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  اهداء

  

تي ومالذي بعد اهللا     ...إلى سندي وقوّ

  ...إلى من آثروني على أنفسهم  

وذللوا الصعاب التي واجهتني    إلى من غرسوا فيّ حب العلم
...  

                                                    

   والدي ووالدتي

  

  

  

  



  شكر وتقدير
  

احلمد هللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني النيب املعلم األمني حممد بن عبد اهللا عليه    
الصالة والسالم وعلى آله وصحبه أمجعني، بدايةً احلمد والشكر هللا عز وجل الذي وفقين إلجناز هذا 

مرية بدري ملا بذلته معي من جهد أ/ البحث ومن مث فإنين أتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان للدكتورة
ر هلا  ونصيحة وإرشاد ومتابعة متواصلة منذ بداية البحث وحىت انتهائه ومراجعته يف صورته النهائية كما أقدّ
رحابة صدرها وصربها الالحمدود طيلة فرتة إشرافها على هذه الدراسة فلها مين كل الشكر والعرفان 

ا وخالص الدعاء هللا عز وجل أن جيعل هذا   .اجلهد يف ميزان حسنا

كما أتقدم خبالص الشكر وفائق التقدير واالمتنان إىل من مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة أستاذايت يف     
ن معي كلما احتجت إليهم وأخص بالذكر الدكتورة : قسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية لتعاو

  .لى متديد فرتة اجراء الدراسة وتسهيل كل االجراءاتمسرية مغريب ملوافقتهن ع: خريية كاظم والدكتورة

كما ال يفوتين أن أتقدم خبالص الشكر والعرفان واحلب إىل زمياليت طالبات املاجستري وأمتىن هلن     
  .التوفيق

ويف اخلتام، إىل كل من ساندين وأعانين يف حبثي وغاب اآلن عن فكري أهديكم عظيم الشكر    
  .واالمتنان

  الباحثة 

  

  

  

  

  

  صخـلالم



هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على األسباب اليت تدفع إىل االشرتاك يف موقعي الفيسبوك وتويرت     
والتعرف على طبيعة العالقات االجتماعية عرب هذه املواقع، والكشف عن اآلثار اإلجيابية والسلبية الناجتة 

مدت الدراسة على منهج املسح ومن أجل حتقيق هذه األهداف اعت. عن استخدام تلك املواقع
االجتماعي واستخدمت أداة االستبيان جلمع البيانات حيث مت تطبيق البحث يف جامعة امللك عبد العزيز 

  .طالبة مت اختيارهن بطريقة قصدية) ١٥٠(على عينة مكونة من 

الطالبات أن من أقوى األسباب اليت تدفع : وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها    
ن الفكرية اليت ال يستطعن التعبري عنها  الستخدام الفيسبوك وتويرت هي سهولة التعبري عن آرائهن واجتاها
ن  تمع وأشارت النتائج كذلك أن الطالبات استفدن من هذين املوقعني يف تعزيز صداقا صراحة يف ا

ن البع. القدمية و البحث عن صداقات جديدة كما تبني أيضا أن . يدين مكانياوالتواصل مع أقار
الستخدام  الفيسبوك وتويرت العديد من اآلثار اإلجيابية أمهها االنفتاح الفكري والتبادل الثقايف فيما جاء 

إىل وجود عالقة ارتباطية عكسية  -أيضا–وتشري النتائج . قلة التفاعل األسري أحد أهم اآلثار السلبية
سي وبني أسباب االستخدام وطبيعة العالقات االجتماعية واإلجيابيات بني متغريي العمر واملستوى الدرا

والسلبيات كما توجد عالقة ارتباطية موجبة بني متغري عدد الساعات وبني أسباب االستخدام ومعظم 
أبعاد طبيعة العالقات االجتماعية واإلجيابيات يف حني أثبتت النتائج وجود عالقة ارتباط طردية بني متغري 

    .االستخدام وبني أسبابه وطبيعة العالقات االجتماعية واإلجيابيات والسلبيات طريقة

لتوعية الفتيات على حسن تنظيم دورات : وخلصت الدراسة إىل وضع جمموعة من التوصيات منها    
 وجيا االتصاالت احلديثة يف عمليةتكنولوكذلك العمل على توظيف  مواقع التواصل االجتماعيستخدام ا

  .األكادميي التعليم

  

  

  

  

Abstract 
 



    This study aimed at identifying three main issues: First, the reasons 

urging to subscribe in facebook and twitter. Second, the nature of social 

relationships through such websites. Third, the positive and negative 

effects of using these websites. The study adopted the social survey 

method and a questionnaire is used as a technique for data collection. The 

research was conducted at King Abdul Aziz University on 150 female 

students selected randomly. 

    The study revealed several results including: The most important 

reasons urging students to use facebook and Twitter are: freedom in 

expressing their opinions and exchanging ideas which cannot be expressed 

in their societies. In addition, students benefited from these websites in 

fostering their old friends and searching for new ones and communicating 

with their far relatives who live abroad. The study showed that using 

facebook and twitter has many positive effects including cultural exchange 

and intellectual openness while lack of family reaction came as one of the 

most significant effects.  

    In addition, the results indicate the existence of inverse relationship 

among age and academic level variables and causes of use and social 

relationships nature, merits and demerits. There is also a positive 

relationship between number of hours' variable and causes of use, most 

dimensions of social relations, and advantages. Furthermore, the results 

proved a positive relationship between method of use variable and social 

relationships nature, merits and demerits. 

    The research concluded a set of recommendations such as organizing 

courses to educate student how to use social networks well as well as 

using modern telecommunications technology in academic learning.  
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  :مقدمة

ــة املعلومــات، يشــهد العــامل املعاصــر جمموعــة مــن التغــريات املتســارعة يف      مــا جعــل جمــال االتصــال وتقني
 ال شك أن هذهيف أجزاء من الثانية، و  الكرة األرضيةالعامل قرية كونية تنتقل فيها املعلومات إىل مجيع أحناء 

تمعـات بقبـول هـذه دفـع ا واملؤسسـات املكونـة للمجتمعـات، مـ التغريات هلا تأثريهـا املباشـر علـى األفـراد ا
االت املستحدثات والتكيف   . معها لتحقيق االستفادة مما تقدمة من مزايا يف مجيع ا

جمتمعات العامل املعاصر مل تكن بعيدة عن هذه الثورة فهي تشهد  أحداململكة العربية السعودية كو     
إقباالً كبريًا يف جمال التحول إىل جمتمع تقين يقوم على اإلستفادة من املزايا اليت تقدمها  عقود منذ عدة

قنية االتصال بشكل خاص والتقنية احلديثة بشكل عام يف مجيع امليادين، ملواكبة عصر املعلومات الذي ت
  .العاملدول فُرض على اجلميع، وحىت ال جتد نفسها يف عزلة عن بقية 

بوك وتويرت من أحدث الجتماعي عرب اإلنرتنت وأشهرها على اإلطالق الفيسوتعد مواقع التواصل ا    
ولوجيا االتصاالت وأكثرها شعبية، ورغم أن هذه املواقع أُنشئت يف األساس للتواصل منتجات تكن

االجتماعي بني األفراد لكن استخدامها امتد ليشمل النشاط السياسي من خالل تداول املعلومات 
املواقع  عوة إىل حضور الندوات أو التظاهر، وبداية ظهوراخلاصة باألحداث السياسية وكذلك الد

للربط  1995 عام Classmates.com حيث أُنشئ موقع التسعينيات  يف منتصفكانت اعية  االجتم
على الروابط املباشرة بني  الذي ركز 1997 عام SixDegrees.com  موقعبني زمالء الدراسة و 

املواقع امللفات الشخصية للمستخدمني و خدمة إرسال الرسائل اخلاصة  كوظهرت يف تل ،األشخاص
  )٥: ، ص٢٠٠٨خالد، . (األصدقاء من موعة

يعترب من أوائل  الذيمريكي الشهري األ) my space سبيس ماي(ظهر موقع   2005مع بداية عامو     
و الذي بدأ أيضًا يف  فيسبوك أكرب الشبكات االجتماعية على مستوى العامل ومعه منافسه الشهريو 

حيث وصل عدد املشرتكني يف الفيسبوك بعد ست سنوات من عمره ملتوازي مع ماي سبيس االنتشار ا
، أما مستخدمي موقع )١١: ، ص٢٠٠٩السيد، (عامل مليون مشرتك من كافة أحناء ال ٨٠٠أكثر من 

اية عام م فقد وصل عددهم ٢٠٠٦تويرت والذي ظهر عام  مليون  ٢٠٠إىل أكثر من ) ٢٠١٠(حىت 
     ).٨٦ :، ص٢٠١٢املنصور، ( .غردم

ً  لكرتونيةتعترب مواقع التواصل اإلو      ملا متتلكه من خصائص  على شبكة اإلنرتنت هي األكثر انتشارا
امل على اإلقبال مما شجع متصفحي اإلنرتنت من كافة أحناء الع، األخرى متيزها عن املواقع اإللكرتونية



تلك  من، جتماعية على الدوامبالرغم من االنتقادات الشديدة اليت تتعرض هلا الشبكات اال املتزايد عليها
 اهناك من يرى فيه لكن يف املقابل، هوتفكك تمع األسريليب واملباشر على ااالنتقادات التأثري الس

تمعات عرف واإلطالع والت ،تقريب املفاهيم والرؤى مع اآلخرو ، وسيلة مهمة للتنامي وااللتحام بني ا
ّ  اضافة لدورها ،على ثقافات الشعوب املختلفة ات الفاعل واملتميز كوسيلة اتصال ناجعة يف اهلب

  )٢٣- ٢٢: ، صاملرجع السابق( .واالنتفاضات اجلماهريية

موضوعا تصطدم فيه أطروحتان خمتلفتان،  لكرتونيةويف هذا الصدد تشكل شبكات التواصل اإل    
األطروحة األوىل ترى يف هذه املواقع فرصة للبشرية لتبادل االتصال واملعرفة والقضاء على عوائق الزمان 

ا ختتزل هم وتنشئ عالقات اجتماعية جديدة، كواملكان فتزيد يف تقارب الناس وترفع من درجة تفاعل ما ا
جراءات يف التعامالت واملبادالت التجارية واالقتصادية  فيما تنظر األطروحة الثانية هلذه قدرا هائالً من اإل

ا تشكل مصدر اخلطر احلقيقي على العالقات االجتماعية، وتؤدي إىل  الشبكات نظرة كارثية إذ ترى أ
 مل القطيعة مع التقاليد الثقافية، كما تؤدي إىل العزلة وتفكك نسيج احلياةل عواميالد جمتمع حيم

ن وسائل التواصل االجتماعي قد اقتحمت احلياة العائلية حبيث قللت من فرص أ ءاالجتماعية ويرى هؤال
  ) ١٤٣: ، ص٢٠٠٦بوشلييب، ( .ةالتفاعل والتواصل داخل األسر 

تواصل اإللكرتونية الدراسة لرصد أثر استخدام شبكات ال تأيت هذه، آنفامت التطرق اليه يف ضوء ما و     
بوك وتويرت على العالقات االجتماعية لعينة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز جبده، وحتديدا الفيس

عن انتشار استخدام هذه الشبكات ويرجع سبب اختيار هذا املوضوع لظهور ووضوح عدة تأثريات ناجتة 
ذا النوع من التواصل حمل دراسة وحبث خاصة مع تواتر السلبيات واإلجيابيات اليت ترد يوما بعد ا جعل هم

  .يوم يف الرتاث العلمي امليداين لبحوث االتصال

  :تحديد مشكلة الدراسة

ا تتيح الربط بني الزمالء اإللكرتونية وسيلة فعالة للتواصل أصبحت الشبكات      االجتماعي حيث أ
تمعات املختلفني واألصدقاء  ا تساعد يف التعرف والتواصل بني األشخاص وا وليس هذا فقط بل أ

لتوفري قدر مناسب من املواقع اليت تدعم  اإللكرتونيةبعضهم البعض، ومن هذا املنطلق سعت الشبكات 
ا باحثةبوك وتويرت، وقد الحظت الوأبرزها على اإلطالق موقعي الفيسالتواصل   من خالل مشاهدا

حيث يتنوع ومتابعتها أن هذه املواقع تزداد نسبة انتشارها يومًا بعد يوم خاصة بني طالبات اجلامعة 
فضال عن قوة تأثريها على العالقات االجتماعية، ومن جيايب وما هو سليب إهلا بني ما هو  استخدامهن



املها الشخصي مع هنا تتمحور مشكلة البحث حول تلمس الباحثة من خالل متابعتها امليدانية وتع
وقوة تأثريها على فئة تعترب من أكثر مستخدميها وهن  واصل اإللكرتونية زيادة انتشار هذه املواقعمواقع الت

ذا البحث إللقاء الضوء على    .هذه الظاهرة يف جمتمعناطالبات اجلامعة مما دعا للقيام 

  :أهمية الدراسة

  :األهمية النظرية

من خالل مسامهتها يف إثراء األدبيات السوسيولوجية حول ظاهرة استخدام  تظهر أمهية هذه الدراسة    
د مستخدميها يف اآلونة وسائل التكنولوجيا احلديثة اليت تزايد عد كإحدىلكرتونية  شبكات التواصل اإل

م، واضحاألخرية بشكل  ا املباشرة يف ثقافة األفراد واجتاها ذ، واتسع نطاق تأثريا ا مما دعا للقيام 
استخدام شبكات البحث إللقاء الضوء على هذه الظاهرة يف جمتمعنا والتحقق من العالقة بني ظاهرة 

وتأمل الباحثة أن تكون هذه طالبات اجلامعة، لدى  ةاالجتماعي العالقاتوأثرها على التواصل اإللكرتونية 
رة علمية وشاملة مبا يسهم يف ثلة بصو الدراسة متهيدا إلجراء عدد من الدراسات اليت تتناول موضوعات مما

حتقيق الرتاكم املعريف والبحثي، وهناك أمهية نظرية أخرى تتمثل يف حماولة ارتياد حقل حبثي جديد يف حبوث 
االتصال قائم على دراسة شبكات التواصل اإللكرتونية من خالل التعرض لنظرية انتشار املستحدثات 

  . ثري القوي لوسائل االتصالومدخل االستخدامات واإلشباعات ومنوذج التأ

  :األهمية التطبيقية

تمع السعودي بصفة  استخدام الشبكات اإللكرتونيةنظرًا النتشار ظاهرة      تمعات املختلفة ويف ا يف ا
ا وما ينتج عن هذعلى أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعية البحث للتعرف  فقد قام هذاخاصة، 

توقع أاالستخدام من إجيابيات و  ُ ن تسهم النتائج اليت ستصل إليها الدراسة ومن خالل سلبيات، حيث ي
  .واحلد من اآلثار السلبية التوصيات يف حتسني االستخدام اإلجيايب ملواقع التواصل االجتماعي

  :أهداف الدراسة
العمر، (موقعي الفيسبوك وتويرت، وعالقتها مبتغريات  التعرف على األسباب اليت تدفع إىل االشرتاك يف  .١

 )السنة الدراسية، عدد ساعات االستخدام، طريقة االستخدام

ـــى طبيعـــة العالقـــات .٢ ـــة، وعالقتهـــا مبتغـــريات   التعـــرف عل ـــع املعني ـــة عـــرب املواق الســـنة  العمـــر، (االجتماعي
 )الدراسية، عدد ساعات االستخدام، طريقة االستخدام



وعالقتهــا ، لعالقــات االجتماعيــةللشــبكات اإللكرتونيــة علــى اثــار اإلجيابيــة والســلبية الكشــف عــن اآل .٣
  )السنة الدراسية، عدد ساعات االستخدام، طريقة االستخدامالعمر، (مبتغريات  

  

  :دراسةتساؤالت ال

  :األولالتساؤل الرئيس 

  ؟موقعي الفيس بوك وتويرتاألسباب اليت تدفع إىل االشرتاك يف ما -

  :ويتفرع منه التساؤالت التالية

للتعبري عن اآلراء واالجتاهات الفكرية اليت يصعب التعبري هل يتم االشرتاك يف موقعي الفيس بوك وتويرت -
تمع   ؟عنها صراحة يف ا

  ألغراض اقتصادية شرائية؟هل يتم االشرتاك يف موقعي الفيس بوك وتويرت -

  ؟للبحث عن الزوج املناسبيرت هل يتم االشرتاك يف موقعي الفيس بوك وتو  -

  ؟لالنضمام لبعض احلمالت االجتماعيةهل يتم االشرتاك يف موقعي الفيس بوك وتويرت  -

  للتواصل مع القطاعات اخلدمية؟ هل يتم االشرتاك يف موقعي الفيس بوك وتويرت -

  اقات؟للخروج من دائرة العزلة والبحث عن صد هل يتم االشرتاك يف موقعي الفيس بوك وتويرت -

  ملتابعة أخبار املشاهري؟ هل يتم االشرتاك يف موقعي الفيس بوك وتويرت -

  مواكبة للعصر واقتناء كل جديد؟ هل يتم االشرتاك يف موقعي الفيس بوك وتويرت -

  :التساؤل الرئيس الثاني

  طبيعة العالقات االجتماعية عرب موقعي الفيس بوك وتويرت؟ ما-

  :ة التاليةويتفرع منه التساؤالت الفرعي

  هل يتم استخدام الفيس بوك وتويرت للبحث عن صداقات جديدة؟-

  هل يتم استخدام الفيس بوك وتويرت لتعزيز عالقات صداقة قدمية؟-

  هل يتم استخدام الفيس بوك وتويرت للتواصل مع األقارب البعيدين مكانيا؟ -

  لتكوين صداقات من بلدان خمتلفة؟ هل يتم االشرتاك يف موقعي الفيس بوك وتويرت -



  :التساؤل الرئيس الثالث

  ؟الناجتة عن استخدام الفيسبوك وتويرتما اآلثار اإلجيابية  -

  :التساؤالت التالية هويتفرع من

تمعات األخرىهل ساهم الفيس بوك وتويرت يف -   ؟االنفتاح على ا

  تسهيل عملية التواصل؟ هل ساهم الفيس بوك وتويرت يف -

  ؟يف األغراض العلميةالفيس بوك وتويرت  االستفادة منهل يتم  -

  :الرابعالتساؤل الرئيس 

  ؟الناجتة عن استخدام الفيسبوك وتويرتاآلثار السلبية  ما-

  :التساؤالت التالية هويتفرع من

  ؟التفكك األسريهل يؤدي استخدام الفيس بوك وتويرت إىل -

  إمهال الواجبات االجتماعية؟إىل  هل يؤدي استخدام الفيس بوك وتويرت -

  هل يؤدي استخدام الفيسببوك وتويرت إىل تراجع التحصيل العلمي؟ -

  ؟لفيس بوك وتويرت إىل أضرار جسديةا  استخدامهل يؤدي  -

  :مفاهيم الدراسة

  :شبكات التواصل اإللكترونية

لثاين للويب أو ما اإلنرتنت ظهرت مع اجليل ا ةهي مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبك    
التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم حسب جمموعات اهتمام  تتيح ٢يعرف باسم ويب
خدمات التواصل  كل هذا يتم عن طريق)  اخل... بلد ، جامعة ، مدرسة ، شركة ( أوشبكات انتماء 

م اليت لآلخر  املباشر مثل إرسال الرسائل أو االطالع على امللفات الشخصية ين ومعرفة أخبارهم ومعلوما
ا للعرض   )، ال يوجد رقم صفحة٢٠٠٩الدارب، ( .يتيحو

ــا     شـبكة مواقـع فعالــة جـدًا يف تسـهيل احليــاة اإلجتماعيـة بـني جمموعــة مـن املعــارف  ويعرفهـا املنصـور بأ
ومتكنهم أيضًا ، واألصدقاء، كما متكن األصدقاء القدامى من االتصال بعضهم البعض وبعد طول سنوات



 .مـن التواصـل املرئــي والصـويت وتبـادل الصــور وغريهـا مـن اإلمكانــات الـيت توطـد العالقــة اإلجتماعيـة بيــنهم
        )٢٥: ، ص٢٠١٢املنصور، (

ا املواقع املوجودة على اإليف هذاجرائيا  شبكات التواصل اإللكرتونيةتعرف و  نرتنت واليت ا البحث بأ
التواصل املرئي والصويت وتبادل الصور وغريها من اإلمكانات اليت توطد العالقة تتيح ملستخدميها 

  .يس بوك وتويرتوسوف يتم تناول موقعي الف اإلجتماعية بينهم
  

  :العالقات االجتماعية
منوذج التفاعل املتبادل الذي يستمر فرتة معينة من الزمن تؤدي إىل ظهور جمموعة توقعات اجتماعية    

ثابتة وتعترب عالقة الدور املتبادل بني الزوج والزوجة والعالقة بني احمللل النفسي واملريض أمثلة على 
  )٤٣٧: ، ص٢٠٠٢غيث، . (العالقات االجتماعية

ا صورة من صور التفاعل االجتماعي بني طرفني أو أكثر حبيث تكون أما إبر اهيم عثمان في    عرفها بأ
لدى كل طرف صورة عن اآلخر واليت تؤثر سلبا أو إجيابا على حكم كل منهما لآلخر، ومن صور هذه 

: ، ص٢٠٠٤عثمان، . (العالقات الصداقة والروابط األسرية والقرابة وزمالة العمل واملعارف واألصدقاء
٢٧(  
العالقة اليت تقوم بني شخصني أو أكثر لتلبية حاجات اجتماعية : ويقصد بالعالقات االجتماعية إجرائيا  

أو عاطفية أو اقتصادية عرب موقعي الفيسبوك وتويرت حيث يكون هلذه العالقات نتائج وآثار سواء إجيابية 
  :أم سلبية، وهي حمدد يف هذه الدراسة باآليت

  .بحث عن صداقات جديدةال -

  .قدميةالصداقة العالقات تعزيز  -

  .للتواصل مع األقارب البعيدين مكانيا -

  .التواصل مع أشخاص من بلدان وجمتمعات خمتلفة -
  
  
  

  

  

  



  

  

  

  اإلطـار النظـري: لثانيل اـالفص
  

  نظـريات الدراسـة :المبحـث األول

  النظرية التفاعلية الرمزية-١

  نظرية انتشار املستحدثات لروجرز -٢

  مدخل االستخدامات واإلشباعات -٣

  منوذج التأثري القوي لوسائل االتصال -٤
  

  دور العوملة يف ظهور شبكات التواصل االجتماعي :المبحـث الثـاني

  الدراسات السابقة :المبحـث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المبحـث األول

  نظـريات الدراسـة 

فالغالبيـة العظمـى مـن احملـاوالت ، عـرب اإلنرتنـتالتواصـل بمل يبلور الباحثون االجتماعيون نظرية خاصة     
ــأثريا ــذا الشــأن كانــت قــد عاجلــت الت ــه نظريــات وســائل االتصــال  تالــيت متــت  ضــمن الفهــم الــذي قدمت

اجلمــاهريي هلــذه املســألة، فقــد تعاملــت هــذه احملــاوالت مــع اإلنرتنــت باعتبــاره وســيلة االتصــال اجلمــاهريي 
ــوجل موضــوع الدراســة يف التصــال اجلمــاهريي األخــرى، ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى وســائل ا وعليــه فقــد عُ

لرمزية، ونظرية انتشار املستحدثات، ومدخل االسـتخدامات واإلشـباعات، ضوء كل من النظرية التفاعلية ا
ا وارتباطها مبوضوع البحث   .ومنوج التأثري القوي وسوف يتم تناول كل نظرية وفقا ملدى تقار

  :ة الرمزيةالنظرية التفاعلي -١

تعتقـد النظريـة التفاعليـة الرمزيـة بـأن احليـاة االجتماعيــة ومـا يكتنفهـا مـن عمليـات وظـواهر وحـوادث مــا     
تمـع،  هي إال شبكة معقـدة مـن نسـيج التفـاعالت والعالقـات بـني األفـراد واجلماعـات الـيت يتكـون منهـا ا

عن طريق النظر إىل التفاعالت اليت تقـع بـني  فاحلياة االجتماعية ميكن فهمها واستيعاب مظاهرها احلقيقية
لذاتية وآثارها على األفراد واجلماعـات، والنظريـة التفاعليـة ذه التفاعالت دوافعها املوضوعية واأن هلاألفراد و 

الرمزية ميكن أن تفهم منوذج اإلنسان عرب الدور الذي حيتله والسلوك الذي يقوم به حنو الفـرد اآلخـر الـذي  
ن عالقــة م ّ ــة الرمزيــة وجــود شخصــني متفــاعلني عــرب كــو ــذا تفــرتض التفاعلي عــه خــالل مــدة زمنيــة حمــددة، ل

ا، فكل منهما حياول أن يتعرف على مسـات الفـرد اآلخـر وخواصـه عـرب العالقـة  األدوار الوظيفية اليت حيتلو
بــني الشخصــني التفاعليــة الــيت تنشــأ بينهمــا، وبعــد فــرتة مــن الــزمن علــى نشــوء مثــل هــذه العالقــة التفاعليــة 

الشـاغلني لــدورين اجتمــاعيني متســاويني أو خمتلفــني يقــوم كـل فــرد بتقــومي اآلخــر إال أن التقــومي يعتمــد علــى 
  ).٨٦-٦٥: ، ص٢٠٠٥احلسن، (. اللغة واالتصال الذي حيدث بينهما

ة صورة معين الرموز واملعاين يف ضوء: تدور فكرة التفاعلية الرمزية حول مفهومني أساسيني مها و    
ا القدرة اليت متتلك تشري التفاعلية الرمزية إىل معىنع املتفاعل، و ـللمجتم ا الكائنات هـالرموز على اعتبار أ

م مع بعضهـرمباستخدام ال ارـاألفك للتعبري عن ةـنسانياال ويتم حتديد معىن ض،  م البعـوز يف تعامال
طفال التمييز بني كال من رجل الشرطة و سائق الرموز عن طريق االتفاق بني أعضاء اجلماعة، إذ يتعلم األ

ا و قد ينظر أحد أفراد جمتمع آخر هلذه األتوبيس و العب كرة  القدم عن طريق نوعية املالبس اليت يرتدو
ا جمرد مالبس فقط املالبس إليه هذه املالبس  ، و جند أن هؤالء الذين تعلموا ما ترمزعلى اعتبار أ



كنهم التفاعل املالبس و بالتايل مي يؤديه كل من يرتدي نوع معني من هذهميكنهم حتديد العمل الذي 
، وتعد اللغة من أهم جمموعة الرموز الالزمة للتفاعل االجتماعي، ويعد استخدام بسهولة مع كل منهم

تمع ووسيلة لزيادة املقدرة على نقل  الرموز ثورة يف قدرة اإلنسان على التواصل مع غريه من أفراد ا
تم التفاعلية الرمزية باملعاين اليت يعطيها الناس امل تمع، كما  شاعر وامليول واالجتاهات بني أعضاء ا

تمع إذ أن الكائنات البشرية فريدة من حيث أن أفعاهلا هلا معاين تتجاوز  لسلوكهم وسلوك اآلخرين يف ا
م خملوقات حتاول حدود الفعل احملسوس، وينظر أنصار التفاعلية الرمزية إىل أفراد ا تمع على اعتبار أ

م اليومية،  بناء احلقيقة ومعرفة معاين األشياء أو املوضوعات أو األحداث اليت يواجهها الناس يف حيا
وبالتايل يعترب اإلنسان قادر على حتسني ذاته وبناء شخصيته باإلضافة إىل قدرته على تشكيل وصياغة 

ش فيه من خالل عملية التفاعل بني األشخاص واجلماعات داخل وتغيري الواقع االجتماعي الذي يعي
تمع اإلنساين   )١٢٢-١٢٠: ، ص١٩٩٩لطفي، . (ا

ومــن أهــم علمــاء التفاعليــة الــذي حيمــل نظريــة متكاملــة عــن العالقــات االجتماعيــة هــو العــامل كينــزبريك     
)Ginsberg ( ــا التفــاعالت الــيت تقــع بــني شخصــني أو أكثــر الــذي عــرف العالقــات االجتماعيــة علــى أ

مــن أجــل حتقيــق أغــراض األشــخاص الــذين يــدخلون يف جماهلــا أو فلكهــا كالعالقــة بــني الطالــب واألســتاذ 
هـي وجــود ) كينــزبريك(واملـريض والطبيـب وهكــذا، ومـن أهــم شـروط تكــوين العالقـة التفاعليـة كمــا حيـددها 

نوا العالقة اإلنسانية، تنطوي هذه العالقـة ّ علـى جمموعـة رمـوز سـلوكية وكالميـة ولغويـة  شخصني فأكثر يكو
ا وكذلك تنطوي هذه العالقة علـى فعـل ورد فعـل بـني األشـخاص الـذين يكونـوا موضـوعها،  يفهمها أقطا

فهـي الـدوافع الـيت تـدفع الفـرد إىل الـدخول يف ) Ginsberg(أما أسباب العالقات االجتماعيـة كمـا يراهـا 
ون اقتصــادية كالعالقــة الــيت تقــع بــني البــائع واملشــرتي أو تربويــة  عالقــات مــع الغــري، وهــذه األســباب قــد تكــ

كعالقــة الطالــب باألســتاذ أو عائليــة كعالقــة األب بــاالبن وغريهــا مــن العالقــات االجتماعيــة الــيت تكــون 
ـــة الـــيت حتـــدث عنهـــا  ـــائج للعالقـــات االجتماعي ـــار أو نت ـــة، وهنـــاك آث دوافعهـــا سياســـية أو عســـكرية أو ديني

)Ginsberg (ه اآلثار قـد تكـون إجيابيـة أو سـلبية اعتمـادا علـى طبيعـة العالقـة اإلنسـانية القائمـة بـني وهذ
األفــراد يف املؤسســة أو املنظمــة االجتماعيــة، فلــو كانــت العالقــة بــني العمــال واإلدارة يف املصــنع إجيابيــة أي 

  )٧٤-٧١: ، ص٢٠٠٥احلسن، . (قائمة على احلب واالحرتام فإن اآلثار تكون إجيابية والعكس صحيح

لة يف القواعد وتنطلق التفاعلية الرمزية      من عدة مرتكزات لتحليل عملية التفاعل االجتماعي متمثّ
عترب أحد منظمات االجتماعية وهي ما اعتاد املعدل العام من الناس على ممارسته من سلوك فالقواعد ت

وهي أحد الظواهر االجتماعية اليت حتدد سلوك الفرد وتوجهه يف ارتباطه مع اآلخرين  السلوك اإلنساين



عل االجتماعي ضمن ومع اجلماعات االجتماعية األخرى، وكذلك العامل الزمين حيث تقع عمليات التفا
ملعنوية لألفراد ومن خالله يقاس مدى الفائدة أو الربح أو التوفري والتبذير لألشياء املادية وا التوقيت الزمين

ايل أي أن التفاعل حيدث يف  املتفاعلني، وأيضا من أهم املرتكزات لتحليل التفاعل االجتماعي احليز ا
ايل طريقة جلوس  منطقة جغرافية معلومة األبعاد، خيضع هلا األفراد يف عملية تفاعلهم كما حيدد احليز ا

ليت تعترب أحد عناصر احلضارة اإلنسانية وتظهر من األفراد وتفاعلهم مع بعضهم، والقيم االجتماعية ا
 وهو ذو تأثري كبري والتغري فيها يأخذ فرتة زمنية طويلة املواقف وتتسم القيم باالستمرار خالل التفاعل يف

، ١٩٩٧العمر، (. ماعي وتوجيهه الوجهة اليت تريدهاوتؤثر القيم على درجة فاعلية التفاعل االجت
  ).١٨٣-١٧٣:ص

ــا طبيعــة التفاعــل انطال     ــا تفســر لن قــا ممــا ســبق، ميكــن إســقاط هــذه النظريــة علــى موضــوع الدراســة كو
االجتماعي للفرد مع غريه عن طريـق شـبكات التواصـل اإللكرتونيـة وموقعـه والـدور الـذي يؤديـه مـن خـالل 

ــا متلــي عل تمــع االفرتاضــي وباســتخدام الفــرد هلــذه الشــبكات اإللكرتونيــة فإ يــه معــاين وقــيم اندماجــه يف ا
  .ورموز جديدة

  :)Rogers( نظرية انتشار المستحدثات لروجرز - ٢

يف العصر احلديث لظاهرة تبين  ساسيةتشار املستحدثات أحد النظريات األإلن زنظرية روجر  تعترب    
تمعات للمخرتعات اجلديدة املعرفة ميكن تعريف املقصود باالنتشار بأنه العملية الىت يتم من خالهلا ، و ا

 )روجرز(وقد قام  ،صالية بني أفراد النسق االجتماعىبابتكار أو اخرتاع ما من خالل عدة قنوات ات
ال ووجد أن هناك عالقة بني انتشار املستحدثات وحدوث  تغري البدراسات عديدة ىف هذا ا

   .جتماعىاال

االجتماعى حبيث يتم انتشار وتعتمد درجة انتشار املستحدثات على فعالية االتصال داخل النسق     
ا بشأن تبىن التكنولوجيا الفكرة اجلديدة وهنا يظهر دور عامل الوقت وبه تتم مراحل حىت يتم اختاذ قرار م

املعرفة حيث يدرك األفراد وجود فكرة جديدة بشأن اخرتاع ما وحياولوا  يواملرحلة األوىل ه ،اجلديدة
املرحلة الثانية فتتعلق باالقتناع حيث تتكون لدى الفرد أما  ،تعرف على وظائف ذلك الشىء اجلديدال

مرحلة اختاذ القرار بتبىن  يهفاملرحلة الثالثة أما  ،م املستحدثات اجلديدةشعور مع أو ضد استخدا
بتكارات يقوم فيها الفرد املستخدم بدعم استخدام االاملرحلة األخرية و استخدام الشىء اجلديد أو رفضه 

يد مث االهتمام بتطبيقات االبتكار اجلد يوتتأتى هذه املراحل من خالل الوع ،يتهااجلديدة وتأكيد أمه



إىل حماولة تقييم جدوى تبىن مثل هذا الشىء وبذلك يدخل حيز التجريب للوقوف  يباختباره مما يؤد
 مادع(. اع فإن ذلك يقود إىل مرحلة التبينعلى الفوائد املكتسبة حىت إذا وصل الفرد إىل درجة االقتن

  )٢٥٨- ٢٥٦: ، ص١٩٩٨، حسنيو 

  : وقد أشار روجرز إلى أن المتبنين للمستحدث ينقسمون إلى خمس فئات هم

 و، اجلديــدة األفكــار جتربــة إىل يتوقــون الــذين أولئــك الفئــة هــذه متثــل و :)Innovators(المبتكــرون -١
 قليلـوا أفرادهـا أن كمـا  ،العامليـة الثقافـات على االنفتاح و ،العايل التعليم و املرتفع بالدخل الفئة تلك تتميز

م على حيصلون و اجلماعة بعرف التمسك   . اخلرباء و العلمية املصادر من معلوما

م ويتميزون :)Early Adopters(األوائل  المتبنون-٢  مـن وبعضهم اجلماعة بأعراف متسكا أكثر بأ
  .اجلماعات مع القوي الندماجهم نظرا الرأي قادة مرتبة حيتل

، حديثـة فكـرة أيـة تبـين قبـل مليـا يفكـرون الـذين أولئـك وهـم :)Early Majority(المبكرة  الغالبية-٣
 لتوسـيط املسـتحدثة الفكـرة لنشـر وصـل حلقـة وميثلـون، باملعلومـات إمـدادهم يف اجلماعـة علـى يعتمدون و

  .واألواخر األوائل املتبنني بني موقعهم

 اعتمـادا الفكـرة يتبنون إذ، باملتشككني )روجرز(وصفهم  و :)Late Majority(المتأخرة  األغلبية-٤
 وأقــل ســنا أكــرب يكونـوا مــا غالبــا الفئـة تلــك وأعضــاء، علـيهم للضــغط انقيــادا رمبـا أو، اجلماعــة عــرف علـى
  .اإلعالم وسائل من أكثر املواجهي االتصال على املعلومات على حصوهلم يف ويعتمدون ،وتعليما دخال

 ويتمسكون، بالتقاليد يرتبطون الذين أولئك إىل الفئة تلك وتشري :)Laggards(المتمسكون - ٥
 .قدمية صارت إذا إال املستحدثة الفكرة يتبنون وال، القدمية باألفكار

ويرتبط بنظرية انتشار املستحدثات دراسة عدة عوامل تساعد ىف اإلجابة على تساؤالت حبثية هامة     
عرب فرتات زمنية خمتلفة وما هى مسات وخصائص  االتصال أمناط استخدام تكنولوجيامثل هل تتغري 

وهذه العوامل هى . األفراد املستخدمني هلذه التكنولوجيا؟ وهل هناك تفاوت ىف درجات االستخدام
وتؤثر هذه ، الجتماعية والثقافية للمستخدمنياملكانة االجتماعية، خصائص ومسات األفراد، اخللفية ا

خالد، . (عوامل على تبىن استخدام تكنولوجيا املعلومات واألبعاد االجتماعية املقرتنة بذلك االستخدامال
  )٨: ، ص٢٠٠٩



وبناء على السابق، أشارت دراسات حبوث انتشار املستحدثات إىل أمهية مفهوم الشبكات      
ىف فهم كيفية انتشار املبتكرات داخل النسق االجتماعى وىف ضوء  Social Networks االجتماعية

ا هى الىت تعمل على خلق وعى وإقناع للفرد باستخدام  ذلك قام روجرز بدراسة قنوات االتصال أل
إضافة إىل ذلك أشارت هذه الدراسات إىل أمهية تناول عملية االنتشار من  ،االتصالأدوات تكنولوجيا 

  .عملية تبىن استخدام التكنولوجيا ذلك لتأثري البيئة االجتماعية علىخالل بعد تنظيمى و 

  :مدخل االستخدامات واإلشباعات -٣

 )Katz( كاتز حينما حتدث عامل االتصال املعروف م،١٩٥٩قُدم هذا املدخل للمرة األوىل يف عام      
والرتكيز على كيفية تعامل الناس مع وسائل اإلعالم  اخلط الذي تسري فيه حبوث االتصالعن ضرورة تغيري 

ا على اجلمهور، بدالً من ا واقرتح على الباحثني ضرورة التحول إىل دراسة املتغريات اليت حلديث عن تأثريا
ماذا يفعل اجلمهور مع وسائل : تلعب دورًا وسيطًا يف هذا التأثري من خالل البحث عن إجابة السؤال

  )٥٠٥: ، ص١٩٧٨ رشيت،. (اإلعالم؟

عىن مدخل االستخدامات واإلشباعات يف األساس جبمهور الوسيلة اإلعالمية اليت تشبع رغباو      ُ ته ي
ومعىن ذلك أن اجلمهور ليس سلبيًا يقبل كل ما تعرضه عليه وسائل  وتليب حاجاته الكامنة يف داخله،

ضاء اجلمهور هنا بدرجة ما باحثون فأع ،اإلعالم، بل ميتلك غاية حمددة من تعرضه يسعى إىل حتقيقها
نشطون عن املضمون الذي يبدو أكثر إشباعًا هلم، وكلما كان مضمون معني قادرًا على تلبية احتياجات 

  )٢٠٠٨فكري، ( .م لهاألفراد كلما زادت نسبة اختياره

جرد اشرتاكه ، لذلك فهو يقوم بدور مباالتصالية طرف فاعل ونشط يف العمليةومجهور املتلقني يعترب     
ومن هنا يأيت ملية يسهم يف حركتها واستمرارها، فيها كمظهر للذات االجتماعية، وكطرف يف هذه الع

والدور  فيما يتعلق بعناصر العملية كلها، الدور النقدي الذي يقوم به كل عضو من أعضاء اجلمهور
ا النقدي هو الذي يؤثر يف استمرار عملية التعرض، أو االنسحاب منها بنا ءًا على املمارسة اليت يقوم 

فمن خالل تأثري احلاجات والدوافع واألطر املرجعية يبدأ الفرد بصفته لعضو كطرف يف العملية اإلعالمية، ا
قارئًا أو مشاهدًا أو مستمعًا يف تقومي ما حيصل عليه من معلومات وتقومي مصدر هذه املعلومات حىت 

عبد احلميد، ( .أثرًا يف ذلك بالعوامل الوسيطة يف عملية التعرضيطمئن إىل تأمني حاجاته من التعرض مت
  )٢٢٠: ، ص١٩٩٧



اليت تتعلق بكيفية استخدام ويقوم مدخل االستخدامات و اإلشباعات على جمموعة من الفرضيات    
  :وهي األفراد لوسائل االتصال واإلشباعات اليت يسعون إىل حتقيقها من وراء هذا االستخدام

إن أعضاء اجلمهور مشاركون فعالون يف عملية االتصال اجلماهريي، ويستخدمون وسائل االتصال -١
م   . لتحقيق أهداف مقصودة تليب توقعا

يعرب استخدام وسائل االتصال عن احلاجات اليت يدركها أعضاء اجلمهور، ويتحكم يف ذلك عوامل -٢
  . الفروق الفردية

م، وأن وسائل اإلعالم إن أعضاء اجلمهور هم الذين خي-٣ تارون الرسائل واملضمون الذي يشبع حاجا
  . تتنافس مع مصادر اإلشباع األخرى يف تلبية هذه احلاجات

م اليت يسعون إىل تلبيتها، لذا فهم -٤ إن أفراد اجلمهور لديهم القدرة على حتديد دوافع تعرضهم وحاجا
  . خيتارون الوسائل املناسبة إلشباع هذه احلاجات

تمع من خالل استخدام اجلمهور لوسائل -٥ ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدة يف ا
  . االتصال، وليس من خالل حمتواها فقط

  )٧٢: ، ص٢٠٠٢الشامي، ( 
  : ونجد أن مدخل االستخدامات واإلشباعات يتميز بعناصر عديدة أهمها 

الذي يبحث عن املضمون ) النشيط(اجلمهور غري اخلامل ظهر مفهوم  :)النشيط ( مفهوم الجمهور - ١
هذا له ليت تقدم ، حيث بات هذا اجلمهور يتحكم يف اختيار الوسيلة ااملناسب له املليب حلاجاته عالمياإل

  :ويتحدد مفهوم اجلمهور النشيط مبا يلي ، املضمون أو احملتوى

وخيتار التعرض ملضمون معني  وسيلة اتصالية معينةحيث يقوم اجلمهور باختيار : يف االختيار االنتقائية -
  .فيها

  .حيث أن مجهور وسائل االتصال خيتار املضمون الذي يشبع حاجات ودوافع معينة : االنتفاع -

ومصدرها هو  ما،حاجة  إلشباعمعينة  إعالميةيتعمد أفراد اجلمهور اختيار وسيلة  :املتعمداالختيار  -
  .اإلعالميةفية جلمهور الوسيلة خصائص فردية واجتماعية وثقا

، حيث أن استغراق اجلمهور مع والتأثريي والسلوكي اإلدراكيوحيدث على املستوى : االستغراق-
  )مهور مع الشخصيات التلفزيونيةيعتمد على مدى توحد اجل( وخاصة التلفزيون  اإلعالميةاملضامني 



فاجلمهور ال ( ال على تفكري اجلمهور وسلوكه هناك حمدودية يف تأثري وسائل االتص: ة التأثريحمدودي -
  )يريد أن يتحكم فيه أي شيء

  )١٩٥-١٦٧: ، ص٢٠٠٣فوزي، (

  :النفسية الستخدامات وسائل االتصالو  االجتماعية األصول- ٢

االجتماعية والنفسية ودوافع التعرض لوسائل االتصال  األصوليعود الفضل يف اكتشاف العالقة بني     
  :حيث تناولت هذه األصول من حيث  )رايلي ماتيلدا(الباحثة  إىل
ال يتعامل أفراد اجلمهور مع وسائل االتصال : ل االتصالاالجتماعية الستخدامات وسائ األصول -

ن إوعليه ف، )باعتبارهم أعضاء يف مجاعات منظمة(  وإمناباعتبارهم أفرادًا معزولني عن واقعهم االجتماعي 
، املستوى االجتماعي واالقتصادي ،توى العلمياملس ،السن، النوع جتماعية مثلل الدميوغرافية واالالعوام

  )٢٥٠: ، ص٢٠٠٠مكاوي، .(هلا تأثريها يف استخدام اجلمهور لوسائل االتصال
وجود  إىل بعض األحيان االستخدامات يفتؤدي : لنفسية الستخدامات وسائل االتصالصول ااأل -

حيث  ،اإلعالمد من االستخدامات لوسائل وبالتايل حتدد العدي إشباع إىلحوافز أو دوافع معينة حباجة 
يقوم مدخل االستخدامات واالشباعات على افرتاض أن األفراد املختلفني خيتارون ألنفسهم مضامني 

راد اجلمهور مشكالت ، حيث تعد الظروف النفسية ألفتلفة وفقًا للظروف النفسية بينهمخم إعالمية
، ٢٠٠٠شاهني، ( ).ملثل هذه املشكالتاألمثل  العالج تعرض لوسائل االتصالالقق حيو ( تواجههم 

  )٢٣٩: ص

  :دوافع االستخدامات-٣
ائل احلاجــات املرتبطــة بوســـ )Hass( هــاس و )Gurovtch(ش ريفــتجو ) Katz(كــاتز   صــنف كــل مــن

  :اإلعالم إىل مخس فئات رئيسية

  .البيئةاملعلومات واملعارف ومراقبة احلاجات املرتبطة بوهي : احلاجات املعرفية -١

  .واملشاعرالعاطفية  املرتبطة بالنواحيوهي احلاجات  :احلاجات الوجدانية -٢

ملصــــداقية والتقــــدير الــــذايت وحتقيــــق طــــة بتــــدعيم اوهــــي احلاجــــات املرتب: حاجــــات التكامــــل النفســــي –٣ 
  .االستقرار الشخصي



بالتواصل مع العائلة واألصدقاء والعـامل وتقـوم  املرتبطةاحلاجات وهي : حاجات التكامل االجتماعي –٤ 
  .اآلخرينعلى رغبة يف التقارب مع 

  .وتعكس كل ما هو مرتبط بالرتفيه والتسلية: حاجات اهلروب  -٥ 

  :ن معظم دراسات  االتصال تقسم دوافع التعرض واالستخدامات فئتني مهاإوبوجه عام ف

ــــع نفســــية –  ــــة واملعلومــــات واخلــــربات ومجيــــع :  دواف ــــى الــــذات واكتســــاب املعرف    وتســــتهدف التعــــرف عل
  .أشكال التعليم بوجه عام واليت تعكسها نشرات األخبار والربامج التعليمية والثقافية 

وتســـتهدف متضـــية الوقـــت واالســـرتخاء والصـــداقة واأللفـــة مـــع الوســـيلة واهلـــروب مـــن : دوافـــع طقوســـية -
   .ألفالم وبرامج الرتفيه املختلفةالفئة يف الربامج اخليالية مثل املسلسالت وا املشكالت وتنعكس هذه

  

  : توقعات الجمهور من وسائل اإلعالم -٤

أن استخدام وسائل اإلعالم حيقق مكافآت ميكن توقعهـا  حبوث االستخدامات واإلشباعات إىل تشري    
ـا مـن جانـب أعضـاء اجلمهـور علـأو التن م املاضـية مـع هـذه الوسـائل أسـاس ىبـؤ  ، وهـذه املكافـآت جتـار

نظريـــة االســـتخدامات صـــياغة ب) ورايبـــرين(قـــام ، وقـــد ريات نفســـية قـــام األفـــراد بتقييمهـــاميكـــن اعتبارهـــا تـــأث
 ، فيما مسي بنظرية القيمـة املتوقعـة عات املتحققة هلا صلة بتوقع أصليأساس أن االشبا ىواالشباعات عل

Expectancy Value Theoryأســاس احتمــال  ىوســائل اإلعــالم فالنــاس يتصــرفون علــ شــباعاتإل
ّ بـــأن عمـــال مـــا ســـيكون لـــه نتـــائج خاصـــةمتصـــور  ـــم يقي مـــون النتيجـــة بـــدرجات متفاوتـــة وهـــذه ، كمـــا أ

االعتقــادات والتقييمــات هــي الــيت توجــه الفــرد الــذي لديــه احتياجــات يســعى إلشــباعها باســتخدام وســائل 
  )٣٠-٢٩: ، ص٢٠٠٩عثمان، ( .اإلعالم

  : االشباعات المتحققة من التعرض لوسائل اإلعالم-٥
  : نوعني إىل)  رلورانس وين(لقد قسمها 

، فهــي التعــرض ملضــمون الوســائل اإلعالميــةالــيت تتحقــق مــن  اإلشــباعاتومتثــل : ىإشــباعات احملتــو -١  
وتتمثـل يف إشـباع احلاجـة جيهيـة االشـباعات التو : وتنقسـم إيل نـوعني مهـا  ترتبط بالرسالة أكثر من الوسـيلة

وهــذا ينطبــق  زيــادة املعلومــات واملعــارف وتنميــة املهــارات الشخصــية وتأكيــد الــذات واكتشــاف الواقــع  إىل



ــا تشــبع رغبــات مســتخدميها مــن خــالل ابــداء آرائهــم أو  ــع التواصــل االجتمــاعي مــن حيــث أ علــى مواق
م غـري قـادرين علـى إيصـاهلا  واالسـت م اليت يشعرون ا فادة مـن جتـارب اآلخـرين وعمـل عالقـات مـع حريا

مــع  التواصــل ماعيــة وتتمثــل يف إشــباع احلاجــة إىلشــباعات االجتاإلوالنــوع الثــاين ، مــن هــم أصــحاب خــربة
التصــال ، مـن خــالل الـربط بــني املعلومـات الــيت حيصـل عليهــا الفـرد مــن وسـائل ااآلخـرين والتحـدث معهــم

  .وشبكة عالقاته االجتماعية
، ار الفـرد لوسـيلة معينـة دون ســواهاوحتــدث نتيجـة لعمليـة االتصـال واختيــ: ليـة االتصـالشـباعات عمإ -٢

شــباعات شـــبه التوجيهيــة وهـــي اإل:  نـــوعني مهــا علــق بالوســـيلة أكثــر منهــا باملضـــمون، وتنقســم إىلفهــي تت
دفاع عـن سـرتخاء واملتعـة والـالراحـة واال ة إىلالتوجيهيـة وتتعلـق بإشـباع احلاجـ اعاتبلإلششباعات مكملة إ

جتماعيــة وتتعلـــق بإشـــباع شـــباعات االشـــباعات مكلمــة لإلإشـــباعات شــبه االجتماعيـــة وهــي الــذات، واإل
، ٢٠٠٢املشمشــي، . (الـتخلص مـن العزلــة واإلحسـاس بالضـيق وامللـل وعــدم الشـعور بالوحـدة احلاجـة إىل

  )٣٢: ص
مــن املفــاهيم والشــواهد ويف ضــوء مــا ســبق جنــد أن مــدخل االســتخدامات واإلشــباعات يقــدم جمموعــة     

م  بالنسبة لشبكات التواصـل االجتمـاعي الـيت تؤكـد أسـلوب األفـراد أمـام تلـك الوسـائل مـن خـالل تعليقـا
ــة الــيت يــتم  م ويــرى هــذا املــدخل أن األفــراد يوظفــون بفاعليــة مضــامني الرســائل اإلعالمي وآرائهــم وتوجهــا

بـدال مـن ان يتصـرفوا سـلبيا جتاههـا عـالوة علـى ) رتالفيسبوك وتـوي(تدوينها يف وسائل التواصل االجتماعي 
ب أال يفهـم مــن وسـائل االتصــال جيـ كمــا أن هـذا املـدخل يــوفر لنـا جمــاال رحبـا لتفسـري الســلوك االتصـايل،

ـا ضـمن ظـروف  ا عدمية التأثري على األفراد  يف كل الظـروف لكـن هـي متـارس عملهـا وتأثريا اجلماهريية أ
ويشكل التعرض لوسائل االتصال جانبا من بدائل وظيفية إلشباع احلاجات اليت  ثقافية واجتماعية حمددة،

ميكن مقارنتها للوهلة األوىل بوظيفة قضاء الفراغ لدى اإلنسان  وهذا املدخل يفرتض بأن اشباع احلاجات 
يتم ليس فقط من خالل التعرض ألي وسيلة من وسائل االتصـال اجلمـاهريي ولكـن يـتم أيضـا مـن خـالل 

عـرض إىل وسـيلة إعالميـة حمـددة باإلضـافة إىل السـياق االجتمـاعي الـذي تسـتخدم فيـه الوسـيلة فــالبعض الت
م املخصصـة علـى  حيب أن يتابع شخصيات مشهورة سواء علـى الصـعيد الفـين أو الـديين فيتوجـه لصـفحا

كمــا هـذه الشــبكات، وميكــن توظيــف مــدخل االســتخدامات واإلشــباعات علــى  مــوقعي الفيســبوك وتــويرت  
  : يلي
ن وسـائل االتصـال اجلمـاهريي وهكـذا فــإن املتلقـي عنصـر فعـال وهـذا يعـين أنـه جـزء هــام مـن اسـتخدام أ-

ن يشــبع ع أالــيت يستشــعرها ويتوقــ اتتــويرت ميكــن تفســريه كاســتجابة للحاجــر الفيســبوك و اســتخدم اجلمهــو 
 .معني التفاعل مع حدث والبحث عن معلومة أو التسلية أو معرفة آخر األخبار أاحلاجات لدية ك هذه



ــار الوســيلة املناســبة إشــباع احلاملبــادرة يف ربــط إ- ــة االتصــال اجــات باختي منــا خيضــع للمتلقــي ذاتــه يف عملي
ــا عامــل وهــذا النمــوذج يــرى أن النــاس مــدينون للفيســبوك و اجلمــاهريي  م أكثــر مــن كو تــويرت لســد حاجــا
  .تأثري عليهم

وسـائل تشـكل جـزء ال هـذه اجلمهور واحلاجـات الـيت ختـدمها ءرضاافس وسائل االتصال اجلماهريي إلتنت-
الفيسـبوك وتـوتري مـن خـالل اخلـدمات والتطبيقـات  وهـذا ينطبـق علـى سمن نطاق شامل من حاجات النا

االيت    .للمستخدمني تدل على عمق التنافس فيما بينهماللجمهور ولعل اإلحصاءات املرتفعة  يقدما

  :ئل االتصاللوسا التاثيرالقوي نظرية-٤

تعترب هذه النظرية من وجهة النظر التارخيية من أقدم النظريات اليت حاولـت تقـدمي وتفسـري ملسـألة تـأثري     
وسـائل االتصـال اجلمـاهريي علـى األفـراد حيـث سـاد يف مطلـع العشـرينات والثالثنيـات مـن القـرن العشــرين 

  )٣٨: ، ص٢٠٠٥، ساري. ( اعتقاد بقوة هذ الوسائل ومسيت بنظرية الطلقة

ويعتقـد أصــحاب هـذه النظريــة أن وسـائل االتصــال اجلمـاهريي تتمتــع بنفـوذ قــوي ومباشـر وفــوري علــى     
فلـديها القـدرة علـى تغيـري االجتهـات واآلراء وامليـول مبـا يتناسـب مـع سياسـات صـاحب الوسـيلة أو ، األفراد

ـــى بعـــض االفرتا ـــة مســـتخدمها كمـــا يبـــين أصـــحاب هـــذه النظريـــة اعتقـــادهم عل ضـــات النفســـية واالجتماعي
ال النفسي ساد االعتقاد أن اجلمهور حيركهم ، املستمدة من علم النفس واالجتماع السائدة آنذاك ففي ا

عواطفهم وغرائـزهم الـيت لـيس مبقـدورهم السـيطرة عليهـا بشـكل إرادي فـإذا مـا اسـتطعات وسـائل االتصـال 
م س ذه احلقنة ولعل ما حصل من ثـورات حقنهم مبعلومات معينة ختاطب هذه الغرائز فإ يتأثرون مباشرة 

عربيــة باســتخدام الفيســبوك وتــويرت وخماطبــة مشــاعر اجلمــاهري باحلريــة حركــت غرائــزهم دليــل علــى قــوة هــذه 
اســتخدم مت يف الثـورات الـيت قامـت يف الــدول العربيـة مـؤخرا حيـث  التــأثري القـويقـد مت ملـس هـذا الوسـائل و 
بعــض الــدول أن وكانــت مبثابـة احملــرك الكبـري للشــعوب واملوجهـة هلــم علـى الــرغم مـن  فيهـا تــويرتو  الفيسـبوك

تمـع بـأمور جتـد هلـا صـدى بـني  حاولت الوقوف ملنعه ا لكنها مل تسـتطع، كمـا أن مطالبـة كثـري مـن أفـراد ا
ثري وسـائل وإذا أخـذنا يف االعتبـار تـأ، كثري ممن يؤدون املطالب نتيجة قوة تلك الوسائل وتوجه الناس إليها

تمعـــات  االتصــال اجلمــاهريي يف املضــمار االجتمــاعي فإننــا ســنرى أنــه قــد ســاد اعتقــاد بــأن األفــراد يف ا
اجلماهرييـة هــي خملوقـات معزولــة عـن بعضــها الــبعض نفسـيا واجتماعيــا وال توجـد روابــط قويـة جتمعهــم لــذا 

قط هــذا االعتقــاد علــى مــوقعي فهــم فريســة ســهلة اليوجــد مــن حيميهــا أمــام وســائل االتصــال وإذا مــا أُســ
الفيسبوك وتويرت جند أن فيه جزء من الصحة حبكـم أن النـاس قـد تتـداول وترسـل بعـض املعلومـات الـيت قـد 



كذلك فـإن هـذين املـوقعني وحسـب هـذه ، جتانب الصواب يف كثري من األحيان بدون التأكد من صحتها
ليـة بـني األفـراد والـيت ال تـرتبط حبـدود الدولـة  النطرية عملت علـى خلـق نـوع مـن العالقـات االجتماعيـة الدو 

وإمنــا جتمعهــا اجتهــات وميــول مشــرتكة أو تلتــف حــول شخصــية هلــا كريزمــا معينــة وهــذا مــا جنــده مــن بعــض 
تمعـــات يفـــوق عـــدد متابعيهـــا ومؤيـــديها مســـؤلني يف الدولـــة : ، ص٢٠٠٥، ســـاري. ( الشخصـــيات يف ا

٣٩(  

    ُ إال أن  -لسـت يف صـدد ذكـر هـذه االنتقـادات–جهـت هلـذه النظريـة وعلى الرغم من االنتقادات الـيت و
مـا يهمنــا هــو قــوة الرسـالة اإلعالميــة يف توجيــه اآلراء واالجتاهــات مــن خـالل الوســيلة االتصــالية والــيت أتــت  

  .كمشبع نفسي واجتماعي للجمهور

جممل النظريات السابق عرضها من حقلي االجتماع واالتصال سواء النظريات التقليدية أو االجتاهات     
كما تساهم من خالل املفاهيم احلديثة قدمت مفاهيم خمتلفة ملوضوع البحث من زوايا متنوعة  

ا يف تفسري نتائجه   .والتحليالت املتعلقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 المبحث الثاني
ظهور شبكات التواصل االجتماعيدور العولمة في   

 



) املعرفة(لقد شهدت عقود الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين تركيزًا ملحوظًا على موضوع     
تمع املعلومايت من ناحية أخرىوعالقتها بثورة التكنولوجيا واالتصاالت من ناحية وعالقتها  ، وقد تنامي ا

والناتج بدوره عن تغلغل تقنيات املعلومات " للمعرفة"ألمهية الوظيفية با الكامل لوعيلجاء ذلك مصاحبًا 
، وحتكمها بشكل عضوي يف شبكة العالقات االجتماعية لإلنسان صاالت يف بنية احلياة االجتماعيةواالت

أمهها هذا إىل جانب عوامل دولية أخرى  ،"املعلوماتجمتمع "مفهوم ظهور املعاصر، مما ساعد على 
تمع املعلومايت إن ظاهرة العوملة،  ومن أجل تسهيل فهم القصد من العوملة اليت محلت لنا معها مفهوم ا

تمع، فهو حسب رأي العديد من الباحثني يف شؤون من جاز هذا التعبري، البد  التعريف جبوهر هذا ا
تمع الذي تتاح فيه لكل فرد فرصة احلصول ع": اإلعالم واالتصال لى معلومات موثقة من أي شكل ا

عرب شبكات املعلومات الدولية، بغض  دولة من دول العامل دون استثناء،ولون ومذهب واجتاه ومن أي 
  وهو ،"شاركة يف عملية التبادل اإلعالميالنظر عن البعد اجلغرايف وبأقصى سرعة ويف الوقت املناسب للم

تمع الذي تتحقق فيه إمكانية االتصال" كذلك تمعالفوري والك ا وأي  امل بني أي عضو من أعضاء ا
تمعات األخرى، أو مع املؤسسات و  تمع نفسه أو من ا أو اخلاصة  األجهزة احلكوميةعضو آخر من ا

أو حىت  بغض النظر عن مكان وجود القائمني بعملية االتصال والتبادل اإلعالمي داخل الكرة األرضية
تمع الذي تتكامل فيه نشاطات وسائل االتصال كما مت تعريفه بأنه  ،"خارجها يف الفضاء الكوين ا

واإلعالم اجلماهريية التقليدية، وتتسع فيه إمكانيات مجع وحفظ وإعداد ونشر املعلومات املقروءة 
ية دائمة واملسموعة واملرئية، من خالل التكامل مع شبكات االتصال واملعلومات اإللكرتونية الرقمية الدول

واليت تشكل بالنتيجة وسط إعالمي مرئي ومسموع ينشر معلوماته عرب قنواته اليت  ور والنمو واالتساعالتط
ات احمللية تشمل حىت وسائل االتصال واإلعالم اجلماهريية التقليدية من خالل شبكات االتصال واملعلوم

تمع الذي ختتفي معه احلدود اجلغرافية والسي، واإلقليمية والدولية رتقها شبكات اسية للدول اليت ختوهو ا
ديدًا مباشرًا وخطريًا لألمن الوطين وقوانني الدول ولألعراف والتقاليد اليت ت االتصال واملعلومات شكل 

تمعات املختلفة، وخاصة يف الدول األقل حظًا من التطور والنمو بشكل عام العويف ومرداد، . (داخل ا
  )٩٨-٦٥: ، ص١٩٩٥

ا االتصالية واملعلوماتية والثقافية اهتمامًا  ظاهر وقد نالت      لتأثريها على وظائف كبريا ة العوملة وجتليا
عرب استخدام تقوم على  االرتباط الشديد بني دول العامل  حيث  االتصال واإلعالم يف جمتمع املعلومات

، حيث وافرتاضيإىل حتويل العامل بطابعه املادي إىل عامل رقمي  ذلك ىأدقد و تكنولوجيا االتصال 
 ااجتاه شهد العاملكما الفضاء االلكرتوين،  انتقلت كافة جماالت احلياة لتأخذ طابعا رقميا يدور يف فلك 



على القيم واملعتقدات  كان لذلك انعكاساتو  ،النتشار املوجة الدميقراطية والتوجه حنو اقتصاد السوق
  )٦- ٥: ، ص٢٠٠٩عبد الصادق، (. واألفكار

فقط حيث " راضى الدولأ" دود السياسيه لتصبح مؤشرا على تضاءل دور احلوكنتيجة لذلك     
العوملة على الثورة االعالمية وتنوع وسائل االتصال اجلماهريي  فنحن  نعيش اليوم عصر  ساعدت

ثمار التكنولوجيات واملعلومات والتواصل االجتماعي، كما نعيش جمتمع املعلومات الذي يعتمد على است
. التكنولوجيات احلديثة يف إنتاج املعلومات الوفرية الستخدامها يف تقدمي اخلدمات على حنو سريع وفعال

  )١٤٧: ، ص١٩٩٧اجلابري، (

إىل انكماش  للتطورات احلياتية والفكرية والتكنولوجية املتالحقة، اليت تؤديهي جتسيد إذن  فالعوملة    
، دةجدي ذا االنكماش، فهي حقيقه حيايت األفراد لتايل زيادة وعيث الزمان واملكان، وباالعامل من حي

وبالتايل فإنّ عالقة العوملة بكل من ثورة مل تربز سوى خالل عقد التسعينيات من القرن العشرين، 
املعلومات و ثورة وسائل اإلتصال و ثورة احلاسبات اإللكرتونية هي عالقة تبادليـة من حيث السبب و 

  :فيما يليحسب ما أورده بعض املفكرين  ظهر ذلك النتيجة، و ي

حدوث منط من التفاعلية اجلديدة بني قطاع اإلتصال و املعلومات و بني سائر القطاعات اإلجتماعية -١
 ".جمتمع املعلومات"و هو ما أنتج 

تمعات املختلفة  -٢ تخطية احلدود القومية حبيث أضحت ا ُ اتسعت األنشطة اإلعالمية االتصالية م
 .وهو ما يسمى بدبلوماسية االتصال االلكرتوينوثيقة اإلتصال  ببعضها البعض 

  )١٣١: ، ص٢٠٠٣منصور، (

كمفهوم   »جتماعيإعالم التواصل اال«ر مفهوم اإلعالم اجلديد وكنتيجة لتنامي ظاهرة العوملة ظه    
اإلعالم الديناميكي التفاعلي الذي جيمع بني النص والصوت والصورة يف ملف واحد،  يتمحور حول

للرسالة اإلعالمية  بدال من أن يكون مستقبال عامةأو اجلمهور بصورة يشارك فيه القارئ أو املتلقي  والذي
ً أدى التطور التكنولوجي دورًا  حيث ا،فقط ومتأثرا مبضمو يف إضفاء ما يعرف بالتفاعلية  فاعال ومهما

التفاعل مع الطرح اإلعالمي وقراءته  )اجلمهور( دعلى هذا النوع من اإلعالم، فأصبح بإمكان املستفي
هو صانع املادة اخلربية نصا وصورة وتعليقا، ومن  يف بعض األحياند املستفي والتعليق عليه، بل أصبح هذا

اإلعالم اجلديد مواقع الشبكات  ومن أهم أدوات ،لعمل اإلعالميحقيقيا يف ا مث أصبح مشاركا
اإلعالم  اليت استطاعت أن ختلق إعالمًا خمتلفًا عنك وتويرت الفيسبو  أمهها االجتماعية على اإلنرتنت،



ففي الظروف الطارئة  ،املعربة التقليدي يف الطرح والتفاعل وسرعة نقل اخلرب وتدعيمه بالصورة احلية
هذه األحداث على مدار الساعة، وتنقل  لعاملية استطاعت هذه الشبكات أن تتفاعل معواألحداث ا

النقل سرعة انتشار مذهلة ال يستطيع اإلعالم  أوال ومن مكان حدوثه، ويواكب هذاباحلدث أوال 
ا بأي حال من األحوال ومن دون شك فإن وسائل   ،وحتت أي ظرف من الظروف التقليدي جمارا

ؤدي جبدارة مهمة الرتويج للقيم الثقافية للعوملة، و نشرها يف خمتلف مناطق العامل، فهي يدة تاجلداإلعالم 
سيد ما يرمي إليه اإلعالم قادرة على حتقيق مساعي العوملة لتنميط ثقافات الشعوب، و قادرة على جت

 الغربية لنشر قيم العوملة، اليت يعتربها العديد من الكتاب و املختصني وسيلة الفيسبوك وتويرت الغريب عرب
ال الثقايف فهي العربة اليت تنقل عدة ثقافات و قيم و أمناط سلوكية  ا خاصة يف ا جبدارة، و حتقيق غايا

  )٢٠١٠بدران، ( .و مضامني لعدة متلقني يف كل أحناء العامل، بكل سهولة و بتكلفة قليلة

أن العالقات االجتماعية قد تأثرت بطريقة ما بالتطورات اهلائلة واستنادا على ما سبق ميكن القول ب    
تمعات يف ظل العوملةاملتتالية اليت  بظهور شبكات التواصل االجتماعي ، خاصة فيما يتعلق حدثت يف ا

  :وعلى رأسها الفيسبوك وتويرت، فيما يلي فكرة موجزة عن هذين املوقعني

 facebook: الفيسبوك-١

حيــث  Mark Zuckerberg ""شــأة موقــع الفــيس بــوك إىل صــاحبه مــارك زوكريبــرج ترجــع فكــرة ن    
جامعــة هارفــارد (أخــذ علــى عاتقــه تصــميم موقــع جديــد علــى شــبكة اإلنرتنــت ليجمــع زمــالؤه يف اجلامعــة 

نهم من تبادل أخبارهم وصورهم وآرائهم ومل يعتمد يف تصميمه إىل أن يكـون موقـع جتـاري ) األمريكية وميّك
الفيسـبوك  "Zuckerberg"م أطلـق ٢٠٠٤عالنـات أو موقـع يهـتم بنشـر األخبـار،  ويف عـام جيتـذب اإل

وكان يف البداية عبارة عن شبكة تواصل اجتماعي بني األصدقاء يف جامعة هارفـارد حيـث اكتسـب شـعبية 
علـى توســيع قاعـدة مـن حيــق هلـم الـدخول إىل املوقــع  "Zuckerberg"واسـعة بيـنهم، األمـر الــذي شـجع 

ــة يســعون إىل التعــرف علــى احليــاة اجلامعيــة، واســتمر  ــة مــدارس ثانوي لتشــمل طلبــة جامعــات أخــرى أو طلب
أن خيطـو  "Zuckerberg"موقع فيسبوك قاصرا على طلبة اجلامعات واملدارس الثانوية ملدة سنتني مث قرر 

ح أبواب موقعه أمام كل من يرغـب يف اسـتخدامه، وكانـت النتيجـة طفـرة خطوة أخرى لألمام، وهي أن يفت
إىل أكثـر  ٢٠٠٦مليون مستخدم يف شهر ديسـمرب مـن عـام  ١٢يف عدد مستخدمي املوقع، إذ ارتفع من 

ــة عــام  ٤٠مــن  ــا التســمية ٢٠٠٧مليــون مســتخدم يف بداي ّ فمرجعهــا ينســب إىل اســم  Facebookم، أم
ــا املســتجدين وفيــه أمســاء وصــور زمالئهــم القــدامى الــدليل الــذي تُســلِّمه بعــض ا جلامعــات األمريكيــة لطال



ون بــاالغرتاب، والفيســبوك هــو موقــع تواصــل اجتمــاعي  ومعلومــات خمتصــرة عــنهم حــىت ال يشــعر املســتجدّ
يعمــل علـــى تكـــوين األصـــدقاء ويســاعدهم علـــى تبـــادل املعلومـــات وامللفــات والصـــور الشخصـــية ومقـــاطع 

ويســـهل إمكانيــة تكــوين عالقــات يف فـــرتة ، عليهــا وإمكانيـــة احملادثــة أو الدردشــة الفوريــةالفيــديو والتعليــق 
وكذلك إمكانية التقاء األصدقاء القدامى واجلدد وتبادل املعلومات وآخر األنباء والتطورات معهم، ، قصرية

لدرجـة األوىل يف تتمثـل با، وباالستطاعة القول أن الفيس بوك يقدم جمموعة من اخلـدمات األساسـية لـزواره
كذلك بإمكان أي ، الرسائل وهي خاصية يتيحها الفيس بوك بشكل مبسط وسهل للغاية لكل األصدقاء

ــت املناســبات اهلامــة الــيت ختصــه وعائلتــه ّ ويرغــب ، شــخص لديــه صــفحة شخصــية علــى الفــيس بــوك أن يثب
  )٧٨-٧٦: ، ص٢٠١٢املنصور، . (حبضور أو مشاركة األصدقاء معه فيها

ذا الكـم مـن التواصـالت،  وترى     أمينة السيد وهبة عبد العال أن من يتأمل شبكة الفيسبوك فسيفاجأ 
والتشبيكات بني البشر يف العامل كله من شرقه وغربه، وجتد لدى كل شخص عشرات األصدقاء مـن شـىت 

رغبة أحناء العامل، ولدى كل شخص صفحة خاصة به يتصرف فيها كما يريد وهو ما يطرح لدى الشباب 
ال تقــاوم يف إظهــار ذاتــه كمــا يــود فهــو يفكــر كيــف جيعــل صــوره متفــردة وغريبــة، وكيــف يضــع يف صــفحته 
ـا انتبـاه اآلخـرين فهـو مـا دام صـاحب موقـع إن جـاز التعبـري، فلـه أن  أشياء غريبـة ختتلـف عـن غـريه ليشـد 

السـيد وعبـد العـال، . (يـقيفعل فيه ما يشاء يكتب على احلائط اخلـاص بـه ويـدعو أصـدقاءه للكتابـة والتعل
 )١٨: ، ص٢٠٠٩

    twitter: تويتـر- ٢
وكانت بدايات ، هو موقع تواصل اجتماعي ال يقل أمهية عن الفيس بوك ويعترب املنافس األكرب له    

األمريكية على إجراء حبث تطويري  )Obvious(م عندما أقدمت شركة ٢٠٠٦ميالد هذا املوقع عام 
ا استخدام هذه اخلدمة لعامة الناس يف أكتوبر من مث، خلدمة التدوين املصغرة  أتاحت الشركة املعنية ذا

بعد ، باعتباره خدمة حديثة يف جمال التدوينات املصغرة، ومن مث أخذ هذا املوقع باالنتشار، نفس العام
ا بفصل هذه اخلدمة املصغرة عن الشركة األم يطلق واستحدثت هلا أمسًا خاصًا ، ذلك أقدمت الشركة ذا

، )التغريد(الذي يعين ) تويت(امسه من مصطلح ) تويرت(م، وأخذ ٢٠٠٧وذلك يف أبريل عام ) تويرت(عليه 
حرفًا للرسالة ) ١٤٠(ويسمح للمغردين إرسال رسائل نصية قصرية ال تتعدى ، وأختذ من العصفورة رمزًا له

  .وجيوز للمرء أن يسميها نصًا موجزًا مكثفًا لتفاصيل كثرية، الواحدة
باعتباره ، ويف تويرت يستطيع املرء أن يقوم بعملية البحث عن أشخاص أو عنوانات ومواضيع خمتلفة    

وال يهمهم ، ميكنهم تبادل األخبار القصرية فيما بينهم، جتمعًا من جمموعة أصدقاء من كافة أحناء العامل



املستخدمني يف البحث عن  هذا ما يقوم به الكثري من، إن كان هؤالء األصدقاء قريبون أم بعيدون
  .                 دف التعارف والصداقة من خالل تبادل الرسائل النصية القصرية، أصدقاء

كما ، معرفة ما يقوم به أصدقائهم دائمًا ويف أي وقت: يوفر تويرت ملستخدميه إمكانيات عديدة منها    
باإلضافة إىل أنه يتيح ، جابات الفوريةأنه أسرع وسيلة لطرح التساؤالت على األصدقاء وتلقي اإل

 ، للمستخدم إمكانية إرسال األخبار اهلامة جدًا والسريعة كاالستغاثة أو اإلخبار عن حادث مهم جدًا
ويستطيع املستخدم ، ويف الوقت ذاته يتيح تويرت للمستخدمني متابعة كل أحداث العامل اهلامة فور وقوعها

م، ويقدم موقع تويرت أيضًا معرفة ما يفعله أصدقاءه وم عارفه الذين يهمه أمرهم ومتابعة أخبارهم وشؤو
خدمة تساعد األصدقاء وأفراد العائلة وزمالء العمل على التواصل وإدامة اإلتصال : "تعريفًا مقتضبًا له بأنه

  ماذا تفعل اآلن؟: عرب تبادل أجوبة سريعة ومعتادة لسؤال واحد بسيط هو، بعضًا ببعض

، يعلمك باخلرب حال وقوعه ومن موقع احلدث: ا تقدم جند أن لتويرت ميزات عديدة منهايف ضوء م    
م تم  وتستطيع من خالله احلصول على االستشارة ، كما أنه يضعك يف معرفة دائمة عن أخبار الذين 

س ويتيح أيضًا إقامة عالقات صداقة جديدة وإجراء حوارات مع أنا، واالستفادة من جتارب األصدقاء
مك االت وخاصة تلك اليت  إضافة إىل إمكانية احلصول على خالصة وافية ملا ، مشهورين يف خمتلف ا

ا مباشرة أو من خالل أصدقائك، تنشره املواقع اإللكرتونية   .                   اليت ترتبط 

  )                                  ٨٩-٨٨: ، ص٢٠١٢املنصور، (

  
  

  

  الثالثالمبحث 

  الدراسات السابقة

ريت يف ـهناك من البحوث والدراسات اليت تناولت موضوع هذه الدراسة من زوايا متنوعة وأُج   
داف هذه ـاليت تقرتب من أه احلديثة جمتمعات خمتلفة، واستطاعت الباحثة أن حتصر أهم الدراسات

:الدراسة، ميكن عرضها على النحو اآليت  



:المحليةالدراسات : أوال  

  تأثير اإلنترنت في المجتمع

طالبا من طالب ) ١٣٧(وطبقت على  ،)م٢٠٠٢(عام  أُجريت هذه الدراسة من قبل حممد اخلليفي    
دف املرحلة اجلامعية،  تمع من خالل تقصي فوائد شبكة و إىل التعرف على تأثري االنرتنت يف ا

ا تاإلنرتن أما أدوات الدراسة فكانت املقابلة الوصفي التحليلي، نهج املعلى ، واعتمد الباحث وسلبيا
  :واالستبيان، وتوصلت الدراسة إىل

لديهم رغبة يف استخدام اإلنرتنت، وتركزت أهم %) ٩١,٧(ن معظم أفراد جمتمع الدراسة أ -
يف أغراض االتصال، وتبادل املعلومات مع اآلخرين، والبحث عن املعلومات، والرتفية االستخدامات 

  .سليةوالت
ا تساعد على الغزو الثقايف، وتسبب مشاكل  - رأى املبحوثون أن سلبيات شبكة اإلنرتنت متثلت يف أ

  .اجتماعية وأخالقية، وصحية بكثرة استخدامها

على أبناء األسرة السعودية اآلليالستخدام الحاسب  اآلثار االجتماعية واالقتصادية  

طالبا ) ٣١٩٣(، وطبقت على )م٢٠٠٤( احملسن العصيمي عام ة من قبل عبد أُجريت هذه الدراس    
دف إىل التعرف على  أهم استخدامات احلاسب وتقنيات اإلنرتنت وآثارها من طالب املرحلة الثانوية، و

اال ، واعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي، أما أدوات الرتفيهية والتعليمية واالقتصادية تيف ا
      عبارة عن االستبيان و املقابلة اهلاتفية، وتوصلت الدراسة إىل الدراسة فكانت

اإلنرتنت وأكثر هذه االستخدامات هي زيارة  األبناء عرب هخدامات الرتفيهية أكثر ما يقوم بأن االست -
مواقع األلعاب واالطالع على األغانيوالفيديو كليب، ومتابعة الصور العاطفية، مث اللعب مع األصدقاء 

  . الربامج الرياضية عرب الشبكة، ومتابعة

ال الثقايف  - هي زيادة االطالع على أحداثالعامل وإتاحة املعلومات بسرعة ومعرفة أهم اآلثار يف ا
  .اجلديد يف األمور العلمية وزيادة االهتمامبالقضايا اإلسالمية

ال التعليمي فقد كانت حمدودة وتتمثلأما  - معظمها يف تسهيل إجراء  أهم االستخدامات يف ا
دعم انتشار اللغة  يصال بالزمالء، أما أهم اآلثار فهاالت البحوث وحتسني مستوى احلوار والكتابة مث

  .اإلجنليزية



ال االقتصادي هي احلصول على معلومات اقتصادية وزيادة الصرف أهم - املايل  االستخدامات يف ا
  .نرتنت واإلنفاق على الرتفيه أكثرعلى اإل

  أثر ثقافة العولمة على القيم المحلية للشباب السعودي
طالـب ) ٩١١(حيـث قامـت بدراسـة  ،)م٢٠٠٦(الشـيخ عـام أُجريت هذه الدراسة من قبل نوف آل     

دف الدراسـة إىلوطالبة من جامعة امللك سعود بالري التعـرف علـى  اض وجامعة امللك عبد العزيز جبدة، و
) سـتخدام شـبكة اإلنرتنـتبـرامج القنـوات الفضـائية، وا(العوملة الثقافية املتمثلـة يف  عينة حنو تأثريالاجتاهات 

احلديثــة بـني أفــراد جمتمــع الدراســة، واعتمــدت معرفــة مـدى اســتخدام تقنيــات االتصــال علـى القــيم وكــذلك 
مــع علــى مــنهج املســح االجتمــاعي عــن طريــق العينــة العشــوائية، واســتخدمت االســتبانة كوســيلة جلالباحثــة 
  : ، وتوصلت الدراسة إىلالبيانات

  .هناك اقتناع لدى جمتمع الدراسة بأن وجود اإلنرتنت أدخل تغريات إجيابية يف أفكار الشبابأن  -

  .أيد بعض أفراد العينة فكرة شراء كل ما هو جديد من أجل جماراة اآلخرين -

  .يف اإلنرتنت والقنوات الفضائية أن أفراد العينة ال ترى أمهية لربامج التسوق الدعائية املوجودة -

  .أغلبية أفراد العينة أن توفر تقنيات االتصال احلديثة مينح الشعور باالستقاللية والثقة يف النفس رىي -

  

  استخدامات اإلنترنت في المجتمع لسعودي

، وطبقــت الدراســة )م٢٠٠٧(أُجــري هــذا البحــث مــن قبــل فريــق يتكــون مــن فهــد العــرايب وآخــرون عــام    
ــا نصــفهم مــن الــذكور والنصــف اآلخــر مــن اإلنــاث مــن خمتلــف الشــرائح الســكانية ) ٢١٦٠(لــى ع مبحوث

ـــني  ـــة للمـــواطنني الســـعوديني، ويهـــدف البحـــث إىل الكشـــف عـــن نســـب اســـتخدام اإلنرتنـــت ب واالجتماعي
الفئـات الســكانية املختلفـة وكــذلك التعــرف علـى أســباب عـدم اســتخدام اإلنرتنــت عنـد غــري املســتخدمني، 

  :                        عتمدت الدراسة على منهج املسح االجتماعي وأداة االستبيان جلمع البيانات وتوصلت إىل ما يليوا

معدل  ٪، وهذه النسبة تبني ٥١.٢أن معدل استخدام اإلنرتنت بني املواطنني من الذكور واإلناث بلغ  -
  ..انتشار االنرتنت يف اململكة

اإلنرتنت حيث يزداد معدل قة طردية بني املستوى التعليمي واستخدام شبكة أكدت الدراسة وجود عال -
  . تخدام اإلنرتنت كلما ازداد املستوى التعليميسا



سنة، يف حني كانت ) ٣٤-٢٥(ارهم بني ـكانت أعلى معدالت استخدام اإلنرتنت للذين ترتاوح أعم -
  . سنة فأكثر) ٤٥(أدىن معدالت استخدام اإلنرتنت لألشخاص من 

ًا يف استخدام اإلنرتنت"أظهرت الدراسة أيضا أن الشخص إذا كان  - ّ كان هذا السبب الرئيس يف " أمي
بة سبن" ألجهزةما يلزم من األدوات واعدم توفر "٪، ويليه  ٥٣عدم االستخدام، حيث بلغت نسبتهم 

١٩.٥ ٪ .  

من مستخدمي اإلنرتنت يف اململكة العربية السعودية يقضون أكثر من % ٣٧أوضحت الدراسة أن  -
  .يقضون أكثر من ثالث ساعات يف استخدامه%  ١٥.٥ساعتني يوميًا يف استخدام اإلنرتنت، وأن 

من إمجايل % ٦٤,٥تصل إىل أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة عدم استخدام اإلنرتنت للبيع والشراء ل -
  .املبحوثني وهذا يعود إىل غياب ثقافة التسوق عرب اإلنرتنت

  

  

  استخدام طالب وطالبات الجامعات السعودية شبكة الفيس بوك

وقد مشلت طالب وطالبات السنة  ،)م٢٠٠٨(العتييب  عام جارح أُجريت هذه الدراسة من قبل    
جامعة امللك  –جامعة امللك فيصل  -جامعة امللك سعود(هي  سعوديةالتحضريية يف ثالث جامعات 

دف إىل التعرف على دوافع استخدام الفيسبوك واإلشباعات املتحققه من استخدامه، ) عبدالعزيز حيث 
  :واعتمد الباحث على منهج املسح االجتماعي واالستبيان كأداة جلمع البيانات وتوصلت الدراسة إىل

ظهر تأثري يو  ،%٧٧ات اجلامعات السعودية بنسبة بني طالب وطالب انتشار استخدام الفيس بوك -
  .األهل واألصدقاء يف التعرف عليه

يف وكذلك األول كان دافع الفضول واملشاركة األول يف دفعهم الستخدام الفيس بوك  - 
  .املتحققة من استخدامه   إلشباعاتا

ما ال حتققه الوسائل اإلعالمية األخرى أكدت العينة حتقيق الفيس بوك يف تأثريه على الشخصية  - 
  .للوسائل اإلعالمية األخرى  تأثري استخدام الفيس بوك على استخدامهم  وكذلك

 آثار اإلنترنت التربوية على طالب المرحلة الثانوية



ملرحلـة الثانويـة طـالب ا، وطبقـت علـى )م٢٠٠٩(عـام  أُجريـت هـذه الدراسـة مـن قبـل عبـد اهللا القصـري
ــدف الدراســة إىل  ، الوقــوف علــى آثــاره اإلجيابيــة والســلبية ، اإلنرتنــت ونشــأته معرفــةيف منطقــة القصــيم، و
واعتمـد الباحــث   الوقـوف علـى دور اإلنرتنـت يف التنميـةوكـذلك التعـرف علـى طـرق الوقايـة مـن سـلبياته ، 

  : ، وتوصلت الدراسة إىلجلمع البيانات الوصفي التحليلي، واالستبياننهج املعلى 

  .املرحلة الثانويةأن النسب اليت وردت يف بعض الدراسات تثبت ظاهرة انتشار اإلنرتنت بني طالب  -

 .يفضلون املواقع ذات األثر السليبأن أغلب من يتصفح اإلنرتنت من الطالب  -

ومحاية الطالب اآلثار اإلجيابية  يف تعزيز مهما ، ويبقى دور الرتبيةنرتنت آثار سلبية وآثار اجيابيةأن لإل -
  .من اآلثار السلبية

  )أنماطها ودوافعها وآثارها(المحادثة عبر شبكة المعلومات 

، وطبقت يف جامعة )م٢٠١١(أُجريت هذه الدراسة من قبل سهام العزب وحممد الغامدي عام      
دف الدرراسة إىل  ٤٧٤امللك عبد العزيز جبده على  طالبا وطالبة من خمتلف الكليات العلمية والنظرية، و

كة املعلومات وعالقتها التعرف على األمناط والدوافع واآلثار املرتتبة على استخدام غرف الدردشة عرب شب
، ومت االعتماد على منهج املسح االجتماعي وعلى أداة )العمر واملعدل الدراسي والدخل(مبتغريات 

  :االستبيان جلمع البيانات، وتوصلت الدراسة إىل

أن غرف الدردشة هي أحد األساليب الفعالة للتواصل االجتماعي ومدة استخدامها ترتاوح من ساعة  -
  .ساعات يوميا لدى اجلنسني وفرتة املساء هي الوقت املفضل لالستخدام ٣إىل أقل من 

دوافع النسبة األعلى من مستخدمي غرف الدردشة كانت التسلية وقضاء وقت الفراغ بالنسبة  -
لقضاء وقت الفراغ لدى الذكور، يف حني سبق قضاء % ٣٩للتسلية و % ٤٦,٧للجنسني، فقد بلغت 

  .على التوايل% ١٥,٢، %١٨,٢إلناث فقد بلغت النسبة وقت الفراغ التسلية لدى ا

أن غالبية املستخدمني تربطهم عالقات متوسطة واهتمامات مشرتكة مع األصدقاء عرب غرف الدردشة،  -
  .وغالبيتهم يضطرون إىل عدم قول احلقيقة ولديهم اجتاه حنو اجلرأة يف احلوارات مع اجلنس اآلخر



ني العمر ومعظم أبعاد أمناط االستخدام مثل معدل استخدام غرف توجد عالقة ارتباطية سالبة ب -
الدردشة وملكية جهاز حاسب خاص ما يشري إىل االخنفاض على معظم أبعاد االستخدام بزيادة املرحلة 

 .العمرية للطالب

  :الدراسات العربية: ثانيا

   تكنولوجيا االتصاالت وآثارها التربوية واالجتماعية

تمع )م٢٠٠١(دراسة من قبل حلمي عمار و عبد الباقي أبو زيد عام أُجريت هذه ال     ، وطبقت يف ا
وطالب املرحلة الثانوية واجلامعية اختصاصيي املناهج و  املعلمني ومديري املدارسالبحريين على عينة من 

أثر تكنولوجيا االتصاالت على نوعية  ، وقد كان البحث يهدف إىل التعرف على١٦٥بلغ عددهم 
أثر تكنولوجيا االتصاالت على ، والتعرف على على جماالت العمل احلالية واملستقبلية للشباب والتعليم 

وعلى مستقبل الشباب البحريين، وقد اعتمد الباحث منهج املسح العالقات االجتماعية اإللكرتونية 
  :بيان جلمع املعلومات، وتوصلت الدراسة إىلاالجتماعي وعلى أدايت املقابلة و االست

  .ن الطالب مييلون إىل الصداقة والتعارف من خالل اإلنرتنت أكثر من غريهم من أفراد العينةأ -

ا من ناحية سهولة  - أوضحت الدراسة أن ما تقدمه تكنولوجيا االتصاالت من مزايا يفوق بكثري سلبيا
  .كرية وزيادة املعلومات وتوفرهاالتواصل وتوفري فرص عمل والتنمية الف

  تأثير االتصال عبر اإلنترنت في العالقات االجتماعية 

تمـع القطـري)م٢٠٠٣(أُجريت هذه الدراسة مـن قبـل حلمـي خضـر سـاري عـام      علـى  ، وطبقـت يف ا
ــدف الدراســة إىل معرفــة )٤٧١(عينــة مــن الشــباب يف مدينــة الدوحــة مــن كــال اجلنســني بلــغ حجمهــا  ، و

تمـع األ بعاد النفسية واالجتماعية والثقافية اليت تركها اإلنرتنت بوصفه وسيلة اتصال إلكرتونية حديثـة يف ا
م االجتماعيــة مــع معــارفهم وأصــدقائهم إضــافة إىل  علــى عالقــات الشــباب االجتماعيــة بأســرهم وتفــاعال

، و متَّ املســح االجتمـــاعيج مــنهحماولتهــا معرفــة اخلصــائص الثقافيـــة لإلنرتنــت، وقــد اعتمــد الباحـــث علــى 
  :استخدام أداة االستبيان، وتوصلت الدراسة إىل

مـن أفـراد العينـة كـانوا قـد حتـدوا آليـات الضـبط األسـري واالجتمـاعي وقــاموا ) %38.6(وجـود مـا نسـبته   -
ــني بالعواقــب املرتتبــة علــى مثــل  هــذه بلقــاءات مباشــرة وجهــا لوجــه مبــن تعرفــوا إلــيهم عــرب اإلنرتنــت غــري آ

  .اللقاءات احملظورة اجتماعيا



جنم عن استخدام الشباب لإلنرتنت تراجع يف مقدار التفاعل اليومي بينهم وبني أسرهم وتراجع يف عـدد  -
م م ألقار   .زيارا

أن هناك حالة من العزلة واالغرتاب النفسي بني الشباب باعـد بيـنهم وبـني جمـتمعهم إذ بلغـت نسـبة مـن  -
ــذه احلا ــة شــعر مــنهم  ــا عــرب )%40.3(ل ، ويف نفــس الوقــت تعمــل اإلنرتنــت علــى تقريــب البعيــدين مكاني

ــالقرب النفســي )%67.1(اختــزال املســافات اجلغرافيــة بــني مــا نســبته  م مــنهم لتشــعرهم ب بأســرهم وعــائال
  .الذين يعيشون خارج الوطن

الفتراضي والمجتمع العالقة العاطفية بين الجنسين باستخدام الوسائل اإللكترونية بين المجتمع ا
  الحقيقي

يف جامعة ورقلة  ، وطبقت)م٢٠٠٥(أُجريت هذه الدراسة من قبل زموري زينب و بغدادي خريه عام    
دف الدراسة إىل ) قسم علم االجتماع وعلم النفس(باجلزائر على طلبة العلوم االجتماعية واإلنسانية  و

تمع  الكشف عن مدى خروج العالقات بني اجلنسني بواسطة اإلنرتنت من جمتمعها االفرتاضي إىل ا
أداة االستبيان جلمع املعلومات، وتوصلت احلقيقي، واعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي وعلى 

  :الدراسة إىل

ذا املوقع إىل  - أن معظم أفراد العينة يتصلون مبوقع الفيسبوك يف أوقات الفراغ ويهدفون من اتصاهلم 
تكوين عالقات صداقة وتبادل األفكار مع اجلنس اآلخر، إال أن هذه العالقات غري جدية بل هي عبارة 

  .ة والرتفيه عن النفس بالنسبة هلمعن منفذ فقط للتسلي

ا غري جدية بل هي عالقة تسلية وترفيه مما  - أن هذه العالقة مل تصل إىل جمال تواجدها احلقيقي أل
  . يفسر لنا  أن هناك نوع من عدم التجاوب يف بعض األفكار بني الطرفني

ا يف عامل كشفت الدراسة عن فئتني من املندجمني يف العامل االفرتاضي، الفئة   - األوىل تبحث عن ذا
تمع وتقاليده اليت تكبح مجاح مشاعرها وبالتايل يعترب العامل  االفرتاضية لتحققها بعيدا عن ضغوط ا
تمع وتقاليده، أما الفئة الثانية فهي أيضا مندجمة يف العامل  االفرتاضي بالنسبة هلا هروب من سلطة ا

ة التقاليد والقيم وتتجاوزها باإلبقاء على العالقة العاطفية عرب االفرتاضي ولكنها حتاول أن تتحدى سلط
تمع   .الوسائل اإللكرتونية حىت ولو لقيت معارضة من طرف ا

  استخـدام اإلنترنت وتأثيره على العالقات االجتماعية لـدى الشباب الجامعي



ــايل عــام      تمــع األردين، مــن خـــالل ا، وطبقــت يف )م٢٠٠٧(أُجريــت هــذه الدراســة مــن قبــل فـــايز ا
ـدف الدراسـة  مبحوثـًا ومبحوثـه) ٣٢٥(بلـغ تعـدادها حيـث استطالع آراء عينة مـن طلبـة جامعـة مؤتـه  و

من حيث إبراز التأثريات االجتماعيـة املرتتبـة عـن اسـتخدامه علـى  ليل واقع ظاهرة استخدام اإلنرتنتحتإىل 
الكشــف عــن أهــم اخلصــائص العامــة لســلوك ، و فئــة الشــباب اجلــامعي مــن وجهــة نظــر عينــة مــن املبحــوثني

ــــة م االجتماعي ــــى عالقــــا ــــت وتأثرياتــــه عل ــــد اعتمــــد الباحــــث علــــى مســــتخدمي اإلنرتن املســــح مــــنهج ، وق
  :االجتماعي وأداة االستبيان جلمع البيانات، وتوصلت الدراسة إىل

طالب لالنرتنـت مبفـرده، أن أثر استخدام اإلنرتنت على العالقات االجتماعية يزداد يف حالة استخدام ال -
اإلنرتنـت مبشـاركة اآلخـرين، وكـذلك تبـني أنـه   أمـاميف حني يتناقص هذا األثر يف حال قضاء الطلبة وقـتهم 

  .كلما زاد عدد ساعات استخدام اإلنرتنت ارتفع أثر استخدام اإلنرتنت على العالقات االجتماعية

ى الطلبــة اخنفــض أثــر اســتخدام اإلنرتنــت علــى كمــا بينــت الدراســة أنــه كلمــا ارتفــع املســتوى الدراســي لــد-
العالقــات االجتماعيــة، وكــذلك احلــال بالنســبة للتوزيــع العمــري، حيــث أنــه كلمــا ازداد العمــر اخنفــض أثــر 

وفيمـا يتعلـق مبسـتوى الـدخول الشـهرية ألسـر الطلبـة، فقـد على العالقات االجتماعيـة،  استخدام اإلنرتنت
ــائج الدراســة أنــه كلمــا ارت ــة اخنفــض أثــر اســتخدام اإلنرتنــت علــى بينــت نت فــع الــدخل الشــهري ألســر الطلب

  .العالقات االجتماعية لديهم

  حدود التفاعل االجتماعي في المجتمعات االفتراضية  على شبكة اإلنترنت
تمعات على نوعني ، وطبقت )م٢٠٠٩(عام  رضا أمنيجريت هذه الدراسة من قبل أُ      من ا

تمعات االفرتاضية اليت تقوم: أوالمها اإلنرتنتاالفرتاضية على شبكة  على التفاعل الثقايف  تلك ا
عرب مواقع تسمح ملستخدميها باإلضافة والتعليق واملشاركة النشطة واالجتماعي، وتبادل األفكار واآلراء 

تمعات االفرتاض، والنوع الثاين هي )املنتديات، املدونات، غرف الدردشة، الفيس بوك: (مثل ية الكاملة ا
من خالل إتاحة عدد من  ، وهي املواقع اإللكرتونية اليت حتاول حماكاة العامل الواقعية الويبعلى شبك

م اخليارات املتعددة أمام املستخدمني متكنهم من ممارسة تفاصيل م يف العامل احلقيقي من بيع  حيا وكأ
 ،)كند اليف، جمتمع جوجل اليفليس: (مثل وشراء وارتداء مالبس والسفر عرب الطائرات وغريها

تمعات االفرتاضية يف اإلنرتنت التعرف استهدفت هذه الدراسة وقد والسمات العامة اليت متيز  على أمناط ا
تمعات ، وحدود ما ميكن أن تقدمه من عالقات تفاعلية اجتماعيةكل منط ، وثقافية بني سكان هذه ا

تمعات االفرتاضية على اإلنرتنت،  املالحظة العلمية وحتليلو متَّ استخدام  احملتوى الكيفي لبعض ا
  :وتوصلت الدراسة إىل



، منها مدى االتساق أو تمعات االفرتاضية سلبا أو إجياباأن هناك جمموعة من العوامل تؤثر يف ا -
يف تطوير اءة اليت تسهم ، ومدى تبنيها لألمناط االتصالية البنّ الف مع القيم واملعتقدات السائدةاالخت

  .احلياة الواقعية

بني األنظمة املختلفة يف بوك أعادت صياغة العالقة ات التعارف االجتماعية مثل الفيسأن شبك -
تمع،   ا أضافت أبعادا جديدة للتواصل االجتماا  وكذلك، عي بني األفراد داخل النظامكما أ

للمطالبة مبزيد من  ى األنظمة السياسيةخدمت حلشد اجلماهري املتفرقة جغرافيا وعقائديا للضغط علاستُ 
  .رية كاملة عن اآلراء واملعتقداتاحلقوق والتعبري حب

لمصري لمواقع الشبكات االجتماعية دراسة على اآلثار النفسية واالجتماعية الستخدام الشباب ا
 الفيسبوكموقع  مستخدمي

، وطبقت يف مصر على عينة عمدية من )م٢٠٠٩(أُجريت هذه الدراسة من قبل نريمني خضر عام     
ىف جامعة القاهرة واجلامعة الربيطانية، وكان اهلدف الرئيسي مستخدمي الفيس بوك من الشباب اجلامعي 

ا يف هذا املوقع، بوك واألنشطة اليت ميارسووافع استخدام الشباب ملوقع الفيسللبحث هو التعرف على د
وقد اعتمدت الدراسة على املنهج املقارن ومنهج املسح االجتماعي وأداة االستبيان جلمع البيانات، 

  : وتوصلت الباحثة إىل مايلي

 .على رأس قائمة دوافع استخدام طالب اجلامعة ملوقع الفيس بوك أن دافع التسلية والرتفيه يأيت -

ارسها املبحوثون على رأس قائمة األنشطة الىت مي ة باألصدقاء تأيتومات الصور اخلاصمشاهدة ألب أن -
 %.٧٦,٥بوك بنسبة على موقع الفيس

ماعى على أن التفاعل االجت )وإناثذكور (لقاهرة واجلامعة الربيطانية جمموعة طالب جامعة ا اتفقت -
مع  احلياتية والتعاملإىل تنمية املهارات الشخصية واخلربات  بني األشخاص عرب موقع الفيسبوك يؤدي

رى والتعرف على مزاج األصدقاء بوك التواصل مع األصدقاء ومواكبة ما جياآلخرين، ومن أهم مزايا الفيس
  .د العالقات بأصدقاء املاضى وإبداء الرأى احلريدوجت

  العوامل المؤثرة على استخدامات الفتيات في السعودية ومصر لإلنترنت
مبحوثــة مــن اململكــة  ٢٠٠، وطبقــت علــى)م٢٠٠٩(أُجريــت هــذه الدراســة مــن قبــل عــزة عثمــان عــام     

مــن الكليـات النظريــة ) جامعــة القـاهرة(مبحوثـة مــن مصـر  ٢٠٠و) جامعــة امللـك ســعود(السـعودية  العربيـة
هذه الدراسة إىل الوصول إىل هدف رئيس وهو حتديد العوامل املـؤثرة علـى تعـرض الفتـاة  ىتسع، و والعلمية



ا من استخدامها لإلنرتنـت وذلـك يف سـياق اجتمـاعي هشباعات اليت حتققلإلنرتنت واإل واملصرية السعودية
ـــة هـــذا االســـتخداميعكـــس أهـــم العوامـــل ا ـــى مـــنهج املســـح ملـــؤثرة علـــى نوعي ـــد اعتمـــدت الدراســـة عل ، وق

  :االجتماعي وعلى أداة االستبيان وتوصلت إىل ما يلي

، حيــث احتــل التفضــيل  أســباب تفضــيلهن ملواقــع اإلنرتنــتاتفقــت الفتيــات املصــريات والســعوديات يف -
، تــاله عنــد الســعوديات%  ٢٦د املصــريات ، عنــ%  ٢٦الشخصــي الرتتيــب األول لــدي الطــرفني بنســبة 

  .للسعوديات%  ١٧,٧للمصريات ، %  ١٨,٧ة السبب اخلاص بالتواصل مع اآلخرين بنسب

ن األوىلاتفقــــــت الفتيــــــات املصــــــريا - ــــــا ــــــيهن يف  ت والســــــعوديات يف ترتيب للعوامــــــل النفســــــية املــــــؤثرة عل
ـــــالقلق والتـــــوتر بنســـــبة  ـــــة الشـــــعور ب ـــــت وهـــــي إزال % ١٢,٥للمصـــــريات ، % ١٢,٦اســـــتخدامهن لإلنرتن

للمصـــــريات ، % ١١,٤اإللكــــرتوين بنســـــبة  ، مث الســـــعادة الــــيت أجـــــدها عنـــــدما أقــــرأ بريـــــديللســــعوديات
  .للسعوديات% ١٢,٣

تتعـدد اآلثـار الـيت يرتكهـا اإلنرتنـت مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة منهـا آثـار قيميـة وأخـرى فكريـة وأخــرى  -
  .شكلية مث اجتماعية وسلوكية

  إدمان االنترنت عند الشباب وعالقته بمهارات التواصل االجتماعي 
) ١٥٠(، وطبقت يف جامعة دمشق على )م٢٠١٠(أُجريت هذه الدراسة من قبل روال احلمصي عام    

دف ) ١١٤(إناث و ) ٣٦(طالبًا وطالبة  ذكور من ختصصات علمية متعددة وأوضاع اقتصادية خمتلفة، و
معرفة و جتماعي وعالقتها مبهارات التواصل اال الدراسة إىل إلقاء الضوء على ظاهرة اإلدمان على اإلنرتنت

َ ملتغري  ◌ ، وقد )، التخصص العلميالوضع االقتصادي اجلنس،(ات الفروق يف اإلدمان على االنرتنت تبعًا
مقياس إلدمان (وكانت أدوات البحث عبارة عن ، لوصفي التحليليانهج اعتمدت الباحثة على امل

  : ، وتوصلت الدراسة إىل)نت ـ ومقياس العالقات االجتماعيةاالنرت 

ود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني اإلدمان على اإلنرتنت ومهارات التواصل االجتماعي فاجللوس وج -
  .فرتات طويلة الستخدام اإلنرتنت جتعل الفرد خيصص وقتًا أقل للنشاطات األخرى

أن اإلناث يتعلقن باستخدام اإلنرتنت أكثر من الذكور ويعود ذلك إىل طبيعة التنشئة االجتماعية  -
  .إلناث يف جمتمعاتنال



ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف اإلدمان عل اإلنرتنت مع تغري واختالف الوضع االقتصادي لألفراد  -
  .وهذا يعود لتكلفة استخدام اإلنرتنت املتيسرة للجميع

  

  تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين 
دف إىل )م٢٠١٢(أُجريت هذه الدراسة من قبل حممد املنصور عام      الكشف عن شكل املواقع ، و

ً الفيس بو "اإلجتماعية  املوقع  ومضمون  املقارنة بني شكل، وكذلك اخلاص بقناة العربية" ك أمنوذجا
وقد اعتمد  ،لقناة العربية) نت.العربية(املوقع اإللكرتوين ومضمون وبني شكل ) بوكالفيس(اإلجتماعي 

  : لتحليل املضمون،  وتوصلت الدراسة إىلاستبانة  إعداد ، وقد متَّ لوصفياملسح امنهج الباحث على 
قياسًا مبا تقوم به املواقع اإللكرتونية ، كوسيلة إعالمية متطورة  االجتماعيةالدور الذي تلعبه املواقع أمهية  -

  .من دور إعالمي بارز على حساب الصحف الورقية
ه أنو ، ر املتلقنيعلى مجهو  االجتماعيت الدراسة إىل نتيجة توضح مدى تأثري شبكات التواصل خلص -

ملا توفره من أخبار وتغطية شاملة وعاجلة ومعلومات ، مل يعد بإمكان متصفحي اإلنرتنت االستغناء عنها
وتبادل امللفات  مع األهل واألصدقاء وزمالء الدراسة والعمل )دردشة(حمادثة و ، ومعارف مفيدة ومتنوعة
ا جماالً مفتوحًا لتبادل اآلراء والتعليقات على اآلراء والردود على ، والصور ومقاطع الفيديو إضافة إىل أ

  .وخلق صداقات افرتاضية جديدة واسرتاحة وثقافة وترفيه، تلك التعليقات

  
  

  

  

  

  :الدراسات األجنبية: ثالثا

  اآلثار االجتماعية والنفسية إلدمان اإلنترنت 

طالبا وطالبة يف والية ) ١١٤(، على )م٢٠٠١(وهانوفيتز عام أُجريت هذه الدراسة من قبل بيالمي    
دف إىل معرفة تأثري اإلنرتنت يف خلق حالة من اإلدمان لدى مستخدميه  ميتشغان األمريكية وكانت 

ه الغاية مقياس كمي يقوم على مقدار الوقت الذي يقضيه الشباب يف هلذ وقد استخدم الباحثان مقياسان



غرف احملادثة على اإلنرتنت ومقياس آخر مكون من أربعة بنود يقيس درجة التوجه حنو اإلنرتنت، وقد 
م عليه يرتبط بالنوع االجتماعي وببعض  توصلت الدراسة إىل أن توجه الشباب حنو اإلنرتنت وإدما

 .ية كالسيطرة والتقبل االجتماعي والعالقات الشخصية للمبحوثنياملتغريات الشخص

  على التحصيل الدراسي الفيس بوك أثر 

بقت على )م٢٠١٠(أُجريت هذه الدراسة من قبل ارين كاربنسي عام      طالبا جامعيا يف ) ٢١٩(، وُط
لدى طلبة  على التحصيل الدراسي" فيسبوك"نيويورك حيث هدفت للتعرف على أثر استخدام موقع 

اجلامعات، وقد اعتمد الباحث على منهج املسح االجتماعي واالستبيان كأداة جلمع املعلومات وتوصلت 
  : الدراسة إىل

أن الدرجات اليت حيصل عليها طالب اجلامعات املدمنون على شبكة اإلنرتنت وتصفح موقع  -
تلك اليت حيصل عليها نظراؤهم أكرب الشبكات االجتماعية على اإلنرتنت أدىن بكثري من " فيسبوك"

  .الذين ال يستخدمون هذا املوقع

كما أظهرت النتائج أنه كلما ازداد الوقت الذي ميضيه الطالب اجلامعي يف تصفح هذا املوقع كلما   -
من الطالب اجلامعيني الذين مشلتهم الدراسة اعرتفوا %) ٧٩(تدنت درجاته يف االمتحانات، حيث أن 

م على مو    .قع الفيس بوك يؤثر سلبيا على حتصيلهم الدراسيبأن إدما

نت النتائج أن األشخاص الذين يقضون وقتا أطول على اإلنرتنت خيصصون وقتا أقصر   - ّ كذلك بي
وحل " الدردشة"للدراسة مشريا إىل أن لكل جيل اهتمامات جتذبه وأن هذا املوقع يتيح للمستخدم 

  .البحث عن أصدقاء جدد أو قدامىالفوازير وإبداء رأيه يف كثري من األمور و 

  على العالقات االجتماعية التقنيةأثر استخدام 

شاب ) ١٦٠٠(، وقد طبقت على عينة قوامها )م٢٠١٠(ميشيل فانسون عام  أجرى هذه الدراسة    
من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي يف بريطانيا، حيث هدفت للتعرف على أثر استخدام 

ماعي على العالقات االجتماعية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي شبكات التواصل االجت
  :وأداة االستبيان جلمع املعلومات وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها



قد ) الفيسبوك واليوتيوب(أن أكثر من نصف األشخاص البالغني الذين يستخدمون مواقع من بينها  - 
م يقضون وقتا أطول عل ى شبكة اإلنرتنت من ذلك الوقت الذي يقضونه مع أصدقائهم اعرتفوا بأ

  .احلقيقيني أو مع أفراد أسرهم

م يتحدثون بصورة أقل عرب اهلاتف وال يشاهدون التلفاز كثريا، وأن شبكات  - وأظهرت الدراسة أيضا أ
  .من أفراد العينة%) ٥٣(التواصل اإللكرتونية قد غريت منط حياة 

  االجتماعية على إدارة المعلوماتأثر الشبكات والمواقع 

األمريكية يف الواليات املتحدة ، وطبقت )م٢٠١١(عام هيلني سرتيك أُجريت هذه الدراسة من قبل     
نوعية بىل تزويد القارئني إدف الدراسة ، و عمال والتقنية واحملاماةعدد من املوظفني يف قطاعات األعلى 

ومدى أمهية ما يتم طرحه من هذه املعلومات  الشبكات االجتماعيةاملعلومات اليت يتم تبادهلا يف 
دف كذلك ،  للمنظمات ولألفراد املعنيني ىل مناقشة تأثري هذه الشبكات وما تنقله للعمالء إكما 

ومدى تعامل املهتمني من ، واألفراد من كم هائل من املعلومات االجتماعية والتقنية وغريها من معلومات
وقد مت ، فراد أصحاب القرار يف املنظمات مع هذه املعلوماتوقياديني وغريهم من األ مشرفني ومدراء

ذه الدراسةمنهج املسح االجتماعي وأداة االستبيان استخدام  اليت توصلت إىل عدد من النتائج  للقيام 
  :أمهها

كثر وبشكل جدي ن املنظمات عليها أن تتواكب مع التطور اهلائل لتقنيات املعلومات وأن تتعاطى أأ-
املنظمات مع التأثري القوي وامللحوظ للشبكات االجتماعية مثل فيس بوك وتويرت وغريها على األفراد يف 

  .وعلى تعاطيهم للمعلومات

ا جيايب وأن تضمن سرية مإ على التعاطي معها بشكل معقول و على املنظمات أن تدرب املوظفني -
على ذلك من حد هذه املواقع وما سيرتتب أا منشورة على ال ستجدهإو ، حتتويه من معلومات هامة هلا

  .عواقب وخيمة ال حتمد عقباها

  : التعليق على الدراسات السابقة

دمان عليها  واإل نرتنت وشبكات التواصل االجتماعيتناولت الدراسات السابقة استخدامات اإل      
النفسية واالجتماعية  املرتتبة  ثاراآلثري شبكات التواصل االجتماعي و كما ركزت بعض الدراسات على تأ



تمعات اليت طبقت فيها وتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة،  عليها كما كان هناك تفاوت يف ا
وتويرت كمواضيع هامة فرضت نفسها شبكات التواصل االجتماعي الفيسبوك الدراسات السابقة يف تناوهلا 

 . ا الراهنأمام العديد من الباحثني يف وقتن

 حيث الدراسةهذه سات السابقة الضوء على بعض اجلوانب املتعلقة مبوضوع ار وقد سلطت الد    
تمع من خالل الفوائد اليت يقدمهاتأثريات اإل :على مجلة أمور أمهها بعضهاأكدت  دوافع ، نرتنت يف ا

لثقافية وحتليل ظواهر استخدام واالجتماعية واوالعاطفية بعاد النفسية الفيسبوك ومعرفة األاستخدام 
تمعتأثريات االتأثريات االجتماعية و براز اإلنرتنت من حيث إ   .لعوملة الثقافية على قيم ا

  :ما تميزت به الدراسة الحالية

 أو متغري إىل مباشرة، غري أو مباشرة بصورة تطرقت قد اليتالدراسات  بعض وجود من الرغم على    
ا مل يدرس بصورة مباشرة العالقة بني متغريات هذه الدراسة  منه أيا أن إال الدراسة، هذه من متغريات أكثر

 :وفيما يلي توضيح ملا متيزت به الدراسة احلاليةككل 

االجتماعية وركزت يف تناوهلا شبكات على العالقات  ثريهالوجيا وتأتناوهلا موضوع مهم وهو التكنو -
ن حمرك لكثري من اليت تعترب اآلو ) ذي مل تتناوله الدراسات السابقةال وتويرت(الفيسبوك  التواصل االجتماعي

  .الشعوب

حاولت الدراسة احلالية اخلـروج بعالقـات واضـحة وصـرحية ذات طـابع علمـي ميكـن تعميمهـا يف جمـاالت  -
االتصال اجلماهريي إذا ما مت استخدام هذه العالقات وتعديلها وتكمن هذه العالقة بقـوة وسـائل اإلعـالم 

  .الدور الذي ميكن أن تلعبه إذا ما استخدمت االستخدام األمثلو 
  

لوجيــــا علــــى العالقــــات و التكن دراســــة أثــــرعــــن الدراســــات الســــابقة يف حماولتهــــا الدراســــة احلاليــــة تتميــــز  -
تمـع حبكـم أطالبات اجلامعـ وسطاالجتماعية  علـى مسـتوى مـن التعلـيم  ـاة الـيت تعتـرب شـرحية مهمـة يف ا
ّ  العايل وأيضا ن و سـليب ء بشـكل إجيـايب أويتـأثرن سـواوانفتاح ورغبـة يف اقتنـاء اجلديـد على اطالع  حبكم أ

  .ليه الدراسة حيث مل يتطرق إليه أي من الباحثني السابقني بشكل مركزإ وهذا ما سعت
وأخريا فقد مت االستفادة من الدراسات السابقة يف بلورة الفكرة البحثيـة بكافـة جوانبهـا وحماولـة التطـرق     

 .  لبعض املتغريات اليت مل تبحثها تلك الدراسات

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  االجراءات المنهجية للدراسة: الثالثل ـالفص

  

  منهج الدراسة -
 الدراسة أداة -

 الدراسةحدود وجمال  -

 جمتمع وعينة الدراسة -

 متغريات الدراسة -

 األساليب اإلحصائية -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جراءات المنهجية للدراسةاإل

ته، فمن متثل االجراءات املنهجية اخلطوات التطبيقية لتنفيذ أهداف البحث واإلجابة عن تساؤال    
جراءات تطبيقه ميكننا احلصول على البيانات املطلوبة اليت من خالهلا ميكن خالل حتديد منهج البحث وإ

   .جراءات املنهجيةالبحثية، وفيما يلي عرضا ألهم اإلاحلصول على النتائج 



  :منهج الدراسة

طريقة جلمع بيانات من أعداد كبرية من : االجتماعي وهواستُخدم يف هذا البحث منهج املسح    
االتصال مبفردات جمتمع البحث سواء كان االتصال مباشرا أو وجها لوجه، أو عرب   املبحوثني عن طريق

  )٥٥:، ص٢٠٠٧نوري، . (اهلاتف أو بريديا، من خالل استمارات حتتوي على أسئلة مقننة

فهو من طبيعة الدراسة الوصفية القرتاب هذا املنهج من وقد مت استخدام منهج املسح االجتماعي    
يعتمد على الوصف والتحليل والتفسري اليت عن طريقها  هذا البحث ألنهمالئمة ملوضوع  املناهجأكثر 
ا املختلفة الوصول إىل معرفة ميكن  لدى دوافع وأسباب استخدام شبكات التواصل اإللكرتونية وتأثريا

عن هذا ومن مث وضع مقرتحات وحلول لتدعيم اإلجيابيات واحلد من السلبيات الناجتة  طالبات اجلامعة
  .االستخدام

  :أداة الدراسة

أدة تتضمن جمموعة من األسئلة أو اجلمل : تعتمد الدراسة على استخدام االستبيان الذي يقصد به    
ُطلب من املبحوث اإلجابة عنها بطريقة حيددها الباحث حسب أغراض البحث عطوي، . (اخلربية اليت ي

يعد إحدى الوسائل الفعالة يف مجع البيانات يف  ، ومت االعتماد على االستبيان ألنه)٩٩: ، ص٢٠٠٧
أنه يؤدي الغرض  إضافة إىلإطار الدراسات الوصفية كما يعد أداة مالئمة ملنهج املسح االجتماعي، 

  .للحصول على املعلومات اليت تتطلبها الدراسة وهو مناسب لطبيعة جمتمع البحث وخصائص العينة

طالع على الدراسات السابقة ذات وقد قامت الباحثة بإعداد االستبيان يف صورته األولية بعداال    
حيث تضمنت استمارة االستبيان عددا من األسئلة املغلقة تعاجل مخسة حماور  الصلة مبوضوع الدراسة

  :أساسية كما يلي

  :٩إىل العبارة  ١من العبارة  :عبارات هي) ٩(البيانات األولية وقد اشتمل على : احملور األول

عبارات ) ٩(وقد اشتمل على : األسباب اليت تدفع إىل االشرتاك يف موقعي الفيسبوك وتويرت: احملور الثاين
  )١٨إىل   ١٠من : (هي

عبارات ) ٤(وقد اشتمل على : طبيعة العالقات االجتماعية عرب موقعي الفيسبوك وتويرت: احملور الثالث
  )٢٢إىل  ١٩من : (هي



من : (عبارات هي) ٦(وقد اشتمل على : اآلثار اإلجيابية الناجتة عن استخدام هذين املوقعني: احملور الرابع
  )٢٨إىل  ٢٣

: عبارات هي) ٦(وقد اشتمل على : اآلثار السلبية الناجتة عن استخدام هذين املوقعني: احملور اخلامس
  )٣٤إىل  ٢٩من (

من أعضاء هيئة التدريس  جمموعة من احملكماتمتَّ عرضها على  ألداة،الظاهري ل صدقالللتأكد من و     
جبامعة امللك عبد العزيز من ختصص علم االجتماع واخلدمة االجتماعية وختصص اإلعالم، وذلك 
لالسرتشاد برأيهن والتعرف على وجهة نظرهن حول حماور االستبيان ودرجة موافقة الفقرات ألهداف 

بقت الدراسة ومدى وضوح الصياغة ل غويا، ويف ضوء ذلك مت تعديل بعض الفقرات، بعد ذلك ُط
لة على  للتأكد من وضوح األسئلة كي تكون ) pre-test(طالبة من جمتمع البحث ) ١٥(االستبانة املعدّ

ا ضرورية ومت أخذ  سهلة الفهم على املبحوثات وكذلك التعرف إىل أية معلومات أو إضافات أخرى يرو
ن بعني    )أداة الدراسة ٣انظر ملحق . (االعتبارمالحظا

  : حدود ومجال الدراسة

اآلداب والعلوم : (طالبات جامعة امللك عبد العزيز جبدة من الكليات التالية: احلدود البشرية -
 )اإلنسانية، العلوم، االقتصاد واإلدارة

جبده ألن ذلك يتيح  مت تطبيق الدراسة امليدانية يف مقر جامعة امللك عبد العزيز: احلدود املكانية -
 . فرصة التواجد يف جمتمع البحث وااللتقاء باملبحوثات طوال فرتة اجراء الدراسة

هـ إىل الفصل األول من العام ١٤٣٣وتتمثل يف الفصل الثاين من العام الدراسي : احلدود الزمنية -
  . هـ١٤٣٤الدراسي 

  :مجتمع وعينة الدراسة

ن جمتمع البحث من طالبات جامع     ّ ة امللك عبد العزيز جبده املنتظمات بالدراسة ملرحلة تكو
وقد اقتصرت ) اآلداب والعلوم اإلنسانية، العلوم، االقتصاد واإلدارة(البكالوريوس من الكليات التالية 

الدراسة على اإلناث دون الذكور نظرا لقلة الدراسات اليت تركز على الفتيات يف جمال استخدام اإلنرتنت 
لتواصل االجتماعي خصوصا، إضافة لصعوبة مجع البيانات من الذكور يف جمتمعنا عموما وشبكات ا

  .احملافظ، ولضيق فرتة اجراء البحث



ات خمتلفة،       ّ وقد اعتمدت الدراسة على العينة الطبقية نظرا ألن جمتمع البحث يتكون من ثالث كلي
مبحوثة  ٥٠(مبحوثة  ١٥٠لي للعينة بعد ذلك مت اختيار عينة مقصودة من كل كلية، وقد بلغ احلجم الك

) مبحوثة من كلية االقتصاد واإلدارة ٥٠مبحوثة من كلية العلوم،  ٥٠من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
من كل التخصصات العلمية واملستويات الدراسية يف هذه الكليات شرط أن تكون املبحوثة تستخدم 

مت حتقيق هذا الشرط ي تام بالتعامل مع هذه املواقع، وقد موقع الفيس بوك أو تويرت أو كالمها وعلى وع
وعليه مت ارات عليهن إذا كن يستخدمن الفيسبوك وتويرت عن طريق سؤال املبحوثات قبل توزيع االستم

،  وجرت عملية مجع البيانات من املبحوثات استبعاد من ال تتعامل مع هذه املواقع من الدخول يف العينة
ت خالل تواجدهن يف ا ّ حملاضرات الدراسية أو يف أماكن أخرى داخل اجلامعة، وذلك بعد أن وضح

الباحثة أهداف الدراسة هلن وطلبت منهن املصداقية والوضوح واحلرية يف املشاركة أو عدمها، وبعد 
ا لعدم صالحيتها للتحليل حيث مت توزيع  املراجعة مت استبعاد االستمارات الناقصة أو املتناقضة يف إجابا

  .استمارة) ١٥٠(استمارات عوضا عنها إىل أن بلغ العدد اإلمجايل لالستمارات اخلاضعة للتحليل 

  : متغيرات الدراسة
العمر، املستوى الدراسي، عدد : (استخدام شبكات التواصل اإللكرتونية وحمدداته :المتغير المستقل

 ).ساعات االستخدام وطريقته

البحث عن صداقات جديده، تعزيز الصداقات القدمية، : (وأبعادها العالقات االجتماعية: المتغير التابع
 ).التواصل مع األقارب البعيدين مكانيا، التواصل مع أشخاص من بلدان وجمتمعات خمتلفة

  د

  

  

  

  :األساليب اإلحصائية

خدمت األساليب اإلحصائية حيث استُ  SPSSانات باستخدام الربنامج اإلحصائي مت حتليل البي    
ب املئوية، ومعامل ارتباط ببريسون ملعرفة العالقة بني بعض من خالل استخدام التكـرارات والنسـ ةالوصفي

  . متغريات الدراسة

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  عرض تحليل نتائج الدراسة الميدانية: الرابعل ـالفص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الميدانية عرض وتحليل البيانات

ـــم أن      شـــبكات التواصـــل اإللكرتونيـــة وتأثريهـــا علـــى العالقـــات موضـــوع  تتنـــاول هـــذه الدراســـة كمـــا نعل
ً علـى األسـئلة  طالبـة،) ١٥٠(لـى عينـة بلـغ حجمهـا مع التطبيـق ع االجتماعية لدى طالبات اجلامعة وبنـاء

وتفســريها الــيت حتــاول الدراســة اإلجابــة عنهــا، والبيانــات الــيت متَّ مجعهــا وحتليلهــا، ســيتم عــرض أهــم النتــائج 
  . اقشتها يف ضوء اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقةومن



  :عن خصائص العينة البيانات األولية: أوال

  )١(جدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية

  %النسبة   التكرار  فئات العمر
  ١٥,٣  ٢٣  سنة  ٢٠أقل من 

 ٦٨,٧  ١٠٣  سنة ٢٣إىل  ٢٠
 ١٢  ١٨  سنة ٢٧إىل  ٢٤

  ٤  ٦  سنة ٢٧أكثر من 
  ١٠٠  ١٥٠  المجموع

  

سنة  ٢٣إىل  ٢٠يوضح اجلدول السابق أن النسبة األكرب من عينة الدراسة تقع يف الفئة العمرية من     
وقد يعود ذلك إىل أن هذا العمر هو املتوسط الطبيعي لعمر طالبات % ٦٨,٧حيث بلغت نسبتهن 

لغت أعمارهن مث الاليت ب% ١٥,٣سنة بنسبة  ٢٠اجلامعة يلي ذلك بفارق كبري الاليت تقل أعمارهن عن 
سنة بنسبة ضئيلة بلغت  ٢٧وأخريا الاليت بلغت أعمارهن أكثر من % ١٢سنة بنسبة  ٢٧إىل  ٢٤من 

ا اجلامعية عن أربع % ٤ فقط ألن هذا العمر ال يشمل املنتظمات بالدراسة بل من زاد عدد سنوا
  .سنوات

  

  

  )٢(جدول رقم 

  التي تنتسب إليها المبحوثة يوضح نوع الكلية

  %النسبة   التكرار  الكلية
  ٣٣,٤  ٥٠  اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 ٣٣,٣  ٥٠  العلوم

 ٣٣,٣  ٥٠  االقتصاد واإلدارة

  ١٠٠  ١٥٠  المجموع
  



ا حيث كانت النسبة     من كل كلية % ٣٣,٣تساوت نسب املبحوثات بالنسبة للكليات اليت يدرسن 
يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وقد كان هذا من شروط اختيار % ٣٣,٤و) العلوم، االقتصاد واإلدارة (

تمع البحث والذي حتدد بدراسة طالبات جامعة امللك عبد العزيز  العينة لضمان أن تكون العينة ممثلة 
ك يكمن يف اختالف جبده الاليت يدرسن يف هذه الكليات الثالث، والغرض من تنوع العينة كذل

ن فطالبات العلوم مثال قد خيتلفن يف االستخدام عن  التوجهات واآلراء بني الطالبات حسب ختصصا
  . طالبات اآلداب

  )٣(جدول رقم 

  ةالدراسي لسنةيوضح توزيع أفراد العينة حسب ا

  %النسبة   التكرار  المستوى الدراسي
  ١٨,٦  ٢٨  سنة أوىل 
 ١٦  ٢٤  سنة ثانية

 ٢٦,٧  ٤٠  ثالثةسنة 

  ٣٨,٧  ٥٨  سنة رابعة
  ١٠٠  ١٥٠  المجموع

  

من املبحوثات يدرسن يف السنة الرابعة % ٣٨,٧يوضح اجلدول السابق أن أكرب نسبة وقد بلغت      
وميكن تفسري هذه النتيجة بأن الطالبات % ٢٦,٧يلي ذلك الاليت يدرسن يف السنة الثالثة بنسبة بلغت 

صوصا مواقع التواصل يف هاتني السنتني الدراسيتني أصبحن أكثر انفتاحا ووعيا بالتعامل مع اإلنرتنت وخ
ن املبتدئات يف الدراسة اجلامعية   .االجتماعي على العكس من مثيال

  

  )٤(جدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية

  %النسبة   التكرار  الحالة االجتماعية 
  ٧٨  ١١٧  غري متزوجة

 ١٩,٣  ٢٩  متزوجة
 ٢,٧  ٤  مطلقة



  -  -  أرملة
  ١٠٠  ١٥٠  المجموع

   

يلي ذلك % ٧٨يتضح من اجلدول السابق أن أكرب نسبة من املبحوثات غري متزوجات حيث بلغت     
ويعود سبب ارتفاع نسبة غري % ٢,٧مث املطلقات بنسبة % ١٩,٣بفارق كبري املتزوجات بنسة 

ال املتزوجات إىل تأخر سن الزواج لدى الفتاة اجلامعية حيث أن أغلب الفتيات يرفضن الزواج قبل إكم
  .دراستهن

  )٥(جدول رقم 

  يوضح الموقع اإللكتروني الذي تستخدمه الطالبة

  %النسبة   التكرار  الموقع اإللكتروني 
  ٣٧,٣  ٥٦  الفيسبوك

 ١٤,٧  ٢٢  تويرت
 ٤٨  ٧٢  االثنان معا

  ١٠٠  ١٥٠  المجموع
  

يتبني من اجلدول السابق أن النسبة األعلى من املبحوثات يفضلن استخدام موقعي الفيسبوك وتويرت     
ويليهن % ٣٧,٣يلي ذلك من يستخدمن موقع الفيسبوك بنسبة بلغت % ٤٨معا حيث بلغت نسبتهن 

ستخداما ومن ذلك نستنتج أن الفيسبوك أكثر ا% ١٤,٧بفارق كبري الاليت يستخدمن موقع تويرت بنسبة 
من تويرت بني أفراد العينة وقد يعود ذلك إىل أن تويرت هو مالئم أكثر للراغبني باملناقشات اجلادة عادة أما 
الفيسبوك فهو نظام حياة شامل فيه اجلد واملرح والفيديو والتجمعات وغريها من اخلصائص اليت تفضلها 

االستخدام، ويتضح كذلك أن الغالبية العظمى طالبات اجلامعة وهذا ما جيعله يتفوق على تويرت يف كثرة 
من املبحوثات يستخدمن املوقعني معا وهذا يدل على أن هناك توجه إجيايب من الفتيات الستخدام املواقع 
تمع املعلومايت، وتتفق هذه النتيجة مع مدخل االستخدامات  اإللكرتونية اليت أصبحت لغة العصر يف ا

نتقائية يف اختيار اجلمهور لوسيلة اتصالية معينة والتعرض ملضمون معني واإلشباعات من ناحية وجود ا
عن استخدام طالب وطالبات اجلامعات السعودية شبكة ): ٢٠٠٩العتييب، (فيها، كما تتفق مع دراسة 

الفيسبوك واليت كان من نتائجها أن أفراد العينة يفضلوا استخدام موقع الفيسبوك أكثر من استخدامهم 
  .اإلعالمية األخرىللوسائل 



  )٦(جدول رقم 

  يوضح عدد ساعات االستخدام اليومي لهذه المواقع

  %النسبة   التكرار  عدد الساعات  
  ٣٤,٧  ٥٢  أقل من ساعتني

 ٢٢,٦  ٣٤  ساعات ٤-٢من 
 ١٢  ١٨  ساعات ٧-٥من 

  ٤  ٦  ساعات ٧أكثر من 
  ٢٦,٧  ٤٠  ال استخدم هذه املواقع بشكل يومي

  ١٠٠  ١٥٠  المجموع
  

يوضح اجلدول السابق أن اعلى نسبة من الطالبات يستخدمن الفيسبوك و تويرت ألقل من ساعتني     
مما % ٢٦,٧يلي ذلك من ال تستخدمن هذه املواقع بشكل يومي بنسبة % ٣٤,٧حيث بلغت نسبتهن 

العزب (يدل على أن املبحوثات غري مفرطات يف هذا االستخدام، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
واليت توصلت إىل أن ) أمناطها ودوافعها وآثارها(عن احملادثة عرب شبكة املعلومات ) ٢٠١١لغامدي، وا

ساعات يوميا، بينما ختتلف هذه النتيجة  ٣مدة استخدام غرف الدردشة ترتواح من ساعة إىل أقل من 
تمع السعودي ) ٢٠٠٧العرايب، (بعض الشيء مع دراسة  اليت توصلت عن استخدامات اإلنرتنت يف ا

  .إىل أن السعوديني يقضون أكثر من ساعتني يوميا يف استخدام اإلنرتنت

  

  

  

  )٧(جدول رقم 

  يوضح الفترة المفضلة الستخدام هذه المواقع

  %النسبة   التكرار  الفترة الزمنية
  ١٦,٧  ٢٥  فرتة الصباح
 ٢  ٣  فرتة الظهر



 ١١,٣  ١٦  فرتة العصر
  ٤٠  ٦١  فرتة املساء

  ٣٠  ٤٥  الليل فرتة بعد منتصف
  ١٠٠  ١٥٠  المجموع

  

من الطالبات يفضلن % ٤٠يتضح من اجلدول السابق أن أكرب نسبة من مفردات العينة وقد بلغت     
% ٣٠فرتة املساء لدخول الفيسبوك وتويرت يلي ذلك الاليت يفضلن فرتة بعد منتصف الليل بنسبة ببلغت 

حياة الفتاة السعودية اليت تقضي معظم وقتها يف البيت  ويرجع إعطاء األولوية هلتني الفرتتني إىل طبيعة
ً وبالتايل لديها فرصة أكرب ال ستخدام هذه املواقع، بينما جند ما نسبته  من مفردات العينة % ١٦,٧مساء

يفضلن الفرتة الصباحية لالستخدام وذلك لسهولة دخول هذه املواقع عرب اهلاتف اجلوال أثناء الدوام 
لفرتة العصر وتعود قلة % ١١,٣فقط من املبحوثات فرتة الظهر لالستخدام و% ٢ل اجلامعي فيما تفض

النسبة إىل أن فرتة الظهر متثل جزء من وقت الدراسة بينما فرتة العصر هي وقت للراحة، وتتفق النتائج 
أمناطها ودوافعها (عن احملادثة عرب شبكة املعلومات ) ٢٠١١(السابقة مع دراسة العزب والغامدي، 

  .اليت توصلت إىل تفضيل أفراد العينة فرتة املساء لدخول غرف الدردشة) وآثارها

  

  

  

  

  

  

  )٨(جدول رقم 

  يوضح طريقة استخدام هذه المواقع

  %النسبة   التكرار  طريقة االستخدام  
  ٢٢,٧  ٣٤  من الكمبيوتر الشخصي



 ٣٠,٧  ٤٦  من اهلاتف اجلوال
 ٤٦,٧  ٧٠  االثنان معا

  ١٠٠  ١٥٠  المجموع
  

ا     ً يوضح اجلدول السابق أن معظم املبحوثات يستخدمن الكمبيوتر الشخصي واهلاتف اجلوال مع
يلي ذلك من % ٤٦,٧لدخول اإلنرتنت واستخدام مواقع التواصل اإللكرتونية حيث بلغت نسبتهن 

ار مما يدل على التطور التكنولوجي الذي نعيشة وانتش% ٣٠,٧تعتمدن على اهلاتف اجلوال بنسبة بلغت 
أجهزة اهلاتف اجلوال اليت تتيح ملستخدميها تصفح اإلنرتنت بكل سهولة وبتكلفة منخفضة نوعا ما، 
تمع املعلومايت ويف ظل تغلغل تقنيات االتصال واملعلومات  وكذلك تدل هذه النتيجة على أن الفرد يف ا

  .ذه التقنياتيف بنية احلياة االجتماعية أصبح مييل إىل نوع من اخلصوصية يف استخدام ه

  

  

  

  

  

  

 

  

  

إلحصائية للفقرات المتعلقة باألسباب التي النتائج ا) ٩(السابق رقم تُظهر بيانات الجدول     
  :يمكن تحليل النتائج كما يلي، موقعي الفيسبوك وتويترإلى االشتراك في  الفتيات تدفع

أظهرت النتائج أن أكثر األسباب اليت دفعت املبحوثات الستخدام الفيسبوك وتويرت هو الرغبة يف     
وجدت يف هذه املواقع فرصة مناسبة للتعبري عن ارائي واجتاهايت (التعبري عن آرائهن كما ورد يف العبارة 



تمع نات اجلدول أن غالبية املبحوثات حيث تُظهر بيا) الفكرية اليت ال استطيع التعبري عنها صراحة يف ا
كما جند أن مستخدمات % ٣٩بنسبة ) موافقات بشدة، موافقات(الاليت يستخدمن املوقعني معا 

ملستخدمات تويرت ويرجع ذلك إىل ما توفره % ١٣وكذلك % ٢٤الفيسبوك يوافقن على ذلك بنسبة 
اآلراء وهذا ما ال يتوفر يف الوسائل هذه املواقع من حرية ودميقراطية يف تبادل األفكار والتعبري عن 

تمع، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  عن اآلثار النفسية ): ٢٠٠٩خضر، (اإلعالمية األخرى يف ا
واالجتماعية الستخدام الشباب املصري ملواقع الشبكات االجتماعية واليت كان من أهم نتائجها أن موقع 

  .رالفيسبوك يوفر فرصة كبرية إلبداء الرأي احل

أما الدافع الثاين لالستخدام فهو احلرص على متابعة اإلعالنات يف هذه املواقع حيث جند  ارتفاع     
% ٨بالنسبة ملستخدمات الفيسبوك و% ٢٤,٧نسبة املوافقات بشدة واملوافقات من املبحوثات إذ بلغت 

م املوافقة وهذا يدل ملستخدمات املوقعني معا يف مقابل اخنفاض نسبة عد% ٢٤من مستخدمات تويرت و
على أن هذه املواقع تعتمد على الدعاية واإلعالن كطريقة جلذب املستخدمني حيث تفضل املبحوثات 
متابعة هذه اإلعالنات رمبا لسهولة الوصول إىل مواصفات السلعة املراد شراؤها، وتتفق هذه النتيجة مع 

ي تلعبه الشبكات االجتماعية يف انتشار نظرية انتشار املستحدثات لروجرز من حيث أمهية الدور الذ
املبتكرات داخل النسق االجتماعي، وقياسا على ذلك فالشبكات تلعب دور كبري يف الرتويج واإلعالن 
تم الشركات بتصميم اإلعالنات ونشرها عرب الشبكات االجتماعية  للسلع واملنتجات املختلفة حيث 

  .   ا وسيلة تروجيية فعالة يف الوقت احلاضرنظرا ملا هلا من أثر يف تسويق املنتجات كو 

أن أغلب ) سبق يل شراء بعض املنتجات عرب هذه املواقع(كما تُظهر النتائج اإلحصائية اخلاصة بعبارة      
املبحوثات مل يسبق هلن الشراء اإللكرتوين من خالل هذه املواقع حيث ارتفعت نسبة عدم املوافقة وعدم 

% ٣٩,٣ملستخدمات تويرت و% ١٣,٣ملستخدمات الفيسبوك و % ٣٢,٦املوافقة أبدا إىل 
عن استخدامات ) ٢٠٠٧العرايب وآخرون، (ملستخدمات املوقعني معا، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

تمع السعودي واليت توصلت إىل ارتفاع نسبة عدم استخدام اإلنرتنت يف البيع والشراء   .اإلنرتنت يف ا

تيجة والنتيجة السابقة عن أن التسوق اإللكرتوين عرب الفيسبوك وتويرت ال يعدو  وتكشف لنا هذه الن    
كونه متابعة اإلعالنات فقط فلم تصل املبحوثات إىل مرحلة الشراء الفعلي للمنتجات عرب الفيسبوك 
وتويرت نظرا لوجود مواقع إلكرتونية خاصة بالتسوق والشراء املنزيل عرب اإلنرتنت من جهة و من جهة 
أخرى تتمثل الداللة االجتماعية هلذه النتيجة يف تفضيل الفتيات يف جمتمعنا التسوق املباشر من األسواق 
التجارية ومراكز التسوق املختلفة إذ يعترب من أهم األنشطة احلياتية واالجتماعية بالنسبة هلن ألن له مردود 



يؤكد أن دافع التسوق اإللكرتوين  حيث يصعب استبداله بالتسوق اإللكرتوين ما نفسي وحسي وترفيهي
  . عرب الفيسبوك وتويرت ليست له ميول قوية وسط املبحوثات

أوضحت النتائج اإلحصائية اخلاصة بدافع البحث عن الزوج املناسب من خالل هذين املوقعني أن     
غري (غت نسبة أكرب نسبة تتمثل يف االجتاه الذي يرفض البحث عن شريك احلياة عرب هذين املوقعني إذ بل

ملستخدمات تويرت يف حني كانت % ١٢,٧ملستخدمات الفيسبوك و % ٢٦,٧) موافق، غري موافق ابدا
، ويعود ارتفاع نسبة الفتيات الاليت ال %٣٢,٧نسبة من يرفضن ذلك من مستخدمات املوقعني معا 

تمع السعود ي مازال خيضع يستخدمن هذه املواقع يف البحث عن زوج مناسب إىل أن الزواج يف ا
لصرامة أسرية وضبط اجتماعي كبريين يصعب جتاوزمها، فأي طريقة أو أسلوب يف الزواج ال حيظى مبباركة 
تمع وموافقته يعد زواجا خارجا عن العرف األسري والتقاليد االجتماعية، وتتفق هذه  األسرة وبرضا ا

مرتكزات لتحليل عملية التفاعل االجتماعي من النتيجة مع النظرية التفاعلية الرمزية اليت انطلقت من عدة 
أهم تلك املرتكزات القواعد االجتماعية اليت تعترب أحد منظمات السلوك اإلنساين وكذلك القيم اليت تؤثر 

ماعي وتوجهه الوجهة اليت تريدها، وكذلك تتفق مع مدخل على درجة فاعلية التفاعل االجت
تمع من االستخدامات واإلشباعات الذي يؤكد أنه  ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدة يف ا

خالل استخدام اجلمهور لوسائل االتصال فرفض املبحوثات ملثل هذا النوع من الزواج ميكن ربطه بتمسك 
تمع   .الفتيات بقواعد ومعايري ا

االجتماعية عرب  دافع االنضمام لبعض احلمالت) ٩(كما تظهر النتائج اإلحصائية يف جدول رقم      
% ٥٤هذين املوقعني حيث املبحوثات الاليت مل يسبق هلن االنضمام ملثل هذه احلمالت بلغت نسبتهن 

من جمموع مستخدمات الفيسبوك وتويرت واالثنان معا، ولكن تشكل نسبة ) غري موافق، غري موافق أبدا(
من جمموع مفردات العينة % ٤٦ت الفتيات الاليت انضممن إىل تلك احلمالت كبرية بعض الشيء إذ بلغ

تمع   .وهذا يدل على أن املبحوثات لديهن ثقافة إجيابية ويتمتعن باملسؤولية االجتماعية  خلدمة قضايا ا

كما أظهرت النتائج اإلحصائية أن مستخدمات الفيسبوك ومستخدمات تويرت ومستخدمات املوقعني      
فلم توافق ومل توافق (با قويا الشرتاكهن يف هذه املواقع معا مل يكن التواصل مع القطاعات اخلدمية سب

% ٢٢ملستخدمات تويرت وكذلك % ٨و% ٢٦,٧على ذلك مستخدمات الفيسبوك بنسبة ) أبدا
ملستخدمات املوقعني معا ويعودذلك إىل توفر مواقع إلكرتونية رمسية خاصة بكل قطاع أو جهة حكومية 

  .فضلميكن التواصل من خالهلا بشكل مباشر و أ



بأنه مل يكن اشرتاك املبحوثات يف هذين املوقعني ) ٩(وكذلك أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول    
ال يوافقن وال (بسبب افتقادهن إىل الصديقات وشعورهن بالوحدة حيث أن أعلى نسبة من املبحوثات 

ات تويرت ملسخدم% ١١,٣ملستخدمات الفيسبوك و % ٣١,٣على ذلك إذ بلغت النسبة ) يوافقن أبدا
ملستخدمات املوقعني معا ويعود ذلك إىل طبيعة حياة املبحوثات فهن طالبات جامعة ولديهن % ٣٥,٣

  .صديقات وزميالت دراسة لذلك اليشعرن بالوحدة أو العزلة

ُظهر اجلدول       حيث ) اشرتكتُ يف هذه املواقع ملتابعة أخبار املشاهري(النتائج اخلاصة بعبارة ) ٩(كما ي
أما % ٣١,٧على ذلك بنسبة ) اليوافقن وال يوافقن أبدا(دول أن أغلب مستخدمات الفيسبوك يبني اجل

يف حني جند أن الاليت % ٩على ذلك بنسبة ) وافقن بشدة ووافقن(مستخدمات تويرت فأغلبهن 
ونستنتج من ذلك أن متابعة املشاهري عرب هذه % ٢٦,٧يستخدمن املوقعني معا لغرض متابعة املشاهري 

واقع تعد من األسباب اليت جذبت الطالبات لالشرتاك فيها فقد ارتفت نسبة املوافقة لاليت يستخدمن امل
موقع تويرت على العكس من مستخدمات الفيسبوك الاليت مل توافقن أغلبهن على ذلك وهذا يدل على 

  .أن نسبة التواصل مع املشاهري عرب تويرت ممكنة أكثر من الفيسبوك

ناك انشقاق واضح بني املبحوثات يف دافع االشرتاك يف هذين املوقعني ملواكبة كما جند أن ه     
لاليت يستخدمن ) غري موافق، غري موافق ابدا(التكنولوجيا واالجتاه السائد اآلن حيث نالحظ ارتفاع نسبة 

تبقى نسبة لكن % ٥٥الفيسبوك أو تويرت أو االثنان معا حيث بلغ جمموع عدم املوافقة وعدم املوافقة أبدا 
من جمموع أفراد العينة وهذا مؤشر % ٤٥من وافقن بشدة ووافقن على ذلك الفتة للنظر حيث بلغت 

على أن الطالبات حيرصن على مواكبة كل جديد وخاصة التقدم التقين والتكنولوجي، وميكن ربط هذه 
مستحدث اجلديد ومنهم النتيجة مع نظرية انتشار املستحدثات حيث صنف العامل روجرز فئات املتبنني لل

بدرجة عالية من التعليم  الفئة تلك تتميز و اجلديدة األفكار جتربة إىل يتوقون الذين أولئك همو املبتكرون 
   .وميكن اعتبار الطالبات من هذه الفئة العاملية الثقافات على االنفتاح و

ة على القيم احمللية للشباب عن أثر ثقافة العومل) ٢٠٠٦آل الشيخ، (وهذه النتيجة تتفق مع دراسة     
  .  السعودي اليت توصلن إىل أن أفراد العينة حيرصن على شراء كل ما هو جديد من أجل جماراة اآلخرين

       

  



  

  

  

  

  

  

  

  )١٠(جدول رقم  
والمستوى الدراسي وساعات االستخدام يوضح أسباب استخدام الفيسبوك وتويتر وعالقتها بالعمر 
   وطريقة االستخدام

  

  متغيرات الدراسة                               
  أسباب اإلستخدام       

السنة   العمر
  الدراسية

عدد ساعات 
  االستخدام 

طريقة 
  االستخدام

وجـدت يف هـذه املواقـع فرصــة 
مناســــــبة للتعبــــــري عــــــن ارائـــــــي 
واجتاهــــــــايت الفكريــــــــة الــــــــيت ال 
اســتطيع التعبــري عنهــا صــراحة 

تمع   يف ا

 147. 009. -065.- -135.-  بيرسونمعامل ارتباط 

 074. 455. 215. 101.  مستوى الداللة

 150 150 150 150  العدد

أحـــــــــــــــرص علـــــــــــــــى متابعـــــــــــــــة 
  هذه املواقع اإلعالنات يف

 145. 008. -093.- *190.-  معامل ارتباط بيرسون
 077. 459. 129. 020.  مستوى الداللة

 150 150 150 150  العدد
  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
  

أعاله اجتاه ومعنوية العالقة بني أسباب استخدام موقعي الفيسبوك ) ١٠(نالحظ من خالل اجلدول     
طريقة االستخدام، فبالنسبة ملتابعة وتويرت وأعمار الطالبات والسنة الدراسية وساعات االستخدام و 

بني أعمار  0.05اإلعالنات جند أن هناك عالقة ارتباط عكسية دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 



الطالبات واحلرص على متابعة اإلعالنات عرب الفيسبوك وتويرت، ما يشري إىل أنه كلما كرب عمر الطالبة قل 
حرصها على متابعة اإلعالنات عرب املوقعني والعكس صحيح، أما بالنسبة ملتغري السنة الدراسية فنجد أن 

ء من ناحية التعبري عن اآلراء أو متابعة هناك عالقة عكسية سالبة بينه وبني أسباب االستخدام سوا
اإلعالنات أي أنه كلما زاد املستوى الدراسي كلما قل دافع التعبري عن اآلراء أو متابعة اإلعالنات عرب 
الفيسبوك وتويرت وميكن إرجاع ذلك إىل التزامن بني زيادة املرحلة العمرية للطالبات وتسجيلهن باملستويات 

 تتطلب جدية يف التحصيل الدراسي لذلك يقل حرصهن على استخدام الفيسبوك الدراسية النهائية اليت
العزب (وتويرت سواء لغرض التعبري عن اآلراء أو متابعة اإلعالنات، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

عن احملادثة عرب شبكة املعلومات أمناطها ودوافعها وآثارها واليت توصلت إىل ) ٢٠١١والغامدي، 
  . معظم أبعاد االستخدام بزيادة املرحلة العمرية للطالباالخنفاض يف

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

النتائج اإلحصائية للفقرات المتعلقة بطبيعة العالقات ) ١١(رقم تُظهر بيانات الجدول    
  :التعليق على النتائج فيما يلياالجتماعية عبر موقعي الفيسبوك وتويتر، وسيتم 

بني اجلدول      ُ ) صداقات جديدة اشرتكتُ يف هذه املواقع للبحث عن(النتائج اخلاصة بعبارة ) ١١(ي
فقد بلغت  صداقات جديدة الفيسبوك للبحث عن من يستخدمنة املوافقة لدى ونالحظ ارتفاع نسب

ن حيث بلغت نسبته) غري موافق، غري موافق أبدا(على العكس من مستخدمات تويرت فأغلبهن % ٢٢
نتج أن موقع ونست% ٣٠أما مستخدمات املوقعني معا فقد ارتفعت نسبة املوافقة لديهن بنسبة % ٩

صداقات توسيع شبكة العالقات االجتماعية للمبحوثات من خالل البحث عن  الفيسبوك عمل على
ت عن تكنولوجيا االتصاال) ٢٠٠١عمار، (جديدة أكثر من موقع تويرت، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

وآثارها الرتبوية واالجتماعية اليت توصلت إىل أن الطالب مييلوا إىل التعارف والصداقة من خالل اإلنرتنت 
  .أكثر من غريهم من أفراد العينة

ن القدميات عرب هذين املوقعني       كما يتضح أن أغلب املبحوثات حيرصن على البحث عن صديقا
العينة املستخدمات للفيسبوك أو تويرت أو االثنان معا من جمموع أفراد % ٧٣,٣حيث بلغت نسبتهن 

وهذا يدل على أن هذه املواقع عملت على تعزيز عالقات الصداقة القدمية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
عن اآلثار النفسية واالجتماعية الستخدام الشباب املصري ملواقع الشبكات االجتماعية ) ٢٠٠٩خضر، (

ها أن التفاعل االجتماعي بني األشخاص عرب موقع الفيسبوك جيدد العالقات حيث كان من أهم نتائج
  .بأصدقاء املاضي

ن       كما أظهرت البيانات أن مواقع التواصل االجتماعي أفادت املبحوثات يف تسهيل التواصل مع أقار
من توزعت ما بني املوافقات بشدة واملوافقات % ٧٠البعيدين مكانيا حيث استفادت من ذلك 

مستخدمات الفيسبوك أو تويرت أو االثنان معا وهنا يتجسد الدور الفاعل هلذه املواقع يف تسهيل عملية 
عن ): ٢٠٠٣ساري، (التواصل مع األقارب وبالتايل تقوية الروابط العائلية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

ىل أن اإلنرتنت عمل على تقريب تأثري االتصال عرب اإلنرتنت يف العالقات االجتماعية واليت انتهت إ
م  الذين يعيشون خارج الوطن   .البعيدين مكانيا عرب اختزال املسافات اجلغرافية بني أفراد العينة وعائال



وتتفق النتيجتني السابقتني مع مدخل االستخدامات واإلشباعات الذي أكد أن من أهم احلاجات    
كامل االجتماعي وهي املرتبطة بالتواصل مع العائلة املرتبطة باستخدام وسائل اإلعالم حاجات الت

  . واألصدقاء

على تكوين صداقات من بلدان ) يوافقن بشدة ويوافقن(كما يتضح من نتائج اجلدول أن املبحوثات      
ملستخدمات تويرت % ٧ملستخدمات الفيسبوك و% ٢٢أخرى عرب موقعي الفيسبوك وتويرت بنسبة بلغت 

ني معا، واستنادا إىل هذه النتائج ميكن القول بأن هذه املواقع عملت على ملستخدمات املوقع% ٣١و
إتاحة فرصة التعارف وتكوين صداقات من بلدان خمتلفة وهذا يعترب ظاهرة حضارية لنقل الثقافات وتبادل 
اآلراء، ما يؤكد بأن املوقعني حققا هدف أساسي يف عملية التفاعل االجتماعي وبناء عالقات اجتماعية 

  .عرب احلدود احمللية واإلقليمية والعاملية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٢(جدول رقم 



والسنة الدراسية وعدد طبيعة العالقات االجتماعية في الفيسبوك وتويتر، وعالقتها بالعمر يوضح 
  ساعات االستخدام وطريقة االستخدام

 

  متغيرات الدراسة                                 
  طبيعة العالقات      

عدد ساعات   السنة الدراسية  العمر
  االستخدام

طريقة 
  االستخدام

اشـــــــــرتكت يف هـــــــــذه املواقــــــــــع 
  للبحث عن صداقات جديدة

 111. -004.- -091.- *159.-  معامل ارتباط بيرسون

 088. 479. 134. 026.  مستوى الداللة

 150 150 150 150  العدد

البحــــــث عــــــن أحــــــرص علــــــى 
القــــدميات يف هــــذه صــــديقايت 

  املواقع والتواصل معهن

 119. 012. -100.- *157.-  معامل ارتباط بيرسون

 074. 443. 111. 028.  مستوى الداللة

 150 150 150 150  العدد

استفدتُ من هذه املواقع يف 
التواصل مع أقاريب البعيدين 

  مكانيا

 *145. 009. -095.- *169.-  معامل ارتباط بيرسون
 038. 458. 123. 019.  الداللةمستوى 

 150 150 150 150  العدد

نت صداقات من بلدان  ّ كو
  أخرى عرب هذه املواقع

 120. 008. -059.- *154.-  معامل ارتباط بيرسون
 072. 462. 238. 030.  مستوى الداللة

 150 150 150 150  العدد
  

  

للطالبات عـرب  االجتماعية عالقاتالاليت تقيس طبيعة  األبعادلعالقة بني انتائج  يوضح اجلدول السابق    
، االسـتخدامواملستوى الدراسي وساعات االسـتخدام وطريقـة وبني متغريات العمر  الفيسبوك وتويرت موقعي

بــني متغــري العمــر  0.05حيـث جنــد أن هنــاك عالقــات إرتبــاط عكســية دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى معنويــة 
r)واالشــرتاك يف املواقــع للبحــث عــن صــداقات جديــدة مبعامــل ارتبــاط  = −0.159, p − value <

푟)، وبـــــني العمـــــر والبحـــــث عـــــن صـــــداقات قدميـــــة مبعامـــــل ارتبـــــاط بلـــــغ  (0.05 = −0.157, 푝 −

푣푎푙푢푒 < ، وبــني العمــر واالســتفادة مــن املواقــع يف التواصــل مــع األقــارب البعيــدين حيــث بلــغ  (0.05
푟)معامل ارتباط بريسون  = −0.169, 푝 − 푣푎푙푢푒 < ، وبني العمر وتكوين صداقات من (0.05

푟)بلـدان أخــرى عــرب هــذه املواقــع حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط  = −0.154, 푝 − 푣푎푙푢푒 <

، وتوضح هذه النتائج اإلحصائية وجود عالقات عكسية أي أنه كلمـا كـرب العمـر مقابـل لـه يتوقـع (0.05
ضــعف اســتخدام هــذه املواقــع يف البحــث عــن الصــداقات اجلديــده والقدميــة وكــذلك ضــعف التواصــل مــع 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 



املستوى الدراسي فنجد أن أما بالنسبة ملتغري األقارب البعدين وضعف تكوين صداقات من بلدان خمتلفة، 
هنـاك عالقـة ارتبـاط عكسـية ضـعيفة بينـه وبـني أبعـاد العالقـات االجتماعيـة  ، وتشـري نتـائج اجلـدول أعـاله 
إىل العالقة بني زيادة العمر والسنة الدراسية واخنفاض أبعاد العالقات االجتماعية املذكورة مـا يؤكـد النضـج 

ة املرحلـــة العمريـــة وتغـــري االهتمامـــات لـــدى الطالبـــات خاصـــة يف يف العالقــات االجتماعيـــة وطبيعتهـــا بزيـــاد
املســـتويات اجلامعيـــة املتقدمـــة الـــيت تتطلـــب مزيـــدا مـــن اجلهـــد الدراســـي مـــا حيـــد مـــن فـــرص البحـــث عـــن 
الصداقات القدمية واجلديدة والتواصل مع األقارب وتكوين صداقات من بلدان خمتلفة فضال عن أثر البناء 

وحرصـا بعـدم الديين للمجتمع فكلمـا كـرب عمـر الطالبـات كلمـا أصـبحت أكثـر وعيـا االجتماعي والثقايف و 
  .اخلوض يف عالقات جديدة مع الغرباء عرب الفيسبوك وتويرت

      

كذلك أوضحت نتائج معامل ارتباط بريسون العالقة بني متغري طريقة االستخدام والعبارات األربع      
الواردة باجلدول السابق وجود عالقة ارتباط طردية ضعيفة دالة ) ةاملتعلقة بطبيعة العالقات االجتماعي(

بني طريقة االستخدام واالستفادة من مواقع التواصل االجتماعي  0.05إحصائيا عند مستوى معنوية 
푟)للتواصل مع األقارب البعيدين مكانيا حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون  = 0.145, 푝 −

푣푎푙푢푒 < ، بينما املتغريات الثالثة األخرى فرتتبط مع متغري طبيعة االستخدام بعالقات ارتباط  (0.05
  .0.05طردية ضعيفة وغري دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     ُ النتائج اإلحصائية للفقرات المتعلقة باآلثار اإليجابية ) ١٣(رقم ظهر بيانات الجدول ت
  :تفسيرها فيما يليالستخدام موقعي الفيسبوك وتويتر، وسيتم 

افقن بشدة ويوافقن على أن هذه املواقع أن غالبية املبحوثات يو ) ١٣(رقم يوضح اجلدول السابق     
% ١١,٣ت الفيسبوك و من مستخدما %٢٤,٧سامهت يف تعلم عادات الشعوب األخرى بنسبة 

يف مقابل اخنفاض نسبة عدم املوافقة وعدم هذا ملستخدمات املوقعني معا  % ٤٠,٧ ملستخدمات تويرت و
لتعرف على عادات وثقافات يسعى لفتح ر إجيايب خيلق جيل من الفتيات مناملوافقة أبدا وهذا مؤش

  .من خالل الفيسبوك وتويرت جمتمعات خمتلفة



قافية خلفيات ث أشخاص من التعرف علىفرص  تأتاحتعلقة بأن هذه املواقع أما النتيجة امل     
موافق بشدة، (فقد بلغت نسبة  الفكرية والثقافية التجربة يثريالسعودي مما  تمعاواجتماعية خمتلفة عن 

ملستخدمات املوقعني معا % ٤٠,٦ملستخدمات تويرت و % ١٢ملستخدمات الفيسبوك و % ٢٤) موافق
اليت تؤكد أن ) ١٠(والواردة ضمن بيانات اجلدول رقم  النتيجة تؤكد التفسري السابق لنتائج الدراسةوهذه 

أغلب املبحوثات لديهن صداقات من بلدان خمتلفة وهذا يعزز التبادل الثقايف والتنمية الفكرية بالنسبة 
ة اليت تنظر إىل اإلنسان على أنه هلن، وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد ضمن حتليالت النظرية التفاعلية الرمزي

قادر على حتسني ذاته وبناء شخصيته من خالل التفاعل مع األشخاص اآلخرين كما تتفق أيضا مع ما 
عن أثر ثقافة العوملة على القيم احمللية للشباب السعودي حيث ) ٢٠٠٦آل الشيخ، (توصلت إليه دراسة 

أن وجود اإلنرتنت أدخل تغيريات إجيابية يف أفكار توصلت إىل أن هناك اقتناع لدى جمتمع الدراسة ب
  .الشباب

من التواصل وجها  سهلأ هذه املواقعالتواصل من خالل  املتعلقة بفقرة أوضحت النتائج اإلحصائية   
على ذلك إذ بلغت ) يوافقن بشدة ويوافقن(حيث معظم املبحوثات  لوجه ألنه غري مقيد بوقت أو مكان

ملستخدمات املوقعني معا % ٤٠ملستخدمات تويرت و % ١٢ت الفيسبوك و ملستخدما% ٣٢,٦النسبة 
عن تكنولوجيا ) ٢٠٠١عمار،(يف مقابل اخنفاض نسبة عدم املوافقة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

االتصاالت وآثارها الرتبوية واالجتماعية واليت كان من أهم نتائجها أن ما تقدمه تكنولوجيا االتصاالت 
ا من ناحية سهولة التواصلمن مزايا يف   . وق بكثري سلبيا

 اجراء البحوثمن هذه املواقع يف باالستفادة النتائج اإلحصائية املتعلقة  )١٣(يوضح اجلدول كما      
ا استفادة قليلة حيث وافقت على ذلك أغلب مستخدمات الفيس بوك بنسبة  الدراسية % ١٧,٣بأ

فيما كانت نسبة املوافقة ملستخدمات املوقعني % ٦,٧نسبة وكذلك مستخدمات تويرت وافقن على ذلك ب
وهذا يؤكد بأن الغالبية العظمى ال يستفدن من هذه املواقع يف اجراء البحوث الدراسية، % ١٥,٣معا 

ما العلمية والدراسية   .وهذا يؤكد بأن املوقعني ذات فعالية يف عمليات التواصل االجتماعي أكثر من فائد

 ةاجلامع على التواصل مع زميالتأن  هناك حرص ) ١٣(لك بينت نتائج اجلدول ولكن رغم ذ    
هذين املوقعني حيث جند بعض من مستخدمات الفيسبوك وافقن على ذلك بنسبة  عرب ألغراض دراسية

أما مستخدمات املوقعني معا فقد وافقن بنسبة % ١١ووافقت مستخدمات تويرت بنسبة % ٢٢
نسبة من املبحوثات حيرصن على تعزيز روح التواصل مع زميالت الدراسة وهذا يعين أن هناك % ١٨,٧

يدل على أن االستخدام من خالل الفيسبوك وتويرت لغرض االستفادة يف دراستهن العلمية والبحثية وهذا 



ن جيايب ملواقع التواصل االجتماعي اإل يساهم يف رفع مستوى املعرفة واإلدراك لدى الطالبات وينمي قدرا
وتتفق النتيجتني السابقتني مع دراسة .  مبا يتواءم مع متطلبات العصرالتواصل وتبادل املعلومات  يف
عن اآلثار االجتماعية واالقتصادية الستخدام احلاسب اآليل على أبناء األسرة ): ٢٠٠٤العصيمي، (

ال التعليمي  هو إتاحة املعلومات السعودية اليت كان من أهم نتائجها أن من أهم آثار اإلنرتنت يف ا
لزمالء، وتتفق هذه النتيجة مع مدخل االستخدامات بسرعة وتسهيل إجراء البحوث واالتصال با

واإلشباعات الذي يوضح أن من أهم احلاجات املرتبطة باستخدام وسائل اإلعالم احلاجات املعرفية أي 
  .احلاجات املرتبطة باملعلومات واملعارف

باإلضافة إىل أن النتائج اإلحصائية أكدت بأن هناك عدم موافقة كبرية وسط املبحوثات فيما خيتص     
عن استخدام الفيسبوك وتويرت يف األغراض العلمية حيث نالحظ ارتفاع  الناتجاجلامعي  تحصيلبزيادة ال

فيسبوك و كذلك أغلب ملستخدمات ال% ٢٦نسبة عدم املوافقة وعدم املوافقة أبدا على ذلك فقد بلغت 
فيما كانت نسبة عدم املوافقة وعدم املوافقة أبدا % ١٠مستخدمات تويرت مل يوافقن ومل يوافقن أبدا بنسبة 

من جمموع مفردات % ٦٨أي أن نسبة عدم املوافقة تشكل حوايل % ٣٢ملستخدمات املوقعني معا 
هذه املواقع لغايات اجتماعية وترفيهية أكثر من  العينة وهذا رمبا يعود إىل أن املبحوثات مييلوا إىل استخدام

استخدامها لغايات علمية أكادميية إذا ما أخذنا يف االعتبار أيضا أن هذه املواقع ال تسمح باإلثراء 
  .العلمي األكادميي فطبيعتها ختدم التواصل االجتماعي والتبادل الثقايف

  )١٤(جدول رقم 
والسنة الدراسية وعدد ساعات االستخدام قتها بالعمر إيجابيات الفيسبوك وتويتر، وعاليوضح 

  وطريقة االستخدام
 

  متغيرات الدراسة                              
السنة   العمر  اإليجابيات          

  الدراسية
ساعات 

  االستخدام  
طريقة 

  االستخدام
تعلمــت الكثــري مــن عــادات 
الشعوب األخـرى عـرب هـذه 

  املواقع

 125. -021.- -090.- *186.-  بيرسونمعامل ارتباط 

 063. 399. 136. 011.  مستوى الداللة

 150 150 150 150  العدد

التواصــــل مــــن خــــالل هــــذه 
املواقــع أســهل مــن التواصــل 
وجهــا لوجــه ألنــه غــري مقيــد 

  بوقت أو مكان

 112. -033.- -116.- **194.-  معامل ارتباط بيرسون

 086. 343. 079. 009.  مستوى الداللة

 150 150 150 150  العدد



  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

  

وجود عالقات إرتباط عكسية ضعيفة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  اجلدول أعالهتوضح نتائج     
تعلم الكثري من عادات الشعوب  لالستخدام املتمثلة يف بني متغري العمر وكل من األبعاد اإلجيابية 0.05

ا هلذه اإلجيابيات وقيم معامل سهولة التواصل  كذلكاألخرى و  أي أنه كلما كرب عمر الطالبة ضعفت نظر
푟)االرتباط هي على التوايل  = −0.186; 푟 = −0.194, 푝 − 푣푎푙푢푒 < ا عالقة أم ، (0.05

متغري السنة الدراسية مع هذه اإلجيابيات فقد أوضحت النتائج وجود عالقة عكسية فقد بلغ معامل 
푟)االرتباط لتعلم عادات الشعوب األخرى   = −.090 − 푣푎푙푢푒 < أما سهولة التواصل   (0.05

푟) فقد بلغ  = −.116 − 푣푎푙푢푒 < مما يدل على اخنفاض هذه اإلجيابيات يف مقابل (0.05
زيادة العمر والسنة الدراسية ما يؤكد االعتدال يف االستخدامات اإلجيابية للفيسبوك وتويرت من قبل 

اليت توضح اخنفاض ) ١٢، ١٠(الطالبات يف املستويات النهائية ويدعم هذه النتيجة نتائج اجلدول رقم 
بزيادة العمر والسنة معظم أبعاد استخدام الفيسبوك وتويرت عالوه على طبيعة العالقات االجتماعية 

ل الدميوغرافية ن العوامالدراسية وهذا ما يؤكد فرضية نظرية االستخدامات واإلشباعات من حيث أ
  .هلا تأثريها يف استخدام اجلمهور لوسائل االتصال توى العلمياملسو  السن واالجتماعية مثل

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

الخاص بالنتائج اإلحصائية للفقرات المتعلقة باآلثار السلبية ) ١٥(رقم تُظهر بيانات الجدول     
  :وفيما يلي التعليق عليهاالستخدام موقعي الفيسبوك وتويتر، 

تشكو مين أسريت بسبب طول الوقت الذي أقضيه (العبارة املبحوثات مل يوافقن على  جند أن أغلب    
ملستخدمات الفيسبوك و % ٣٥) افق، غري موافق أبداغري مو (فقد بلغت نسبة ) هذه املواقعتصفح يف 
ملستخدمات املوقعني معا وقد يفسر ذلك بتدين ساعات االستخدام % ٢٥ملستخدمات تويرت و % ١١

  . )٦(وحتديدا جدول رقم  يف النتائج السابقة جاءاليومي هلذه املواقع من قبل املبحوثات وفقا ملا 

بعض املبحوثات قد أثر استخدامهن للفيسبوك وتويرت على  أنالنتائج اإلحصائية  كما أوضحت     
ملستخدمات % ٢٦) غري موافق، غري موافق أبدا(تفاعلهن وجلوسهن مع أفراد أسرهن فقد بلغت نسبة 

موافق (ملستخدمات املوقعني معا فيما كانت نسبة % ٢٦ملستخدمات تويرت و % ١٠الفيسبوك و 
وهي % ٣٨سواء مستخدمات الفيسبوك أو تويرت أو االثنان معا من جمموع أفراد العينة ) بشدة، موافق

ا االجتماعية حيث تعترب مؤشر على قدرة مواقع التواصل اإللكرتوين على  نسبة جيب أال يستخف بدالال
  .إحداث تغيري سليب يف تفاعل الفتيات مع أسرهن

د أنه ال يوجد أثر سليب كبري حيث أما فيما يتعلق بتأثري الفيسبوك وتويرت على زيارات األقارب فنج    
ّ لدى ما نسبته  من مستخدمات الفيس % ٢٨تشري بيانات اجلدول إىل أن هذه الزيارات العائلية مل تقل

من مستخدمات املوقعني معا بينما جند أن هناك موافقات % ٣٥من مستخدمات تويرت و % ٨بوك و 
ني على التفاعل مع األقارب حيث بلغت نسبتهن بشدة وموافقات على أن هناك تأثري سليب هلذين املوقع

ممن يستخدمن املوقعني معا، % ١١,٣ممن يستخدمن تويرت و% ٩ممن يستخدمن الفيسبوك و % ٩,٣
ن االجتماعية املتمثلة  أي أن النسبة الكربى من املبحوثات مل تشغلهن هذه املواقع عن القيام بواجبا



ا وهذا بزيارات األقارب ومع ذلك تبقى نسبة من  وافقن بشدة ووافقن على ذلك نسبة ال يستهان 
  .  مؤشر سليب على تأثري الفيسبوك وتويرت يف العالقات العائلية

عن تأثري االتصال عرب اإلنرتنت يف العالقات ) ٢٠٠٣ساري، (وتتفق النتيجتني السابقتني مع دراسة     
إلنرتنت تراجع يف مقدار التفاعل اليومي االجتماعية حيث توصلت إىل أنه نتج عن استخدام الشباب ل

م م ألقار   .بينهم وبني أسرهم وتراجع يف عدد زيارا

) تقلصت عالقايت االجتماعية بعد اشرتاكي يف هذه املواقع( :بعيارةاإلحصائية املتعلقة أما النتائج     
% ١٢الفيسبوك و  ملستخدمات% ٢٩فقد بلغت ) غري موافق، غري موافق أبدا(توضح لنا ارتفاع نسبة 

ملستخدمات املوقعني معا وهذا يعود إىل أن املبحوثات مل يصلن إىل درجة % ٣٧ملستخدمات تويرت و
ِ هذا االستخدام إىل ) ٦(اإلدمان على استخدام هذه املواقع كما ورد يف نتائج اجلدول رقم  وبالتايل مل يؤد

ن االجتماعية كنتيجة منطقية لذلك   .إضعاف عالقا

السهر و رهاق تراجع حتصيلي اجلامعي بسبب اإل: (بعبارةالنتائج اإلحصائية املتعلقة  جند أن  كما     
أن أغلب املبحوثات مل يتأثر ) ١٥(حيث نالحظ من خالل قراءة اجلدول رقم ) هذه املواقع ملتابعة

% ٢٩) غري موافق، غري موافق أبدا(حتصيلهن الدراسي نتيجة استخدام هذه املواقع إذ بلغت نسبة 
ملستخدمات املوقعني معا، ونستطيع القول  % ٤١ملستخدمات تويرت و% ١٣ملستخدمات الفيسبوك و

بل معظم املبحوثات يعطي داللة على عدم تأثريه يف  بأن استخدام هذين ِ املوقعني لساعات قليلة من ق
عن أثر ) ٢٠١٠كاربنسي، (العالقات االجتماعية والتحصيل األكادميي، وختتلف هذه النتيجة مع دراسة 

الفيسبوك على التحصيل الدراسي واليت توصلت إىل أن الدرجات اليت حيصل عليها طالب اجلامعات 
ن يستخدمون موقع الفيسبوك أدىن بكثري من تلك اليت حيصل عليها نظراؤهم الذين ال يستخدمون الذي

  .هذا املوقع

الم بدأت أشكو من بعض اآل( :النتائج اإلحصائية املتعلقة بفقرةأيضا يوضح اجلدول السابق و     
يوافقن ومل يوافقن أبدا على  أن أغلب املبحوثات مل) ملتابعة هذين املوقعنياجلسدية نتيجة اجللوس الطويل 

من جمموع املبحوثات سواء مستخدمات الفيسبوك أو تويرت أو االثنان معا فيما بلغ % ٧٦ذلك مبا نسبته 
وهذا يرجع إىل أن األغلبية العظمى من املبحوثات ال % ٢٤) موافق، موافق يشدة(جمموع نسبة 

  .هذا االستخدام آالم جسدية تذكر يستخدمن هذه املواقع لفرتات طويلة بالتايل مل ينتج عن

  



  )١٦(جدول رقم 
والسنة الدراسية وساعات االستخدام وطريقة ، وعالقتها بالعمر الفيسبوك وتويترسلبيات يوضح 

  االستخدام
 

  متغيرات الدراسة                            
  العمر  السلبيات       

المستوى 
  الدراسي

ساعات 
االستخدام 

  اليومي
  االستخدامطريقة 

تشكو مين أسـريت بسـبب 
طول الوقت الذي أقضـيه 

  يف تصفح هذه املواقع

 113. -012.- -065.- *143.-  معامل ارتباط بيرسون

 083. 442. 215. 041.  مستوى الداللة

 150 150 150 150  العدد

أشــــعر بـــــأن تفــــاعلي مـــــع 
أفـراد أسـريت بـدأ يقـل بعــد 

  اشرتاكي يف هذه املواقع

 122. 000. -062.- *162.-  ارتباط بيرسونمعامل 

 068. 498. 224. 024.  مستوى الداللة

 150 150 150 150  العدد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
  

وجود عالقات إرتباط عكسية ضعيفة تكشف عن  أعالهاجلدول  يفنتائج معامل ارتباط بريسون     
بني متغري العمر والسلبيات املتمثلة يف شكوى األسر بسبب  0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية و 

استخدام الفيسبوك وتويرت وكذلك الشعور بقلة التفاعل مع أفراد األسرة، حيث نستنتج أنه كلما كرب عمر 
لذي تقضيه يف التصفح وقلت تبعا لذلك شكوى األسر وتذمرها، وكذلك كلما كرب الطالبة قل الوقت ا

العمر يقل التفاعل مع أفراد األسرة بعد االشرتاك يف هذه املواقع وقيم معامل االرتباط بريسون على التوايل 
푟)هي  = −0.143; 푟 = −0.162, 푝 − 푣푎푙푢푒 < ، كما جند أيضا أن متغري السنة (0.05

تبط عكسيا مع هذه السلبيات فعندما تصل الطالبة إىل مستويات دراسية متقدمة تقل الدراسية ير 
السلبيات الناجتة عن استخدام الفيسبوك وتويرت وميكن إرجاع هذه النتيجة إىل جدية التحصيل الدراسي 

  .الوقتيف املستويات الدراسية النهائية وبالتايل يقل منط االستخدام العشوائي الذي يستنزف كثريا من 

 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج وتوصيـات الدراسـة: الخامسل ـالفص

  

  نتائج الدراسة: املبحث األول -
 النظري والتساؤالت      مناقشة النتائج يف ضوء اإلطار: املبحث الثاين -

 التوصيات: املبحث الثالث -

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول

  نتائج الدراسة
  

ضمن هذا املبحث جيري عرض أهم النتائج املتعلقة خبصائص عينة البحث، مث عرض أهم النتائج     
  : املتعلقة بأهداف وتساؤالت الدراسة

  :خصائص عينة البحثب النتائج المتعلقة :أوال
سنة حيث بلغت  ٢٣إىل  ٢٠كشفت الدراسة أن أعلى نسبة من املبحوثات كانت يف الفئة العمرية من  -

  %.٦٨,٧هن نسبت

يليهن من % ٣٨,٧بينت الدراسة أن أغلب املبحوثات يدرسن يف السنة الرابعة حيث بلغت نسبتهن  -
  %٢٦,٧يدرسن يف السنة الثالثة بنسبة 

  %.٧٨فيما يتعلق باحلالة االجتماعية للمبحوثات احتلت غري املتزوجات منهن املقام األول بنسبة  -

املبحوثات يفضلن استخدام موقعي الفيس بوك وتويرت معا بنسبة أكدت نتائج الدراسة على أن أغلب  -
  %٣٧يلي ذلك من يفضلن موقع الفيسبوك فقط بنسبة % ٤٨بلغت 



أوضحت نتائج الدراسة عن أن غالبية املبحوثات يستخدمن مواقع التواصل االجتماعي ألقل من  -
ملواقع بشكل يومي بنسبة يليهن من ال يستخدمن هذه ا% ٣٤,٧ساعتني يوميا حيث بلغت نسبتهن 

٢٦,٧.%  

كشفت الدراسة أن معظم املبحوثات يستخدمن مواقع التواصل االجتماعي يف فرتة املساء حيث بلغت   -
  %.٣٠يلي ذلك من يستخدمنها بعد منتصف الليل بنسبة % ٤٠نسبتهن 

طريق أظهرت نتائج الدراسة أن معظم املبحوثات يفضلن دخول مواقع التواصل االجتماعي عن  -
يلي ذلك من يفضلن اهلاتف % ٤٦,٧الكمبيوتر الشخصي واهلاتف اجلوال معا حيث بلغت نسبتهن 

  %.٣٠,٧اجلوال لدخول هذه املواقع بنسبة 

  
  

  :موقعي الفيسبوك وتويترالنتائج المتعلقة باألسباب التي تدفع إلى االشتراك في : ثانيا

وجدن من جمموع مفردات العينة % ٧٦بتهن نسبلغت وقد دلت نتائج الدراسة أن أغلب املبحوثات  -
نالفيسبوك وتويرت فرصة مناسبة للتعبري عن ارائهن و  ييف موقع الفكرية اليت ال يستطعن التعبري  توجها

تمع   .عنها صراحة يف ا

حيرصن على متابعة %  ٧٥بنسبة بلغت  أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف أفراد العينة -
  .لفيسبوك وتويرتاإلعالنات عرب ا

من جمموع مفردات العينة مل % ٨٥بلغت نسبتهن  بينت النتائج أن الغالبية العظمى من  املبحوثات -
  .يسبق هلن شراء املنتجات عرب الفيسبوك وتويرت

من جمموع مفردات العينة % ٩٠كشفت الدراسة عن أن الغالبية العظمى من املبحوثات بلغت نسبتهن   -
     .يك حياة من خالل الفيسبوك وتويرتيرفضن البحث عن شر 

بلغت نسبة املبحوثات الاليت مل يسبق هلن االنضمام للحمالت االجتماعية عرب الفيسبوك وتويرت  -
  %.٤٦أما من سبق هلن االنضمام هلذه احلمالت فقد بلغت نسبتهن % ٥٤
  . ات اخلدميةال يستخدمن الفيسبوك وتويرت للتواصل مع القطاع%٥٦,٧أن أغلب املبحوثات  -
مل يكن االفتقاد إىل الصديقات والشعور بالوحدة سببا قويا الشرتاك املبحوثات يف موقعي الفيسبوك  -

  .من جمموع مفردات العينة% ٧٧,٩وتويرت حيث بلغت نسبتهن 



أن أغلب مستخدمات الفيسبوك مل يشرتكن يف هذا املوقع لغرض متابعة املشاهري حيث بلغت نسبتهن   -
وكذلك مستخدمات % ٩ما مستخدمات تويرت فغالبيتهن اشرتكن فيه ملتابعة املشاهري بنسبة أ% ٢٦,٧

  %.٢٦,٧املوقعني معا أغلبهن يتابعن صفحات املشاهري بنسبة 
جند أن هناك انقسام بني املبحوثات يف سبب استخدام الفيسبوك وتويرت ألجل مواكبة التقدم  -

نة أن مواكبة التقدم التكنولوجي كان سببا يف استخدامهن من مفردات العي% ٤٥التكنولوجي إذ ترى 
  .منهن مل يستخدمن هذه املواقع ألجل مسايرة التقدم التكنولوجي% ٥٥هلذه املواقع بينما جند أن 

  

  

  :موقعي الفيسبوك وتويترالنتائج المتعلقة بطبيعة العالقات االجتماعية في : ثالثا

أما مستخدمات تويرت % ٢٢عن صداقات جديدة بنسبة أن أغلب مستخدمات الفيس بوك يبحثن  -
يف حني أن الاليت يستخدمن املوقعني معا يبحثن % ٩فأغلبهن ال يبحثن عن صداقات جديدة بنسبة 

  %.٣٠عن صداقات جديدة بنسبة 

من جمموع % ٧٣,٣عمل الفيس بوك وتويرت على تعزيز عالقات الصداقة القدمية وسط ما نسبته  -
  .مفردات العينة

ن البعيدين مكانيا من % ٧٠أغلب املبحوثات ونسبتهن  - من جمموع مفردات العينة يتواصلن مع أقار
  . خالل الفيسبوك وتويرت

  .من املبحوثات لديهن صداقات عرب الفيسبوك وتويرت من بلدان خمتلفة% ٦٠اتضح أن  -

  :وتويتر النتائج المتعلقة باآلثار اإليجابية الستخدام موقعي الفيسبوك: رابعا

من جمموع مفردات العينة عرفن الكثري من عادات الشعوب األخرى من % ٧٥أكدت الدراسة أن  -
  .خالل استخدام الفيسبوك وتويرت

أتاح هلن الفيسبوك وتويرت فر صة   % ٧٦,٦أظهرت الدراسة أن غالبية املبحوثات وقد بلغت نسبتهن  -
الفكرية  هنتمع السعودي مما أغىن جتربتايات ثقافية واجتماعية خمتلفة عن خلف منالتعرف على أشخاص 

  .ةوالثقافي



من املبحوثات يعتربن التواصل من خالل الفيسبوك وتويرت أسهل % ٨٤,٦بينت الدراسة أن ما نسبته  -
  .من التواصل وجها لوجه ألنه غري مقيد بوقت أو مكان

قد استفدن من الفيسبوك وتويرت  ٣٩,٣وثات وقد بلغت نسبتهن أظهرت نتائج الدراسة أن بعض املبح -
  .يف حبوثهن الدراسية

أكثر من نصف أفراد العينة يتواصلن مع زميالت اجلامعة ألغراض دراسية عرب الفيسبوك وتويرت حيث  -
  .منهن على مثل هذا التواصل% ٤٨فيما ال حترص %  ٥٢بلغت نسبتهن 

مل يساهم الفيس بوك وتويرت يف  % ٦٨وبلغت نسبتهن  املبحوثاتأوضحت نتائج الدراسة أن أغلب  -
  .زيادة حتصيلهن اجلامعي

  
  :موقعي الفيسبوك وتويترالستخدام  النتائج المتعلقة باآلثار السلبية :خامسا

أظهرت النتائج أن استخدام الفيس بوك وتويرت مل يكن له أثر سليب على أغلب املبحوثات من ناحية  -
  .من جمموع مفردات العينة% ٧١سرهن من هذا االستخدام إذ بلغت نسبتهن شكوى وتذمر أ

مل يؤثر استخدام الفيس بوك وتويرت على تفاعل وجلوس أغلب املبحوثات مع أسرهن حيث بلغت  -
ّ تفاعلهن مع أسرهن بسبب استخدام الفيسبوك وتويرت فقد بلغت نسبتهن % ٦٢نسبتهن  أما من قل

٣٨.%  
مل يشغلهن استخدام % ٧١الدراسة أن النسبة الكربى من املبحوثات وقد بلغت نسبتهن بينت نتائج  -

ن االجتماعية املتمثلة بزيارات األقارب   .الفيسبوك وتويرت عن القيام بواجبا
أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الفيسبوك وتويرت مل يؤثر سلبا على العالقات االجتماعية لدى  -

  %٧٨ث بلغت نسبتهن أغلب املبحوثات حي
ِ استخدامهن للفيسبوك وتويرت إىل تراجع  - توصلت الدراسة إىل أن النسبة الكربى من املبحوثات مل يؤد

  .من جمموع مفردات العينة% ٨٣حتصيلهن اجلامعي حيث بلغت نسبتهن 
مل يعانني من أضرار صحية وجسدية % ٧٦كشفت الدراسة أن أغلب املبحوثات وقد بلغت نسبتهن   -

  .جراء استخدام موقعي الفيسبوك وتويرت

  :نتائج العالقة بين بعض متغيرات الدراسة: سادسا

: كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباط عكسية بني متغريي العمر واملستوى الدراسي وبني ما يلي-
الجتماعية أسباب االستخدام املتمثلة يف التعبري عن اآلراء ومتابعة اإلعالنات وكذلك أبعاد العالقات ا



واآلثار اإلجيابية ممثلة يف تعلم عادات الشعوب األخرى وسهولة التواصل عرب الفيسبوك وتويرت، وكذلك 
  .اآلثار السلبية كتذمر األسر من استخدام املبحوثات هلذه املواقع عالوه على قلة التفاعل األسري

 عدد ساعات االستخدام وبني أظهرت نتائج معامل االرتباط وجود عالقة ارتباط طردية بني متغري -
  .أسباب االستخدام املذكورة أعاله ومعظم أبعاد العالقات االجتماعية واإلجيابيات املذكورة

أثبتت النتائج وجود عالقة ارتباط طردية بني متغري طريقة االستخدام وبني أسبابه وطبيعة العالقات  -
  .  االجتماعية واإلجيابيات والسلبيات املعنية

  الثاني المبحث
  مناقشة النتائج في ضوء اإلطار النظري

  

مما الشك فيه أن مواقع التواصل االجتماعي تعد من أهم وسائل االتصال احلديثة اليت استحوذت     
ن اليومية بطريقة  تمع السعودي حيث يعتمدن عليها يف حيا على حيز كبري من اهتمام الفتيات يف ا

  .واضحة
ت الدراسة احلالية إىل التعرف على أثر استخدام شبكات التواصل اإللكرتونية ومن هذا املنطلق سع    

ا  على العالقات االجتماعية لدى طالبات اجلامعة، وقد توصلت الدراسة من خالل اإلجابة على تساؤال
إىل جمموعة من النتائج حناول مناقشتها يف ضوء هذه التساؤالت ويف ضوء اإلطار النظري للدراسة كما 

  :ليي
  :األسباب التي تدفع إلى استخدام موقعي الفيسبوك وتويتر: أوال
موقعي الفيسبوك وتويرت من قبل الطالبات ويأيت يف  كشفت نتائج الدراسة عن تنوع دوافع استخدام    

تمع  ن الفكرية اليت ال يستطعن التعبري عنها صراحة يف ا مقدمتها سهولة التعبري عن آرائهن واجتاها
توفر واليت أحدثت طفرة يف عامل التواصل االلكرتوين،  هذه املواقع تفسري هذه النتيجة يف ضوء أن وميكن

 علها مواقع مفتوحة للتعبري عن اآلراء السياسية واالجتماعيةجيمن احلرية دون رقابة أو قيود مما  اكبري   اقدر 
يعرب عما جيول يف نفسه من حيث ميكن ألي شخص أن  بكل صراحة ودميقراطية والثقافية واالقتصادية

مشاعر وآراء وأن يتلقى ردود القراء حبيث يشعر أن صوته ميكن أن يصل جلمهور عريض وبالتايل ينمو 
إضافة إىل أن أغلب املستخدمني يشرتكون يف هذه املواقع بأمساء لديه شعورا مفعما بالتحقيق الذايت، 

ا يسمح هلم مبشاركة  غري مقيدة وكسب قيقة ممهويتهم احل فهي ال تطلب من املستخدمني كشف مستعارة
مساحة أوسع من احلرية اليت متكنهم من قول كل ما يريدون بدون خجل أو خوف والتعبري عن آرائهم بال 



جمتمع املعلومات، فهذه للعملية االتصالية اليت تتم يف  األساسيةوميثل هذا احلق  أحد أهم املرتكزات ، قيود
ور واسع من لتقي فيه مجهت ميدانا يي العام وأصبحاملؤثرات يف توجيه الرأ أقوى املواقع أصبحت من

تمع ذات التنوع الثقايف واحلضاري   .خمتلف شرائح ا
وهذا يتفق مع ما ورد ضمن حتليالت مدخل االستخدامات واإلشباعات من ناحية أن اجلمهور ال     

و            ،جرد اشرتاكه يف أي وسيلة إعالميةيعترب جمرد متلقي لكنه طرف فاعل ونشط فهو يقوم بدور مب
عن استخدام طالب وطالبات اجلامعات السعودية شبكة ): ٢٠٠٩العتييب، (تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

الفيسبوك واليت توصلت إىل أن دافع الفضول واملشاركة كان الدافع األول الستخدام شبكة الفيسبوك 
عن ) ٢٠٠٩خضر، (تخدامه، فيما ختتلف هذه النتيجة مع دراسة وكذلك اإلشباعات املتحققة من اس

اآلثار النفسية واالجتماعية الستخدام الشباب املصري ملواقع الشبكات االجتماعية واليت توصلت إىل أن 
  . دافع التسلية والرتفيه يأيت على رأس قائمة دوافع استخدام طالب اجلامعة ملوقع الفيسبوك

كأحد أهم األسباب اليت تدفع الطالبات الستخدام  متابعة اإلعالنات -ايلالتو  على–يأيت بعد ذلك     
الفيسبوك وتويرت وذلك رمبا يعود إىل سهولة االطالع على آخر املستجدات يف جمال املوضة واألزياء وغريها 

بات مما يدل على أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت اخليار األفضل ملتابعة كل جديد يف ظل الصعو 
تمع السعودي اليت تواجه أسلوب التسويق املباشر وميكن ربط هذه النتيجة مع ماجاء يف  االجتماعية يف ا

أن من أهم األسباب اليت تدفع الفرد إىل الدخول يف ) كينزبريك(النظرية التفاعلية الرمزية حيث أكد العامل 
آل الشيخ، (ة مع ما توصلت إليه دراسة عالقات مع الغري هي األسباب االقتصادية وختتلف هذه النتيج

عن أثر ثقافة العوملة على القيم احمللية للشباب السعودي حيث توصلت إىل أن أفراد العينة ال ): ٢٠٠٦
  . ترى أمهية لربامج التسوق الدعائية املوجودة يف اإلنرتنت

مثل االنضمام للحمالت إضافة إىل ما سبق فقد تعددت أسباب استخدام الطالبات للفيس بوك وتويرت    
  . االجتماعية ومواكبة للتكنولوجيا ومتابعة أخبار املشاهري

تتفق النتائج السابقة مع ما جاء يف مدخل االستخدامات واإلشباعات من ناحية أن أفراد اجلمهور   
م اليت يسعون إىل تلبيتها لذا فهم خيتارون الوسا ئل لديهم القدرة على حتديد دوافع تعرضهم وحاجا

ن كما ور  ،املناسبة إلشباع هذه احلاجات د فالطالبات يستخدمن الفيسبوك وتويرت ألسباب تليب حاجا
تمع واألفراد لديهم استعداد الستخدام التكنولوجيا والتقنية  تطور باجتاه املعلوماتيةي آنفا مما يدل على أن ا

  .دون تردد
  

  



  :العالقات االجتماعية عبر موقعي الفيسبوك وتويتر طبيعة: ثانيا
ن      جتسد الدور الفاعل للفيسبوك وتويرت يف احلياة االجتماعية للطالبات من خالل جتديد صداقا

ن االجتماعية من خالل التعرف على صداقات جديدة واختزال املسافات  القدمية وتوسيع شبكة عالقا
ن املتباعدين فطبيعة هذه العالقات وحجمها ينمي لدى الطالبة األلفة  اجلغرافية بينهن وبني أقار

االجتماعية ومهارات االتصال الرمزي مع اآلخرين وهذا ما أكدته النظرية التفاعلية الرمزية حيث تعد الرموز 
اهات ثورة يف قدرة اإلنسان على التواصل مع غريه ووسيلة لزيادة املقدرة على نقل املشاعر وامليول واالجت

تمع   . بني أعضاء ا
حيث يعتمد على التطبيقات  جمتمع املعلومات استنادا إىل مايتميز به ويبدوا يل أن هذه النتائج منطقية    

عة العالقات االجتماعية السائدة فعملت يف طبي يف التواصل االجتماعي وما نتج عن ذلك من تغري التقنية 
يف خلق فضاءات اجتماعية سامهت ة بني مجاعات افرتاضية اجتماعي على خلق عالقات -أي التقنية –

بني جيمع الفيسبوك وتويرت حيث ، اجلغرافية اليت يتواجدون فيها املسافاتاللتقاء األفراد رغم تباعد 
لصداقات هي والفرضية األساسية اليت تتواكب مع تكوين ا ،الصداقات الواقعية والصداقات االفرتاضية

يف اجلمع بني أصحاب االهتمامات عرب الفضاء  هذه الشبكات جنحت قدف، مشاركة االهتمامات
  . املعلومايت 

وتتفق هذه النتائج أيضا مع مدخل االستخدامات واإلشباعات الذي صنف الدوافع واحلاجات     
احلاجات املرتبطة بالتواصل مع  أيوسائل اإلعالم ومنها حاجات التكامل االجتماعي باستخدام املرتبطة 

   .يف التقارب مع اآلخرينقوية العائلة واألصدقاء والعامل وتقوم على رغبة 
تمعات ): ٢٠٠٨أمني، (كما أن هذه النتائج تتفق مع دراسة  عن حدود التفاعل االجتماعي يف ا

ية مثل الفيسبوك أعادت االفرتاضية على شبكة اإلنرتنت واليت توصلت إىل أن شبكات التعارف االجتماع
ا أضافت أبعادا جديدة للتواصل االجتماعي بني  تمع كما أ صياغة العالقة بني األنظمة املختلفة يف ا

    .األفراد

ويف سياق هذا التواصل اإللكرتوين الناجم عن االستخدام الواسع واملتفرع للفيسبوك وتويرت دخلت     
اتنا االجتماعية وامتدت من العالقات العامة إىل العالقات هذه املواقع وفرضت نفسها بقوة يف حي

الشخصية املتمثلة يف الزمالة والصداقة بل إىل العالقات العاطفية بني اجلنسني واحملظورة اجتماعيا خاصة 
العالقات العاطفية يف ظل حالة االطالع األوسع على هذه لنمو  وأن الفيسبوك وتويرت يتيح الفرصة

ية حلياة املستخدم، ومعرفة تقلباته املزاجية، وطرق التعبري عن نفسه وأفراحه وأحزانه، التفاصيل اليوم



مما يعين أن هذه املواقع قد تنتج قيم وثقافة جديدة ختتلف  ،وغريها يف مناسباته اخلاصة، وصوره املشاركةو 
تمع، ويعترب هذا من النقاط البحثية اهلامة لدراسا ت الحقة خاصة يف عن تلك املوجودة أصال يف ا

تمع السعودي بثقافته  ، وال ننسى أيضا القيم مثل ذلك النوع من العالقات العاطفيةاملتحفظة على ا
الدينية اليت تؤكد علينا االلتزام وعدم استخدام مثل هذه املواقع يف عالقات غري شرعية وهذا يعترب أحد 

     .أهم اآلثار السلبية هلذه املواقع
   

  :ثار اإليجابية الستخدام موقعي الفيسبوك وتويتراآل: ثالثا  
أكدت نتائج الدراسة تعدد اآلثار اإلجيابية للفيسبوك وتويرت أمهها تسهيل عملية التواصل فالتواصل من     

خالل هذه املواقع أسهل من التواصل وجها لوجه ألنه غري مقيد بوقت أو مكان وقليل التكلفة ويتناسب 
تمع السعودي الذي يرفض اللقاءات الشخصية ويعترب انتقال  بني اجلنسني، مع طبيعة عادات وتقاليد ا

تمع املعلومايت فشبكات التواصل االجتماعي  ونشر املعلومات دون عوائق أو قيود من أساسيات تشكل ا
من الشبكة بسرعة شديدة ويف  خرين املتواجدون يف األطراف األخرىقل املعلومات وتوصلها لألفراد اآلتن

، ه عادة بظاهرة التخطي املعلومايتأو ما يطلق عليهم بصرف النظر عن أماكن تواجد، ظرف آين تزامين
إىل أن أصبحت  يف الشبكات االجتماعيةأدي التطور حيث  ا تتجاوز الفضاءات اجلغرافية والزمنيةأ أي

ّ  ما وهذا االتصاالت فورية، تتم يف التو واللحظة  العابر منالز  مبثابة هو الذي العاملي منبالز  البعض عنهيعرب

تمعات اتالقار  بني للحدود سائل ورالص تنقل اليتالشبكات  عرب غاتوالل وا ّ  من القصوى رعةبالس والر

 ّ ّ  إىل األرض يف نقطة أي   .أخرى نقطة أي

تمعات دور  ونتيجة لذلك مل يعد للحدود اجلغرافية     ال وحتويلها إىل جمتمعات افرتاضية ًا يف تشكيل ا
ة على مدار الساعة الفرد حيث يستطيع تنام ّ تمعات االفرتاضي وهذا يعترب ، أن جيد من يتواصل معه يف ا

 لفرديتعامل مع عوامل خارج نطاق املنظور احملسوس فاأن أحد مظاهر العوملة اليت فرضت على اإلنسان 
ىل إتاحة الفرص إمما أدى  وجيز ال يصدق وقت خاللن يطلع على العامل وهو يف بيته أيستطيع 
 .رغم تعددها واختالف أماكنها ن تكون كيانًا واحداأاملتباعدة لألطراف 

وكذلك من أهم اآلثار اإلجيابية الستخدام الفيسبوك وتويرت االنفتاح الفكري والثقايف فالطالبات     
تماعية استثمرن هذين املوقعني يف تعلم عادات الشعوب األخرى والتعرف على أشخاص من خلفيات اج

وثقافية خمتلفة مما أغىن جتربتهن الثقافية والفكرية وهذا يدل على أن هذه املواقع باتت متنفسا للطالبات  
ن، فهي نافذة يطل منها الشباب على العامل من حوله يعلن فيها عن نفسه ويعرب  وا عن اهتماما ّ كي يعرب



م ويتشاركوا م عه، هذا االنفتاح على اآلخر والقبول باآلخر يف عن ذاته وجيد يف املقابل من يعربوا عن ذوا
اليت تقوم على  تنوعه واختالفه وتباينه األمر الذي ساهم يف تشكيل واقع اجتماعي جديد تفرضه العوملة 

واالنتماء إىل ثقافة عامليه  تكنولوجيا االتصال واملعلوماتعرب استخدام االرتباط الشديد بني دول العامل 
تمعات   واحده تتساوى فيها ما يسمى باملواطن العاملي الذي يأيت إفرازاً ثقافة تفرز هوية عاملية أو كل ا

جبدارة  محالومن دون شك فإن الفيسبوك وتويرت  للتفاعل بني أبعاد خمتلفة لعملية التدفق الثقايف العاملي
عي العوملة على حتقيق مسا فهي قادرة الرتويج للقيم الثقافية للعوملة و نشرها يف خمتلف مناطق العامل مهمة

تصايل والثقايف يزداد اللتدفق اهذا ا لتنميط ثقافات الشعوب وحتقيق التجانس الثقايف، مما يدل على أن
أمامه الفرد حيث جيد  ،احملليةقات الثقافية اواخرتاقها للنط وتطور تقنيات االتصال عوملةالمع توسع 

تنمية مداركه وتطوير معارفه إزاء التغريات احلاصلة يف يف  مما يساهملثقافات عاملية موجات وتدفقات 
 تسهيل االنفتاح على الثقافات املختلفةمن حيث هذا النحو اإلجيايب للفيسبوك وتويرت وعلى  العامل

ا   مكان له أثر كبري يف كسر احلبتنوعها واختالفها أيضً من كل و  واجز بني الناس على كل مستويا
تمع أنفسهم، أو بينهم ، سواء بني بة الفوارق بني الطبقات االجتماعيةوإذا االجتاهات والتوجهات أفراد ا
  .وبني جمتمعات العامل

أن هناك آثار ونتائج ) كينزبريك(وهذا يتفق مع ماجاء يف النظرية التفاعلية الرمزية كما أكدها العامل    
ادا على طبيعة العالقة اإلنسانية القائمة للعالقات االجتماعية وهذه اآلثار قد تكون إجيابية أو سلبية استن

بني األفراد يف املؤسسة أو املنظمة االجتماعية، ولكن هذا التواصل الثقايف اإلجيايب واالحتكاك بالثقافات 
  . األخرى ال ينبغي أن يتعارض مع اهلوية واخلصوصية الثقافية للنظام االجتماعي احمللي

إجيابية يف العملية التعليمية للطالبات حيث استفدن منها يف أحباثهن  وأيضا كان للفيسبوك وتويرت آثارا    
الدراسية ويف التواصل مع زميالت اجلامعة ألغراض علمية وعليه ميكن اعتبار هذه املواقع خيار ناجح 
ملساندة العملية التعليمية من خالل تعزيز اتصال الطالبات فيما بينهن من جهة وأداة جديدة للتواصل بني 

لطالبة واالستاذة من جهة أخرىوهذا يسهم يف حتقيق أهداف التعليم مبا يتناسب مع التقدم والتطور الذي ا
  .  نعيشه يف ظل جمتمع املعلومات واملعرفة

وتتفق هذه اآلثار اإلجيابية مع مدخل االستخدامات واإلشباعات الذي أكد أن من أهم دوافع     
سية اليت تستهدف التعرف على الذات واكتساب املعرفة واملعلومات استخدام وسائل االتصال الدوافع النف

واخلربات ومجيع أشكال التعليم بوجه عام، ومن ناحية أخرى فإن من أهم االشباعات اليت حتققها وسائل 



االتصال هي االشباعات التوجيهية وتتمثل يف إشباع احلاجة إىل زيادة املعلومات واملعارف وتنمية املهارات 
  . صية وتأكيد الذات واكتشاف الواقعالشخ

عن أثر ثقافة العوملة على القيم ): ٢٠٠٦آل الشيخ، (كذلك تتفق هذه اآلثار اإلجيابية مع دراسة     
احمللية للشباب السعودي واليت كان من نتائجها أن هناك اقتناع لدى جمتمع الدراسة بأن اإلنرتنت أدخل 

  .تغريات إجيابية يف أفكار الشباب
  

  :الستخدام موقعي الفيسبوك وتويتر لسلبيةاآلثار ا: رابعا
 أحدثت طفرة نوعية ليس فقط يف جمال االتصالأن شبكات التواصل االجتماعي  ؤكدمن امل     

رغم أن الفيسبوك وتويرت عملت على ، فبني األفراد واجلماعات بل يف نتائج وتأثري هذا االتصال والعالقات
وتعزيز العالقات االجتماعية مع ن البعيدين مكانيا عية بني املبحوثات وأقاراالجتماتعميق العالقات 

ا سامهت  يف قلة تفاعل املبحوثات مع أسرهن وبالتايل تذمر األسر من انشغال الفتيات األصدقاء إال أ
ت املبحوثامن جمموع مفردات العينة، وكذلك فإن زيارات % ٣٧الناتج عن استخدام هذه املواقع بنسبة 

ن  جيب أال يستخف وهي نسب% ٢٩ذا االستخدام بنسبة  نقد تراجعت من جراء انشغاهل ألقار
ا االجتماعية ا تعترب مؤشر على قدرة الفيسبوك وتويرت على إحداث  بدالال يف عملية تفاعل  زعزعةأل

ن األمر الذي يشكل خطورة على متانة التماسك األسري وقوة التضامن  املبحوثات مع أسرهن وأقار
العائلي مما يؤدي إىل مشكالت اجتماعية عديدة كالعزلة واالنطواء وفقدان التواصل االجتماعي الطبيعي، 

تمع اآلن بسبب الثورة االتصالية واملعلوماتي ة هذا التغري االجتماعي يعترب من أهم التحديات اليت تواجه ا
وحتكمها  االت يف بنية احلياة االجتماعيةواليت سامهت يف  تغلغل تقنيات املعلومات واالتصيف ظل العوملة 

فقد تقلص التواصل األسري بشكل كبري  قات االجتماعية لإلنسان املعاصربشكل كبري يف شبكة العال
ألسرية، مما يدل على أن هذه وتقلصت الساعات اليت يتم فيها لقاء أفراد األسرة وااللتزام بالواجبات ا

التقنيات ساعدت على زيادة املشاكل االجتماعية خالفا ملا هو مأمول من دورها، ولكن هذا اليعين إدانة 
هذه املواقع بشكل مطلق بل جيب عدم املبالغة يف استخدامها مبا قد يشكل خطر على الفرد واألسرة 

تمع   . وا

التطورات والتقدم يف  اللذين اعتربا أن، Nie and Erbingاربنج  وناي ال يفوتين هنا اإلشارة إىل و    
جمال تكنولوجيا املعلومات أثرت بشكل كبري على عملية التفاعل الفردي واجلماعي داخل احمليط األسري 

  .وداخل احمليط االجتماعي للمجتمع األكرب



عن تأثري ): ٢٠٠٣ساري، (مع دراسة  والنتيجة السابقة املتعلقة بتدين تفاعل املبحوثات مع أسرهن تتفق  
االتصال عرب اإلنرتنت يف العالقات االجتماعية واليت كان من أهم نتائجها أنه جنم عن استخدام الشباب 

م م ألقار   .لإلنرتنت تراجع يف مقدار التفاعل اليومي بينهم وبني أسرهم وتراجع يف عدد زيارا
وسيطرة الفيسبوك وتويرت على احلياة االجتماعية   االجتماعي التغريتسارع معدالت  وبنظرة فاحصة إىل    

فاحلدود اجلغرافية والسياسة ال جند أن العوملة أدت إىل انتقال األفكار واألمناط السلوكية عرب احلدود  
جلنسيات هي املسيطرة على صبحت الشركات الكربى متعددة احىت أتستطيع وضع حد لتدفق املعلومات 

تمعات وجعلت من هذه ن الشعوب بل أتوجهات كثري م ا فرضت ثقافات جديدة على بعض ا
 البوب اليت وجدت يف الغرب أصبحث اآلن ثقافة غاين ة هدفا للشباب فعلى سبيل املثال أالظواهر الثقافي

هذا اجليل حيث أصبح هلم صفحات على الفيسبوك ومتابعني، األمر الذي يشكل خطورة كثري من أفراد ل
تمعات نتيجة االنصهار يف ثقافة عاملية واحدة  قد  –بالغة على اهلوية واخلصوصية الثقافية لكثري من ا

تمعات االفرتاضية بدرجة عالية من الالمحيث  -تتعارض مع الثقافة احمللية للمجتمع ركزية وتنتهي تتسم ا
ة  ّ ة أو القومية والقيم واملبادئ،بالتدريج إىل تفكيك اهلوي ّ ة الوطني ّ ة على اهلوي ّ بل  وال يقتصر تفكيك اهلوي

ة الشخصية ألنَّ من ّ ا يف  يتجاوزها إىل اهلوي بأمساء مستعارة ووجوه ليست وجوههم  ةكثري حيان  أيرتادو
  .وبعضهم له أكثر من حساب

والذي مل تتطرق له هذه -حملاور البحثية املثرية لالهتمام بت أن ذلك كله يشكل أحد اوأيا كان األمر فالثا
تمعتؤثر على تداعيات و  نتائج قد يرتتب عليه من ملا -الدراسة بعامة، وفئة الشباب علي وجه  أفراد ا

  .والقومية ويتهم الثقافيةفيما يتعلق  السيما اخلصوص

د أن الدراسة كشفت لنا عن اآلثار السلبية اليت تعاين منها بعض الفتيات ويف ضوء النتائج السابقة جن    
عند استخدام الفيسبوك وتويرت من إجهاد جسمي وذهين بعض األحيان باإلضافة إىل العزلة االجتماعية 

ة وندرة التواصل املباشر مع أفراد األسرة النووية، ورغم أن الفتيات ال يستخدمن هذه املواقع لفرتات طويل
  . ولكن هذا يعترب مؤشر يهدد قيمهم وثقافتهم األصلية احلميدة

تمعات      ختاما، أستطيع القول بأن شبكات التواصل االجتماعي قد أثبتت وجودها الفاعل وسط ا
على مستوى مجيع األعمار والطبقات والثقافات، وأصبح تأثريها على الفعل االجتماعي كبري وواسع 

السلبيات اليت جيب االنتباه إليها خاصة وسط األجيال احلديثة من الشباب يف  النطاق مما أفرز بعض
الوطن العريب واإلسالمي، وهذا ال يعين تقييد حرية األفراد من التفاعل االجتماعي عرب هذه الشبكات 



نشرها ولكن ما أقصده هو ترشيد استخدامها وحماولة االستفادة منها يف سقل ثقافتنا العربية واإلسالمية و 
  .حول العامل

  

  

      
      

  
  المبحث الثالث

  

  :التوصيات 
  

  :استنادا إىل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة مبا يلي   
اجراء املزيد من الدراسات عن مواقع التواصل االجتماعي وأبعادها االجتماعية املختلفة حىت  -١

تبقى نتائج هذه الدراسة حمدودة ضمن عينة تكون النتائج قابلة للتعميم بشكل أمثل حيث 
 .  وهن طالبات اجلامعة البحث

د واستثمار الفوائ مواقع التواصل االجتماعيلتوعية الفتيات على حسن استخدام تنظيم دورات  -٢
 .العلمية والثقافية واالجتماعية

لتبادل انشاء جمموعات شبابية هادفة على موقعي الفيسبوك وتويرت تتبىن قضايا اجتماعية وثقافية  -٣
 .املعرفة وتأصيل القيم واملبادئ األصيلة

تكنولوجيا االتصاالت احلديثة يف عمليىت التعليم والتعلم، والتفاعل التعليمي، العمل على توظيف  -٤
 .ة عديدة تزيد من فاعلية وكفاءة العملية التعليميةوالبحث العلمي، ملا لذلك من آثار إجيابي

أن يعمل أعضاء هيئة التدريس على استخدام تكنولوجيا االتصاالت احلديثة يف املناهج اليت  -٥
يقومون بتدريسها، وأن تتضمن أنشطة التعلم تكليفات يوظف الطالب يف آدائها تكنولوجيا 

 .االتصاالت احلديثة

عوقات توظيف تكنولوجيا االتصاالت احلديثة من وجهة نظر إجراء دراسات للتعرف على م -٦
 .الطالب، وأعضاء هيئة التدريس، ووضع خطط عالجية للتغلب عليها



نشر الوعي بأمهية التماسك األسري واحلرص على اجللوس واحلوار مع األهل وترشيد استخدام  -٧
 . الفيسبوك وتويرت حىت ال يؤثر على التواصل االجتماعي مع األسرة

خضاعه ر على وسائل التواصل االجتماعي وإرورة القيام برصد وتوصيف وحتليل ما ينشض -٨
دف الكشف عن اجتاهات  .الرأى العام ىف العديد من القضايا للدراسات املتعمقة 

  

  

  عـة المراجـقائم

  :المراجع العربية: أوال

رسالة  ،احمللية للشباب السعوديأثر ثقافة العوملة على القيم ) م٢٠٠٦(آل الشيخ، نوف ابراهيم  -
  . جامعة امللك سعود: دكتوراه الرياض

تمعات االفرتاضية على شبكة اإلنرتنت) م٢٠٠٩(أمني، رضا عبد الواجد  - ، املؤمتر حدود التفاعل يف ا
مارس، الرياض، قسم اإلعالم، /١٧-١٥الدويل األول لتقنيات االتصال والتغري االجتماعي يف الفرتة من 

  .ة اآلداب، جامعة امللك سعودكلي

  .٣٤١، العدد جملةالكويتالتحديات واإلشكاليات، -اإلعالم والعوملة) م٢٠١٠(بدران، عبداهللا -

  -دائرة الثقافة واملعلومات: ، الشارقةثقافة اإلنرتنت وأثرها على الشباب) م٢٠٠٦(بو شلييب، ماجد -

  .جامعة الشارقة    

  مركز : ، بريوتصراع احلضارات –العوملة : قضايا يف الفكر املعاصر) م١٩٩٧(اجلابري، حممد عابد  -

  .دراسات الوحدة العربية    

انالنظريات االجتماعية املتقدمة) ٢٠٠٥(احلسن، احسان  - ّ   .دار وائل للنشر: ، عم

  دراسة ميدانية على إدمان اإلنرتنت وعالقته مبهارات التواصل االجتماعي) م٢٠١٠(احلمصي، روال  -

  .ماجستري غري منشورة، جامعة دمشق، سوريا عينة من  طالب جامعة دمشق، رسالة     

تمعات احمللية) م٢٠٠٨(خالد، سليم -   .دار املتنيب للنشر: ، قطرثقافة مواقع التواصل االجتماعي وا



  سعودية اململكة العربية ال تقنية االتصال احلديثة بني القبول واملقاومة) ٢٠٠٩(خالد، حممد بن سعود -

  مارس،      /١٧-١٥ري االجتماعي يف الفرتة من منوذجا، املؤمتر الدويل األول لتقنيات االتصال والتغ    

  .قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود     

  النفسية واالجتماعية الستخدام الشباب املصري مواقع الشبكات  اآلثار) م٢٠٠٩(، نريمني خضر-

  . فرباير/ ١٧-١٥، املؤمتر العلمي األول لألسرة واإلعالم وحتديات العصر من االجتماعية    

تمع، ) م٢٠٠٢(اخلليفي، حممد صاحل - لد جملة عامل الكتبتأثري اإلنرتنت يف ا   . ٦و ٥، العدد ٢٢، ا

  .دار الفكر العريب: ، القاهرةاألسس العلمية لنظريات اإلعالم) م١٩٧٨(رشيت، جيهان أمحد -

العالقة العاطفية بني اجلنسني باستخدام الوسائل اإللكرتونية ) م٢٠٠٥(ب، زموري وبغدادي، خريه زين-
تمع احلقيقي، تمع االفرتاضي وا ، عدد خاص بامللتقى الدويل جملة العلوم االنسانية واالجتماعية بني ا

االت االجتماعية يف ظل التحوالت السوسيوثقافية يف تمع اجلزائرياألول حول اهلوية وا   .  ا

جملة جامعة ، تأثري االتصال عرب اإلنرتنت يف العالقات االجتماعية) ٢٠٠٣(ساري، حلمي خضر -
  .١، عدد ٢٤جملد دمشق، 

  املؤمتر   ، الشبكات االجتماعية وتأثريها على االخصائي واملكتبة )م٢٠٠٩(السيد، أمينة وهبة عبد العال -

  .جامعة حلوان: يوليو، مصر ٧- ٥املكتبات واملعلومات يف الفرتة مابني الثالث عشر ألخصائي     

  الدوافع : استخدامات القنوات التلفزيونية احمللية والدولية) م٢٠٠٢(الشامي، عبد الرمحن حممد -

  .، مصر، جامعة األزهر، رسالة دكتوراهواإلشباعات     

  ، رسالة دكتوراه غري الفضائية العربية استخدام اجلمهور املصري للقنوات) م٢٠٠٠(شاهني، هبة -

  . منشورة، القاهرة، جامعة القاهرة    

  .عامل الكتب: ، القاهرةدراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم) م١٩٩٧(عبد احلميد، حممد -

  .املركز العريب ألحباث الفضاء اإللكرتوين: ، القاهرةالدميقراطية الرقمية) م٢٠٠٩(عبد الصادق، عادل -

  ، رسالة ماجستري غري منشورة، تأثري الفيسبوك على طلبة اجلامعات السعودية) م٢٠٠٨(العتييب، جارح -

  .جامعة امللك سعود، الرياض    



ان، دار الشروق للنشر والتوزيعمقدمة علم االجتماع) م٢٠٠٤(عثمان، ابراهيم - ّ   .، عم

     العوامل املؤثرة على استخدامات الفتيات يف السعودية ومصر ) ٢٠٠٩(عثمان، عزه عبد العزيز -

  الدويل األول لتقنيات االتصال والتغري االجتماعي، يف الفرتة من  راملؤمت مقارنة، لإلنرتنت دراسة    

  .مارس، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود/١٧- ١٥    

تمع السعودياستخدامات ) م٢٠٠٧(، فهد وآخرون العرايب - أسبار : ، الرياضاإلنرتنت يف ا
  .للدراسات والبحوث واإلعالم

  ،)أمناطها ودوافعها وآثارها(احملادثة عرب شبكة املعلومات ) ٢٠١١(، حممد العزب، سهام والغامدي -

  ١، العدد جملة جامعة امللك عبد العزيزدراسة ميدانية على طالب جامعة امللك عبد العزيز،     

  .دار قرطبة: الرياض ،اآلثار االجتماعية لإلنرتنت) م٢٠٠٤(أمحد يمي، عبد احملسن العص -

ان١، طأساليب البحث العلمي) م٢٠٠٩(عطوي، جودت عزت  - ّ   .دار الثقافة: ، عم

  .الدار املصرية اللبنانية: االتصال ونظرياته املعاصرة، القاهرة) ١٩٩٨(عماد، حسن و حسني، ليلى  -

  ، تكنولوجيا االتصاالت وآثارها الرتبوية واالجتماعية) م٢٠٠١(الباقي أبو زيد  عمار، حلمي وعبد -

  . دراسة ميدانية مبملكة البحرين    

اننظريات معاصرة يف علم االجتماع) م١٩٩٧(العمر، معن خليل  - ّ   .دار الشروق: ، عم

  ا ـتطوره :لوماتـظاهرة الطرق السريعة للمع نشأة) ١٩٩٥(العويف، عبد اللطيف ومرداد، عادل  -

ا العربية واخلليجية، مع رؤية مستقبليةانو             ندوة اإلعالم واملعلوماتية ، ورقة مقدمة يف عكاسا

  .معهد الدراسات الدبلوماسية: الرياض ،القرن الواحد والعشرينوحتديات     

  .اجلامعيةدار املعرفة : ، االسكندريةقاموس علم االجتماع) م٢٠٠٢(غيث، حممد عاطف  -

، طيبة للدراسات املتلقي يف ضوء نظرية االستخدامات واالشباعات) ٢٠٠٨(فكري، عثمان  -
   http://www.tayyebah.org/Default.aspx متاح على :  االنسانية

  دراسة ميدانية على عينة -اإللكرتونيةعالقة الطفل املصري بوسائل االتصال ) م٢٠٠٣(فوزي، صفاء  -

  .هرةغري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، القا، رسالة ماجستري من أطفال الريف واحلضر    



  ، رسالة ماجستري غري آثار اإلنرتنت الرتبوية على طالب املرحلة الثانوية) م٢٠٠٩(القصري، عبد اهللا -
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  المــــالحــق
  

 الرسوم البيانية ): ١(ملحق رقم  -

 امساء حمكمات االستبيان): ٢(ملحق رقم  -

   .أداة الدراسة): ٣(ملحق رقم  -

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  )١(ملحق رقم 
  
  الرسوم البيانية    

  للجداول اإلحصائية

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الر سوم البيانية

  

ا مت اختصارها إنظرا لكرب حجم اجلدا       :اجلداول التالية ومن مث عمل األعمدة البيانيةىل ول وكثرية بيانا

  : أسباب استخدام موقعي الفيسبوك وتويتر: أوال

 سباب األ

 االثنان معا تویتر الفیسبوك

 موافق
غیر 
 موافق موافق

غیر 
 موافق موافق

غیر 
 موافق

 8.7 39.3 2 12.7 13.3 24 التعبیر عن االراء
 24 24 6.7 8 12.6 24.7 متابعة االعالنات
 39.3 8.6 13.3 1.3 32.6 4.7 شراء المنتجات 
 43.4 4.7 14 0.7 34 3.4 البحث عن زوج

 23.3 24.7 10 4.6 18.6 18.7 االنضمام للحمالت االجتماعیة 
 22 26 8 6.7 26.7 10.7 التواصل مع القطاعات الخدمیة

 36 12 11.3 3.3 31.3 6 الشعور بالوحدة 
 21.4 26.7 5.3 9.4 22.7 14.6 متابعة المشاھیر 

 24.7 22.7 8.6 6.7 20.6 16.6 مواكبة التكنولوجیا
  

  

  :طبيعة العالقات االجتماعية عبر الفيسبوك وتويتر: ثانيا

 طبيعة العالقات االجتماعية

 االثنان معا تویتر الفیسبوك

 موافق
غیر 
 موافق موافق

غیر 
 موافق موافق

غیر 
 موافق

 18 30 8.7 6 15.3 22 البحث عن صداقات جدیدة
 10.6 37.3 6.7 8 9.3 28 تعزیز الصداقات القدیمة

 12 36 6 8.7 12 25.4 التواصل مع االقارب البعیدین 
 16.7 31.3 7.3 7.3 15.4 22 تكوین صداقات من بلدان مختلفة 

  

  



  

  

 :                  يجابية الستخدام الفيسبوك وتويترثار اإلاآل: ثالثا

 االیجابیات
 االثنان معا تویتر الفیسبوك

 موافق
غیر 
 موافق موافق

غیر 
 موافق موافق

غیر 
 موافق

 7.3 40.7 3.3 11.3 12.7 24.7 تعلم عادات الشعوب االخرى
التعرف على اشخاص مختلفین 

 7.4 40.6 2.6 12 13.4 24 فكریا وثقافیا
 8 40 2.7 12 4.6 32.6 سھولة التواصل

 22 24.6 6 9.4 17.3 20.6 استفدت منھا في بحوثي
 14.6 33.4 4.7 9.3 11.4 26.7 التواصل مع زمیالت الدراسة

 32 16 10 4.7 26 11.3 زاد تحصیلي الجامعي

  

  

  :اآلثار السلبية الستخدام الفيسبوك وتويتر: رابعا

       

  

  

  

 

 لسلبياتا
 االثنان معا تویتر الفیسبوك

 موافق
غیر 
 موافق موافق

غیر 
 موافق موافق

غیر 
 موافق

تشكو مني أسرتي بسبب كثرة 
 25.4 22.7 10.6 4 25.4 12 االستخدام

 26.6 21.3 10 4.6 26 11.3 تفاعلي مع أسرتي بدأ یقل
 34.7 11.3 8 8.6 28 9.3 زیاراتي ألقاربي بدأت تقل

 36.6 11.4 12 2 28.7 9.3 تقلصت عالقاتي االجتماعیة
 40.7 7.4 12.7 2 28.6 8.7 تراجع تحصیلي الجامعي

 36.6 11.4 11.3 3.3 28 9.3 بدأت اشكو من آالم جسدیة 



  

  

  )٢(ملحق رقم 
  
  :أسماء االستاذات الفاضالت المحكمات لالستبيان

  

ا األولية على جمموعة من احملكمات يف جامعة امللك عبد العزيز جبده،       مت عرض االستمارة يف صور
ّ علم االجتماع واخلدمة االجتماعية وقسم اإلعالم وذلك للحكم  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسمي

ن حول  حماورها ودرجة موافقة على االستمارة واالسرتشاد برأيهن والتعرف على وجة نظرهن ومالحظا
ا مناسبة وفيما يلي أمساء  الفقرات ألغراض الدراسة ووضوح الصياغة وسالمتها وأي اقرتاحات يرو

  :احملكمات
 . حنان فـوزي    أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية/ الدكتورة -

 .االجتماعية عواطف رجب    أستاذ حماضـر بقسم علم االجتماع واخلدمة/ األستاذة -

 . ديـنا عـرايب   أستاذ مساعد بقسم اإلعالم/ الدكتورة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملحق رقم 
  
  أداة الدراسة   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  اململكــة العربيـة السعـودية 

  وزارة التعـــليم العـــايل

  زيزـجامعــة امللـك عبد الع

  كليـة اآلداب والعلوم اإلنسـانية

  واخلدمة االجتماعيةقسم االجتماع 

  
  

  أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونية على العالقات االجتماعية 

  "الفيس بوك وتويتر نموذجا"

  دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز جبدة

 The Effects of Using Electronic Social Networks on Social Relationships  

"Facebook and Twitter as Example" 

A Survey Study on a Sample of King Abdul Aziz University Students in Jeddah   

  

   ضمن متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف علم االجتماعمشروع حبثي مقدم 
  

  إعـداد

  ـــريالشه بنت شعشوع حنــان/ الطالبة

  إشـراف

  بـــدريأمــيرة بنت يوسف / الدكتورة



  أستاذ مشارك بقسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية جبامعة امللك عبد العزيز

  هـ١٤٣٤-هـ١٤٣٣ األوللفصل الدراسي ا

  
  

  ...عليكم ورمحة اهللا وبركاته السالم
 
  :الفاضلة  خيتأ   

العالقات شبكات التواصل االلكرتونية وتأثريها على " بإعداد دراسة علمية بعنوان  أقوم اآلن   
 وذلك من أجل استكمال متطلبات احلصول على درجةالفيس بوك وتويرت منوذجا، : "االجتماعية

والتعبري عن رأيكِ  مجيع فقرات االستبانة لىرجو التكرم باإلجابة عأ، لذا علم االجتماعاملاجستري فـي 
  .البحث العلمي لغرض إال لمًا بأن هذه اإلجابات ستبقى سرية ولن تستخدمبصراحة وحرية، ع

 

           

  ،،،والتقدير فائق الشكر ولكِ                                                                   

 الباحثة                                                            

 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

  

  :البيانات األولية: األول الجزء

  :نوع الكلية-١

  .آداب وعلوم إنسانية(   )   

  .علوم(   )    

  .إدارة واقتصاد(   )    

ــــ: التخصص-٢ ــ ــ   . ـ

  :املستوى الدراسي-٣

  سنة أوىل(   )    

  .سنة ثانية(   )    

  .سنة ثالثة(   )    

  .سنة رابعة(   )    

  :العمر-٤

  .سنة ٢٠أقل من (   )    

  .سنة ٢٣– ٢٠(   )    

  .سنة ٢٧ - ٢٤(   )    

  .سنة ٢٧أكثر من (   )     

  

  



  :احلالة االجتماعية-٥

  .عزباء(   )    

  .متزوجة(   )    

  .مطلقة(   )    

  .أرملة(   )    

  :الذي تستخدمينهأي املوقعني -٦

  الفيسبوك(   )    

  .تويرت(   )    

  .االثنان معا(   )    

  :بوك أوتويرت أو كالمهاعدد الساعات اليت تقضينها يوميا يف استخدام الفيس -٧

  االثنان معا  تويرت  الفيس بوك  اإلجابة
        .أقل من ساعتني(   ) 
        .ساعات ٤-٢من (   ) 
        .ساعات ٧ -٥من (   ) 
        .ساعات ٧أكثر من (   ) 
        .ال أستخدم هذه املواقع يوميا(  ) 

  

     

     

     

     

  :ما هو الوقت املفضل لدخول هذه املواقع-٨



  االثنان معا  تويرت  الفيس بوك  اإلجابة
        .فرتة الصباح(   ) 
        .فرتة الظهر(   ) 
        .فرتة العصر(   ) 
        .فرتة املساء(   ) 
        .فرتة منتصف الليل(  ) 

  

  :طريقة استخدامك هلذه املواقع-٩

  االثنان معا  تويرت  الفيس بوك  اإلجابة
        .من الكمبيوتر الشخصي(   ) 

        .من اهلاتف اجلوال)   ( 
        .االثنان معا(   ) 

  

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 


