، خویة بین األو العالقات األألعالقات الزواجیة بین الوالدین، ا

سریة لتفاعل متعذرا فتبدو العالقات األبناء، مما یجعل التواصل و اباء و األبین اآل

   ) 38، 2011:عبد الكریم بكار (.نتظامإكالكرات بغیر 

طاعتهم ألوامرهما كثیرا ما یعود بناء على أبویهم و عدم و إن تمرد كثیر من األ

هتمام، لذا بویهم ما یكفي من العطف و اإلأال یتلقون من  الذین لى أن أولئك األبناءإ

و تقبیلهم و المسح على بنائهم بكثرة أمهات حضن باء و األیتوجب على هؤالء األ

  )بالتصرف، 38: نفس المرجع أعاله(شعارهم بفیض حبهم لهمإرؤوسهم و 

سالیب أبنائه بأهات من تشوه صورة زوجها في عیون من من األإلى ذلك فإضف 

م بعجزها عن في مرحلة المراهقة شعرت األبناء ختلفة، وتعزله عنهم، فإذا صار األم
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وى، ألن أبناءه ال یحملون ب لیقوم بذلك، لكن من غیر جداأللى إمتابعتهم، و حینئذ تلجأ 

في وقت ال یجدي همیة، فتندم الزوجة ي شعور باألأحترام، و ي شعور باإلأنفسهم أله في 

  )بالتصرف 45، 2011:عبد الكریم بكار( فیه الندم

 بناء في نظر اآلباء و االمهاتاأل:  

بناء لدى والدیهم، و أثرهم في األتعالى في القرآن الكریم منزلة لقد بین اهللا 

سعادة للوالدین و لألهل جمیعا أو ما یعود علیهم  ماینشأ عن ذلك من متعة و حیاتهما، و

  .من مشكالت و فتن و أضرار 

و قد عرض القرآن الكریم هذه الصورة في آیات كثیرة یهدف من خالل ذلك إلى  

مرضاته بدافع حبهم العظیم لهم، كما تذكیر الناس بأال یصرفهم أبنائهم عن طاعة اهللا و 

تعالى أن األوالد  نعمة كبیرة و لهم منزلة كبیرة عند آبائهم و لكن اهللا  یقرر اهللا سبحانه و

: حسن مال عثمان(سیحاسب هؤالء اآلباء على هذه النعمة إن هم فرطوا فیها و اغتروا بها

1982 ،25(.  

 المال و البنون زینة الحیاة الدنیا" من سورة الكهف 46فنجد قوله تعالى في اآلیة 

باء و بناء في نفوس األنزلة الكبیرة التي جعلها اهللا لاللى المإشارة إففي هذه اآلیة  ،"

والد األ موال ومنزلة العالیة في النفس، و في األمهات، و قد قرن ذلك بالمال ذي الاأل

مواال أو قالوا نحن أكثر " : كان یتنافس الناس منذ القدم، و هذا ما جاء في قوله تعالى 

خرى یمن اهللا على عباده و یذكرهم بفضله أفي آیات  ، و)35االیة : سورة سبأ" (  والداأ و
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:" ذلك في قوله تعالى  حدى النعم الكبرى التي أمد اهللا بها عباده، وإوالد علیهم و یعد األ

" (  نعام و بنینأمدكم بأ:" و قوله كذلك  ،)6:سورة االسراء" ( موال وبنین أمددناكم بأو 

- 12: سورة المدثر ( " بنین شهودا و جعلت له ماال ممدودا، و" ، )133 :سورة الشعراء

كانوا أشد منكم  "،)12: سورة نوح"( بنین و یجعل لكم جنات موال وأو یمددكم ب" ، )13

والد األیات تدل على مكانة كل هذه األ...)69:سورة التوبة "( قوة و أكثر أمواال و أوالدا

عتزاز ر بهم من حیث الكثرة، و موضع اإلوالد هم موضع الفخعند الناس، و أن هؤالء األ

  )26:السابقنفس المرجع .( بهم من حیث القوة

ذا لم إهله أما یكون نعمة فقد یكون نقمة على ن الولد كإخرى فأو من ناحیة  

والد و التضحیة على محبة األمهات قد جبلت باء و األن نفوس األأیحسنوا تربیته،  و بما 

غیر  مخالفة كثیر من مطالبهم و لو كانت في نهم كثیرا ما یعجزون عنإ، ففي سبیلهم

زعاج إعلى آبائهم و مصدر شر و  بناء في هذه الحالة وباالً مرضاة اهللا، فیصبح هؤالء األ

  .لهم 

 :بناء بعضهم ببعضالعالقة بین األ  2.6

خوته بصفة خاصة هم مصدر إنسان بصفة عامة و ن اقارب اإلأسالم یرى اإل

ذا حقدت علیه نفوسهم، و قد إا في عالقتهم به، و مصدر ضعف له خلصو أن هم إقوته 

 یةاآل القصصول قوله تعالى في سورة یم هذین الجانبین، فعن الجانب األأورد القرآن الكر 

خاف أني إني لسانا فارسله معي رداءا یصدقخي هارون هو افصح مني أو "  34-35
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یاتنا ألیكما بإك و نجعل لكما سلطانا فال یصلون خیأن یكذبون، قال سنشد عضدك بأ

  ".تبعكما الغالبونإنتما و من أ

، في قوله خوتهإسیدنا یوسف علیه السالم مع خر فتمثله قصة ما الجانب اآلأ

لى إحب أخوه أذ قالوا لیوسف و إخوته آیات للسائلین، إلقد كان في یوسف و " : تعالى

رضا یخل أطرحوه او أقتلوا یوسف أبانا لفي ضالل مبین، أن إبینا منا و نحن عصبة أ

  )9-8-7:سورة یوسف" ( بیكم و تكونوا من بعده قوما صالحینألكم وجه 

خوة ة بالصراحة والوضوح، حیث یعرف اإلخو و هكذا تتسم العالقات بین اإل

خوة و ن اإلأم في معیشة واحدة، و من المالحظ شتراكهإبعضهم البعض جیدا نتیجة 

طفال یفهمون غالبا ثیرا في الطفل من الوالدین، فاألأكثر تأكبر یكونون خوات األاأل

كبر من الراشدین نظرا لتماثل میولهم و مشكالتهم، كما یتحدثون أالبعض بدرجة بعضهم 

ي نوع واحد من ركون فبنفس اللغة، و یتبادلون نفس العبارات المألوفة لدیهم، و یشت

نه یتعلم أكثر تقبال من جانب الطفل، كما أكبر یكون خ األن رأي األإالخبرات، و لذلك ف

  .سالیب الحیاة و طرق مواجهة المواقف المختلفةأ

مامهم كي یحرر الواحد منهم أسرة فرصة بناء في األو األأخوة و یتیح وجود اإل

خوات في خوة واألن اإلأكما ...تجاه جنسهإخر، و یخلصه من الغموض و القلق اآل

خر بأطر ضهم البعض، و یمد الواحد منهم اآلسرة یقیمون عالقات و یتفاعلون مع بعاأل
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: نخبة من المتخصصین.( مرجعیة یفهمون من خاللها ذواتهم و یطورون هوایاتهم

  ).بالتصرف 235-239، 2009

نها أال إغم توفر المودة و المحبة حدة و ر سرة الواخوة في األن العالقة بین اإلأكما 

  .زول و تنتهي مع تقدمهم في العمرقد تتعرض لبعض المشاكل و المنازعات التي ت

لیه الدكتور إهذا ما لمح  خوة لیس شرا كله، وو لكن النزاع الذي ینشب بین اإل

بناء ذ من خالله یتعلم األإ ،"طفال كیف نعالجها؟مشاكل األ" في كتابه  سعید الجبوري

یذاء و اإلإلى مر ذا تطور األإهم و التعبیر عن مشاعرهم، و لكن نفسأالدفاع عن 

عتداء البدني یلزم التدخل من قبل الوالدین، ألن البعض منها قد ال یزول  حتى مع اإل

  .التقدم في العمر

، 2010(سعید الجبوري ذكرهاكما فقد یتطور النزاع بین االخوة السباب عدة 

  :كالتاليهي  و) 16

 .بناءعلى آخر قد یولد البغضاء بین األ حد الوالدین طفالأتفضیل  -

الخنق و الشجار خرین، یزید من بناء و قبوله من األحد األأرفض الوالدین سلوك  -

 .بناءبین األ

 .حیان كثیرة یحاكي الصراع الناشب بین الوالدینأبناء في الصراع بین األ -

خرى أنظار الوالدین عن مشاكل أن الصراع الناشب بینهم یصرف أبناء بشعور األ -

 .بینهما



 العالقات األسریة                             الفصل الرابع                               
 

 
164 

نجاب لدیهم، هم من التواصل كلما زاد مستوى اإلوامر، و تقلیلكثار الوالدین من األإ -

نخبة ( خوة بعضهم بعضاة في الطریقة التي یتعامل بها اإلهذه المتغرات مؤثر  و

  )235، 2009:من المتخصصین

نسجام أن یسود أفراد االسرة الود و اإل المشاكل و كمحاولة فيو للحد من هذه  

خوة من النزاع و الخصام مثل تباع بعض السبل لحمایة اإلإ یجب على الوالدین التدخل و

  :ما یلي 

حدهم أحدهم على اآلخر، و ال منح أبناء، فال یصح تفضیل تطبیق العدالة بین األ .1

ذلك، ستحق إلو  حدهم حتى وأسراف في مدح متیازات لیست لآلخرین، و ال اإلإ

 .بناء مما یولد بینهم البغضاءحتى ال تنشأ الغیرة  بین األ

سعید ( .تهخو إتجاه إا تخلق حالة من الغضب لدى الطفل تجنب المقارنة ألنه .2

 )18، 2010:الجبوري

 ل في كل صغیرة ومور فیما بینهم و عدم التدخبناء الفرصة لتسویة األمنح األ .3

عتماد علیها نفسهم لإلأحاجة لذلك، مما یكسبهم الثقة في قتضي الال عندما تإكبیرة 

، و ذلك همتخو إكما یكفون عن الشكوى ضد  في حل ما یواجهونه من صعاب،

تكافئان و الموضوع تافه و طالما بتجاهل الشجارات التافهة عندما یكون الطرفان م

 )18:نفس المرجع أعاله( یذاءحد من الطرفین لإلأي أنه ال یتعرض أ
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مور خرین، مساعدتهم في البحث عن األبناء في بناء صداقات مع اآلمساعدة األ .4

غل نفسهم و یستمتعون بها، و یؤدونها بنجاح، مما یشأالتي یروحون بها عن 

بعاد المؤقت ستخدام اإلإبعضهم البعض، و ذلك بوقاتهم و یبعدهم عن مضایقة أ

 )18، 2010:سعید الجبوري( ثنین حتى یتعودون ضبط النفس مع اإل

ن یتوقف أل المشكالت، من خالل دعوتهم بعد مهارات حبناء على تدریب األ .5

.( نسب منهااألختیار إتحدید المشكلة و تولید الحلول و الشجار لتدرییبهم على 

 )18:نفس المرجع اعاله

( ن إمن األشیاء، كل یرید أوال، فشيء بناء على أمر من األمور أو إذا تشاجر األ .6

مع أنها سنة من سننه  –حیان، و القرعة تشكل حال مثالیا في كثیر من األ) القرعة

عبد الكریم (. فهي ترسخ مبدأ العدل في نفوس الصغار -صلى اهللا علیه و سلم

 )37، 2011:بكار

 فیما بینهمظهار روح التعاون إندما یتسامحون فیما بینهم و عند بناء عمكافأة األ .7

 .ن یقضي وقتا بشكل منفرد مع كل طفلأحدهما أو أكال الوالدین  ةحاولم .8

  .اً طبیعی اً مر أخوة الشجار بین اإل رغم كل هذا یبقىو 

  :قدیما سرة الجزائریةاألداخل العالقات  .7

سرة الجزائریة تتمیز بنوع فراد األأأن العالقة الي تسود بین :"  بوردیو بیاریرى الباحث 

حترام تام ألنماط السلوك المعترف بها من طرف الجماعة، و الخوف الدائم إحترام و الخوف، من اإل
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ج عن نات حترامه لبعض القواعد، و مثل هذا السلوك هوإن عقاب و لوم اآلخرین أثناء عدم م

لى غایة رشده، و تستمر جذور إیتلقاها الفرد منذ صغره جتماعیة التي عملیة التربیة و التنشئة اإل

جتماعیة على هذا راجع لمدى فعالیة التنشئة اإلو آثار هذه العملیة حتى كهولة و شیخوخة الفرد و 

نفسیة و شخصیة الفرد، فالمشاعر الفردیة لیست بالغائیة، لكنها أن تبقى خفیة و مقموعة، و كل 

 Pière( "لوكا مرفوضا من طرف العائلةمریة یعتبر سحكام األسلوك ال یتوافق و المعاییر أو األ

Bourdieu : 1958,p44(  

واقع العالقات داخل األسرة  )46، 2008/2009( الحاج بلقاسم و قد لخص 

 : الجزائریة قدیما في النقاط التالیة

 : بناءب باألعالقة األ  1.7

بن أنه من حق ب، فیرى اإلبن لألحترام و طاعة اإلإو هي عالقة مبنیة على 

سرة تباره صاحب القوة و المالك في األعإبناء بلزام و فرض قیم وسلوكات على األإب األ

بیه لى غایة رشده، أین یبقى خاضعا ألإالتبعیة هذه و تستمر منذ صغره  ةو تبقى عالق

الطفل الذكر یلعب دورا هاما في  نأجتماعیة لذلك نجد في مختلف الجوانب المادیة و اإل

بن ب باإلسرة، فعالقة األیث یحدد توارث هذه القیم داخل األیة، حبو ستمراریة القیم األإ

بن تجاه واحد فعلى اإلإنها عالقة عمودیة في أخذ نموذج عالقة الالتكافؤ، حیث أت

ما أه دون نقاش، مهما كان سنه، بیأوامر الصادرة عن الطاعة و قبول كل األ حترام واإل

ستجابة ألوامره ب و اإللى طاعة األإضافة إب بالبنت فهي عالقة جد متحفظة فعالقة األ

  .فهي تتمیز بالخجل و الحشمة
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 :بناءم باألعالقة األ  2.7

نثى و یتجلى ذلك من عاطفیة صلبة مع الذكر مقارنة باألم تكون عالقتها الن األإ 

السلطة  بویة فیه بترسیخ فكرة الرجولة ودخال قیم األإم الل التمییز بینهما، إذ تحاول األخ

خته و أب مما یؤثر على شخصیته حیث یصبح ینافي كل جنس مخالف له بدءاً ...القوةو 

رب في هذا المجال و غلب الباحثین العأكدها أس الفكرة التي هي نف ، و...مه و زوجتهأ

بویة، نتاج القیم التقلیدیة األإصبحت تعید أسرة م داخل األن الزوجة األأالتي مفادها 

نها تعمل على زرع بذور أال إبالحریة و المساواة مع الرجل ها ة و رغم مناداتأفالمر 

ما عالقتها بالبنت فهي مختلفة من حیث المعاملة أمرار هذا النظام بشكل غیر واعي، ستإ

ذكر في تحقیق شخصیتها و هنا ال تكون للبنت نفس الفرصة مثلها مثل الو التربیة، 

لى إضافة إ...سریة، كشغل البیتأبنتها قیم و عادات إلى تلقین إم تسعى فالزوجة األ

خیها و أبمام جنس الذكر مهما كان سنه بدایة أالحشمة  تعویدها على صفة الحرمة و

  .لى غایة زوجها في المستقبلإوالدها 

 :  خواتخوة و األعالقة اإل  3.7

  :خذ هذه العالقة ثالث صیغ هي أت

 :خوةعالقة اإل  . أ

ترة الطفولة، لكن تتغیر تدریجیا فعض في بو تتمیز بالمرح و اللعب مع بعضهم ال 

لتزام المتبادل، و عالقة التعاون في سن، حیث تصبح یسودها الجدیة و اإلمع كبر ال
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مور مر باألتزداد مسؤولیاتهم عندما یتعلق األو ...جتماعیةمختلف المجاالت الزراعیة واإل

و ب، سرة بعد مكانة األكبر بمكانة هامة داخل األخ األع األتسریة الخاصة، كما یتماأل

ن كان متزوجا و إصغر منه حتى و خواته األأخوته و إتلقى على كاهله مسؤولیة رعایة 

ب و بالمقابل یحتفظ سریة في غیاب األاء، فهو المكلف و صاحب السلطة األبنأله 

  .صغر منهاألخوته إترام و الطاعة و التقدیر من طرف حبعالقة اإل

 :خواتعالقة األ  . ب

و تقوم على التعاون في القیام  سرار بینهن،فشاء األإو تتسم بالزمالة و الصداقة و 

تسود بینهن عالقة تضامن في  خت الصغرى و الكبرى، وحترام بین األإشغال البیت، و أب

  . سرةرف األالحفاظ على كرامتهن و شرفهن الذي هو جزء هام من ش

 :ختخ باألعالقة األ  . ج

بر السن حیث تتمیز ب مع البنت، خاصة مع كو تأخذ تقریبا نفس عالقة األ 

  . خ، و تستمر هذه الصفة حتى زواجها و حتى بعد الزواجتجاه األإبخوف و حشمة  

  :الیومالجزائریة سرة واقع األ  .8

تفاعلها بعضها مع بعض قد ذوى و  سرة و تماسكها ون عضویة األأمر فواقع األ

حرى قد تالشى من الوجود، لقد صارت كلمة دار أو كلمة بیت، أو كلمة باألضمحل، و إ

شقة ال ترمز لالشخاص الذین یقطنون المكان و یعیشون بین الجدران، بل صارت تعني 
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بناء تماما خالل الجدران التي یتردد علیها الوالدان و األ وأالجدران الخاویة من الناس، 

، )20 ،1977: یوسف میخائیل.( رور وقت طویل من اللیلفترة متقطعة من النهار أو بعد م

بناء من السعادة مما یحرم األ...و النقد و الشجار خرى یسودها التهجمبعض البیوت األ و

و قد ینخرطون مع  سرة،ك خارج نطاق األن یلتمسوا ذلألى إمن، و هذا ما یدفعهم األ و

، 2011:عبد الكریم بكار( جل الحصول على ما حرموا منه في بیوتهم أرفاق السوء من 

51(  

في خواء، و أَنى نفسهم أبناء ي تغیر تغیرا جذریا، بحیث وجد األسر ن الوضع األإ

لى بیت ال ینبض بالحیاة، بینما الدنیا خارجا زاخرة بكل ما هو حي و إلهم أن یطمئنوا 

الء متبنائهم یولد لدیهم اإلأغداق المال على إن أباء یظنون فكثیر من األ...مغر و مثیر؟

لى القلیل من المال و إن الطفل یحتاج أن الذي ثبت أالروحي و التشبع النفسي، مع 

  )، بالتصرف2011:عبد الكریم بكار(الكثیر من الحب و التفهم و الرعایة 

مراة إي رجل آخر، أمه كأیة أبوه كأن یحس بالوالء ألحد، فأ یستطیع بن الفاإل

خواته كأي بنین وبنات آخرین و أخریات، إنه ال یفرق في هذه الدنیا أخوته و إخرى، و أ

نه إمیعا ال یرتبطون وجدانیا بقلبه، بین شخص و آخر، بل الجمیع في نظره سواء، و ج

لالمباالة، و هل هناك الیحبهم و قد ال یكرههم، و لذا فإن موقفه من جمیع الناس یتسم با

 ،1977:یوسف مخائیل ( ؟جتماعي أردأ من موقف الالمباالة من الناسإموقف نفسي 

21-22(  
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مهات هو موقف الالمباالة، فهل كان موقف األبناء من اآلباء و األو لكن إذا 

نستطیع أن نقول في نفس الوقت إن هذا هو أیضا موقف اآلباء و األمهات من أبنائهم و 

  بناتهم؟ 

المعاصرین ما یزالون یكلفون بأبنائهم و یغارون من المؤكد أن اآلباء و األمهات 

على مصالحهم، ولكن إذا قسنا مواقف اآلباء و األمهات قدیما تجاه أبنائهم و قارنا 

بمواقف اآلباء و األمهات الحالیین إذن لظهر لنا الفارق الكبیر بین كال الفریقین من حیث 

: یوسف مخائیل.( مهاتهمأهم و بناء و البنات من جانب آبائمدى تأجج العاطفة نحو األ

1977، 22.(  

ود و سري الحدیث المتسم بالبر هذا الجو األنفسیا من  ونالیوم یعان األبناءو 

بناء قد ورثا عدم الوالء و الطمأنینة في نفس الوقت منذ عهد الالمباالة، و الواقع أن األ

سرة كانت العالقة السنوات التي عاشوها في رحاب األ الطفولة، فهم یحسون أن الكثیر من

بناء قدیما فقد كان األ...نفساخاإلیضا قابلة للتحلل و أسریة محفوفة خاللها بالتوتر و األ

 ونیجد وایام، و كانالوجداني الذي یصد عنه زوابع األ یرون في الوالدین الملجأ النفسي

 ونیجد واكان مفي أمان و طمأنینة، بل إنه مبأنه مو ما یشعره مو نخوته یهمفي قوة والد

في خضم الحیاة، و هنا یجب  وهعلى ما یجب ان یسلك معلى ما یوقفه داتهمفي حكمة وال

ن لم یسعد إ مهات القدیمات، حتى والحدسیة التي كانت تتمتع بها األ ان ننوه الى الحكمة

حكمة كانت هبة ن نعمة الإتكون حاصلة على مؤهل دراسي، بل  الواحدة منهمن أن
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میات منهن بحیث كن یقدمن مهات حتى األفیها اهللا سبحانه و تعالى على األطبیعیة یض

  ).23 -1977،22: یوسف مخائیل.( یحة الصائبة في المواقف الحساسةالنص

الیوم  أو  أبناءخطر المشكالت النفسیة التي تجابه أو لسنا نبالغ إذا قلنا إن من 

هتزاز مكانتهم في األسرة، فلقد كان األب إحساس بضعف اآلباء و هذا العصر اإل أبناء

هو صاحب الكلمة العلیا في األسرة، و صاحب  -قبل دخول الزوجة مجال العمل -قدیما

ب الحدیث و قد شاركته الزوجة الرأي الحاسم في المواقف الحساسة أو الحرجة، و لكن األ

ستسلم في النهایة لسلطان المرأة في إنه إف في مسؤولیاته الرئاسیة العلیا، -معني األأ –

 البیت، بحیث لم یعد لرأیه قیمة، و صارت المشورة ضائعة بین األب و األم، بل قل ان

بنة لمواجهة بن أو اإلكل فرد فیها، و كثیرا ما یترك اإلسرة لا في األمر صار نهبً األ

عن تقدیم  أي رأي األسرة مصیرهما في أدق شؤون حیاتهما، و قد عجز جمیع أفراد 

  ).24 ،1977: یوسف مخائیل.( إلیهما

ستلبت منه جمیع سلطاته إو  –سرة حاقت بالرجل في نطاق األ قدو لعل الهزیمة 

لعرش الذي كان متربعا ب ان یفقد األأتع بها قدیما، و لكن من الطبیعي التي كان یتم

  .سرةاأل نفاق علىم في اإلن شاركته األأجیال القدیمة بعد علیه في األ

بنائه، و زوال باب أب سلطته على ا ال یعد سببا كافیا في فقدان األو لكن هذ

بنائه له من سلطته أحترام إب العظیم ال یستمد ن األحترام  الذي كانوا یكنونه له، بل إاإل
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حترام إحترام السلطة شكلي، و إحترامهم له، إهم، و لكن یستمد سلطته علیهم من علی

  )2011:عبد الكریم بكار(... عماقاألالعظمة ینبع من 

الوظائف المتعلقة بالخدمات  تقوم بجمیع كانت سرة قدیمااألكما ال یخفى علینا أن 

ركان فتقوم بجمیع الوظائف ة متكاملة و كأنها دولة كاملة األنتاج، فكانت بمثابة وحدو اإل

في التعقید، ظهرت  نسانيخذ المجتمع اإلأو لكن كلما ...دولة الكبیرةلالتي تقوم بها ا

ولة عنها في سرة مسؤ احیة ما من النواحي التي كانت األمؤسسات متخصصة في ن

تلك الوظائف سرة في الوقت الحاضر سوى وظائف قلیلة، و حتى الماضي، و لم یعد لأل

 ستلبتاإنها : ب منها، بل نخشى أن نقولستالسرة الحدیثة مهددة باإلالقلیلة المتبقیة لأل

  ).157، 1977:یوسف مخائیل.( نقشاع عن مجالهاي آخذة بالفعل في اإلبالفعل أو ه

سرة الحدیثة، و في كل یوم تقع أساسیة كثیرة قد وقعت في مجال األبید ان تغیرات 

سرة و في اشر في الصیغة التي تتلبس بها األتغیرات جدیدة تنعكس آثارها بطریق غیر مب

ص التغیرات التي حدثت ن نلخأاصة وظائفها التربویة، و نستطیع وظائفها المتباینة، و بخ

  :سرة الحدیثة في نوعین أساسین هما في نطاق األ

 :جتماعیة إتغیرات  .1

و الحرف التي دأب  متهان بالمهنلى اإلإة، و تطلعها أها تغیر وضع المر و نجد من

نواع التعلیم التي كانت ألى تلقي نفس إشتغال بها، و تطلعها أیضا الرجال على اإل
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نواع المساواة مع الرجال و ألى جمیع  إالذكور، و لقد تاقت المرأة أیضا مخصصة لفئة 

  .جیال المتعاقبةبر األأخذت تطالب بحقوق لها كانت مهضومة ع

ن سرة، فبعد أجتماعیة، ضعف مركز الرجل في األلقد نجم عن هذه التغیرات اإل

سرة، صارت المرأة تقاسمه المسؤولیة المالیة، و من ثم ألكان الرجل هو العائل الوحید ل

قل قیمة منه، بل و صارت تحس أحیانا بأنها أد نفوذها و صارت تحس بأنها لیست زا

: یوسف مخائیل.( . ستغناء عنه إذا ما جد الجد، و إذا ما دب الخالف بینهماتستطیع اإل

1977، 158.(  

 :التغیرات التكنولوجیة  .2

یضا التغیرات أقط، بل هناك جتماعي فالمسألة لم تتوقف على الجانب اإل نإ

صارت دعامة من دعامات حیاتها  سرة ولى نطاق األإولوجیة التي زحفت حثیثا التكن

ن تلك المقومات التكنولوجیة و ما یستجد علیها بعد ذلك أو على الرغم من ...ساسیةاأل

یثة من كثیر من الجهد سرة الحدفراد األأاحت وفر الرفاهیة و الراحة قد أر من وسائل ت

ما إسرة، و فراد األأستغناء عن مساعدة باقي حساس باإلنها قد عملت على اإلإف: المبذول

رة ثورة سلى رحاب األإحدث دخولها أنترنت فقد فزیون و اإلعالم خاصة التلعن وسائل اإل

قبلهما  وحدة مغلقة ال یمكن ألحد سرة ن كانت األأسرة ، فبعد تربویة هائلة في نطاق األ

ان یفصلها عن العالم هدم ذلك الحجاب الذي كإنر أغوارها أو التدخل في شؤونها، سب

ثیر أو التربیة أن یتدخلوا بالت عالمصبح بمستطاع المسؤولین عن اإلأالخارجي، و 
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تحافظ  سرة القدیمةذویب كثیر من القیم التي كانت األالمستمر فیها، و بالتالي أمكن ت

امل و إن تلك العو ...و تفرط فیهأألفرادها ال یمكن أن تتنازل عنه رها تراثا بعلیها و تعت

لصعب سریة و تحل محلها قیما أخرى بدیلة من اخالقیة األالجدیدة صارت تلتهم القیم األ

شيء، فمما الشك فیه ان  قل قیمة، و لكن مهما یكن منأالحكم علیها بأنها أفضل أو 

ي سرة فخرى تنافس األأسرة، بل صار في أیدي خالقي لم یعد في ید األثیر األأزمان الت

سرة و األ، )161-160- 1977،159: یوسف مخائیل( .بنائهاأثیر التربوي على أالت

قصورها و عیوبها، و تتذاكر في شكال أاكر بین الفینة و الفینة في بعض الجیدة تتذ

سرة السیئة فهي في غفلة أو في شغل ما األأحسن حاال، أن تجعلها أمور التي یمكن األ

  .)2011:عبد الكریم بكار(عن كل ذلك

و ذلك یشبه  أحیانا یكون لدینا فریقان مختلفان، و یكون كل منهما محقا في قوله،

بناء لیهم، و األإبنائهم ال یستمعون أباء یشكون من األ: بناءباء و األالعالقة بین األ

الظاهر أن كال منهم على صواب، و على كل  لیهم، وإبائهم ال یستمعون أن أیشكون من 

ن مع بعضهما، االطرفخیر طریقة هي ان یتواصل  واحد من الطرفین أن یراجع نفسه ، و

ننا نتركهم في الحقیقة لیتواصلوا مع إبنائنا على النحو المطلوب فأذا لم نتواصل مع إألننا 

فألیس "...في الغالب تیار غیر واع، و كثیر المعائب التیار العریض في المجتمع، و هو

رضیة مع محطات الفضاء و عرباته، و یعجز لعجیب أن تتواصل مراكز الفضاء األمن ا

م الذین یسكنون في الغرفة المجاورة؟؟؟، إن ر من اآلباء عن التواصل مع أبنائهكثی
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ذاك  یحتاج قبل هذا و لى شعور بالمسؤولیة، وإبناء یحتاج الى وعي و التواصل مع األ

  )44، 2011:عبد الكریم بكار("بناءلى فهم حقیقي لحاجات األإ

 :  أسس بناء العالقات اإلیجابیة بین اآلباء و األبناء  .11

و الصبّي أمانة عند والدیه و قلبه الطاهر جوهرة نفیسة  "* اإلمام الغزاليیقول 

ساذجة  خالیة من كّل نقش و صورة، و هو قابل لكّل ما نقش و مائل إلى كّل ما یمال 

  ".       به إلیه 

إّن وظیفة األسرة ال تقوم على أساس إنجاب األطفال فقط، و إّنما تهتم بتعلیمهم        

هم و ثقافته، حتى یسهل على كّل واحد تلبیة حاجاته من السلوك اإلجتماعي و لغة محیط

حب و انتماء و أمن و حریة من أجل تحّمل المسؤولیة في المستقبل و بذلك یسهل على 

كّل واحد التكّیف مع وسطه اإلجتماعي، و خاصة فیما یتعّلق بتوطید الصلة بین اآلباء و 

ستمر بین أفرادها، و ذلك عن طریق األبناء، و ال یتحقق ذلك إّال عن طریق التفاعل الم

إتباع مجموعة من الخطوات الهامة و الفعالة في بناء أسس متینة و قویة بین اآلباء و 

المتمثلة  )93-88، 2010/2011( كروش كریمة التي ذكرتها الباحثة  أبنائهم،  و

  :    في

  :                                      إتباع أسلوب الّرفق والّلین في التعامل مع األبناء   1.11

طمئنانا نفسیا، إاألبناء یحققان ثقة متبادلة، و  إّن الّرفق و الّلیونة في التعامل مع       

مثل وعواطف مشتركة بین اآلباء و األبناء، إذ یعتبر هذا األسلوب التعبیر الحقیقي و األ
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على محبة الوالدین ألبنائهم و هو أحسن وسیلة یستوعب من خاللها الطفل مدى محبة 

  .اآلخرین له  

  :                                               اجتناب الّشدة و القسوة و كثرة المحاسبة  2.11

إّن استعمال أسلوب العنف و القسوة مع األبناء من الممكن أن یؤدي إلى إصابتهم        

كالخوف، الخجل، ( ، و نفسیة )الخ...كالعدوانیة، التبّول الالإرادي،( باضطرابات سلوكیة 

، إلى كونه أسلوبا یلجأ إلیه )الخ...فقدان الثقة بالّنفس، العزلة و اإلنطواء على الّذات،

.                                         العاجزین عن توجیه أبنائهم بالكلمة الطّیبة و الحوار السلیماآلباء 

إّن إرهاف الحد في التعلیم : " 987في مقدمته و في الصفحة * ابن خلدونیقول        

بالعسف مضر بالمتعّلم، السیما في أصاغر الولد، ألّنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه 

و القهر من المتعّلمین سطا به القهر و ضیق على الّنفس في انبساطها، و ذهب 

بنشاطها، و دعاه إلى الكسل، و حمله على الكذب و الخبث، و هو التظاهر بغیر ما في 

و هذه المقولة خیر دلیل على سلبیة استعمال ". ضمیره خوفا من انبساط األیدي علیه 

   .معاملة األبناءأسلوب القسوة و العنف في 

:                                                 اإلهتمام المستمر باألبناء و تفّقدهم الّدائم  3.11

سؤال األبناء عن أحوالهم و اإلهتمام بشؤونهم و متابعة أخبارهم و مشاركتهم         

واجهة صدمات و مواقف أفراحهم وأحزانهم، تشكل قاعدة أساسیة یعتمد علیها األبناء في م

الحیاة المختلفة، كما أّنها تعتبر وسیلة لتقریب القلوب، و تعزیز الثقة بین الطفل وأبویه، 



 العالقات األسریة                             الفصل الرابع                               
 

 
177 

فهذا اإلهتمام یجعل الوالدین على علم و درایة  بأحوال أبنائهم و بالتالي العمل على تنمیة 

بل استفحال ما یریانه في صالحهم، و معالجة ما یمكن أن یفسد أخالقهم و سلوكهم ق

  . المشكل و ترك بصماته على شخصیة األبناء

:                                                    احترام و تلبیة الحاجات الّنفسیة لألبناء  4.11

من فنون التعامل مع األبناء فهم نفسیتهم و دوافع سلوكهم و حاجیاتهم الّنفسیة،        

ب أكثر بین اآلباء و أبنائهم، و أن یساهم في التوجیه السلیم و ألّن ذلك من شأنه أن یقرّ 

احترام : الصحیح و في نجاح الحوار بین اآلباء و األبناء، و من أهّم هذه الحاجات

الّذات، حاجة األبناء إلى الشعور باإلنتماء إلى األسرة، حاجتهم إلى األمن، حاجتهم إلى 

حترام هذه الحاجات تساعد اآلباء في فهم لغة إالخ، ف...ر عن أفكارهم ومشاعرهم،التعبی

بالّتالي یحسنون التعامل معهم، على عكس التعامل السطحي و  أبنائهم غیر الّلفظیة و

الّذي یكون بعیدا عن فهم كّل ما سبق ذكره و هذا ما یسبب المشاكل السلوكیة في حیاة 

هم، و هذا ما یؤدي إلى األبناء سواء أثناء طفولتهم أو في باقي مراحل حیاتهم و نموّ 

  .        ضعف شخصیتهم في المستقبل 

إّن األسرة هي الّتي تقّدم للطفل المعونة المادیة و المعنویة و الّنفسیة و         

اإلجتماعیة حتى   تستطیع شخصیته أن تكتمل من جمیع الّنواحي، فالطفل في األسرة ال 

ما یحتاج أّوال إلى تحقیق الحاجات الّنفسیة یحتاج إلى تحقیق الحاجات المادیة فحسب و إنّ 
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مثل الحب و العطف و الطمأنینة و األمن الّنفسي، فالحب للطفل مهم في تكوین 

  ". شخصیته

:                                                                        تخصیص وقت لألبناء   5.11

إّن منح وقت للّطفل أمر ضروري إلشباع حاجاته، و لذلك یجب على اآلباء        

الجلوس مع أبنائهم لمحاورتهم  و اإلستماع إلیهم حین یتكّلمون عن شؤونهم أو یعبرون 

عن أحاسیسهم أو یدلون بآرائهم و وجهة نظرهم في موضوع ما، و بهذا یكون اآلباء قّدروا 

                                                  .اعتبارا و أظهروا لهم مدى أهمّیة كالمهم و مكانتهم في األسرة قیمة أبنائهم وجعلوا لهم

:                                           مبادلة األبناء مشاعر الّود و العطف و الحنان   6.11

حاسیس اإلیجابیة كمشاعر الحب یجب على اآلباء مبادلة أبنائهم المشاعر و األ       

والعطف والحنان، فهذا األسلوب یعطي نتائج أفضل، و یجلب الّراحة الّنفسیة لألطفال، 

  . كما یساهم في نمّوهم بشخصیة سلیمة و قّویة

:                                                                معالجة المشاكل فور حدوثها  7.11

ترض على اآلباء عدم ترك المشاكل تتقدم على لغة الحوار داخل األسرة، و لهذا یف       

یجب علیهم بالمتابعة المستمرة لشؤون أبنائهم و اإلهتمام بالمشاكل و الصعوبات الّتي 

واجهتهم أوالّتي یمكن أن تعترض سبیلهم الّدراسي أو المهني، و تقدیم النصائح لهم بهدف 

ها في حالة حدوثها، ألّن تجاهل المشكلة ال یعني اختفائها، بل الوقایة منها أو معالجت
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یساهم في تفاقمها وتأثیرها على الّنواحي األخرى، لذلك یفضل حّل المشاكل فور حدوثها، 

.                                                 عن طریق الحوار برویة و صبر لضمان حیاة أسریة هنیئة بعیدة عن المشاكل

:                                                       اإلحترام المتبادل بین اآلباء و األبناء  8.11

عدم وجود  و في معظم الحاالت یكون سبب حدوث المشاكل بین اآلباء و األبناء        

، )من هو أكبر منه سّنا(د األسرة، فالصغیر هو ضحیة الكبیر اإلحترام المتبادل بین أفرا

فتضیع الحقوق و یعلو الصراع و ترتفع األصوات و تهدر الكرامة و یظهر الشعور بعدم 

اإلرتیاح  وهذا ما یؤدي إلى فساد الجّو داخل األسرة، و اضطراب العالقات بین أفرادها، 

.                                         م كیفیة و أهمّیة احترام الغیرو لذلك على اآلباء احترام أبنائهم و تعلیمه

:                                                                        تشجیع اآلباء ألبنائهم  9.11

إّن استحسان جهود الطفل المبذولة في المهّمات المكّلف بها، أمر ضروري         

ومساعدته على التقدم نحو اإلنجاز، مّما یساهم  في جعل األبناء أكثر ثقة للنجاح  

بأنفسهم و یرفع من معنویاتهم و یزید من شعورهم بتحقیق الّذات، كما أّن اعتراف اآلباء 

.                   بالتقّدم الّذي أحرزه الطفل في أّي میدان یقّوي دافعیته لإلنجاز و شعوره بالّرضا عن نفسه

:                                                                إیصال مشاعر الحب لألبناء  10.11

إّن المشاعر األبویة تساعد األطفال على الشعور باألمن و عدم الخوف فتعبیر        

األم أو األب عن حّبه إلبنه یشعر الطفل بالسعادة و الراحة الّنفسیة لذلك على اآلباء أن 

  یحّبوا أبنائهم  
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وأن یجدوا الطریقة المناسبة إلیصال هذا الشعور ألبنائهم، حتى یكون أطفالهم أكثر 

                                      )52:، 2000سعید حسني العزة، ( . اطمئنانا ولكي یبادلوهم مشاعر الحب

:                                                                                    تقّبل األبناء   11.11

فعالة و الصحیحة و النقص في هذا یعتبر تقّبل الطفل شرطا هاما للتنشئة ال        

بناء بأنهم التقبل یحبطه و یزید في مقاومته و عدوانیته، فمن الضروري أن یشعر األ

ن من طرفهم  و ذلك عن طریق إشباع  حاجاتهم الّنفسیة من و مرغوبون فیهم و محبوب

حب و عطف و حنان و تحقیق هذه الحاجات یعتبر الدعامة األولى لتقویة الرابطة 

و لهذا على الوالدین تقّبل أبنائهم كما هم بغض الّنظر عن  دانیة بین األبناء و آبائهم،وجال

، حتى یستطیعوا إحداث التغییر المطلوب، فبدون التقّبل لن )الخاطئة(سلوكا تهم السلبیة 

تحدث عملّیة التغییر،كما یجب تفادي التركیز على جوانب القصور الموجودة لدى الطفل 

.                                  ة بالّذات تمنع الطفل من التحّسن  والتقّدم نحو األفضلفهذه الّنقط

األهمّیة المحوریة للصلة و العالقة ) بولبي ( تبّین نظریة التعّلق الّتي وضعها         

العاطفیة الّتي تربط الطفل بأّمه في أّیام حیاته األولى، و لما لها من أهمّیة في النضج 

الّنفسي للطفل، فكلما حضي هذا األخیر بالقبول و الرعایة ضمن عالقة وثیقة و مستقرة 

تولد لدیه الطمأنینة و راحة البال  و ینمو لدیه المفهوم اإلیجابي عن ذاته و عن مع األم ت

اآلخرین، و یصبح قادرا على اإلنفتاح اإلیجابي على العالم الخارجي، و یتمتع 

  . باإلستقاللیة، و یصبح أكثر ثقة بنفسه و باآلخرین
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                                          ):                     القدوة المثالیة ( اإلیجابیة    12.11

حسنة ألبنائهم حتى یقتادوا بهم في  و قدوة یاً عال یجب أن یكون اآلباء مثاالً         

حیاتهم المستقبلیة، فعلى األبوین احترام أطفالهما، و ذلك عن طریق اإلستماع إلیهم و 

لهم، ألّن ذلك من شأنه أن  مساعدتهم على حّل مشاكلهم و تجّنب اإلنتقادات الّالذعة

.                                                                                                     یضعف شخصیتهم في المستقبل

:                                                                                الثقة باألطفال   13.11

صة إبداء إمكانیاتهم و قدراتهم و فر  على اآلباء الثقة بأبنائهم و أن یتیحوا لهم        

( . مواهبهم، فهذا األمر یساهم في تعزیز الثقة بالّنفس لدى األطفال و یقّوي شخصیتهم

                                                                                                               ) 53:، 2000سعید حسني العزة، 

  :                                             استراتیجیات التعامل مع األبناء  .12

یته إّن نوع العالقة الّتي تربط الطفل بوالدیه تؤثر بشكل أو بآخر على شخص

مستقبال، فإذا  كانت هذه العالقة مبنیة على أساس المحبة و التفاهم فستؤثر إیجابا على 

شخصیته و هذا ما یحّقق له السعادة و اإلستقرار الّنفسي، أّما إذا كانت مبنیة على أساس 

النفور و سوء التفاهم فستؤثر سلبا على حیاته و هذا ما ینعكس على شخصیته  و حالته 

فیشعر الطفل بالقلق والتوتر و یمیل إلى العدوانیة ، فتضطرب حیاته العاطفیة و الّنفسیة 

الّنفسیة و الصحیة، و لهذا فعلى اآلباء إتباع مجموعة من القواعد الّتي تساعدهم في 

:                      التعامل مع أبنائهم بغیة  توطید العالقة بینهم ، و فیما یلي عرض ألهم اإلستراتیجیات
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:                                                         فهم أهداف سلوك و انفعاالت الطفل  1.10

قد یكون هدف الطفل من وراء سلوكه هو جلب انتباه و اهتمام الوالدین أو اإلنتقام         

أواإلنسحاب، و لهذا یجب على اآلباء تفسیر الهدف من السلوك الذي یبدیه الطفل بحسب 

، بمعنى نتفّهم أّوال لماذا قام الطفل بهذا النوع )الفعل(الموقف  الّذي أبدي فیه ذلك السلوك 

  سلوك؟ و ما هو الهدف من وراء هذا التصّرف؟                           من ال

:                                                                              الضبط اإلجتماعي 2.10

و یقصد به مهارة الفرد في تقدیم ذاته في المواقف اإلجتماعیة بشكل مناسب و          

و . وكه فیها بما یتناسب مع متطلباتها على نحو یبدو متوافقا و واثقا من ذاتهتعدیل سل

ك من الجوانب المهّمة یشیر واطسون في هذا المقام إلى أّن القدرة على التحّكم في السلو 

  . المهارات اإلجتماعیة في

                     :                                 الحزم و الّلطف في التعامل مع األبناء  3.10

إّن اآلباء نادرا ما یكونون حازمین و لطفاء في آن واحد، بمعنى أن یكون حازما         

في قراراته و لطیفا في تعامله مع أبنائه، فتحقیق هذا التوازن داخل األسرة من شأنه توطید 

                             .          العالقة بین الطرفین والتفاهم للوصول إلى األهداف المنشودة

:                                                                         فصل الفعل عن الفاعل  4.10

یجب على اآلباء التمییز بین الفعل الخاطئ و فاعله، فإذا عاقب الطفل على        

و علیه أن یقول للطفل أّنك جّید و ) الطفل(السلوك الخاطئ و أن یحترم صاحب الفعل 
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لكن سلوكك سّیئ، فالطفل شخص له حقوق و علیه واجبات و لدیه كرامة یجب أن 

  .                   تحترم

:                                                                             ات أفعال اآلباءثب  5.10

من الضروري جدا ثبات أفعال الوالدین في معاملتهما ألبنائهما، ومعنى ذلك أن         

یعاقب األب ابنه متى استدعى األمر و یمدحه متى استدعى الوضع حتى یستطیع الطفل 

بین الخطأ والصواب، فیدرك كیف یجب أن یتصّرف ومتى یقوم بهذا السلوك أو  التمییز

                                                                         ) 56: ، 2000سعید حسني العزة، ( . بغیره

                   :                             إعطاء األطفال فرصا للّتغییر من سلوكاتهم  6.10

تستطیع أن تذهب معي إلى النزهة إذا غّیرت سلوكك و " فمثال یقول األب إلبنه         

و هكذا یكون األب قد أعطى فرصة " أمامك فرصة حتى تغّیر من أفعالك و تفوز بالّنزهة 

 حسني.( للطفل لیحّسن من سلوكه حتى یكون أكثر إیجابا و فّعاال في تعامله مع الغیر

  )  58:، 2000العزة، 
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 :خالصة

سرة، على تناول قضیتین میة في العلوم االجتماعیة حول األدأبت الكتابات العل

  :سرة ساسیتین في عالم األأ

سرة تتواجد في جمیع لكوني لألسرة، و التي تدعي أن األنتشار اهي اإل: االولى

ال یمكن للبشر أن یعیشوا حیاة فمنذ نشأة البشریة،  نسانیة عبر التاریخ، والمجتمعات اإل

 .نفراد لعدة أسباب قاهرةاإل

سرة في ن األأسرة فهي تدعي نتشار األإفالبرغم من كونیة : اما القضیة الثانیة

ن الحداثة قد أدت أفول و التحلل، فالبعض یدعي في مرحلة األ المجتمعات الحدیثة، تمر

، و ثباتاً  ستقراراً إقل أ صبحتأ، و هاسرة بطریقة خطیرة، فقد صغر حجملى تآكل األإ

خاصة على مستوى العالقات داخلها، و لم تعد قادرة على توفیر الرفاهیة و السعادة 

  ).19، 2010: محمد نبیل جامع .(ألعضائها
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  :تمهید

یتناول هذا الفصل توظیفا شامال إلجراءات الدراسة المیدانیة التي قمت بها الباحثة 

لتحقیق أهداف الدراسة، و یتضمن تحدید المنهج المتبع في الدراسة، وحدودها و عینة 

تصمیم األدوات المعتمد علیها في الدراسة و التحقق من مدى البحث، كما تم تناول بناء و 

  .صدقها و ثباتها، والمعالجة اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل النتائج

  :ستطالعیةالدراسة اإل: أوال

لى إو هي دراسة تهدف  األهمیة، في غایة منهجیة خطوة ستطالعیةاإل الدراسة تعد

هم أالباحث في دراستها و التعرف على ستطالع الظروف المحیطة بالظاهرة التي یرغب إ

خضاعها للبحث العلمي  صیاغة دقیقة تیسر التعمق في إالفروض التي یمكن وضعها و 

بحثها في مرحلة الحقة ، و هي بحوث تتناول موضوعات جدیدة لم یتناولها باحث من قبل 

بعادها و هي تهدف أو یجهل الباحث من جوانبها و أبیانات و أتتوفر عنها معلومات أو ال 

نساني مما یساعد على و مفقودة في تسلسل التفكیر اإلألى الكشف عن حلقات غامضة إ

مروان عبد (. نسانیة ركائز جدیدةلى المعرفة اإلإسیر العلمي فیضیف التحلیل و الربط و التف

 )38، 2000: المجید ابراهیم
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  :االستطالعیةأهداف الدراسة  .1

  :ستطالعیةهداف الدراسة اإلأهم أو من 

تعرف الباحث على الظاهرة التي یرغب في دراستها و جمع معلومات و بیانات  .1

 .عنها

ستطالع الظروف التي یجري فیها البحث و التعرف على العقبات التي تقف  في إ .2

 .طریق اجرائه

 .دراسة متعمقةصیاغة مشكلة البحث صیاغة دقیقة تمهیدا لدراستها  .3

ستنباطها إخضاعها للتحقیق العلمي و ذلك بإهم الظروف التي یمكن أالتعرف على  .4

 .من البیانات و المعطیات 

معانیها تحدیدا دقیقا یمنع من الخلط  فاهیم المصطلحات العلمیة و تحدیدتوضیح م .5

 .بین ما هو متقارب منها

 .مها مما هو جدیر بالدراسةهأمداد الباحثین بإهمیتها و أترتیب الموضوعات حسب  .6

ید ابراهیم بقصر المدى و سرعة و تمتاز هذه البحوث حسب ما ذكر مروان عبد المج

نها ال تعمل على أكومة بمقاییس الثبات و الصدق و بنجاز و المرونة لكونها غیر محاإل

 .نها قد تعتمد على ما سبق من بحوث لها صلة بالموضوع محل الدراسةبأتحقیق فروض و 
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 :القیاس أدوات بناء 2-

هذه  بناء تم لقد و :جتماعيشبكات التواصل اإلل إستخدام األبناء نعكاساتإستمارة إ بناء

 :التالیة الخطوات ستمارة بإتباعاإل

 :األولى الخطوة  . أ

لت متغیرات قیام الباحثة بإجراء مسح للبحوث و الدراسات العربیة و األجنبیة التي تناو 

ستخدمت استمارات التي عدد من اإل ستطاعت الباحثة الوصول إلىإالدراسة، فمن خاللها 

 :هي كاآلتي متغیرات الدراسة و

 جتماعي لدى طالب المرحلة ت و عالقته بالتوافق النفسي و اإلنترندراسة إدمان األ

 . الثانویة بمدینة الریاض، لسلطان عائض مفرح العصیمي

  لدى الشباب الجامعي، لفایز  نترنت و تأثیره على العالقاتستخدام األإدراسة

 .المحالي

 حتیاجات الشباب األردني، إجتماعي في تحقیق دراسة دور شبكات التواصل اإل

 .تحسین منصور رشید منصور

  ،دراسة أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة المسؤولیة المجتمعیة لدى الشباب

 .لحسیني عوض

  عودیة في األسریة بین أفراد األسریة السنترنت على العالقات ثر مواقع اإلأدراسة

 .الخ...لهام بنت فریج بن سعید العویضيإمحافظة جدة، 

المؤشرات الرئیسیة التي  ستمارات أو المقاییس في التعرف علىو قد أفادت هذه اإل -

 .ستمارة الخاصة بالدراسة الحالیةعتماد علیها في تصمیم اإلیمكن اإل
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ثم صیاغة مجموعة من العبارات التي یمكن أن تقیس تم التحدید اإلجرائي لكل بعد،  -

هذا البعد، وراعت الباحثة أن تكون صیاغة العبارات مرتبطة بالتعریف اإلجرائي في 

  .صورة مبسطة و سهلة و لغة مفهومة مع تحدید المعنى بدقة

 :الثانیة الخطوة  . ب

شبكات ناء لاألبنعكاسات استخدام إ تقیس التي العبارات من ممكن قدر أكبر ستخراجإ

ذلك في  األبعاد األربعة و بالخصوص یقیس كامل مقیاس نعثر على لم حیث التواصل،

 و نظریة، أفكار من نطالقاإ ذاتیة، بطریقة عبارات صیاغة تم: علیه و  حدود إطالع الباحثة

 cyber café al  مقهى االنترنت القدس( .نترنتالدراسة بمقاهي األ لعینة میدانیة زیارات

Quds  (، ستجواب مجموعة من مستخدمي شبكات التواصل إالتي تم من خاللها  بوهران

  .االجتماعي

شبكات التواصل ل استخدام األبناء نعكاساتإاستمارة  أبعاد تصنیف :الثالثة الخطوة  . ت

 : ساس التاليجتماعي على األاإل

 السلوكیة المؤشرات  التطرق بالخصوص البعد هذا تناول لقد: العالقة مع األب بعد

تضمن  لقد و عن عالقة االبن الذي یستخدم شبكات التواصل االجتماعي مع أبیه،

 .فقرة (14) على

 ستخدام شبكات التواصل إنعكاس إأیضا  هذا یتضمن :العالقة مع األخ بعد

) 14(اآلخر على  هو تضمن قد جتماعي على العالقة مع األخ في البیت، واإل

 .فقرة
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 جتماعي نعكاس استخدام شبكات التواصل اإلإ تقیس عباراته :العالقة مع األم بعد

  .فقرة أیضا )14(هو اآلخر على  تتضمن على العالقة مع األم، و

 جتماعي ستخدام شبكات التواصل اإلإنعكاس إ تقیس عباراته :بعد العالقة مع األخت

 .فقرة )15(هو على  تتضمن على العالقة مع األخت، و

 موزعة فقرة )58(من صورتها األولیة في تكونت قد ستمارةهذه اإل تكون بالتالي و

أخیرا  م، وبعد العالقة مع األب، بعد العالقة مع األخ، بعد العالقة مع األ(أبعاد على أربعة 

ختیار التي تقیسه من نوع اإل العبارات من مجموعة بعد كل یضم ،)بعد العالقة مع األخت

 .المتعدد

 علمیة درجات من المحكمین على ستمارةاإل عرض تم  :للمحكمین ستمارةاإل تقدیم -3

ما  أو الظاهري الصدق لقیاس محاضر أستاذ إلى العالي، التعلیم أستاذ من مختلفة تتراوح

قمنا  حیث ستمارة،اإل صدق لقیاس وسیلة الطریقة هذه من تخذناإ المحكمین، بصدق یعرف

من جامعة ) 01( و محكم واحد  وهران، لجامعة ینتمون محكمین )06( على بعرضها

 :تي الشلف،كما في الجدول اآل
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  اسم المحكم
الجامعة التي ینمتي 

  الیها

  اسم المحكم
الجامعة التي ینمتي 

  الیها

  جامعة وهران  بلقومیدي عباس  جامعة وهران  قمراوي محمد

  جامعة وهران  قادري حلیمة  جامعة وهران  بولجراف مخطاري

  جامعة الشلف       رحیسابراهیم     وهرانجامعة   امحمدتیغزة 

      جامعة وهران  آسیا عبد اهللا

  یبین المحكمین) 01(الجدول رقم 

 :على مایلي اً حولها، بناء قتراحاتهمإ مالحظاتهم و إعطاء منهم طلب و

 مالئم هو ما قتراحإ و القیاس، الصیاغة و حیث من ستمارةاإل فقرات صالحیة مدى تحدید-

 .الصیاغة إلعادة تحتاج التي لها و بدیال

شبكات األبناء لنعكاسات استخدام إ قیاس في أهمیة لها بأن المحكمون یرى فقرات إضافة - 

  .التواصل االجتماعي

 .عدد البدائل كفایة التعلیمات و -

 :المحكمین نتائج تقدیرات -4

 كانت إذا ما لتحدید و ستمارةاإل فقرات صیاغة طبیعة مدى على الوقوف بهدف

 لقبول عتبة عتمادإ تم و تفاق،اإل متوسط حساب على اعتمدنا حیث الصیاغة مالئمة،
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 فأكثر % 60 بنسبة أبعاد التحكیم تقیس أن على فأكثر محكمین تفق ثالثةإ فإذا الصیاغة،

  :بها، كما هو مبین في الجدول التالي حتفاظاإل تم

  إستجابة المحكمین  أبعاد التحكیم

 من المحكمین بانتماء الفقرات الى االبعاد % 100اتفاق   إلى األبعادإنتماء الفقرات 

  من المحكمین بوضوحها % 71.42إتفاق    وضوح الفقرات

   % 100إتفاق كل المحكمین   كفایة عدد الفقرات و ترتیبها

  %100اتفاق كل المحكمین   مناسبة البدائل 

 % 100اتفاق كل المحكمین   وضوح التعلیمات

 % 100اتفاق كل المحكمین   البیانات الشخصیةشمولیة 

   % 71.42اتفاق    الصیاغة اللغویة للفقرات

قیاس العبارات للمؤشرات 

  السلوكیة في كل بعد

  من المحكمین    % 85.71اتفاق 

  یوضح نتائج تقدیرات المحكمین) 02(جدول رقم 

األبناء نعكاسات استخدام إستمارة إتقدیرات المحكمین لصیاغة فقرات  بناءا على و

، فإن هناك بعض الفقرات التي یرى المحكمون إعادة صیاغتها، اإلجتماعي شبكات التواصلل

 :لقد مست العملیة بعض الفقرات كما هو مبین في الجدول التالي علیه تم تعدیلها و و
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  الصیاغة المعدلة  الصیاغة األولى  الفقرة

محادثة نزعاج من و اإلق یشعر بالضأ  01

مام أي انهماكي نه یقاطع علوالدي لي أل

  .شبكات التواصل االجتماعي

نزعج من محادثة والدي لي ألنه یقاطع علي ا

  .انهماكي أمام شبكات التواصل االجتماعي

مر ما أنزعج من والدي عندمایكلفني بأ  04

قطع استخدامي أترك و أحتى ال 

  .لشبكات التواصل االجتماعي

ثناء أمر ما أیكلفني والدي بنزعج عندما ا

  .جتماعيمي لشبكات التواصل اإلستخداإ

بتعاد عن عادة ما تسبب قراري باإل  06

ستخدام شبكات التواصل االجتماعي إ

  لى دائم مع والديإ

ستخدام شبكات إبتعاد عن ن رغبتي في اإلإ

جتماعي عادة ما تدفعني إلى نزاع التواصل اإل

  .دائم مع والدي

بالضیق من محاوالت والدي شعر أ  07

للتقلیل و التدخل في مدة استخدامي 

  .لشبكات التواصل االجتماعي

ن محاوالت والدي للتقلیل من أشعر بالضیق م

  .جتماعيستخدامي لشبكات التواصل اإلإمدة 

إهمالي  ستمرار حولإیشتكي مني والدي ب  10

ستخدامي لشبكات إألداء واجباتي نحوه منذ 

  .االجتماعيالتواصل 

ستمرار عن إهمالي أداء إیشتكي مني والدي ب

استخدامي لشبكات  بسببواجباتي نحوه 

  .جتماعيالتواصل اإل

نا أخي و أثور لما یقاطعني أ غضب وأ  15

  .ستخدم شبكات التواصل االجتماعيأ

ستخدم شبكات أنا أخي و أنزعج لما یقاطعني أ

  .التواصل االجتماعي
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االرتیاح أكثر عندما أشعر بالمتعة و   18

أكون مع اخي و أنا أتصفح شبكات 

  .التواصل االجتماعي

ر باالرتیاح أكثر عندما أكون مع أشع

شبكات التواصل  ستخدمخي و أنا أأ

  .االجتماعي

هناك تفاهم و تقارب بیني وبین إخي   19

أثناء استخدامي لشبكات التواصل 

  .االجتماعي

هناك تفاهم بیني وبین إخي أثناء 

  .استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي

عادة ما تسبب قراري باالبتعاد عن استخدام   23

شبكات التواصل االجتماعي في زیادة النزاع 

  .بیني وبین اخي 

ان رغبتي في االبتعاد عن استخدام 

شبكات التواصل االجتماعي عادة ما 

  .تدفعني الى نزاع دائم مع اخي

  الصیاغة الثانیة المعدلة األولى ویوضح الصیاغة ) 03(جدول رقم 

  :ستطالعیةإتجریب األدوات على عینة  -5

فرد من فئات مختلفة تراوحت بین تالمیذ  )40(في ستطالعیةاإل الدراسة عینة تتمثل

مقهى ( نترنتجتماعي بمقاهي األستخدامهم لشبكات التواصل اإلإطلبة جامعیین أثناء  و

 هذه اختیار تم لقد و  ،) cyber café al Quds وهران / بالسانیا  نترنت القدساال 

 :مایلي على بناءاً  العینة

یقضون  مستمرة و جتماعي بصفة دائمة ویستخدمون شبكات التواصل اإل أفراد اختیار-

 .أو داخله أمام هذه الشبكات  أوقات خارج البیت
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  .ستمارةتساؤالت اإلاإلجابة عن ما تضمنته أفراد مستعدین للتجاوب معنا طواعیة ب اختیار-

 :بمایلي االستطالعیة الدراسة عینة تتمیز  :االستطالعیة الدراسة عینة خصائص -6

 توزیع أفراد العینة حسب الجنس:  

  النسبة المئویة  العدد  الجنس

 %57.5  23  ذكور

 %42.5  17  إناث

 %100  40  المجموع

  یوضح جنس عینة الدراسة) 04(جدول رقم 

، %57.50فردا بنسبة  23عدد الذكور بـ أنه قدر: یتضح  من خالل الجدول اعاله

  .%42.5فردا بنسبة  17كما قدر عدد االناث بـ 

 توزیع العینة حسب المستوى الدراسي:  

  یوضح المستوى الدراسي ألفراد العینة) 05(رقم  جدول

توزع على النحو التالي المستوى الدراسي ألفراد العینة أن یتضح من خالل الجدول اعاله 

فردا من مجموع عدد افراد الدراسة  11حوالي ) المتوسط(قدر عدد افراد المستوى االكمالي  :

 %النسبة المئویة  العدد  المستوى الدراسي

  % 27.5  11  اكمالي

  %22.5  09  ثانوي

  %50  20  جامعي

  %100  40  المجموع
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من مجموع افراد  09ستوى الثانوي ، و قدر عدد افراد الم% 27.50االستطالعیة بنسبة 

من مجموع افراد  20، و قدر عدد افراد المستوى الجامعي % 22.50الدراسة، بنسبة 

  .% 50الدراسة، بنسبة 

 توزیع العینة حسب العمر الزمني:  

  النسبة المئویة  العدد  السن

12-16  14  35%  

17-21  14  35%  

22-26  08  20%  

  %10  04  فما فوق 27

 %100  40  المجموع

  یوضح  العمر الزمني ألفراد العینة) 06(جدول رقم 

( عند الفئتین العمریتین  14عدد افراد الدراسة  :أنیتضح من خالل الجدول اعاله 

لكلتا الفئتین، و عدد افراد  % 35بقیمة متساویة و ذلك بنسبة ) 21 -17( و ) 16 -12

 27( یرة ما الفئة االخو أ،  % 20من مجموع افراد الدراسة، بنسبة  08) 26 - 22( الفئة 

 . % 10و ذلك بنسبة ، فراد الدراسةأمن مجموع  04 بـ فرادهاأفقد قدر عدد ) فما فوق 

 

  

 :جتماعيشبكات التواصل اإلإستخدام األبناء لستمارة انعكاسات إثبات  صدق و -7
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 الصدق حساب تم فقد االستطالعیة، العینة على الدراسة استمارة تجریب خالل من    

  .السیكومتریة لها الخصائص من للتأكد وكذا الثبات،

  :صدق االتساق الداخلي ألبعاد استمارة انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي/ 7-1

 لتوضیح )بیرسون معامل( عتمادإ تم لقد و بالمقیاس ككل، بعد كل عالقة یوضح الذي و

  .تساقاإل هذا

  ارتباط األبعاد بالمقیاس ككل  أبعاد استمارة انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي

  **0.69  بعد العالقة مع األب

  **0.82 بعد العالقة مع األخ

  **0.76 بعد العالقة مع األم

  **0.78 بعد العالقة مع األخت

شبكات إستخدام األبناء لتساق الداخلي ألبعاد استمارة انعكاسات اإل  یوضح )07(رقم  جدول

  جتماعيالتواصل اإل

شبكات إستخدام األبناء لیتضح من خالل الجدول بأن أبعاد استمارة انعكاسات 

معقولة  كانت على درجة مقبولة و جتماعي جاءت متسقة مع المقیاس ككل، والتواصل اإل

  .رتباط اإلحصائيمن اإل

   :العالقة مع األب ثبات بعد و صدق/ 7-2

 فقرة كل عالقة یوضح والذي: بعد العالقة مع األب  لفقرات الداخلي صدق االتساق-أ

  .االتساق هذا لتوضیح )بیرسون معامل( اعتماد تم ولقد ببعدها،
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  معامل ارتباط الفقرة ببعدها  العبارات  الفقرة

أمام شبكات  انزعج من محادثة والدي لي ألنه یقاطع علي انهماكي  1

  .التواصل االجتماعي

0.23  

أشعر ان تفاعلي الیومي مع والدي بدأ یقل عما كان علیه في السابق   2

  . بسبب انشغالي عنه بتصفح شبكات التواصل االجتماعي

0.41**  

أشعر ان اهتمامي بوالدي بدأ یقل عما كان علیه في السابق بسبب   3

  .ماعيانشغالي عنه بتصفح شبكات التواصل االجت

0.24  

انزعج من والدي عندما یكلفني بأمر ما، اثناء استخدامي لشبكات   4

  .التواصل االجتماعي

0.36*  

  0.30  .یشتكي والدي من كثرة مكوثي امام شبكات التواصل االجتماعي  5

ان رغبتي في االبتعاد عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي عادة ما   6

  .والديتدفعني إلى نزاع دائم مع 

0.31*  

أشعر بالضیق من محاوالت والدي التدخل في مدة استخدامي لشبكات   7

  .التواصل االجتماعي

0.54**  

أشعر ان الوقت الذي أقضیه في استخدام شبكات التواصل االجتماعي   8

  .أكبر بكثیر مقارنة بالوقت الذي أقضیه مع والدي

0.40*  

االجتماعي في توسیع عالقتي لقد ساعدني استخدامي لشبكات التواصل   9

  .بوالدي

0.30  

یشتكي مني والدي باستمرار حول إهمالي ألداء واجباتي نحوه منذ   10

  .استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي

0.53**  

  **0.41  یتهمني والدي بانني اصبحت اسیرا لشبكات التزاصل االجتماعي  11

بسبب انشغالي الدائم  انا غیر راض لما وصلت الیه عالقتي مع والدي  12

  بتصفح شبكات التواصل االجتماعي

0.43**  

  **0.44  اشعر باالنسجام مع والدي منذ استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي  13

یزداد تعاوني مع والدي كلما ازداد  استخدامي لشبكات التواصل   14

  االجتماعي

0.37*  

  العالقة مع األب بعد االتساق الداخلي لفقرات یوضح) 08 ( رقم جدول
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كانت دالة عند ) 10، 11،12، 13، 7، 2: (نالحظ من خالل الجدول بأن الفقرات

كانت دالة عند مستوى الداللة ) 6،  14، 8، 4: (أن الفقرات ، و)0.01(مستوى الداللة 

لم تكن دالة وعلیه تم حذفها فأصبح البعد یحتوى ) 9، 5، 3، 1: (، أما الفقرات)0.05(

  .اتفقر  )10(على 

  :ثبات بعد العالقة مع األب- ب

 بحساب قمنا انعكاسات استخدام شبكات التواصل االجتماعي استمارة ثبات من التأكد بهدف

 باالعتماد النصفیة التجزئة طریقة باستخدام أیضا قمنا كما ، أللفا كرومباخ الثبات معامل

  :سبیرمان براون، حیث دلت النتائج على مایلي معامل على

  معامل الثبات  الطریقة المتبعة  المتغیر

  بعد العالقة مع األب

  0.54  ألفا كرومباخ

  0.48  التجزئة النصفیة

  یوضح معامالت الثبات والطریقة المتبعة) 09( جدول رقم 

  :صدق وثبات بعد العالقة مع األخ-4-3

 ولقد ببعدها، فقرة كل عالقة یوضح والذي :صدق االتساق الداخلي لبعد العالقة مع األخ-أ

 .االتساق هذا لتوضیح )بیرسون معامل( اعتماد تم
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معامل ارتباط   العبارات  الفقرة

  الفقرة ببعدها

انزعج لما یقاطعني أخي و انا أستخدم شبكات التواصل   15

  .االجتماعي

0.00  

أفضل استخدام شبكات التواصل االجتماعي بدال من الجلوس   16

  . مع إخي

0.22  

خالفات كثیرة بیني و بین إخي بسبب استخدامي لشبكات هناك   17

  .التواصل االجتماعي

0.40**  

أشعر بالمتعة واالرتیاح أكثر عندما أكون مع إخي و أنا أتصفح   18

  .شبكات التواصل االجتماعي

0.41**  

هناك تفاهم و تقارب بیني وبین إخي أثناء استخدامي لشبكات   19

  . التواصل االجتماعي

0.42**  

استمع باألوقات التي أقضیها مع إخي أكثر من التي أقضیها   20

  .على شبكات التواصل االجتماعي

0.24  

أشعر أن عالقتي بإخي قلت منذ استخدامي لشبكات التواصل   21

  .االجتماعي

0.48**  

اشعر أن شبكات التواصل االجتماعي قد ساعدتني كثیرا في   22

  .توسیع عالقتي بإخي

0.33*  

رغبتي في االبتعاد عن استخدام شبكات التواصل ان   23

  .االجتماعي عادة ما تدفعني الى نزاع دائم مع اخي

0.41**  

یمنعني جلوسي الدائم أمام شبكات التواصل االجتماعي من   24

  .قضاء وقت أطول مع إخي

0.30  

أشعر أن اهتمامي بإخي بدأ یتراجع عما كان علیه في السابق   25

  .الدائم بتصفح شبكات التواصل االجتماعيبسبب انشغالي عنه 

0.36*  
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  *0.38  یتهمني اخي بانني اصبحت اسیرا لشبكات التواصل االجتماعي  26

انا غیر راض لما وصلت الیه عالقتي مع اخي بسبب    27

  .انشغالي الدائم بتصفح  شبكات التواصل االجتماعي

0.47**  

ت التواصل اشعر باالنسجام مع اخي منذ استخدامي لشبكا  28

  االجتماعي

0.48**  

عادة ما اتشاجر مع اخي كلما ازداد استخدامي لشبكات   29

  .التواصل االجتماعي

0.50**  

  بعد العالقة مع األخ االتساق الداخلي لفقرات یوضح )10( رقم جدول

) 29، 28، 27، 23، 21، 19، 18، 17: (نالحظ من خالل الجدول بأن الفقرات

كانت دالة عند ) 26، 25، 22: (أن الفقرات ، و)0.01(الداللة كانت دالة عند مستوى 

لم تكن دالة وعلیه تم حذفها فأصبح ) 24، 16، 15: (، أما الفقرات)0.05(مستوى الداللة 

  .فقرة )11(البعد یحتوى على 

  :ثبات بعد العالقة مع األخ- ب

 قمنا االجتماعيانعكاسات استخدام شبكات التواصل  استمارة ثبات من التأكد بهدف

 النصفیة التجزئة طریقة باستخدام أیضا قمنا كما ، أللفا كرومباخ الثبات معامل بحساب

 :سبیرمان براون، حیث دلت النتائج على مایلي معامل على باالعتماد

 

 

  



 الفصل الخامس                        االجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة
 

 
202 

  معامل الثبات  الطریقة المتبعة  المتغیر

  0.56  ألفا كرومباخ  بعد العالقة مع األخ

  0.43  التجزئة النصفیة

  :یوضح معامالت الثبات والطریقة المتبعة) 11( جدول رقم 

  :صدق وثبات بعد العالقة مع األم4-4

 ببعدها، فقرة كل عالقة یوضح والذي :صدق االتساق الداخلي لفقرات بعد العالقة مع األم-أ

 .االتساق هذا لتوضیح )بیرسون معامل( اعتماد تم ولقد

معامل ارتباط   العبارات  الفقرة

  الفقرة ببعدها

انزعج  من محادثة والدتي لي ألنها تقاطع علي انهماكي أمام شبكات   30

  .التواصل االجتماعي

0.49**  

أشعر ان تفاعلي الیومي مع والدتي بدأ یقل عما كان علیه في السابق   31

  . بسبب انشغالي عنها بتصفح شبكات التواصل االجتماعي

0.51**  

بوالدتي بدأ یقل عما كان علیه في السابق بسبب أشعر ان اهتمامي   32

  .انشغالي عنها بتصفح شبكات التواصل االجتماعي

0.57**  

انزعج من والدتي عندما تكلفني بأمر ما، اثناء استخدامي لشبكات   33

  .التواصل االجتماعي

0.40**  

  *0.38  .تشتكي والدتي من كثرة مكوثي امام شبكات التواصل االجتماعي  34

ان رغبتي في االبتعاد عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي عادة ما   35

  .تدفعني إلى نزاع دائم مع والدتي

0.50**  

أشعر بالضیق من محاوالت والدتي للتقلیل و التدخل في مدة استخدامي   36

  .لشبكات التواصل االجتماعي

0.41*  
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االجتماعي أشعر ان الوقت الذي أقضیه في استخدام شبكات التواصل   37

  .أكبر بكثیر مقارنة بالوقت الذي أقضیه مع والدتي

0.49**  

لقد ساعدني استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي في توسیع عالقتي   38

  .بوالدتي

0.32*  

تشتكي مني والدتي باستمرار حول إهمالي ألداء واجباتي نحوها منذ   39

  .استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي

0.33*  

  **0.45  تتهمني والدتي بانني اصبحت اسیرا لشبكات التزاصل االجتماعي  40

انا غیر راض لما وصلت الیه عالقتي مع والدتي بسبب انشغالي الدائم   41

  بتصفح شبكات التواصل االجتماعي

0.41**  

  **0.52  اشعر باالنسجام مع والدتي منذ استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي  42

تعاوني مع والدتي كلما ازداد  استخدامي لشبكات التواصل یزداد   43

  االجتماعي

0.52**  

  بعد العالقة مع األم االتساق الداخلي لفقرات یوضح) 12 ( رقم جدول

، 36، 35، 33، 32، 31، 30: (الفقرات بأن )12(رقم نالحظ من خالل الجدول

، 34: (أن الفقرات و ،)0.01(كانت دالة عند مستوى الداللة ) 43، 42، 41، 40، 37

  .فقرة)14(، فأصبح البعد یحتوى على )0.05(كانت دالة عند مستوى الداللة ) 39، 38

  :ثبات بعد العالقة مع األم- ب

 قمنا انعكاسات استخدام شبكات التواصل االجتماعي استمارة ثبات من التأكد بهدف

 النصفیة التجزئة طریقة باستخدام أیضا قمنا كما ، أللفا كرومباخ الثبات معامل بحساب

 :سبیرمان براون، حیث دلت النتائج على مایلي معامل على باالعتماد
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  معامل الثبات  الطریقة المتبعة  المتغیر

  0.68  ألفا كرومباخ  بعد العالقة مع األم

  0.50  التجزئة النصفیة

  یوضح معامالت الثبات والطریقة المتبعة) 13( جدول رقم 

  :العالقة مع األختصدق وثبات بعد -4-5

 فقرة كل عالقة یوضح والذي :ختصدق االتساق الداخلي لفقرات بعد العالقة مع األ-أ

 .االتساق هذا لتوضیح )بیرسون معامل( اعتماد تم ولقد ببعدها،

معامل ارتباط   العبارات  الفقرة

  الفقرة ببعدها

انزعج لما یقاطعني أختي و انا أستخدم شبكات التواصل   44

  .االجتماعي

0.38*  

أفضل استخدام شبكات التواصل االجتماعي بدال من الجلوس   45

  . مع إختي

0.18  

هناك خالفات كثیرة بیني و بین إختي بسبب استخدامي   46

  .لشبكات التواصل االجتماعي

0.57**  

أشعر بالمتعة واالرتیاح أكثر عندما أكون مع إختي و أنا   47

  .االجتماعيأتصفح شبكات التواصل 

0.50**  

هناك تفاهم و تقارب بیني وبین إختي أثناء استخدامي لشبكات   48

  . التواصل االجتماعي

0.44**  

استمع باألوقات التي أقضیها مع إختي أكثر من التي أقضیها   49

  .على شبكات التواصل االجتماعي

0.37*  
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أشعر أن عالقتي بإختي قلت منذ استخدامي لشبكات التواصل   50

  .االجتماعي

0.24  

اشعر أن شبكات التواصل االجتماعي قد ساعدتني كثیرا في   51

  .توسیع عالقتي بإختي

0.51**  

ان رغبتي في االبتعاد عن استخدام شبكات التواصل   52

  .االجتماعي عادة ما تدفعني الى نزاع دائم مع اختي

0.29  

من یمنعني جلوسي الدائم أمام شبكات التواصل االجتماعي   53

  .قضاء وقت أطول مع إختي

0.56**  

أشعر أن اهتمامي بإختي بدأ یتراجع عما كان علیه في السابق   54

  .بسبب انشغالي عنه الدائم بتصفح شبكات التواصل االجتماعي

0.51**  

یتهمني اختي بانني اصبحت اسیرا لشبكات التواصل   55

  االجتماعي

0.50**  

عالقتي مع اختي بسبب  انا غیر راض لما وصلت الیه   56

  .انشغالي الدائم بتصفح  شبكات التواصل االجتماعي

0.56**  

اشعر باالنسجام مع اختي منذ استخدامي لشبكات التواصل   57

  االجتماعي

0.76**  

عادة ما اتشاجر مع اختي كلما ازداد استخدامي لشبكات   58

  .التواصل االجتماعي

0.65**  

  بعد العالقة مع األخت الداخلي لفقراتاالتساق  یوضح )14( رقم جدول

، 54، 53، 51، 48، 47، 46: (بأن الفقرات )14(رقم  نالحظ من خالل الجدول

) 49، 44: (أن الفقرتین ، و)0.01(كانت دالة عند مستوى الداللة ) 58، 57، 56، 55

علیه  ولم تكن دالة ) 52، 50، 45: (أن الفقرات ، و)0.05(كانت دالة عند مستوى الداللة 

  .فقرة )12(على  يتم حذفها فأصبح البعد یحتو 
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  :ثبات بعد العالقة مع األخت- ب

 قمنا انعكاسات استخدام شبكات التواصل االجتماعي استمارة ثبات من التأكد بهدف

 النصفیة التجزئة طریقة باستخدام أیضا قمنا كما ، أللفا كرومباخ الثبات معامل بحساب

  :سبیرمان براون، حیث دلت النتائج على مایلي معامل على باالعتماد

  معامل الثبات  الطریقة المتبعة  المتغیر

   0.73  ألفا كرومباخ  بعد العالقة مع األم

  0.59  التجزئة النصفیة

  یوضح معامالت الثبات والطریقة المتبعة) 15(جدول رقم 

آنفا بأن  إجراء الصدق والثبات المتبعةحول ) 15( الجدول رقم نالحظ من خالل 

أبعاد استمارة انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي، كانت على درجة مقبولة من الصدق 

  .والثبات، وعلیه یمكن االطمئنان على صالحیة األداة لما وضعت لقیاسه في الدراسة الحالیة

  :الصدق التمییزي/ 7-3

یة، حیث عمدنا یعتبر الصدق التمییزي ثاني أنواع الصدق المستخدم في الدراسة الحال

لدراسة  )ت(إجراء اختبار  الدنیا، و إلى تحقیق ذلك باستخدام المجموعات المتطرفة العلیا و

  :فقا لمایلي مت اإلجراء و ث، حی%33الفروق بینهما، باعتماد على عتبة قدرها 

  ).245=ن(ترتیب نتائج عینة الدراسة من األعلى إلى األدنى -
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: ، حیث كان الناتج هو%33ضرب  100العینة على  عدد: تطبیق المعادلة التالیة -

  بالنسبة للثلث األعلى واألدنى 80.85

  )0.01(لدراسة الفروق، عند مستوى الداللة  )ت (تطبیق اختبار-

  :أسفرت النتائج كما هو مبین في الجدول التالي و

  الثلث األدنى  81=الثلث األعلى ن  المتغیر

  81= ن 

  الداللة.م  قیمة ت

  ع  م  ع  م

التواصل  نعكاسات شبكاتإستمارة إ

  االجتماعي

102.01  5.35  74.77  6.84  28.20  0.01  

  لدراسة الفروق بین المجموعتین المتطرفتین )ت(یوضح اختبار ) 16( جدول رقم 

االنحراف المعیاري  بالنظر للمتوسطات و و) 16(رقم  نالحظ من خالل الجدول 

بین  0.01عند مستوى الداللة  28.20: والتي قدرها) ت(وجود تباین حقیقي بداللة قیمة 

المجموعتین المتطرفتین العلیا والدنیا، مما یوضح بأن طرفي االستمارة تمیز بین المجموعات 

  .ذات األداء المرتفع واألداء المنخفض

 :الدراسة األساسیة: ثانیا

 بإجراء بادرنا ،المرجوة األهداف وتحقیق االستطالعیة الدراسة إجراء من االنتهاء بعد

استخدام  استمارة انعكاسات( في المتمثلة أدوات الدراسة تطبیق خالل من األساسیة الدراسة

 شرح هذا الجزء في یتم سوف ،)شبكات التواصل االجتماعي على العالقات االسریةل االبناء 
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 التطبیقكیفیة  و الدراسة ألدوات دقیقا وصفا إعطاء ثم خصائصها، و العینة اختیار طریقة

  .صحیحتال و

  : عینة الدراسة و طریقة اختیارها -1

بعد تحدید مشكلة البحث و رسم محاورها االساسیة و تشخیص أهداف البحث و 

یم عینة الدراسة على ثالث حدوده المكانیة و البشریة، صممت عینة الدراسة، و ینطوي تصم

  :ساسیة وهيأمهمات 

 .البحثتحدید نوعیة العینة المستخدمة في  -

 .حصائيتعیین حجمها اإل -

 .تركیز البحث في منطقة جغرافیة معینة -

  :حدود الدراسة  .2

  :تقتصر الدراسة الحالیة على الحدود التالیة

  .جراء الدراسة الحالیة بوالیة الشلف و والیة وهرانتم إ: الحدود المكانیة/ 2-1

إلى غایة  15/05/2014جراء الدراسة من تاریخ تم إ :الحدود الزمانیة/ 2-2

20/12/2014. 
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   :الحدود البشریة/ 2-3

من مختلف  ،)ابنا وابنة( فردا 260فالباحثة استخدمت عینة مقصودة تتكون من 

النوع من العینة كان بسبب ختیار هذا إو  ،)جامعي/ ثانوي/ متوسط( المراحل التعلیمیة

بناء یتفاوتون في أن وحداتها تتكون من أشبه تجانس وحدات العینة، و ذلك  وأتجانس 

  .جتماعیة و الثقافیةلفیة اإلالعمر و المستوى التعلیمي و الخ

فردا  245 لىإفردا ثم قلص  260ولي حصائي للعینة التي كان حجمها األما التحدید االأ

  :ختیار حجم العینةإثرت في أفیعتمد على عدة عوامل 

 ).المجتمع الوهراني والشلفي( ختالف مجتمع البحث إ  -

ر الدراسة مما دفع الباحث التي عرقلت سی اتمتحانفترات اإل( الوقت المیسر للبحث   -

 ...) بالمبحوثین  اإلتصالعادة إمتحانات و نتهاء اإلإلى التوقف لمدة معینة لغایة إ

 ). افراد 05(كمال االجابات إعدم رغبة بعض المبحوثین في  -

و ال یعیشون معهم بسبب أون ما متوفإمهات أو أباء أبعض المبحوثین لیس لدیهم  -

 ).03( نفصال الوالدینإ

منهم من  ، و)03( خواتأو منهم من لیس لهم ) 02( خوةإهم و هناك منهم من لیس ل -

 ).02( هو وحید والدیه
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 الشلف، وعین امران بوالیة خیرا تركز البحث في كل من متوسطة لحمر قدور باو 

( بكلتا الوالیتیناالنترنت  يهاو مرتادي مق ،)والد فارسأ( بجامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف

  ).الشلف و وهران

  :المنهج المتبع في الدراسة .3

همیته و المشكلة التي أا هذا منهجا یتالئم مع طبیعته و ستخدمت الباحثة في بحثهإ

، و الذي مكن المالئم لطبیعة الدراسة المنهج الوصفي التحلیليیعالجها، و هذا المنهج هو 

  . الباحثة من جمع و تصنیف و تحلیل و تنظیر البیانات المیدانیة المتعلقة بموضوع الدراسة

نسانیة و التي جتماعیة و اإلالمنهج غالبا بدراسات العلوم اإل ستخدام هذاإإذ یرتبط 

ه فقط على هذه قتصار استخدامإلكن هذا ال یعني  استخدم فیها منذ نشأته و ظهوره، و

.( حیانا في دراسات العلوم الطبیعیة لوصف الظواهر الطبیعیة المختلفةألوم بل یستخدم الع

  )43 ،2000: ربحي علیان، عثمان غنیم

 جابة علىو اإلأختبار فروض إلى جمع بیانات لمحاولة إو یهدف هذا المنهج 

فراد عینة البحث؛ بمعنى عرض صورة دقیقة و الراهنة ألأتساؤالت تتعلق بالحالة الجاریة 

مروان ( دراكها و فهمها فهما دقیقاإیهتم الباحث بدراستها حتى یتیسر لمالمح الظاهرة التي 

یرة لمواجهة و بدرجة كب، فالبحث الوصفي بطبیعته یتالئم )127، 2000:عبد المجید

جل فتح مجاالت جدیدة أولي من أجراء بحثي إنه غالبا ما یستخدم كإالمشاكل بشكل واسع ف

  .للدراسة التي ینقصها القدر الكافي من المعارف
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  : نواع أو هو ثالثة 

 منهج الدراسات المسحیة -

 منهج دراسة العالقات المتبادلة -

 منهج دراسة النمو والتطور -

وصف  لى تصور الوضع الحاضر وإمنهج الدراسات المسحیة یرمي :  ولفالنوع األ 

كان هذا الوصف أالسائدة و الظروف القائمة سواء  تجاهاتاإلالممارسات و العملیات و 

یقة البسیطة و بالطریقتین معا، و هذه الطر ابارات لفظیة أو كان برموز رقمیة بكلمات و ع

ال الحصول على صورة إاحث الذي ال یهمه نها قد تفي بغرض البإبالرغم من سطحیتها ف

  )128، 2000:عبد المجید مروان.( عامة عن الوضع القائم في شكله البارز

و لكن كثیرا من الباحثین ال یقتنعون بمجرد كشف الوضع و وصفه ظاهریا سطحیا  

بل یحاولون التعمق في وصف ذلك الوضع القائم و یسعون الحصول على تفسیر لهذا 

  .بعاده و العالقات الكامنة فیه، و تحدید العوامل المؤثرة فیه أحدید الوضع و ت

ستعانة في دراستها كذلك؛ على النوع الثاني من الدراسات لى اإلإبالباحثة و هذا مما دفع 

  .الوصفیة

المتبادلة ینقسم هو كذلك بذاته  من الدراسات الوصفیة في دراسات العالقات فالنوع الثاني

 .منهج دراسة الحالة ، و منهج الدراسات السببیة المقارنة  :لى نوعین هما إ
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هتمام بدراسة الوحدات ساسا على اإلأالحالة یعتبر منهجا متمیزا یقوم فمنهج دراسة 

عالقتها بالكل الذي یحتویها أي  لى الجزئیات من حیثإجتماعیة بصفتها الكلیة ثم النظر اإل

ه جتماعیة سواء كانت هذإق في فردیة وحدة ن منهج دراسة الحالة نوع من البحث المتعمأ

جتماعیة أو مصنعا أو مجتمعا إو قریة أو نظاما أو مؤسسسة أالوحدة فردا أو أسرة أو قبیلة 

محلیا أو مجتمعا عاما، بهدف جمع البیانات و المعلومات المستفیضة عن الوضع القائم 

عالقاتها مع البیئة ثم تحلیل نتائجها بهدف  للوحدة، و تاریخها و خبراتها الماضیة، و

لمتشابهة في المجتمع الذي عمیمات یمكن تطبیقها على غیرها من الوحدات االوصول الى ت

ن تكون الحالة ممثلة للمجتمع الذي یراد تعمیم ألیه هذه الحالة أو الوحدة، بشرط إتنتمي 

  ) 96-95 ،2002:فاطمة عوض/مرفت علي( الحكم علیه

ات صغیرة وحد كانتأدراسة الوحدات االجتماعیة سواء و یهتم منهج دراسة الحالة ب

مع الوهراني و سر داخل المجتا كان موضوع الدراسة هو دراسة األذإأو وحدات كبیرة، فمثال 

بر هنا بمثابة سرة تعتأن كل إجتماعیة، فحدى مؤسسات التنشئة اإلإسرة الشلفي باعتبار األ

 ذاإما أو عوامل تدخل في تكوین الحالة؛ أاء جز أو أفرادها مجرد مواقف أحالة، بینما یصبح 

سر یعتبر حالة قائمة فراد هذه األأن كل فرد من إفراد فكان موضوع الدراسة منصبا على األ

 .بذاتها 
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  :داة الدراسةأ  .4

واحدة فقط في جمع المعلومات، بل داة أساسیة على لم تقتصر دراسة الباحثة األ

  :دوات التالیة عتمدت على األإ

 .سریةتواصل االجتماعي على العالقات األال شبكاتاستخدام األبناء ل ستمارة انعكاساتإ -

 شبكات التواصل االجتماعي مستخدمياالبناء من  وذجینمدراسة الحالة و ذلك بعرض ن -

 مجتماعي على عالقاتهتواصل اإلشبكات الإستخدامهم لنعكاسات إو تبیان مدى 

 .سریةاأل

التواصل ذلك باختیار حالة مستخدمة لشبكات  ، وأو المحتوى تحلیل المضمون -

 الفایسبوك( االجتماعي و تحلیل مضمون صفحتها على هذا النوع من الشبكات 

  ).نموذجا

  :في شكلها النهائي) ستمارةاإل( أداة الدراسة  . أ

بعد تصمیم العینة دأبت الباحثة على تصمیم استمارة الدراسة االساسیة في شكلها 

التعلیمي، و النهائي، والتي طرحت فیها االسئلة العامة المتعلقة بالجنس، العمر، المستوى 

ستخدمة، طبیعة الجهاز نوعیة الشبكات الم( ستخدام، و تشملسئلة تتعلق بطبیعة محور اإلأ

، و هناك األسئلة ...) ستخدامیام و سنوات اإلأستخدام، ساعات و اإلماكن أالمستخدم، 

ب و األ –العالقة مع الوالدین ( سرة فراد األأصیة التي تدور حول العالقات بین ختصااإل

  ).خوة فیما بینهم و العالقة بین اإل -ماال
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حملها، اللغة التي ت سلوب و دقة التعبیر و سهولةستمارة بوضوح األسئلة اإلأتسمت إ

جوبة التي یمكن أن یدلي بها المبحوث هي ن خیارات األأسئلة مغلقة، أي كما كانت األ

ة المغلقة تتجسد في سئلألن فائدة اأ، علما ب)ابدا/ احیانا/ دائما( خیارات محددة له مسبقا 

 حتوتإ قد حصاؤها و رسمها في جداول، وإرقام و رموز یمكن ألى إجاباتها إسهولة تحویل 

 :التوالي على هي و له مكونة أبعاد أساسیة أربعة على رة الدراسةستماإ

 بعد تقیسهات فقر  عشرة)10( النهائي شكله في حتوىإ و :العالقة مع األب بعد 

 بنسبة البعد ثبات إلى إضافة دالة، كانت التي و رتباطاإل معامالت من التأكد

 .فیها الوثوق یمكن

 عشرة إحدى )11( النهائي شكله في اآلخر هو احتوى :العالقة مع األخ بعد 

  .ثباته تقیسه، بعد التأكد من صدق و فقرة

 بعد التأكد من  تقیسه، فقرة عشرة أربعة )14( احتوى :العالقة مع األم بعد

 .ثباته صدقه و

 بعد التأكد  تقیسه، ةفقر  اثنا عشرة )12( أیضا توىإح :بعد العالقة مع األخت

  .ثباته من صدقه و

 .له مكونة فقرة )46( تحتوي النهائي و الكلي شكلها في ستمارةتصبح اإل و
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  :تطبیق أداة الدراسة  . ب

ي أت مرحلة التطبیق أستمارة في صورتها النهائیة، بداإلنتهاء من تصمیم بعد اإل

ذلك بمنح  ، و)ب( و ) أ ( مرحلة المقابالت المیدانیة، حیث خصصت الباحثة استمارتین 

تواصل و التي تتعلق بعالقة مستخدم شبكات ال) أ( النوع ستمارة لكل مبحوث من إ

فهي تتعلق بعالقة مستخدم شبكات ) ب(ستمارة االجتماعي باألب و عالقته باألخ، أما اإل

و  جزئینلى إستمارة قد فصلت الباحثة اإل التواصل االجتماعي باألم و عالقته  باألخت، و

میل في  خوة حتى ال یكون هناك تحیز وة بین الوالدین و العالقة بین اإلفصلت العالق

جابة، كما اإل كبر فيأالمبحوث، و للحصول على مصداقیة  جابات ألحد الطرفین من قبلاإل

ذلك  كثر من ذلك، وألى إأسبوع من ستمارتین على المبحوثین باعدت بین مدة عرض اإل

جابة یتسنى له اإلمز یتذكره المبحوث حتى بعد ترمیز كل استمارة  اجاب المبحوث عنها بر 

جتماعي على شبكات التواصل اإلاستخدام األبناء لعن الجزء الثاني من استمارة انعكاسات 

لدى المبحوث ، كما ن لم یكن في ذلك حرج إاللقب  سم وابة اإلو بكتأسریة العالقات األ

م تصال بهرقم الهاتف حتى یتسنى للباحثة اإلهي كتابة  خرى وألى طریقة إلجأت الباحثة 

  .إلتمام البحث

جتماعي بمقاهي ستخدامهم لشبكات التواصل اإلإماكن أو تم مقابلة المبحوثین في 

والد أجامعة / جامعة السانیا بوهران ( ، و الجامعة ) بوالیة الشلف و والیة وهران( نترنتاأل
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الشلف، و قد وزعت فیها متوسطة لحمر قدور بعین امران بوالیة  ، و)فارس بالشلف

  .جابة علیها بكل دقة و مصداقیة رات على المبحوثین و طلب منهم اإلستمااإل

 :الدراسة أدوات تفریغ  . ت

الت المیدانیة كمال المقابإاألساسیة و  العینة على ستمارةاإل تطبیق من نتهاءاإل بعد

لى مرحلة الترمیز و ذلك إستمارات حصائیة من اإلو تفریغ البیانات اإلأبدأت مرحلة تبویب 

 :التالي النحو على المقاییس تصحیح إلى عمدنا (spss )حصائیة داة اإلاألستخدام إب

 :التالي النحو على درجة واحدة) 1درجات إلى  3: (بین تراوحت درجات إعطاء-

 ، ونادرا ختیارإل بالنسبة )1(و ،أحیانا ختیارإل بالنسبة )2(و ،دائما ختیارإل بالنسبة )3(

  .درجات للفقرات التي هي عكس الخاصیة)  3 -1( عطاء درجات تراوحت بین إ

  :حصائیة على ثالث مراحل فرعیة و هي كالتالينطوت مرحلة تبویب  البیانات اإلإو قد 

 .جابات المبحوثین للتأكد بأن لكل سؤال جوابإتدقیق  -

 .جابات تتسم بالمصداقیة و العقالنیةن اإلأالتدقیق ب -

یمكن تعدادها و وضعها في  و رموزعداد ألى إجابات مرحلة الترمیز و هي تحویل اإل -

 .حصائیة خاصة بهاإجداول 

 :البیانات معالجة في المستخدمة اإلحصائیة األسالیب .5

و أما جداول بسیطة إحصائیة التي قد تكون هناك مرحلة رسم الجداول اإل خیراً أو 

حصائیة تحلیال الباحثة على تحلیل المعلومات اإل عند رسم الجداول دأبت مركبة أو معقدة، و
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حصاء ستخرج اإلا، و قد (spss )حصائیة ستخدام الحزمة اإلإعلمیا موزونا و ذلك ب

المتوسط، الوسیط الحسابي و االنحراف (  -مقاییس النزعة المركزیة  - ستداللي الوصفي اإل

 و االستداللي لإلحصاء بالنسبة أماكذا النسب المئویة لجمیع المتغیرات،  ، و...)المعیاري

سة الفروق، بین الجنسین، كما لدرا )ت(اختبار ت الباحثةستخدمإ الفرضیات صحة من لتأكد

المستوى  ستخدام أیضا تحلیل التباین األحادي لدراسة الفروق بین الفئات العمریة، وإتم 

  .ستخدامالتعلیمي و عدد ساعات اإلا

  : خالصة

المنهجیة المتبعة في الدراسة جراءات اإل و عرضنا في هذا الفصل ألهم الخطواتبعد 

تحدید المیدانیة لهذا البحث، و التي تعتبیر الركیزة األساسیة ألي بحث علمي و ذلك بدایًة ب

اختیار مفردات الدراسة، وتحدید  تباع أسلوب العینة القصدیة فيالمنهج المالئم للدراسة و إ

ة المناسبة لمعالجة البیانات و االحصائی باألدوات المالئمة لجمع البیانات، ثم حددت األسالی

االجابة على تساؤالت الدراسة و التحقق من صحة فرضیاتها، و الفصل الموالي سنقوم 

  . بعرض و مناقشة و تحلیل النتائج المتحصل علیها

 



 

   
  

  
  

 تمھید  

  عرض نتائج الدراسة االساسیة: أوال 

  البیانات األساسیة عن وحدات العینة  .1

  عرض نتائج الفرضیات .2

  عرض نتائج دراسة الحالة .3

  مناقشة النتائج المتحصل علیھا: ثانیا

  مناقشة نتائج الفرض االول  .1

  مناقشة نتائج الفرض الثاني  .2

  مناقشة نتائج الفرض الثالث  .3

  مناقشة نتائج الفرض الرابع  .4

  مناقشة نتائج دراسة الحالة  .5

  مناقشة نتائج الحالة األولى/ 1.5

  تحلیل مضمون الفیس بوك الحالة األولى/ 2.5

  مناقشة نتائج الحالة الثانیة/ 3.5

  مناقشة الفرضیة العامة  .6

 خالصة  
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  :تمهید

لیها الدراسة المیدانیة بعد تطبیق لنتائج التي خلصت إإلى ا یتعرض هذا الفصل

األسریة، تواصل االجتماعي على العالقات شبكات الاألبناء لاستمارة انعكاسات استخدام 

رضیاتها جابة على تساؤالتها، و التحقق من مدى صحة ف، و اإلعلى أفراد عینة الدراسة

بالحزمة  ذلك إستعاناً  ، واإلحصائیة المناسبة جراء التحلیالتالفرعیة و الرئیسیة بعد إ

و كذا النتائج المتحصل علیها من خالل دراسة  ، SPSS20االحصائیة للعلوم االجتماعیة 

  .فیما یلي تفصیل لذلك و االت،الحالة، و تحلیل مضمون صفحة الفایسبوك إلحدى الح

  :عرض النتائج: أوال

  :ساسیة عن وحدات العینةالبیانات األ  .1

ولیة الخاصة بالمبحوثین و البیانات االحصائیة التي في ضوء تحدید البیانات األ

ترتبط بتحقیق هدف البحث، یمكن التعرف على االختالف الموجود بین وحدات العینة، و 

جتماعي على تكشف عن طبیعة إنعكاسات شبكات التواصل اإلن هذه االختالفات ا

ختالف الفئات ات االسریة، فاالنعكاسات تختلف بإختالف طبیعة الجنس البشري و بإالعالق

كل فئة ن لعدد ساعات إستخدام هذه الشبكات، حیث أ العمریة و المستویات العلمیة و كذا

ص ممیزة تختلف في ضوئها طبیعة اإلستخدامات و تتباین فیها عمریة سمات و خصائ

ستخدامات و تضمنت كال اإلنعكاسات و هذا ما یرمي إلیه البحث بدراسة اإلنعكاسات و اإل

  :ناث حسب الجدول التاليمن الذكور و اإل البحثالجنسین، حیث مثلت عینة 
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  : توزیع العینة حسب الجنس/ 1.1

  المئویةالنسبة   العدد  الجنس

 %51.42  126  ذكور

 %48.57  119  إناث

 %100  245  المجموع

  یوضح جنس عینة الدراسة االساسیة) 17( جدول رقم 

 126ان عینة البحث مثلت من الذكور بـ  )17(رقم حیث یتضح من خالل الجدول 

من نسبة افراد عینة البحث، و قدر  % 51.42فردا من مجموع افراد البحث، وذلك بنسبة 

من مجموع نسبة افراد  %48.57فردا من مجموع افراد العینة بنسبة  119عدد االناث 

  .عینة البحث

  :توزیع العینة حسب المستوى التعلیمي ألفراد العینة/ 2.1

  یوضح المستوى الدراسي ألفراد العینة) 18( جدول رقم 

المستوى التعلیمي ألفراد عینة البحث، حیث قدر  )18(رقم یتضح من خالل الجدول 

فردا من  84حوالي ) التعلیم المتوسط( عدد افراد العینة ذوي المستوى التعلیمي اكمالي 

 %النسبة المئویة  العدد  المستوى الدراسي

  االناث  الذكور

  %  ع  %  ع

  13.46  33  20.81  51 %34.28  84  اكمالي

 12.24 30 09.38 23  % 21.63  53  ثانوي

 22.85 56 21.22 52  % 44.08  108  جامعي

 48.57 119 51.42 126  % 100  245  المجموع
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حیث قدر  من مجموع نسبة افراد عینة البحث، %34.28مجموع افراد عینة البحث بنسبة 

و ، )% 13.46نسبة ب 33( و قدر عدد االناث ) %20.81 بنسبة  51( عدد الذكور 

 % 21.63فردا من مجموع افراد عینة البحث بنسبة  53قدر عدد افراد المستوى الثانوي بـ 

و قدر )% 09.38بنسبة  23( حیث قدر عدد الذكورمن مجموع نسبة افراد عینة البحث،

فردا  108افراد المستوى الجامعي بـ و قدر عدد  ،)% 12.34بنسبة  30( عدد االناث 

، من مجموع نسبة افراد عینة البحث % 44.08عدد افراد عینة البحث بنسبة  من مجموع

انثى بنسبة  56( و قدر عدد االناث ) % 21.22بنسبة  52( حیث قدر عدد الذكور

22.85 %.(  

  :توزیع العینة حسب العمر الزمني/ 3.1

  النسبة المئویة  العدد  السن

12-16  116  47.34%  

17-21  75  30.61%  

22-26  40  16.32%  

  %5.71  14  فما فوق 27

 %100  245  المجموع

  یوضح  العمر الزمني ألفراد العینة) 19( جدول رقم 

قدر عدد أفراد العینة من صنف الفئة : أنه ) 19(رقمیتضح من خالل الجدول 

أما ، %47.34فردا من مجموع افراد العینة، بنسبة  116سنة حوالي ) 16-12( العمریة 

، % 30.61فردا من مجموع افراد العینة بنسبة 75: سنة قدرت بـ ) 21-17( الفئة الثانیة 



عرض و مناقشة وتحلیل  النتائج                                      الفصل السادس             
 

 
222 

فردا من مجموع افراد العینة بنسبة  40سنة حوالي )  26 -22( و قدر عدد افراد الفئة 

فردا بنسبة  14قدرت بحوالي ) فما فوق 27( ، أما الفئة االخیرة تخص الفئة % 16.32

  .ة افراد العینةمن نسب %  05.71

  :نوعیة الشبكات المستخدمة حسب جنس أفراد العینة/ 4.1

  عدد االناث  عدد الذكور  العدد االجمالي  نوع الشبكة

Facebook  151  61.63  82  33.46  69  28.16  

Skype  07  02.85  06  02.44  01  0.40  

Youtube  20  08.16  07  02.85  13  05.30  

My space  43  17.55  20  08.16  23  09.38  

Mix  24  09.79  11  04.48  13  05.30  

  %48.57  119  %51.42  126  %100  245  المجموع

  یوضح  نوعیة الشبكات المسخدمة لدى أفراد العینة بالنسبة للجنس) 20( جدول رقم 

  :ما یلي )20(رقم یتضح من خالل الجدول 

یحتل موقع الفایسبوك الصدارة من حیث نوعیة الشبكات المستخدمة بنسبة 

، % 34.46، و نالحظ ان الذكور  هم اكثر استخداما له من االناث بنسبة 61.63%

، وموقع % 17.55ثم موقع ماي سبیس بنسبة ، % 28.16بینما قدرت نسبة االناث بـ 

، و اخیرا موقع السكایب %08.16، و موقع الیوتوب بنسبة % 09.79میكس بنسبة 

  %. 02.85بنسبة 

  :عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي تبعا للفئات العمریة /5.1



عرض و مناقشة وتحلیل  النتائج                                      الفصل السادس             
 

 
223 

  

  

  المجموع  شبكات التواصل االجتماعي

Facebook  Skype  Youtube  my space Mix  

  %  ع

 % ع % ع % ع % ع % ع

  

الفئات 

  العمریة

12 -16  63 25.71 03 01.22 11 04.48 25 10.20 14 05.71 116  47.34  

17 -21  51  20.81  02  0.81  07  02.85  10  04.08  05  02.04  75  30.61  

22 - 26  24  09.79  02  0.81  02  0.81  08  03.26  04  01.63  40  16.32  

27+  13  5.30  00  00  00  00  00  00  01  0.40  14  05.71  

  100  245  09.79  24  17.55  43  08.16  20  02.85  07  61.63  151  المجموع

یبین عدد مستخدمي الشبكات بالنسبة للفئات العمریة) 21(جدول    

  :أنه) 21(رقمیتضح من خالل الجدول 

تلیها ، ثم % 25.71بـ ) 16 -12( قدرت نسبة مستخدمي الفایسبوك بالنسبة للفئة 

، %09.79بنسبة ) 26- 22( ، ثم الفئة %20.81سنة بنسبة )21-17( الفئة بالترتیب 

  .% 05.30بنسبة ) فما فوق  27( ثم الفئة 

، ثم تلیها %10.20بـ ) 16 -12(قدرت نسبة مستخدمي ماي سبیس بالنسبة للفئة 

، وتنعدم في %03.26بنسبة ) 26-22( ، ثم الفئة %04.08سنة بنسبة )21- 17( الفئة 

 ).فما فوق 27( الفئة 
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 :نوعیة الشبكات المستخدمة تبعا للمستوى التعلیمي/ 6.1

  

  التعلیميالمستوى 

  المجموع

  جامعي  ثانوي  اكمالي

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع

نوعیة شبكات 

التواصل 

  االجتماعي

Facebook  43  17.55  34  13.87  74  30.20  151  61.63  

Skype  03  01.22  00  00  04  01.63  07  02.85  

Youtube 07  02.85  04  01.63  09  03.67  20  08.16  

my space 23  09.38  11  04.48  09  03.67  43  17.55  

Mix  08  03.26  04  01.63  12  04.89  24  09.79  

  100  245  44.08  108  21.63  53  34.28  84  المجموع

  یبین نوعیة شبكات التواصل المستخدمة بالنسبة للمستوى التعلیمي)  22(جدول رقم 

  : أن) 22(رقمیتضح من خالل  الجدول 

، ثم عند ذوي %30.20الجامعیین بنسبة موقع الفایسبوك لقي اهتمام كبیر من قبل 

  %.13.87، ثم عند الثانویین بنسبة %17.55المستوى االكمالي بنسبة 

، ثم عند الثانویین بنسبة %09.38لقي موقع ماي سبیس اهتمام االكمالیین بنسبة 

بنسب متفاوتة (  ثم تأتي بقیة الشبكات  %.03.67، ثم عند الجامعیین بنسبة 04.48%

  .بنسب متفاوتة لدى جمیع المستویات التعلیمیة ) لسكایب، شبكات مختلفةالیوتوب، ا
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سنوات استخدام شبكات التواصل االجتماعي تبعا للجنس و المستوى / 7.1

  :التعلیمي

سنوات 

  االستخدام
  النسبة  العدد

  المستوى التعلیمي  الجنس

    جامعي    ثانوي    اكمالي  ذكور  اناث

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

اقل من 

  سنة
40  16.32  19  07.75  21  08.57  18  07.34  09  03.67  13  05.30  

  06.53  16  02.85  07  07.34  18  08.16  20  08.57  21  16.73  41  سنة

  07.75  19  04.08  10  04.48  11  08.16  20  08.16  20  16.32  40  سنتین

  08.97  22  05.30  13  07.34  18  10.20  25  11.42  28  21.63  53  ثالث سنوات

  10.61  26  02.85  07  04.08  10  08.16  20  09.38  23  17.55  43  اربع سنوات

اكثر من 

  اربع سنوات

28  11.42  08  03.26  20  08.16  09  03.67  07  02.85  12  04.89  

  44.08  108  21.63  53  34.28  84  51.42  126  48.57  119  100  245  المجموع

شبكات التواصل االجتماعي بالنسبة للجنس و المستوى  یبین سنوات استخدام) 23( الجدول رقم 

  التعلیمي

  : )23(رقمیتضح من خالل الجدول 

  :حسب الجنس -

بلغت نسبة  سنوات 4 ،%10.20بینما الذكور  ،%11.42بلغت نسبة االناث  سنوات 3

، ثم نالحظ تساوي في النسبة %08.16، في حین قدرت نسبة الذكور %09.38االناث بـ 
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قدرت نسبة الذكور  اقل من سنةاما  ،%08.16بنسبة  بسنتینلدى الجنسین فیما یتعلق 

یتبین لنا نسبة كبیرة لدى  سنوات 4من  اكثراما المدة  ،%07.75، و االناث 8.57%

  %.03.26، بینما عند االناث قدرت بـ %08.16الذكور قدرت بـ 

  :حسب المستوى التعلیمي -

، ثم الثانویین بنسبة %07.34، ثم االكماللین بـ %8.97عند الجامعیین بنسبة  سنوات 3

، ثم عند االكمالیین بنسبة %10.61عند الجامعیین بنسبة سنوات  %4.05.30

  %.02.85، ثم عند الثانویین بنسبة 04.08%

، ثم عند %04.48،  ثم عند االكمالیین بنسبة %07.75عند الجامعیین بنسبة  سنتین

، ثم عند الثانویین بـ %4.48كمالیین بـ عند اإلاقل من سنة   %.04.08الثانویین بنسبة 

4.08.%  

، ثم عند الثانویین %06.53، ثم عند الجامعیین بنسبة %7.34عند االكمالیین بنسبة  سنة

، ثم االكمالیین بنسبة %07.34عند الجامعیین بـ  نواتس 4اكثر من ، 02.85%

  .%02.85، ثم عند الثانویین بنسبة 03.67%
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  :سنوات استخدام شبكات التواصل االجتماعي تبعا للفئات العمریة/ 8.1

سنوات 

  االستخدام
  النسبة  العدد

  الفئات العمریة

12-16  17-21  22 – 26  27+  

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  0.81  02  01.22  03  04.84  11  09.79  24  16.32  40  اقل من سنة

  00  00  03.26  08  05.30  13  08.16  20  16.73  41  سنة

  02.04  05  04.48  11  02.85  07  06.93  17  16.32  40  سنتین

  0.81  02  04.08  10  08.16  20  08.57  21  21.63  53  ثالث سنوات

  01.63  04  02.04  05  06.53  16  07.34  18  17.55  43  اربع سنوات

اكثر من 

  اربع سنوات
28  11.42  16  06.53  08  03.26  03  01.22  01  0.40  

  05.71  14  16.32  40  30.61  75  47.34  116  100  245  المجموع

  یبین سنوات استخدام شبكات التواصل االجتماعي بالنسبة للفئات العمریة) 24( الجدول رقم 

  :)24(رقم یتضح من خالل الجدول 

، ثم تلیها الفئات )16-12(، لصالح الفئة %21.63تل الصدارة بنسبة سنوات تح 3مدة 

  .التسلسلي االخرى بنسب متفاوتة بالترتیب

ثم تلیها ) 16-12( ، لصالح الفئة %17.55سنوات تحتل المرتبة الثانیة بنسبة  4مدة 

  .بقیة الفئات بنسب متفاوتة بالترتیب التسلسلي

ثم تلیها بقیة الفئات العمریة بنسب ) 16-12( الح الفئة ، لص%16.73سنة بنسبة 

  .متفاوتة بالترتیب التسلسلي
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اما بیقة الفئات )  16-12( ، لصالح الفئة %16.32أقل سنة و سنتین نسب متساویة 

  .فبنسب متفاوتة و على اساس الترتیب التسلسلي

  :عدد ساعات االستخدام بالنسبة للفئات العمریة/ 9.1

  یبین عدد ساعات االستخدام بالنسبة للفئات العمریة) 25( جدول رقم 

  :)25(رقمیتضح من خالل الجدول 

ا ، ثم تلیه%19.18بنسبة  بین اقل من سنتینسنة اكثر استخداما للوقت ) 16-12(الفئة 

سا و أقل من اربع 2( دة ملاساس الترتیب التسلسلي، بقیة الفئات بنسب متفاوتة على أ

، ثم تلیها بقیة الفئات بنسب متفاوتة و %15.51بنسبة ) 16-12( لصالح الفئة ) ساعات

  عدد ساعات 

    الفئات العمریة

  المجموع  +27  26 - 22  21 – 17  16 - 12

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  االستخدام

اقل من 

  ساعتین
47  19.18  27  11.02  16  06.53  02  0.81  92  37.55  

 4 –سا  2

  سا
38  15.51  20  08.61  18  07.34  04  01.63  80  32.65  

 6 –سا  5

  سا
13  05.30  09  03.67  02  0.81  04  01.63  28  11.42  

 6اكثر من 

  سا
18  07.34  19  07.75  04  01.63  04  01.63  45  18.36  

  100  245  05.71  14  16.32  40  30.61  75  47.34  116  المجموع
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سنة بنسبة ) 21-17( ساعات لصالح الفئة 6سلي، أكثر من على اساس الترتیب التسل

، اما بقیة الفئات فهي متساویة %07.34بنسبة ) 16-12(، ثم تلیها الفئة % 07.75

  .النسب 

، ثم تلیها بقیة %05.30بنسبة ) 16-12(لصالح الفئة  ساعات 6سا و أقل من  4

  .الفئات بنسب متفاوتة على اساس الترتسیب التسلسلي

 :عدد ساعات االستخدام بالنسبة للجنس  /10.1

 الذكور االناث المجموع

 عدد ساعات االستخدام

 العدد % العدد % العدد %

 اقل من ساعتین 47 19.18 45 18.36 92 37.55

سا 4 –سا  2 36 14.69 44 17.95 80 32.65  

سا 6 –سا  5 14 05.71 14 05.71 28 11.42  

سا 6اكثر من  29 11.83 16 06.53 45 18.36  

 المجموع 126 51.42 119  245 100

یبین عدد ساعات االستخدام بالنسبة للجنس) 26( الجدول رقم   

  : )26(رقمیتضح من خالل الجدول 

، لصالح الذكور ثم تلیها %37.55تحتل مدة االستخدام ساعتین الصدارة بنسبة 

ساعات  6ثم اكثر من  ، لصالح االناث،%32.65بنسبة ) سا 4سا و اقل من 2( المدة 

، % 11.42سا بنسبة  6سا و اقل من 4، لصالح الذكور، ثم المدة بین %18.36بنسبة 

  .بنسب متساویة لكال الجنسین
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  :عدد ساعات االستخدام تبعا للمستوى التعلیمي/ 11.1

 المجموع

 

 المستوى التعلیمي

 اكمالي ثانوي جامعي عدد ساعات االستخدام

 العدد % العدد % العدد % العدد %

 اقل من ساعتین 36 14.69 20 08.16 36 14.69 92 37.55

سا 4 –سا  2 27 11.02 17 06.93 36 14.69 80 32.65  

سا 6 –سا  5 09 03.67 05 02.04 14 05.71 28 11.42  

سا 6اكثر من  12 04.89 11 04.48 22 08.97 45 18.36  

 المجموع 84 34.28 53 21.63 108 44.08 245 100

  یبین عدد ساعات االستخدام بالنسبة المستوى التعلیمي) 27( الجدول رقم 

  :ان  )27( رقم یتضح من خالل الجدول 

، ثم عند %14.69جامعي بـ ویة بین المستویین االكمالي و الاقل من ساعتین نسب متسا

، %14.69لصالح الجامعیین بنسبة ) سا4اقل من  -سا 2(، %.08.16الثانویین بنسبة 

) سا 6اكثر من (  %.06.93، ثم الثانویین بنسبة %11.02ثم عند االكمالیین بنسبة 

، ثم الثانویین بنسبة %04.89، ثم االكمالیین بنسبة %08.97لصالح الجامعیین بنسبة 

االكمالیین  ، ثم عند%5.71عند الجامعیین بنسبة ) سا6سا و اقل من 4(  ،04.48%

  %.02.04، ثم الثانویین بنسبة %03.67بنسبة 
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 :الفرضیات عرض نتائج  .2

تختلف انعكاسات استخدام االبناء لشبكات التواصل :عرض نتائج الفرضیة األولى/ 1-2

  .االجتماعي على العالقات األسریة تبعا للجنس

الجنسین ، حیث لدراسة الفروق بین ) ت(الختبار هذه الفرضیة استخدمنا اختبار  و

  :أسفرت النتائج على مایلي

  المتغیر

  قیمة  )119(إناث  )126(ذكور

  )ت(

  مستوى

  ع  م  ع  م  الداللة

  غیر دال  0.01  0.08  3.999  20.20  4.281  20.25  العالقة مع األب

  غیر دال    1.31  983..3  19.97  3.898  20.63  العالقة مع األخ

  غیر دال    0.69  5.248  25.25  5.354  25.72  العالقة مع األم

  دال غیر    1.31  3.827  22.34  3.884  22.98  العالقة مع األخت

شبكات التواصل 

  االجتماعي
  دال غیر    0.39  1.669  2.60  1.756  2.68

لدراسة الفروق بین الجنسین) ت ( یوضح قیمة اختبار) 28(جدول رقم   

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند )  28(یتضح من خالل الجدول رقم 

، العالقة 0.08العالقة مع االب في : ـ قدرت ت، حیث نجد أن قیمة 0.01مستوى الداللة 

، و قیم غیر 1.31، العالقة العالقة مع االخت 0.69، العالقة مع االم 1.31مع االخ 
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و قبول الفرض الصفري القائل بعدم وجود فروق في دالة ، ومنه یتبین لنا رفض الفرضیة 

  . انعكاسات استخدام شبكات التواصل االجتماعي على العالقات االسریة تبعا لمتغیر الجنس

تختلف انعكاسات استخدام االبناء لشبكات التواصل : الثانیة عرض نتائج الفرضیة/ 2-2

  .االجتماعي على العالقات األسریة تبعا للفئات العمریة

الختبار هذه الفرضیة استخدمنا تحلیل التباین األحادي لدراسة الفروق بین  و

  :المجموعات، حیث أسفرت النتائج كما هو مبین في الجدول التالي

درجات   مصدر التباین  المتغیر

  الحریة

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  المربعات

  قیمة

  )ف(

  الداللة

العالقة مع 

  األب

  غیر دال  0.49  8.572  25.716  3  بین المجموعات

  17.232  4152.937  241  داخل المجموعات

    4178.653  244  المجموع

العالقة مع 

  األخ

  غیر دال  0.22  3.50  10.504  3  بین المجموعات

  15.716  3787.537  241  داخل المجموعات

    3798.041  244  المجموع

العالقة مع 

  األم

  غیر دال  1.76  49.16  147.484  3  بین المجموعات

  27.80  6699.757  241  داخل المجموعات

    6847.241  244  المجموع

العالقة مع 

  األخت

  غیر دال  1.24  18.516  55.549  3  بین المجموعات

  14.874  3584.672  241  داخل المجموعات

    3640.220  244  المجموع

  تبعا للفئات العمریة یوضح نتائج تحلیل التباین األحادي) 29(جدول رقم 
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عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند ) 29(یتضح من خالل الجدول رقم 

، العالقة 0.49العالقة مع االب في : ، حیث نجد أن قیمة ف ـ قدرت0.05مستوى الداللة 

، و قیم غیر 1.24، العالقة العالقة مع االخت 1.76، العالقة مع االم 0.22مع االخ 

یتبین لنا رفض الفرضیة و قبول الفرض الصفري القائل بعدم وجود اختالف في دالة ، ومنه 

سریة تبعا لمتغیر تواصل االجتماعي على العالقات األانعكاسات استخدام االبناء لشبكات ال

  . الفئات العمریة

تختلف انعكاسات استخدام االبناء لشبكات التواصل : عرض نتائج الفرضیة الثالثة/ 2-3

  .على العالقات األسریة تبعا للمستوى التعلیمي االجتماعي

الختبار هذه الفرضیة استخدمنا تحلیل التباین األحادي لدراسة الفروق بین  و

  :المجموعات، حیث أسفرت النتائج كما هو مبین في الجدول التالي

درجات   مصدر التباین  المتغیر

  الحریة

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  المربعات

  قیمة

  )ف(

  الداللة

العالقة مع 

  األب

غیر   0.20  3.519  7.039  2  بین المجموعات

  17.238  4171.614  242  داخل المجموعات  دال

    4178.653  244  المجموع

العالقة مع 

  األخ

غیر   0.05  0.927  1.854  2  بین المجموعات

  15.687  3796.186  242  داخل المجموعات  دال

    3798.041  244  المجموع
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العالقة مع 

  األم

غیر   0.58  16.469  32.937  2  بین المجموعات

  28.158  6814.304  242  داخل المجموعات  دال

    6847.241  244  المجموع

العالقة مع 

  األخت

غیر   2.70  39.803  79.607  2  بین المجموعات

  14.713  3560.614  242  داخل المجموعات  دال 

    3640.22  244  المجموع

  یوضح نتائج تحلیل التباین األحادي تبعا للمستوى التعلیمي) 30(رقم جدول 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند  ) 30(یتضح من خالل الجدول رقم 

، العالقة 0.20العالقة مع االب في : ، حیث نجد أن قیمة ف ـ قدرت0.05مستوى الداللة 

فهي قیمة دالة  0.05العالقة مع االخ   2.70، العالقة العالقة مع االخت 0.58مع االم 

ومنه یتبین لنا رفض الفرضیة و قبول الفرض الصفري القائل بعدم وجود فروق في 

  .انعكاسات استخدام شبكات التواصل االجتماعي على العالقات االسریة

تختلف انعكاسات استخدام االبناء لشبكات التواصل : عرض نتائج الفرضیة الرابعة/2-4

  االجتماعي على العالقات األسریة تبعا لعدد ساعات االستخدام

الختبار هذه الفرضیة استخدمنا تحلیل التباین األحادي لدراسة الفروق بین  و

  :المجموعات، حیث أسفرت النتائج كما هو مبین في الجدول التالي
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درجات   مصدر التباین  المتغیر

  الحریة

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  المربعات

  قیمة

  )ف(

  الداللة

العالقة مع 

  األب

غیر   1.66  28.215  84.644  3  بین المجموعات

  16.988  4094.009  241  داخل المجموعات  دال

    4178.653  244  المجموع

العالقة مع 

  األخ

غیر   3.13  47.602  142.805  3  بین المجموعات

  15.167  3655.235  241  داخل المجموعات  دال

    3798.041  244  المجموع

العالقة مع 

  األم

غیر   1.92  53.381  160.144  3  بین المجموعات

  27.747  6687.097  241  داخل المجموعات  دال

    6847.241  244  المجموع

العالقة مع 

  األخت

غیر   0.35  5.375  16.124  3  بین المجموعات

  15.038  3624.096  241  داخل المجموعات  دال

    3640.220  244  المجموع

  یوضح نتائج تحلیل التباین األحادي تبعا لعدد ساعات االستخدام) 31(جدول رقم 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند  )31(یتضح من خالل الجدول رقم 

، العالقة 1.66العالقة مع االب في : ، حیث نجد أن قیمة ف ـ قدرت0.05مستوى الداللة 

، و قیم غیر 0.35ة مع االخت ، العالقة العالق1.92العالقة مع االم ، 3.13مع االخ 

، ومنه یتبین لنا رفض الفرضیة و قبول الفرض الصفري القائل بعدم وجود اختالف في دالة
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انعكاسات استخدام االبناء لشبكات التواصل االجتماعي على العالقات االسریة تبعا لمتغیر 

  .عدد ساعات االستخدام

بغیة التأكد من صحة الفروق ولصالح أي عدد ساعات االستخدام استخدمنا  و

  :للمقارنات البعدیة، فدلت النتائج على مایلي) schefee(اختبار شفیه 

المستوى 

  الدراسي 

  ساعات فاكثر 6

  21.78=م

  ساعات 6-4من 

  20.82=م

  ساعات 4-2من 

  19.81=م

  أقل من ساعتین

  19.86=م

  أقل من ساعتین

  92=ن

دال عند  1.91*

0.007  

0.96  0.46  _  

 4-2من 

  ساعات

  80=ن

دال عند   *1.96

0.007  

1.00  _    

 6-4من 

  ساعات

  28=ن

0.95  _      

  ساعات فاكثر 6

  45=ن

_        

  یوضح نتائج اختبار شیفیه بالنسبة للعالقة مع األخ) 32(جدول رقم 

وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  )32(رقم  المالحظ على الجدول و

، ووجود فروق )1.91(وأقل من ساعتین بقیمة قدرها ) ساعات فأكثر 6(، بین )0.007(
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بقیمة ) 0.007(عند مستوى الداللة ) ساعات 4-2(وبین ) ساعات فأكثر6(أیضا بین 

  ).21.78(بمتوسط قدره )ساعات فأكثر 6(ولصالح الفئة المستخدمة ) 1.96(قدرها 

  

  :عرض نماذج من األبناء مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي .3

  : عرض الحالة االولى  . أ

نموذج من أسرة یستخدم ابنائها شبكات التواصل االجتماعي و انعكاسات ذلك على 

  :عالقاتها االسریة

 :المقابلة االولى .1

  :مایليتم جمع فیها معلومات اولیة عن الحالة وعن االسرة ككل، وتم الحصول على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  معلومات تعریفیة أولیة عن الحالة: 

  سنة 17:السن      ذكر: الجنس      ط/ع: االسم و اللقب

  الثالثة ثانوي: المستوى التعلیمي

 )األصغر(  03: ترتیبھ بین االخوة
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  معلومات أولیة تعریفیة عن الوالدین

  بطاقة التاریخ االسري

  االم  االب

  61: ط       السن/م :االسم و اللقب

  ثانوي: المستوى التعلیمي

  عامل حر: المهنة

  مرتین: عدد مرات الزواج

  مرة واحدة:  عدد مرات الطالق

، عصبي جدا كثیر التذمر: شخصیته

ام ( خاصة مع الزوجة الحالیة 

  ).الحالة

  جیدة الى حد بعید: حالته الصحیة

تتسم بالالمباالة،  :عالقته بالحالة

  .مضطربة جدا

تحمله مسؤولیة  :اتجاه الحالة نحوه

سوء االوضاع االقتصادیة لالسرة، 

  .وانه سبب  اي توتر داخل االسرة

  51: ح      السن/ر: االسم و اللقب

  ابتدائي: المستوى التعلیمي

  ماكثة بالبیت:  المهنة

حنونة، طیبة، لكنها انفعالیة : شخصیتها

احیانا بدرجة كبیرة مع جمیع افراد االسرة، 

  .خاصة مع االب

  جیدة الى حد بعید :حالتها الصحیة

في صراع دائم معها، :  عالقتها بالحالة

  .مهتمة بكل شيء یتعلق بها

حب وتعلق كبیر بها : اتجاه الحالة نحوها

و احیانا یتخللها صراع و تذمر كبیرین من 

  .تصرفاتها
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  العالقة بین الوالدین فیما بینهما

  .الخالفات الزوجیة  عادیة، تتخللها بعض:  نوعها

  متوسط                 : الوضع االقتصادي

كان في البدایة مع الجدة و الجد و لكن منفرد به غرفة واحدة فقط ینام فیها : السكن

سنة، ثم انتقلوا الى السكن بعمارة بها اربع غرف، وللحالة  22كل افراد االسرة، مدة 

تلفاز  و جهاز كمبیوتر ( الوسائل التكنولوجیةغرفة تشترك فیها مع االخ، تتوفر فیها 

  )غیر موصول باالنترنت

  العالقة باالخوة

  االخوات  االخوة

  واحد :عدد االخوة

  سنة 25: السن

  جامعي:  التعلیمي المستوى

  عاطل عن العمل:  المهنة

غیر شقیقة فهي من ( واحدة  :عدد االخوات

  )االب فقط

  سنة 31: السن

  جامعي: التعلیمي المستوى

  ماكثة بالبیت:  المهنة

  العالقة بین االخوة

عادیة، تعلق شدید به لدرجة : االخ مع

( تقلید الحالة ألخیها في كل شيء 

عادیة، لیس هناك اي مشاكل : االخت مع

بینهما، بل هناك محبة كبیرة یكنانها 
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، ...)طریقة الكالم، اللباس،التعامل

واحیانا تتخللها صراعات حادة فیما 

  .بینهما

  .لبعضهما البعض

  عالقاتها الخارجیة

  جیدة: مع الجیران  جیدة :مع الزمالء

  )متوترة( سیئة : مع االداریین في المدرسة  جیدة :مع المعلمین

  التاریخ التعلیمي للحالة

  ممتازة: مستواه التحصیلي خالل المرحلة االبتدائیة

  جیدة :مستواه التحصیلي خالل المرحة المتوسطة

  ضعبفة :مستواه التحصیلي خالل المرحلة الثانویة

  ضعیفة: مدى دافعیته نحو الدراسة

  ضعیفة :اتجاهاته نحو الدراسة

  مرات  07خالل هذه السنة : عدد مرات غیابه عن المدرسة

  معدومة :مدى تعاون ولي امره مع المدرسة
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  )فرنسا( الذهاب الى الخارج  :الحالة وتطلعاتها المستقبلیة طموحات

النجاح في الدراسة و التفقوق مثلما تفوق اخوته،  :طموحات االسرة بالنسبة للحالة

  .والحصول على اعلى المناصب

  .و االستقرار هناك) فرنسا( السفر نحو الخارج  :خططه المهنیة المستقبلیة

  استخدام شبكات التواصل االجتماعي: اهتماماته الحالیة

  .التلفاز و استعمال االنترنت :الوسائل الترویحیة بالنسبة للحالة

  .باستمرار خاصة االنترنت بشكل مفرط: مدى استخدامها لهذه الوسائل

  الجوانب الشخصیة السلوكیة للحالة

ذات تتمثل السمات الشخصیة والسلوكیة التي تتسم بها الحالة تتمثل في انها حالة 

لیس  لطیفة، انفعالیة نوعا ما،تمشي مشي انضباطیة و رأسها مرفوع،  ،هندام نظیف

  .لدیها اي اهتمام بالدراسة، ذات استقاللیة تامة، لكنها غیر مطیعة، كثیرة التذمر

  الوالدیناجریت مع : المقابلة الثانیة .2

كان ثاني لقاء مع والدي الحالة، و ذلك لعدم وجود الحالة بالمنزل اثناء تلك الفترة   

الفترة الصباحیة، اذ كانت الحالة بمنزل الجدة اي المنزل القدیم، حیث تستخدم هناك ( 

  ).االنترنت ولم تعد اال في ساعات متاخرة من اللیل

لقد اتعبنا هذا الولد، لم " اء المقابلة قولهماو كان اول شيء تلفظ به الوالدان اثناء اجر 

انه ال :" ، فقال"لماذا؟ّ " ، و قد اجاب الوالد عند طرحنا السؤال "نعرف ماذا نفعل اتجاهه؟
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یستمع لكالمنا، انه فتى مهمل في دراسته، كل اوقاته یقضیها امام االنترنت، یستیقظ باكرا 

و ال یعود منه عة احیانا قاصدا بیت الجدة و یخرج من البیت في الساعة الثامنة او التاس

اال في ساعات متاخرة من اللیل خاصة ونحن في فترة الصیف، وعند عودته ال یكلمنا او ال 

حتى طاولة الطعام، فاعلمني انه منهمك باستخدام هاتفه النقال النه یحتوي هو یشاركنا 

  "سواءا معي او مع الوالدة االخر على خط االنترنت، وان كلمناه بدا الصراع داخل البیت

استفسرنا حول اذا ماكانت الحالة على هذه الحال من قبل و متى بدات تظهر هذه 

ان المشكلة بدات منذ دخول االنترنت الى المنزل، ففي :" المشكلة معها؟، فاجاب الوالد

بدایة االمر طلب مني االبن االكبر اقتناء جهاز كمبیوتر ، وان كل اصدقائه و ابناء 

الجیران یملكون الجهاز، فرفضت الن امكانیاتي ال تسمح لي باقتناء الجهاز و خوفا من 

بعد ان قام اخ الزوجة المقیم بفرنسا لكن  خاصة لما یتعلق االمر بالدراسة،عواقبه الوخیمة،

بارسال مبلغ من المال وطلب مني اقتناء جهاز كمبیوتر البنائه و و اخر إلبني و بعد 

اقناعها لي ان كل المحیطین بنا یملكون الجهاز فقررت شراءه بشرط  الحاح الزوجة و

، 2001احترام مواعید استعماله في العطل المدرسیة او االسبوعیة فقط، وكان ذلك سنة

، اما االصغر الذي هو سنة  16سنة و االبنة  11حیث كان عمر االبن االكبر انذاك 

الل هذه الفترة الطلب یتزاید على العاب سنوات، وبدا خ 06سبب المشكلة االن كان عمره 

الفیدیو النني لم اشغل النت خالل هذه الفترة، الى ان قام العم بفتح محل تجاري بالمنزل و 

، ثم طلبوا مني تشغیل خط االنترنت في  ربطه بخط االنترنت، فبدأ االبناء یتوافدون علیه
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البیت الن العم بدا یطردهم من محله و ان االمر سهل ال یكلف كثیرا و انما یتوقف فقط 

على شراء كابل و ربطه بخط االنترنت لدى العم، فرفضت لكنهم لم یستمعوا الي و قاموا 

سنة، وهنا بدات  12وكان عمر الحالة انذاك   2006بشراءه وتشغیله بالمنزل و ذلك منذ 

خدام الكمبیوتر و ال والد ال یحترمون مواعید استصبح األأقم اذ المشاكل تظهر وتتفا

صغر بدا یهمل دراسته فقمت بنزع الكابل بن األمام الجهاز و الحظت ان اإلأیتحركون من 

ال یستخدم حتى تأتي  یوتر وو جهاز الكمب  unitéو سحب كل الكابالت التي تتصل بـ 

لحاحات الوالدة ، بسبب إلم یظل طویال ، فكان هذا الحل مجدي و لكنالعطلة الصیفیة

  "بمسامحتهم 

وصوله الى هذه الحالة،  لم یكن قصدي من ذلك اهماله لدراسته و:" تقول الوالدة 

النني رایت ان السماح لهم باستعماله افضل من السماح لهم بالخروج من المنزل فقد 

الوالد و خروجه یصطدمون برفاق السوء، واني ساكون الرقیب علیهم في حالة غیاب 

ن ضدي الیوم، فزاد خالفي مع صبح اآلأمر قرب لنا بمراقبتهم، لكن األأنهم أللعمل، و 

ابني كثیرا بسبب اهماله لدراسته وعدم استماعه لنصائحي و تهدیده الدائم لي بالتوقف عن 

لدخول خره في انها مأخرا من المدرسة بسبب تألى ذلك الشكاوي التي تلقیإزد  ،الدراسة نهائیا

دقائق فقط، و آخر  5و هذا رغم قرب الثانویة من المنزل و الوصول الیها یتطلب  حوالي 

ان منعه شكوى تلقیناها انه تم القبض علیه و هو یقفز من جدار الثانویة للدخول بعد 

خره، وطلب منه احضار ولیه لكنه لم یخبرنا لذلك اال بعد الحاجب من الدخول بسبب تأ
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بعد ان اعلمها العم و انه هو من اصطحبه للثانویة نیابة عن ولي امره  اكتشاف اخته ذلك

  "و لم یشا اخبار الوالد خوفا من تفاقم المشاكل بینهما

  خره في الخروج من المنزل؟و عند سؤالنا عن سبب تأ

جابت الوالدة ان انه ال ینهض باكرا اال عند السابعة ونصف و الدخول الى الثانویة فأ

ابعة وخمس واربعین دقیقة و یقضي كل الوقت في ارتداء المالبس و النظر یكون على الس

اال الى المرآة و تارة اخرى یقصد شقیقته لسؤالها ان كانت تناسبه او ال و ال یغادر المنزل 

بعد صراع كبیر معه، و اثناء عودته عند فترة الغذاء یبدا في تذمره من االكل و الوضع و 

ار ماء الشرب او احضاره عند عودته من عند الجدة یأبى ذلك ان طلبت منه الخروج لحض

لن ( فهذا هو رده دائما ) كرمي القمامة مثال( حتى وان طلبت منه القیام بامور اخرى 

، واذا كان في فترة دراسة عند عودته مساءا یرمي المحفظة عند مدخل البیت و یسرع )افعل

، هناك حتى یحل الظالم و یعود الى المنزلیظل  الى بیت الجدة من اجل استخدام النت، و

و كل هذا بسبب استخدام االنترنت خاصة الفایسبوك الذي اخذ  نا في صراع دائم معهفأذا ل

  "عقله و تركه على هذه الحال

فاجابت انها ال تعرف و انها ، و عند سؤالنا عن مدى معرفتها بالفایسبوك و ما یقصد به؟

و كل الذي تعرفه هو انه موقع یرسل من خالله  الرسائل سمعت الحالة تتحدث عنه كثیرا 

  .مثل الهاتف فقط
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 مع اخوة الحالة: المقابلة الثالثة .3

الماكثة بالمنزل و حیث یقولون عن الحالة اجریت مع اخ الحالة و اخته من االب 

انها مهملة جدا في دراستها و كثیرة التذمر من وضع العائلة ، لذا هو كثیر الشجار مع 

و یقولون انهم بالكاد ال یرونه  الوالدین مما یضطر االخوین  الى تدخل لتهدئة الوضع ، 

ابدا داخل المنزل في الصباح اثناء اوقات الدراسة یقصد الثانویة، و عند عودته مساءا 

یرمي الحفظة عند مدخل الباب فنادرا ما یضعها داخل غرفته، و الیعود اال في اللیل، 

ل فهو ال یعود العطیذهب الى البیت القدیم لیستخدم االنترنت، و نفس الشيء اثناء فترات 

حاولنا مرات عدة :" اال اثناء اللیل و او عندما تنقطع الكهرباء او االنترنت، و یقول االخ 

نصحه بالتقلیل من استخدام االنترنت لكنه ال یستمع ألقوالنا ، فهو ال یحب ذلك، یقول 

لتم دائما أنه یعرف ماذا یفعل و لما یتعلق االمر بالدراسة یقول انتم درست و ماذا فع

فهو صراع بسبب هذا مع الوالدین لقد ..بالدراسة ما زلتم بال عمل فما الفائدة منها اذن؟

اصبح عنیدا جدا، ال یستجیب ألوامر الوالدین، و یصرخ احیانا في وجه الوالدة و یتهرب 

  ".االحیان االخرى منها

لى المدلل، ال انكر بان االمر یرجع انعم هذا هو حال االبن :" و تقول اخته 

الوالدین فقط فیما یحدث الیوم بسبب تدلیله و منحه كل الحریة التامة و انما یرجع الینا نحن 

فقد كنا نلبي له كل طلباته من غیر ان نراعي النتائج الى ان وصلنا الى ما ...كذلك اخوته

نحن علیه الیوم، یصرخ یسب في حاالت الغضب الشدید او في حالة اذا اجتمعت االسرة 
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ى كلمة واحدة و قالت بأنه مخطئ هنا یثور جنونه او عندما تحاول الوالدة مقارنته كلها عل

بابن اخیها الذي هو في نفس سنه بأنه متفوق علیه و مؤدب اكثر منه هنا یجن جنونه، و 

كثیرا ما یلجأ الى االنصراف عنها و یغلق على نفسه في غرفته و یضع السماعات في اذنه 

یسمع كالم الوالدة  و ینهمك باستخدام االنترنت على هاتفه النقال   حتى ال) لیسمع االغاني

و االمتیازات التي تقدمها شركة موبیلیس لمستخدمیها و ذلك بتشغیل  3Gخاصة بعد 

ساعة، لذا فهو  24دج فقط لمدة قد تصل الى  30الفایسبوك و الواتس آب على الهاتف بـ 

لصباح الواحدة او الثانیة صباحا اما في فترة ال ینام احیانا یظل یدردش في النات حتى ا

یض باكرا و قرمضان فحدث و الحرج یستمر حتى الصحور و بعده مباشرة ینام و ال یست

یعید نفس السیناریو في الصباح فهو ال یشتغل اي شيء عدا االنترنت، و احیانا اخرى 

الشرب او رمي الواجبات المنزلیة كاحضار ماء یتشاجر مع االخ بسبب تجاهله لبعض 

القمامة او الخروج لشراء شيء ما تحتاجه الوالدة، ففي احدى المرات قصدنا ضیوف و كان 

بالمنزل یستخدم االنترنت فطلبت منه الوالدة الخروج لشراء الخبز فرفض مما دفعي للخروج 

  ..."و شراءه

هذه هي حیاته االنترنت هي كل شيء عنده فهو ال یقوم بشيء " و تكمل شقیقته

اخر غیر الفایسبوك، فهو ال یمل ابدا لقد اصبح مدمنا علیه، اصبح غیر قادر على مفارقته 

  "و لو للحظة 
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و االوضاع التي وصلت و عندنا سؤالنا االخ ان كان راض عن الحالة التي علیها شقیقه 

ت انا غیر راض تماما عما یقوم به ألنني انا كذلك كنت استخدم االنترن:" قال الیها االسرة 

و مازلت و لكني لم اهمل دراستي و اقوم بدوري داخل اسرتي على اكمل واجب، اما االن 

فانا اقوم بدور مضاعف، اقوم حتى بادواره هو لقد مللت و تعبت من هذا فكل االمور ملقاة 

حتى خطرات ما نقدرش  یلصق في( تحدثت معه  اما على عاتقي او على عاتق الوالد، وان

طر احیانا الى التنازل خوفا من تفاقم الوضع وان یسمع الجیران نسلك روحي منه فاظ

راه مبهدلنا خطرات یعیط حتى صحاب الباتیما یسمعوه، مرة كان الوالد غایب ...صراخنا

شاندیرو  بصح اهللا غالب راه مفرج فینا قاع الناس...بدى یسقسي شكاینو  حتى جاء الجار

  ).نصبرو حتى ربي یهدیه

 مع الحالة : المقابلة الرابعة .4

لقد كان لقاء الحالة امرا شبه صعب ، وذلك لكثرة غیابها عن المنزل مما اضطررنا 

الى لقائها في البیت القدیم اي مكان استخدامه لشبكات التواصل االجتماعي، فاثناء دخولنا 

ت من سمعنا من باب صوت الموسیقى الصاخبة یكاد یصل الى بیت الجیران، وهناك صو 

یردد معها، فاقتربنا اكثر فاذا به یتبین لنا انها الحالة التي نحن في صدد اجراء مقابلة 

معها، ففور رؤیته لنا اسرع لإلطفاء الموسیقى و طلبت منا الجلوس بعد ان اخبرته اخته 

من نكون  و عن سبب وجودنا كما قامت الباحثة بشرح االمر كذلك باننا نقوم ببحث علمي 

فتقبلت الحالة و تجاوبت معنا بكل سهولة و الى مساعدته لنا في انجاح البحث،  و نحتاج 
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قالت انها مستعدة لمساعدتنا، فحاولنا في بدایة االمر التاكد من المعلومات التعریفیة االولیة 

التي جمعناها من عند اسرة الحالة، و تبین انها صحیحة كلیا عن الحالة و عن اسرته 

االمر بالخالفات التي تحدث بین الحالة و اسرتها و توتر العالقات ، و لما تعلق 100%

قد اخبروك و قد اقنعوك ان السبب ) یقصد اسرته( اعرف انهم :" داخلها، اجابت الحالة 

، فاجابته الباحثة انها لم تقتنع لذا هي هنا "هو استخدامي لالنترنت و خاصة الفایسبوك

، و عند سؤالنا ما هو "لكن االمر لیس صحیح  :"لتسمع منك االسباب، فقالت الحالة 

انا الجأ الى الفایسبوك من اجل الهروب فقط من المشاكل التي تحدث :" الصحیح؟، اجابت 

داخل اسرتي، فانا ال اتحمل ابدا رؤیة والدي و هما یتشاجران، او عندما یتشاجر والدي مع 

نمتي ألسرة غیر هذه االسرة، فهم اخي االكبر او اختي مع امي لدرجة اني اتمنى لو انني ا

من غیر توقف، فاحیانا یشعرونني و كانني ال انتمي الیهم كاني  یتشاجرون بشكل دائم 

لست ابنهم و لیسوا اسرتي، و احیانا اخرى اغار من اصدقائي و احسدهم احیانا النني 

لكالم، فحاولنا و تتوقف الحالة لفترة طویلة عن ا..." اراهم انهم اكثر تفاهما فیما بینهم 

بین افراد اسرة سؤالها كیف یكون التفاهم بین افراد االسرة؟ و ما نوع التفاهم الذي تراه 

نهم اخوة لهم ولیس اباءا و اصدقائي یتعامل معهم والدیهم كا: " ، فاجابت الحالة اصدقائك؟

لمعاملة ، فحاولت الباحثة االستفسار عن نوع ا..."امهات، عكس ما نحن علیه انا و اخوتي

ابي عصبي المیزاج لدرجة كبیرة ال :" التي تتلقاها الحالة واخوتها من قبل الوالدین؟، فاجابت

فان تحدثت انا او فال احد منا یستطیع الجلوس معه او التحدث معه یمكنك تصورها، 
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ما :" له البااحثة تسأ" تفه االمور لجدال معه، حتى وان تعلق االمر بأاخوتي اشتعلت نیران ا

مثال اذا طلب منه اخوتي ان :" ، تجیب الحالة"هي هذه االمور التي تتجادلون حولها؟

یمنحهم مبلغا من المال من اجل استعماله في امر ضروري یرفض و یصرخ في وجوههم 

تعب من طلباتهم المتزایدة او یرفض اعطاهم ذلك حتى وان كانوا في امس ویقول انه 

و احیانا اخرى یطلب منهم ترك المنزل ان لم یعجبهم االمر او ان طلبوا  الحاجة الیه،

انتم تشربون وتأكلون فماذا تریدون ان تفعلوا (تحدثوا معه في امر المال فهو یقول دائما 

،  مما اضطرت شقیقتي  المسكینة الى اقتراض مبلغ من المال وشراء )بالمال، ماذا ینقصكم

وار معه صعب جدا، لذلك ال استطییع التحمل والجأ الى هذا فالتفاهم و الح آلة خیاطة، 

المكان لالبتعاد عن المشاكل و ال انكر بانني وجدت في الفایسبوك راحتي و كأنه هو 

تقول انك وجدت راحتك في الفایسبوك و كأنه هو اسرتك؟ :" تعید الباحثة قوله ".اسرتي 

ة التي وجدتها فیه و التي لم تجدها في ، فتسال الباحثة ماهي الراح"نعم :" تجیب الحالة 

في الفایسبوك استطیع التحدث مع اصدقائي اتحاور معهم فیي :" اسرتك؟، تجیب الحالة

امور الحیاة اقص علیهم مشاكلي و یقصون علي هم كذلك مشاكلهم نستمع لبعضنا البعض 

ني و ال نفهم بعضنا نساعد بعضنا، فهذا الذي ابحث عنه داخل اسرتي فهم ال یفهمون

یستمعون الي و ال یسألونني حتى ما الذي یغضبني و ما الذي یبعدني عنهم فقط یصرخون 

و لكنهم یتبین انهم مهتمون بدراستك و یقولون انك :" ، تحدثه الباحثة  "ویلقون اللوم علي

، تجیب "اصبحت مهمال لها و حسب علمي هذا هو سبب الجدال بینك وبینهم ألیس كذلك؟
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ح ال انكر انني اصبحت مهمال و لكن لیس السبب هو الفایسبوك او ص:" الحالة 

ولكن یقولون انك تظل كل الوقت امام الفایسبوك :" ، تسال الباحثة :" استخدامي االنترنت

نعم اظل امام :" ، تجیب الحالة"وال تعود الى المنزل اال في ساعات متأخرة من اللیل

ع االنترنت واذهب اما لمشاهدة التفاز عند الجدة او الفایسبوك و لكن لیس دائما احیانا تنقط

انني اخرج الى الشارع ألجتمع مع اصدقائي، قلت لك انني ال ارید دخول المنزل بسبب 

و ما سبب الجدال اذا " ،"المشاكل ألنني اعرف ان دخلت ساتجادل اما مع امي او مع ابي

انني ارى اختي واخي درسوا و السبب هو " ، تجیب الحالة "ولما هذا االهمال للدراسة؟

اكملوا دراستهم الجامعیة لكنهم الیوم بدون عمل فاختي تشتغل خیاطة واخي مازال یطلب 

المال اما من والدي الذي یرفض دائما او من شقیقتي المسكینة التي ال ترفض لنا اي 

رفت على طلب،فلماذا ادرس؟ لذا انا افكر في السفر الى فرنسا و االستقرار هناك فلقد تع

فتاة من فرنسا فهي تفهمني و انا افهمها لذا فهي مستعدة لمساعدتي في السفر، كما انني 

و  عایلتيو غادي نعاون ...و ذلك بعد ما نكون روحي( افكر في الزواج بها انشاء اهللا

نخرجهم من المیزیریة اللي راهم فیها و اول شيء ندیرو نطلع میمتي معایا بعد ما نصنع 

، ...)اللي راه عاجباتو المیزیة اللي رانا فیها فهي اللي تفهمني مشي كمیا باباكواغطي 

، تجیب "ولكن الوالد یقوم بكل مجهوده من اجل ان یوفر لكم لقمة العیش؟:" تسال الباحثة 

شحال من خطرة تطلب منو الوالدة یبدل المهنة ألن مدخولها قلیل  عالبالي بصح  :"الحالة 

رفض و یقول غیر هي االلي ما نبدلهاش و زاد حتى غرق روحوا و ما تمشیش لكنه ی
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وغرقنا في الدیون معاه باه یشري الدار، لهذا خاصني نخدم و نروح نزوفري لفرنسا غیر 

  " .هي اللي تسلكني و نقدر نرجع دراهم الناس اللي راهم یسالوهم لبابا

اس استخدام شبكات بعد هذا الحوار حاولت الباحثة ان تقدم للحالة استمارة انعك

التواصل االجتماعي على العالقات االسریة لإلجابة علیها، ولكن الباحثة لم تكتفي بها 

القدر من المعلومات بل طلبت كذلك من الحالة ان تمنحها الفایسبوك الخاص بها و وكان 

هذا االصرار من اجل تحلیل مضمون صفحة الحالة بحجة انها ترید ان تكون صدیقا له، و 

وبكل  ن ترددها مستعدةلمساعدتها في حالة ما احتاجت الى ذلك، فقبلت الحالة الطلب دو ان

  ."انه لم الشرف ان تكوني صدیقة لي ألنني حقا ارتحت لك:" فرح و قالت 

 اجریت مع الحالة: المقابلة الخامسة

أجریت مع الحالة في نفس المكان االول اي مكان استخدام شبكات التواصل 

الهدف منها هو اتمام الجزء الثاني من استمارة انعاكاسات و ) البیت القدیم( االجتماعي 

  .شبكات التواصل االجتماعي على العالقات االسریة و التي تشمل العالقة مع األم واألخت

و ذلك بعد ان اكملت االجابة عن كل تناول الفطور، من اجل الجدة نادتها الى ان 

، لذا طلبت الحالة منا التوقف او اخذ استراحة ان امكن و دعتنا االسئة الموجودة باالستمارة

الجدة لمشاركتها طاولة الفطور فمكان علینا اال القبول، و اثناء االكل ال حظت الباحثة 

، فالجدة نفسها تعجبت من )الحالة( على وجههاتعلق الحالة الشدید بالجدة و الفرحة بادیة 

تصرفها فقالت انها لم ترى الحالة على هذه الحال منذ مدة طویلة، فحاولت سؤال الحالة 
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، فاجابت "انها سعیدة و لكنها نفسها تجهل السبب:" واستفسارها عن السبب فاجابت الحالة 

ثم فجأت لم تكمل الحالة فطورها و ، "بقولها الحمد هللا و اهللا یدوم علیك الفرحة:" الجدة 

لرؤیة والدتها و اكمال المقابلة معها هناك، بحجة قولها طلبت منا  الذهاب الى المنزل معها 

توحشت میمتي مصباح ماشتهاش باینة توحشت طوایشي و هدرتي و عالبالي الدار ( 

عریضة، فما كان ثم تلتهاابتسامة ) صامطة بال بیا، ألنهم تعودوا علیا نحمي علیهم الدار

علینا االمرافقة الحالة الى المنزل و فور دخولنا نادت على الوالدة و ذهبت وعانقتها و 

و "ال ریحت منك"فضحكت الوالدة و قالت " ما توحشتینیش ؟؟؟ :" سلمت علیها و قالتلها 

حاولت ان تدفعه و تمنعه من معانقتها و قالت انها غاضبة منه ألنه في الصباح اساء 

صرف معها و اهانها، هنا حاولت الباحثة ان تتدخل بعض الشيء وطلبت منها ان الت

تمنحه فرصة لكي یتغیر وخیر دلیل على ذلك رغبته الشدیدة في مقابلتها و عناقه لها فور 

دخوله المنزل، فتقبلت االم الوضع وسامحته ، فطلبت الحالة منها ان تصنع لها الشاي 

ي التاي مع الفطیر توحشت ماكلة میمتي راني في شحال ما ماعلیش میمتي تطیبل:" قائلة 

، فلقي هذا الطلب القبول من الوالدة واسرعت في تلبیته بسرعة كبیرة،  بعد هذا "ذقتهاش

و اعلمت الحالة بأنها ستعود فیما بعد  لتطمئن على اضطرت الباحثة لمغادرة المكان 

  .الوضع داخل االسرة
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 :عرض الحالة الثانیة  . ب

 :المقابلة االولى .1

  :مایليتم جمع فیها معلومات اولیة عن الحالة وعن اسرتها ككل، وتم الحصول على 

  

  

  

  معلومات أولیة تعریفیة عن الوالدین

  بطاقة التاریخ االسري

  االم  االب

  50: السن      إ/ ص: االسم و اللقب

  جامعي :المستوى التعلیمي

  استاذ مادة العلوم بالثانویة: المهنة

  مرة واحدة: عدد مرات الزواج

  لم یطلق:  عدد مرات الطالق

طیب، متفهم، مهتم بابنائه، : شخصیته

  . منظبط في تعامالته

  جیدة الى حد بعید :حالته الصحیة

  تفاهم: عالقته بالحالة

  35: السن          ش/ ل: و اللقب االسم

  جامعي :المستوى التعلیمي

  استاذة مادة الریاضیات بالثانویة:  المهنة

تفهمة، مهتمة بكل امور حنونة، م: شخصیتها

اسرتها، تتبع اوالدها في كل االمور الكبیرة و 

  .الصغیرة

  جیدة الى حد بعید: حالتها الصحیة

  تفاهم :  عالقتها بالحالة

  .تعلق شدید باالم: اتجاه الحالة نحوها

  معلومات تعریفیة أولیة عن الحالة: 

  سنة 14:السن      ذكر: الجنس    أ/ص: االسم و اللقب

        متوسط: المستوى التعلیمي

 )لدیھ اخت شقیقة تشاركھ نفس الترتیب(  01:ترتیبھا بین االخوة
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  .تعلق شدید باالب : اتجاه الحالة نحوه

  العالقة بین الوالدین فیما بینهما

  جیدة:  نوعها

  جید                  :الوضع االقتصادي

  )ملك( خاص سكن : السكن

  

  العالقة باالخوة

  االخوات  االخوة

  واحد :عدد االخوة

  سنوات 03: السن

  /:  المستوى التعلیمي

  واحدة : عدد االخوات

  سنة 14: السن

  متوسط: لمستوى التعلیميا

  العالقة بین االخوة

  جیدة: االخت مع  جیدة: االخ مع

  عالقاتها الخارجیة

  جیدة: الجیران مع  جیدة: مع الزمالء

  جیدة: مع االداریین  جیدة :مع المعلمین

  التاریخ التعلیمي للحالة

  ممتاز: مستواه التحصیلي خالل المرحلة االبتدائیة

  ممتاز :مستواه التحصیلي خالل المرحة المتوسطة

  قویة: مدى دافعیته نحو الدراسة
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  قویة :اتجاهاته نحو الدراسة

  /  :عدد مرات غیابه عن المدرسة

  .ین معاباستمرار و بتعاون مع الوالد :مدى تعاون ولي امره مع المدرسة

 

  اجریت مع الحالة: المقابلة الثانیة .2

ول من االستمارة الخاصة بانعكاسات شبكات التواصل االجتماعي األ تم فیها عرض الجزء

  .مع االب و االخ تشمل بعدي العالقةعلى العالقات االسریة، و 

  

  

  التفوق و و دراسة الطب :طموحاته الحالة وتطلعاتها المستقبلیة

  التفوق في الدراسة و دراسة الطب :طموحات االسرة بالنسبة للحالة

ه في حالة غیاب االهتمام بالدراسة و رعایة االخ االصغر بمساعدة اخت :اهتماماته الحالیة

  .الوالدة

  استخدام شبكات التواصل االجتماعي :  الوسائل الترویحیة بالنسبة للحالة

  .احیانا في فترات العطل او باتباع المدة التي یحددها الوالدان  :مدى استخدامها لهذه الوسائل

  الجوانب الشخصیة السلوكیة للحالة

بها الحالة تتمثل في انها حالة متزنة، منضبطة ، تتمثل السمات الشخصیة والسلوكیة التي تتسم 

  .ذات هندام نظیف، منظمة، ذكیة، طموحة، محبوبة، متحدث بارع
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 :المقابلة الثالثة   .3

تم فیها عرض الجزء الثاني من االستمارة الخاصة بانعكاسات شبكات التواصل االجتماعي 

  .على العالقات األسریة، وتشمل بعدي العالقة مع األم و األخت

 مالحظة:  

مثل الحالة األولى و ذلك راجع  ابالنسبة للحالة الثانیة لم تتوسع الباحثة فیه

اجریت في الثانیة ألسباب عدة منها ما یتعلق بمكان اجراء المقابلة فمثال الحالة 

بل اقتصر  ةسرة الحالأب تام كما لم یكن هناك اتصال، مقهى االنترنت بوهران 

فقط و ذلك و الوالد  المستخدمة لشبكات التواصل االجتماعي  ةاللقاء مع الحال

  .و بعدهم عن مكان اجراء المقابلة باقي افراد األسرةبسبب اشتغال  
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  :طار النظريالنتائج في ضوء اإلمناقشة : ثانیا

اد االنترنت في مختلف بقاع  و ر واصل االجتماعي باهتمام كبیر لدى تحظى شبكات الت

مناقشة األفكار  االجتماعیة، و الوطن، حیث أصبحت مكانًا لتداول القضایا السیاسیة، و

و لشبكات   إنشاء الصداقات بأنواعها، كذلك مجاًال لتحقیق المصالح الشخصیة، واآلراء، و

هذا ما ذهبت إلیه  مستخدمیها، وسات على العالقات داخل اسر التواصل االجتماعي انعكا

الدراسة الحالیة الى التعرف على انعكاسات استخدام االبناء  لشبكات التواصل االجتماعي على 

 العالقات االسریة، و قد توصلت الدراسة من خالل االجابة على تساؤالتها الى مجموعة من

حیث  النتائج نحاول مناقشتها في ضوء هذه التساؤالت و في ضوء االطار النظري للدراسة

  : كشفت نتائج الدراسة

من  % 51.42أنه بلغت نسبة مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي من الذكور بـ -

 .من نسبة أفراد العینة % 48.57نسبة أفراد العینة، وقدرت نسبة االناث بـ 

و عام في بالكمبیوتر سواء أكان شخصي أبناء یستعینون من األ %39.50أن  -

 ویستعنون بهواتفهم النقالة،  %44.50استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي، و 

و الذي یحصره في الفئة أّن جیل الهاتف الجّوال  Pierre Coslin  هذا ما یؤكده

األلفة  دقات ویجد في هذا الجهاز وسیلة للتعبیر عن حاجتهم للص ،سنة ) 24 -12(

في نفس  لكنهم و االستقاللیة، فتجدهم حاضرون جسدیًا في مكان ما، و الحریة و و

كما كشفت ، )2010:مفیدة العباسي(الزمان الوقت یعیشون في فضاء یجهل الحدود و
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یجمعون بین كل  %11یستعینون باللوحات االلكترونیة،  %04.90الدراسة الحالیة أن 

 . هذه الوسائل في استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي

یستخدمون هذه الشبكات في المنزل،  %51.80ماكن استخدام هذه الشبكات أما عن أ -

 %35.10، و ببسكرة 2012دراسة الخامسة رمضان و هذا ما اشارت الیه 

و یمكن ارجاع األسباب في لجوء االبناء الى هذه  یستخدمونها في مقاهي االنترنت،

د في یوم اآلباء و ضعف مراقبة األسر ألبنائهم، و الفراغ الممتالمقاهي إلى غیاب 

، بناءمن األ عمال الجادة، و كذا توفر السیولة المالیة لدى الكثیراالبناء و الفرار من األ

الفضول و البحث عن  و كما انه ال یمكن اجراء رقابة صارمة على هذه الخدمة،

و یعلم الكثیر من المستخدمین لشبكة االنترنت أن بوسع غیرهم أن یتعرف  ،الممنوع

فعالهم المخزیة أم الشخصیة، لذا فرارا من انكشاف علیهم فیما لو استخدموا اجهزته

، 2001: یوسف أبو الحجاج( یلجأون الى هذه المقاهي لتنفیذ جرائمهم ضد مجهول 

عن  %05.30، و  %07.80نسبة مستخدمي الشبكات في الجامعة  و قدرت  ،)47

ثناء استخدامهم لهذه من األبناء لوحدهم أ %71طریق اصدقائهم، في حین یكون 

أن االستخدام الفردي للحواسیب واالنترنت یعزز  ت، وقد اكدت احدى الدراساالشبكات

الرغبة والمیل للوحدة والعزلة للمراهقین والشباب مما یقلل من فرص التفاعل والنمو 

االجتماعي واالنفعالي الصحي الذي ال یقل أهمیة عن النمو المعرفي وحب االستطالع 
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یكونون اما مع احد الوالدین او االخوة  %29و  ، )2010:مجلة البیان(  واالستكشاف

 .او االصدقاء 

وهم من الفئة التي تملك من االبناء یستخدمون هذه الشبكات بشكل یومي،  32.20% -

 %29.40و جهازا خاصا متصال بشبكة االنترنت، خاصة مستعملوا الهاتف النقال، 

االسبوع، و  في یومیستخدمونها  %24.10سبوع، و في األ 3و أیستخدمونها یومین 

، ویمكن تفسیر بقیة النسب األخرى  على الفئة التي یستخدمونها یوما بیوم 14.30%

ال تملك خط انترنت خاص ، أي یكونو من مرتادي مقاهي االنترنت، أو یستعملونها 

 .من خط االصدقاء، أو االخوة، أو الوالدین

الشبكات األكثر استخداما من حیث نوعیة الشبكات احتل الفایسبوك الصدارة من بین  -

من نسبة افراد العینة مستخدمي شبكات التواصل  %61.63ألفراد العینة و ذلك بنسبة 

، % 28.16، و نسبة االناث بـ  % 33.46االجتماعي، إذ قدرت نسبة الذكور بـ 

انتعش فایسبوك الجزائریین منذ إطالق خدمة الجیل الثالث، التي وفرت لهم أحسن 

مّكنت تقنیات الجیل الثالث من تقدیم  إذ  .بر الهواتف الذكیة والحواسیبخدمة أنترنت ع

بكیة عالیة بفضل باقة خدمات أوسع وأكثر تقدما، خصوصا وأنها تتمیز بسعة ش

ومن ضمن هذه الخدمات الفایسبوك الذي ربط المشتركین بشكل الفت  ة،فعالیتها الطیفی

لجزائریین الولوج إلى عالم األنترنت وبلمسة زٍر واحدة، بات بإمكان ا، ورفع عددهم

بالمائة من  48وقد اثبتت احدى  الدراسات بأن  ،والتواصل مع المشتركین واألصدقاء
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 .مشتركي الفایسبوك یرتبطون بهذه الشبكة االجتماعیة عن طریق األنترنت الجوال

واستطاعت تقنیة الجیل الثالث أن ترفع من حجم التفاعل بین مشتركي موقع فایسبوك 

وذلك بالصورة والصوت على عكس ما كان یحدث سابقا، خصوصا وأن المكالمة 

رباب رأفت و هذا ما یتفق مع دراسة كل من  ،الهاتفیة المصورة صارت األكثر استخداما

الطالب العراقیون حول تأثیر مواقع م بها و الدراسة التي قا  ،2013محمد الحمال 

 digital surgeonsالتواصل االجتماعي على طلبة الجامعات ، و دراسة شركة 

، و استطالع للرأي العام الذي اجراه مركز 2012، و دراسة تحسین منصور 2010

هـ، و دراسة محمود األمین فورار 1422شؤون المرأة بغزة، و دراسة الفرم بالریاض 

على انه أشهر  global digital 2014 ما أكدته كذلك احصائیاتغرب ،  و بالم

ملیون  1184المنصات االجتماعیة و اكثر شعبیة و الذي وصل عدد مستخدمیه بـ 

 .مستخدما عالمیا 

و من ثم تلیها  %25.71اكثر استخداما لهذه الشبكات بنسبة ) 16- 12(الفئة العمریة  -

( من نسبة افراد العینة ، وفي االخیر نجد الفئتین  %20.81بنسبة ) 21-17(الفئة 

 %05.30و  %09.79بنسب ضئیلة جدا قدرت بـ ) فما فوق 27( و ) 22-26

الفرم بالریاض ، و دراسة 2013دراسة شبكة األلوكة بالتترتیب، و هذا ما اتفق مع 

یة ـ، كما یتفق مع ما جاء في اخصائیات موقع الیكسا على أن الفئات العمر ه1422

سنة هم اكثر استخداما للفایسبوك ، و ما یلفت انتباهنا أنه كلما زاد  21 – 13بین 



النتائج وتحلیل  عرض و مناقشة                                        لفصل السادس                ا  
 

 
261 

 yvs.marieعمر المستخدم قل استخدامه لهذه الشبكات و هذا ما اتفق مع دراسة 

cann 2010  بفرنسا، و دراسةgoulet & kenth n. hampton  2011. 

ین هم أكثر استخداما للفایسبوك بنسبة اما من ناحیة المستوى التعلیمي فیتبن ان الجامعی -

بان الطلبة  2013/2014كشي ببسكرة امریم مر و یتفق هذا مع دراسة  30.20%

الجامعیین هم اكثر المستخدمین لشبكة الفایسبوك فهم یقضون معظم وقتهم في استخدام 

الشبكة خاصة في وقت فراغهم، كما یتفق مع الدراسة البحثیة المطبقة في سلطنة عمان 

، ان انتشار الفایسبوك و الواتس آب انتشر بشكل كبیر بین 2013لشبكة األلوكة 

طالب الو هم  25-18ان اذا تبین انتشاره بین الفئات العمریة الشباب في سلطنة عم

، و تبین ان استخدامهما ما لمحناه كذلك مع الحالة االولىجامعیین و الثانویین و هذا ال

یسبب مشاكل مع و مواقف مع األخرین و تكوین صداقات مع الجنس اآلخر و 

في التقلیل من العالقات  استخدام ألفاظ بذیئة عند التحدث مع اآلخرین، كما یتسبب

 . داخل نطاق االسرة، وهذا یظهر جلیا مع الحالة األولى

، و هما %13.87، ثم الثانویین بـ  %17.55ثم یلي ذوو المستوى االكمالي بـ  -

، أي بین الطفولة المتاخرة و )21-17( و جزء من الفئة ) 16-12(تشمالن الفئة 

ماعي منافذ مفضلة للمراهقین یمارسون المراهقة حیث اصبحت شبكات التواصل االجت

، و boyd  2008دراسة بوید فیها هوایاتهم و اهتماماتهم الیومیة ، وهذا ما یتفق مع 
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دراسة فوزیة عبد اهللا آل ، في حین حصرت 2008دراسة ابراهیم بعزیز بالجزائر 

 .سنة  21-19مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي للفئة  2009علي بالشارقة 

 21.63سنوات بنسبة  3و أما عن سنوات استخدام االبناء لهذه الشبكات یتبین لنا منذ  -

لصالح الجامعیین ، اما بالنسبة للذین یستخدمون الشبكات اقل من سنة فهي لصالح  %

( كمالیین أي الفئة قبال من قبل اإلیمكن تفسیر أو ارجاع سبب هذا اإل اإلكمالین و

في الجزائر و الى االمتیازات التي تقدمها  جمیع  3Gالى  انتشار ) سنة  12-16

وبهذا  الخطوط الهاتفیة لزبائنها في تسهیل استخدام شبكة االنترنت على خطوطها،

یمكن ارجاع هذه القفزة النوعیة في ارتفاع عدد المشتركین للفیسبوك في الجزائر كانت 

لت لدى المستخدمین وتوفیر بفضل انتشار أجهزة الهواتف الذكیة واألجهزة اللوحیة التاب

خدمات اإلنترنت التي بدأت شركات اإلتصاالت بتقدیمها لمشتركیها، كما یمكن ارجاع 

ذلك الى االنتعاش الكبیر الذي شهده سوق التسویق اإللكتروني خالل العام الماضي 

ودخول قطاعات تجاریة جدیدة في مجال المنافسة واإلستفادة من مواقع  2014

تماعي والتسویق اإللكتروني، ومنه  فإن كثیرًا من الشركات بدأت بإتخاذ التواصل اإلج

و هذا  .التسویق اإللكتروني وسیلة لتسویق منتجاتها وخدماتها بأقل تكلفة وأفضل النتائج

من مستخدمي شبكات التواصل  %44.50ما توصلت الیه الدراسة الحالیة بأن 

االجتماعي یستعنون بهواتفهم  في استخدام هذه الشبكات، حیث اصبح كل شخص 
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الیوم یركز ذهنه على هاتفه لیتصفح العالم ویتعامل مع عالم آخر، وتتفق هذه النتائج 

 .2006محمود احمد محمود مزید مع دراسة 

تحتل الصدارة ) اقل من ساعتین(رة بین بالنسبة لعدد ساعات االستخدام یتبین لنا أن الفت -

من نسبة مستخدمي شبكات  % 37.55بین جمیع بقیة فترات االستخدام  بنسبة 

بینما قدرت لدى  %19.18التواصل االجتماعي، حیث قدرت لدى الذكور بنسبة 

بنسب ) 21-17( و ) 16-12(، ولصالح الفئات العمریة  %18.36االناث بنسبة 

ئات فبنسب قلیلة، و بنسب متساویة من حیث المستوى التعلیمي لدى أكبر، أما بیقة الف

لكل مستوى من المستویین، في حین  %14.69كل من االكمالیین والجامعیین بنسبة 

، و یمكن تفسیر قلة مدة استخدام هذه  %08.16قدرت بنسبة ضئیلة لدى الثانویین بـ 

شبكات التواصل االجتماعي  الشبكات إما ان هؤوالء المستخدمین یلجؤون الى تصفح

من اجل االطالع على الرسائل الموجودة بصفحاتهم او التعرف على َمن  الموجودین 

داخل هذه الشبكات او ما تحتویه هذه الشبكات او للنشر على صفحاتهم و اما یمكن 

ربطها بمكان االستخدام كأن یكونوا من مرتادي مقاهي االنترنت الذین قدرت نسبتهم في 

من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي الذین هم محل  % 35اسة بحوالي الدر 

( أو من عند االصدقاء)  %07.80قدرت نسبتهم بـ ( الدراسة، أو عن طریق الجامعة 

، او عن طریق الهاتف،  و تتفق هذه النتائج مع دراسة ) %05.30قدرت نسبتهم بـ 

بنسبة ) أقل من أربع ساعات سا و2(،  ثم تلیها الفترة بین 2012تحسین منصور 
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( ، لصالح الجامعیین ثم االكمالیین ثم الثانویین، ولصالح االناث  32.65%

، اما عن بقیة فترات االستخدام  نجد الفترة ) %14.69( دون الذكور)  17.95%

من نسبة المستخدمین لهذه الشبكات و %18.36ساعات قدرت بنسبة  6االكثر من 

سنة ) 21-17( و) 16- 12(اث و لصالح الفئتین العمریتین لصالح الذكور دون االن

سا الى 5(بنسب أكبر ، أما بقیة الفئات فبنسب ضئیلة جدا، ثم في االخیر الفترة بین 

و بنسب متساویة لدى الجنسین و لصالح الفئتین  %11.42بنسبة) سا  6اقل من 

لبقیة الفئات ، و بنسب ضئیلة سنة بنسب أكبر) 21-17( و ) 16-12( العمریتین 

االخرى، و تشكل هاتین الفترتین االخیرتین  خطرا على المستخدمین و على اسرهم، 

ساعات انها بدأ تشكل ناقوس الخطر،  6فیمكن ان نقول خاصة عن الفترة االكثر من 

یحتل إذ یمكن تصنیف هؤوالء المستخدمین ضمن الئحة المدمنین لهذه الشبكات ،و 

ضمن قائمة المستهلكین والمستهدفین باألنترنیت لذلك فهم في االبناء المرتبة األولى 

وتبین المؤشرات أّن أكثر من ثلث مستعملي . قلب الثورة الرقمیة كما یقول المختصون

 digital فهذا الجیل الرقمي .سنة 24و 16األنترنیت هم شباب تتراوح أعمارهم بین 

generation   80سنویة بالمدرسة، وساعة  800حسب دراسة بریطانیة، ُیقَضى 

ساعة أمام الشاشة وهو تغییر یعتبره الباحثون من  1500ساعة نقاش مع العائلة، و

 :مفیدة العباسي(.العالمات العمیقة للتغیرات السوسیولوجیة للمجتمعات العامة

فان كثرة استخدام االبناء لهذه الشبكات یشغلهم عن اداء الواجب سواء في .)2010
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أو داخل أسرته فهي تضیع أوقات كثیرة في استعمالها و الحدیث  الدراسة أو العمل

 .عبرها و عدم انجاز المطلوب

أظهرت نتائج الدراسة المتحصل علیها عن انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي كما  -

ان بعض االبناء ) العالقة مع االب و االم واالخ واالخت( على العالقات االسریة 

البعض اآلخر في حین یرى سریة و باالیجاب على عالقاتهم األانعكست یرون انها 

 :ا انعكست بالسلبیرى انه

  من المستخدمین یرون أن شبكات التواصل االجتماعي دائما تنعكس  %27.45أن

أحیانا ما تنعكس بالسلب على  %18.07بالسلب على عالقتهم مع أبائهم ، و 

نعكس أبدا بالسلب على عالقتهم یرون انها لم ت %53.61عالقاتهم مع أبائهم و 

یرون انها تنعكس دائما باالیجاب على عالقتهم مع ابائهم، و  %45.09بأبائهم، و 

 39.38یرون انها احیانا ما تنعكس باالیجاب على عالقتهم بأبائهم، و  15.50%

 .على عالقتهم بأبائهم بیرون أنها لم تنعكس ابدا باالیجا %

  ان شبكات التواصل االجتماعي تنعكس دائما من االبناء یرون  %28.57ان

یرون انها تنعكس أحیانا، و  %18.43بالسلب على عالقتهم بأمهاتهم، و 

یرون انها  %41.76یرون انها لم تنعكس أبدا في عالقتهم بأمهاتهم، و  52.64%

منهم یرون انها  %21.35تنعكس دائما باالیجاب على عالقتهم بامهاتهم، و 
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یرون أنها لم تنعكس أبدا على  %48.33ى عالقتهم بأمهاتهم، و تنعكس أحیانا عل

 .عالقتهم بامهاتهم باالیجاب

  ان هذه الشبكات تنعكس دائما بالسلب  %29.56اما مع العالقة مع االخوة یرى

على عالقتهم  تنعكسیرون انها احیانا ما  %21.04على عالقتهم بإخوتهم، و 

یرون انها لم تنعكس ابدا على عالقتهم باخوتهم بالسلب، و  %49.38باخوتهم، 

 % 22.95یرون انها دائما تنعكس باالیجاب على عالقتهم باخوتهم، و  34.69%

یرون انها  %42.34یرون انها تنعكس احیانا یاالیجاب على عالقتهم باخوتهم، و 

 .لم تنعكس ابدا  باالیجاب على عالقتهم باخوتهم

ان شبكات التواصل االجتماعي تنعكس  %31.01مع االخوات یرى أما عن العالقة  -

یرون انها تنعكس احیانا و  %25.76بالسلب دائما على عالقتهم بأخواتهم، و 

 % 31.83یرون انها لم تنعكس ابدا بالسلب على عالقتهم باخواتهم، و  43.20%

یرون انها  %26.77یرون انها تنعكس دائما باالیجاب على عالقتهم باخواتهم، و 

یرون انها ال تنعكس   %41.38احیانا ما تنعكس باالیجاب على عالقتهم باخواتهم ، و 

 .ابدا  باالیجاب على عالقتهم باخواتهم

من االبناء یكونون دائما غیر راضین لما  % 27.34تشیر البیانات المیدانیة أن  -

لصالح ( تماعي وصلت الیه عالقتهم مع آبائهم بسبب استخدام شبكات التواصل االج
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 %39.18، و )لصالح الذكور( احیانا ما یكونون غیر راضین  %33.46، و )االناث 

 ).لصالح االناث( غیر راضین ابدا لما وصلت الیه عالقتهم مع ابائهم 

من االبناء یكونون غیر راضین دائما لما وصلت الیه عالقتهم مع امهاتهم  35.51% -

احیانا ما  %32.24، و ) لصالح االناث( ماعيبسبب استخدام شبكات التواصل االجت

ما یكونون غیر راضین ابدا لما  %32.24، )لصالح الذكور( یكونون غیر راضین 

 ) .لصالح الذكور( وصلت الیه عالقتهم 

لصالح ( یكونون دائما غیر راضین لما وصلت الیه عالقتهم مع اخوانهم  34.28% -

غیر  %32.24، و )لصالح الذكور( ن احیانا یكونون غیر راضی %33.46، )االناث

 ).لصالح الذكور( راضین ابدا لما وصلت الیه عالقتهم مع اخوانهم 

( من االبناء یكونون دائما غیر راضین لما وصلت الیه عالقتهم مع اخواتهم  30.20% -

، و )لصالح االناث( احیانا ما یكونون غیر راضین  %36.32، و )لصالح الذكور

لصالح الجنسین ( غیر راضین ابدا لما وصلت الیه عالقتهم باخواتهم  % 33.46

 ).معا

یرون ان عالقتهم بوالدهم عادیة منذ استخدامهم شبكات التواصل  % 61.40 -

 %44.60و .یرون انها سیئة %03.90یرون انها جیدة،  %34.70االجتماعي، 

یرون انها  %49.50یرون ان عالقتهم بوالدتهم عادیة منذ استخدامهم للشبكات، و 

 .یرون أنها سیئة %06جیدة، 
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یرون أن عالقتهم بإخوتهم الذكور عادیة منذ استخدامهم للشبكات،  57.90% -

یرون أن  %61.40و . یرون انها سیئة %07.40یرون انها جیدة،  34.70%

یرون انها جیدة،  %31.90عالقتهم بأخواتهم عادیة من استخدامهم للشبكات، 

 .ا سیئةیرون أنه 06.70%

، و یمكن أن نالحظ أنه هناك تقارب نسبي بین العالقة مع الب و العالقة مع األخت

حیث یمكن تفسیر ذلك على أساس أن الوالد كثیرا ما یكون خارج المنزل فهو ال یتدخل كثیرا 

في أمور أبنائه و ذلك إلنشغاله على عكس االم التي نراها دائمة الحرص على مراقبة وتتبع 

أبنائها، و نفس الشيء بالنسبة للعالقة مع االخت فاالخت قلیل التدخل هي األخرى في أمور 

كما نالحظ أنه  .األخوة و االخوات و مراقبتهم ألنها ترى ذلك من مسؤولیة الوالدین خاصة االم

 .النسب تشیر إلى وجود تفاهم كبیر بین أفراد األسرة 

شبكات التواصل ل استخدام األبناء تال تحتلف انعكاسا: مناقشة الفرض األول .1

  :االجتماعي على العالقات االسریة تبعا لمتغیر الجنس

انعكاسات استخدام األبناء  یوجد اختالف فيأنه ال ) 28(تبین لنا من خالل الجدول رقم 

ومنه یتم رفض ، القات االسریة تبعا لمتغیر الجنسلشبكات التواصل االجتماعي على الع

الفرضیة و قبول الفرض الصفري، القائل أنه ال تختلف انعكاسات استخدام األبناء لشبكات 
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دراسة الهام بن فریج ع وهذا ما یتفق مالتواصل االجتماعي على العالقات األسریة،  

   .بالسعودیة

نت، لما أكثر انتشارًا على شبكة اإلنتر تعد شبكات التواصل اإلجتماعیة و كما هو معلوم 

تمتلكه من خصائص تمیزها عن المواقع اإللكترونیة، و هذا مما شجع متصفحي اإلنترنت من 

كافة أنحاء العالم على اإلقبال المتزاید علیها، في الوقت الذي تراجع فیه اإلقبال على المواقع 

ها هذه ولكن رغم هذا لم تسلم هي األخرى من االنتقادات الشدیدة التي تتعرض ل اإللكترونیة،

، على أن لشبكات التواصل )الفیس بوك(الشبكات اإلجتماعیة على الدوام وخصوصًا موقع 

االجتماعي انعكاسات قویة على الحیاة الیومیة لألفراد في الوقت الذي تغلغلت فیه هذه الشبكات 

مازالت بین جمیع االبناء، سواءا أكانو ذكورا أو إناثا، فاالنعكاسات بوجهیها السلبي واالیجابي 

كما ان محاسن استخدامها ، عرضة للبحث من قبل المختصین والباحثین في مجال االسرة

ومخاطر سوء اإلستخدام ال تقتصر على طبیعة الجنس، فهي ال تشمل جنسا دون آخر، بمعنى 

أنها ال تنعكس على العالقات األسریة لدى الذكور دون اإلناث، و العكس صحیح بل هي 

  .تشمل كلیهما
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شبكات التواصل ل استخدام األبناء تحتلف انعكاسات: مناقشة الفرض الثاني .2

  :االجتماعي على العالقات األسریة تبعا لمتغیر الفئات العمریة

انعكاسات استخدام االبناء  یوج اختالف فيیتبین لنا ال ) 29(من خالل الجدول رقم 

، و هذا ما تتفق لمتغیر الفئات العمریةسریة تبعا لشبكات التواصل االجتماعي على العالقات اال

 .دراسة الهام بن فریج بالسعودیةمعه نتائج دراستنا الحالیة مع نتائج دراسة 

شبكات التواصل االجتماعي متعددة ولكل شبكة روادها، ولكل شبكة و ذلك كون أن 

راد مستخدموها و یزید عددهم كل یوم، و في كل وقت، و ذلك ألن هذه الشبكات تتیح لألف

بحریة كبیرة، ودون قیود، كما تتیح  (Self- Presentation) فرصة تقدیم أنفسهم لآلخرین

منابر جدیدة للنقاش والحوار، مما فتح المجال أمام جمیع الفئات العمریة لممارسة مختلف أنواع 

االتصاالت بواسطة شبكة اإلنترنت، للخروج من وضعیة عدم التواصل وعدم الحوار، إلى 

والحوارو لذا نرى هناك زیادة مستمرة و إقباال مرتفعا ألعداد الناس، و من مختلف  التواصل

 ولكن هذه الشبكات .فئات العمریة المستخدمین لإلنترنت، وخاصة شبكات التواصل االجتماعي

مثلها مثل أي وسیلة من وسائل اإلتصال األخرى كالهاتف والفاكس والقنوات الفضائیة وغیرها، 

فشبكات لها في نفس الوقت عیوبها المعروفة للجمیع،  وسائل لها مزایاها وجمیع هذه الف

مدى طبیعة إستعمالنا لها هو الذي یقرر ف ،هي بالمثل مجرد أداةالتواصل االجتماعي 

  .انعكاساتها
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ال تختلف إنعكاسات : ومنه یتم رفض الفرضیة وقبول الفرض الصفري الذي ینص أنه

  .اصل االجتماعي على العالقات األسریةاستخدام األبناء لشبكات التو 

تواصل شبكات الل استخدام األبناء تحتلف انعكاسات: مناقشة الفرض الثالث .3

  :سریة تبعا لمتغیر المستوى التعلیمياالجتماعي على العالقات األ

انعكاسات استخدام االبناء  یوجد اختالف فيیتبین لنا ال ) 30(من خالل الجدول رقم 

لشبكات التواصل االجتماعي على العالقات االسریة تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي، وهذا ما 

فقد اعتاد األبناء في مختلف المراحل ، دراسة الهام بن فریج بالسعودیةیتفق مع نتائج 

واضح خالل  بشكل التعلیمیة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي، خاصة الفایسبوك

اآلونة األخیرة، فنادرا ما نجد شابا او فتاة ال یستخدمون الفیس بوك بل امتد األمر أیضا لیصل 

فلم یعد أمرا غریبا أن نجد أبناء الصف  الى األطفال الصغار في مراحلهم العمریة المبكرة،

أجهزة  الفیس بوك أو یجلسون أمامشبكات التواصل االجتماعي خاصة اإلبتدائي یستخدمون 

الكمبیوتر و یستخدمون األنترنت، و ذلك كمظهر إجتماعي یتناقض مع مفهوم الطفولة التي 

  .یجب أن تبقى بمنأى عن سلبیات مثل هذه اإلستخدامات التي لم تتواجد للصغار

ال تختلف انعكاسات استخدام : ومنه یتم رفض الفرضیة وقبول الفرض الصفري القائل

  .الجتماعي على العالقات األسریةاألبناء لشبكات التواصل ا
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شبكات التواصل ل استخدام األبناء تحتلف انعكاسات: مناقشة الفرض الرابع .4

  :االجتماعي على العالقات األسریة تبعا لمتغیر عدد ساعات االستخدام

انعكاسات استخدام االبناء  یوجد اختالف فيیتبین لنا ال ) 31(من خالل الجدول رقم 

وهذا  ،تبعا لمتغیر عدد ساعات االستخدامجتماعي على العالقات االسریة لشبكات التواصل اال

 .مع نتائج دراسة الهام بن فریج بالسعودیةما یتفق 

أمام  -صغیًرا وكبیًرا  -عدم َفهم النَِّسب العالیة في قضاء األبناء هو فالالفت للنظر       

  أنو هذا ما یفسر  لدى جمیع الدراسات، شبكات التواصل االجتماعي لساعات طویلة،

اإلنسان اجتماعي بطبعه؛ فإذا َضُعفت عالقته بأفراد أسرته، وجد البدیل في شبكات التواصل 

االجتماعي خاصة الفایسبوك، وُعَرف أنَّ هذه األجهزة حلَّت مكان األبوین لألبناء، لكثرة مكوث 

التعامل مع هذه الشبكات ُیضعف َعالقة األبناء  األبناء أمام هذه الشبكات والتفاعل معها، لكنَّ 

االكتئاب، وحب العزلة، واالنطوائیة، وَتِقل قابلیته : بوالدیهم، و تنتشر أمراٌض نفسیة بینهم؛ مثل

على قبول قیم المجتمع، وثوابت الدین، ویحل محلها قیم روَّاد وُمستخدمي شبكات التواصل 

عكس ذلك، فمن خالل الدراسة اإلحصائیة تبین لیة تبیِّن إال أن هذه الدراسة الحا،  االجتماعي 

ات هذه الشبك انعكاسقلة حدة لنا مكوث األبناء امام هذه الشبكات لساعات قلیلة، مما یفسر لنا 

على العالقات األسریة لألبناء، ویمكن ارجاع االسباب كما سبق وٕان ذكرت إلى الملل و البحث 

و یمكن القول أن للسیولة المالیة دور كذلك في تراجع عن الجدید لدى بعض المستخدمین، أ
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اجري في والیة الشلف وفي  %70االقبال على هذه الشبكات خاصة أن مكان اجراء الدراسة 

  .مناطق شبه نائیة أي أن قضیة االهتمام بهذه الشبكات و االقبال علیها قلیل جدًا لدى أبنائها

 :مناقشة نتائج دراسة الحالة .5

  :و مناقشة الحالة األولىتحلیل / 1.5

ینقلُب في لحظة .. فرٌح وأملٌ .. مأعاصیُر تنتاُب أمزجَته.. وأعصاٌب منفلتة.. حیاٌة ثائرة

.. مرحلة حرجة جدا.. إنها المراهقة ."ال أحد یفهمنا"شعاُرهم في هذه الحیاة ..إلى حزن ویأس

ُیِعیرون هذه المرحلة أيَّ اهتمام ربما ال یحسن األهل التعامل فیها مع األبناء، أو ال .. وخطیرة

ثالثة الى و قد قّسم المختصون في علم النفس مرحلة المراهقة !!..فینحدر األبناء نحو الهاویة

 : الى آخر، وهي  أقسام، وذلك بسبب اختالف فترة هذه المرحلة من مجتمع

  وتّتصف بتغیرات بیولوجیة سریعة عاًما  14 – 11مرحلة المراهقة األولى بین.  

  حیث یتم إكتمال التغیرات البیولوجیة عاًما 18 -14مرحلة المراهقة الوسطى بین. 

  حیث یتحول المراهق إلى راشد من جهة  عاًما  21-18مرحلة المراهقة المتأخرة بین

 .المظهر والسلوك

سنة فهي ضمن مرحلة المراهقة الوسطى حیث یتم فیها  17بما ان الحالة عمرها  و

اكتمال التغیرات البیولوجیة، و نلمح ذلك كذلك من خالل مظاهر سلوك الحالة، إذ تتسم الحالة 
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بـالعصبیة وحّدة التعامل و یمكن ارجاع السبب الى التغیرات الجسدیة التي تربكه وتقلقه إذ لم 

قادرا على النظر إلى نفسه على أنه طفل لكنه في الوقت نفسه ال یمكنه التكّیف یعد المراهق 

بسهولة مع صورة جسده الجدیدة التي تؤكد له بلوغه ونضوجه، وهنا ینشأ الصراع في داخله 

ویزید من . فیجد نفسه تائًها بین مرحلتي الطفولة والنضوج خصوًصا لدى حاالت البلوغ المبكر

األهل الذین هم أنفسهم لم یتمكنوا بعد من التكّیف مع صورة ابنهم  هذا االرتباك تصرف

فأحیانًا یفرح األهل كثیًرا بتحول الطفل ، ویسمع المراهق منهم عبارات مثل صرت . الجدیدة

كبیرا أو صرِت كبیرة، ولكنهم في الوقت نفسه ال یسمحون له بالتعبیر عن رأیه بحریة بحجة أنه 

ا سببا من أسباب عدم التوافق بین الوالدین و الحالة، وهذا خطأ یقع فیه ویعد هذال یزال طفًال، 

الكثیر من اآلباء بحجة شعورهم أن ابنهم المراهق صغیر وبالتالي لن یستطیع تحمل المسؤولیة 

وٕابداء الرأي، كما یخشى البعض منهم إذا تركوا أبناءهم یفكرون ألنفسهم أن یخطئوا ولكنهم 

النظرة المزدوجة توّتر المراهق، مما یزید من عناده  م من خطئه، فهذهینسون أن المرء یتعل

وعصبیته، ضف إلى ذلك سعي المراهق إلى االستقالل الذاتي وٕالى التحّرر من سلطة األهل 

والكبار لبناء شخصیته وهّویته الخاصة، و أول بوادر هذا االستقالل رفض كل ما یطلب األهل 

سلطة الكبار والقیم االجتماعیة، وهو یّتهم أهله والكبار بعدم التفهم  منه القیام به، والتمّرد على

وبالحد من رغبته في االستقالل الذاتي، ویتخذ هذا الرفض أشكاًال متنوعة، فعلى سبیل المثال 

أو كأن یعارض أساتذته gommer یرتدي ثیابًا قد یراها الوالدین غریبة اما الممّزقة او الممحیة 

حول إلى مهرج الصف أو زعیمه، وأحیانًا یكون إنطوائیا یمیل إلى الوحدة في المدرسة لیت
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والجلوس لساعات طویلة في غرفته مستغرقًا إما في استخدام الفایسبوك  أو سماع الموسیقى 

كما نجد لدیه رغبة جامحة في التجدید وتغییر العالم، ویرید أن یكون كائنًا مختلفًا . الصاخبة

 . أن یجّسد هذه الرغبة أمام الراشدینعن اآلخرین، ویتمنى 

عوامل عدیدة منها كله  و وراء هذا هذا السلوك الرافض بالعدوانیةو منهم من یصف 

أخرى خارجیة تؤدي إلى ظهوره فمن االسباب الداخلیة نجد األسباب الجسدیة، مثل  داخلیة و

وتشیر الكثیر . لغدة النخامیةالنشاط الزائد الناتج عن إفرازات بعض الغدد، كالغدة الدرقیة، أو ا

الذكور  تجعل المراهقین Testosterone التستوسترونمن الدراسات إلى أن زیادة هرمون 

كما أن السلوك العدواني یصدر  ،)89، 2012: بوشاشي سامیة (یستجیبون بطریقة عدوانیة

عن األفراد الذین یتسمون بإفراط أو ضعف في السیطرة على هدوئهم عند تعرضهم للمواقف 

ول عامل هو األسرة خاصة لما یتعلق األمر بأسلوب أ، أما عن العوامل الخارجیة فنجد الصعبة

فعندما یستعمل الوالدان فعدائیة المراهق هي نتیجة عنف الوالدین في تعاملهما معه، ; التربیة

العنف الجسدي لعقاب أبنائهما، ینشأ األبناء على مفهوم أن الضرب أو اإلساءة البدنیة هي 

طرق طبیعیة للتعبیرعن الفشل وأسلوب مقبول لحل المشكلة، هذا من جهة كما نجد من جهة 

بشكل عنیف مما  أخرى  ان تساهل أو تسامح الوالدین المبالغ فیه مع أبنائهما إذا ما تصّرفوا

یحّفز على تكرار السلوك،  وهذا ما یجعل العدوان شائعًا عندهم، زد الى ذلك التمییز في 

ن نعكس سلبًا على جو اُألسرة، كما أمما یسهم في توتر العالقات بینهم وی المعاملة بین األبناء

ین االبناء فیما بینهم، قد توتر العالقات اُألسریة سواءا بین الوالدین أو بینهما و بین األبناء او ب
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فمن خالل المقابلة التي اجریت مع أسرة الحالة یتضح لنا السلوك العدواني،  یؤثر في تعزیز

وبصفة إجمالیة یمكن رصد مجموعة من ذلك مما یزید من توتر العالقات داخل هذه األسرة، 

  . المؤشرات الهامة التي یستدل منها على توتر  العالقات داخل هذه االسرة

انتقلنا إلى أسرة الحالة التي نحن في صدد دراستها ، تبین لنا دور كال من  فمن خالل

األب واألم اللذان یعتبران عماد األسرة، فنرى األب منهمكا في مشاهدة التلفزیون إذ یهرع مسرعا 

إلى شاشته فور وصوله من عمله إلى البیت، فبدًال من متابعة دوره في تكوین األسرة ینحرف 

ها لساعات طویلة و هذا مما یساعد على تقطع العالقات األسریة تمامًا داخل باالبتعاد عن

األسرة ، حتى إننا نرى األب واألم واألبناء یجلسون معًا كاألصنام، أمام طاولة الطعام و ان 

تحدثا فقل ان الصراع قد بدأ بین الكل، والالفت لالنتباه ان األمر المتجادل حوله أمر تافه ال 

ال عالقة له بأمور األسرة و لكن ال یمكننا ان ننكر انها قد كانت سببا في حدة   اهمیة له و

المشكالت داخلها ، فمثال اثناء تواجدي مع االسرة استفتح االبن االكبر الكالم عن جاره الذي 

اشترى سیارة جدیدة و ذكر ان والده ساعده بمبلغ من المال ، فقاطعه األب منكرا ذلك و قال أن 

هي من ساعدته و لیس االب فأصر االبن على قوله وانكر قول والده فاشتد غضب زوجته 

االب هنا و بدأ الجدال و تعالت األصوات بین المتجادلین لدرجة انها سببت صداعا لدى األم 

فراحت هي األخرى تلوم األب أنه دائما سبب الخالفات و لم تتوقف عند هذا الحد بل زادت 

كما جاء على لسانها أن یملك سیارة و هم ال ) ابن البارح( كیف لجارها الطین بلة عندما قالت 

، فانتقل الجدال بعدما كان بین الوالد و ..)وانت تعرف تجیب غیر السعفة ( یملكون ذلك 
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االبناء الى الوالد واألم مما دفع باألبناء بالخروج من المنزل ثم تالهم االب مباشرة، و هنا 

مازلت صغیرة ( لدتها انها هي من زادت االمر حدة فالمتها االم قائلة تدخلت االبنة لتحدث وا

  ).كي تكبري وتدیري الدار تعرفي هدرتي

بین الوالدین تؤدي إلى انحراف األبناء، و یجعلهم  الشقاقات النزاعات وفكثرة مثل هذه 

من أبناء ال  یهربون من محیط األسرة إما بالعزلة واالنطواء بعیًدا عن الوالدین، فماذا نرجو

یجدون عطف األب وال اهتمامه ومسؤولیته، وال حنان األم وال عنایتها ومسؤولیتها؟؟، فمع 

غیاب ملجئهم الوحید یبدءون في البحث عن البدیل، وفي الغالب الرفقة هي البدیل في هذه 

الحالة تلعب دوًرا في تشكیل الجانب السلوكي لألبناء اما بإصالحه أو یحدث عكس ذلك ، 

فیتعلمون التدخین، السهر حتى الصباح خارج المنزل، الهروب من المدرسة، السرقة، الكذب، 

أي انحراف عام في السلوك واألخالق وفرض الرأي بعصبیة، عدم احترام من هم أكبر سن�ا، و 

  ).الفایسبوك( منهم من یلجا الى رفقة من نوع آخر 

إن األهل الذین یفضلون إعطاء األوامر وٕالزام أبنائهم بما یقولونه  یقول علماء التربیة

سیضطرون یوما إلى االصطدام بفلذات أكبادهم، الذین سیردون حتما في یوم من األیام بثورة أو 

لذلك فهم یشددون على أهمیة الحوار والمشاركة . غضب قد یصل بهم إلى إعالن كرههم لآلباء

  .ألبناء وآبائهم من شأنها تقریب المسافات فیما بینهمفي بناء عالقة صحیة بین ا
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ان كثیرة هي المواقف التي تتجنب فیها الحالة النقاش مع أمها وأبیها  كما نالحظ ایضا

ألنها ترى ان النقاش ینتهي عادة بمشاجرة، و أصبح الوالدین بالنسبة الیها أنهما ال یفهمانها، 

ماعي من االماكن األولى التي یلجأ الیها المراهق، وبهذا الخصوص نجد مواقع التواصل االجت

فإن راوادها   الفایس بوك والتویتر   موقع  لمواقعها وخاصة   ففى االحصائیات االخیرة) الحالة(

  االولیاء وحتى الواجبات المدرسیة  متنفسا بعیدا عن ضغوط  فیها  وجدوا  هم المراهقین، حیث

مع االنترنت،  هم وأثناء ساعات متأخرة من اللیل نجدهم  حتى و   االوقات  معظمفهم  وبالتالي

هذا ما نلمحه في تقدیر عدد الساعات التي تقضیها  و ذلك دون مراقبة من قبل الوالدین، و

فزیادة عدد الساعات أمام هذه الشبكة  بشكل مضطرد یتجاوز الحالة أمام شبكة الفایسبوك، 

حدود المعقولة عمومًا لمستخدمي هذه الشبكات، لدرجة الفترات التي حددتها الحالة لنفسها أو ال

هذا ما لمح الیه  ان الحالة ال تتذكر ابدا بالضبط المدة التي تقضیها في استخدام الفایسبوك، و

إذا لم تعرف كم من الوقت مر منذ استخدامك لهذه :" الدكتور نزار بن حسین الصالح بقوله 

استخدامك لهذه الشبكات غیر المعقول یؤثر على تذكرك الشبكات فإن ذلك یصبح مشكلة، فهل 

  ).2012:نزار بن حسین الصالح..."( ؟إللتزاماتك االسریة

و كذا  التي یستدل منها كذلك على توتر العالقات داخل االسرة من المؤشرات الهامة

( إهمال الحالة أداء الواجبات األسریة و الدراسیة  بسبب انغماسها في استخدام الشبكة 

، ویعد هذا سببا فرعي في نشوب الخالفات بین الحالة و أفراد األسرة، و ذلك )الفایسبوك

باعتبار ان استخدام الشبكة یعد سببا رئیسیا أدى الى اهمال الحالة ألدائها لدورها داخل االسرة 
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اكمل وجه، و الى تدني مستواها الدراسي و هذا ما یتفق مع الدراسة االمریكیة التي اجراها على 

أضرار تطبیق عن كشفت  إذ، في جامعة كیس و یسترون ریزیرف في والیة أوهایوالباحثون 

على صحة اإلنسان، حیث استنتجت الدراسة و الفایسبوك  ، "واتس اب"التراسل الفوري 

طالب المدارس الثانویة الذین یقضون معظم أوقاتھم في كتابة الرسائل النصیة على  أن

الشبكات االجتماعیة، معرضون لسلوكیات خطیرة، كالتدخین واالكتئاب واضطرابات   مواقع

غیرها من  و...2013دراسة سبتي بالریاض كذا و  ، األكل والغیاب المتكرر عن المدرسة

  .  الدراسات المشابهة

الشدیدان في حال وجود أي عائق لالتصال بالشبكة قد تصل  التوتر والقلقكما نالحظ 

إلى حد االكتئاب إذا ما طالت فترة االبتعاد عن الدخول وهذا ما یسمى بـالنموفوبیا 

Nomophobia  ) اإلسم هو اختصار لكلماتNo mobile phone phobia  والعبارة

تعني الشعور بالخوف من عدم وجود الهاتف المحمول أو فقدانه أو االبتعاد عنه ألكثر من 

یوم واحد، أو الوجود خارج نطاق تغطیة الشبكة، ومن ثم عدم القدرة على االتصال أو 

كما یصیب هذا الرهاب مدمني استخدام شبكات التواصل االجتماعي . استقبال االتصاالت

واإلحساس بسعادة بالغة وراحة نفسیة  )حملون انقطاع اتصالهم بشبكة اإلنترنتالذین ال یت

  )2013:مجلة لها( .حین یرجع إلى استخدامه المعهود

العصبیة و التذمر من الوضع االقتصادي لألسرة، وقد أظهرت دراسات في  زد على ذلك

علم النفس أن أولئك الذین یقضون معظم أوقاتهم على الفیسبوك غالبا ما یعانون من مزاج 
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التي  ،"المقارنة الصعودیة"والسبب هو أنهم یمارسون، دون إدراكهم، ما یسمى بـ . سيء

وٕاننا، بذلك، . على أنها مثالیة خالفًا لحیاتهم في الواقع لحیاة اآلخرین  من خاللها ینظرون

عن طریق القیام بالمقارنات التي تشعرنا » التنافر المعرفي«غالبا ما نحتاج للتعامل مع هذا 

وجدت دراسة ستانفورد لقسم علم النفس االجتماعي أن    وفي تأكید على هذه النظریة. باإلحباط

وانطلقت الدراسة بعد أن وجد الباحثون ان أحد  .عادة اآلخرینالناس عادة ما تفرط في تقدیر س

في    طالب الدراسات العلیا الحظ أن أصدقاءه الذین ینشرون أخبارا وصورا سعیدة عن حیاته

  .الفیسبوك یعربون في الواقع عن مشاعر الحسد االجتماعي، وهذا ما لمحناه لدى الحالة

لشبكات على الرغم من وجود بعض المشكالت استمرار الحالة استعمال هذه ا كما نالحظ

فهي على أیة حال تسعى لتأسیس حیاة منفصلة لها في  )كثرة الصراع داخل االسرة بسببها( 

بشكل عام، وهذا یؤثر على " المدمن"هذا العالم االفتراضي تهرب فیه من واقعها كما هو حال 

االسریة، وأخطر ما في األمر هو أن واقعها ویجعلها أكثر تعقیًدا وبرودة، وتتفاقم مشكالتها 

وجود العالم اإللكتروني الممتع الذي تهرب إلیه یفقدها الرغبة في إحداث تغییر أو تحسین 

  .حیاتها الحقیقیة فتزداد سوًءا كلما ازدادت استخداما او یمكننا باالحرى القول ادمانا

على النوم أو اإلستیقاظ منه بشكل مفاجئ والرغبة بفتح الفایسبوك  فقدان الحالة القدرة

أستاذ علم نزار حسین الصالح الخ، وهذا ما ذكره الدكتور ...أو رؤیة قائمة الموجودین علیه

النفس في جامعة الملك سعود أن من عالمات الوقوع في ادان شبكات التواصل االجتماعي 
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خرة إلنهاء مهمة أو عمل أو أرق بین البقاء حتى ساعة متهناك ففقدان القدرة على النوم ، ف

دراسة و بین التحقق للمرة األخیرة قبل النوم من شبكات التواصل االجتماعي من اجل الحفاظ 

  .على الدردشة

صحیة نتیجة االستخدام المفرط إلنترنت؛ كاألضرار التي تصیب  إصابة الحالة بأضرار

رة، أو األضرار التي تصیب العین نتیجة لإلشعاع الذي تبثه األیدي من االستخدام المفرط للفأ

و هذا ما لمحناه أثناء استخدام الحالة للجهاز تقوم بین الحین و االخر بحك  شاشات الحاسوب،

العینین كثیرا لدرجة انها قالت انها تحس بألم كبیر یمنعها من الرؤیة او النظر الى الجهاز، و 

الحالة على طبیب عیون ربما یكون هناك سبب آخر غیر  عند اقتراحنا على األب بعرض

فرفض الوالد و  ، ة كبیرة اتجاه أي شيءجهاز الكمبیوتر و خاصة ان الحالة تعاني من حساسی

االنترنت، و اهللا ما ندیه للطبیب لو كان نعرفو  بتْ خلیه یستهل، هذا الشيء كلو بسَ ( قال 

نیة التي ، أو األضرار التي تصیب العمود الفقري والرجلین نتیجة نوع الجلسة والمدة الزم)ینعمى

حیانا الى استخدام الهاتف النقال لكي ترتاح أالكمبیوتر، مما تضطر الحالة  أمامتقضیها الحالة 

  . و هي مستلقیة في الفراش

أن الحالة من مستخدمي الفایسبوك، بدرجة مبالغ فیها كثیرا، لدرجة  بق یتبن لناو مما س

حذَّر علماء وباحثون من إدمان الشباب أنه یمكننا القول عنها أنها مدمنة فایسبوك، وقد 

؛ حیث "الفیسبوك"وبالخصوص صفحة  - خاصة شبكة اإلنترنت  -واألطفال ألجهزة التكنولوجیا 
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هم االجتماعي، وتجعلهم یتعاملون مع أصدقاء افتراضیین، وقد كانْت إنها تعزلهم عن محیط

ُغرفة الدَّردشة في السابق المتنفَّس الوحید للشباب للتواُصل مع الشباب اآلخرین، حتى ظهر 

: ، وجعلهم أكثر إدماًنا لإلنترنت وأكثر عزلة عْن أسرهم؛ ألسباٍب عدیدة منها)الفیس بوك(

مستخِدم لشخصیته، وبأنه حاضر دائًما في اإلنترنت، إذ یعرض الفضول، ومحاولة إظهار ال

صوره، ویطَّلع على صور اآلخرین، كما أنه یكتب تعلیقات، ویطلع على آخرین وهذا یتطلَّب 

  .منه الكثیر ِمن الوقت، إلى درجة أنه ال یجد ُفرصة للحدیث مع أي شخص

لحالة على طریقة كالمها إذ نرى أن الوالدة كثیرا ما توبخ ا التناقض في التربیة

، و تخویفها بانها ستطلع األب على ذلك و لكن ألیس غریبا )السب( باستعمالها األلفاظ النبانیة 

  .أن نجد األب نفسه یستخدم هذه االلفاظ خاصة اثناء حدوث الخالفات بینه و بین الوالدة؟؟؟

دراسة زد على هذا كله نالحظ تدني تقدیر الذات لدى الحالة ، وهذا ما كشفت عنه 

حیث اشارت أن االفراط في الوقت الذي یقضیه االفراد على شبكة  ،2011كالبیدو و رفاقها 

، )2013: محمد الزیون، ضیف اهللا ابو صعیلیك( الفایسبوك یقترن بتدني تقدیر الذات لدیهم 

األسرة للحالة خاصة من قبل الوالد و ذلك بإسكاتها إذا تكلمت ، والسخریة احتقار زد على ذلك 

منها ومن طریقة حدیثها ، مما یجعل الحالة عدیمة الثقة بنفسها ، قلیلة الجرأة في الكالم 

  .والتعبیر عن رأیها
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بالمظاهر فقط فحسب رأیهم یظهر أن حسن التربیة یقتصر على الطعام  اهتمام الوالدان

الظهور أمام الناس بالمظهر الحسن، و أن  الدراسة المتفوقة ، و ، والشراب الهنيء الطیب و

   .ما یحتاجه االبناء المأكل و الملبس فقط ناسین بذلك الحاجات األخرى

بالسمات الشخصیة للحالة فإننا نجد أن هذه السمات منها ما یتوافق  أما فیما یتعلق

تماما مع ما ذكره الدكتور یوسف أبو الحجاج في ذكره للسمات الشخصیة لمستخدمي 

إن الذي یفضل استخدام الفایسبوك غالبا ما یكون فاقدا لإلنفعال السریع و " الفایسبوك، إذ یقول 

بقدر االمكان أن ال ینفعل إال ألسباب مهمة جدا، ولكن إذا  الغضب المبالغ كونه عاقال یحاول

حث على االنفعال و الغضب یفقد صوابه تماما و ال یمكنه أن یسیطر على تصرفاته ألن 

رأسه المرفوع و شكله الرسمي  لغضبه ردة فعل یجب التحسب لنتائجها فمشیته االنضباطیة و

یوسف ابو "( آراء اآلخرین و توجیهات الغیرو نادرا ما یتأثر بالعاطفة او ب...یوحي بذلك

  ).60، 2010:الحجاج 

  :تحلیل مضمون صفحة الفیس بوك الخاصة بالحالة/ 2.5

  :الخاصة بالحالة تبین لنا ان  لمضمون صفحة الفایسبوكتحلیلنا  اما من خالل  

 .الحالة تستخدم اسمها الحقیقي على الشبكة -

 .بعرضها على صفحتها هي معلومات حقیقیة كل المعلومات األخرى التي قامت الحالة -

 .قامت الحالة بعرض صورتها الحقیقیة على الصفحة  -
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كل الصور التي قامت الحالة بعرضها الفایسبوك هي عبارة عن صور تتعلق بالحالة و  -

 .بزمالئها في الصف الدراسي

 .بالنسبة ألصدقاء الحالة جلهم أصدقاء دراسة  -

عات التي تنتمي الیها الحالة على صفحة الفایسبوك أثناء تحلیلنا لمضمون المجمو   -

یظهر انها كلها مجموعات تتعلق بالدراسة و بمستوى الحالة الدراسي، خاصة ان الحالة 

 .تدرس بالثالثة ثانوي وهي مقبلة على اجتیاز امتحان البكالوریا

 .اما عن تسجیالت االعجاب فجلها تهتم بالموسیقى و الریاضة و السیاسة -

امها على الصفحة هي دااللعاب التي تقوم الحالة باستخیقات و فالم و التطبكل األ -

 .العاب عنف و قتل و خیال

بالنسبة للكتب التي اطلعت علیها الحالة و لقي اعجابا من قبلها ، كتب تتعلق بوصف  -

ألوان الحب ألنیس . ( علیهااألنثى و تفسیر و شرح لشخصیتها وكیفیة التعرف 

 )منصور

مت الحالة بنشره على صفحتها یتعلق بالجنس اآلخر، التشاؤم من الحیاة، كل ما قا -

امعطمها مؤقتبسة .( الحب، أقوال لبعض الكتاب الذین نبغوا في وصف و مدح األنثى 

 )من كتاب ألوان الحب ألنیس منصور

 ).بصفة یومیة( تؤمن بالحظ فهي كثیرة التطلع على صفحات االبراج  -
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صفحة الفایسبوك التي تولیها الحالة كل اهتماماتها نجد أن أثناء تصفحنا لمحتویات 

  :منها ما  یحتوي قیما تتنافى كلیا مع قیمنا 

 :القیم االجتماعیة  .1

فالبعض منها ما یحمل قیما اجتماعیة سلبیة خاصة تلك القیم التي یحملها عن األب ،  

هو یظهر دائما في یكون األب نافعا أو أن یحمل صورة جیدة، ففنادرا ما أكدت على أن 

على عكس ...صورة إنسان غیر مبالي بأبنائه، شدید العنف معهم، یفرق بینهم في المحبة

ة التركی تصورة األم التي یغلب علیها الطابع االیجابي دائما، وهذا ما نلمحه في المسلسال

   .اعجابا كبیرا من قبل الحالة  تلقی تيال

 : القیم االقتصادیة .2

االفالم و كذا الشخصیات التي لقیت اعجابا من قبل الحالة التي تنحدر تظهر كثیرا في 

من عائالت غنیة، والتي یتحرك أبطالها في مظاهر بذخ، تثیر في النفوس أحالما الرفاه 

، ي تبرز في ردة الفعل لدى المشاهداالقتصادي غیر الواقعي، ولعل مشاعر اإلحباط هي الت

حالة اإلحساس بالعجز وعدم القدرة على المحاكاة، في  وخاصة ان الحالة عادة ما تكون في

العیش الرغید، و من الشخصیات التي لقیت اعجابا من قبل الحالة نجد رادوان و هي شخصیة 

اجنبیة، وكذا الشخصیة العربیة كاظم الساهر فهي تحاول تقلیدها في طریقة اختیارها للباس و 

ام الحالة ببعض الجوانب السیاسیة وذلك من و نلمح كذلك اهتم. الحدیث و حتى في مشیتها
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و التعلیقات و ) رشید نكاز( خالل اعجابها بأحدى الشخصیات التي كانت مرشحة للرئاسیات 

تسجیالت االعجاب الكثیرة التي لقیتها هذه الشخصیة من قبل الحالة، فعند سؤالنا لها عن سبب 

  )كیفوكاینلو بالدراهم قدر یفرض روحو، كون جیت ( هذا كله 

 : القیم اإلنسانیة. 3

إن ما یؤكد على وجود قیم إنسانیة فكریة  سلبیة ببعض هذه األلعاب و التطبیقات و كذا   

تسویق العنف داخلها وكأنه  –  lostو  24خاصة المسلسالت األمریكیة  –االفالم  

لفقر، ولنیل الوسیلة الوحیدة لنیل السلطة والجاه، ولبلوغ السالم و التخلص من الشر، و من ا

  .الحق و القضاء على الظلم

 :القیم الدینیة .4

نادرة تماما ، فغالبا ما نجد الحالة تهتم بهذا الجانب، كأن تعرض صورا قرآنیة  فهي

، أو أدعیة ولكن الملفت لالنتباه هنا أننا لم نجد أي )صورة317صور فقط من مجموع 03(

عبارة عن صور و منشورات تتحدث عن  تسجیالت اعجاب تتعلق بقراءة القرآن كل ما یوجد

الجنس األخر فقط إما بمدحه او ذمه لذا نجد الحالة تركض وراء التعلیق و االعجاب بأي 

صفحة یتم عرضها من قبل الفتیات، زد الى ذلك بعض الرسائل التي یتم ارسالها للجنس األخر 

 .  تتنافى تماما مع االخالق الدینیة
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 : القیم الوطنیة . 5

یخص هذا الجانب نالحظ أن الحالة ال تلیه أي اهتمام أبدا إال القلیل منها عندما فیما 

یتعلق األمر بمبارایات الفریق الوطني فقط، نجد الحالة تعرض بعض الصور للفریق،  ال ننكر 

أبدا اال بعض االفالم التي تحمل بعض مالمح حب الوطن ، واألرض وصون حریته وكرامته و 

ولكن ال یمكن ان یخفى ..).وادي الذئاب(ضحیة في سبیله و االعتزاز بتراثهالدفاع عنه و الت

تحمل كذلك بعض جوانب الصراع داخل األسرة بین اآلباء و أبنائهم ، إذ یظهر علینا أنها 

اآلباء على أنهم هم السبب في زعزعت أمن الوطن، مستغلین في ذلك نفوذهم و ثراؤهم ، لكنهم 

رضون خططهم ومكائدهم، ومنها ما یحرض على السرقة وهذا امر یجدون أبنائهم دائما یعت

  .یتنافى مع قیمنا 

 :القیم األخالقیة .  6

قنا، خیانة زوجیة، ، إذ نجد نمطا غریبا في المالبس یتنافى مع أخالمنعدمة تماما

 .، المال هو كل شيء، عصیان للوالدین، كالم فاحش، موسیقىاغتصاب، سرقة، كذب، قتل

 :الوجدانیة –لشخصیة القیم ا. 7

نجدها بنسب قلیلة عند بعض األمهات فقط ، كضبط النفس، الصبر، المثابرة ، الطموح، 

عدم ) awakeفیلم ( و الشعور بالمسؤولیة، بینما نجد عند األوالد و األب كاالندفاع والتهور،

  .القدرة على ضبط النفس ، وعدم الشعور بالمسؤولیة
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 :القیم الجمالیة . 8

نجد ان الحالة مهتمة كثیرا بمظهرها  بنسبة أكبر كاالهتمام الزائد باألناقة وذلك لسبب 

و الطرافة وحسن الحدیث مع بعضهم البعض فقط ،خاصة مع . واضح یتفق علیه الجمیع

صراخ ، عنف، تذمر ، ( الجنس االخر  أما مع اآلباء في الواقع نجدهم عكس ذلك تماما 

  ...)انعدام االحترام

  :الثانیةتحلیل و مناقشة الحالة  / 3.5

ان المستوى الثقافي لألسرة واالنتشار الواسع ألجهزة اإلعالم ُیساهمان بشكل فعال في 

تنمیة وعي االبناء، وتوسیع مداركه بشكل فعال وُمتدرج، فالمعروف أن الطفل دائمًا یتأثر بالبیئة 

التعلیمي ألفراد األسرة یلعب دورًا كبیرًا المحیطة به وبأفراد أسرته التي یعیش معهم، فالمستوى 

الواعیة وجدت أن  بعض األسر المثقفة و، ففي خلق شخصیة الطفل وبنائه النفسي والتربوي

استخدامهم أفضل طریقة لحمایة أبنائها من مخاطر الشبكة هي متابعتهم و حتى مرافقتهم أثناء 

الحظت الباحثة اثناء تواجدها بمقهى ة، اذ لمحناه مع الحالة الثانیلهذه الشبكات وهذا ما 

االنترنت القدس دخول الحالة الى المقهى برفقة والدها دائما،  وهذا اتفاق او عمل یقومان به  

األب و الحالة، فنفس كل من وهذا ما صرح به   ،األبوین مع جمیع ابنائهم ولیس الحالة فقط

 اب مراقبة ابنه، كما قامو ابنتها و تولى األيء تقوم به األم مع ابنتها، حیث تولت االم مراقبة الش

حیث  االنترنتبوضع نظام داخل المنزل تنص مواده و قوانینه على شروط وآداب استخدام 
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التواصل  :ومن أهم ما نص علیه هذا النظامیعطي األبناء العهد بااللتزام بها على نحو مطلق، 

ت ن أن یدخلها االبناء وااللتزام بالوقالمستمر مع األبوین أو أحدهما بشأن المواقع التي یمك

االسم و اللقب : معلومات شخصیة ـ مثلعدم إعطاء ، و ام  الفایسبوكالمحدد لهم یومیا الستخد

كتابة الواجبات الیومیة  و تحضیر الدروس نهما، ألي شخص كان من غیر إذ المنزلعنوان أو 

، و الفایسبوك استخدام لها أهم من و كذا االهتمام باالخ األصغرو ذلك بمساعدة الوالدین، 

ص آخرین دون معرفة عدم إرسال صور خاصة بالحالة أو ألي فرد من أفراد األسرة إلى أشخا

یخالف  سيءیام بأي عمل عدم الق على الشبكة و محترمالتصرف بشكل ، و الوالدین بذلك

  .األخالق

العالقة الحمیمیة بین  داللة على وجود درجة ممتازة من التواصل ومثل هذه التعلیمات 

.. فرغم عمل الوالدین فهذا لم  یشغلهم عن أبنائهم مهما كثرت مسؤولیاتهم، األبوین و اوالدهما

بل لم یمنعهم هذا من  التعرف على أصدقائهم واألماكن التي یرتادونها معهم، كذلك متابعتهم 

مهات، و هذا یبین لنا أن في دروسهم، وهذا مما  یشعر األبناء باالهتمام من ِقبل اآلباء واأل

األسرة المثقفة المتعلمة ال تعاني من المشكالت نفسها التي تعاني منها األسرة غیر المتعلمة، 

ومهما تواجه األسرة المثقفة من مشكالت تكون الحلول لدیها أسهل بكثیر من األسرة غیر 

 .المتعلمة
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  : ویمكن القول

ان دخول العدید من االبناء شبكات التواصل االجتماعیة نتیجة الفراغ األسري وضعف 

العالقات الداخلیة داخل األسرة، وبالتالي یبحث االبناء عن البدیل لشغل الفراغ العاطفي خارج 

األسرة، ومنه تعد هذه الشبكات من الوسائل السهلة للحصول على العواطف خارج األسرة بشكل 

أثر بلیغ في حدة انعكاسات هذه له لدور التعلیمي للوالدین ا یمكننا ان ننكر ان عام ، و ال

ة على أن األسرة ما لمحناه من خالل الحالة الثانی هذا الشبكات على عالقاتهم داخل األسرة و

المثقفة المتعلمة ال تعاني من المشكالت نفسها التي تعاني منها األسرة غیر المتعلمة، ومهما 

  .ألسرة المثقفة من مشكالت تكون الحلول لدیها أسهل بكثیر من األسرة غیر المتعلمةتواجه ا

 :مناقشة الفرضیة العامة .6

طبیعة االنعكاسات التي یتركها استخدام االبناء لشبكات التواصل   . أ

 :االجتماعي على العالقات األسریة

یها من النتائج المتحصل علو من خالل  رتها الباحثة مع الحالتینجمن خالل المقابلة التي أ

لى ، تم التوصل  إبناء مستخدمي شبكات التواصل االجتماعيخالل الدراسة الكمیة حول األ

  :النقاط  التالیة

تواصل االجتماعي على شبكات الإستخدام األبناء لنعكاسات أكدت نتائج الدراسة تعدد إ .7

 :ي یمكن حصرها فیما یل ،یجاب و السلبالعالقات األسریة بین اإل
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 یجابیةاإلنعكاسات اإل: 

  سرة، لها بتوسیع عالقتهم مع أفراد األالمستخدمین بعض األبناء ساعدت

 .خوة أو اإلمع الوالدین سواءا أكان ذلك 

 سرهمبعض األبناء المستخدمین مع أفراد أتالحم  زادت من تعاون و. 

  بالمتعة   -مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي - بناء بعض األشعور

 .االرتیاح و االنسجام مع اخوتهم اثناء استخدامهم لهذه الشبكات و 

 ساعدت بعض المستخدمین في توسیع عالقتهم باالخوة. 

 كثر و فتح باب التفاهم فیما بینهمتقریب بعض المستخدمین من اخوتهم أ. 

لمستخدمین بهذه الشبكات، و یمكن إرجاع ذلك و هذا مما یدل على عدم تأثر هؤالء ا

سریة التي تترك بقیم التنشئة األبناء و تمسك بعض األالجزائري ثتها بالنسبة للمجتمع لى حداإ

یندمجون مباشرة مع  طبیع على شخصیتهم، و هذا مما یدل على ان بعض المستخدمین الت

فكار الدخیلة فیما یفرض علیهم المحافظة على هذه العالقات بصفتهم افراد العادات و األ

تنتمون الى هذه االسر، مما یفرض علیهم القیام بالواجبات التي تترتب عنها الحقوق، و هذا ما 

  .ببسكرة 2012/2013كوثر نوار خرخاشي اشارت الیه دراسة 

 االنعكاسات السلبیة:   
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لهذه الشبكات و المستخدمین بعض األبناء الخالفات بین ونلمحها في كثرة النزاعات و 

 :و یمكن لمحها في المؤشرات التالیة  بین أفراد أسرهم، 

  عاج و التوتر من محادثة أفراد االنز بالمستخدمین األبناء بعض شعور

 .مام هذه الشبكاتنهماكهم أثناء إلهم أسرهم أ

  مدة المكوث( .الشبكاتمام هذه أ هممن كثرة مكوثشكوى أفراد أسرهم( 

 شبكات التواصل مستخدمي ال لهم أي األبناءالمتتالیة  سرهمأفراد همات أتإ

 .أسرى لهذه الشبكاتاإلجتماعي على أنهم أصبحوا 

 

، دراسة 2000/2001دراسة كل من محمد لعقاب بالجزائر و هذه النتائج تتفق مع 

، دراسة حلمي 2001، دراسة الكندري و القشعان 2000، و دراسة ألن وزیزي 2009حسن 

جراها و الدراسة التي أ، دراسة روبرت كروت و زمالؤه، 2006، شعاع یوسف 2005ساري 

لبة الجامعات، دراسة میشل ثیر مواقع التواصل االجتماعي على طالعراقیون حول تأالطالب 

دراسة مریم نریمان نومار . 2013نة عمان دراسة شبكة االلوكة بسلط. 2010ون فانس

  ...2013دراسة سبتي بالریاض. 2011

خاصة شبكات یمكن إنكار االنعكاسات السلبیة التي تتركها الشبكة العنكبوتیة  ال نعم 

، لكن لیس لوحدها فقط، و إنما هناك األبناءالحیاة العالئقیة لدى في التواصل االجتماعي 
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أو تساعد الشبكة العنكبوتیة في ذلك  األبناء العالقات األسریة لدى على تنعكسوسائل أخرى 

كالهاتف النقال، الذي له آثار في حیاة الفرد سلبیة منها و إیجابیة، فأما اإلیجابیة منها فتتمثل 

في كونه سهل االستعمال وممتع في بعض األحیان خاصة األجهزة جد المتطورة التي تحمل في 

الجهاز إیجابیاته، فإنه ال یخلو من سلبیات لكن إذا كان لهذا . إلخ...مكوناتها من ألعاب مسلیة

تنجر من سوء أو إفراط في استعماله، فلم یعد اقتناء أحدث االبتكارت هاجسا، وٕانما تجدیدها 

بات أمرا مهما أیضا، بل أصبحت أیضا موضة وهوس یرغب ویتلهف الجمیع بامتالكها، وكذا 

دمات متنوعة و متجددة و ال االشتراك بمختلف ما تقدمه شركات االتصال من برامج و خ

  .)2013: یوسف خوجة/ طاوس وازي (.تحدها الحدود

إن الحد الفاصل بین إیجابیة وسائل االتصال " دالیا حنفي / قول الباحثة النفسیة أوت

الحدیثة أو سلبیتها یتحدد وفقا لطبیعة االستعمال وٕاذا ما كان في الحدود الطبیعیة أم إدماًنا، 

على تعاطي مواد لها تأثیر معین على الجسم، وٕانما هو حالة االعتمادیة  فاإلدمان ال یقتصر

وعدم االستغناء عن شيء ما، والشعور بالحاجة إلى المزید لحصول اإلشباع، وترتب 

إذا أردنا معرفة تأثیر استخدام تقنیات االتصال على " : وتضیف، ".اضطرابات في السلوك

فال یمكننا إصدار حكم عام، فاألمر یعتمد أساًسا السلوك االجتماعي والعالقات األسریة 

وبالدرجة األولى على حجم االستخدام، وعدد الساعات التي ینفقها الشخص مستخدًما 
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وهي أول من " كیمبرلي یونج"، وفي نظر عالمة النفس األمریكیة "للموبایل أو لشبكة اإلنترنت

 .ة أسبوعیا هو مؤشر اإلدمانساع 38اهتم بإدمان اإلنترنت، فإن استخدامه ألكثر من 

بناء لشبكات التواصل االجتماعي جاء كموقف استخدام معظم األكما یمكن ارجاع سبب 

للهروب من مجموعة المشاكل التي تسود أسر هؤوالء المستخدمین، و یمكن حصر هذه 

 ): استخدام شبكات التواصل االجتماعي( المشاكل التي تلعب دورا في وجود الظاهرة 

 م المكان الهادئ داخل البیت انعدا. 

 الشجار الدائم بین الوالدین. 

 شعور بعض االبناء بوجود عائق بینهم و بین والدیهم. 

  المشاكل الشخصیة حولعدم استطاعة بعض االبناء مناقشة الوالدین. 

  االب او االم( دیكتاتوریة أحد الوالدین.( 

 بناء و كأنهم ما زالوا صغارا، ألمیع األمور الخاصة باالتدخل المستمر للوالدین في ج

 .و عدم معاملتهم كأشخاص كبار ناضجین

 عدم احترام رأي االبن. 

 بالیأس و االحباط، إذ أثبتت ناء یفتقدون للقدوة الصالحة مما أصابهم بعض االب

تمین بتأثیر القدوة على محیط احدى الدراسات العلمیة التي قام بها فریق من المه

من الشباب یوجد لدیهم  %91.10، أن نحو 2008اكتوبر ء و الشباب في النش

لیس لدیهم قدوة یقتدون بها،  %02.50من یتخذونه قدوة على وجه العموم، وان 
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فالمهم ان الغالبیة العظمى من الشباب لدیهم قدوة و هو ما یشیر الى ضرورة ان 

  ).37، 2009:یوسف ابو الحجاج( تكون القدوة صالحة 

نعكاسات من مستخدم الى آخر  و تتفاوت حدة هذه االنعكاسات التفاوت في نسب اال .8

 .على العالقات االسریة من أسرة الى أخرى

و هذا ما یتفق مع ما جاء في النظریة التفاعلیة الرمزیة على أن هناك انعكاسات و نتائج 

ة للعالقات األسریة وهذه االنعكاسات قد تكون ایجابیة أو سلبیة و ذلك استنادا على طبیع

  .العالقة االنسانیة  القائمة بین االفراد في المؤسسة او المنظمة االجتماعیة

  :خالصة 

إألى عرض أهم النتائج المتحصل علیها من خالل تم التطرق في هذا الفصل       

الدراسة المیدانیة، كما تم عرض حالتین هما بمثابة دلیل على طبیعة انعكاسات استخدام األبناء  

االجتماعي على العالقات األسریة، كما تطرقت الباحثة كذلك في دراستها هذه  لشبكات التواصل

لدعم أكثر لنتائج المتحصل علیها بتحلیل المضمون، وذلك بهدف معرفة ما تحتویه هذه 

الشبكات و عن مدى تأثیر هذا المحتوى على طبیعة سلوك المستخدم مع أسرته مما ینعكس 

 .هذا األخیر على عالقاته معهم
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    :خاتمة

بدأت في االضمحالل االنسان اجتماعي بطبعه تتراجع و  نأ :القائلة أصبحت المقولة

 ینجذب ألحدث وتكنولوجي بطبعه، اذ أصبح ینبهر و فال بأس أن نقول الیوم أن االنسان 

المشاعر، فأصبح الى التغدیة الراجعة وتبادل األفكار و  افتقارهاأذكى وسائل التحاور و 

االتصال یقتصر على الجمل القصیرة بین أفراد االسرة الواحدة التي تقتضیها الضرورة، 

فعوض أن یتحاور المراهق مع أمه أو أبیه على رغباته أو مشكالته الدراسیة و العاطفیة، 

و كأن   لساعات عدیدة   chat »  الشات  « فانه یفضل التوجه و االنخراط في عالم

/ د.( البحث عن الحلول لمشاكله في العالم االفتراضي ألفضل من البحث في العالم الواقعي

  )عادل یوسف خوجة/أ  .طاوس وازي

سر الجزائریة عند كال االجتماعي وجودها الفعال وسط األ لقد اثبتت شبكات التواصل

العمریة و المستویات التعلیمیة ، و اصبح استخدامها الجنسین و على مستوى جمیع الفئات 

صبحت هو یستخدمها، و أر بمرور الوقت و یشغل مستخدمها ساعات عدیدة من دون أن یشع

فرزت بعض االنعكاسات السلبیة التي األسریة واسعة النطاق مما أ انعكاساتها على العالقات

، المراهقینمنهم  أبنائنا  خاصة ن وجودها یتسع لدىیتوجب علینا االنتباه  لها خاصة ا

بسبب التفوق الغربي في العلوم والصناعة والتكنولوجیا، فیخلط النبهار بالثقافة الغربیة، كا

، متفوق علینا في كل شيء الغربشبابنا بین القیم الغربیة والتكنولوجیا الغربیة، ویظنون أن 
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متقدم تكنولوجیًا فقط ومتأخر في  الغربحتى في القیم والتقالید والعادات، وفي الحقیقة ، 

، إذ نالحظ تأثر بعض أبنائنا الشدید )الروحیة ، واألخالقیة ، واالجتماعیة(الجوانب األخرى 

بالثقافة الغربیة التي ال تتفق في الغالب هي والتصور اإلسالمي األصیل، وهو ما یهدد ثقافة 

فإذا نظرنا إلى واقعنا نجد من بعض و حتى عالقاتها األسریة، األمة وهویتها اإلسالمیة، 

كتقلیدهم في أبنائنا من تنكر لثقافته وعاداته، وانساق وراء القیم ومظاهر السلوك الغربیة، 

ناهیك عن تلك  االنعكاسات "...القزع"الكالم، وقصات الشعر الغریبة مثل ما یسمى اآلن 

  .التي تأتینا من جرائها على العالقات داخل االسرة

ن كانت نسب ضئیلة لكنها نسب  یجب أال یستخف بدالالتها االجتماعیة ا و حتى و

شبكات التواصل االجتماعي على احداث تغییر سلبي على حیث تعتبر مؤشرا على قدرة 

زعزعة عملیة تفاعلهم مع اسرهم، في عالقة المستخدمین بأسرهم و هذا مما یدل على قدرتها 

على حیاة و مستقبل  بكات التواصل االجتماعي شخطورة   ندرك فعالمن هنا البد لنا أن 

فهي تعمل على اتساع الفجوة بین االباء و  ، أو شباباسواء كانوا أطفاال أم مراهقین ،أبناءنا

فتختفي العالقة القائمة على حرارة  ، االسري  االبناء وتقضي على كل أشكال االتصال

 .بالجمود و النزاعاتالمشاعر و صدق االحاسیس و تحل محلها تلك التي تتسم 

لك حینما نساعد و نشجع ابناءنا على استخدام و التحكم في ولعلنا نساهم في ذ

مفخرة لنا الى درجة اننا نهدیه في عید میالده أو حین  ذلك بل یعتبر استخدام هذه الشبكات
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الخ من أنواع وسائل .....جیدة جهاز كمبیوتر أو هاتفا نقاال   حصوله على نتائج دراسیة

، فنحن نهدیهم رفاق جدد بعدما كنا كتابا أو قاموسا أو موسوعة علمیةعوض ‘ التكنولوجیا

هم موجودون معنا داخل بیوتنا و هم نخاف علیهم من رفاق المدرسة والشارع، فالیوم 

  ...باألحرى یكادون یشاركوننا في كل شيء

بعیدین عن احدى ممیزات العصر  ابنائنابقاء أال نعني بذلك  لكذو رغم ، و لكن

تقیید حریتهم من التفاعل و نتشار المذهل لوسائل التكنولوجیا، الحدیث المتمثل في اال

و لكن البد لنا من  ف یوصفون بالغباء و الجهل،نهم سو الاالجتماعي عبر هذه الشبكات 

  .و هذا هو المقصودفي طریقة استخدامها  همرشادا

ال توجد مشكلة مهما كانت معقدة إال ولها عدد من الحلول، ال شّك أّن الدور 

اإلیجابي لشبكة التواصل االجتماعي  تفوق الدور السلبي بأضعاف مضاعفة، إال أننا ُجبلنا 

وجود مثل وُخلقنا على انتقاد األشیاء، وال ننظر إال إلى النصف الفارغ من الكأس ، أال یكفي 

منها  خذ واحدة،  لنأبلحظة أمام عینینا  العالم كله بمعارفه وعلومه تجعل يالت هذه الشبكات

أال یكفي أن   قف جانبًا؟وثقافة ثم نمن علم وأدب  أال یكفي أن نأخذ حاجتنا  كل ما هو مفید؟

    ؟هذه الشبكاتستخدام علمهم أسس وقواعد إنأخذ دور المعلم والمرشد في أسرنا كي ن

  : ذلك بـ  و



  :مةــــاتــــــخ

 

 
299 

ستخدام شبكات التواصل االجتماعي عن طریق بالجانب السلبي إل بناءاألتوعیة  -

   .وسائل اإلعالم المختلفة 

بناء بضرورة االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي بشكل األنشر الوعي لدى  -

وذلك ، إیجابي عن طریق المحاضرات والمنشورات و عن طریق وسائل اإلعالم كذلك

  .ذه الشبكات من حیث االستخدامبالبحث عن الوجه المشرق في ه

انعكاسات تفعیل لغة الحوار والتفاهم بین اآلباء واألبناء ما قد یقلل بشكل كبیر من  -

 .هذه الشبكات

تفعیل دور األسرة في الرقابة على األبناء في حاالت امتالك الهواتف النقالة خاصة  -

ما تنتجه هذه المراهقین، وتوجیههم الوجهة الصحیحة أثناء استهالك واستقبال 

 .الوسائل

تنظیم الوقت، وحسن توزیعه دون أن یغلب الوقت الذي یخصص الستهالك ما  -

  .تطرحه هذه الشبكات على حساب الواجبات وااللتزامات داخل االسرة

ضرب القدوة الطیبة والحسنة لألبناء بتصرفاتهم وسلوكهم الیومي فتسود بذلك قیم  -

  .أخالقیة ُمثلى داخل إطار األسرة

على اآلباء واألمهات منح أبنائهم المزید من وقتهم، ألنهم بحاجة إلى اهتمامهم  -

ورعایتهم ودعمهم ونصائحهم، جیل الیوم هم رجال المستقبل واالهتمام بهم من أجل 

 . تكوین جیل جید یحمل معنى الحضارة والقیم واألخالق
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من الحیاة،   البد أن نتذكر أن اإلنترنت و مواقع التواصل االجتماعي هي جزء -

ولیست الحیاة كلها، فال نصرف أوقاتنا كلها و نحن  نحدق النظر بالجهاز؛ بل 

  .فلنجعل لنا متعة في الحیاة الیومیة بعیًدا عن عالم اإلنترنت

  : خالصة القول و 

 انعكستالشبكات االجتماعیة وبخاصة الشبكات االجتماعیة التفاعلیة كالفایسبوك 

المراهقین والشباب، على الرغم من  أبنائها كبیرا على األسرة الجزائریة وخصوصا بین  انعكاسا

االستفادة التي حققتها األسرة الجزائریة بالفعل مما توفره الشبكات االجتماعیة الحدیثة من 

على الترابط واالتصال األسري والعالقات  انعكستنها إال أآفاق وتطبیقات واعدة، 

یة بین األفراد، ولكن ال یمكن الجزم بأن الشبكات االجتماعیة هي السبب االجتماعیة السو 

ولكنها بالتأكید أحد العوامل التي ساهمت  ، الرئیسي في التأثیر على العالقات داخل االسرة

سریة و مدى الترابط فیما الخالفات األلتنشئة االجتماعیة و في ذلك الى جانب عوامل أخرى كا

من الضرورة وجود جهات تهتم بهذا الجانب وتقوم بنشر الوعي لتجنب بالتالي فانه  ،بینها

التفاعل السوي بین  الوقوع في مخاطر الشبكات االجتماعیة لتدعم تحسن العالقات األسریة و

 .تكثیف الجهود للتقلیل من سلبیات هذه الشبكات و علینا جمیعااألفراد 
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  .ةبیومي محمود ، كلمات عربیة للترجمة و النشر ، ، القاھر ترجمة حسام 
مناھج و أسالیب البحث ): 2000(ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم .15

 عمان. دار صفاء للنشر و التوزیع. 1ط.-النظریة والتطبیق -العلمي

العالقات االسریة بین ). 2009.( زینب محمد حقي، نادیة حسن ابو سكینة .16

 .دار خوارزم العلمیة: جدة). 1(ط  .النظریة و التطبیق

. االرشاد االسري و نظریاتھ و اسالیبھ العالجیة). 2000( . سعید حسني العزة .17

 .مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع: عمان، االردن). 1(ط

دار النھضة العربیة للطباعة و . األسرة و الحیاة العائلیة): 1984(سناء الخولي  .18

 ). ط .د( لبنان، . بیروت. النشر

: القاھرة.  علم االجتماعنظریات معاصرة في ). 2010: (شاكر حسین الخشالي .19

 .مكتبة االنجلو المصریة

دار السالم للنشر و : القاھرة). 1(ط. مسار االسرة). 2009: (عبد الكریم بكار  .20

 .التوزیع

مقوالت قصیرة في العالقة بین  –الحیاة االسریة ). 2011: ( عبد الكریم بكار .21

 .و التوزیع و الترجمةدار السالم للنشر : القاھرة). 1(ط.-الزوجین وتربیة االبناء

عمان ، ). 1(ط . العالقة الذكیة داخل االسرة). 2007.( عبد اللطیف حسین فرج .22

 .دار الحامد للنشر و التوزیع: االردن

االسرة على مشارف ). 2000. ( عبد المجید سید منصور، زكریا احمد الشربیني .23

دار الفكر : ةالقاھر). 1(ط . االدوار و المرض النفسي و المسؤولیات :21القرن

 .العربي
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المنظور النسقي : االرشاد و العالج النفسي االسري). 1999. ( عالء الدین كفافي .24

 .دار الفكر العربي: القاھرة). 1(ط. االتصالي

ادب الكالم و اثره في بناء العالقات االنسانیة في ).2005.( عودة عبد عودة عبد هللا .25

 .ر النفائس للنشر و التوزیعدا: عمان، االردن).1ط.(ضوء القرآن الكریم

وجھة نظر  - مھددات االسرة المعاصرة). 2004. ( فاطمة عبد الرحمان عبد هللا .26

مجلة جامعة القرآن الكریم و العلوم  -اسالمیة في التكوین و العالئق و االثار التربویة 

 .09العدد .االسالمیة

. العلمي أسس و مبادئ البحث): 2002(فاطمة عوض صابر، میرفت علي خفاجة .27

 .القاھرة. االسكندریة.مكتبة و مطبعة االشعاع الفنیة. 1ط

علم النفس االجتماعي رؤیة ). 1999: (فؤاد البھي السید، سعاد عبد الرحمان   .28

 .دار الفكر العربي : القاھرة. ط/د .معاصرة

. ط/د. -حقیبة تدریبیة اكادیمیة -فقھ االسرة). 2008. (محمد بن عبد العزیز العقیل .29

مركز التمنیة االسریة دبلوم االرشاد االسري المعتمد بمركز التدریب و : ودیةالسع

 .خدمة المجتمع بكلیة المعلمین بجامعة المللك فیصل

، دار الفكر للنشر و اآلباء و تربیة األبناء): 1990(محمد عبد الرحیم عدس  .30

   .األردن –عمان  .الطباعة والتوزیع

مكتبة الرسالة : االردن، عمان ).2(ط . االسالماالسرة في ).1989.( محمد عقلة .31

 .الحدیثة

تحلیل التوافق الزواجي و : علم االجتماع االسري). 2010. ( محمد نبیل جامع .32

 .دار الجامعة الجدیدة للنشر: القاھرة.ط/د. العنف االسري

دار النھضة .نظریات االتصال): 2006(مرفت الطرابیشي، میرفت عبد العزیز .33

 .ھرةالقا. العربیة

أسس البحث العلیم إلعداد الرسائل ): 2000(مروان عبد المجید إبراھیم .34

 .األردن. مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع.1ط.الجامعیة

التربیة : الوالدیة اإلیجابیة -  الحاجات النفسیة للطفل): 2001(مصطفى أبو سعد .35

سلسلة نحو منھج إسالمي لرعایة  -اإلیجابیة من خالل إشباع الحاجات النفسیة للطفل 

   .االردن.الطفل 

. قراءات معاصرة في نظریة علم االجتماع).2002: ( مصطفى خلف عبد الجواد .36

  .مركز البحوث و الدراسات االجتماعیة: القاھرة

النظریة و  - المنھج). 2008: (م ، بھاء الدین السید نجار منصور احمد عبد المنع .37

 .مكتبة االنجلو المصریة: القاھرة). 2( ط .-النموذج و التحدیات
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: عمان، االردن. ط/د.البناء االجتماعي لالسرة). س/د. ( موسى عبد الفتاح تركي .38

 .المكتب العلمي للنشر و التوزیع

الشركة : القاھرة). 9(ط .االسريعلم االجتماع ).2009.(نخبة من المتخصصین .39

 .العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات

الجماھیریة اللیبیة، ط، /د، األسرة والزواج ).1998: (الوحیشي أحمد بیري .40

  .منشورات الجامعة المفتوحة  :طرابلس

دار : القاھرة. ط/د. الشباب و التوتر النفسي). 1977: ( یوسف مخائیل اسعد .41

 .النشر و التوزیعغریب للطباعة و 

بیت  . اإلدمان على اإلنترنت :)1998(هاني أحمد ثلجيترجمة . یونغ، كیمبرلي .42

  .األفكار الدولیة، عمان

 

  :رسائل الماجیستر و الدكتوراه   .ج 

اضطراب التفاعل االسري و عالقتھ بجناح ). 2005: (اسماء السید عبد السالم .1

الماجیستیر في اآلداب تخصص علم رسالة ماجیستر منشورة لنیل شھادة . االحداث

 .جامعة الزقازیق.كلیة االداب : القاھرة. النفس

أثر استخدام االنترنت على العالقات ): 2004( إلھام بنت فریج بن سعید العویضي .2

مذكرة ماجیستیر منشورة في . األسریة بین أفراد األسرة السعودیة في محافظة جدة

كلیة التربیة لإلقتصاد المنزلي و .المنزل االقتصاد المنزلي تخصص السكن وادارة

 .المملكة العربیة السعودیة. جدة.التربیة الفنیة 

المرأة ومظاھر تغیر النظام االبوي في االسرة ). 2008/2009: ( بلقاسم الحاج .3

دراسة میدانیة وصفیة الھم مظاھر التغیر االجتماعي في الوسط  -.الجزائریة

جامعة الجزائر بن . ر منشورة في علم االجتماعمذكرة ماجیست. -الحضري للعاصمة

  .یوسف بن خدة 

دراسة میدانیة  – عالقة االسرة بانحراف المراھق). 2004/2005: (بلمولود جمانة .4

مذكرة ماجیستیر منشورة لنیل شھادة . بمركز اعادة التربیة بوالیة قسنطینة

جامعة . مغرافیاقسم علم االجتماع و الدی. الماجیستیر في علم اجتماع التنمیة

 .قسنطینة

عمل الزوجة و انعكاساتھ على العالقات ). 2003/2004. ( بن زیان ملیكة .5

مذكرة ماجیستر منشورة مقدمة . -دراسة میدانیة بجامعة منتوري بقسنطینة - االسریة

فرع علم النفس . لنیل شھادة الماجیستیر في علم النفس تخصص علوم التربیة 

 .قسنطینة. معة منتوريجا. االجتماعي و االتصال
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السلوك العدواني وعالقتھ بالتوافق النفسي ).  2012/2013(بوشاشي سامیة  .6

 - دراسة میدانیة بجامعة مولود معمري بتیزي وزو -االجتماعي لدى طلبة الجامعة

جامعة مولود . مذكرة ماجیستیر منشورة في تخصص علم النفس االجتماعي

 .تیزي وزو. معمري

دراسة  -التحضر و تغیر االدوار االسریة). 2008-2007( : حمرا كروا حمید .7

مذكرة ماجیستر . - بمدینة عزابة والیة سكیكدة) دیار الزیتون( میدانیة بالحي الشعبي 

 .قسنطینة. جامعة االخوة منتوري. منشورة في علم االجتماع

االجتماعي إدمان االنترنت عند الشباب وعالقتھ بمھارات التواصل : ُروال الحمصي .8

 .pdf، دمشق ،2009، تشرین ،انیة على عینة من طالب جامعة دمشقدراسة مید

إدمان االنترنت و عالقتھ بالتوافق النفسي ): 2010( سلطان عائض مفرح العصیمي .9

مذكرة ماجیستیر في العلوم . االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض

كلیة الدراسات العلیاقسم . العربیة للعلوم األمنیةجامعة نایف . االجتماعیة منشورة 

 .الریاض.العلوم االجتماعیة

رسالة ماجیستر .الحوار بین االباء و االبناء). 2010/2011. ( كروش كریمة .10

 .جامعة وھران. تخصص ارشاد وتوجیھ. منشورة

 -آثاره - أنواعھ، ضوابطھ( التواصل االجتماعي): 2011(ماجد رجب العبد سكر .11

مذكرة ماجیستر منشورة في التفسیر و علوم . دراسة قرآنیة موضوعیة - )معوقاتھ

 .فلسطین.غزة.الجامعة االسالمیة.القرآن

 تأثیر شبكات التواصل اإلجتماعي على جمھور المتلقین .)2012(محمد المنصور .12

،رسالة ،"العربیة أنموذجاً "دراسة مقارنة للمواقع اإلجتماعیة والمواقع اإللكترونیة

ماجیستیر منشورة في االعالم واالتصال ، مقدمة الى مجلس كلیة اآلداب و التربیة 

 .ة العربیة المفتوحة في الدانماركباألكادیمی

أثر تكنولوجیا االتصال الحدیثة على أنماط االتصال ). 2003.(نرمین حنفى  .13

 قسم اإلعالم وثقافة. رسالة ماجستیر -دراسة مسحیة مقارنة   -األسرى فى مصر

 .الطفل ، معھد الدراسات العلیا للطفولة ، جامعة عین شمس 

المشكالت النفس اجتماعیة و االنحرافات ): 2011(یعقوب یونس خلیل األسطل .14

مذكرة  .السلوكیة لدى المترددین على مراكز األنترنت بمحافظة خان یونس

. غزة. بالجامعة االسالمیة " ارشاد نفسي" ماجیستیر منشورة في علم النفس 

 .فلسطین
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 : ملتقیات و ندوات علمیة   .د 
 :االستخدام المفرط لوسائل االتصال الحدیثة من طرف األفراد"إبراھیم بعزیز،   .1

تأثیرات وسائل "الوطــني األول ، ورقة قدمت في الملتقى "اآلثار و االنعكاسات

 م2010سطیف، –جامعة فرحات عباس " اإلعالم الجدیدة على األفراد والمجتمعات

الشبكات االجتماعیة :  ھبھ محمد خلیفة عبد العال/  أمینة عادل سلیمان السید .2

اإلستخدام لموقع  دراسة شاملة للتواجد و(،  وتأثیرھا على األخصائي والمكتبة

للمشاركة في  بحث مقدم للجمعیة المصریة للمكتبات والمعلومات ،)الفیس بوك

-5في الفترة مابین  والمعلومات في مصرالمؤتمر الثالث عشر ألخصائي المكتبات 

المكتبة " تحت شعار  "المكتبة والمجتمع في مصر " تحت عنوان  2009یولیو  7

 ."صناعة الحیاة

العولمة الثقافیة و تأثیراتھا على ھویة ): 2012(محمد مزیان/ امینة یاسین بلقاسمي .3

االنسانیة و  مجلة العلوم .-دراسة تحلیلیة -الشباب و المراھقین الجزائریین

 .2012جوان . 08العدد .االجتماعیة 

ورقة . الشبكات االجتماعیة و بناء النضال االفتراضي): 2012( ایمان بن دعدوش .4

األوروبي حول تمكین الشباب و منظماتھم و دعم  - مقدمة إلى المؤتمر العربي

مارس  24-22. مبادرات المجتمع المدني في الدول العربیة جنوب البحر المتوسط

 . مالطا. 2012

دور شبكات التواصل االجتماعي في تحقیق  :تحسین منصوررشید منصور .5

ورقة مقدمة ، نة في النوع االجتماعيدارسة مقار ،احتیاجات الشباب األردني

االعالم "للمنتدى السنوي السادس للجمعیة السعودیة لالعالم واالتصال،

جمادى  24-22الریاض، - ،جامعة الملك سعود"التحدیات النظریة والتطبیقیة..الجدید

 .2012أبریل  15-14ھـ الموافق  1433االولى 

تماعي في حفز المواطنین االردنیین دور التواصل االج): 2012(حاتم سلیم العالونة .6

ورقة  .دراسة میدانیة على النقابیین في اربد. في المشاركة في الحراك الجماھیري

اإلعالم "مقدمة في المنتدى السنوي السادس للجمعیة السعودیة لإلعالم واالتصال 

أفریل  15/16.الریاض –جامعة الملك سعود " التحدیات  النظریة والتطبیق.. الجدید 

2012. 

أثــر شــبكات العالقــات اإلجتماعیــة التفاعلیــة باإلنترنــت  :)2009(حســن أشــرف جــالل  .7

 .ورسائل الفضائیات على العالقات اإلجتماعیة واالتصـالیة لألسـرة المصـریة والقطریـة
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، الجــزء الثــاني، فبرایــر، كلیــة "األســرة واإلعــالم وتحــدیات العصــر"المــؤتمر العلمــي األول 

  .القاهرة اإلعالم، جامعة

معوقات التواصل االیجابي داخل األسرة و ): 2013(غربي صابرینة/ رویم فایزة .8

: الملتقى الوطني الثاني حول . -اقتراح برنامج للتواصل مع األبناء - سبل التدخل

، جامعة قاصدي مرباح 2013أفریل  09/10االتصال و جودة الحیاة في األسرة أیام 

 .قسم العلوم االجتماعیة/االجتماعیة ورقلة، كلیة العلوم 

اآلثار النفسیة واإلجتماعیة إلستخدام الشباب المصري لمواقـع ، )2009(زكریا نـرمین  .9

األســرة واإلعــالم وتحــدیات العصــر،  حــول المــؤتمر العلمــي األول .الشــبكات اإلجتماعیــة

  .الجزء الثاني، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة

الشبكات االجتماعیة و تأثیرھا على : )2009( محمد خلیف سلیمان أمینة عادل، ھبة  .10

بحث مقدم للجمعیة  .دراسة شاملة للتواجد و االستخدام لموقع الفیس بوك - المكتبة

المؤتمر الثالث عشر ألخصائي المكتبات و : المصریة للمكتبات و المعلومات

 .2009یولیو  07-05المعلومات في مصر 

االجتماعیة والنفسیة الستخدام الشباب المصري اآلثار  ):2009(نیرمین خضر .11

ر ورقة مقدمة لمؤتم .-دراسة علي موقع الفیس بوك -لمواقع الشبكات االجتماعیة

جامعة  .كلیة اإلعالم  .المؤتمر الدولي األول .األسرة واإلعالم وتحدیات العصر

   .2009لفبرای 17 -10الفترة من  .القاهرة 

 :مجالت علمیة   .ه 
تأثیر االتصال عبر األنترنت في العالقات االجتماعیة، : )2008( ساريحلمي خضر  .1

، 2+1، العدد 24معة دمشق، المجلد مجلة جا دراسة میدانیة في المجتمع القطري،

 .دمشق

إدمان الفیس بوك وعالقتھ بالتوافق األسري للطالب ): 2014( عبد الكریم سعودي .2

مخبر .ة دراسات نفسیة و تربویةمجل -دراسة على عینة من طلبة بشار –الجامعي 

 .2014دیسمبر  13عدد .تطویر الممارسات النفسیة و التربویة
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شبكات التواصل دور ):2013(زھیر یاسین الطاھات/ عبد الكریم علي الدبیسي .3

مجلة دراسات، . االجتماعي في تشكیل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنیة

 .1، العدد40مجلد العلوم االنسانیة  و االجتماعي، ال

استخدام االنترنت و تاثیره على العالقات االجتماعیة لدى الشباب  .فایز المحالي .4

 .، األردن7،2007،االعدد13مجلة المنارة،المجلد، الجامعي 

شبكات التواصل االجتماعي و أثرھا على القیم لدى ): 2014( فھد بن علي الطیار .5

 .تطبیقیة على طالب جامعة الملك سعوددراسة  -"تویتر نموذجا" طالب الجامعة 

. 226-193)21(العدد . 31المجلد.المجلة العربیة للدراسات األمنیة و التدریب
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  ):ة(أختي المستجیب/أخي           
أرجو التكرم باإلجابة على فقرات اإلستمارة ، إذ تمثل ھذه العبارات طریقة إستخدامك 

  .لشبكات التواصل االجتماعي ، في المواقف المختلفة ، ومدى انعكاسھا على حیاتك األسریة
الستة التالیة أمام اإلختیار الذي یناسبك من اإلختیارات ) ( المطلوب منك ھو وضع عالمة 

  .نادرا، أحیانا، كثیرا، عادة، دائما، أبدا: 
مع العلم انھ ال توجد إجابات صحیحة و أخرى خاطئة، مع الرجاء ال تترك عبارة دون إجابة 

  .، فاإلجابة الصحیحة تمثل رأیك وواقعك
  شكرا                      
 غیر مطلوب كتابة إسمك حفاظا على خصوصیتك الشخصیة. 
 ادة من االستمارة للبحث العلمي فقطالمعلومات المستف. 

  الباحثة

  أرجو تعبئة البیانات األولیة التالیة: 
 : أنثى          :ذكر  :  الجنس -
 …………………………………:العمر -
 :  المستوى التعلیمي -

  جامعي                      ثانوي        إكمالي      :إبتدائي
 ؟ما نوعیة شبكات التواصل االجتماعي التي تستخدمھا -

Facebook   Twitter    Skype  Youtube  
My space   Google +   Fliker    LinkedIn 
Friendster   Multiply   Hi5 
    ..............................................................................  :شبكات أخرى

 منذ متى و أنت تستخدم شبكات التواصل االجتماعي ؟ -
  سنوات           3سنتین             سنة             سنة             اقل من 

  سنوات 5سنوات           أكثر من  4  
 كم عدد ساعات استخدامك الیومي لھذه الشبكات؟ -

  ساعات4أقل من  –أقل من ساعتین                                          ساعتین 
  ساعات فأكثر  6ساعات                         6أقل من  –ساعات  4

 ات ؟ كم عدد أیام  استخدامك لھذه الشبك -
  مرة في األسبوع                                         مرتین أو ثالثة في األسبوع              

  ) طیلة أیام األسبوع( یوم بیوم                                                  یومیا
 : أثناء استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي أكون -

  یشاركني اآلخرون                               لوحدي            
    ............................................................  من ھم ھؤالء اآلخرون؟

 ؟ ما ھي أماكن استخدامك لھذه الشبكات -
  في المنزل              الجامعة                أصدقائي            مقاھي االنترنت

    ...............................................................................  :أماكن أخرى 
 الشبكات؟ما ھي الوسیلة التي تلجأ إلیھا أثناء استخدامك لھذه  -

  الكمبیوتر                           الھاتف النقال                اللوحات اإللكترونیة
  
  



  

  

  

  

  

  

رقم 
  الفقرة

  عالقتي بوالدي

  الفقرات
  ابدا  احیانا  دائما

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  

أشعر ان تفاعلي الیومي مع والدي بدأ یقل   02
عما كان علیھ في السابق بسبب انشغالي عنھ 

  . بتصفح شبكات التواصل االجتماعي

78  31.83  31  12.65  136  55.51  

انزعج من والدي عندما یكلفني بأمر ما،   04
  .اثناء استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي

80  32.65  39  15.91  126  51.42  

رغبتي في االبتعاد عن استخدام شبكات ان   06
التواصل االجتماعي عادة ما تدفعني إلى نزاع 

  .دائم مع والدي

43  17.55  08  3.26  194  79.18  

 من أشعر بالضیق من محاوالت والدي للتقلیل   07
  .مدة استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي

87  35.15  27  11.02  131  53.46  

أقضیھ في استخدام أشعر ان الوقت الذي   08
شبكات التواصل االجتماعي أكبر بكثیر مقارنة 

  .بالوقت الذي أقضیھ مع والدي

81  33.06  46  18.77  118  48.16  

أداء عن إھمالي یشتكي مني والدي باستمرار   10
واجباتي نحوه منذ استخدامي لشبكات 

  .التواصل االجتماعي

74  30.20  47  19.18  124  50.61  

بانني اصبحت اسیرا لشبكات یتھمني والدي   11
  التزاصل االجتماعي

29  11.83  90  36.73  126  51.42  

انا غیر راض لما وصلت الیھ عالقتي مع   12
والدي بسبب انشغالي الدائم بتصفح شبكات 

  التواصل االجتماعي

67  27.34  82  33.46  96  39.18  

اشعر باالنسجام مع والدي منذ استخدامي   13
  االجتماعيلشبكات التواصل 

112  45.71  33  13.46  100  40.81  

یزداد تعاوني مع والدي كلما ازداد    14
  استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي

109  44.48  43  17.55  93  37.95  





  

  

رقم 
  أخيعالقتي ب  الفقرة

  ابدا  احیانا  دائما  الفقرات

  %  العدد  %  العدد  %  العدد    

ھناك خالفات كثیرة بیني و بین إخي   17
بسبب استخدامي لشبكات التواصل 

  .االجتماعي

74  30.20  37  15.10  134  54.69  

أشعر باالرتیاح أكثر عندما أكون مع إخي   18
  .و أنا أتصفح شبكات التواصل االجتماعي

76  31.02  67  27.34  102  41.63  

ھناك تفاھم و تقارب بیني وبین إخي أثناء   19
  . استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي

68  27.75  59  24.08  118  48.16  

أشعر أن عالقتي بإخي قلت منذ استخدامي   21
  .لشبكات التواصل االجتماعي

77  31.42  24  09.79  144  58.77  

اشعر أن شبكات التواصل االجتماعي قد   22
  .توسیع عالقتي بإخيساعدتني كثیرا في 

87  35.51  53  21.63  105  42.85  

ان رغبتي في االبتعاد عن استخدام   23
شبكات التواصل االجتماعي عادة ما 

  .تدفعني الى نزاع دائم مع اخي

72  29.38  40  16.32  133  54.28  

أشعر أن اھتمامي بإخي بدأ یتراجع عما   25
كان علیھ في السابق بسبب انشغالي عنھ 

بتصفح شبكات التواصل الدائم 
  .االجتماعي

71  28.97  45  18.36  129  52.65  

یتھمني اخي بانني اصبحت اسیرا لشبكات   26
  التواصل االجتماعي

41  16.79  89  36.32  115  46.93  

انا غیر راض لما وصلت الیھ عالقتي مع   27
اخي بسبب  انشغالي الدائم بتصفح  

  .شبكات التواصل االجتماعي

84  34.28  82  33.46  79  32.24  

اشعر باالنسجام مع اخي منذ استخدامي   28
  لشبكات التواصل االجتماعي

109  44.48  46  18.77  90  36.73  

عادة ما اتشاجر مع اخي كلما ازداد   29
  .استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي

88  35.91  44  17.95  113  46.12  

  

  



 :استخدامي لشبكات التواصل االجتماعيعالقتي بوالدي  منذ  -

  ممتازة      جیدة        عادیة      سیئة

  

  

رقم 
  الفقرة

  يتعالقتي بوالد

  الفقرات
  ابدا  احیانا  دائما

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  

انزعج  من محادثة والدتي لي ألنھا تقاطع   30
علي انھماكي أمام شبكات التواصل 

  .االجتماعي

71  28.97  22  8.97  152  62.04  

أشعر ان تفاعلي الیومي مع والدتي بدأ یقل   31
عما كان علیھ في السابق بسبب انشغالي 
  . عنھا بتصفح شبكات التواصل االجتماعي

52  21.22  29  11.83  164  66.93  

أشعر ان اھتمامي بوالدتي بدأ یقل عما كان   32
علیھ في السابق بسبب انشغالي عنھا بتصفح 

  .شبكات التواصل االجتماعي

50  20.40  27  11.02  168  68.57  

انزعج من والدتي عندما تكلفني بأمر ما،   33
  .اثناء استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي

78  31.83  44  17.95  123  50.20  

تشتكي والدتي من كثرة مكوثي امام شبكات   34
  .التواصل االجتماعي

103  42.04  54  22.04  88  35.91  

استخدام شبكات ان رغبتي في االبتعاد عن   35
التواصل االجتماعي عادة ما تدفعني إلى نزاع 

  .دائم مع والدتي

46  18.77  26  06.53  173  70.61  

أشعر بالضیق من محاوالت والدتي للتقلیل و   36
التدخل في مدة استخدامي لشبكات التواصل 

  .االجتماعي

82  33.46  40  16.32  123  50.20  

استخدام أشعر ان الوقت الذي أقضیھ في   37
شبكات التواصل االجتماعي أكبر بكثیر مقارنة 

  .بالوقت الذي أقضیھ مع والدتي

68  27.75  31  12.65  146  59.59  

لقد ساعدني استخدامي لشبكات التواصل   38
  .االجتماعي في توسیع عالقتي بوالدتي

111  45.30  49  20  85  34.69  

عن إھمالي تشتكي مني والدتي باستمرار   39
واجباتي نحوھا منذ استخدامي لشبكات أداء 

  .التواصل االجتماعي

77  31.42  73  29.79  95  38.77  

تتھمني والدتي بانني اصبحت اسیرا لشبكات   40
  التزاصل االجتماعي

55  22.44  82  33.46  108  44.08  

انا غیر راض لما وصلت الیھ عالقتي مع   41
والدتي بسبب انشغالي الدائم بتصفح شبكات 

  االجتماعيالتواصل 

87  35.51  79  32.24  79  32.24  

اشعر باالنسجام مع والدتي منذ استخدامي   42
  لشبكات التواصل االجتماعي

100  40.81  46  18.77  99  40.40  

یزداد تعاوني مع والدتي كلما ازداد    43
  استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي

96  39.18  62  25.30  87  35.51  



  

  

رقم 
  أختيعالقتي ب  الفقرة

  ابدا  احیانا  دائما  الفقرات

  %  العدد  %  العدد  %  العدد    

انزعج لما یقاطعني أختي و انا أستخدم   44
  .شبكات التواصل االجتماعي

83  33.87  62  25.30  100  40.81  

خالفات كثیرة بیني و بین إختي ھناك   46
بسبب استخدامي لشبكات التواصل 

  .االجتماعي

67  27.34  59  24.08  119  48.57  

أشعر بالمتعة واالرتیاح أكثر عندما أكون   47
مع إختي و أنا أتصفح شبكات التواصل 

  .االجتماعي

73  29.79  76  31.02  96  39.18  

ھناك تفاھم و تقارب بیني وبین إختي أثناء   48
  . استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي

82  33.46  76  31.02  87  35.51  

استمع باألوقات التي أقضیھا مع إختي   49
أكثر من التي أقضیھا على شبكات 

  .التواصل االجتماعي

65  26.53  72  29.38  108  44.08  

قد اشعر أن شبكات التواصل االجتماعي   51
  .ساعدتني كثیرا في توسیع عالقتي بإختي

82  33.46  53  21.63  110  44.89  

یمنعني جلوسي الدائم أمام شبكات   53
التواصل االجتماعي من قضاء وقت 

  .أطول مع إختي

91  37.14  46  18.77  108  44.08  

أشعر أن اھتمامي بإختي بدأ یتراجع عما   54
كان علیھ في السابق بسبب انشغالي عنھ 

الدائم بتصفح شبكات التواصل 
  .االجتماعي

70  28.57  51  20.81  124  50.61  

یتھمني اختي بانني اصبحت اسیرا   55
  لشبكات التواصل االجتماعي

49  20  95  38.77  101  41.22  

انا غیر راض لما وصلت الیھ عالقتي مع   56
اختي بسبب  انشغالي الدائم بتصفح  

  .شبكات التواصل االجتماعي

74  30.20  89  36.32  82  33.46  

اشعر باالنسجام مع اختي منذ استخدامي   57
  لشبكات التواصل االجتماعي

88  35.91  51  20.81  106  43.26  

عادة ما اتشاجر مع اختي كلما ازداد   58
  .استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي

98  40  40  16.32  107  43.67  

 :منذ استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي  عالقتي باختي -

 ممتازة      جیدة        عادیة      سیئة


