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ــوان الرســــالة  ــتخدام أثــــر : عنــ ــرياســ ــى الحــــوار األســ ــة علــ ــصال الحديثــ ــوال والــــشبكة : وســــائل االتــ ــاتف الجــ الهــ
  .)اإلنترنت(العنكبوتية

  ٤٣٢٢٠٢٧٥٨: الرقم األكاديمي     .فاطمة بنت محمد األحمري: اسم الطالبة 
  .ذ مساعدأستا: الدرجة العلمية     .محمد نجيب بوطالب. د.أ: المشرف 

  .م٣١/٨/٢٠١٤: الموافق   هـ ٥/١١/١٤٣٥: تاريخ المناقشة 
 احلــــوار األســــري ، وســــائل االتــــصال احلديثــــة ، الــــشبكة العنكبوتيــــة ، اهلــــاتف اجلــــوال ، :كلمــــات دالــــة 

  .الرياض، السعودية
تناولــــت الدراســــة أثــــر وســــائل االتــــصال احلديثــــة علــــى احلــــوار األســــري اهلــــاتف اجلــــوال والــــشبكة   

وكــــان اهلــــدف منهــــا التعــــرف علـــى إجيابيــــات وســــلبيات وســــائل االتــــصال احلديثــــة ) اإلنرتنــــت(وتيـــة العنكب
احلوار األسري ومعرفـة أسـباب اسـتخدام وسـائل االتـصال احلديثـة داخـل األسـرة على ) اهلاتف واإلنرتنت(

ال احلديثــة لعينــة الدراســة علــى احلــوار األســري وتقــدمي مقرتحــات للحــد مــن التــأثري الــسليب لوســائل االتــص
ت مبدينــة الريــاض وتوصــل ةأســر ٣٨٠عينــة تــصميم أداة اســتبيان وتطبيقهــا علــى ومت . علـى احلــوار األســري

ًأن وسائل االتصال احلديثة تضفي نوعا من ثقافة احلوار يف التعامل مع أفراد الدراسة إىل عدة نتائج أمهها 
 االتصال تساعد يف قضاء وقت جيـد مـع أن وسائل، كما تبني تسهم يف تعزيز عمليات النقاش واألسرة 

موعات وتعترب من اإلجيابيات اليت توفرها وسائل  أفراد األسرة من خالل التواصل معهم عرب احملادثات وا
أن الوقت الذي يقضيه األفراد أمام اإلنرتنت ال يساعد يف التعرف و) اهلاتف واإلنرتنت(االتصال احلديثة 

األخــوة أو األم أو األب أو الزوجــة وأن األفـــراد أصــبحوا ال جيلــسون مـــع علــى مــشاكل أســرته ســـواء كــانوا 
حنـــو عـــدم وجـــود فـــروق يف وجهـــات نظـــر أفـــراد الدراســـة تبـــني ،وأســـرهم بـــسبب وســـائل االتـــصال احلديثـــة 

عـــدم اســتخدام وســائل االتـــصال احلديثــة وتأثريهـــا علــى احلـــوار األســري حبــسب متغـــري العمــر ، كمـــا تبــني 
اســتخدام وســائل االتــصال احلديثــة تعــزى ملتغــري املؤهــل ت نظــر أفــراد الدراســة جتــاه وجــود فــروق يف وجهــا

استخدام وسائل االتصال احلديثة تعزى عدم وجود فروق يف وجهات نظر أفراد الدراسة جتاه التعليمي ، و
 .ملتغري الدخل الشهري لألسرة 
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 Study examined the impact of modern means of communication on the 
dialogue of domestic mobile phone and the World Wide Web (Internet) and the aim 
was to identify the pros and cons of modern means of communication (telephone and 
Internet) on the family dialogue and find out the reasons for the use of modern means 
of communication within the family of a sample study on family dialogue and to 
make proposals to reduce the the negative impact of modern means of communication 
on the family dialogue. Has been designed tool questionnaire and applied to sample 
380 households in Riyadh and study reached several conclusions, notably that the 
modern means of communication give some sort of a culture of dialogue in dealing 
with family members and contribute to the strengthening of the debate, it turns out 
that the means of communication helps to spend a good time with family members by 
communicating with them via talks, groups, and is considered one of the positives 
offered by modern means of communication (telephone and Internet) and the time 
spent individuals in front of the Internet does not help in identifying the problems of 
his family, whether they are brothers or mother or father or wife and that individuals 
are not sitting with their families because of and modern means of communication, 
and show no differences in the views of the members of the study about the use of 
modern means of communication and its impact on family dialogue according to the 
age variable, as demonstrated no differences in the views of the members of the study 
towards the use of modern means of communication due to the variable educational 
qualification, and the lack of differences in perspectives members of the study 
towards the use of modern means of communication due to the variable monthly 
income of the family . 
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ــــــــــــــــــــداء    إهـ

  لم نور وضياء وأن حب الوطن انتماء ووالءإلى من علمني أن الع    
  الغالي إلى والدي  ... إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

  والدتي الغاليةإلى  ... إلى من كان دعاؤها سر نجاحي ... وإلى معنى الحب والتفاني
  التي ترى أن للمرأة كرامة وكيانا وأن ليس لطلب علمها حدود

إلى إخواني  ... تنير حياتي  متقدةوعى شمإل ... وإلى من بهم أعتز وبهم أسعد
   ..وأخواتي

  وإلى كل من ساندني بقول أو فعل
  أهديهم جميعا هذا الجهد المتواضع

  .راجية من اهللا أن يتقبله وينفع به
 

  .الباحثة
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  شكر وعرفان

  
لــه احلمــد هللا رب العــاملني، والــصالة والــسالم علــى خــامت األنبيــاء واملرســلني، نــيب الرمحــة وعلــى آ

  .وصحبه أمجعني
بعــد شــكر اهللا ســبحانه وتعــاىل علــى أن أمتمــت هــذه الدراســة أوجــه الــشكر والتقــدير   

محمــد  الفــضالء يف قــسم علــم االجتمــاع ، وإىل مــشريف الفاضــل الــدكتور والعرفــان ألســاتذيت
الذي كان له الفضل بعد اهللا يف توجيه هذا العمل وفق رؤيته العلمية وذوقـه نجيب بو طالب 

  .مي يف النصح والتوجيهالكر
ُكمـــا أشـــكر مناقـــشي هـــذا البحـــث وحمكميـــه مـــن األســـاتذة الفـــضالء، والـــشكر موصـــول إىل 

ا، فلهم الشكر والعرفان   .جامعة امللك سعود اليت شرفتين بأن أكون إحدى خرجيا
  
  

  .الباحثة
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   حمتويات الدراسة 
  رقم الصفحة  الموضوع

  د- ج  مستخلص 
  هـ  اإلهداء

  و  شكر وتقدير
  ح-ز  محتويات الدراسة 

  ط  فهرس الجداول
  ٩-١  مدخل الدراسة/ الفصل األول 

  ٣-٢  . املقدمة -
  ٥-٤  . مشكلة الدراسة -
  ٦  . أمهية الدراسة -
  ٧  . أهداف الدراسة-
  ٧  .الدراسة تساؤالت  -
  ٩-٨  .الدراسة مفاهيم  -

  ٦٧-١٠  اإلطار النظري/ الفصل الثاني 
  ١٦-١١  .لدراسة  النظريات املفسرة ل-
  ٢٧-١٧ .  الدراسات السابقة -
 ٦٧-٢٨ .  أدبيات الدراسة -
  ٢٨  .االتصال وسائل مفهوم -١
  ٣٣-٢٩  .احلديثة االتصال وسائل -
  ٤١-٣٣  .االجتماعي التواصل شبكات-
  ٤١  .األسري احلوار -٢
  ٤١ .احلوار مفهوم -
  ٤٣-٤٢ .احلوار أهداف -
  ٤٨-٤٣ .للحوار الرتبية األمهية -
  ٥٠-٤٨ .للحوار االجتماعية األمهية -
  ٥١ .احلوار عناصر -
  ٥١ .احلوار آداب -
  ٥٢ .األسري احلوار أمهية -
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  ٥٣-٥٢ .األسري احلوار ضوابط -
  ٥٥-٥٣  . أنواع احلوار األسري-
  ٥٨-٥٥ .احلوار على للرتبية األسرية املبادئ -
  ٦١-٥٨ .األسري احلوار معوقات -
  ٦٣-٦١ .األسري احلوار ضعف أسباب -
  ٦٧-٦٣  .األسري احلوار على احلديثة االتصال وسائل تأثري -

 ٧٦-٦٨ اإلجراءات المنهجية للدراسة/ الفصل الثالث 
  ٦٩  .منهج الدراسة نوع و -
  ٧٠-٦٩  .الدراسة وعينة  جمتمع -
  ٧٥-٧٠  .أداة الدراسة  -
  ٧٥   حدود الدراسة-
  ٧٦-٧٥   . أساليب املعاجلة اإلحصائية-

  ١٠٩-٧٧  تحليل البيانات وعرض النتائج / الفصل الرابع 
  ٨٨-٧٨  .لعينة الدراسةاخلصائص األولية  -
  ١٠٩-٨٩  . حتليل البيانات األساسية -

  ١١٦- ١١٠  النتائج والتوصيات/ الفصل الخامس 
  ١١٥- ١١١  . أهم النتائج-
  ١١٦- ١١٥  . التوصيات واملقرتحات-

  ١٢٢- ١١٧  .قائمة املراجع
  ١٣٢- ١٢٣  .قائمة املالحق
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  اجلداولفهرس 
  رقم الصفحة  الجدول

  ٤٠ الفرق بني االتصال اللفظي واالتصال غري اللفظي) ١(جدول رقم 
  ٧٢  معامالت االرتباط احملور األول) ٢(جدول رقم 
  ٧٣  معامل االرتباط احملور الثاين) ٣(جدول رقم 
  ٧٤  لثمعامل االرتباط احملور الثا) ٤(جدول رقم 

  ٧٥  قيمة الثبات حملاور الدراسة) ٥(رقم جدول 
  ٧٦  مستوى وقيمة املتوسط احلسايب) ٦(جدول رقم 
  ٧٨  توزيع عينة الدراسة حبسب اجلنس) ٧(جدول رقم 
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  ٨٠  توزيع عينة الدراسة حبسب املؤهل التعليمي) ٩(جدول رقم 
  ٨١  توزيع عينة الدراسة حبسب عدد أفراد األسرة) ١٠(جدول رقم 
  ٨٢  توزيع عينة الدراسة حبسب الدخل الشهري لألسرة) ١١(جدول رقم 
  ٨٣  توزيع عينة الدراسة حبسب وسيلة استخدام اإلنرتنت) ١٢(جدول رقم 
  ٨٤  توزيع عينة الدراسة حبسب مكان استخدام شبكة اإلنرتنت) ١٣(جدول رقم 
  ٨٥  توزيع عينة الدراسة حبسب الشبكات اليت يتعاملون معها) ١٤(جدول رقم 
  ٨٦  توزيع عينة الدراسة حبسب طبيعة اهلاتف الذي يستخدمونه) ١٥(جدول رقم 
  ٨٦  توزيع عينة الدراسة حبسب مدى استخدامهم للهواتف الذكية) ١٦(جدول رقم 
  ٨٧  توزيع عينة الدراسة حبسب استخدام الواتس أب) ١٧(جدول رقم 
  ٨٧  على الواتس أب) Groups(توزيع عينة الدراسة حبسب امتالك العائلة جمموعة ) ١٨(جدول رقم 
  ٨٨  ًتوزيع عينة الدراسة حبسب عدد ساعات استخدام اهلاتف يوميا) ١٩(جدول رقم 
  ٨٨  ًتوزيع عينة الدراسة حبسب عدد ساعات استخدام اإلنرتنت يوميا) ٢٠(جدول رقم 
  ٩٠- ٨٩  على احلوار األسري) اهلاتف واإلنرتنت(جيابيات استخدام وسائل االتصال احلديثة إ) ٢١(جدول رقم 
  ٩٦- ٩٥  على احلوار األسري) اهلاتف واإلنرتنت(سلبيات استخدام وسائل االتصال احلديثة ) ٢٢(جدول رقم 
  ١٠٢- ١٠١  أسباب استخدام وسائل االتصال احلديثة من وجهة نظر أفراد العينة) ٢٣(جدول رقم 

ـــة  أفـــراد الدراســـة حنـــو بـــات يف إجاالفـــروق) ٢٤(جـــدول رقـــم  ائل االتـــصال احلديث ــر اســـتخدام وســـ ــاتف (أثـ اهلـ
  )العمر (ًعلى احلوار األسري وفقا ملتغري) واإلنرتنت

١٠٧  

ـــة  أفـــراد الدراســـة حنـــو بـــات يف إجاالفـــروق) ٢٥(جـــدول رقـــم  ائل االتـــصال احلديث ــر اســـتخدام وســـ ــاتف (أثـ اهلـ
  )املؤهل (ً احلوار األسري وفقا ملتغريعلى) واإلنرتنت

١٠٨  

ـــة  أفـــراد الدراســـة حنـــو بـــات يف إجاالفـــروق) ٢٦(جـــدول رقـــم  ائل االتـــصال احلديث ــر اســـتخدام وســـ ــاتف (أثـ اهلـ
  )الدخل (ًعلى احلوار األسري وفقا ملتغري) واإلنرتنت

١٠٩  
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 الفصل األول 

  مــــدخـــــل الـــدراســــة
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  . مشكلة الدراسة -
  . أهمية الدراسة -
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  الفصل األول
  مدخل الدراسة

  :المقدمة 
دورا كبـــريا باعتبارهـــا وســـيلة تبـــادل املعلومـــات   االتـــصاالت منـــذ فجـــر التـــاريخاحتلـــت  

ويعد االتصال من عناصر الثراء .  والتواصل بني األفراد والشعوب واملعرفة واإلحساس والشعور
الثقايف وهو ما يشهد به مثال تاريخ الثقافة العربيـة يف مراحـل ازدهارهـا ، حيـث جنحـت وقتهـا 

يــق مـــع الثقافــات واحلــضارات األخـــرى املعاصــرة ، وهــو مـــا تتيحــه يف العـــصر يف التواصــل العم
، ومـن احلاضر تكنولوجيا االتصال احلديثة اليت ألغت املسافات وجعلت العامل كله قرية صـغرية

وســائل االتـــصال احلديثـــة مـــا ظهـــر باهلــاتف وتوالـــت حتديثاتـــه إىل أن أصـــبحت اهلواتـــف أحـــد 
ـــد عل ــيت يعتمــ ـــة الــ ــائل اهلامـ ـــل يف العــــصر احلــــديثالوســ ـــا يف عمليــــة االتــــصال والتواصــ ـــو (يهـ أبــ

  .)٣٨ :  ٢٠٠٤إصبع،
وهــي لــدى الكثــريين   للهواتــف التقليديــةً مــذهالًاتطــورالنقالــة متثــل اهلواتــف وأصــبحت   

م اليوميــة تعــادل يف قيمتهـا احلاجــات األساسـيةعامـل مهــم يــستخدمها الــبعض يف و.  يف حيـا
ـاء كثـري مـن أعمالـه يف أسـرع وقـت تنظيم أعماله ملا حتتويه من تطو ر تكنولوجي يتيح للمـرء إ

ودون عنــاء التنقــل فتخفــف اجلهــد وختتــصر الوقــت، بينمــا هــي للــبعض اآلخــر وســيلة اتــصاله 
 مـن دون حاجـة اللقـاء م وحتركـامومعرفـة أخبـارهوالتواصـل الوحيد مبحيطه من أجل الدردشة 

  .الشخصي
أن انتـشار اهلواتـف قـد غـري االجتمـاعي لـنفس  وعلمـاء اويرى معظم علمـاء االجتمـاع  

طرق التسوق باإلضافة إىل  ،طريقة تفاعل األفراد مع بعضهم البعضفتغريت الكثري يف حياتنا 
  .)١٢٢: ٢٠١١إمساعيل،(ًوالقراءة وأصبح يتدخل أيضا يف املشاعر وكيفية التعبري عنها

 العيش ع ال يستطي، إذهاإلنسان مدين بطبعف الفرد وسط مجاعة ينتمي إليها ، يعيشو
فهــو أســاس , حــد أشــكال التواصــل االجتمــاعيأ يعــد احلــوار، والشــك بــأن  ًمنعـزال عــن النــاس

العالقات االجتماعية ووسيلة للتفاهم والتعاون واأللفة والتواد، وهو ضرورة وحاجـة ملحـة بـني 
تمع الظـروف ُبـأن احلـوار يعـد يف ظـل ) ٨٤-٨٣ : ٢٠٠٢، زمزمـي ( ويـرى .مجيع أطياف ا

ـا وميارسـها أي الطبيعية اليت يعيشها  جمتمع ، قيمة حضارية وإنسانية من الضروري أن يؤمن 
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ــددة، وإجيـــاد  ـــات احلـــوار املتعـ ــن اجيابي تمـــع علـــى حـــد ســـواء ؛ لتحقيـــق االســـتفادة مـ الفـــرد وا
تمــع واجـه يالتفاعـل املـستمر واملفيــد بـني أطــراف احلـوار ، وأنــه قـد تـزداد أمهيــة احلـوار عنــدما  ا

ـا ومتاسـكها، لـذا فـإن احلـوار النـاجح بـني أفـراد  ا وكيا ظروفا معينة وأحواال خاصة متس وحـد
ــسنة بــــني األفــــراد،  ــة، حيـــث يعكــــس العالقــــة احلــ ــن الوجــــه احلــــضاري لألمــ تمـــع يكــــشف عــ ا
تمـع الوقـت واجلهـد  تمع باألخالق احلسنة، كمـا يـوفر احلـوار النـاجح بـني أفـراد ا واتصاف ا

وحيقق املهمات واألهداف املرجـوة منـه، وكـذلك يـسهم يف النجـاة مـن العواقـب الـسيئة , ملالوا
تمعاتااللتزاماليت ترتتب على عدم    . بآداب احلوار على مستوى األفراد وا

اإلنرتنت أسهمت بشكل كبـري كاهلاتف اجلوال واالتصال احلديثة وبالتايل فإن وسائل 
تمـع بــصفة عامــة وأفــراد األســرة بــصفة خاصــة ، يف زيـادة وتفعيــل عمليــات احلــوا ر بــني أفــراد ا

وســائل االتــصال احلديثــة علــى احلــوار اســتخدام األمــر الــذي دفعــين إىل إعــداد دراســة عــن أثــر 
  .األسري 
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  :مشكلة الدراسة 
ــهامات    ــل األســـر ، حيـــث أن إسـ ــن احلـــوار داخـ ــدة مـ ــاذج جديـ ــا منـ أفـــرزت التكنولوجيـ

ـــواع متعـــددة لـــشغل أوقـــاالتكنولوجيـــا أدت إىل إجيـــ ـــواع متعـــددة لعمليـــات التواصـــل وأن ت اد أن
ــراغ ــــضا الفـــ ــــددت ً، وأيـ ــوار تعـ ــشتها واحلـــ ــــن مناقـــ ــــيت ميكـ ــا املوضـــــوعات الـ وال شـــــك أن   .فيهـــ

ــ األجيــال تالتكنولوجيــا أدت إىل نقــل ثقافــات العــامل وأصــبح ذه الثقافــات ممــا يــؤثر تتــشبع 
الصراع بني املتعلقة بافة إىل اختالف املفاهيم باإلض. على طرق وأساليب احلوار داخل األسرة

ـــشبعت  ــيت تـ ـــة الــ ــال احلديثـ ــ ـــني األجيــــال القدميــــة واألجي ـــات بـ ـــاوت اآلراء والثقافـ ــــال وتفـ األجي
  . وأشكالهاألمر الذي أدى إىل وجود فجوة يف عمليات احلواراالتصالية اجلديدة بالتكنولوجيا 

نـــاتج عـــن حالـــة مـــن االنـــدماج بـــني مثـــرة التقـــدم والتحـــديث ال" الذكيـــةاهلواتـــف "عـــد تو
يــة وعلــى رأســها اإلنرتنــت، لــذا االتــصاالت وتقنيــة املعلومــات الــذي يــتم عــرب الطــرق اإللكرتون

، نتيجـة لـسهولة التكنولوجيـا احلديثـة  بـؤرة االهتمـام يف جمـال ت هذه الوسائل االتـصاليةأضح
 أن اهلواتــف أســهمت يف وال شــك.  ا وحتــديثها وتطويرهــاوســرعة إنتاجهــإىل املعلومــة الوصــول 

اختــصار الوقــت واملــسافات وربطــت العــامل وجعلتــه مبثابــة قريــة واحــدة ، هــذا باإلضــافة إىل أن 
تلـك األجهــزة دعمـت عمليــات التواصـل بــني األفـراد حيــث بينـت دراســة حققتهــا الـيت الفوائـد 
فــة أخبــار أن دافــع التواصــل مــع األهــل واألقـارب جــاء يف املقدمــة يليــه معر، ) ٢٠١٠ (احلميـد

مث جـــاء دافــع متابعـــة متطلبـــات ، الــزمالء وتـــوفري اآلمـــان يف حــال عـــدم وجـــود وســائل اتـــصال 
األسرة عند التواجد خارج املنزل ، بينما جاء دافع متابعـة األخبـار العامـة ودافـع بنـاء عالقـات 

ل قـد عاطفيـة مـع اجلـنس اآلخـر بنـسبة متدنيـة جـدا يف مـؤخرة الـدوافع الـيت جتـد العينـة أن اجلـوا
 اجلـوال جـاء يف مقدمـة اًحيقق إشباعا هلا ، واتضح من نتائج الدراسة أيـضا أن اسـتخدام كـامري

االسـتخدامات اخلاصــة باخلــدمات امللحقــة بــاجلوال يليــه التــذكري باملواعيــد وجــدولتها مث الــبالك 
  .بريي، بينما حل يف املرتبة األخرية وبنسبة متدنية مشاهدة القنوات التلفزيونية 

دمــان اإل ملثــل هـذه اهلواتـف أو ءً أن هنـاك أيـضا جانـب ســليب يف االسـتخدام الـسيإال
وسـيلة صبح هذه التكنولوجيا مبثابة تاستخدامها مما يسهم يف إضاعة الكثري من الوقت وعلى 

أن ) ٢٠١٠ (تـسلية أو ترفيـه ، نتيجـة إلدمــان مثـل هـذه التقنيـة حيــث بينـت دراسـة الــصباطي
 الـشباب علـى التعـرض فيهـا لوسـائل االتـصال احلديثـة متثلـت يف فـرتة أكثر الفرتات اليت حيرص
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ــــن ـــساء مــ ـــصباحية مــــــن ) م١٠-٥(املـــ ـــــرتة الـــ ـــــت يف الفـ ــــرض متثلـ ــــرتة للتعــ ــل فــ ــل أن أقــــ        يف مقابــــ
مـــن الــشباب املـــستخدم لإلنرتنـــت أنــه يغـــىن عــن التحـــدث مـــع % ٦٣,٥ويــرى ) ص١٠-٦(

املـستخدم للهـاتف احملمـول ، يعتــربه مـن الــشباب % ٣٧,٢٥اآلخـرين باإلضـافة إىل أن هنـاك 
وسيلة تغىن عن احلديث مع اآلخرين وجاء حرص الشباب اجلامعي على مناقشة ما يتعرضـون 

مــن الــشباب % ٧٧,٢٥إليــة عــرب وســائل االتــصال احلديثــة بــشكل كبــري ،وذلــك مــن خــالل 
 .من الشباب مستخدمي اهلاتف احملمول % ٦١مستخدمي اإلنرتنت ، 

ـــالنظر إىل    ــذ عـــــام تفـــــاع اروبــ ــــة منـــ أعـــــداد املـــــشرتكني يف خـــــدمات اإلنرتنـــــت يف اململكـ
 مليـون ١١م وفق إحصائية االتصاالت فقد تطور من مليون مشرتك إىل ٢٠١١م إىل ٢٠٠١

ــــا انتـــــشار الفـــــيس  ــــشرتك، أمـ ــوك مـ ـــ ــب ــايل الـــ ــــني إمجـــ ـــغبـ ــــد بلــ ــــع الـــــسعودي فقـ تمـ  سكان يف ا
ـا  ، أمـا عـن ١١٥٠٨٤مـستخدمي التـويرت وبلغد عدد  ٣٩٨٥٥٦٠ الكيفيـة الـيت يـستخدم 

ــت  ــــسبة فقــــد بلغــــت الــــسعوديون اإلنرتنــ ــرتوين اســــتعمال ن ـــت و% ٧٥الربيــــد اإللكــ ــــسبة بلغـ ن
واأللعــاب % ٥٨نــسبة قــراءة األخبــار بلغــت و% ٥٩املنتــديات وشــبكات التواصــل اســتعمال 

بينمـــا نـــسبة مـــن يـــستخدمون اإلنرتنـــت ألغـــراض تعليميـــة % ١٠والبحــث عـــن العمـــل % ٤٢
م حـــوايل ٢٠١٠ت قيمـــة اإلنفـــاق علـــى تقنيـــة املعلومـــات يف الـــسعودية عـــام  وقـــد بلغـــ.%٢٨

 ٢٦٦ مليار دوالر وبلغت قيمة اإلنفـاق علـى تقنيـة املعلومـات لكـل نـسمة يف الـسعودية ٧.٢
 ونـــسبة اإلنفـــاق علـــى تقنيـــة املعلومـــات كنـــسبة مئويـــة مـــن إمجـــايل النـــاتج القـــومي بلغـــت ًادوالر

م بلغـــت حـــوايل ٢٠١٠مولـــة يف الـــسعودية حبـــسب عـــام ونـــسبة انتـــشار اهلواتـــف احمل% ١.٦٥
١٨.٦).%www.stc.com.(  

تمع من خالل اسـتخدام وسـائل    ويالحظ أن هناك بعض الظواهر اليت طرأت على ا
االتــصال احلديثــة كانــشغال أفــراد األســرة بــاختالف مــستويات أعمــارهم ومــستويات تعلــيمهم 

ًونظـرا ملــا تــشكله اهلواتــف . لــى احلـوار داخــل األســرةبـأجهزة اجلــوال والــربامج املختلفـة ممــا أثــر ع
ووسـائل االتــصال احلديثــة مــن تـأثريات إجيابيــة أو ســلبية يف احلــوار داخـل األســرة لــذلك حتــاول 

   :الدراسة اإلجابة على التساؤل التايل 
ــسي  ــــر : التــــساؤل الرئيــ ــــا أث ــة اســــتخدام م ــاتف الجــــوال (وســــائل االتــــصال الحديثــ الهــ

  لحوار األسري في المجتمع السعودي؟على ا) واإلنترنت
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  :أهمية الدراسة 
اهلــاتف النقــال (ترجــع أمهيــة الدراســة إىل تناوهلــا موضــوع أثــر وســائل االتــصال احلديثــة   
يف علــى احلـوار األســري حيـث أصــبح هلـذه الوســائل االتـصالية احلديثــة تـأثري كبــري ) وتروالكمبيـ

ــا وممـا خيـشى علـى األجيـال اجلديـد بعمليـة التواصـل  يف نظـر املختـصني يف الرتبيـة ظهـور تأثريا
ا بطريقة غري صـحية ، لـذلك ترجـع أمهيـة هـذه  فرض العزلة على األشخاص الذين يستخدمو

  :الدراسة إىل ما يلي 
  :العلميةاألمهية 

  يستفاد من هذه الدراسة من خالل ما سـتوفره مـن بيانـات ومعلومـات وإحـصاءات عـن
ــا يف الدراســات األكادمييــة لــى احلــوار األســري أثــر وســائل االتــصال احلديثــة ع يــستفاد 

  .ويف أحباث أخرى مماثلة
  ا اإلجيابية والسلبية نال موضوع ربط اهتمامات الباحثني إال أن وسائل االتصال وتأثريا

 بقدر وافر من الدراسات ممـا يـضفي علـى مل حيظتأثري وسائل االتصال باحلوار األسري 
ًميا وأكادمييا ًموضوع الدراسة بعدا عل ً.  

  :) التطبيقية (األمهية العملية
  الطــالب والطالبــات وذلــك للوقــوف علــى أبعــاد بعــد إجنازهــا يــستفيد مــن هــذه الدراســة

وتوظيفهــا بــشكل جيــد يف احلــوار األســري ممــا يزيــد مــن وأمهيــة وســائل االتــصال احلديثــة 
 .ات وبني أسرهمويسهم يف حتسني آداب احلوار بني الطلبة والطالباألسرة فاعلية 

  تمع وذلــك لتوجيــه كمــا يــستفاد مــن هــذه الدراســة املــسئولني يف املؤســسات الرتبويــة بــا
أنظــارهم بــضرورة توجيــه أنظــار الطلبــة والطالبــات بأســاليب التعامــل اجليــد والتحــاور مــع 
ـــشريع  ــى إىل مـــــا أقـــــره التــ ــضارية ويرقـــ ـــى إىل املـــــستويات احلـــ ــذي يرقــ أســـــرهم بالـــــشكل الـــ

 .وارنا مع أسرنااإلسالمي يف ح
  ـــة ـــاليب الرتبويـ ــك الســــتخدام األسـ ــن هــــذه الدراســــة األســــرة وذلــ ـــة يــــستفيد مــ يف املالئمـ

 . جيدة ية على ثقافة حوارًاالتحاور مع األبناء وأن يكون احلوار األسري مبني
  ا الوقـوف علـى اآلثـار ميكن أن تسهم الدراسة يف اخلروج بتوصيات واقرتاحات من شـأ

وذلــك لدراســتها وإجيــاد احللــول تــصال وتأثريهــا علــى احلــوار األســري لوســائل االالــسلبية 
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ويف ذلــك توجــه علمــي وتربــوي ملــساعدة األســرة علــى اســتمرار أداء أدوارهــا املناســبة هلــا 
تمع   .احليوية يف ا

 
  :أهداف الدراسة 
وار حلعلى ا) واإلنرتنتاهلاتف (وسائل االتصال احلديثة استخدام معرفة أثر : اهلدف الرئيسي 

تمع السعودي   :ويتفرع من هذا اهلدف األهداف الفرعية التالية. األسري يف ا
ــة  )١ ــائل االتــــصال احلديثـ علـــى احلــــوار ) واإلنرتنـــتاهلـــاتف (التعـــرف علـــى إجيابيـــات وسـ

  .األسري
ــصال احلديثــــة  )٢ علــــى احلــــوار ) واإلنرتنــــتاهلــــاتف (التعــــرف علــــى ســــلبيات وســــائل االتــ

 .األسري
 .داخل األسرةوسائل االتصال احلديثة دام التعرف على أسباب استخ )٣
 .معرفة أثر اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لعينة الدراسة على احلوار األسري )٤
ــسليب لتــــأثري التقــــدمي مقرتحــــات للحــــد مــــن  )٥ ــصال احلديثــــة علــــى احلــــوار الــ وســــائل االتــ

 .األسري
 

  :تساؤالت الدراسة 
ــسي  ــــر : التــــساؤل الرئيــ ــــا أث ــصااســــتخدام م ــة وســــائل االتــ ــاتف(ل الحديثــ   الجــــوالالهــ

  على الحوار األسري في المجتمع السعودي؟) واإلنترنت
  : ويتفرع من هذا التساؤل ما يلي   

  على احلوار األسري ؟) واإلنرتنتاهلاتف (ما إجيابيات وسائل االتصال احلديثة  )١
 على احلوار األسري ؟) واإلنرتنتاهلاتف (ما سلبيات وسائل االتصال احلديثة  )٢
 ؟داخل األسرةوسائل االتصال احلديثة باب استخدام أسما  )٣
 هل تؤثر اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لعينة الدراسة على احلوار األسري؟ )٤
 وسائل االتصال احلديثة على احلوار األسري؟السليب لتأثري الما املقرتحات للحد من  )٥
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  :مفاهيم الدراسة 

ــا مــ: األثــر  علــى ) وســائل االتــصال احلديثــة(ا ترتكــه الظــاهرة يعــرف األثــر يف هــذه الدراســة بأ
ًاحلوار األسري وأفراد األسرة سواء كان سلبا أو إجيابا  ً.  

ـــتخدام  ــه : االسـ ــذه الدراســــة بأنـــ ـــائل "يعـــــرف االســــتخدام يف هـــ ــراد األســــرة لوســ ـــتعمال أفـــ اسـ
  )".اهلاتف اجلوال واإلنرتنت(االتصال احلديثة 

 تصفح اإلنرتنت ومزامنة الربيد اإللكرتوين وفتح ملفات هي اهلواتف اليت توفر مزايا :الهواتف 
ًاألوفيس وحتتوي على لوحة مفاتيح كاملة ، والتعريف األصح واألكثر قبوال هي اجلواالت اليت 

  .)١٦ : ٢٠١٠،احلميد(ز وموبايل وسيمن وبالك برييوتعمل على أحد أنظمة تشغيل ويند
الـة الذكيـة واجلوالـة والـيت يـستخدمها أفـراد ومتثـل اهلواتـف يف هـذه الدراسـة اهلواتـف النق  

ا الربامج املختلفة للتواصل االجتماعي بينهم    .األسرة وهلا اتصال بشبكة اإلنرتنت و
وهي , عبارة عن شبكة ضخمة من شبكات احلاسوب املمتدة عرب الكرة األرضية : اإلنترنت

 مــن املــصادر واخلــدمات يف شــبكات عامليــة جتعــل املــشرتك فيهــا قــادرا علــى الوصــول إىل آالف
االت   ).٣٦ : ٢٠١٠الصباطي ،  (كافة ا

نوع من احلديث بني شخصني أو فـريقني يـتم فيـه تـداول الكـالم بينهمـا " حلوار هوا :الحوار 
حــدمها عــن اآلخــر ويغلــب عليــة اهلــدوء والبعــد عــن اخلــصومة أبطريقــة متكافئــة فــال يــستأثر بــه 

  .)٥٦ : ٢٠٠٤فادن، ("والتعصب
حمادثــة بــني شخــصني أو فــريقني حــول موضــوع حمــدد لكـــل "احلــوار بأنــه يعــرف كمــا   

منهمــا وجهــة نظــر خاصــة بــه هــدفها الوصــول إىل احلقيقــة أو إىل أكــرب قــدر ممكــن مــن تطــابق 
وجهات النظر بعيدا عـن اخلـصومة أو التعـصب بطريـق يعتمـد علـى العلـم والعقـل مـع اسـتعداد 

  .)١٩ : ٢٠٠٧زايد،  ("على يد الطرف اآلخركال الطرفني لقبول احلقيقة ولو ظهرت 
وقد ألفت عديد من الكتب وعقد مئات الندوات العلمية حول موضوع احلوار فتعدد   

  .مقارناته وجماالته ومفاهيمه ، وهذا ما سنعمق القول فيه يف منت الرسالة
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  :األسرة 
ًا واحـدا ويتفـاعلون األسرة مجاعة من األفـراد يـربطهم الـزواج والـدم أو التبـين يؤلفـون بيتـ   ً

ـــــة  ــــ ـــونني ثقافـ ــــ ــــــت مكـــ ــة ، أب وأم ، أخ وأخــــ ــــ ــــزوج أو زوجــــ ــــ ـــدد كــ ــــ ــــل دوره احملـــ ــــ ــــويا ولكــ ـــــ ًسـ
  .)١٦ : ١٩٨٠اجلوهري ، (مشرتكة
وتزخر كتب علم االجتماع األسري بالتحليالت ملفهوم األسرة وتطوراته ودالالته وهو   

  .ما سوف حيظى حبيز مالئم يف منت الرسالة
  : الحوار األسري 

ــم أفــراد األســرة هــو ا   حلــديث بــني أفــراد األســرة يف العالقــات األســرية والعالقــات الــيت 
  .سواء كان داخل األسرة أو خارجها وقد تأثر احلوار األسري بوسائل االتصال احلديثة 
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  : تمهيد 
اسة وعـرض للنظريـات املفـسرة ملوضـوع يف هذا الفصل سوف أقوم بتناول أدبيات الدر  

ًالدراسة وأيضا عرض الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة من حيث تأثري وسـائل 
  .االتصال احلديثة على احلوار األسري

وسـائل االتـصال احلديثـة مـن خـالل عـرض موضـوع إىل يف هذا الفـصل سأتطرق كما   
وتـأثري وأسباب ضـعفه وعوامـل تنميـة احلـوار األسـري  مفهومها وأنواعها وأمهية احلوار ومفهومه

  .وسائل االتصال احلديثة على احلوار األسري
  : النظريات المفسرة للدراسة :ًأوال 

ـا توضـح    إن توظيف النظريات يف موضوع الدراسـة يعتـرب مـن املطالـب اهلامـة حيـث إ
إن مطابقة النظرية البد النهج الذي انتهجه الباحث وتطابقه مبوضوع هذه النظريات ، حيث 

من الوقوف على االفرتاضات اليت بنيت عليها النظرية ومـن مث مت تطبيقهـا أو حتقيقهـا وبالتـايل 
ًفالنظريات متثل جهودا ملنظـرين هلـم سـبق يف موضـوع هـذه النظريـة ، وأصـبح يـشار إىل النظريـة 

  :دراسة احلالية وهي نتيجة ملا توصلت إليه ، لذلك مت االعتماد على بعض النظريات يف ال
:  نظرية التفاعل االجتماعي -١ 

ــاعي حيـــــث    ـــل االجتمـــ ــــاميز يف التفاعــ ــديل هـ ـــــة لـــ ــــذه النظري ــل تنـــــسب هـ يقـــــوم التفاعــــ
  :من وجهة نظر هاميز وهي االجتماعي على أربعة أسس أو حمددات 

  : االتصال 
حمــدد يف  ، ويعــين نقــل فكــرة معينــة أو معــىن اإلفــراداالتــصال تعبــري عــن العالقــات بــني   

ــر أو جمموعـــة مـــن إىلذهـــن شـــخص مـــا  ـــة األشـــخاص ذهـــن شـــخص آخـ  ، وعـــن طريـــق عملي
ا، أنميكـن  وعمليـة االتـصال ال .األفـراداالتـصال حيـدث التفاعـل بـني   حتـدث أو تتحقـق لـذا
 عملية التفاعل االجتمـاعي حيـث يـستحيل فهـم ودراسـة أساسولكنها حتدث من حيث هي 
  .أفرادهاون التعرف على عملية االتصال بني عملية التفاعل يف أية مجاعة د
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  : التوقع 
هـــو اجتـــاه عقلـــي واســـتعداد لالســـتجابة ملنبـــه معـــني الســـتجابات اآلخـــرين كـــالرفض أو   

 كــان وإذا. ًالقبـول والثــواب أو العقـاب مث يقــيم تـصرفاته ويكيــف سـلوكه طبقــا هلـذه التوقعــات 
 تقييم السلوك يتم علـى أنتقييمه ، ذلك  عامل هام يف أيضاالتوقع هو احملدد للسلوك ، فهو 

ً التوقع ، فسلوك الفرد يف اجلماعة يقيمه ذاتيـا مـن خـالل مـا يتوقعـه عـن طريـق اسـتقبال أساس
ًالزمالء له ، سواء أكان هذا السلوك حركيا أم اجتماعيا ويبىن التوقع على اخلربات الـسابقة أو  ً

ة إحداث إىلعلى القياس بالنسبة  ًوح التوقعـات أمـرا الزمـا وضـروريا لتنظـيم ويعد وضـ.  مشا ً ً
 جعـل عمليـة الـتالؤم إىل، كمـا يـؤدي غموضـها جتماعي يف أثناء عمليات التفاعـلالسلوك اال

ًمـــع ســـلوك اآلخـــرين أمـــرا صـــعبا يـــؤدي   الـــشعور بـــالعجز عـــن االســـتمرار يف اجنـــاز الـــسلوك إىلً
ـــه ، وإنـــسانلكـــل و. إدراك الـــدور ومتثيلـــه املناســـب ــذا الـــدور يفـــسر مـــن خـــالل  دور يقـــوم ب هـ

 االجتماعيـة املختلفـة يف بـاألدوارالسلوك وقيامه بالدور، فسلوك الفرد يفـسر مـن خـالل قيامـه 
 األفـــرادًأثنـــاء تفاعلـــه مـــع غـــريه طبقـــا خلربتـــه الـــيت اكتـــسبها وعالقتـــه االجتماعيـــة فالتعامـــل بـــني 

ا   .)٥٤-٥٢ :م ١٩٩٨إمساعيل،  (ًيتحدد وفقا لألدوار املختلفة اليت يقومون 
  : الرموز ذات الداللة 

يــتم االتــصال والتوقــع ولعــب األدوار بفاعليــة عــن طريــق الرمــوز ذات الداللــة املــشرتكة   
 إىل ذلـك وتـؤدي كـل هـذه األسـاليب إىل اجلماعة كاللغة وتعبريات الوجه واليد وما أفرادلدى 
التفكـــري والتنفيـــذ يف  فيـــسريون يف واألهـــداف اجلماعـــة ووحـــدة الفكـــر أفـــراد مـــشرتك بـــني إدراك

 التعبـــري عـــن أشـــكال يعـــيش يف عـــامل مـــن الرمـــوز ، هـــي شـــكل مـــن اإلنـــسانن وأاجتـــاه واحـــد 
  . نعرب عن خرباتنا أن واملشاعر اليت بداخلها ومن خالهلا نستطيع األفكار

  :مستويات التفاعل االجتماعي 
أنـواع التفاعـل االجتمـاعي  هـو أكثـر األفـراد نوع التفاعل القائم بني أن:التفاعل بين األفراد 

 واالبن ، والزوج والزوجة ، الرئيس واملرؤوس األبفالتفاعل االجتماعي القائم ما بني . ًشيوعا 
 الذين يأخذون سلوك اآلخرين يف احلسبان ومن مث األفرادوبيئة التفاعل يف هذه احلالة . اخل ..

 التفاعـل االجتمـاعي أنثال جنـد ويف عملية التطبيع االجتماعي م، يؤثر عليهم وعلى اآلخرين 
 الـشباب واملدرسـة – وأقرانـه الطفـل - وإخوتـه الطفل - األم -الطفل : يأخذ هذا التسلسل 
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ويف كل تلك الصالت االجتماعية جند . اخل ... الشاب ورؤساؤه - الشاب والعاملني معه -
ــةأن ــنفس الطريقــ ــــستجيب بـــ ـــذي ي ــرين الـ ــة لآلخـــ ــزء مـــــن البيئــــة االجتماعيــ  كـــــي  الــــشخص جــ

.كل فرد باآلخرين ومن مث يتفاعل معهم. يستجيبون له  
 أو املدرس وتالميذه أو املدير وإتباعه التفاعل القائم بني القائد أن:التفاعل بين الجماعات 

 ، فاملــدرس يف مثــل هــذه احلالــة يــؤثر يف تالميــذه كمجموعــة ويف نفــس الوقــت اإلدارةوجملــس 
ـــنهم ، ومـــن ناحيـــة يتـــأثر مبـــدى اهتمـــامهم وروحهـــم املعنو ـــة والثقـــة املتبادلـــة بي  أن جنـــد أخـــرىي

 يف مــرات متكــررة يــنجم عنــه وجــود نــوع األشــخاصالــشخص املتفاعــل مــع جمموعــة معينــة مــن 
.  سلوك معني متعارف عليهأيمن املتوقعات السلوكية من جانب اجلماعة  

ــين األفــراد والثقافــة  دات والتقاليــد وطرائــق املقــصود بالثقافــة يف هــذه احلالــة العــا:التفاعــل ب
تمـع ويتبـع التفاعـل بـني الفـرد والثقافـة واألفعالالتفكري   والـصالت البيئيـة الـسائدة بـني افـراد ا

 حــد كبــري للتوقعــات الــسلوكية الــشائعة إىل الثقافــة مماثلــة أنًمنطقيــا اتــصال الفــرد باجلماعــة إذ 
وكـل فـرد يفـسر املظـاهر . اخلاصـة وكل فرد ينفعل للمتوقعات الثقافية بطريقتـه . لدى اجلماعة 

فالثقافــة جــزء هــام مــن البيئــة الــيت . ًالثقافيــة حــسب مــا يــراه مناســبا للظــروف الــيت يتعــرض هلــا 
يتفاعل معها الفرد ، فالغايات والتطلعات واملثـل والقـيم الـيت تـدخل يف شخـصية الفـرد مـا هـي 

.)١٤٧ : ٢٠٠٤حممد، ( مكونات رئيسة للثقافة إال 
 :نائية الوظيفية  نظرية الب-٢

البنائية والوظيفية بصورة واضـحة بـشكل علمـي يف كتابـات هربـرت سبنـسر يف ظهرت   
تمــع بالكـــائن العــضوي تـــشبيه جمــال  ًفكـــان سبنــسر يؤكـــد دائمــا وجـــود التــساند الـــوظيفي . ا

تمع يف كـل مرحلـة مـن مراحـل التطـور االجتمـاعيواالعتماد  الـيت والغايـة . املتبادل بني نظم ا
تمع على االستمرار  وكان ، الوجوديف كان يهدف إليها هي إجياد حالة من التوازن تساعد ا

تمــع علــى أنــه جــزء مــن النظــام الطبيعــي للكــون  يــدخل يف تركيبــه وأنــه ًسبنــسر أيــضا يتــصور ا
ــا يف تفكــري اميــل الفكــرة وبلغــت . ولــذا ميكــن تــصوره كبنــاء لــه كيــان متماســك  الوظيفيــة ذرو

ا علــى االجتماعيــة وخباصــة يف مواجهــة موضــوع احلقــائق ركــامي ود الــيت متتــاز بعموميتهــا وقــدر
ا على فـرض نفـسها  تمـع علـى االنتقال من جيل آلخر وقدر تمـع . ا والـنظم املوجـودة يف ا

وقـد . بناء له درجة معينه من الثبات واالسـتمرارتؤلف من سياسية واقتصادية وقانونية وغريها 
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فهــو يــرى أن . االنثروبولوجيــا هـذه النظريــة وأشــهرهم راد كليـف بــراون  مــن علمـاءتبـىن الكثــري
تــشري بالــضرورة إىل وجــود نــوع مــن " بنــاء " كائنــات إنــسانية وأن كلمــة  البنــاء يتــألف مــن

ــسيق  ــب التنــ ــني والرتتيــ " بنــــاء"الــــذي نــــسميه " الكــــل " الــــيت تــــدخل يف تكــــوين " األجــــزاء " بــ
وجتعـــل منـــه بنـــاء " الكـــل"الـــيت تؤلـــف " األجـــزاء"م بـــني هـــذه معينـــة تقـــوروابـــط وكـــذلك يوجـــد 
  .)٤٣-٤٢ :١٩٩٨مكاوي والسيد،( متماسك متمايز

م جيمعون فيما بينهم على بعض  ورغم تعدد أراء العلماء حول مفهوم الوظيفية إال أ
فـان "  القضايا اليت تشكل يف مجلتها الـصياغة النظريـة للوظيفيـة يف علـم االجتمـاع وقـد حـصر

  :قضايا هيعدة هذه املفاهيم يف "  برج دن
  .باعتباره نسقا حيتوي على جمموعة من األجزاء املتكاملةللمجتمع النظرة الكلية  -١
ال يكــون تامــا علــى اإلطــالق إال أن األنــساق االجتماعيــة ختــضع حلالــة التكامــل رغــم أن  -٢

  .الديناميكيالتوازن من 
  .داخل النسقيقوم يفي ميكن أن أن التوازن واالحنرافات والقصور الوظ -٣
  .حيدث التغري بصفة تدرجيية تالئميه -٤
االخـتالف التغري من مصادر ثالثة تتمثل يف تالؤم النسق وتكيفه والنمو النـاتج عـن  يأيت -٥

  .الوظيفي والتجديد واإلبداع
  .يتمثل يف االتفاق على القيماالجتماعي العامل األساسي يف خلق التكامل  -٦
  : االستخدامات واإلشباعات  نظرية-٣

 حينمــا حتــدث عــامل االتــصال املعــروف ١٩٥٩ُقــدم هــذا املــدخل للمــرة األوىل يف عــام   
Katz عــن ضــرورة تغيــري اخلــط الــذي تــسري فيــه حبــوث االتــصال، والرتكيــز علــى كيفيــة تعامــل 

ـا علـى اجلمهـور، واقـرتح علـى ال بـاحثني ًالناس مع وسائل اإلعالم بدال من احلديث عـن تأثريا
ًضرورة التحـول إىل دراسـة املتغـريات الـيت تلعـب دورا وسـيطا يف هـذا التـأثري مـن خـالل البحـث  ً

  ماذا يفعل اجلمهور مع وسائل اإلعالم؟ : عن إجابة السؤال
 يف املقـــال ١٩٤٤عـــام " االســـتخدامات واإلشـــباعات"وكـــان الظهـــور الفعلـــي ملنظـــور   

دوافـع االسـتماع للمسلـسل اليـومي " بعنـوان Harzogالذي كتبته عاملة االجتماع االمريكيـة 
ــا مــع مائــة مــن املــستمعات للمسلــسل " وإشــباعاته وتوصــلت مــن خــالل املقــابالت الــيت أجر
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النهـــاري الـــذي يقدمـــه الراديـــو إىل وجـــود إشـــباعات أساســـية لالســـتماع إىل هـــذه النوعيـــة مـــن 
  .املسلسالت

ــــة ــــوهر النظريـ ـــباعات :جـ ــتخدامات واإلشــ ــيلة تعـــــين نظريـــــة االســـ ــور الوســـ  يف األســـــاس جبمهـــ
ومعــىن ذلــك أن اجلمهــور لــيس . اإلعالميــة الــيت تــشبع رغباتــه وتلــيب حاجتــه الكامنــة يف داخلــه

ًسلبيا يقبل كل ما تعرضـه عليـه وسـائل اإلعـالم، بـل ميتلـك غايـة حمـددة مـن تعرضـه يـسعى إىل 
يبــدو أكثــر فأعــضاء اجلمهــور هنــا بدرجــة مــا بــاحثون نــشطون عــن املــضمون الــذي . حتقيقهــا

ًإشـباعا هلـم، وكلمــا كـان مـضمون معــني قـادرا علــى تلبيـة احتياجـات األفــراد كلمـا زادت نــسبة  ً
  .اختيارهم له

إن أحــد املظــاهر األساســية جلمهــور املتلقــني أنــه ال يعتــرب جمــرد متلقــي يتعــرض ويتــأثر و   
ر مبجـرد بعد ذلـك بالرسـالة، لكنـه طـرف فاعـل ونـشط يف هـذه العمليـة، لـذلك فهـو يقـوم بـدو

ــا  ــسهم يف حركتهـــ ــذات االجتماعيـــــة، وكطـــــرف يف هـــــذه العمليـــــة يـــ ــرتاكه فيهـــــا كمظهـــــر للـــ اشـــ
ومن هنا يـأيت الـدور النقـدي الـذي يقـوم بـه كـل عـضو مـن أعـضاء اجلمهـور فيمـا . واستمرارها

والــدور النقــدي هــو الــذي يــؤثر يف اســتمرار عمليــة التعــرض، أو . يتعلــق بعناصــر العمليــة كلهــا
ـا العـضو كطـرف يف العمليـة اإلعالميـةاالنسحاب منها فمـن . ً بناءا على املمارسة الـيت يقـوم 

ًخالل تأثري احلاجات والدوافع واألطر املرجعية يبدأ الفرد بصفته قارئـا أو مـشاهدا أو مـستمعا  ًً
يف تقـومي مـا حيـصل عليـه مـن معلومـات وتقـومي مـصدر هـذه املعلومـات حـىت يطمـئن إىل تــأمني 

  .ًض متأثرا يف ذلك بالعوامل الوسيطة يف عملية التعرضحاجاته من التعر
   :فروض النظرية

وضع كاتز وزمالؤه من علماء االتـصال مخـسة فـروض رئيـسية تتعلـق بكيفيـة اسـتخدام   
وقـد . األفراد لوسائل االتصال واإلشباعات اليت يـسعون إىل حتقيقهـا مـن وراء هـذا االسـتخدام

تــصال العــرب واألجانـــب هــذه الفــروض دون إضـــافة نقــل عــن كــاتز عـــدد كبــري مــن علمـــاء اال
  :وهي

إن أعضاء اجلمهور مشاركون فعالون يف عملية االتصال اجلماهريي، ويستخدمون وسائل -١
م   . االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تليب توقعا
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يعـرب اسـتخدام وسـائل االتــصال عـن احلاجـات الـيت يــدركها أعـضاء اجلمهـور، ويــتحكم يف -٢
  . لفروق الفرديةذلك عوامل ا

م، وأن -٣ إن أعـــضاء اجلمهـــور هـــم الـــذين خيتـــارون الرســـائل واملـــضمون الـــذي يـــشبع حاجـــا
  . وسائل اإلعالم تتنافس مع مصادر اإلشباع األخرى يف تلبية هذه احلاجات

م الــيت يــسعون إىل -٤ إن أفــراد اجلمهــور لــديهم القــدرة علــى حتديــد دوافــع تعرضــهم وحاجــا
  . خيتارون الوسائل املناسبة إلشباع هذه احلاجاتتلبيتها، لذا فهم 

تمــع مــن خــالل اســتخدام اجلمهــور -٥ ميكــن االســتدالل علــى املعــايري الثقافيــة الــسائدة يف ا
  . )١٠٤-١٠٢م، ١٩٩٨مكاوي وآخر، (لوسائل االتصال، وليس من خالل حمتواها فقط
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  :الدراسات السابقة: ًثانيا 
ابقة حيـث تـشكل أمهيـة كـربى ألي باحـث، بـل أن خيتص هـذا اجلـزء بالدراسـات الـس  

توفرهــا مــن عدمــه أســـاس اســتمرار الباحــث فـــيم اختــار مــن مــشكلة، وعلـــى ذلــك فهــي تـــزود 
الباحث بالنتائج اليت توصلت هلا الدراسات السابقة ومن مث يبين عليهـا الباحـث دراسـته وهـو 

ــسابقة ــ ـــاس مــــن الدراســــات ال ـــدف األسـ ــــة أكــــرب .اهلـ ـــشكل أمهي ـــا تـ ـ ــاحثني غــــري أ ـــسبة للبــ بالنـ
ًحيث توفر هلم كما من املعلومات النظرية اجلاهزة، وليس هذا فحـسب، ) حتديدا(املستجدين 

ا تساعدهم يف حتديد املراجع والدراسات اليت ميكن االستفادة منها    .بل أ
  : الدراسات العربية ) أ

العالميـة اسـتفادة الطـالب مـن الـشبكة مـدى :"بعنـوان) هـ١٤٢٤الشرهان،  (دراسة -١
  ".في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض) االنترنت( للمعلومات 

ــة إىل    ــدفت الدراســ ـــشبكة العامليـــــة وهــ ــى مـــــدى اســــتفادة الطــــالب مـــــن الـ ـــرف علــ التعــ
 جامعـــة امللـــك ســـعود مبدينـــة الريـــاض، وقـــد اســـتخدم الباحـــث أداة يف) اإلنرتنـــت(للمعلومـــات 

ود بطريقـــة العينــة العــشوائية حيــث كانـــت االســتبيان وتوزيعهــا علــى طـــالب جامعــة امللــك ســع
أن هناك أسبابا عديدة أدت  طالب ، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها ٢٤٥العينة 

الـسرعة اهلائلـة يف احلـصول " إىل تعزيز عملية البحث العلمـي لـدى الطـالب جـاء يف مقـدمتها 
 %٦٢.٩ نـسبة مقـدارها وحـصلت علـى" على املعلومات احلديثة يف حمركات البحث املختلفة

خـدمات الربيــد االلكـرتوين يف تبــادل املعلومــات "أن اخلـدمات الــيت يـستخدمها الطــالب هــي و
كانت من أهـم الطـرق الـيت تـساعد الطـالب يف زيـادة  و%٨٤.٣بنسبة قدرها "العامة والبحثية

 يف أمهية تأمني قاعات للطـالب" االستفادة من شبكة االنرتنت ألغراض البحث العلمي هي 
ـــة االنرتنــــت ــا خدمـ ـــوافر فيهــ ـــة " و" األقــــسام الدراســــية يتـ ـــع العلميـ ــل للمواقـ ــ ــــسبة " اجيــــاد دلي بن

  % .٧٤.٧و % ٨٦.٢
أثر استخدام اإلنترنت على العالقات األسرية :" بعنوان )٢٠٠٤العويضي، (دراسة  -٢

  ". في محافظة جدةبين أفراد األسرة السعودية
 اإلنرتنــت علـى العالقـات األســرية بـني أفــراد وهـدفت الدراسـة إىل دراســة أثـر اسـتخدام  

 أســرة مبحافظــة جــدة ، وقــد توصــلت ٢٠٠وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن . األســرة الــسعودية
  : الدراسة إىل عدة نتائج أمهها 
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ــع  - ١ ــراد األســــر يف جمتمــ ــات األســــرية بــــني أفــ ــد تــــأثري اســــتخدام اإلنرتنــــت علــــى العالقــ يعــ
  .الدراسة تأثري حمدود وبسيط

ـــ - ٢ ــع ارتفــــاع نـ تمــ سبة أفــــراد العينــــة الــــذين يــــرون أن اإلنرتنــــت ذات تــــأثري ســــليب علــــى ا
ًالسعودي دينيا وأخالقيا ً. 

توجد فروق ذات داللة معنوية بني جنس الزوجني وبني تأثري اسـتخدام اإلنرتنـت علـى  - ٣
 .العالقة بينهما

بــني اتــضح وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة معنويــة بــني مــدة اســتخدام األبنــاء لإلنرتنــت و - ٤
 .تأثري ذلك االستخدام على العالقة بني الوالدين واألبناء من وجهة نظر الوالدين

ــري ،(دراســـة   -٣ ــسية :"بعنــــوان ) م٢٠٠٨العمــ إدمــــان اإلنترنــــت وبعــــض آثــــاره النفــ
  ".واالجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية في محافظة محايل التعليمية

ض آثــاره النفــسية واالجتماعيــة لــدى هــدفت الدراســة إىل معرفــة إدمــان اإلنرتنــت وبعــ  
طــالب املرحلــة الثانويــة يف إدارة الرتبيــة والتعلــيم يف حمافظــة حمايــل التعليميــة ، حيــث اســـتخدم 

ً طالبـــا مـــن طـــالب املرحلـــة ٢١١الباحـــث املـــنهج الوصـــفي وكانـــت عينـــة الدراســـة مكونـــة مـــن 
شرعي ، وذلـك باسـتخدام الثانوية يف حمافظـة حمايـل التعليميـة يف فرعـي التخـصص الطبيعـي والـ

مقياس إلدمان اإلنرتنت ، وقد توصلت الدراسة يف نتائجها إىل أن معدل اسـتخدام اإلنرتنـت 
، كمـا وجـدت فـروق % ٧.٧لدى الطالب يف إدارة الرتبيـة والتعلـيم مبحافظـة حمايـل التعليميـة 
ـــصفوف الد ــسبة االســـــتخدام يف الـ ــصائية يف نـــ ــصاحل الـــــصف الثالـــــذات داللــــة إحـــ ــية لـــ ث راســـ

، إضافة إىل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني طالب قسمي الشرعي والطبيعـي يف الثانوي
ًنسبة استخدام اإلنرتنت لصاحل طالب القسم الطبيعي ، وأيـضا تبـني وجـود فـروق ذات داللـة 
إحـــصائية بـــني الـــصفوف يف اإلدمـــان لـــصاحل الـــصف الثالـــث الثـــانوي أي أن طـــالب الثالـــث 

ًا كمـا وجـدت فـروق ذات داللـة إحـصائية بـني طـالب الطبيعـي والـشرعي الثانوي األكثر تضرر
  . لصاحل طالب الشرعي يف اإلدمان على اإلنرتنت 
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استخدامات الهـاتف الجـوال كوسـيلة اتـصالية : "بعنوان )٢٠١٠الحميد ، (دراسة  -٤
  ."ت المتحققة منه في المجتمع السعودي واالشباعا

ـــ   ــذه الدراســـة إىل التعــــرف عل ــسعودي هـــدفت هـ تمـــع الــ ى حجـــم وأمنــــاط اســـتخدام ا
للهاتف اجلوال ،ودوافـع اسـتخدامها ومـدى اإلشـباع املتحقـق منـه وطبقـت هـذه الدراسـة علـى 
عينة عشوائية العنقودية  من سكان مدينة الرياض قسمت فيها مدينة الرياض إىل سبعة أقسام 

الغــري ســعوديني فيهــا ووزعــت واختــارت أربــع دوائــر انتخابيــة مــستبعد املنطقــة الوســطى إلقامــة 
 مفردة من كـل حـي ١٠٠العينة على األحياء األربعة بالتساوي املختارة بطريقة عشوائية بواقع 

ـــايل قوامهــــا  ــغ إمجـ ــن ٣٧٥وبلــ ــتخدام ٤٠٠ مــ  واعتمــــدت الباحثــــة علــــى املــــنهج البحثــــي واســ
أمههــا مــا وتوصــلت هــذه الدراســة إىل عــدد مــن النتــائج مــن . االســتبيان كــأداة جلمــع البيانــات 

  :يلي 
انعـــدام اســـتخدام العينـــة للمكاملـــات املرئيـــة واملكاملـــات اجلماعيـــة ، بينمـــا ظهـــر حـــرص  - ١

الغالبية على تعميم اجلوال عند التواجد خارج اململكـة ، وكـان اسـتخدام العينـة خلدمـة 
)Call me ( وخدمـــة )املكاملـــة علــى حـــساب اآلخـــر(وخدمــة  ) موجــود اكـــسرتا( 
)Collect Call (عيفة بنسب ض.  

أوضــحت النتــائج املتعلقـــة برســائل اجلـــوال انزعــاج غالبيـــة العينــة حينمـــا تــردهم رســـائل  - ٢
sms  أعالنيـة ، كمــا أوضــحت حرصـهم علــى إعــادة إرســال مـا يــردهم مــن رســائل 

وأن هناك نـسبة متوسـطة مـن العينـة حتـرص علـى أن تكـون الرسـائل املرسـلة مـن ‘ مميزة 
 " .إرسال األخبار العامة" ستخدامات إنشائهم شخصيا ، وجاء يف مؤخرة اال

يف مقدمـة اسـتخدامات العينـة اخلاصـة بـالبلوتوث " تبادل املواد السمعية واملرئيـة "جاء  - ٣
، " إرســـال املقـــاطع الطريفـــة املـــضحكة "واحتلـــت املرتبـــة األوىل يليهـــا يف املرتبـــة الثانيـــة 

ال املقــاطع إرسـ"بينمـا جـاءت االسـتخدامات األخــرى للبلوتـوث بنـسب ضــعيفة منهـا 
 ".والرسائل الدعوية " ،"اإلخبارية 

ـــتخدام  - ٤ ــــ ـــة أن اسـ ــــ ـــائج الدراسـ ــــ ـــــن نتـ ــــضح مـــ ــــامري"اتــــ ــــــوال اكــــ ـــــة "  اجلــ ـــاء يف مقدمـــ ــــ جـ
ــه  ــــ ــــاجلوال يليــ ـــــة بــــ ـــدمات امللحقـــ ــة باخلـــــ ــــ ـــــتخدامات اخلاصــ ـــد " االســـ ــــ ـــــذكري باملواعيـ التـــ
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مــشاهدة " ، بينمــا حــل يف املرتبــة األخــرية وبنــسبة متدنيــة "الــبالك بــريي"مث "وجــدولتها
 ". لقنوات التلفزيونية ا

جـاء يف املقدمـة يليـه " التواصـل مـع األهـل واألقـارب "أظهرت نتائج الدراسة أن دافع  - ٥
مث جـاء " تـوفري اآلمـان يف حـال عـدم وجـود وسـائل اتـصال "و " معرفة أخبار الـزمالء"

متابعـة " بينمـا جـاء دافـع " متابعة متطلبـات األسـرة عنـد التواجـد خـارج املنـزل " دافع 
بنسبة متدنية جدا " بناء عالقات عاطفية مع اجلنس اآلخر " ودافع " خبار العامة األ

 .يف مؤخرة الدوافع اليت جتد العينة أن اجلوال قد حيقق إشباعا هلا
ـــة يف  - ٦ ــــري املهنـــ ـــنس ومتغـ ــري اجلــ ــــشهري ومتغـــ ــستوى الـــــدخل الـ ــــري مـــ ـــــأثري متغـ أظهـــــرت ت

تمع السعود  . ي للجوال اإلشباعات املتحققة من استخدام أفراد ا
ــة  -٥ ـــي ، (دراســـ ــوان  )٢٠١٠الخريجــ وســـــائل االتـــــصال الحديثـــــة واالغتـــــراب : "بعنـــ

  ".االجتماعي في المجتمع السعودي
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف علـى بعـض اآلثـار االجتماعيـة النامجـة عـن اسـتخدام   

 يف االغــرتاب لــدى الــشباب واملتمثلــة) اهلــاتف احملمــول واالنرتنــت ( وســائل االتــصال احلديثــة 
تم بالتعرف على مـدى كثافـة  االجتماعي والتواصل مع البيئة االجتماعية اليت يعيشون فيها و
ــرض، وعالقتهــــا بــــاالغرتاب  ــاط التعــ ــة،وعادات وأمنــ ــائل احلديثــ ـــذه الوســ ـــشباب هلـ اســــتخدام الـ

وطبقــت هـــذه الدراســة علــى عينـــة عــشوائية متعــددة املراحـــل مــن شــباب جامعـــة . االجتمــاعي
ـــاث  ٢٠٠ مفـــردة مـــن الـــذكور و٢٠٠مفـــردة  ٤٠٠ســـعود وبلـــغ قوامهـــا امللـــك  مفـــردة مـــن اإلن

وأعتمــد الباحــث علــى املــنهج املــسحي ،واســتخدام االســتبيان كــأداة جلمــع البيانــات وتوصــلت 
  :هذه الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها ما يلي 

ــ - ١ صال احلديثــة أن أكثــر الفــرتات الــيت حيــرص الــشباب علــى التعــرض فيهــا لوســائل االت
يف مقابــل أن أقــل فــرتة للتعــرض متثلــت يف الفــرتة ) م١٠-٥(متثلــت يف فــرتة املــساء مــن

  ).ص١٠-٦(الصباحية من 
مــن الــشباب املــستخدم لإلنرتنــت أنــه يغــىن عــن التحــدث مــع اآلخــرين % ٦٣,٥يــرى  - ٢

مــن الــشباب املــستخدم للهــاتف احملمــول ، يعتــربه % ٣٧,٢٥باإلضــافة إىل أن هنــاك 
 . عن احلديث مع اآلخرينوسيلة تغىن
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جــاء حــرص الــشباب اجلــامعي علــى مناقــشة مــا يتعرضــون إليــة عــرب وســائل االتــصال  - ٣
من الشباب مـستخدمي اإلنرتنـت % ٧٧,٢٥احلديثة بشكل كبري ،وذلك من خالل 

 .من الشباب مستخدمي اهلاتف احملمول % ٦١، 
وسيلة للهـروب من مستخدمي اإلنرتنت يعتربوه % ٥٩أكدت نتائج الدراسة على أن - ٤

آخــرون مـــن مــستخدمي اهلـــاتف احملمــول ، ممـــا % ٢٣,٢٥مــن الواقـــع ، ويؤيــد ذلـــك 
 .يتسبب يف وقوع الشباب يف براثن االغرتاب عن الوسط احمليط

مـــنهم يف % ٦٦وحــول تفــضيالت الــشباب اجلــامعي يف قـــضاء وقــت فــراغهم، فــريى  - ٥
ة القنـوات الفـضائية يف قضاء هذا الوقت مـع األصـدقاء يف املقـام األول ، يليـه مـشاهد

، والتحـدث يف %٤٢,٧٥مث استخدم اإلنرتنت يف املركز الثالـث يف رأى % ٥٦رأى 
ويـــأيت القـــراءة يف املركـــز اخلـــامس بنـــسبة % ٣١اهلـــاتف احملمـــول يف املركـــز الرابـــع بنـــسبة 

 %١٦,٢٥مث زيارة األهل واألقارب يف الرتتيب األخري بنسبة % ١٧,٢٥
معي لوسائل االتصال التقليدية يف ترتيبهم هلـا مقابـل زيـادة تراجع تفضيل الشباب اجلا - ٦

إقبـــاهلم علـــى الوســـائل احلديثـــة حيـــث جـــاءت القنـــوات الفـــضائية التلفزيونيـــة يف املرتبـــة 
األوىل يليـه اإلنرتنــت مث اهلـاتف احملمــول وتراجــع ترتيـب الــصحف والراديـوا وذلــك وفقــا 

 .لتلبية احتياجات الشباب السعودي 
ات داللـــة إحـــصائية بـــني كثافـــة اســـتخدام الـــشباب الـــسعودي لوســـائل توجـــد عالقـــة ذ - ٧

وبني االغرتاب االجتماعي لـديهم يف مقابـل عـدم وجـود ) اإلنرتنيت(االتصال احلديثة 
ـــني االغــــرتاب  ـــم للهواتــــف احملمــــول وبـ ــــني كثافــــة اســــتخدام هـ ـــصائيا ب ــة إحـ ــ ــة دال عالقــ

 .االجتماعي لديهم 
ـــة إحــــصائية بــــني ال - ٨ ــد عالقــــة ذات دالل تعـــرض النــــشط لوســـائل االتــــصال احلديثــــة توجـ

 وبني االغرتاب االجتماعي للشباب السعودي ) اهلاتف احملمول –األنرتنت (
ـــني الـــــشباب  - ٩ ـــرتاب االجتمـــــاعي بــ ــــة إحـــــصائية يف درجـــــة االغــ ــروق ذات داللـ ـــد فـــ توجــ

وفقـــا )  اهلــاتف احملمــول –اإلنرتنــت (الــسعودي املــستخدم لوســائل االتــصال احلديثـــة 
يف مقابــل عـــدم ).  املـــستوى االجتمــاعي االقتــصادي-النــوع(وجرافياخلصائــصهم الــدمي
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وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائيا يف درجـــة االغـــرتاب االجتمـــاعي بـــني الـــشباب املـــستخدم 
 .لوسائل االتصال احلديثة وفقا ملتغري السن

ـــوان  -٦ ــاهي اإلنترنـــت :"  )ه١٤٣٠، الغامـــدي(دراســـة بعن تـــردد المـــراهقين علـــى مقـ
ــا بـــبعض المـــ ــة مـــن طـــالب المرحلـــة الثانويـــة بمكـــة وعالقتهـ شكالت النفـــسية لـــدى عينـ

  ."المكرمة
ــة علــــى    ــراهقني يف مدينــــة مكـــة املكرمـ ــة املـ وهـــدفت الدراســـة إىل معرفـــة مــــدى تـــردد فئـ

مقاهي اإلنرتنت وأكثر األدوات واألنشطة الـيت يـستخدمها املراهقـون يف مقـاهي اإلنرتنـت مـن 
د هــؤالء الفئــة علــى مقــاهي اإلنرتنــت، واســتخدم أجــل استعرضــها أو ممارســتها ، وأســباب تــرد

الباحــث املــنهج الوصــفي التحليلــي بتطبيقــه مــن خــالل مقيــاس املــشكالت النفــسية علــى عينــة 
ــة مــــن مرتــــادي مقــــاهي اإلنرتنــــت مبكــــة املكرمــــة، وقــــد ٣٠٠قوامهـــا   طالــــب يف املرحلــــة الثانويــ

ملـستخدمني لإلنرتنـت ، وعـدم توصلت الدراسة يف نتائجها إىل تزايد أعـداد ونـسب املـراهقني ا
 بـني أفـراد العينـة مـن املـراهقني خاصـة ٠.٠٥٠وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى 

باملــشكالت الــسلوكية اخلاصــة باملدرســة واملــشكالت األســرية والوالديــة واملــشكالت الــسلوكية 
روق ذات داللـة العامة وطريقة تعاملهم مـع اإلنرتنـت مبفـردهم أو مـع أصـدقائهم بينمـا توجـد فـ

إحــصائية فيمــا يتعلــق مبــشكالت صــورة الــذات داخــل املدرســة ، واالنفعاليــة ، ومفهــوم الــذات 
  .والعدوان وسوء التوافق مع اآلخرين

أثر اإلنترنت على العالقات االجتماعية لـدى :" بعنوان ) ٢٠١١الحربي ، (دراسة  -٧
ة اإلمــام محمــد بــن ســعود طــالب مرحلــة الماجــستير فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــ

  ."اإلسالمية في مدينة الرياض 
وهدفت الدراسة إىل التعرف على تأثري استخدام اإلنرتنت على العالقات االجتماعية   

علــى طــالب مرحلــة املاجــستري يف كليــة العلــوم االجتماعيــة جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود يف 
 ٢٠٥االجتمــاعي علـــى عينــة بلغـــت مدينــة الريــاض والـــيت طبقــت باســتخدام املـــنهج املــسحي 

ــدف التعــرف علـــى خــصائص مــستخدمي اإلنرتنـــت  ملتحــق بربنــامج املاجــستري وكـــان ذلــك 
والتعرف على مدى تأثري استخدام اإلنرتنت على العالقات األسرية والعالقـات مـع األصـدقاء 

حيــث ًوأيــضا التعــرف علــى التــأثري النــاجم عــن اســتخدام اإلنرتنــت علــى املــستخدم نفــسه مــن 
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تأثري اإلنرتنت على وقته وتأثريه من حيث االسـتخدام املفـرط لـه ، وكانـت أهـم نتـائج الدراسـة 
 سـاعة يف اإلنرتنـت يف العمـل يف حـني يقـضون ٣-١أن غالبية أفراد الدراسـية يقـضون مـا بـني 

اية األسبوع وأكثر مـن ذلـك يف فـرتات اإلجـازات وأن ١٠-٧ما بني   ساعة يف اإلنرتنت يف 
م يــستخدمون اإلنرتنــت ألغــراض عــدة منهــا الربيــد اإللكــرتوين، غالبيــ ة أفــراد العينــة أفــادوا بــأ

املقــررات ، والعمــل وغــري ذلــك ، كمــا بينــت نتــائج الدراســة أن غالبيــة أفــراد العينــة أفــادوا بــأن 
م كونـــوا صـــداقات عـــرب  م تغـــريت بعـــد اســـتخدام اإلنرتنـــت ، كمـــا أفـــاد غـــالبيتهم بـــأ صـــداقا

م استمرت اليت كونوها عرب اإلنرتنتاإلنرتنت و   .أن الغالبية منهم ذكروا بأن عالقا
أغراض استخدام الشباب الجـامعي لمواقـع :"بعنوان  )هـ١٤٣١األحمري، (دراسة  -٨

  ."التواصل االجتماعي
وهدفت الدراسة إىل معرفة أغراض استخدام الشباب ملواقع التواصل االجتماعية على   

 استخدام الشباب ملواقع التواصـل االجتماعيـة وأي املواقـع أكثـر جـذب اإلنرتنت ومعرفة مدى
م االجتماعية ، ومـا هـي الـدوافع وراء هـذا االجتـاه ، ومـا  هلم وما تأثري هذا اجلانب على حيا

. هــي الطــرق الــيت يــتم بواســطتها اســتخدامهم لإلنرتنــت وكيــف يــتم قــضاء وقــت الفــراغ لــديهم
 طالب موزعني على مخس كليـات مـن كليـات جامعـة ٣٤٥ة وبلغ حجم املشاركني يف الدراس

اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمي، وقـد توصـلت الدراسـة يف نتائجهـا إىل أن هنـاك مـا يقـارب 
من أفراد العينة يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي وأن معظم االسـتخدام يـتم عـن % ٧٠

ً ساعات يوميا وكذلك ٤-٣ ما بني طريق جهاز اجلوال واجلهاز املكتيب وإن وقت االستخدام
  . من النتائج اليت توصلت إليها أن الربيد اإللكرتوين جاء يف املرتبة األوىل يليه الفيس بوك

  : الدراسات األجنبية ) ب
 الــصداقة  شــبكات"بعنــوان  )٢٠٠٩ســتيفاني بــروج، ()  Stephanie Broege( دراســة -١

  ". نيوزلندا في ماعيةاالجت والشبكات النقالة الهواتف -اليومية
 خـــالل مـــن النقالـــة اهلواتـــف بنيوزلنـــدا اجلـــامعيني الطلبـــة اســـتخدام علـــى البحـــث يركـــزو  

م ـــا ــة يف اليوميــــــة ممارســـ ــــل عمليــــ ـــاعي التواصــ ـــــة االجتمـــ ــصية الرســــــائل وكتابـ ـــــات يف النــــ  العالقـ
 ٢٥-١٨ بــني مــا تــرتاوح الــيت األعمــار ذوي مــن الطلبــة حــول الدراســة وتتمحــور .االجتماعيــة

 أصــدقاء تكــوين بفــرص يتعلــق فيمــاً فريــداً اجتماعيــا ًوضــعا اجلامعيــة البيئــة متثــل حيــث ًامــا،ع
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 ورســـومات فرديــة ومقـــابالت حموريــة، وجمموعـــة االســتبانات، علـــى الدراســة واعتمـــدت. جــدد
ــيلة ٢٢٣ تـــضمن عينـــة علـــى الدراســـة واعتمـــدت. الـــشبكات وتـــصميم ـــة، وسـ ــا إعالمي ً وفيلمـ

 األجانـب الطلبـة مـن% ١٢ الدراسة مشلت كما. بنيوزيلندا وتاجوأ جبامعة االتصاالت وطلبة
وقـد . فقـط النيوزلنـديني للطلبـة كانـت املقابالت عن عكسها مت اليت اآلراء أن من الرغم على

 االجتماعي التواصل شبكات يف الرئيسية الوسيلة هي النصية الرسائل كتابة أنبينت الدراسة 
 عــن ًأيــضا النتــائج كــشفت كمــا. اليوميــة الــصداقة تشــبكا علــى واحلفــاظ بنــاء علــى وتعمــل
 األفـراد بـني االتـصال وسـائل كأحـد الثابتـة األرضـية واهلواتـف اإللكـرتوين للربيـد املرتاجـع الدور

 كمـــا. حمـــددة حمليـــة منطقـــة نطـــاق داخــل االتـــصاالت معظـــم وحتـــدث. العمريـــة الفئـــة تلــك يف
 أمنـاط تـشبه والـيت اجلـنس حمددة ماعياالجت التواصل شبكات تكوين أن إىل الدراسة توصلت

ــا علــى إليهــا ُينظــر الكالســيكية الــشبكات  كمــا. متوســطة غــري اجتمــاعي تواصــل شــبكات أ
 شــبكات بــأن بنيوزلنــدا للطلبــة االجتمــاعي التواصــل شــبكات وتــصميمات رســومات كــشفت
 جمموعـــة طريـــق عـــن مـــشرتك بنـــسيج بعـــضها مـــع تـــرتبط النـــصية للرســـائل االجتمـــاعي التواصـــل

  .املقربني األعضاء من صغرية
 استخدام" بعنوان ) ٢٠١٠ –بريانكاماتنهيليا(، ) Priyanka Matanhelia( دراسة -٢

  ."حالة دراسة -الهند في الشباب بين النقال الهاتف
 اهلواتــف اســتخدام واستكــشاف حبــث يف الدراســة هــذه مــن الرئيــسي اهلــدف ويكمــن  

 عمريـة متطلبـات أو إعالميـة وسـيلة أو اتـصال مـن نـداهل يف الشباب باحتياجات للوفاء النقالة
 عـن رحلتـني علـى الدراسـة إجـراء مت وقـد .اجلنـسني وبـني اإلقليمي واالختالف التباين ولبحث

 مــع عميقــة مقــابالت إجــراء مت -األوىل وباملرحلــة. املختلطــة األســاليب مــنهج اســتخدام طريــق
 يف وكــانبور مومبــاي يفً عامــا ٢٤ ىلإ ١٨ بــني مــا أعمــارهم تــرتاوح جامعيــة وفتــاة شــاب ٣٠

 شــاب ٤٠٠ علـى ودراسـة مـسح عمــل مت -الثانيـة وباملرحلـة. ٢٠٠٨ وينـاير ٢٠٠٧ ديـسمرب
  .وكانبور مومباي يفً عاما ٢٤ إىل ١٨ بني ما أعمارهم ترتاوح جامعية وفتاة

 قاموا) كانبور&مومباي (املدينتني بكال الشباب أن للبيانات النوعي التحليل وأوضح  
ـم إىل إضـافة. التـسلية وأمـور واألخبـار، االتـصاالت، مـن لتنـوع احملمولـة اهلواتف استخدامب  أ

ا الشخـــصية املمتلكـــات أحــد احملمولـــة اهلواتـــف يعتــربون  اخلـــاص احملتـــوى لتخـــزين ويــستخدمو

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


م إجــراء ميكــنهم خالهلــا ومــن الــسرية علــى واحلفــاظ ــم،  ذلــك، علــى عــالوة. اخلاصــة حمادثــا
 واإلبقاء اآلباء عن استقالهلم ملناقشة احملمولة اهلواتف يستخدمون الشباب أن يلالتحل أوضح
م على   .اآلخر اجلنس من أعضاء مع جديدة صداقات وعمل صداقا

ــات الكمــــي التحليــــل وكــــشف   ــأن للبيانــ ــ  اهلــــاتف يــــستخدمون املــــدينتني يف الــــشباب ب
 اجتماعيـة اخـرى وعوامـل محيـا وأسـلوب طريقـة يف االخـتالف بسبب خمتلفة بطريقة احملمول
 اهلــاتف اســتخدام حــول طفيفــة جنــسية اختالفــات هنــاك بــأن الدراســة وجــدت وقــد. وثقافيــة
 واحلـديث التـسلية، ألغـراض احملمول اهلاتف استخدام يفً وخصوصا الشباب، قبل من احملمول

  .اآلخر اجلنس من أفراد مع صداقات تكوين ويف اآلباء عن استقالهلم عن
 الهواتف  استخدام"بعنوان  )٢٠١١سيد ونور اهللا،() Syed  & Nurullah( دراسة -٣

  ".تللكتابا استعراض: للمراهقين االجتماعية والحياة المحمولة
 بعــض بظهــور املتعلقــة النظــر وجهــات بعــض وحبــث استكــشافإىل  الدراســةوهــدفت   

تمعـــات يف احملمولـــة اهلواتـــف ثقافـــة عـــن الكتابـــات  ذات القـــضايا بعـــض وتـــشتمل. الناشـــئة ا
 األقـــران، مـــع التفاعـــل وأمنـــاط االتـــصاالت، لتقنيـــة واالجتماعيـــة النفـــسية النـــواحي علـــى الــصلة

 املختلفــة واألدوار بامللكيــة يتعلــق فيمــا للحالــة اهلرمــي والتسلــسل جمهــولني، وآخــرين الوالــدين،
 على الضوء اسةالدر تلقي كما.املراهقني هوية وتشكيل تكوين يف احملمولة اهلواتف تلعبها اليت

 والتواصــل التفاعــل خيــدمً مكانــا العامــة واملواصــالت العامــة، واألمــاكن واملنــزل، املدرســة، كــون
 كقاعدة السابقة والدراسات الكتابات منهجها يف الدراسة واستخدمت. احملمول اهلاتف عرب

 الدراســة نتــائج واقرتحــت .احملمــول اهلــاتف تقنيــة اســتخدام وحبــث الستكــشاف أســاس وحجــر
 ممارســـة يف واســـع نطــاق علـــى احملمولــة اهلواتـــف يــستخدمون احلـــضرية باألمــاكن املـــراهقني بــأن

م أنـشطة  االتــصاالت عــن ًبــديال الظاهريـة العامليــة االتــصاالت حلــت كمـا. االجتماعيــة حيــا
ً آثـارا الدراسـة تلـك علـى يرتتب أن املتوقع ومن. احملمولة اهلواتف استخدام بسبب االجتماعية

 يف تغيـري كـل يؤخـذ أن ينبغـي كمـا. االتصاالت تقنيات ومطوري واملعلمني اآلباء، ىعل قيمة
 يرتتــب الــذي لألثــر نتيجــة احلــسبان يف التقنيــة جمــال يف جديــد ابتكــار وكــل العامــة الــسياسات

  . للمراهقني االجتماعية احلياة يف عليه
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  : التعليق على الدراسات السابقة 
ـا تتفـق مـع موضـوع الدراسـة احلاليـة من خالل استعراض الدراسات الـ   سابقة يتـضح أ

ــــا ، فمــــثال بالنــــسبة لدراســــة  ـــ١٤٢٤الــــشرهان، (ًيف إحــــدى متغريا اســــتفادة مــــدى حــــول ) هــ
، يف جامعــة امللــك ســعود مبدينــة الريــاض) االنرتنــت(الطــالب مــن الــشبكة العامليــة للمعلومــات 

التـصال احلديثـة تعتمـد علـى شـبكة فهي تتفق مع موضوع الدراسة احلالية باعتبار أن وسائل ا
اإلنرتنــت ومــن مث فهــي تتفــق مــع موضــوع هــذه الدراســة وختتلــف عنهــا يف أن الدراســة احلاليــة 

اهلـاتف اجلـوال (اسـتخدام وسـائل االتـصال احلديثـة علـى احلـوار األسـري اهتمت بدراسـة تـأثري 
دة الطالب من الشبكة  بينما دراسة الشرهان ركزت على استفا)اإلنرتنت،والشبكة العنكبوتية 

أثـر اسـتخدام واليت ناقـشت ) م٢٠٠٤العويضي، (املعلوماتية يف اجلامعة ، أما بالنسبة لدراسة 
 ، فهـي تتفـق مـع اإلنرتنت على العالقات األسـرية بـني أفـراد األسـرة الـسعودية يف حمافظـة جـدة

ار األســري ويف نفــس ًموضـوع الدراســة احلاليــة باعتبـار أن العالقــات األســرية تتنــاول أيـضا احلــو
علـــى األســـرة ، ) االنرتنـــت(الوقـــت فكـــل مـــن الدراســـتني قـــاموا بقيـــاس تـــأثري وســـائل االتـــصال 

استخدام وسائل االتصال احلديثة على احلـوار وختتلف عنها يف أن الدراسة احلالية ركزت على 
ـــري  ــــ ــة (األســ ــــ ــــشبكة العنكبوتيــــ ــــ ـــــوال والـ ــــاتف اجلـــــ ــــ ــت،اهلــ ــــ ـــــة )اإلنرتنــــ ــــسبة لدراســـــ ــــ ــــــا بالنــ ، أمـــ

إدمــان اإلنرتنـــت وبعـــض آثــاره النفـــسية واالجتماعيــة لـــدى طـــالب حـــول ) م٢٠٠٨عمــري،ال(
ـا تنـاقش املرحلة ال ثانوية يف حمافظة حمايل التعليمية ، فهـي تتفـق مـع الدراسـة احلاليـة باعتبـار أ

موضوع اإلنرتنت وإدمانه وأن من النتائج اليت توصلت إليها الدراسـة أن إدمـان اإلنرتنـت يـؤثر 
القــات األســرية واحلــوار األســري ، وختتلــف عنهــا يف أن الدراســة احلاليــة ركــزت علـــى علــى الع

اهلــاتف اجلــوال والــشبكة العنكبوتيــة (اســتخدام وســائل االتــصال احلديثــة علــى احلــوار األســري 
ـــا بالنــــسبة لدراســــة )اإلنرتنــــت، ــــد،( ، أمـ ــوال حــــول ) م٢٠١٠احلمي ــاتف اجلــ اســــتخدامات اهلــ

تمـــع ، فهـــي تتفـــق مـــع الدراســـة  الـــسعودي واالشـــباعات املتحققـــة منـــه كوســيلة اتـــصالية يف ا
ـا تتنـاول إحـدى وسـائل االتـصال  مثلمـا يف الدراسـة احلاليـة ) اهلـاتف اجلـوال(ًاحلالية نظرا لكو

استخدام وسائل االتصال احلديثة على احلـوار وختتلف عنها يف أن الدراسة احلالية ركزت على 
   .)اإلنرتنت، العنكبوتية اهلاتف اجلوال والشبكة(األسري 
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وســائل االتــصال احلديثــة واالغــرتاب والــيت ركــزت علــى ) ٢٠١٠اخلرجيــي،(أمــا دراســة   
تمع السعودي ، فهـي تنـاقش التـأثري الـسليب لوسـائل االتـصال احلديثـة حيـث االجتماعي يف ا

ـا تركـز علـى اســتخدام  ربطتهـا بـاالغرتاب االجتمـاعي بينمـا ختتلـف عنهــا الدراسـة احلاليـة يف أ
 ، )اإلنرتنت،اهلاتف اجلوال والشبكة العنكبوتية (وسائل االتصال احلديثة على احلوار األسري 

تـردد املـراهقني علـى مقـاهي اإلنرتنـت وعالقتهـا بـبعض ، عـن ) هــ١٤٣٠الغامدي،(أما دراسة 
وع ، فهي تتفق مع موضـاملشكالت النفسية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبكة املكرمة

الدراسة احلالية يف تناوهلا موضوع اإلنرتنت وتأثريها على املـشكالت النفـسية لـدى الطـالب ، 
ــا تناولــت موضــوع  اســتخدام وســائل االتــصال ًأمــا الدراســة احلاليــة فتختلــف عنهــا نظــرا لكو

  .)اإلنرتنت،اهلاتف اجلوال والشبكة العنكبوتية (احلديثة على احلوار األسري 
أثــر اإلنرتنــت علــى العالقــات االجتماعيــة لــدى حــول ) م٢٠١١يب، احلــر(أمــا دراســة   

طالب مرحلـة املاجـستري يف كليـة العلـوم االجتماعيـة جبامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية 
، فهي تتفق موضوع الدراسة احلالية لقياسـها تـأثري اإلنرتنـت علـى العالقـات يف مدينة الرياض 

مظاهر العالقـات االجتماعيـة ، ممـا جيعلهـا تتفـق مـع موضـوع االجتماعية وملا كان احلوار أحد 
ــا يف أن الدراســــة احلاليــــة اهتمــــت ب ــة احلاليــــة وختتلــــف عنهــ ــائل االتــــصال الدراســ اســــتخدام وســ

ــة علـــى احلـــوار األســـري  ، أمـــا دراســــة )اإلنرتنـــت،اهلـــاتف اجلـــوال والـــشبكة العنكبوتيـــة (احلديثـ
، اجلــامعي ملواقــع التواصــل االجتمــاعيأغــراض اســتخدام الــشباب عــن ) هـــ١٤٣١األمحــري، (

فهــي تتفــق مــع موضــوع الدراســة احلاليــة يف تناوهلــا موضــوع اســتخدام الــشباب ملواقــع التواصــل 
االجتماعية باعتبارها أحدى وسائل االتصال احلديثة ، بينما ختتلـف عنهـا الدراسـة احلاليـة يف 

ــوار تناوهلــــا موضــــوع  ــى احلــ ـــة علــ ــائل االتــــصال احلديثـ ــوال (األســــري اســــتخدام وســ ـــاتف اجلــ اهلـ
   .)اإلنرتنت،والشبكة العنكبوتية 

وقــد اســتفدت مــن هــذه الدراســة يف صــياغة اإلطــار النظــري للدراســة احلاليــة وصــياغة   
ــن تلــــك  ــن املراجــــع الــــيت مت الرجــــوع إليهــــا مــ ـــيات ، كمــــا اســــتفدت مــ ــئلة والفرضـ بعــــض األســ

  .الدراسات
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  : أدبيات الدراسة : ًثالثا 
الدراســـة ســوف يــتم عــرض ألهـــم موضــوعات الدراســة احلاليــة مـــن يف هــذا اجلــزء مــن   

ــاول مفهــــوم وســــائل االتــــصال احلديثــــة  ــشبكات التواصــــل االجتمــــاعي واإلنرتنــــت خــــالل تنــ كــ
التـصال احلـديث علـى والتطرق إىل أمهية احلوار ومفهومه وآدابه وتأثري وسائل اواهلاتف النقال 

  .ر األسري احلوار األسري ، كما سأتطرق إىل معوقات احلوا
  : مفهوم وسائل االتصال 

تـشري أدبيـات عمليـة االتــصال إىل وجـود تعريفـات عديــدة ومتنوعـة لوسـائل االتــصال،   
منها ما يركز على املرسل ومنها ما يركز على موضوع الرسالة وبعـضها اآلخـر يركـز علـى فعاليـة 

ـــاك تعريـــف  ــاة االتـــصال ، فهن ــا يع) م٢٠٠٧ (Stankevicieneاملـــستقبل أو قنـ ـ رفهـــا بأ
ــا املعلومــات واملعــاين واألفكــار مــن شــخص إىل آخــر أو آخــرين بــصورة " العمليــة الــيت تنقــل 

كمــا ". حتقــق األهــداف املنــشودة يف املؤســسة أو يف مجاعــة مــن النــاس ذات نــشاط اجتمــاعي
أي شــيء يــساعد علــى نقــل معــىن "بأنــه ) م٢٠٠٧( Dollman & Morganيعرفهـا 

 آخــر ، وقــد تكــون هــذه الرســالة املنقولــة أو املتبادلــة فكــرة أو معــني أو رســالة مــن شــخص إىل
ًاجتاهـــا عقليـــا أو مهـــارة أو فلـــسفة للحيـــاة ، أو أي شـــيء آخـــر يعتقـــد بعـــضهم يف أمهيـــة نقلـــه  ً

ا ) م١٩٩٣(ويعرفها أبو عرقوب ". وتوصيله لآلخرين ا "، بأ الوسيلة أو الطريقة اليت تنتقل 
 داخــل نــسق اجتمـاعي معــني ، وقــد ختتلـف هــذه الوســائل مــن األفكـار واملعلومــات بــني النـاس

  ".حيث احلجم والشكل واهليئة واحملتوى
أمــا التعريـــف الـــذي تتبنـــاه الدراســـة لوســائل االتـــصال فريكـــز باإلضـــافة لعناصـــر عمليـــة   

ــا ،  االتــصال علــى فعاليــة التفاعــل االجتمــاعي يف عمليــة االتــصال والتفاعــل املباشــر بــني أركا
 االتــصال عمليــة فعالــة ترســل مــن خالهلــا معلومــات وأفكــار مــن جهــة إىل أخــرى وبــذلك فــإن

باســتخدام وســائل وتقنيــات خمتلفــة مــن خــالل عمليــة تفاعــل اجتمــاعي مباشــر أو غــري مباشــر 
ــادل املعلومـــات واحلـــوار  تمـــع عـــن طريـــق تبـ ـــة الـــصالت االجتماعيـــة يف ا ـــدف تقوي بينهـــا ، 

  .واألفكار واملشاعر 
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  : ال الحديثة وسائل االتص
  : تشتمل وسائل االتصال احلديثة على عدة أشكال أمهها   

  ) : اجلوال أو املوبايل أو النقال أو اخللوي(اهلواتف احملمولة : ًأوال 
يشبه يف عمله جهاز املذياع بدرجة عالية من ) mobile(إن جهاز اهلاتف اخللوي   

ًف واملذياع وتندجمان معا ، حيث استخدم الدقة والتعقيد ، ومن الطبيعي أن تتحد فكرتا اهلات
واتف املذياع ،  االتصال الالسلكي بأجهزة متنقلة باستخدام أجهزة املذياع ، وكانت تسمى 
وكانــت هــذه األجهــزة تــستقبل إرســاهلا مــن حمطــات إرســال ثابتــة ، وملــسافة حمــدودة ال تتعــدى 

 جمموعة من اخلاليا ومن هنا جاءت مائة كيلو مرت ، مث تطور هذا اإلرسال بتقسيم املنطقة إىل
تسمية اجلوال باخللوي ، وميكن إظهار الفرق بني جهاز اجلوال ، وبني األجهزة الـيت تـستخدم 

  : املذياع يف ثالثة عناصر هي 
  حيث يتم االتصال بواسطة أجهزة املـذياع بـني شخـصني باسـتخدام : طريقة االتصال

ًالــرتدد نفــسه ، لــذا فــإن شخــصا واحــدا فقــط  يــستطيع التحــدث واآلخــر يــستمع ، أمــا ً
ًوهــذا يعــين أن هنــاك تــرددا خمصــصا ) Full-duplex(نظــام اخللــوي فيعمــل بنظــام  ً

ــا  ــين أن كــــال الشخـــصني ميكنهمــ ــر خمتلفـــا لالســــتماع ، وهـــذا يعـ ــديث وتـــرددا آخــ ًللحـ ً
  .التحدث يف الوقت نفسه

  ــاة اتـــــصال واحـــــدة ، : القنـــــوات ــصال باملـــــذياع قنـــ ـــزة االتـــ ـــد يف أجهــ ويف أحـــــسن يوجــ
األحــوال ال تــصل هــذه القنــوات إىل أكثــر مــن أربعــني قنــاة ، ولكــن يف أجهــزة اخللــوي 

 . قناة ) ١٦٦٤(ميكن استخدام أكثر من 
  كيلـو ) ٨-٢(ميكن ألجهزة االتـصال باملـذياع أن تغطـي مـدى يـصل مـا بـني : املدى

ـــات مـــرت ، بينمـــا ميكـــن ألجهـــزة اجلـــوال أن تعمـــل يف مـــدى أكـــرب بكثـــري يـــصل إىل م ئ
 .)٢٦:م٢٠٠٣أبو زيد، (اآلالف الكيلو مرتات دون انقطاع

  : استخدامات الهاتف الخلوي العامة 
  : يقدم اهلاتف اخللوي فوائد وخدمات كبرية ومتنوعة يف جماالت خمتلفة منها   

يكون دليل معلومات عن األشخاص الذين تتعامل معهم مـع كامـل البيانـات اخلاصـة  -
  .م
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ـــا قبـــل يعـــد أجنـــدة إلكرتونيـــة -  تـــسهل عمليـــة تتبـــع املواعيـــد املهمـــة وتـــذكر املـــستخدم 
 .ًموعدها صوتيا

 .تنظيم أعمال املستخدم اليومية -
 .توفري آلة حاسبة ميكن استخدامها عند اللزوم -
 .متكن أجهزة اخللوي من إرسال الرسائل القصرية ورسائل الربيد اإللكرتونية -
عاجلــة وأســعار البورصــة والعمــالت االتــصال مــع اإلنرتنــت واحلــصول علــى األخبــار ال -

 .وغري ذلك
 .ميكن استخدام اخللوي وسيلة تسلية من خالل األلعاب املخزنة فيه -
 .ًاستخدامه أحيانا كجهاز مذياع وفيديو وآلة تصوير -
 .إمكانية استخدام اخللوي وسيلة اتصال فعالة مع الربيد والبنوك والدوائر الرمسية -

كنولوجيا أصبحت أجهزة اهلاتف احملمول أكثر من جمرد ومع التطور الكبري يف جمال الت  
ــوتر الســــتقبال الربيــــد الــــصويت  وســــيلة اتــــصال صــــويت ، حبيــــث باتــــت تــــستخدم كــــأجهزة كمبيــ
وتصفح اإلنرتنت وباتت إحدى وسائل اإلعالن وبسبب التنافس الشديد بني مـشغلي أجهـزة 

تمــعاهلــاتف احملمــول أصــبحت تكلفــة املكاملــات وتبــادل املعطيــات يف  . متنــاول مجيــع فئــات ا
مــن % ٧٠ بليــون مــشرتك مبعـىن أن أكثــر مــن ٥وبلـغ عــدد مــشرتكي اهلــاتف احملمـول يف العــامل 

 أشـخاص ١٠ مـن كـل ٩ًسكان العامل ميلكون هواتفا حممولة ، ويف الواليات املتحـدة وحـدها 
ًميلكـــون هاتفـــا حممـــوال ، ووفقـــا إلحـــصائيات الفـــيس بـــوك فـــإن هنـــاك أكثـــر مـــن  ً  مليـــون ٢٠٠ً

مستخدم يـصلون إىل اإلنرتنـت عـن طريـق اهلـاتف احملمـول وأن نـشاط مـستخدمي الفـيس بـوك 
عـــن طريـــق اهلواتـــف احملمولـــة يـــساوي ضـــعف نـــشاط مـــن يـــستخدمونه بغريهـــا ، إضـــافة إىل أن 

 دولـة تعمـل علـى تـرويج خدمـة الفـيس ٦٠ مـشغل للهواتـف احملمولـة يف ٢٠٠هناك أكثـر مـن 
  .)٣:م٢٠٠٨سكيك،(بوك على احملمول 

ًوتطورت اهلواتف احملمولة حىت أصبحت على درجة عالية من التعقيد وكثـريا مـا تكـون   
ًدرجــة التطــور تلــك عائقــا كبـــريا أمــام املــستخدم ، وتقــدمت مـــن جمــرد أجهــزة بــسيطة لتـــشكل  ً

ًحتديا حقيقيا لالستخدام  وبـات احملمـول اجلهـاز الـذي ال غـىن عنـه حيـث ميكـن باسـتخدامه . ً
ىل أي  شــخص يف العــامل مــن أي مكــان يوجــد فيــه الــشخص اآلخــر ، ولــيس هــذا التحــدث إ
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فحــسب بــل أن أجهــزة احملمــول احلديثــة مــزودة بالعديــد مــن الوظــائف وكــل يــوم أجهــزة حممــول 
  .جديدة بإضافات عديدة 

  : اإلنترنت : ًثانيا 
) al network- internatio(اإلنرتنــت كلمــة خمتــصرة ملــا يعــرف باللغــة اإلجنليزيــة   

ًومعناها شبكة املعلومات العاملية اليت ترتبط فيها جمموعة شبكات مع بعضها بعضا يف العديد 
من الدول عن طريق اهلاتف واألقمار الصناعية ، ويكن هلا القدرة على تبادل املعلومات بينها 

والـــيت تـــستطيع ختـــزين ) Server(مـــن خـــالل أجهـــزة حاســـوب مركزيـــة تـــسمى باســـم اخلـــادم 
 األساســية فيهــا والــتحكم بالــشبكة بــصورة عامــة كمــا تــسمى أجهــزة احلاســوب الــيت املعلومــات

ــزة املــــستخدم  ــتخدام تقنيــــات ) Users(يــــستخدمها الفــــرد باســــم أجهــ ــك باســ ، ويكــــون ذلــ
ــا  ـــات وختزينهـــ ـــة املعلومــ ــــة تغذيـــــة ومعاجلــ ــي عمليـ ــيت هـــ ـــات الـــ ــــا املعلومــ املعلومـــــات أو تكنولوجيـ

واملـــصورة والـــصوتية ، بوســـاطة تقنيـــات احلاســـب اآليل باســـتخدام املعلومـــات الرقميـــة والنـــصية 
ـــة مرتبطـــة . وتقنيـــات االتـــصال  ـــاك مـــن يـــرى أن تكنولوجيـــا املعلومـــات هـــي ثـــورة معلوماتي وهن

ـــا وتـــسويقها وختزينهـــا واســـرتجاعها وعرضـــها وتوزيعهـــا مـــن خـــالل  بـــصناعة املعلومـــات وحياز
ســتخدام املـــشرتك للحاســـب وســائل تكنولوجيـــة حديثــة متطـــورة وســـريعة وذلــك مـــن خـــالل اال

  .)١٩:م٢٠٠٨مؤسسة الزحف األخضر،(اإللكرتوين ونظم االتصال االحديثة 
ًوقد تزايدت أمهية اإلنرتنت مؤخرا وزادت معهـا قـدرتنا املعلوماتيـة والتفاعليـة حـىت دعـا   

ـــا ، وميكـــن أن حتـــل حمـــل وســـائل اإلعـــالم  بعـــضهم إىل أن تعـــد وســـيلة اتـــصال جديـــدة يف ذا
ً وإن كــان بعــضهم مــا زال مــرتددا يف قبــول هــذه الرؤيــة ويف وقــت يواجــه فيــه أســاتذة التقليديــة

ًالصحافة واإلعالم حتديا جديدا يتمثل يف كيفية دمج اإلنرتنت ضمن مقررات علـوم الـصحافة  ً
واالتــصال اجلمــاهريي ، واإلنرتنــت شــبكة ضــخمة مــن شــبكات احلاســوب املمتــدة عــرب الكــرة 

مليون فرد من أحناء ) ٧٥٠(يستخدم الشبكة يف هذه األيام أكثر من األرضية بدوهلا كافة إذ 
ًالعــامل وهــي اتفاقيــة عمالقــة بــني ماليــني احلواســيب لالرتبــاط مــع بعــضها بعــضا ، وهلــذا يطلــق 
ًعليها شبكة الشبكات وهي شبكة عاملية مفتوحة جتعل املشرتك قادرا على الوصول إىل آالف 

ــ ــة يف جمـــ ــد أبـــــرز املــــصادر واخلــــدمات املختلفــ ــفها أحــ ال املعلومــــات ، وشــــبكة اإلنرتنـــــت بوصــ
ــم  ــدة يف حجـــ ــدث صــــيحة جديـــ ــامل أحـــ ـــات الدوليـــــة يف العــ ـــبكة املعلومــ ــال شـ ـــات يف جمـــ التقنيـ
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املعلومات املقدمة إىل اإلنسان بكلفة أقل ووقـت أقـصر وإجنـاز أكـرب وأصـبحت تتمتـع جباذبيـة 
ا هلـم مثـل الربيـد اإللكـرتوين ونقـل ًعالية بني كل فئات املستخدمني نظرا للخدمات اليت تنتجه

ـــع االفرتاضــــي والتجــــارة  موعــــات املختــــصة والواقـ ـــار وا ــة واألخبـ ــات والــــشبكة العنكبوتيــ امللفــ
  .اإللكرتونية واالتصال باهلاتف عرب اإلنرتنت 

ايـة القـرن    ا سـنوات  وفرضت التغريات االجتماعية والعلمية والتكنولوجيـة الـيت شـهد
ــل وظهــــرت احلاجــــة املاضــــي ، وبــــدايات ا تمــــع ككــ لقــــرن احلــــايل تغــــريات كثــــرية يف األســــرة وا

الستخدام شـبكة اإلنرتنـت ملـا هلـذه الـشبكة مـن أمهيـة وفوائـد يف جمـاالت احليـاة املختلفـة والـيت 
  :)٤٢:م٢٠٠٤إبراهيم، (أمهها 
  ــد اإللكــــرتوين ــــت إلرســــال الربيــ تــــستخدم الــــشركات مبختلــــف أنــــشطتها شــــبكة اإلنرتن

  .اعلية مع العمالء والزبائن املنتظرينواستقباله بف
  ــال ــحاب األعمـــ ـــد مـــــن أصـــ ــذبت العديــ ـــالت التجاريـــــة جـــ ــ ـــشرات وا الـــــدوريات والنــ

لإلطالع واالنتشار من خالل اإلعالن فيهـا حيـث يـوفر العديـد منهـا اجلديـد يف عـامل 
 .الصناعة والتجارة

 تطـــوير ودعـــم العديـــد مـــن الـــشركات الفنيـــة والتقنيـــة املتخصـــصة تـــستخدم اإلنرتنـــت لل
 .مشرتكيها وإمدادهم بالربامج اجلديدة

  ًنظرا لألعداد الضخمة من الشركات واألفراد املرتبطة باإلنرتنت فهي تعد قـوة تـسويقية
ـــــة  ـــر بـــــاملوردين وباألســـــواق احملليـــــة والدولي ـــــة االرتبـــــاط املباشــ ـــة فعالـــــة مـــــن ناحي ــ وإداري

 .وباملشرتكني
 إن مل يكـــن مــن املـــستحيل احلـــصول تــوفر اإلنرتنـــت قــوة دعـــم وتطـــوير ســريعة يـــصعب 

 .عليها وذلك من خالل املناقشات اجلماعية اليت توفرها الشبكة
  انيـة الـيت يوفرهـا خمتلــف عـشرات اآلالف مـن الـربامج والبحـوث واملقــاالت والتقـارير ا

 .اجلهات سواء أكادميية أم جتارية أم أفراد من ذوي االختصاصات املختلفة
 ليف اســـتخدام بـــرامج تبـــادل الوثـــائق اإللكرتونيـــة عاليـــة حـــىت وقـــت قريـــب كانـــت تكـــا

وتستخدمها بشكل حمدود شركات ذات االنتشار بغرض تبادل أوامر الشراء واملخازن 
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وأوامر الـشحن والعديـد مـن املعـامالت التجاريـة واملاليـة ، وذلـك ملوثوقيـة الـربامج لنقـل 
 .هذا النوع من البيانات

 دل األحبــاث والتطـوير ومازالـت العديــد مـن اجلهــات أنـشئت االنرتنـت يف األســاس لتبـا
ــــىت  ــة متخصـــــصة يف شـ ــــدم خـــــدمات معلوماتيـــ ــذلك حيـــــث تقـ ـــتفظ بـــ يف اإلنرتنـــــت حتــ

االت تبعا لتخصص اجلهة املقدمة للمعلومات واألحباث  .ًا
  ــادق والــــسياحة ــريان والفنــ ــتعالم واحلجــــز والطــ ــدمات مثــــل االســ تــــوافر العديــــد مــــن اخلــ

لميــة والــدورات التدريبيــة وحالــة اجلــو واملنــاخ العــاملي وأســعار والــسيارات والنــدوات الع
 .)٥٩-٥٨: م٢٠٠٣عليان، (الصرف للعمالت املختلفة

جتمـاعي بـني البـشر يف فـضاء ًشهد العامل يف الـسنوات األخـرية نوعـا مـن التواصـل االو  
مسي هذا و, قرب املسافات بني الشعوب وألغى احلدود وزاوج بني الثقافات, إلكرتوين افرتاضي

وتعـــددت هـــذه الـــشبكات , )جتمـــاعيشـــبكات التواصـــل اال(النـــوع مـــن التواصـــل بـــني النـــاس 
ًولعبت األحداث السياسية والطبيعية يف العامل دورا بارزا , واستأثرت جبمهور واسع من املتلقني ً

ــذه الــشبكات ًوباملقابــل كــان الفــضل أيــضا هلــذه الــشبكات يف إيــصال األخبــار , يف التعريـف 
األمــر الــذي ســاعد يف شــهرة , يعة والرســائل النــصية ومقــاطع الفيــديو عــن تلــك األحــداثالــسر

  : واليوتيوب, تويرت, الفيس بوك وانتشار هذه الشبكات وأمهها
  : الفيس بوك موقع -١

ًهو شـبكة اجتماعيـة اسـتأثرت بقبـول وجتـاوب كبـري مـن النـاس خـصوصا مـن الـشباب   
ا يف شــباط عــام وهــي ال تتعـدى, يف مجيـع أحنــاء العــامل  حــدود مدونــة شخــصية يف بدايـة نــشأ

ــة) هارفـــارد(يف جامعـــة ) ٢٠٠٤( ــر يف , يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيــ مـــن قبـــل طالـــب متعثــ
حمـصورة يف بـدايتها يف نطــاق ) الفـيس بـوك(وكانـت مدونتــه , )مـارك زوكـربريج(الدراسـة يـدعى 

ومل خيطـر ببالـه هـو ,  برجمـة الكمبيـوتر الطالب املهووس يف.)زوكربريج(اجلامعة وحبدود أصدقاء 
فتخطـــت , ًوصــديقني لـــه إن هــذه املدونـــة ســتجتاح العـــامل االفرتاضــي بفـــرتة زمنيــة قـــصرية جــدا

ا حـــدود اجلامعـــة وانتـــشرت يف مـــدارس الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة املختلفـــة وظلـــت , شـــهر
ــا كانــت يف زيــادة مــستمرة يت قــال عنهــا مؤســسها والــ. مقتــصرة علــى أعــداد مــن الــزوار ولــو أ

 الـذي تفكـر اجلامعـة يف ,لقد أضحى كل منا يتكلم عن الفيس بـوك العـام): "مارك زوكربريج(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


.  أظــن أنــه مــن الــسخف أن يــستغرق األمــر مــن اجلامعــة ســنتني مــن أجــل تنفيــذ ذلــك,إنــشائه
  . "وجدت أن بإمكاين تنفيذه أفضل منهم ويف أسبوع واحد

 األخــرى الــيت ســبقتها مثــل االجتماعيــةًيــزا علــى املواقــع  مل حتقــق مت هــذه املدونــةإال أن  
حيث حقق القائمون على املوقع إمكانيـات , )٢٠٠٧(حىت عام , غريهو) ماي سبيس(موقع 

 إتاحـة فرصـة للمطـورين ممـا زادت هـذه اخلاصـية مـن شـهرة موقـع ,جديدة  هلذه الشبكة ومنهـا
وجتاوز عدد , ريكية إىل كافة دول العاملحبيث جتاوز حدود الواليات املتحدة األم, الفيس بوك

ـــن متــــوز  ــار شــــخص) ٢٠١٠(املــــسجلني يف هــــذه الــــشبكة يف األول مـ ــا , النــــصف مليــ ــ يزور
ويعلقـون علــى مـا ينــشر يف , باسـتمرار ويتبـادلون فيمــا بيـنهم امللفــات والـصور ومقـاطع الفيــديو

م من آراء وأفكار ومواضيع متنوعة وجديدة ًشاركة الفعالة وغالبا يضاف إىل ذلك امل, صفحا
   .ما تكون يف احملادثات والدردشات

ًوحتتـل شـبكة الفـيس بـوك حاليـا مـن حيــث الـشهرة واإلقبـال املركـز الثالـث بعـد مــوقعي   
وأصبح , مليون شخص) ٨٠٠( وبلغ عدد املشرتكني فيها أكثر من ،)غوغل ومايكروسوفت(

وتقــدر , ادسة والعــشرين مـن عمــره وهــو يف الـس،مؤسـس الفــيس بـوك أصــغر مليـاردير يف العــامل
ـــه , مليـــار دوالر) مخـــسة عـــشر(قيمـــة الفـــيس بـــوك أكثـــر مـــن  وهنـــاك تقـــدير تـــشري إىل أن قيمت

ــت  ــامل األخــــرية وخــــصوصا ثــــورات –ارتفعــ ً ارتباطــــا بأحــــداث العــ  إىل –اآلن ) الربيــــع العــــريب(ً
  .  مليار دوالر أمريكي) مخسة وستني(

 يعمـل علــى تكـوين األصــدقاء ويــساعدهم عياجتمــاالفــيس بـوك موقــع تواصـل ويعتـرب   
 علـى تبـادل املعلومــات وامللفـات والـصور الشخــصية ومقـاطع الفيـديو والتعليــق عليهـا وإمكانيــة 

وقـد وصـل عـدد , ويسهل إمكانية تكوين عالقات يف فـرتة قـصرية, الدردشة الفوريةاحملادثة أو 
ون مــشرتك مــن كافــة أحنــاء مليــ) ٨٠٠(أكثــر مــن , املــشرتكني فيــه بعــد ســت ســنوات مــن عمــره

أن , االجتماعيــةوكمـا هـو معـروف يف الكثـري مـن الوسـائل اإلعالميـة ووسـائل التواصـل , العـامل
وهنـاك مـن اسـتفاد منـه للتواصـل بالـصور والتعليقـات مـع , هناك من استغله يف اجلانـب الـسيئ

  .أصدقائه يف شىت أحناء العامل
عمالقـة يـشارك فيهـا اجلميـع كمهرجـان  مدونـة  الفيس بوك عبارة عنأنويرى البعض   

ًجيب أال يكون الكاتـب أو املثقـف منعـزال أو وحيـدا أو . ملون مضيء للحياة الفكرية واألدبية ً
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ًمغرتبــا يف ذاتــه أو يف حميطــه أو يف جمتمعــه، بــل جيــب أن حيلــق يف فــضاء التواصــل حماطــا باحملبــة  ً
 .. هــذا علــى إبداعــه وحياتــه عامــةحــىت يبــدع أكثــر، وحــىت يزيــد التفــاؤل لديــه وبــذلك يــنعكس

اللغــة املتداولــة تتــأرجح بــني الشخــصي واألديب والنقــدي، لكــن اجلــو العــام مــرح وتــسوده روح و
الــصداقة وحــب احليــاة، فالكــل ميــد أذرعــه للكــل، مــا عــدا بعــض األمــور الــسلبية البــسيطة الــيت 

ً دخـيال ال يفقـه أدب فالبعض يعترب. ميكن التعامل معها حبزم وفق قوانني وضوابط الفيس بوك
احلــوار أو األخــوة، والـــبعض ميــزج الشخـــصي بــاملهين، وهكــذا يـــتم التعامــل مـــع هــؤالء بـــصرامة 

  .  " واإلجيابية وهذا أمر مهماالحرتاموحزم حىت ال يتشوه أو يتأثر اجلو العام وال تقل نسبة 
, كـن إغفاهلـاًإال أن هناك إشكالية تلفت نظـر رواد الفـيس بـوك وتقلقهـم أحيانـا وال مي  

, والتعليقات اليت يـدونوها يف هـذه الـصفحة, وهي أن األصدقاء الذين يزورون صفحة املشرتك
ــا أحيانــا تـصبح حمــط نفــور وانزعــاج الــبعض مــن رواد الفــيس , ًوالكثـري مــن املواضــيع الــيت يرفقو

ا جتري دون موافقة صاحب الصفحة ويف أغلب األحيان دون علمه. بوك   .ًخصوصا وأ
فكــرة الفــيس بــوك يف إمكانيــة التقــاء األصــدقاء القــدامى وكــذلك األصــدقاء لخص وتــت  

ــاء والتطــــورات معهــــم, اجلــــدد ــادل املعلومــــات وآخــــر األنبــ ــزات األخــــرى , وتبــ ــافة إىل امليــ باإلضــ
 القول أن الفيس بوك يقدم جمموعة مـن وباالستطاعة, كتبادل الصور ومقاطع الفيديو وغريها

وهــي خاصــية يتيحهــا الفــيس :  تتمثــل بالدرجــة األوىل يف الرســائل,اخلــدمات األساســية لــزواره
كـذلك بإمكـان أي شـخص لديـه صـفحة , بوك بشكل مبسط وسـهل للغايـة لكـل األصـدقاء

ويرغـب حبـضور أو , شخصية علـى الفـيس بـوك أن يثبـت املناسـبات اهلامـة الـيت ختـصه وعائلتـه
الــذين , اء اجليــدين وكــذلك الــسيئنيًوتثــار كثــريا مــسألة األصــدق. مــشاركة األصــدقاء معــه فيهــا

فبإمكـان صـاحب الـصفحة أن يـضيف مـن , حيتلون صفحة املستخدم وهي ال تستحق اإلثارة
  ". وبذلك ال تكون هناك أية مشكلة،يريد وحيذف من ال يريد من القائمة

ومــن اخلــدمات الــيت يقــدمها الفــيس بــوك هــي إمكانيــة تكــوين ألبومــات صــور خاصــة   
ومـن يرغـب يف . ويكون متاح لألصدقاء اآلخرين اإلطـالع عليهـا,  وأصدقائهباملشرتك وعائلته

وباإلمكــان اللعــب فيهــا , التــسلية فتوجــد يف شــبكة الفــيس بــوك اآلالف مــن األلعــاب املــسلية
ـا , ومل تغفل صفحة الفـيس بـوك قـضايا اإلعالنـات. ًمنفردا أو ضمن جماميع من األصدقاء أل

وهـــذا مـــا يتيحـــه , ذا كانـــت تعـــرض بـــشكل شـــيق ومتطـــورفكيـــف إ, مهمـــة للكثـــري مـــن النـــاس

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ا. الفيس بوك ملستخدميه ًوقدمت الفيس بوك دليال خاصا   من التطبيقات نييتضمن املالي, ً
إمكانية إضـافة روابـط , ًويقدم الفيس بوك خدمات أخرى أيضا وهي. ألغراض كثرية ومتنوعة
مهنيـة وثقافيـة رمبـا تـستهوي املـستخدم ومواقـع , مواقع الفيديو املفضلة: مهمة للمستخدم مثل

  .وتسرتعي انتباهه
ولكـن ميكـن يف , ًوال ميكن التوقف عندها مجيعا, ًإن خدمات الفيس بوك كثرية جداف  

فهــي فكـــرة جديـــدة تفتقــر إليهـــا الكثـــري مـــن , ايــة احلـــديث التوقـــف عنــد خدمـــة املالحظـــات
ــا الفــيس بــوك, املواقــع اصــية مبثابــة مفكــرة يــسجل فيهــا حيــث تكــون هــذه اخل, ويكــاد ينفــرد 

والفـيس بـوك الـذي كـان يعـين يف بدايـة . صاحب الصفحة الشخصية أهـم مواعيـده وارتباطاتـه
وأكـرب مواقــع التواصــل , أصـبح اليــوم مــن أضـخم املؤســسات التجاريــة, )الــدفرت الــورقي(ظهـوره 

ًالحا فعـــاال خاصــة وأنـــه أصــبح ســ, وال ميكــن يف الوقــت احلاضـــر االســتغناء عنــه, االجتماعيــة ً
لــيس يف , وفــضح األنظمــة الدكتاتوريــة, وبــث األفكــار الثوريــة, للتواصــل والتجمــع والتحــريض

وأصــبح الفــيس بــوك أحــد ألــد األعــداء وأهــم , وإمنــا يف مجيــع أحنــاء العــامل, العــامل العــريب فقــط
م, املعامل نعـه وم, اليت يوجه إليها احلكام الطغـاة حقـدهم وغـضبهم عـن طريـق حجبـه يف بلـدا

-٧٢هــ،١٤٣١األمحـري،(من أداء دوره الكبري واملتميـز يف فـضح أنظمـتهم املـستبدة والفاسـدة
٧٣ (.  
 : تويتر موقع -٢

ـــرب تـــوتري    ـــيت انتـــشرت يف الـــسنوات , االجتمـــاعيهـــو أحـــدى شـــبكات التواصـــل يعت ال
ًولعبــت دورا كبــريا يف األحــداث الــسياسية يف العديـد مــن البلــدان, األخـرية طقــة وخاصــة يف من, ً

ًلعبـت دورا ,  مواقـع رئيـسيةةوتصدرت هذه الشبكات يف اآلونة األخرية ثالثـ, الشرق األوسط
ــا يــــسمى  ًمهمـــا جــــدا يف أحــــداث مــ ــريب (بثــــوراتً ــيس بــــوك: (وهــــي) الربيـــع العــ  –  تــــويرت– فــ

وأختذ مـن العـصفورة , )التغريد(الذي يعين ) تويت( أمسه من مصطلح )تويرت(وأخذ ). يوتيوب
) ١٤٠( إرسـال رسـائل نـصية قـصرية ال تتعــدى لمغـردين خدمـة مـصغرة تـسمح لوهـو, ًرمـزا لـه

ًوجيوز للمرء أن يسميها نصا موجزا مكثفا لتفاصيل كثرية, ًحرفا للرسالة الواحدة ًً".  
ــساب يف موقــــع تـــويرت أن يتبــــادل مــــع أصـــدقائه تلــــك    التغريــــدات وميكـــن ملــــن لديـــه حــ

م الش, )التويتات( أو يف حالـة دخـوهلم علـى صـفحة , خصيةمن خالل ظهورها على صفحا
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إمكانيــة الــردود , تــويرت خدمــة التــدوين املـصغرة هــذهشـبكة وتتــيح , املـستخدم صــاحب الرســالة
عـــرب ) RSS(كـــذلك أهــم األحـــدث مــن خـــالل خدمــة , والتحــديثات عــرب الربيـــد اإللكــرتوين

  ).SMS(الرسائل النصية 
ــام أ) تـــويرت(كانـــت بــــدايات مــــيالد هـــذه اخلدمــــة املــــصغرة    عنــــدما , )٢٠٠٦(وائــــل عــ

, األمريكيــة علــى إجــراء حبــث تطــويري خلدمــة التــدوين املــصغرة) Obvious(أقــدمت شــركة 
ـا اسـتخدام هـذه اخلدمـة لعامـة النـاس يف أكتـوبر مـن نفـس العـام , مث أتاحت الشركة املعنيـة ذا

بعــد , صغرةباعتبــاره خدمــة حديثــة يف جمــال التــدوينات املــ, ومــن مث أخــذ هــذا املوقــع باالنتــشار
ـا بفـصل هـذه اخلدمـة املـصغرة عـن الـشركة األم ًواسـتحدثت هلـا أمسـا , ذلك أقدمت الشركة ذا

  ).٢٠٠٧(وذلك يف أبريل عام ) تويرت(ًخاصا يطلق عليه 
 ال يقــل أمهيــة عــن الفــيس بــوك ويعتــرب املنــافس اجتمــاعين تــويرت هــو موقــع تواصــل فــإ  
م برسـالة ,ن املغردين مويقدم خدمة مصغرة ملستخدميه, األكرب له  متكنهم من إرسـال حتـديثا

م اخلاصةًاحرف) ١٤٠(ال تزيد على  ا وكتابة ,  للرسالة الواحدة إىل صفحا وميكن للزوار قراء
  ".ًويتميز تويرت بسرعة إيصال املعلومات خصوصا اإلخبارية, الردود عليها

اية عام و   تـويرت إىل أكثـر مـن  املغـردون الـذين يـستخدمونوصل عـدد ) ٢٠١٠(حىت 
حيث ال يتطلب األمر ,  يف هذه املدونة املصغرةاالشرتاكوذلك لسهولة , غردمليون م) ٢٠٠(

ويصبح للمستخدم بعـد ذلـك ملـف حبـسابه , سوى فتح حساب على املوقع الرئيسي يف تويرت
برتتيـــب زمــين تتمحـــور حـــول , وتبـــدأ التحــديثات بـــالظهور علـــى صــفحته اخلاصـــة, الشخــصي
وكلمـا حـدث املـستخدم صـفحته كلمــا , ًحرفــا) ١٤٠(ضـمن , )مـاذا تفعـل اآلن(دد سـؤال حمـ

  .تلقى حتديثات جديدة من األصدقاء
ًبالرغم من أن اإلنرتنت واإلعالم احلديث والتطورات التكنولوجية تطرح دائما العديد و  

ـا ارتبا, من املواقع املنافسة إىل تويرت ًطـا وثيقـاإال أن مـستخدمي هـذه املدونـة ارتبطـوا  حبيـث , ً
  . عن التغريد يف تويرتاالستغناءال ميكنهم 

ًمعرفــة مــا يقــوم بــه أصــدقائهم دائمــا : يــوفر تــويرت ملــستخدميه إمكانيــات عديــدة منهــاو  
ــي اإلجابـــات ،ويف أي وقـــت ــيلة لطـــرح التـــساؤالت علـــى األصـــدقاء وتلقـ ـــه أســـرع وسـ  كمـــا أن

ًإرسال األخبار اهلامة جدا والسريعة واحمليطة باإلضافة إىل أنه يتح للمستخدم إمكانية , الفورية
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ويف الوقــت ذاتــه يــتح تــويرت للمــستخدمني . ًبــه كاالســتغاثة أو اإلخبــار عــن حــادث مهــم جــدا
ــا ــة كـــل أحـــداث العـــامل اهلامـــة فـــور وقوعهـ ـــه , متابعـ ًويـــستطيع املـــستخدم أيـــضا معرفـــة مـــا يفعل

ًويقــدم موقــع تــويرت تعريفــا . مأصــدقاءه ومعارفــه الــذين يهمــه أمــرهم ومتابعــة أخبــارهم وشــؤو
خدمـة تـساعد األصـدقاء وأفــراد العائلـة وزمـالء العمـل علـى التواصـل وإدامــة : "ًمقتـضبا لـه بأنـه

مـاذا تفعـل : عرب تبادل أجوبة سـريعة ومعتـادة لـسؤال واحـد بـسيط هـو, ً بعضا ببعضاالتصال
  "اآلن؟

ل األخبــار واألحــداث ممــا الشــك فيــه أن تــويرت قــد أثبــت بأنــه األفــضل يف ســرعة نقــو  
مثــال علــى ذلـك اخلــرب الــذي تداولــه العــامل أمجــع يف مطلــع , سـاعة وقوعهــا ومــن موقــع احلــدث

حـادث اهلبـوط : "ًالذي أرسله أحد مستخدمي تويرت مرفقـا بـصورة للخـرب عـن, )٢٠٠٩(عام 
ـــر  ـــة علـــى ســـطح  /  ينـــاير١٨يـــوم ) اهلـــد ســـون(االضـــطراري لطـــائرة اخلطـــوط اجلويـــة األمريكي

  . "ون الثاينكان
فمــن ميزاتــه يعلمــك بــاخلرب حــال وقوعــه , ميــزات وعيــوب واضــحة) تــويرت (لــشبكةأن و  

م, ومن موقع احلدث تم  وتـستطيع مـن , كما أنه يضعك يف معرفة دائمة عن أخبار الذين 
ًويتيح أيضا إقامـة عالقـات , خالله احلصول على االستشارة واالستفادة من جتارب األصدقاء

ــاالت وخاصــة تلــك الــيت صــداقة جديــ دة وإجــراء حــوارات مــع أنــاس مــشهورين يف خمتلــف ا
اليت ترتبط , إضافة إىل إمكانية احلصول على خالصة وافية ملا تنشره املواقع اإللكرتونية, مك

ومـع كـل ذلـك فـإن تـويرت ال خيلـو مـن النـواقص والعيـوب . ا مباشرة أو من خـالل أصـدقائك
ــدمت, العديــــــدة ــأيت يف مقــــ ـــشائعاتيــــ ـــسريع للـــ ـــرتويج الـــ ــال , ها الـــ ــــة بانتحــــ ـــاءات الكاذبــ واإلدعـــ

وقــد حيتـــوي تــويرت يف بعـــض األحيــان علـــى صــور خاصـــة ال تليــق بالـــذوق , شخــصيات ومهيـــة
خبـوش وحـسام، ("كما وأن الـبعض يلجـأ يف اسـتخدام تـويرت يف أمـور ضـارة وغـري مفيـدة, العام

 .)٤٤-٤٣م٢٠٠٩
  : اليوتيوب-٣

والــذي اســتطاع بفــرتة زمنيــة قــصرية ,  الــشهريةاالجتماعيــةاقــع هــو أحــد املو: اليوتيــوب  
دوره املتميـز يف يف ًوخـصوصا , االجتمـاعياحلصول على مكانة متقدمة ضمن مواقـع التواصـل 

ـــيت جـــرت ووقعـــت يف أحنـــاء خمتلفـــة مـــن العـــامل منهـــا ـــة : األحـــداث األخـــرية ال الكـــوارث الطبيعي
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موقع ملقاطع الفيديو : أن اليوتوب هوو.  الشعبيةوالتحركات واالنتفاضات اجلماهريية والثورات
, يتـــيح إمكانيـــة التحميـــل عليــه أو منـــه لعـــدد هائـــل مـــن مقـــاطع الفيـــديو, )غوغـــل(متفــرع مـــن 

وتـستفيد منـه وسـائل اإلعـالم بعـرض , ًوهناك أعداد كبرية للمشرتكني فيـه ويـزوره املاليـني يوميـا
كمـا يـستفيد مرتـادي , ن احلـصول عليهـااليت مل تـتمكن شـبكات مراسـيلها مـ, مقاطع الفيديو

الفــيس بــوك مـــن مقــاطع الفيــديو الـــيت تتعلــق باالنتفاضــات اجلماهرييـــة يف كــل البلــدان العربيـــة 
ويعتـرب اليوتـوب مـن شـبكات التواصـل , والشرق األوسط وعرضها على صفحات الفيس بـوك

ًيـشهد موقـع اليوتيـوب إقبـاال كبـريا مـن الـشباب و و. اهلامةاالجتماعية ًاملـراهقني خـصوصا ومـن ً
ًويعتــرب موقـع اليوتيــوب موقعـا غــري رحبيــا خللـوه تقريبــا مـن اإلعالنــات, اجلنـسني ً إال أن الــشهرة , ً

ًالـيت وصــل إليهـا املوقــع تعــد مكـسبا كبــريا هلــؤالء الثالثـ حبيــث ,  الــذين قــاموا بإنـشائه وتأسيــسهةً
ــالم الفيــــديو صعيد الشخــــصي أو إن كانــــت علــــى الــــ, أصــــبح اليوتيــــوب أكــــرب مستــــضيف ألفــ

وأصبح يرتدد أسم اليوتيوب عندما تذكر أمساء الشركات التكنولوجية الكربى , شركات اإلنتاج
ًواليت حتتل موقعا مهما علـى شـبكة اإلنرتنـت, الفاعلة على الصعيد العاملي م، ٢٠١٠حـسن، (ً

١٣٦(.  
  : الدش : ًثالثا 

رضي فهو يعمل بطريقة يشبه إىل حد كبري البث األ) Dish) (الدش(البث الفضائي   
ــلكية لتـــصل الـــربامج التلفزيونيـــة إىل املـــستقبل عــــن طريـــق موجـــات املـــذياع وتعـــد تقنيــــات  السـ
األقمار الصناعية املوجودة يف الفضاء اخلارجي مركـز هـذا النـوع مـن البـث علـى مـدار سـاعات 

رســال ، مركــز الــربامج ومركــز اإل: اليــوم ، والبــث الفــضائي حيتــاج خلمــسة عناصــر أساســية هــي 
، وآخــر مكــون لنظــام ) الريــسيفر(، وجهــاز االســتقبال ) الــدش(وقمــر البــث وطبــق االســتقبال 

إعــادة تكــوين البــث : اســتقبال البــث الفــضائي هــو الريــسيفر الرقمــي ، ولــه أربــع وظــائف هــي 
املـــشفر ، وفـــك شـــفرة اإلرســـال ، وحتويـــل املوجـــات الرقميـــة إىل موجـــات عاديـــة حـــىت يـــتمكن 

  .ي من عرضها ، وفصل القنوات املتصلة عن بعضها يف حزمة البث نفسهاالتلفاز العاد
ًولقــد غـــري البـــث الفــضائي مفهـــوم احلـــدود القوميــة وبـــات هـــذا املفهــوم خمتلفـــا يف ظـــل   

االنكــشاف الــذي ســببه البــث املباشــر عــرب القنــوات التلفزيونيــة الــيت مل يعــد هنــاك مكــان بعيــد 
ــا ، وأصـــبح التلفـــاز وســـيلة ع ًظيمـــة جـــدا تـــستخدم يف إحـــداث كثـــري مـــن التغـــريات بالنـــسبة هلـ

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ـــسياسية ، حـــىت أنـــه أصـــبح منافـــسا رئيـــسا للوالـــدين يف  ــة وال ًاالجتماعيـــة واالقتـــصادية والثقافيـ ً
ــسا للمدرســــة  ــة ، ومنافــ ــد املختلفــ ـــيم والعــــادات والتقاليــ ــاء وتعلــــيمهم القـ ــ ًتــــشكيل ســــلوك األبن

فيــة األخــرى ، وهــذا مــا دعــا فريــق مــن كمؤســسة تربويــة رمسيــة وللمؤســسات االجتماعيــة والثقا
املـصلحني والرتبـويني لـرتويض التلفزيـون وترشـيد مـشاهدته ملــا لـه مـن تـأثري سـليب علـى الــشباب 
م وقـــيمهم االجتماعيـــة واألخالقيـــة ، وتأخـــذ اللغـــة الـــيت هـــي أداة  واألبنـــاء وســـلوكهم واجتاهـــا

  : االتصال والتفاهم األساسية بني الناس الشكلني اآلتيني 
  ).منطوق ومكتوب(اتصال لفظي ) أ

  .)٢٣:م١٩٩٥الدعيلج،) (لغة اإلشارات وأعضاء اجلسد(اتصال غري لفظي ) ب
ــاج    وتتــــضح أوجــــه الــــشبه بــــني االتــــصال اللفظــــي وغــــري اللفظــــي يف أن كليهمــــا مــــن نتــ

ًاإلنـــسان نفـــسه ، وأن كليهمـــا يـــستخدمان رمـــوزا هلـــا معـــان يفهمهـــا اإلنـــسان يف أثنـــاء عمليـــة 
ًالتفاعل االجتمـاعي ، وأن لعمليـة التنـشئة والتطبيـع االجتمـاعي دورا مهمـا وأساسـيا التواصل و ً ً

ما خيتلفان بعضهما عن بعض يف األمور اليت يبينها اجلدول اآليت   :لتعلم كل منهما على أ
  )١(جدول رقم 

  الفرق بين االتصال اللفظي واالتصال غير اللفظي
  االتصال غري اللفظي  االتصال اللفظي

  .ًستخدم رموزا على شكل كلمات منطوقة ومكتوبةي
  .تتحكم فيه قواعد اللغة

  . مقصور على ثقافة واحدة 
  . حيمل معاين حمددة 

  .يعلم يف مراحل متأخرة من احلياة
  .يأيت بعد االتصال غري اللفظي

  .ميكنه مناشدة العواطف واستمالتها

  .ًيستخدم رموزا على شكل إشارات وحركات وتعبريات.١
  .تحكم فيه العوامل البيولوجيةت.٢
  .ًعاملي وليس قاصرا على ثقافة معينة.٣
  .حيمل معاين عديدة وخمتلفة بني الثقافات.٤
  .يعلم منذ الوالدة مباشرة.٥
  .يسبق االتصال اللفظي.٦
  .ًأصدق تعبريا ويناشد العواطف بقوة.٧

فظــي وغــري ولكــي يــنجح اإلنــسان يف عمليــة االتــصال عليــه أن يــستخدم االتــصال الل  
وإن عمليـة االتـصال .اللفظي بفعالية حـىت يـستطيع التعبـري عـن أفكـار ومـشاعره بـشكل أفـضل

ــاين  ــات ومعـ ــن شـــخص ) رســـالة(يف أبـــسط صـــورها هـــي نقـــل فكـــرة أو معلومـ إىل ) مرســـل(مـ
ختتلـف بـاختالف املواقـف ، وتنتقـل الرسـالة ) قناة اتـصال(عن طريق معني ) مستقبل(شخص 

 شــكل رمـــوز مفهومــة ، ومتفـــق عليــه بينـــا املرســل واملـــستقبل أو رمـــوز عــرب قنـــاة االتــصال علـــى
تمع أو يف احلضارة الـيت تتـضمنها ، وقـد تـصل الرسـالة سـليمة ويفهمهـا املـستقبل  شائعة يف ا
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ًفهما صحيحا ويتقبلها ويتصرف حياهلـا حـسب مـا يتوقعـه املرسـل ، وتعـد عمليـة االتـصال يف  ً
لة إىل املستقبل ولكنه ال يفهمها أو ال يتقبلها ، ومن مث ال هذه احلالة ناجحة وقد تصل الرسا

يتصرف بالنسبة هلا كما يرجو املرسل ، ويف هـذه احلالـة فـإن عمليـة االتـصال تعـد غـري ناجحـة 
، ورمبا ال تصل الرسالة على اإلطالق لسبب أو آلخر ، أو قد تصل ناقصة أو مشوشة وهذه 

ــا ويرجـــع فـــضل  ـــة االتـــصال إىل عنـــصر أو أكثـــر مـــن عناصـــر ًاالحتمـــاالت موجـــودة دائمـ عملي
عملية االتصال ولكن من املمكن أن يتحقق املرسل من نتيجـة رسـالته عـن طريـق إرجـاع األثـر 
ًأو ما يسمى التغذية الراجعة ، واملقصود بـذلك أن حيـاط املرسـل علمـا مبـا يرتتـب علـى رسـالته 

ومل تـصل إليـه أو وصـلت ناقـصة أو من آثار عند املستقبل أو إذا ما ضلت سـبيلها لـسبب مـا 
مــشوشة ويكــون مــسار إرجــاع األثــر عكــس مــسار عمليــة االتــصال األصــلية ، أي تكــون مــن 

ا   .املستقبل إىل املرسل ووظيفتها تصحيح املفاهيم عند املستقبل أو إقناعه 
  : مفهوم الحوار 

م بينهمــا نــوع مــن احلــديث بــني شخــصني أو فــريقني يــتم فيــه تــداول الكــال" حلــوار هــوا  
حــدمها عــن اآلخــر ويغلــب عليــة اهلــدوء والبعــد عــن اخلــصومة أبطريقــة متكافئــة فــال يــستأثر بــه 

  .)٥٦:م٢٠٠٤فادن،  ("والتعصب
حمادثــة بــني شخــصني أو فــريقني حــول موضــوع حمــدد لكـــل "احلــوار بأنــه كمــا يعــرف   

ن تطــابق منهمــا وجهــة نظــر خاصــة بــه هــدفها الوصــول إىل احلقيقــة أو إىل أكــرب قــدر ممكــن مــ
وجهات النظر بعيدا عـن اخلـصومة أو التعـصب بطريـق يعتمـد علـى العلـم والعقـل مـع اسـتعداد 

  .)١٩: م ٢٠٠٧زايد،  ("كال الطرفني لقبول احلقيقة ولو ظهرت على يد الطرف اآلخر
طرفـان أو أكثـر عـن طـرق الـسؤال بـني تناول احلديث " بأنه احلوار زمزمي كما يعرف   

ملوضـوع أو اهلـدف فيتبـادالن النقـاش حـول أمـر معـني وقـد يـصالن إىل واجلواب بـشرط وحـدة ا
زمزمـي ، (" نتيجة وقد ال يقنع أحدمها اآلخر ولكن السامع يأخـذ العـربة ويكـون لنفـسه موقفـا

  .)٣٣: م٢٠٠٢
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  :أهدف الحوار 
فأهداف " ًاحلوار ليس هدفا يف حد ذاته، وإمنا هو وسيلة اإلنسان إىل معاجلة أموره ،   
ار تبدأ من اإلنسان ، وتدور حول شؤونه وقضاياه، وتعود إليه، لئال يفقد احلوار قيمته أي حو

  .)٥٧: م٢٠١١الصديقي، " (وأمهيته ومضمونه
  : )٣٦ :١٤٢٤عبيد، ( وهذه األهداف يرتكز أمهها   

  .تعميق التفاهم بني فئات املتحاورين_ ١
تمــع حـــىت يتــزود الفــرد ب_ ٢ املعــارف واألفكــار والقــيم والعـــادات تبــادل األفكــار بــني أفــراد ا

واألمنـــاط الـــسلوكية املختلفـــة والـــيت ال يعرفهـــا هـــو وهـــي عنـــد اآلخـــرين فيجليهـــا احلـــوار وتتـــضح 
  .الصورة جلية

ــل مــــع تنــــشيط املعلومــــات _ ٣ ــايف مــــن جيــــل إىل جيــ للحــــوار دور فعــــال يف نقــــل الــــرتاث الثقــ
  .وحتديثها

  ).تبادل اخلربات اإلنسانية (  منها نقل التجارب من بيئة إىل بيئة واالستفادة_ ٤
-١٤١: ٢٠٠٩, العبيـد( وتسعى الرتبية على احلوار على حتقيق جمموعة من األهداف وهي 

١٤٣(:  
دف ثقافة احلوار إىل إشاعة روح التسامح اليت تعد من الفضائل : الرتبية على التسامح: أوال

ا الفرد واألمم   .اخللقية اليت يتحلى 
ًبــداء , يهــدف احلـوار إىل تربيــة الفـرد علــى الــسالم مبفهومـة الــشامل: ة علـى الــسالمالرتبيــ: ًثانيـا

ًمــن الــسالم نفــسه  مث مــع احملــيط الــصغري مــن حولــه وهــم أســرته امتــدادا إىل الفــصل الدراســي 
تمع   .فا

تسعى ثقافة احلوار إىل ترسيخ مفهوم املساواة القائم على احـرتام  حقـوق كافـة : املساواة: ًثالثا
  .األفراد دون النظر إىل أسباب االختالف بينهم

تسعى ثقافة احلوار على ترسيخ مفهوم املواطنـة وذلـك تأسـيا مبـا قـام : الرتبية على املواطنة:ًرابعا
  .به الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ـــذيب ســـلوكهم ووســـيلة أداة يكـــون أن ينبغـــي األبنـــاء احلـــوار مـــع إن  لرتبيـــه األبنـــاء، و
م إىلههم، وإرشــادهم والتعــرف وتقوميــه، وتــوجي م، ومــساعد  حــل إىل الوصــول إىل مــشكال
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 علــيهم، وميكــن بلــورة أهــداف احلــوار بــني الوالــدين واألبنــاء علــى لالســتعالءًهلــا، ولــيس هــدفا 
  :النحو التايل

  . تقريب وجهات النظر بني الوالدين واألبناء-١
  .هان لدى أبنائهم والرباحلجة أفكار الوالدين ومنهجهم يف إىل التعرف -٢
  . االستفادة من خربات الوالدين-٣
  .ةسر والصادقة بني الوالدين واألبناء يف األالسليمةتنمية العالقات -٤
تمـــع الـــذي إىل التعـــرف -٥ ـــيت تعـــرب ن معـــايري ا  معتقـــدات الوالـــدين وقيمهمـــا ومعارفهمـــا ال

  .)١٦٧: م ٢٠١١الصديقي،( ينتمون إليه وقيمه
  :للحواراألهمية التربوية 

 ين؛ً احلوار بوصفه أسلوبا تربويا حيزا كبـريا مـن اهتمـام املفكـرين و املـربني املعاصـريأخذ  
 مقدماتــه وآدابــه ومقوماتــه، ضعون فنجــدهم يــ،وذلــك ألثــره الوقــائي و العالجــي االجيــايب املهــم

د مـنهم  العديـامجـعبغية احلصول على املنهج السليم املوصل إىل الثمرة املرجـوة مـن ورائـه، وقـد 
  .على ضرورة احلوار والتفاعل يف اإلعداد اجليد و السليم  لألبناء

 كانـــت األســـرة هـــي املهـــد األول الـــذي حيتـــضن الطفـــل، و الوســـط الرتبـــوي األول وملـــا
الذي ينشأ ويرتعرع فيه، كان من الواجب عليها أن تريب أبنائها على أسلوب احلوار؛ ذلك أن 

اىل إىل نـشأة األبنـاء نـشأة سـوية صـاحلة، فهـو يـساعد علـى احلوار داخلهـا يفـضي بـإذن اهللا تعـ
ًفهم االحتياجات الرتبويـة لألبنـاء، ويـؤدي دورا حيويـا وبـارزا يف تكـوين اجلانـب النفـسي لـدى  ً
الطفـل، فــضال عــن دوره يف دعــم مجيـع جوانــب النمــو األخــرى، كمـا أنــه يعــزز الثقــة يف األبنــاء 

م، مما جيعلهم   . التحديات املستقبليةواجهة أكثر قدرة على مويساعد يف تكوين شخصيا
 مـــن حـــق الـــنشء أن ينـــشأ ويكـــرب يف جـــو مفعـــم باحملبـــة، ويف أســـرة حيكـــم عالقتهـــا إن

 الرتبويـة اجليـدة األسـاليبالتفهم والثقة، وذلك لن يتم إال بالتواصل واحلـوار، ويعـد احلـوار مـن 
ــن اســــتخدامها يف اغلـــب األحيــــان وملختلـــف الطبقــــات و ـــيت ميكـ  األعمـــار كــــل حـــسب مــــا ال

  .يناسبه
بأن حتاور الكبار مع الـصغار يف املنـزل، واحـرتام ) ١٦٠-١٥١:م٢٠٠٨(القرين ويرى

ــسهم،  ــسهم يـــساعد علـــى بـــث الثقـــة بأنفــ ــم وتـــشجيعهم علـــى التعبـــري املـــستمر عـــن أنفـ آرائهـ
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والتغلب على املخاوف اليت تنـشأ عـن شـعورهم بالـضعف والعجـز، لـذا فإنـه مـن املهـم تـدريب 
اشئة على مهارات احلوار يف مراحـل عمريـة مبكـرة، لتنميـة القـدرة علـى التفاعـل االجتمـاعي الن

ــل اجلمــــاعي، واالهتمــــام بــــأمور  لــــديهم وإنــــشاء العالقــــات الطيبــــة مــــع اجلماعــــة، وحــــب العمــ
 حتقيــق التوافــق االنفعــايل لــديهم، وإبعــادهم عــن األنانيــة وحــب لــىاآلخــرين، ممــا يــساعدهم ع
ـــدى الـــذات، وبـــال شـــك فـــإن  األســـرة تعـــد الوســـيط األول لغـــرس العـــادات الـــصحية للحـــوار ل

م    . مهاراته، ويكون عبء ذلك على الوالدين، والكبار- ضمنياولو–األطفال، وإكسا
الفيفــي  بــأن أســلوب احلــوار يف الرتبيـة لــيس وليــد العــصر احلـديث، حيــث يــشري ُويـذكر

ــه ) ٢٤:هــــ١٤٢٧( ـــذ عـــصور ، فقـــد عرفـــوا الطريقــــة إىل اهتمـــام خـــرباء الرتبيـــة اإلســـالمية بـ من
احلوارية ومارسوها وطوروا فيها ما يعرف باملناظرات، واليت تعترب من مميـزات الرتبيـة اإلسـالمية، 

 بأمهيتــه يف دفــع املــتعلم للمــشاركة وطــرح األســئلة نهمًوقــد شــجعوا علــى ممارســة احلــوار، إميانــا مــ
رتام رأيــه، ودفعــه إىل التفكــري والنقــد وإبــداء الــرأي ووجهــات النظــر الــيت تــسهم بفاعليــة يف احــ

ـــم  والتحليــل، والثقـــة بـــالنفس، وهـــو مــا ينـــتج عنـــه حتقيـــق النتــائج اإلجيابيـــة عنـــد املـــتعلم، إال أ
ًحذروا من سوء استخدامه، فوضعوا له شروطا وضوابط جتعل منه أسلوبا فاعال ومثمرا ً ً.  

تم بـالفهم، وأن ملكـة  ابن خلدون بأن الطريقة الصحيحة يف التعليم هي اليتويؤكد  
العلم حتصل باحملاورة واملناظرة ويكون دور املعلم هنا كمشارك ال كملقـن، وقـد مسيـت الطريقـة 

 هي الوسيلة الفعالة اليت حتمل التالميذ على اكتشاف احلقائق ااحلوارية، بالطريقة الفعالة؛ أل
ــسقراطية، أل ــة الــــ ــــضا بالطريقــــ ـــسمى أيـ ــا تـــ ــــسهم، كمــــ ـــات بأنفــ ــــتعملها واملعلومــ ـــن اســ ن أول مـــ

الفيلـــسوف ســـقراط، عـــن طريـــق طـــرح األســـئلة علـــى تالميـــذه، وعلـــى املعلـــم أن خيتـــار الطريقـــة 
احلوارية اليت تتناسب مع طبائع األبناء ومنوهم العقلي، وتعد الطريقـة احلواريـة هـي األفـضل مـع 

ـا تعطـي األبنـاء احلريـة يف احلـوار والكـشف عـن احلقـ ائق بــسرعة الـصغار ألسـباب عـدة منهـا أ
ــا تـــدخل يف نفـــوس الـــصغار الـــسرور  ـ ـــا بـــسيطة لـــيس فيهـــا تكلـــف ، كمـــا أ وبأنفـــسهم، وأل

ــا تــوقظ والــشعور بالــذات، وتتــيح هلــم فــرص البحــث والتفكــري  احلــر املــستقل ، فــضال عــن كو
  )٧٢:م٢٠٠٤، فادن.(انتباه األبناء وتبعد عنهم الشعور بامللل والفتور
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 إىل ضــرورة احلــوار يف األوســاط الرتبويــة و أكــدوا علــى  وجــه العديــد مــن الرتبــوينيوقــد
ــــــي ـــا يلــ ــيحها فيمـــــ ــــن توضــــــ ـــــة، ميكــــ ـــار الرتبويـــ ـــن الثمـــــ ـــق العديــــــــد مـــــ ــــــد ، : (دوره يف حتقيـــــ العبيــ

  )١١٨:م٢٠٠٨ ،خوجه؛٢٣٥-٢٣١:م٢٠٠٩،ـالقحطاين؛٥٥-٥٤:م٢٠١٠
وتوجيههــا حنــو , ألن فيــه إثــارة للقلــب والعواطــف:  القــيم األخالقيــة الفاضــلةغــرس -

ـذيب خالقيـةفهو يسهم يف غرس القـيم األ, احلق بصورة مقنعةاخلري و  يف الـنفس و
وحتــصينها ضــد االحنرافــات الفكريــة والــسلوكية، ويــريب علــى , الــسلوك الــصادر عنهــا

األخـــالق الفاضـــلة واملعاملـــة احلـــسنة املبنيـــة علـــى التـــسامح واللـــني والعطـــف والرمحـــة 
  .والبعد عن التشدد والقسوة والعنف

ـــنشتعويـــد - ـــنشء يـــساعده علـــى تـــصحيح : ء علـــى حتمـــل املـــسؤولية ال فـــاحلوار مـــع ال
 .ومن مث حتقيق الذات والثقة بالنفس والشعور باملسؤولية, خطئه بنفسه

ــشجاعة األدبيــــة وفــــصاحة يــــسهم - م، الــ ــل األســــرة بإكــــسا ــوار مــــع األبنــــاء داخــ  احلــ
طره، اللـسان، فـبعض األبنـاء جتــده ينـشأ وهـو ال يـستطيع أن يعــرب عمـا جيـول يف خــا

لعدم تعوده على ذلك، بل قد تنشأ عنده مشكلة وهـي ضـعف قدرتـه علـى الكـالم 
م وتـشجيعهم  أو التعبري؛ لذا فإن اعطاء األبناء فرصة التعبري عن أنفسهم وانفعـاال
ــق  ـــة لعيـــوب النطـــق الـــيت قـــد تعيـ ــوار، مـــن أفـــضل الطـــرق الوقائيـــة والعالجي علـــى احلـ

 . تواصلهم مع اآلخرين
ــة - ــم، : تعلمــــي الــــسلوك التنميــ كاإلجيابيــــة واملــــشاركة الفاعلــــة ، وإشــــباع احلاجــــة للعلــ

ــة وتوجيههـــا لألفـــضل، وتقريـــب األفكـــار واآلراء،  واســـتثارة قـــدرات الطـــالب العقليـ
ـــــد روح  ــــشف احلقيقـــــة، وتولي ـــل لكـ ـــة، والتوصــ ــصيلة العلميــ ــــات واحلـــ ــادة املعلومـ ـــ وزي

ى حريـة التعبـري و املنافسة، والدخول يف املناقشات العلمية، كما يشجع الطالب عل
ينمــي لديــه القــدرة علــى االختيــار الــسليم ، والقــدرة علــى التنظــيم الفكــري واملعــريف، 

 . والقدرة على االستخدام األمثل للمعرفة يف إنتاج األفكار اجلديدة 
كحــسن التعامــل مــع اآلخــرين، واحــرتام أرائهــم وتقــدير :  الــسلوك االجتمــاعيتنميــة -

آلراء واالقرتاحات، واألنانية وحب الذات، وتنمية مشاعرهم، والبعد عن التعصب ل
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روح العمـل اجلمــاعي والتعـاون، ومعاجلــة القـصور أو الــنقص يف عناصـر الشخــصية، 
 .مثل قلة الذكاء، وضعف اجلسم

ــل - ــشيط املعلومــــات نقــ ــشيط ســــرةفــــاحلوار داخــــل األ: التجــــارب وتنــ ــدف إىل تنــ  يهــ
 .ن األطفالاملعلومات وحتديثها، ونقل جتارب الكبار إىل أذها

 احلوار يف بناء شخصية النشء ، ويكون ذلك من خالل تبين أسلوب احلوار يسهم -
 وأصــوله وآدابــه يف نفــوس األبنــاء عــرب تعلــيمهم كيفيــة اتــهالــصادق وتعزيــز وبنــاء مهار

م والتعبري عن آرائهم حىت يرتبـوا علـى  التخاطب مع اآلخرين، وعما يدور يف أذها
 . هذا األسلوب

كاملــشاركة واالنتمــاء والــصداقة والقبــول مــن : جــات االجتماعيــة للطالــب احلاإشـباع -
ـــــروابط  ـــادل ويـــــدعم ال ــ ــاهم املتب ــــرتام والتفـــ ــة االحـ ـــى تنميـــ ــ ــــل عل ــــا يعمـ ــرين، كمـ اآلخـــ
والعالقــات االجتماعيــة بــني املعلــم واملــتعلم مــن جهــة، وبــني املتعلمــني مــع بعــضهم 

 .البعض من جهة أخرى
إن اســتخدام اســرتاتيجيات التــدريس القائمــة : ات الــنشء ملواجهــة عــامل املتغــرييئــة -

على احلوار واملناقشة تساعد املتعلم على مواجهة املشكالت املتعددة وإعداده لعامل 
 .سريع التغري 

ـــة - ــتعلمتنمي ــة الـــصاحلة لـــدى املـ ــوار مـــن خـــالل احلـــوار  مفهـــوم املواطنـ ــه احلـ  حيـــث أنـ
كــن مــن خالهلــا أن يــستطيع الــنشء أن يكتــسب ثقافــات متنوعــة ومعــارف كثــرية مي

تنمـــي االنتمـــاء الـــوطين لديـــه حيـــث أنـــه يتكـــون لديـــه مـــن خـــالل احلـــوار املعلومـــات 
تمع واليت تدفعه إىل عمليات االنتماء واملواطنة لوطنه وجمتمع   .املختلفة عن ا

ــدرة علــــى املواجهــــةزيــــادة - ــسابه القــ ــث أن إكــــساب الــــنشء  جــــرأة املــــتعلم و إكــ  حيــ
ظيـف مــدلوالت الكلمـات كمـا أنــه ميكـن مـن خــالل للحـوار يـستطيع مــن خاللـه تو

 .عمليات احلوار أن يكتسب ثقة يف نفسه مما يدفعه إىل التحاور مع اآلخرين 
 ألن احلـوار  من حيز التفكري الذايت إىل آفـاق التفكـري االبتكـاري والناقـدتعلم املنقل -

لفــة مــن يتـيح للمــتعلم الوقــوف علــى أفكــار اآلخـرين ويــستطيع مجــع املعلومــات املخت
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خــالل التحــاور مــع اآلخــرين ومــن مث يــستطيع تكــوين رأي صــائب أو يقــوم بتقيــيم 
 .البدائل املختلفة حول املوضوع املطروح ومن مث يستطيع اختاذ القرار املناسب 

،  البـاكرو؛ ٢٢٢-٢٢١:م٢٠٠٤،  واملغامسي؛١١٧-١١٦ :م٢٠١٠، املطريي( ويرى  
 :بية ما يليبأن من مثار احلوار يف الرت ) ٥-٤ :م ٢٠٠٧

حيث مير األبنـاء أثنـاء منـوهم مبراحـل خمتلفـة مـن : الرتبوي وسيلة حلل املشكالت احلوار -
ا عن األخـرى كمـا , ابالطفولة واملراهقة والشب وكل مرحلة هلا خصائصها اليت تتميز 

ــا  وال شــك بــأن وجــود املــشكالت عنــد األبنــاء يعــد أمــرا , أن هلــا مــشاكلها اخلاصــة 
واألبــوان عــن , ك أن املــشكالت موجــودة عنــد مجيــع األبنــاء بــدون اســتثناءًطبيعيــا، ذلــ

, طريــق احلـــوار ميكــن هلمـــا مـــساعدة االبــن يف االعتمـــاد علـــى نفــسه يف حـــل مـــشكالته
وتدريبـه علـى عمليـة , وتعويده على مواجهة مشكالت احلياة اليومية وعلـى االسـتقالل

  . ليب الصحيحة يف هذا احللحل املشكالت وعلى إتباع اخلطوات املنطقية واألسا
 األسـري سجامفالرتبية باحلوار أمر يف غاية األمهية لتحقيق االنـ:  الروابط األسرية تقوية -

فـالنشء حيتــاج إىل االحتـضان وإشــباع حاجاتــه ,يف حيـاة األبنــاء علـى خمتلــف مراحلهــا 
, يتــهكمــا حيتــاج إىل إشــعاره بأمه,وإعطائــه االهتمــام الكــايف عنــدما يــسال أو يستفــسر 

ًوذلك عن طريق إعطائه الوقت الكايف كما ونوعا ً. 
 رؤيــة الطالــب لألمــور مــن خــالل مــساعدته علــى النظــر إىل املــسائل اخلالفيــة مــن إثــراء -

 .زوايا متنوعة، متكنه من رؤيتها بصورة واقعية، ليحكم عليها مبوضوعية
 املتعارضـة ويكون ذلك من خـالل املـزج بـني األفكـار:  يف توليد أفكار جديدة يساعد -

ـــار املرفوضــــة؛  ـــض التعــــديالت علــــى األفكـ ـــدة، أو إدخــــال بعـ للوصــــول إىل فكــــرة جديـ
 . ًلتحسينها ومن مث جعلها أكثر قبوال

ً احلــوار الرتبــوي يــؤدي دورا حيويــا وبــارزا يف دعــم مجيــع جوانــب بــأن ممــا ســبق نــستنتج ًً
ـــاء، كمـــا أنـــه يـــساعد يف اكتـــشاف املـــشكالت ال ـــة ويـــسهم يف النمـــو املختلفـــة لـــدى األبن رتبوي
 كمبـدأ تربـوي وارعالجها، وعليه فإن على املؤسسات الرتبوية والتعليميـة أن تتبـىن أسـلوب احلـ

ـذا  ا وأن تنتهجـه أسـلوبا تربويـا مـع الـنشء خاصـة، وأن تغـرس فـيهم اإلميـان  يف مجيع تعامال
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ساليب الرتبوية األسلوب النبيل وتوضح هلم مفهومه وتعزز ثقافته وتنمي مهاراته من خالل األ
  .املختلفة

  : للحوارالجتماعيةاألهمية ا
 الفـرد وسـط مجاعـة ينتمـي إليهـا ، واإلنـسان كمـا يـرى ابـن خلـدون والكثـري مـن يعـيش  

 احلـوارً العـيش منعـزال عـن النـاس، والشـك بـأن ععلماء االجتماع مدين بطبعه، فهـو ال يـستطي
ات االجتماعيــة ووســيلة للتفــاهم فهــو أســاس العالقــ, يعــد احــد أشــكال التواصــل االجتمــاعي

تمــع،  بكــار  ويــرىوالتعــاون واأللفــة والتــواد، وهــو ضــرورة وحاجــة ملحــة بــني مجيــع أطيــاف ا
ُبــأن احلــوار يعــد يف ظــل الظــروف الطبيعيــة الــيت يعيــشها جمتمــع مــا، ) ٨٤-٨٣ ص:م٢٠١٠(

تمــع علـ ـا وميارســها الفـرد وا ى حــد ســواء ؛ قيمـة حــضارية وإنـسانية مــن الـضروري أن يــؤمن 
لتحقيــق االســتفادة مــن اجيابيــات احلــوار املتعــددة، وإجيــاد التفاعــل املــستمر واملفيــد بــني أطــراف 
احلـــوار ، وأنـــه قـــد تـــزداد أمهيـــة احلـــوار عنـــدما تواجـــه األمـــة ظروفـــا معينـــة وأحـــواال خاصـــة متـــس 

تمـــع يكـــشف عـــن ا ــني أفــــراد ا ــاجح بـ ــكها، لـــذا فــــإن احلـــوار النـ ـــا ومتاسـ ا وكيا ــد لوجــــه وحـ
ــاألخالق  تمـــع بــ احلـــضاري لألمـــة، حيــــث يعكـــس العالقـــة احلــــسنة بـــني األفـــراد، واتــــصاف ا

تمــع الوقـــت واجلهـــد واملــال وحيقـــق املهمـــات , احلــسنة، كمـــا يــوفر احلـــوار النـــاجح بــني أفـــراد ا
واألهــداف املرجــوة منــه، وكــذلك يــسهم يف النجــاة مــن العواقــب الــسيئة الــيت ترتتــب علــى عــدم 

تمعات بآااللتزام   .داب احلوار على مستوى األفراد وا
 املعاصــرة يف اعيــة شــك بــأن احلــوار يــسهم يف مواجهــة الكثــري مــن القــضايا االجتموال  

ـــة أو  ــ ـــة أو ديني ــ ــــصادية أو ثقافي ــة أو اقتـ ـــية أو اجتماعيـــ ــواء كانـــــت سياســ ــــة ســـ امليـــــادين املختلفـ
ــــستخدمها ـــيت ي ـــل والعوملــــة الـ ــدم اهلائـ ــال إيديولوجيــــة، خاصــــة يف ظــــل التقــ  العــــامل اليــــوم يف جمــ

االتـــصاالت وتكنولوجيـــا املعلومـــات، الـــيت تتـــيح للفـــرد يف أي مكـــان مـــن العـــامل أن يـــشارك يف 
احلــوار ومتابعــة األحــداث وتبــادل اآلراء مــع اآلخــرين مــن خــالل وســائل االتــصال االلكرتونيــة 

  .) ١٩:م ٢٠١٠ د،العبي) (االنرتنت(والشبكة العاملية للمعلومات 
تمـع فيـه خـري  ذكر الوقد   عديد من الرتبويني واملفكرين أن احلوار والتواصل بني أفـراد ا

تمع، وميكن توضيح أمهية احلوار االجتماعية يف النقاط التاليـة  ونفع عظيم يعود على الفرد وا
  :)٢٤٤-٢٤١:م ٢٠٠٩القحطاين،) (٧٥-٧٤:م٢٠١٠، بكار(
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ن أهـم العوامـل الـيت تـدعم أواصـر فهـو مـ:  يعمل على تقوية الروابط االجتماعيةاحلوار -
تمـــع ــآلف بـــني أفـــراد ا ــتالحم والتـــواد والتــ ــة والنــــزاع , التعـــاون والـ والقــــضاء علـــى الفرقـ

, وزيادة الثقة املتبادلة , وذلك ألن احلوار يساعد على تبادل اآلراء املفيدة , واخلالف
  .وزيادة الوعي باملسؤوليات واحلقوق والواجبات االجتماعية

الشـك أن تبـادل : سـيلة إىل تبـادل األفكـار واخلـربات واملعـارف وإثـراء الثقافـة احلوار و -
تمــع ميكــنهم مــن االســ ,  ممــا لــديهم مــن خــربة ومعرفــة تفادةاحلــوار املفيــد بــني أفــراد ا

فـــاحلوار االجتمـــاعي يتـــيح إمكانيـــة انبثـــاق فهـــم جديـــد ومعرفـــة متماســـكة مـــن خـــالل 
موعة املتحاورة  .جحة لتوصيل األفكار اإلنسانية واستقباهلا وهو الوسيلة النا, ا

إذ يعتــرب احلــوار االجتمــاعي وســيلة :  وســيلة لألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــراحلــوار -
 .للتناصح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

تمـــع وزيـــادة االتفـــاق بينهـــااحلـــوار - ـــاف املختلفـــة يف ا :  يـــسهم يف التقريـــب بـــني األطي
ور رئـــيس يف تـــصحيح األفكـــار اخلاطئـــة، وتبـــين أفكـــار صـــحيحة وذلـــك  ملـــا لـــه مـــن د

موضوعية من دون حتيز ذايت بعيد عن احلق، فاحلوار الصادق يؤدي إىل اإلفصاح عـن 
كــل مــا يــدور يف الــذهن بــصدد املوضــوع املتحــاور، وهــذا احلــوار ينبــه اإلنــسان إىل مــا 

ايتـه إذا كـان صـ ًادقا وموضـوعيا إىل حـل يفضله اآلخر وما ينبذه، كما أنـه يـؤدي يف  ً
 .مجيع القضايا بشكل عادل

فـاحلوار الـوطين هـو األسـاس يف أي حلمـة ووحـدة وطنيـة، :  يعزز الوحدة الوطنيـةاحلوار -
ـدف الـرتابط الفكـري  تمـع ويتناقـشون  ًلذا فإنه مـن املهـم جـدا أن يتحـاور أعـضاء ا

تمع وحتديات الداخل واخلارج  .والتكيف الوطين مع ظروف ا
 من دوائر االختالف مما يـسهم يف توحيـد الـصفوف ق يعزز نقاط االتفاق ويضياحلوار -

 .وإزالة االحتقان
 يزيــل الغمــوض ويكــشف اللــبس ويــذيب الفــوارق، وبــه تتجلــى احلقــائق ويــسود احلــوار -

 .االحرتام وتتحقق العدالة
 . يفضي إىل السالم ونبذ العنف وحتقيق االستقراراحلوار -
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 :حوار االجتماعية فيما يلي تظهر أهمية الكما
إن القبول مببدأ احلـوار وحـسن االسـتماع، واحـرتام الـرأي اآلخـر : التفاهم  ينشر احلوار -

ــتفــاهم ، واكتــساب فنيــات توجيــه النقــد البنــاء وتلقيــه، هــي مهــارات   اباإلضــافة لكو
ًمهـــارات وقـــيم تواصـــلية، فـــإذا انتـــشرت هـــذه األخـــرية وأصـــبحت جـــزءا مـــن العـــادات 

 .)٣٠٣:م٢٠٠٢ ، زمزمي(ة واالنفعالية والسلوكية للناسالعقلي
فهـــو يبـــث روح اجلماعـــة والتعـــاون يف األفـــراد، ويبعـــد األنانيـــة :  حيفـــظ النظـــام احلـــوار -

ـــظ  ـــاون وحفــ ــؤدي إىل التعــ ـــا يــ ــة، ممــ ــة واحملبــ ـــت روح األلفـــ ــذات املفــــرط، ويثبــ ـــب الـــ وحـ
 .)٥١ :م٢٠٠٤, فادن(النظام

تمعاحلوار - فاحلوار يؤدي إىل االنفتـاح :  والتغيري إىل األفضل أحد أهم وسائل تنمية ا
ــامل  ــوى للتواصــــل يف عــ ـــاد فــــرص أقــ ـــى إجيـ ــساعد علـ ــك يــ ــ ــــأن ذل ــك ب الفكــــري، وال شــ
تشابكت فيه العالقات، وارتبطت املـصاحل وأصـبح مـن املرفـوض بـل مـن املـستحيل أن 
 ينعزل جزء من الكـون عـن اآلخـر، وبـات قبـول اآلخـر واالنفتـاح الفكـري عليـه ضـرورة

 .)٩: م ٢٠١٠، موسى(للتعايش
 حيــث أن احلــوار يف  علــى التحــرر مــن بعــض العــادات والتقاليــد الــسيئةساعد يــاحلــوار -

ًكثـري مــن احلــاالت يكــون حــوارا مفتوحــا مـا بــني طــرفني هــو املرســل واملــستقبل وبالتــايل  ً
ــن  ــين علـــى نــــوع مــ ــا يكـــون مبــ ـــات املكاشــــفة واملواجهـــة ويف الغالــــب مــ ــه عملي فتـــتم فيــ

واملصداقية مما يساعد على نشر العادات والتقاليد اجليد باعتبار أن العـادات الصراحة 
 .)٦٦:هـ١٤٢٦،الدعيج(والتقاليد املنبوذة ستالقي عدم قبول من الطرفني

 فإنــه مــن األمهيــة مبكــان أن تقــوم مؤســسات التنــشئة االجتماعيــة بــدورها ببـــث وعليــه  
تمـــع وأن يـــتم  تركيـــز اجلهـــود علــى فئـــة األطفـــال، وذلـــك ملـــا ثقافــة احلـــوار ونـــشرها بـــني أفــراد ا

للحـــوار مـــع الـــنشء مـــن أثـــر بـــالغ يف تنميـــة شخـــصيته االجتماعيـــة، حيـــث يعمـــل علـــى تنميـــة 
تمع  .مهاراته االجتماعية ويزيد من قدرته على االندماج يف ا
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   :عناصر الحوار
  : )٦٤: م٢٠٠٩العبيد، (وهي كاأليت   

ظمه واملسئول عن جناحه أو فشلة، وجيب أن ميتلك مهارات وهو قائد احلوار ومن: ِاحملاور_ ١
احلوار اليت متكنه من أدائه جيدا ويستطيع من خالهلا حتقيق أهدافه والوصول إىل نتائج إجيابية 

  .من خالله
وهـــو الطـــرف اآلخـــر املـــشارك يف احلـــوار وخيتلـــف بـــاختالف ثقافتـــه أو مهنيتـــه أو : َاحملـــاور_ ٢

 قـد يـشارك يف احلـوار بعـرض رأيـه أو طـرح معلومـات حـول موضـوع وضعه االجتماعي واحملاور
  .معني أو احلديث عن نفسه أو احلديث عن شخصية أخرى ميتلك معلومات عنها

ــاور حوهلـــا، : موضـــوع احلـــوار_ ٣ وهـــو املـــضمون أو جمموعـــة األفكـــار واملعـــاين الـــيت يـــتم التحـ
  .وخيتلف موضوع احلوار وفقا لنوعه واهلدف من إجرائه

  : الحوارآداب 
مـــن أراد أن حيقـــق : تؤكــد الدراســـات الرتبويـــة واإلنــسانية علـــى حقيقـــة مهمــة، مفادهـــا  

مهارة اتصال وتواصل بنجاح مع اآلخرين من خالل احلوار، عليه أن يلتـزم بآدابـه وأخالقياتـه، 
ـــة  ــوار، ومنهـــا آداب مكمل وحـــىت يـــضمن جنـــاح احلـــوار، ويقطـــف الثمـــرة املرجـــوة مـــن ذلـــك احلـ

  .)٥٥:هـ١٤٢٦السلطان،(رعة الوصول إىل النتائج املرجوة تساعد على س
  : )٢٦ – ٢٥:هـ١٤٢٧ومن بني تلك اآلداب كاأليت زايد،

فحـق العاقـل اللبيـب طالـب احلـق، : التزام القول احلسن، وجتنب منهج التحدي واإلفحام_ ١
ــريح واهلـــزء والـــسخرية، وألـــوان االحتقـــار واإل ثـــارة أن ينـــأى بنفـــسه عـــن أســـلوب الطعـــن والتجـ

  .واالستفزاز
فيطلـب حـسن االسـتماع، واللباقـة يف : حسن االسـتماع وأدب اإلنـصات وتنـب املقاطعـة_ ٢

  .اإلصغاء وعدم مقاطعة حديث احملاور
ــن : تقــــدير اخلــــصم واحرتامــــه_ ٣ ــد علــــى االحــــرتام املتبــــادل مــ ينبغــــي يف جملــــس احلــــوار التأكيــ

ئقـــة املـــستحقة، واألســـاليب األطــراف، وإعطـــاء كـــل ذي حـــق حقـــه، فيخاطـــب بالعبـــارات الال
  . املهذبة
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  :أهمية الحوار األسري
يعــد أســاس للعالقــات األســرية ، فهــو تنميــة عالقــة ودودة بــني أفــراد األســرةعمــل علــى ي )١

 التوصـــل إىل فهـــم كـــل مـــن الطـــرفني  فيـــؤدي إىلاحلميمـــة البعيـــدة عـــن التفـــرق والتقـــاطع
  .لآلخر

  .ة عن االحنراف اخللقي والسلوكييساعد على نشأة األبناء نشأة سوية صاحلة بعيد )٢
خيلـق التفاعـل بــني الـنشء وأبويـه ممــا يـساعدمها إىل دخـول عــامل الـنشء اخلـاص، ومعرفــة  )٣

  .احتياجاته فيسهل التعامل معه
ًجيعــل مــن األســرة كالــشجرة الــصاحلة الــيت تثمــر مثــارا صــاحلة طيبــة، وهــي الــسلوى هلــذه  )٤

  .احلياة
ل، واملـصب الرئيـسي لفهمــه احليـاة، لـذلك احلــوار تعـد األسـرة املـصدر األول ملعرفــة الطفـ )٥

  .األسري جيعله فرد معتز بنفسه واثق من نفسه
األبنـاء، ( يتعلم كل فرد يف األسرة أمهية احرتام الرأي اآلخر، فيسهل تعامله مـع اآلخـرين )٦

تمع من حولهاآلباء، املعلمني،   . ......). ا
م وآماهلميعزز الثقة يف أفراد األسرة مما جيعلهم أكثر  )٧   .قدرة على حتقيق طموحا
 . من الطرف اآلخر النقدوقبولترويض النفوس يعمل على  )٨
  .دعم النمو النفسي والفكري واالجتماعي لشخصية األبناءيعمل على  )٩

 .التخفيف من مشاعر الكبت عند األبناءيعمل على  )١٠
  .عند األبناءحترير النفس من الصراعات واملشاعر العدائية واملخاوف والقلق يعمل على  )١١
  .سيلة بنائية عالجية تساعد يف حل كثري من املشكالت يف األسرةيعترب و )١٢

  :ضوابط الحوار األسري
  :للحوار ضوابط جتعله حوارا اجيابيا و بناء منها

 ومعىن ذلـك قبـول األخـر واالعـرتاف حبقـه، وأن حيـافظ احلـوار علـى ضـرورة ،تقبل األخر )١
  .شاور والتأين باحلكمتقبل االختالف يف اآلراء، وذلك بالت
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 وهو أن يـنهج املتحـاورون يف كالمهـم منهجـا مـن اهلـدوء والكلمـة الطيبـة ،حسن القبول )٢
ـــدف إىل حـــل مـــشكالت األســـرة املتعلقـــة جبميـــع اجلوانـــب اإلنـــسانية والعاطفيـــة  الـــيت 

  .واالقتصادية
  .االحرتام املتبادل بني األطراف اليت تبدي آراءها وأفكارها )٣
  .أطراف احلوار يف األسرةتوفر الثقة بني  )٤
 وذلـك بـالنظر إىل تعبـري وجـه -ملـستمعا-تعلم فن اإلصـغاء واالسـتماع مـن قبـل املتلقـي  )٥

  .املتحدث وعينه
جتنـــب أســـلوب االســـتهزاء يف حـــوار كـــل طـــرف مـــع اآلخـــر ســـواء األزواج مـــع بعـــض أو  )٦

  .اآلباء مع األبناء
  : األسريأنواع الحوار

 احلوار االجيايب:  
لـى دعــم الـروابط بـني الـزوجني وينمــي لغـة التفـاهم مـع األبنــاء هـو حـوار يـساعد ع

يتطلــب مهــارة يف التعبــري ومهــارة يف اإلنــصات، فهنــاك ثالثــة أمــور متيــز األســرة األكثــر حـــوار 
  :واندماج وهي
 تبادل رسائل واضحة ومباشرة.  
 واالستماع الفعال.  
 ٤٨-٤٧:م٢٠١٠محاد،(والتعبري اللفظي(.  

  :اليةويكون ذلك بأحد الطرق الت
 إمـا مواجهـة أو مكتـوب، وهــو مـن أكثـر األسـاليب الـيت يـتم مــن ويكـون: لنقاشـيااحلـوار  )١

ًخالهلا احلوار بني طرفني خصوصا يف األمور اليت تنحى منحـى اجلديـة أكثـر، وقـد ختتـصر 
وكثـــري مــن األســـر مل تتعــود هـــذا النــوع مـــن احلـــوار . مراحــل كثـــرية يف التفــاهم بـــني الطــرفني

ه وتــأثريه الكبــري يف احليــاة الزوجيــة، فــاألوىل مــن الــزوجني عــدم غلــق هــذا الزوجــي مــع أمهيتــ
مـا كـزوجني  النوع مـن أنـواع احلـوار بـل جيـب طـرح أي موضـوع خـصوصا فيمـا يتعلـق حبيا

 ولكـن إذا كـان الطـرف اآلخـر ال ،ومبا يتعلق بأمور أبنائهم ليتم احلوار فيه واالتفـاق حولـه
لنقاشي يتم عن طريـق الكتابـة، حـىت ال امات فإن احلوار حيب أو ال جييد احلوار عرب الكل
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، مذين ال حيبـون املواجهــة ذريعـة للهــروب مـن احلــوار والتعبـري عــن رأيهــلــجنعـل مــن هـؤالء ال
وال يقتصر هذا النـوع مـن احلـوار علـى هـذه الفئـة، بـل هـو نـوع آخـر مـن أنـواع احلـوار فقـد 

ًة خـــصوصا يف بدايـــة احليـــاة الزوجيـــة فقـــد ًجيـــد اإلنـــسان جمـــاال أكـــرب يف التعبـــري عـــرب الكتابـــ
املهـم . يصعب على أحد الطرفني أو كالمها عرض بعـض األمـور مباشـرة والتحـدث حوهلـا

  .أن خيرج أفراد األسرة وكل منهم قد فهم وجهة نظر اآلخر ببساطة وبفهم واضح
الـزوجني وهـو مـن أكثـر أنـواع احلـوارات الـشائعة يف داخـل األسـرة سـواء بـني : احلوار العـابر )٢

أو مع األبناء، وممارسة هذا احلوار عادة يكون تلقائي وبدون الشعور إنه حـوار، كـالتعليق 
علـــى حـــدث مـــا، أو شـــرح ملوضـــوع معـــني، فمثـــل هـــذه املـــداخالت تـــسبب مـــدخل جيـــد 

  .ومناسب للحوار
يف كثــري مــن األحيــان جنــد العيــون وســيلة مــن الوســائل الــيت تعــرب : احلــوار عــن طريــق العيــون )٣

ري مــن الكــالم فقــد يفهــم اإلنــسان مــن خــالل حــواره مــن شــخص آخــر مــن عينيــه عــن كثــ
  .أكثر مما يفهمه من كالمه، فنظرات اإلنسان وحركاته هي جزء من حواره مع أي طرف

ًليس شرطا أن يكون احلوار األسري للمـسائل اخلالفيـة فقـط أو : احلوار الشاعري االجيايب )٤
ار يتبـــادل فيـــه الزوجـــان املـــشاعر العاطفيـــة لالتفـــاق حـــول أمـــر مـــا، فقـــد يكـــون هنـــاك حـــو

ــاعري وإطـــراء اجيـــايب علـــى  وأحاســـيس كـــل طـــرف اجتـــاه الطـــرف اآلخـــر، وهنـــاك حـــوار شـ
ســلوكيات األبنــاء فهــذا مــن شــأنه أن يزيــد األلفــة واحملبــة بــني األســرة ويقــوي روابــط احلــب 

رك املـشاعر فتستخدم املشاعر اإلجيابية يف إيقـاف دائـرة اخلـالف األسـري حبيـث حتـ. بينهم
  .)مشاعر حمايدة(من اجلانب السالب إىل جانب أقل سلبية 

وهو من األنواع اهلامـة ويعـين وضـع الـذات يف مكـان الـشخص اآلخـر، : حوار مرآة اآلخر )٥
ويرتبط ذلك إجيابيا بالرضا عن العالقة، والعكس صحيح، فينتج عن ذلك أن يعدل أفراد 

املختلفة كنتيجة لفهم وجهة نظـر اآلخـر، فاألسـرة األسرة سلوكهم يف املواقف االجتماعية 
ـــرب حباجـــــات  ــرون اهتمامــــا أكـ ــار يظهــ ــر يف االعتبــ ًالقــــادرة علــــى وضــــع وجهــــة نظــــر اآلخــ

 .)١٤١:م٢٠١١الصديقي،(واهتمامات ورغبات اآلخر
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 احلوار السليب: 
ًيعــد مــصدرا للمـشاكل األســرية، فهــذا النــوع وهــو  ،التواصــل اللفظــي اخلـاطئوهـو 

ًسبب قدرا كبريا من اإلحباط لدى أفراد األسرة، فتتضح على مالحمهـا احليـاة الغـري من احلوار ي ً
ا تــوتر عــن طريــق التواصــل اللفظــي  ــم كثــريا مــا يعقــدون مــشاكلهم ويزيــدو ًســعيدة وذلــك أل
اخلاطئ؛ حيث يكـون التعبـري غـري واضـح وغـري كامـل مـشحون بالتـصيد علـى كلمـات الطـرف 

  :لتاليةاآلخر، ويكون ذلك بالطرق ا
وفيـــه ال يـــرى أحـــد طـــريف احلـــوار أو كالمهـــا إال الـــسلبيات واألخطـــاء : احلـــوار ألتعجيـــزي )١

 ".ال فائدة"والعقبات وينتهي احلوار إىل أنه 
ــاورة  )٢ ــر(حـــوار املنـ ــر والفــ ـــالتفوق اللفظــــي يف ): الكـ حيـــث ينـــشغل الزوجــــان أو أحـــدمها ب

املناقـشة وهـو نـوع مـن إثبـات املناقشة بـصرف النظـر عـن الثمـرة احلقيقيـة والنهائيـة لتلـك 
 .الذات بشكل سطحي

وهنــا يعطــي ظــاهر الكــالم معــىن غــري مــا يعطيــه باطنــه وذلــك لكثــرة مــا : احلــوار املــبطن )٣
 .حيتوي من التورية واأللفاظ املبهمة، وهو يهدف إىل إرباك الطرف اآلخر

ي هذا احلوار هـو نـوع شـديد مـن العـدوان حيـث يلغـ): امسع واستجب(احلوار التسلطي  )٤
طرف كيان الطـرف اآلخـر ويعتـربه أدىن مـن أن حيـاور، بـل عليـه فقـط االسـتماع لألوامـر 

 .الفوقية واالستجابة دون مناقشة أو تضجر
ال داعي للحوار فلن نتفق وهو نوع من (كثري ما تتكرر تلك العبارة فيه : احلوار املغلق  )٥

 .التعصب والتطرف الفكري واحنسار جمال الرؤية
وهــو اللجــوء إىل الــصمت والعنــاد والتجاهــل رغبــة يف مكايــدة : احلــوار العــدواين الــسليب )٦

 .)٧٨:هـ١٤٢٦السلطان،(الطرف اآلخر بشكل سليب دون التعرض خلطر املواجهة
  : المبادئ األسرية للتربية على الحوار

ـا عنـد تربيـة    مبـدأ  علـى لألبنـاء األسـرةوهناك بعض املبادئ واألسس اليت ينبغي مراعا
 مـن شخـصيته، طـوال سـنوات حياتـه، ومـن أهـم أساسياًاحلوار، لكي تصبح ثقافة احلوار جزء 

  :يلي املبادئ ما
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 احلـوار، آداب تعود االبـن علـى أن سرة على األينبغي إذ:  احلوار وسلوكياته آداب مراعاة -١
اآلخــرين، مثــل وهــي يف مجلتهــا جمموعــة قــيم أخالقيــة وســلوكية، يراعيهــا االبــن يف حماوراتــه مــع 

  .حسن االستماع وعدم رفع الصوت
 يــسأل األب واألم يف حــوار قــصري ويــتعلم منهمــا طريقــة فــاالبن : وتقــديره اآلخــر احــرتام -٢

  . متبادل لوجهات النظراحرتام يف اإلجابة
ًيقابــل االبــن أحيانــا يف املنــزل ضــيوفا كبــارا وصــغارا، :  قبــول اآلخــر والتعامــل معــه كمــا هــو-٣ ً ً ً

 اآلخــرين، بــدون هــؤالءم ، ويتحــاور معهــم، وهــو يف كــل ذك ينبغــي تعويــده علــى قبــول وحييــيه
  . شخصية سابقهانطباعات

تــزال حمــدودة   خــربات االبــن الإن:  فهــم اآلخــرين، وتفهــم أحــواهلم وأعــذارهم وأخطــائهم -٤
 اآلخـرين عنـه، اخـتالف فعلـى األبـوين توضـيح ولـذىيف إطار جمتمع األسرة الذي يعيش فيه، 

، تـصدر عـن النـاس يتطلـب بعـضها أخطـاء امليول واحلاجات والقدرات، وتوضيح ان هنـاك يف
  .أعذار من جانب االبن

 مواصلة النمـو االجتمـاعي، وصـقل إىلوذلك يدفع باالبن :  على األخر واالنفتاح املرونة -٥
  .املختلفة النجاح يف املواقف إىلخرباته الشخصية والنفسية، مما يؤدي به 

-٥١٦:م٢٠٠٨حممـــد، (فـــضيلة التـــسامح والبعـــد عـــن التطـــرف يف القـــول والعمـــل غـــرس -٦
٥١٧(.  

  : مقومات ومتطلبات تربية األبناء على الحوار
  :)٣٠٧ -٢٩٩: م٢٠٠٩,القحطاين( وهي كاأليت

  :اإلميان بأمهية احلوار واالقتناع جبدواه: ًأوال
بــه الكــرمي وانتهجــه نبيــه حممــد     فاإلميــان بــأن احلــوار مــنهج ربــاين ذكــره اهللا عــز وجــل يف كتا

وبالتــايل تغيــري االجتــاه حنــو األمــور , ّوأنــه وســيلة تربويــة فعالــه يف اإلقنــاع, صــلى اهللا عليــه وســلم
  .وتعديل السلوك وفق النسق املراد ضرورة البد منها

  :ترسيخ ثقافة احلوار لدى األبناء عن طريق الرتبية بالقدوة: ًثانيا
م نزعـــه , ليب الرتبيـــة الـــيت هلـــا تـــأثري قـــوي يف األفـــراد    تعـــد القـــدوة مـــن أهـــم أســـا ففـــي فطـــر

ًفهــم يتــأثرون مبــا يــشاهدونه علميــا أكثــر ممــا يتلقونــه نظريــا فقــط, احملاكــاة والتقليــد لآلخــرين ً ,
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ــا ويعتنقهــا مطبقــة  والــسبب يف ذلــك أن القــدوة متثــل لإلنــسان املبــادئ واألخــالق الــيت يــؤمن 
  .وسائرة على أرض الواقع

  :تعليم األبناء آداب احلوار وتشجيعهم على ممارستها: ًثاثال
,     يقع على األسرة مسؤولية عظيمة يف غرس األخالق واآلداب اإلسالمية يف نفوس األبناء

ًحىت ينمو ويكرب وقـد اكتـسب القـدرة علـى االتـصال االجتمـاعي خـصوصا مـع تعـدد طبقـات 
تمع وتنوع فئاته   .ا

  : النمو وإشباع دوافعه وحاجاته لدى األبناء أثناء احلوار معهماالهتمام خبصائص: ًرابعا
    إن إشباع احتياجات النمو املختلفة لدى األبناء سواء كانت فيزيولوجية أم نفسية هلا تأثري  

م ًولذلك وملا كان احلوار والتواصل األسري سـلوكا فـإن قـدرة األبنـاء , بالغ على توجه سلوكيا
م الــيت قــد تكلــبهم , صــحتهم النفــسيةعليــه توقــف علــى مــدى   وحتــررهم مــن أغــالل احتياجــا

ــذا اجلانــب, عــن التواصــل يف حــال عــدم إشــباعها : ًلــذلك كــان لزامــا علــى األســرة االهتمــام  
  .ألن توفر الصحة النفسية واجلسمية تربة خصبة تيسر تعلم مهارات التواصل

  : اجلمود على منط وطريقة واحدةتنويع وجتديد أساليب احلوار مع األبناء وعدم: خامسا
ــع  ــاء يزيـــد مـــع رغبـــتهم يف التواصـــل املـــستمر واحلـــوار مـ ــع األبنـ    إن تنويـــع أســـاليب احلـــوار مـ

لـذا ينبغـي علـى الوالـدين التنقـل  يف جمالـسهم احلواريـة مـع األبنـاء مـن أسـلوب آلخـر , الوالدين
لراضـــي عـــن الوضـــع وســـرد األشـــعار حبيـــث يظهـــر املـــريب دوري ا, والقـــصص, كـــضرب األمثلـــة

  .مث يتدرج معهم يف احلوار, الراهن لألبناء على أي صورة كان
  :التعرف على طريقة تفكري األبناء وما يشغلهم من موضوعات: ًسادسا

وشـعورهم بتبـاين ,      إن إحساس األبناء باختالف طريقة تفكريهم عن طريقة تفكري آبائهم
وحىت جتيد األسـرة التواصـل األسـري  , حلوار معهموجتعلهم حيجمون عن ا, املفاهيم فيما بينهم

ــة تفكــــريهم ــى طريقــ ومــــا يــــشغل ,  ومــــا يتحــــاورون فيــــه, مــــع األبنــــاء حتتــــاج إىل أن تتعــــرف علــ
ــوعية ــشهم مبوضــ ــم يف احلـــوار وتناقــ ــن , اهتمـــامهم مــــن أجــــل أن تــــدخل معهــ فتنطلــــق آرائهــــا مــ

  .فيقتنعون مبا تقول, اإلحساس بالواقع وعدم االنعزال عنه
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م: ًاسابع   :منح األبناء الثقة الكافية يف تصرفا
فــال ميكــن حتقيــق أحــدمها يف غيــاب ,  تــالزم ضــروري) احلــوار والثقــة(     إن بــني مــصطلحي 

ٌولـذلك يعـد اهتمـام األسـرة ببنـاء الثقـة املتبادلـة ,  فـال حـوار بـال ثقـة وال ثقـة بـال حـوار, اآلخـر
ــذه الثقــة ال جيعــل  , معهــابينهــا وبــني أبنائهــا مــن أكــرب احملفــزات حلــوارهم  ألن شــعور األبنــاء 

وبالتـايل يـدفع بعـم إىل اإلقبـال علـى آبـائهم ومـصارحتهم جبميـع . ًللخـوف إىل نفوسـهم سـبيال
ممـا يتـيح الفرصـة , ما يعرتك يف نفوسهم من قـضايا ومـا ميـرون بـه مـن جتـارب ناجحـة أو فاشـلة

م إليهم لالستفادة من م وخربا األبنائهم بنقل جتار   .ها دون إجبارهم على األخذ 
  :التخلص من الشعور بالفوقية أو الدونية عند احلوار مع األبناء: ًثامنا

م يف احليــاة ســببا  يف    ًقــد يكــون شــعور الوالــدين بتفــوقهم العلمــي والثقــايف وســعة خــرب
إىل فينبغــي علــى الوالــدين  النــزول , ًرفــض احلــوار مــع األبنــاء وخــصوصا حــوار العقــول الــصغرية

م واالستماع إليهم مهما كان موضوع احلوار أو فكرته ألن ذلك شأنه  مستوى آبائهم وحماور
أن يغرس قيمة احلـوار يف نفوسـهم فتتغـذى عقـوهلم بأمهيتـه يف معاملـة اآلخـرين باسـتماع الـرأي 

  .اآلخر
  : معوقات الحوار األسري

, خاص اآلخــرين وأعمـــاهلم    تنــشأ املعوقـــات االجتماعيــة املهمـــة  مــن تـــصرفات بعــض األشـــ
م واحلـد مــن حــريتهم ومــنعهم , ًفرتبيـة األبنــاء تقتــضي دائمـا تــدخل الوالــدين يف كثـري مــن شــؤو

ًوينشأ كثري من املعوقات أيضا مـن القيـود الـيت يفرضـها , من بعض التصرفات املعيبة أو الضارة
تمع ومن التقاليد والعادات   .)٣٣, ٣٢: م ٢٠٠٥ ،النعيمي(ا

  :)٩٨-٩١: ٢٠١٠ ،الوايلي(لعديد من املعوقات منها األيت  وهناك ا
 :التدخل الثقايف - ١

تتطور وسائل التأثري على ذهن أفراد األسرة وتتضاعف أمهية هذه التأثريات الشاملة والثقافات 
املتداخلة على عامل األبناء بشكل خاص وهو عامل مفتوح على اجلديد من املؤثرات  واملثريات 

, ة والغربيــة متعــددة االجتاهــات يتــضمن الــصراع بــني الثقافــة املاديــة وغــري املاديــةالثقافيــة الــشرقي
  .ومجيع املؤثرات حتمل مناذج من األفكار بعيدة عن مناذجنا الفكرية 
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 : الصمت يف احلياة الزوجية - ٢
  :إن الصمت الزوجي  خيفي وراءه عوامل متشابكة متعددة منها

 .رفض التواصل اللفظي -
نبثاق جلوانب اضطراب متشابكة فأن مشكالت أي فرد يف األسرة الصمت الزوجي كا -

ال ميكـن فهمهــا مبعــزل عــن املـشكالت اخلاصــة ببــاقي أفــراد األسـرة والعوامــل الــيت تظهــر 
 :كتفسري ملا سبق هي

 .رتابة احلياة الزوجية -
 .كثرة االختالفات بني الزوجني -
 .تعلق بتنشئتهممشكالت األبناء وعدم اتفاق الزوجني على رأي واحد فيما ي -
 .اجلهل مبعىن احلوار وأمهيته -
 .انشغال أحد الزوجني أو كليهما عن اآلخر -
 :فقدان األوالد الرعاية العاطفية من الوالدين - ٣

ً    إن السيطرة على األوالد داخل األسرة والنظرة املتمردة واملتشككة هلم تنتج أوالدا هم جمـرد 
لتحذيرات والتوجيهات والتوبيخ غري الضروري ضحايا للمشكالت يكثر يف مثل هذه األسرة ا

والرقابــة الـــصارمة مـــا حيجــب كـــل حنـــو احلــوار األســـري وفقـــدان الرعايــة العاطفيـــة مـــن الوالـــدين 
  .واحملفزة للقيام بذلك احلوار

 :سوء االستخدام العاطفي لألبناء - ٤
ه فإمــا إىل       يــؤدي ســوء االســتخدام العــاطفي لآلبــاء حنــو األبنــاء إىل التطــرف يف اســتخدام

ــدالل وكـــــال  ــتخدام الثـــــواب والـــ ــوبيخ وإمـــــا اإلفـــــراط يف اســـ ـــتخدام العقـــــاب والتـــ ــراط يف اســ ًاإلفـــ
  .االستخدامني يعمل على توقف أسلوب احلوار األبناء والوالدين

 :األسئلة احلرجة - ٥
ــا أســئلة حمرجــة ,     أفــراد األســرة ميــرون يف منــوهم العقلــي واالجتمــاعي مبراحــل حتمــل يف طيا

حقيقة املوت فـإن مل جيـد أفـراد األسـرة اإلجابـة عنهـا , ن إجابة  مثل إجناب األطفالتبحث ع
م حتما  سيبحثون عنها يف وسـائل اإلعـالم وجمتمـع الـزمالء وتـصبح بـذلك , داخل األسرة فإ
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ــئلة احلرجـــة  ـــة األســـرية غـــري مناســـبة إلقامـــة احلـــوار ممارســـته خللوهـــا مـــن حمـــاور لتلـــك األسـ البيئ
  .ومناقشتها

 :الفات واملشكالت الزوجية الكثريةاخل - ٦
َ    تسبب لألبناء القلق الدائم واإلحـساس بعـدم األمـن وخـصوصا عنـد انعـدام التفـاهم بيـنهم 

  .إلزالة أي خالف
 :جهل الوالدين بطريقة تعليم األبناء قواعد السلوك املهذب - ٧

تظـن أن الـسمع بعض اآلباء يظن القسوة هي الطريقة الوحيـدة لرتبيـة األبنـاء وبعـض األمهـات 
وتكون املفاجأة بتمرد , والطاعة من قبل األبناء هي الطريقة الصحيحة لتعليم السلوك املهذب

األبنــاء ويفاجــأ الوالــدان باضــطرارمها لــرتك احلبــل علــى الغــارب لألبنــاء لــصعوبة التفــاهم معهــم 
  .   ولفشلهم يف الرتبية مع احلوار

 :وسائل اإلعالم واالتصال والرتفيه - ٨
جوم اإلعالمي والتلفازي والـشبكة العنكبوتيـة حيمـل إىل األبنـاء الـدنيا والعـامل امللـون مـن     اهل

األفالم السينمائية واحللقات احلوارية املستوردة والنماذج الرتفيهية الكرتونية وجتعل أفراد األسـرة 
ري يف حــوار آحــادي االجتــاه مــن خــارج األســرة يستــسلم هلــا الولــدان واألبنــاء وحيــدث خلــل كبــ

  .داخلها وتنتقل كثري من املفاهيم املغلوطة إىل األسرة دون تدخل أو توعية
 :جمتمع األصدقاء - ٩

تمــع بـــضخ جمموعـــة مـــن ,      وهــو مـــن املـــؤثرات علــى احلـــوار األســـري حيــث  يقـــوم ذلـــك ا
ــو املواقــــف االجتماعيــــة, الــــسلوكيات ـــال حنــ ـــريات وردود األفعـ ـــة مــــن التغـ ـــيم , جمموعـ ومتثــــل القـ

ــذا يـــسحب مــساحة احلـــوار األســري مـــن األبنـــاء والــسلوك مـــن  حيــث القبـــول والــرفض وهـــو 
  .خارج األسرة

 :غياب القدوة الصاحلة-١٠ 
     إن غيــاب القــدوة الــصاحلة داخــل األســرة تقلــل ثقــة األبنــاء وضــياع الــدليل القــيم والــسلوك 

قـدوة صــاحلة احلـسن يف مـسارها وتوقــف احلـوار بـني أحــد أفـراد األسـرة مــع أسـرته واللجـوء حنــو 
  .خارجها
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 :ضعف الرتبية اإلميانية-١١
ـــا الـــدافع األساســـي للبحـــث عـــن تـــوازن    إن أمهيـــة الرتبيـــة اإلميانيـــة داخـــل األســـرة تنبـــع مـــن أ

  :  اجلوانب األساسية للفرد وهي
  .اجلانب العقلي -
 .اجلانب االنفعايل -
 .  اجلانب الروحي -
 .اجلانب االجتماعي -
 .اجلانب اجلسمي -

 يف هـــذه اجلوانـــب يوجـــد شخـــصية أحاديـــة املهـــارات ومـــشوهة األفكـــار وفقــدان النمـــو  
عاطفية احلكم على املواقف احلياتية ومشولية الرتبية اإلميانية تضفي متانة على احلوارات األسرية 
وإبداعا يف التفكري وقوة يف االستدالل وعاطفة تدفع النفس حنو االعتدال غـي األحكـام علـى 

  .د األسرةاملواقف اليت تواجه أفرا
  :ضغوط احلياة-١٢

إن ضغوط العمل واحلياة اليت تواجـه الوالـدين تـسهم يف زيـادة اجلفـاء مـع األبنـاء وتزيـد   
وال يــشعر اآلبـــاء خبطـــورة املوقـــف إال بعـــد فـــوات , مــن انـــشغاهلما عـــن اجللـــوس واحلـــوار األبنـــاء

  .)٦٩-٦٨: م ٢٠٠٧الباكر،(األوان وخسارة األبناء
  : سريأسباب ضعف الحوار األ

 :)٩٩ -٩٨: ٢٠١٠ ،الوايلي(وهي كاأليت 
 ــا   و, يقلل من فرصة احلوار,  تباين املستوى الثقايف والعلمي بني أفراد األسرة ــــ ــ ـــــــك ظن ًذلـ

 .منهم بعدم فهم كل  طرف ملا حيمله الطرف اآلخر
 ما بعيدا عن األبناء واملنزل  .ًانشغال كل من األب األم بأعماهلما ومهما
 وار على إحداث النتيجة املطلوبةضعف الثقة بقدرة احل. 
 اجلهل بأساليب احلوار الفاعلة. 
 عدم أخذ احلوار على حممل اجلد بكونه ترفا زائدا لالبن ً  .مبكن االستغناء عنه, ً
 دخول الفضائيات اليت احتلت الوقت الذي تقضيه األسرة يف احلديث. 
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 األبناء متامافجيل اآلباء خيتلف عن, اختالف معطيات العصر من جيل إىل آخر ً. 
 االعتماد على القوة من قبل الوالدين وإمهال عاطفة اآلباء اليت حيتاجها األبناء . 
 ـم أكثـر , ديكتاتورية بعض اآلباء اليت جتعلهـم يرفـضون احلـوار مـع أبنـائهم ًاعتقـادا مـنهم أ

 .خربة من األنباء فال حيق هلم مناقشة أمورهم
 ــناد امل ــات يف البيــــوت وإســ همــــات الرئيــــسية يف شــــؤون األســــرة إلــــيهن ســــواء وجــــود اخلادمــ

 .مهمات خاصة للزوج أم األبناء مما حيدث الفجوة داخل األسرة
  الــرتف املــادي الزائــد عــن حــده الطبيعــي حيــث تــشكل اهلواتــف النقالــة وأجهــزة الكمبيــوتر

ًجـــزءا مـــن حيـــاة األبنـــاء وهـــم يف أعمـــار صـــغرية فأخـــذت وقتـــا طـــويال مـــنهم عـــن أســـرهم  ً ً
  .وأضعف تعليمهم فنون احلوار,  وانقطع االتصال احلواري معهمفابتعدوا

  :)٤٤-٤٣: ٢٠١٠محاد ،(ويرى محاد أن من أسباب ضعف احلوار ما يلي 
 ممارسة العنف ضد األبناء من قبل األبوين أو أحدمها. 
 انشغال األبوين يف أعماهلم اخلاصة . 
 تحضار األخطاء لألبناءجلوء اآلباء إىل أساليب العتاب واالستهزاء والتجريح واس. 
  عليه من اجلفاء و فتور العالقةوما يرتتب واألبناء اآلباء التباعد بني . 
  واألبنــاء هــي األرضــية املــشرتكة الــيت ينــشأ عليهــا اآلبــاءضــعف الثقــة، فالثقــة الــيت بــني 

 .احلوار الفعال
  األبناءإىل اآلباءعدم إنصات . 

  :يلي وأيضا يرى الصديقي أن من بني األسباب ما 
  نشوء ثقافة الصمتإىل لثقافة اخلوف لدى األبناء، مما يؤدي اآلباءتفعيل . 
  التبعية، وتفعيل روح االستقاللية على الرتبيةعدم. 
 واالبن، وهذا النوع من احلوار حيـد مـن األب بني املفتوحة التفاعلية ال السلطوية العالقةوجود 

  .)١٦٥:  ٢٠١١الصديقي،( درجة التواصل، ويقتل روح احلوار
إن احلــوار األســري داخــل األســرة وتبادلــه بــني أفرادهــا أمــر لــيس بالبــسيط يف مــردودة،   

ــا ليــؤيت هــذا احلــوار مثــاره املرجــوة ، وال تقتــصر علــى فــرد دون  وهنــاك أمــور كثــرية ينبغــي مراعا
  .األخر فهي عملية تبادلية بينهم ويتوجب التكاتف ملواجهة ألي معوقات
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  :يل الحوار األسريوسائل تقوية وتفع
ـــارات إكـــــساب )١ ـــويرهم بـــــالطرق واملهــ ـــشاركة، مـــــع تنــ ـــس وفاعليـــــة احلـــــوار واملــ  األزواج أســ

  .واملعارف الضرورية اليت هلا السبيل األساسي يف احملافظة على استقرار األسرة
  .توعية أفراد األسرة بأمهية التواصل والتآزر العائلي فيما بينهم )٢
  .سيولوجية والصحة النفسية جلميع أفراد األسرةتعزيز اجلوانب السيكولوجية والف )٣
ــل يــــشمل  )٤ ــسان فقــــط، بــ ــري اللفظــــي؛ فهــــو ال يقتــــصر علــــى اللــ ــوار غــ زيــــادة مــــساحة احلــ

  ...اإلشارات، والرموز، والنظرات، واللمسات،
  .استخدام األساليب العقلية يف الرتبية والبعد عن العقاب البدين قدر اإلمكان )٥
ا أمام األوالدُحيتذا حماولة من الزوجني إظهار أمثلة )٦   .)النمذجة ( 
 .استمرارية احلوار داخل األسرة يقيها من التفكك واالرتباك )٧
  .زيادة التفاعل والتكامل بني األسرة واملدرسة )٨
  .العمل على نشر ثقافة احلوار األسري عرب وسائل اإلعالم املختلفة )٩
ـال، وجـود الـدورات الرتبويـة، (مـن خـالل : التدريب املـستمر ألفـراد األسـرة )١٠ القـراءة يف ا

 ).مراكز متخصصة لالستشارات الرتبوية
تمع املتخصصني يف جمال علم النفس والتنمية البشرية )١١  .االستفادة من أفراد ا
ــــة  )١٢ م الدعويـــ ــــــسؤوليا ـــــشايخ ملـ ـــــاء واملــ ـــــل العلمــ ــــــع، وحتمــ تمـ ـــــسجد يف ا ــل دور املــ تفعيـــــ

  .)١٠٧-١٠٦: م ٢٠١٠بكار،(والتوجيهية
  : ل الحديثة على الحوار األسري تأثير وسائل االتصا

يعترب العصر الذي نعـيش فيـه هـو عـصر االتـصال حيـث أحـدثت االتـصاالت احلديثـة   
تمـع  ثورة يف عمليات االتصال بشىت صوره ، ولعل أبرز هذه التأثريات التـأثري علـى األسـرة وا

شر وغري مباشـر والتأثري على احلوار داخل األسرة ، حيث أن وسائل االتصال تؤثر بشكل مبا
ــل  ـــى عمليـــــات التواصـــ ـــرة أو خارجهـــــا وأيـــــضا علــ ــل األســ ــــواء داخـــ ــــوار سـ ـــات احلـ ــ ًعلـــــى عملي
االجتماعي ، وبـالنظر إىل وسـائل االتـصال احلديثـة بـاختالف أنواعهـا يالحـظ أن هلـا تـأثريات 
حيويــة علــى احلــوار األســري وقــد تكــون هــذه التــأثريات إجيابيــة وســلبية ، وســنتطرق علــى تــأثري 

  : وسائل بشيء من التفصيل وذلك على النحو التايل هذه ال

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


فــإن هــذه التقنيــة أصــبحت تقنيــة عاليــة وســامهت ) اجلــوال(بالنــسبة للهواتــف احملمولــة  )١
بشكل كبري يف عمليات االتصال وأدت إىل اختصار املـسافات والوقـت وسـامهت يف 

ــوار ، كمــــا أنــــه أدى وجــــود هــــذه الوســــيلة إىل إجيــــاد  ــارب واحلــ جمــــاالت عمليــــات التقــ
تمع الواحد أو العائلـة الواحـدة  للتحاور والتشاور والنقاش بني أفراد األسرة أو أفراد ا
، وذلــك مــن خـــالل مــا تـــوفره هــذه التقنيـــة مــن اســـتخدامات متنوعــة ، فللمـــشاركات 

ــصية بــــصيغة  ــائل النــ ــربامج ) SMS(االجتماعيــــة يــــتم اســــتخدام الرســ ــ أو اســــتخدام ال
ل املقاطع الصوتية والصور وملفات الفيديو وغريها ، مما وتباد) كالواتس أب(احلديثة 

أدى إىل زيادة فرص احلوار بني أفراد األسرة سـواء داخـل احملـيط األسـري أو خارجـه ، 
فأصــبح هنــاك شــيء مــن املرونــة يف عمليــات االتــصال ، فعلــى ســبيل املثــال قــد يكــون 

تلفـة يـسهل عـن طريــق احلـوار أو النقـاش يف موضـوعات بـني أفـراد األســرة يف أمـاكن خم
موعات(املكاملات اجلامعية أو  أو استخدام الرسائل أو مقاطع الفيديو والصور ، ) ا

كــل هــذا عــن طريــق اهلــاتف ومــن مث ميكــن إبــراز إجيابيــات هــذه الوســيلة كوســيلة مــن 
وسائل االتصال احلديثة بالنسبة لعمليـات احلـوار األسـري فنـذكر علـى سـبيل املثـال ال 

  : ابيات التالية احلصر اإلجي
أن هذه الوسيلة عملت على تسهيل ونقـل املوضـوعات املختلفـة بـصورة تعتـرب  -

جيدة ، أي أنه ميكن التحاور ومناقشة أحد املوضوعات عن طريـق اسـتخدام 
  . هذه الوسيلة 

ــاد تكـــون بـــسيطة جـــدا ممـــا يزيـــد  - ًالتكلفـــة املاديـــة الســـتخدام هـــذه الوســـيلة تكـ
 .  عن سهولة االستخدام ًويشجع على استخدامها فضال

تمـــع إىل اســـتخدامها  - االنتـــشار الـــسريع هلـــذه الوســـيلة تـــدفع أفـــراد األســـر و ا
للتشاور أو النقاش يف موضوع معـني أو أحـد املوضـوعات اخلاصـة الـيت ختـص 

 .األسرة
تتسم هذه الوسيلة باألمان سواء من ناحية احلفاظ على سـرية املعلومـات الـيت  -

 .حاور خبصوصها ميكن مناقشتها أو الت
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  : أما بالنسبة لسلبيات هذه الوسيلة فتتمثل في اآلتي 
 .أنه ميكن استخدام هذه الوسيلة بطرق غري مشروعة  -
أن هــذه الوســيلة ميكــن أن تــؤدي إىل فــرض نــوع مــن العزلــة علــى املــستخدمني  -

تمــع األســـري ممـــا تفـــرض العزلـــة علـــى  عــن طريـــق تكـــوين جمموعـــات خـــارج ا
 .ة خاصة من ميرون مبرحلة املراهقةبعض أفراد األسر

أن هــذه الوســيلة ميكــن أن تــؤدي إىل إحــداث العديــد مــن املــشكالت نتيجـــة  -
لالسـتخدام الغـري جيـد كاسـتخدامها يف املـضايقات أو الـدخول ملواقـع إباحيـة 

 . يف اإلنرتنت أو إرسال بعض الصور واملقاطع الغري الئقة 
 واليت تتناسـب مـع طبيعـة الـشريعة استخدامها يف بعض العمليات الغري شرعية -

 .اإلسالمية وجمتمعنا السعودي 
بالنـسبة لإلنرتنـت حيـث تعتـرب هـذه الوسـيلة مـن الوسـائل احلديثـة والـيت أدى انتـشارها  )٢

إىل ربط العامل وجعلـه مبثابـة قريـة واحـدة ، أي أنـه أصـبح هنـاك انتقـال للثقافـات دون 
املعلومات والتعارف مع اآلخرين ، التقيد حبدود أو مسافات أو وقت للحصول على 

ــا أســهمت  فهـذه الوســيلة أدت إىل انتــشار ثقـايف بــشكل كبــري ، هـذا باإلضــافة إىل أ
يف احلـوار نتيجـة للوقــوف علـى الثقافـات املختلفــة حيـث أن مـا يبــث أو مـا ينـشر عــرب 
اإلنرتنــت ســاهم يف التعــرف علــى موضــوعات جديــدة ، كمــا ســاهم يف مــنح جمــاالت 

لنقــاش ، وبالتــايل ميكــن بلــورة إجيابيــات وســلبيات هــذه الوســيلة علــى النحــو للحــوار وا
  : التايل فمن اإلجيابيات 

ــــا يف  - ــتم االســــتعانة  ــ ــات ي ـــت تعتــــرب أكــــرب مــــصدر للمعلومــ أن شــــبكة اإلنرتنـ
 .عمليات التثقيف واحلوار والنقاش يف املوضوعات املختلفة

ــسمات واخلـــصو - ــامهت يف تــــوفري بعـــض الــ صيات كالربيــــد أن هـــذه الــــشبكة سـ
اإللكــرتوين واحملادثــات وشــبكات التواصــل االجتمــاعي كــالفيس حيــث أصــبح 
ــادي  ــصورة أســــرع مــــن الربيــــد العــ ــة بــ ــائق املختلفــ هنــــاك إرفــــاق للملفــــات والوثــ
ــستخدميه عمليـــات  ــا يـــسهل علـــى مـ ـــة ممـ ـــسريع ووســـائل االتـــصال التقليدي وال

تمع واألسرة أيضا  .ًاحلوار والنقاش داخل أفراد ا
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ت شبكة اإلنرتنت يف نقل الثقافات املختلفة األمر الذي أدى إىل زيـادة سامه -
احملـــصول الثقـــايف ســـواء مـــن ناحيـــة اللغويـــة أو مـــن ناحيـــة املوضـــوعات وزيـــادة 
ــستوى الفــــرد أو علــــى  ــواء علــــى املــــستوى األســـري أو علــــى مــ ــات ســ اإلمكانيـ

ــاور والنقــــاش وإجيــــاد احللــــول امل ــــراد التحــ ـــة األف ــع وحماولـ تمــ ناســــبة مــــستوى ا
للمــشكالت الـــيت ميكــن أن تواجـــه األســرة بـــسبب شــبكة اإلنرتنـــت ، أي أنـــه 

 .ساهم على تفعيل عمليات احلوار داخل األسرة
من خالل شبكات التواصل االجتماعي املختلفـة سـامهت هـذه الـشبكات يف  -

تـــوفري مـــا يـــسمى بـــالفيس وهـــي شـــبكة تعـــارف عامليـــة ســـاعدت علـــى معرفـــة 
ـــا ــا سـ ـــة ممــ ـــار املختلفـ ــرة األفكـ ــل األســ ـــوار لــــدى األفــــراد داخــ ــادة احلـ هم يف زيــ

تمع  .وا
أدت وجود خدمة التويرت عرب اإلنرتنت إىل التعرف على اآلراء يف املوضوعات  -

ــدد معــــني مــــن الكلمــــات  ــد عــــن عــ ــ ــصر وبــــصورة ال تزي املختلفــــة وبــــشكل خمتــ
واألحـــرف ممـــا يـــؤدي إىل إثـــراء معـــارف األفـــراد واســـتخدام املهـــارات املختلفـــة 

ت احلــوار، وإطـــراء املــشكالت بـــشكل مبــسط وخمتـــصر وإجيــاد احللـــول لعمليــا
 .ًأيضا بشكل مبسط وخمتصر

كما سامهت خدمة اليوتيوب وغريها من املواقع يف توفري املقاطع املختلفة اليت  -
تبـــني إجيابيـــات وســـلبيات املواقـــف والثقافـــات األخـــرى مـــن خـــالل اســـتعراض 

 . الفرد على احلوارمقاطع الفيديو املختلفة مما يزيد من قدرة
 :أما بالنسبة لسلبيات استخدام اإلنترنت فتتمثل في 

ــال األنـــــشطة األســـــرية ، ومـــــسؤوليات العمـــــل  - ـــرة إمهـــ ــل األســ واألحـــــداث داخـــ
  .االجتماعية من أجل قضاء ساعات على اإلنرتنت 

وقلـة احلـوار االشتياق إىل اجللـوس إىل اإلنرتنـت واإلفـراط يف قـضاء الوقـت فيـه  -
  .داخل األسرة

 .عن التحاور مع أفراد األسرةالشعور بالعزلة واالنسحاب  -
 .تفضيل التحدث عرب الشبكة بدال من احملادثة املباشرة وجها لوجه  -
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  .ًالنوم أقل من مخس ساعات يوميا -
 .عدم القدرة على التحكم يف الوقت بعد الدخول إىل الشبكة  -
دد ســاعات إنكــار الوقــت الكبــري الــذي ينقــضي علــى الــشبكة رغــم زيــادة عــ -

 .استخدام اإلنرتنت 
 . شكوى احمليطني من كثرة الوقت املنقضي أمام اجلهاز  -
 . استخدام اإلنرتنت للهروب من مشكالت أخرى  -
التــوتر النفــسي وزيــادة احلركــات العــصبية والقلــق واحلركــات الالإراديــة واإلراديــة  -

 .باألصابع 
 .إمهال األهل واألصدقاء والكذب واخلداع   -
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  الفصل الثالث 
  اإلجراءات المنهجية للدراسة

  :تمهيد
يتنــاول هــذا الفــصل مــنهج الدراســة ويوضـــح جمتمــع وعينــة الدراســة كمــا يتطـــرق ألداة         

ـا ويبـني كيفيـة تطبيـق الدراســة  الدراسـة واإلجـراءات الـيت مت اتباعهـا والتحقـق مــن صـدقها وثبا
ة اإلحــصائية الــيت مت اســتخدامها ملعاجلــة بيانــات الدراســة وذلــك علــى ًميــدانيا وأســاليب املعاجلــ

  : النحو التايل
  :منهج الدراسة نوع : ًأوال 

ــــا تفيــــد يف وصــــف    ــات الوصــــفية املــــسحية حيــــث إ ــي هــــذه الدراســــة إىل الدراســ تنتمـ
ــتم بدراســة ووصــف الظــواهر اإلنــسانية  الظــاهرة موضــوع الدراســة، وأن الدراســات الوصــفية 

واليت متثل بالنسبة للدراسة أثـر اسـتخدام ) ١٧٩ :م١٩٩٨عبيدات، (شكالت االجتماعيةوامل
  .على احلوار األسري) اهلاتف والشبكة العنكبوتية(وسائل االتصال احلديثة 

واختــارت الباحثــة املــنهج املــسح االجتمــاعي وهــو يعتــرب مــن أنــسب املنــاهج ملثــل هــذه   
  :إىل االعتبارات التاليةًالدراسة، وقد مت اختيار املنهج بناء 

  .أن هذا املنهج يعتمد على أدوات وأساليب البحث العلمي  
 . ميكن تعميم أدوات هذا املنهج على أكرب عدد ممكن من املبحوثني  

  :الدراسة وعينة مجتمع : ًثانيا 
يتمثــل جمتمــع الدراســة باألســر الــسعودية املقيمــة يف مدينــة الريــاض والــيت لــديها أجهــزة   

كيــة وأجهــزة كمبيــوتر الســتخدام شــبكة اإلنرتنــت ولكــن نظــرا  لعــدم وجــود إحــصائية هواتــف ذ
لعــدد األســر الــسعودية الــيت تقتــين هــذه األجهــزة املختلفــة باإلضــافة إىل وجــود عــدد أخــر مــن 

 العـــشوائيةاألســر الــيت ال متلـــك مثــل هــذه األجهـــزة ؛ فقــد جلــأت الباحثـــة إىل اســتخدام العينــة 
ذه الدراسةلتطبيق االستبيان اخلا   .ص 

الـيت تقـوم علـى تقـدير الباحـث يف اختيـار املفـردات أو " هـيالعشوائية البسيطة والعينة   
تمــع األصــلي  ــا متثــل ا احلــاالت الــيت تكــون عينــة البحــث وحتقــق اهلــدف مــن الدراســة أي ا

ث ، كمــا أن حجــم العينـة األمثــل يـرتك لتقــدير الباحــ". باحلـاالت الــيت اختارهـا لتكــوين العينـة
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ـــــا ــردات أو نوعهــ ــــ ـــدد املفـ ــواء بعــــ ــوابط ســـــ ــــ ـــددات أو ضـ ـــــأي حمــــ ــ ــزم ب ـ ـــ ــــث ال يلتـ " أي أن الباحـــ
  ).١٤٦: م١٩٩٨،عبيدات(

ــتبانة حيـــث قامـــت    ـــا االجتماعيـــة يف توزيـــع االسـ وقـــد اعتمـــدت الباحثـــة علـــى عالقا
باالستعانة مبن تعـرف مـن أقـارب ومعـارف وصـديقات لتوزيعهـا علـى مـن يعرفـون ، واشـرتطت 

بئـة االســتبيان الزوجـان أو أحــدمها أو األبنـاء بــشرط أن يكونـوا ممــن يقتنـون وســائل أن يقـوم بتع
  .االتصال احلديثة كأجهزة اهلواتف الذكية والكمبيوتر الشخصي

 أسـرة ٤٠٠من جمتمع الدراسة قدرت بـ عشوائية بسيطة قامت الباحثة باختيار عينة و  
 اســتمارة اســتبيان ٣٨٨يهم وقــد ورد ومــن مث قامــت الباحثــة بتوزيــع اســتمارات االســتبيان علــ

ــود خطـــأ بعـــدد  ـــد إدخـــال البيانـــات للحاســـب اآليل تبـــني وجـ  اســـتمارات ، وبالتـــايل مت ٨وعن
 اســتمارة اســـتبيان، وبـــذلك ٣٨٠ًاســتبعادهم وبنـــاءا عليــه جـــرى حتليـــل البيانــات علـــى أســـاس 

  .% ٩٥تكون نسبة االستمارات اليت مت حتليلها إىل نسبة االستمارات املوزعة 
  :أداة الدراسة : ًثالثا

استخدمت الباحثة أداة االستبيان كوسيلة جلمع املعلومات، وقد روعي يف هذه األداة   
  .أن تشتمل على كافة األسئلة واملتغريات ملوضوع الدراسة

  : بناء األداة ) أ
  :قسمت هذه األداة إىل قسمني 

كــالعمر واملــستوى التعليمــي ة  يــشتمل القــسم األول علــى املتغــريات الشخــصية لعينــة الدراســ-
ــا أفـــراد العينــة األجهـــزة الذكيــة واإلنرتنـــت  والــدخل الـــشهري لألســرة والطريقـــة الــيت يـــستخدم 
ًومكـــان تواصـــلهم وعـــدد ســـنوات اســـتخدامهم والـــشبكات الـــيت يتعـــاملون معهـــا وأيـــضا عـــدد 

  .الساعات اليت يقضيها أفراد العينة يف شبكات التواصل االجتماعي
ــا القــــس- ــية  أمـ ــدور حــــول األســــئلة واحملـــاور األساســ ــاين فيـ الــــيت حتـــوي موضــــوع الدراســــة م الثــ

  : عبارة موزعة على احملاور التالية ٤٧وتكونت من 
إجيابيات استخدام وسائل االتصال احلديثة علـى احلـوار األسـري مـن وجهـة نظـر أفـراد  .١

  .عبارة ) ١٦(العينة وتضمنت 
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لـى احلـوار األسـري مـن وجهـة نظـر أفـراد سلبيات استخدام وسـائل االتـصال احلديثـة ع .٢
  .عبارة ) ١٤(العينة وتضمنت 

أسـباب اســتخدام وســائل االتــصال احلديثــة علــى احلــوار األســري مــن وجهــة نظــر أفــراد  .٣
  .عبارة ) ١٧(العينة وتضمنت 

 الذي حيـدد اإلجابـات احملتملـة ق إعدادها لالستبانة الشكل املغلوقد تبنت الباحثة يف  
ــد مت ــاس ليكــــرت لكـــل ســــؤال، وقـ وقـــسم هــــذا املقيـــاس إىل مخــــسة ) Likert( اســــتخدم مقيـ

عــن أقــل درجــة ، حيــث ) ١(عــن أعلــى درجــة بينمــا يعــرب الــرقم ) ٥(فقــرات حيــث يعــرب رقــم 
  : درجات املقياس على النحو التايل 

  ) .٣(حمايد     ) .٤(موافق     ) .٥(موافق بشدة 
  ).١(ًغري موافق إطالقا     ).٢(غري موافق 

  : والثبات الصدق ) ب
  : صدق أداة الدراسة ) ١
ــاهري - ١ ـــصميم أداة الدراســـــة : الـــــصدق الظـــ ــتبيان(بعـــــد تــ ـــها علـــــى جمموعـــــة ) االســـ وعرضــ

احملكمني من ذوي العلـم واخلـربة الـذين طـابقوا أسـئلة االسـتبيان مـع األهـداف املوضـوعة 
ا النهائيــ ة وقــاموا بتعــديل بعــض الفقــرات وإلغــاء بعــضها إىل أن ظهــرت األداة يف صــور

ـا حمكمـون اسـتمارة التحكـيم  حيث مت إجراء التعديالت يف ضوء التوجهات اليت أدىل 
والــيت اتفــق عليهــا ســواء بتعــديل الــصياغة أو حــذف بعــض العبــارات أو حتديــد مواضــع 
ــدة حيــــث مت اختيــــار العبــــارات الــــيت  ــافة عبــــارات جديــ االلتبــــاس والــــضعف فيهــــا أو إضــ

  .من احملكمني%) ٨٠(حصلت على اتفاق 
أسـرة لإلجابـة عليهـا مث ) ٣٠(عرضت الباحثة استمارة االستبيان على : لصدق البنائيا - ٢

ـــارات ومطابقــــة  ــرة أخـــرى للوقــــوف علـــى مـــدى وضـــوح العب مت إعـــادة عرضـــها علـــيهم مـ
ـــد  ــني أنـــــه ال يوجــ ــات وقـــــد تبــ ـــتالف يف اإلجابــ ـــى مـــــدى االخــ ــوف علـ ــات والوقـــ اإلجابــ

  .ات األسر اختالف كبري مما يبني أن هناك صدق بنائي يف إجاب
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  :االتساق الداخلي) ٢
يف هـــذه الدراســـة باســـتخدام ) االســـتبانة(مت احتــساب قيمـــة االتـــساق الـــداخلي ألداة الدراســة 

  : معامل االرتباط لكل عبارة مع إمجايل احملور وذلك على النحو التايل 
  ) ٢(جدول رقم 

  معامالت االرتباط المحور األول
قيمة الفا اذا حذف  رقم العبارة

 عنصرال
معامل االرتباط 

 املصحح
 معامل بريسون

٠.٤٦٩ ٠.٣٩٤ ٠.٦٦٧ ١** 
٠.٤١٧ ٠.٣٤٠ ٠.٦٧١ ٢** 
٠.٤٤٠ ٠.٣٩٤ ٠.٦٧٤ ٣** 
٠.٤٠٩ ٠.٣٥١ ٠.٦٧٤ ٤** 
٠.٤٣٣ ٠.٣٦٣ ٠.٦٧١ ٥** 
٠.٣٢٨ ٠.٢٦٦ ٠.٦٧٨ ٦** 
٠.٣١٩ ٠.٢٧٢ ٠.٦٨٠ ٧** 
٠.٣٦٢ ٠.٣١٢  ٠.٦٧٨ ٨** 
٠.٥١٠  ٠.٤٧١  ٠.٦٧٢  ٩**  
٠.٤٤٣  ٠.٤٠٩  ٠.٦٧٧  ١٠**  
٠.٤٥٢  ٠.٤١٨  ٠.٦٧٧  ١١**  
٠.٠٢١  ٠.٣٨٦  ٠.٦٥٩  ١٢  
٠.٠٢٢  ٠.٤٦٨  ٠.٦٧٧  ١٣  
٠.٠٤٠  ٠.٤٩٠  ٠.٦٧٦  ١٤  
٠.١٧٧  ٠.٥٠٤  ٠.٦٧١  ١٥**  
٠.٠٩٣  ٠.٤٤٢  ٠.٦٧٧  ١٦  

  )٠.٠١(ًدال إحصائيا عند مستوى داللة ** 
مجـــايل أن مجيـــع معـــامالت االرتبـــاط بـــني كـــل مفـــردة وإ) ١(وتوضـــح بيانـــات اجلـــدول   

  . مما يدل على صالحية أداة الدراسة٠.٠١ًحمورها كان دال إحصائيا عند مستوى داللة 
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  ) ٣(جدول رقم 
  معامل االرتباط المحور الثاني

قيمة الفا اذا  رقم العبارة
 حذف العنصر

معامل االرتباط 
 املصحح

 معامل بريسون

٠.١٥٧ ٠.٥٦٦ ٠.٧٣٢ ١** 
٠.١١٣ ٠.٥٤٦ ٠.٧٣٣ ٢* 
٠.١١٦ ٠.٥٥١ ٠.٧٣٣ ٣* 
٠.١٤٢ ٠.٤٨٨ ٠.٧٣٦ ٤** 
٠.٣٦٤ ٠.٥٣٥ ٠.٧٣٤ ٥** 
٠.١ ٠.٤٩٥ ٠.٧٣٠ ٦ 
٠.٤٩٦ ٠.٥٢٣ ٠.٧٢٦ ٧** 
٠.٢٦٤ ٠.٥٢٧ ٠.٧٣٣  ٨ 
٠.٣١٨ ٠.٦٥٨ ٠.٧٢٩  ٩** 
٠.٢٨٠ ٠.٥٩٨ ٠.٧٢٤  ١٠** 
٠.٢٧٩ ٠.٥٦٠ ٠.٧٣١  ١١** 
٠.١ ٠.٦٠٨ ٠.٧٢٨  ١٢ 
٠.٣٥٩ ٠.٥٦٢ ٠.٧٣٧  ١٣** 
٠.٢٩٣ ٠.٥٢٣ ٠.٧٣٧  ١٤** 

  )٠.٠١(ًدال إحصائيا عند مستوى داللة ** 
أن مجيـــع معـــامالت االرتبـــاط بـــني كـــل مفـــردة وإمجـــايل ) ٢(وتوضـــح بيانـــات اجلـــدول   

  . مما يدل على صالحية أداة الدراسة٠.٠١ًحمورها كان دال إحصائيا عند مستوى داللة 
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  ) ٤(جدول رقم 
  معامل االرتباط المحور الثالث

ا اذا قيمة الف رقم العبارة
 حذف العنصر

 معامل بريسون معامل االرتباط

٠.٣٠٨ ٠.٢٦٢ ٠.٦٩٥ ١** 
٠.٣٧٠ ٠.٣٠٧ ٠.٦٩٠ ٢** 
٠.٢٥٢ ٠.١٦٦ ٠.٦٩٨ ٣** 
٠.٣٣٨ ٠.٢٨٢ ٠.٦٩٣ ٤** 
٠.٢٦٣ ٠.٢١٥ ٠.٦٩٧ ٥** 
٠.٤٨١ ٠.٣٨٥ ٠.٦٧٨ ٦** 
٠.٥٨٢ ٠.٥٠٤ ٠.٦٦٨  ٧** 
٠.٥٦٩ ٠.٤٨٩ ٠.٦٧٠  ٨** 
٠.٥٨٩ ٠.٥١٦ ٠.٦٦٩  ٩** 
٠.٦٠٤ ٠.٥٢٦ ٠.٦٦٦  ١٠** 
٠.٤٢٩ ٠.٣٣١ ٠.٦٨٣  ١١** 
٠.٤٤٤ ٠.٣٥٤ ٠.٦٨٢  ١٢** 
٠.٣٦٩ ٠.٣٥١ ٠.٦٥٢  ١٣** 
٠.٤٢٦ ٠.٣٦٨ ٠.٦٨١  ١٤** 
٠.٤٧٦ ٠.٥٧٤ ٠.٦٧٩  ١٥** 
٠.٥٩٤ ٠.٣٧٤ ٠.٦٦٣  ١٦** 
٠.٤٦٨ ٠.٣٦٣ ٠.٦٨٢  ١٧** 

  )٠.٠١(ًدال إحصائيا عند مستوى داللة ** 
مجيـــع معـــامالت االرتبـــاط بـــني كـــل مفـــردة وإمجـــايل أن ) ٣(وتوضـــح بيانـــات اجلـــدول   

   .٠.٠١ًحمورها كان دال إحصائيا عند مستوى داللة 
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   معامل الثبات -) ٣
مت حتليل ثبات الدراسة من خـالل معامـل ألفـا كرنبـاخ بالتحليـل اإلحـصائي عـن طريـق   
  . ٠.٧٦ حيث بلغت درجة الثبات العام حملاور الدراسة SPSSبرنامج 

  ) ٥(رقم جدول 
  قيمة الثبات لمحاور الدراسة

 قيمة الثبات عدد القيم احملور
 ٠.٧٣٦ ١٦ األول
 ٠.٧٤٧ ١٤ الثاين
 ٠.٨٢٠ ١٧ الثالث
موع  ٠.٧٦٧ ٤٧ ا

  .وهو ثبات جيد % ٠.٧٦  أي أن الثبات العام 
  

  :حدود الدراسة : ًرابعا
وســائل االتــصال م اســتخدا هــذه الدراســة علــى دراســة أثــر اقتــصرت: احلــدود املوضــوعية  -١

  .على احلوار األسري) "اإلنرتنت" والشبكة العنكبوتية اهلاتف(احلديثة 
 أحيـاء مـن عـدد يف وذلـك الـسعودية األسـر على الدراسة هذه تطبيق مت: احلدود املكانية  -٢

  .)السويدي العرجياء، النسيم، العليا، املربع،(الرياض مدينة
  .هـ ١٤٣٥لعام الثاين ة يف الفصل الدراسي هذه الدراسطبقت : احلدود الزمنية  -٣
  

  أساليب المعالجة اإلحصائية : ًخامسا
ً وذلـــك نظـــرا SPSSمت حتليـــل البيانـــات باســـتخدام الطريقـــة اآلليـــة باســـتخدام برنـــامج   

لكرب حجم العينة ويف نفس الوقت لكثرة املقاييس اإلحصائية املطلوبة حيث أن هـذا الربنـامج 
وبعـدما مت مجـع البيانـات عـن طريــق ,  للحـصول علـى مثـل هـذه املقـاييسيتـسم باملرونـة الكافيـة

إجابــات عينـــة الدراســـة علــى عبـــارات االســـتبانة، وإدخــال هـــذه البيانـــات باحلاســـب اآليل، مت 
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 SPSS) (Statistical Package for(معاجلتهــا باســتخدام الربنــامج اإلحــصائي 
Social Sciences (  

  : حصائية التالية واستخدمت الباحثة األساليب اإل
 .حساب التكرارات والنسب املئوية  - ١
 ).املتوسط احلسايب(مقاييس النزعة املركزية  - ٢
 ).االحنراف املعياري(مقاييس التشتت  - ٣
 .one Away Anovaحتليل التباين األحادي  - ٤

  :ووفقا ملقاييس ليكارت تكون قيم املتوسط املرجح على النحو التايل 
)٠.٨=٥÷٤=١-٥(  

  :وبناء عليه 
  :ما يلي  ملستوى ضعيف، وهكذا بقية املستويات حسب ١.٨٠=١+٠.٨٠

  ) ٦(جدول رقم 
  مستوى وقيمة المتوسط الحسابي 

 نسبة املستوى املستوى  املتوسط املرجح
  %20 ضعيف جدا ١.٨٠ : ١من
  %36 ضعيف ٢.٦٠ :١.٨١من 
  %52 متوسط ٣.٤٠ :٢.٦٠من 
  % 68 مرتفع ٤.٢٠ : ٣.٤١من 

 %84 دامرتفع ج ٤.٢١
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 الفصل الرابع 

تحليل البيانات وعرض 
  النتائج

  
 

  لعينة الدراسةالخصائص األولية.  
  تحليل البيانات األساسية. 
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  الفصل الرابع
  تحليل البيانات وعرض النتائج 

            :تمهيد
معرفــة يتنـاول هـذا الفــصل حتليـل البيانـات ومناقــشة النتـائج حيـث هــدفت الدراسـة إىل         

علـــى احلـــوار األســـري ) اهلـــاتف والـــشبكة العنكبوتيـــة(أثـــر اســـتخدام وســـائل االتـــصال احلديثـــة 
أداة االستبيان ومت توزيعهـا علـى عينـة مـن الدراسة فقد اعتمدت الباحثة على هدف تحقيق ول

 اســـتمارة وعنــد إدخـــال ٣٨٨ اســتمارة ورد منهــا ٤٠٠األســر مبدينــة الريـــاض حيــث مت توزيـــع 
ً استمارات ومت استبعادهم ، وبناءا عليه جرى ٨البيانات للحاسب اآليل تبني وجود أخطاء بـ 

  . استمارة٣٨٠اس التحليل على أس
  : خصائص عينة الدراسة ) ١

  
  ) ٧(رقم جدول 

  عينة الدراسة بحسب الجنستوزيع 
  

  %النسبة  تكرار  اجلنس
  %٥٥.٥  ٢١١ ذكر 
  %٤٤.٥  ١٦٩ أنثى

موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا
  

حبــسب اجلــنس حيــث جــاءت ) عينــة الدراســة(يوضــح توزيــع األســر ) ٧(رقــم اجلــدول   
وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة اإلنــاث مــن % ٥٥.٥ نــسبتهم الرتتيــب األول للــذكور حيــث بلغــت

حيــث كــان أغلــب أفــراد الدراســة مــن الــذكور حيــث كــان توزيــع % ٤٤.٥أفــراد العينــة بنــسبة 
ًاألداة علــى العينــة يتمثــل يف أن تعطــي الباحثــة ألي فــرد مــن األســرة ســواء كــان ذكــرا أو أنثــى 

  .بة هي الذكورباإلجابة على أسئلة االستبيان وكانت العينة الغال
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  ) ٨(رقم جدول 
  عينة الدراسة بحسب العمرتوزيع 

  
  %النسبة  تكرار  العمر

  %١٧.٩  ٦٨  سنة ٢٥أقل من 
  %٥٠.٥  ١٩٢  سنة ٣٠ إىل أقل من ٢٥من 
  %٨.٤  ٣٢  سنة ٣٥ إىل أقل من ٣٠من 
  %١.٨  ٧  سنة ٤٠ إىل أقل من ٣٥من 
  %١٦.١  ٦١  سنة ٤٥ إىل أقل من ٤٠من 
  %٥.٣  ٢٠ ر سنة فأكث٤٥

موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا
  

حبـسب الفئـة العمريـة حيـث جـاء ) عينة الدراسـة(يوضح توزيع األسر ) ٨(رقماجلدول   
 ســنة حيــث بلغــت ٣٠ إىل أقــل مــن ٢٥يف الرتتيــب األول نــسبة الــذين تــرتاوح أعمــارهم بــني 

 أقــل مــن مث تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة نــسبة الــذين يقعــون يف فئــات عمريــة تــرتاوح بــني% ٥٠.٥
مـارهم ‘وجاءت يف املرتبـة الثالثـة نـسبة الـذين تـرتاوح أ% ١٧.٩سنة حيث بلغت نسبتهم ٢٥
وكانت أقل نسبة مـن حجـم العينـة مـن % ١٦.١ سنة وميثلون نسبة ٤٥ إىل أقل من ٤٠بني 

  %.١.٨ سنة حيث بلغت نسبتهم ٤٠ إىل أقل من ٣٥الذين أعمارهم ترتاوح بني 
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  ) ٩(رقم جدول 
   الدراسة بحسب المؤهل التعليميعينةتوزيع 

  
  %النسبة  تكرار  املؤهل التعليمي

  %٥.٣  ٢٠ يقرأ ويكتب
  %٣.٩  ١٥ حاصل على الشهادة االبتدائية
  %١٢.٤  ٤٧ حاصل على الشهادة املتوسطة
  %١٧.٦  ٦٧ حاصل على الشهادة الثانوية

  %٥٦.٦  ٢١٥ بكالوريوس
  %٣.٤  ١٣ دبلوم

  %٠.٣  ١ ماجستري
  %٠.٥  ٢ دكتوراه

موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا
  

حبــسب املؤهــل العلمــي حيــث ) عينــة الدراســة(يوضــح توزيــع األســر ) ٩(رقــم اجلــدول   
مث % ٥٦.٦جـــاء يف الرتتيـــب األول نـــسبة الـــذين مـــؤهلهم العلمـــي بكـــالوريوس حيـــث بلغـــت 

ــشهادة الثانويـــة حيـــث بلغــــت  ـــذين مـــؤهلهم حاصـــلني علـــى الـ ــا يف املرتبـــة الثانيـــة نـــسبة ال تلتهـ
% ١٢.٤مث تلتهــا نــسبة احلاصــلني علــى الــشهادة املتوســطة وميثلــون نــسبة % ١٧.٦نــسبتهم 

مث جــاءت نــسبة احلاصــلني علــى الــشهادة % ٥.٣وتليهــا نــسبة الــذين يقــرأون ويكتبــون بنــسبة 
ــــسبة  ـــسبة % ٣.٩االبتدائيــــة بن ـــدبلوم بنـ ــــسبة احلاصــــلني علــــى % ٣.٤واحلاصــــلني علــــى الـ ون

  % . ٠.٥إىل % ٠.٣راوحت بني الدراسات العليا من ماجستري ودكتوراه ت
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  ) ١٠(رقم جدول 
  عينة الدراسة بحسب عدد أفراد األسرةتوزيع 

  
  %النسبة  تكرار  عدد أفراد األسرة

  %٢٣.٧  ٩٠  أفراد٣أقل من 
  %٤٥.٨  ١٧٤  أفراد٥ – ٣من 
  %١٨.٤  ٧٠  أفراد٨ - ٦من 

  %١٢.١  ٤٦  أفراد فأكثر٩
موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا

  
حبـــسب عـــدد أفـــراد األســـرة ) عينـــة الدراســـة(ضـــح توزيـــع األســـر يو) ١٠(رقـــم اجلـــدول   

 أفراد حيث بلغت ٥- ٣حيث جاء يف الرتتيب األول نسبة الذين لديهم عدد أفراد أسرة من 
 أفراد حيث بلغت ٣مث تلتها يف املرتبة الثانية نسبة الذين عدد أفراد أسرهم أقل من % ٤٥.٨

 أفـــراد ٨- ٦ أفـــراد أســـرهم يـــرتاوح بـــني وجـــاءت بعـــدها نـــسبة الـــذين عـــدد% ٢٣.٧نـــسبتهم 
وكانت أقل نسبة من الذين عدد أفراد األسرة لديهم أكثر من % ١٨.٤حيث بلغت نسبتهم 

  %.١٢.١ أفراد وميثلون نسبة ٩
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  ) ١١(رقم جدول 
  عينة الدراسة بحسب الدخل الشهري لألسرةتوزيع 

  
  %النسبة  تكرار  الدخل الشهري لألسرة

  %١٠.٥  ٤٠  لایر٥٠٠٠أقل من 
  %٤٤.٧  ١٧٠  لایر١٠٠٠٠ إىل أقل من ٥٠٠٠من 
  %١٠.٣  ٣٩  لایر١٥٠٠٠ إىل أقل من ١٠٠٠٠من 
  %٢٢.٦  ٨٦  لایر٢٠٠٠٠ إىل أقل من ١٥٠٠٠من 

  %١١.٨  ٤٥  لایر فأكثر٢٠٠٠٠
موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا

  
ــة الدراســــة(يوضـــح توزيــــع األســـر ) ١١(رقـــم اجلـــدول    ـــدخل الــــشهري ) عينـ حبـــسب ال

 لایر إىل أقل من ٥٠٠٠اء يف الرتتيب األول نسبة الذين دخلهم الشهري من لألسرة حيث ج
 ١٥٠٠٠وتلتها نسبة الذين يرتاوح دخلهم بني % ٤٤.٧ لایر حيث بلغت نسبتهم ١٠٠٠٠

وتليها بعد ذلـك نـسبة الـذين دخلهـم أكثـر % ٢٢.٦ لایر وميثلون نسبة ٢٠٠٠٠إىل أقل من 
وجـــاءت بعـــد ذلـــك نـــسبة الـــذين دخلهـــم % ١١.٨ لایر حيـــث بلغـــت نـــسبتهم ٢٠٠٠٠مـــن 

للـــذين دخلهـــم الـــشهري % ١٠.٣ونـــسبة % ١٠.٥ لایر بنـــسبة ٥٠٠٠يـــرتاوح بـــني أقـــل مـــن 
  .  لایر ١٥٠٠٠ إىل أقل من١٠٠٠٠يرتاوح بني 
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  ) ١٢(رقم جدول 
  عينة الدراسة بحسب وسيلة استخدام اإلنترنتتوزيع 

  
  %النسبة  تكرار  وسيلة استخدام اإلنرتنت

  %٢٠.٣  ٧٧ )الالب توب(حلاسب احملمول من خالل ا
  %٤٥.٥  ١٧٣ من خالل اجلوال

  %٣٤.٢  ١٣٠ أخرى
موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا

  
ــة(يوضـــح توزيـــع األســــر ) ١٢(رقـــم اجلـــدول    ــة الدراسـ ــتخدام ) عينـ حبـــسب وســـيلة اســ

اإلنرتنــت حيــث جــاء يف الرتتيــب األول نــسبة الــذين يــستخدمون اإلنرتنــت مــن خــالل اجلــوال 
مث تليهــا نــسبة مــن يــستخدمون اإلنرتنــت مــن خــالل وســائل % ٤٥.٥هم حيــث بلغــت نــسبت

أخرى كاأليباد واآليبود والكمبيوتر املكتـيب واملنـزيل وغريهـا مـن األجهـزة ووسـائل االتـصال الـيت 
وكانــت أقــل نــسبة مــن الــذين % ٣٤.٢تــدعم خاصــية الوصــول إىل الــشبكة العنكبوتيــة بنــسبة 

ويرجـــع % ٢٠.٣بنـــسبة ) الـــالب تـــوب(احملمـــول يـــستخدمون اإلنرتنـــت مـــن خـــالل احلاســـب 
ـــوفر هـــذه اخلدمـــة حيـــث أدى ذلـــك إىل  ذلـــك إىل تـــوفر األجهـــزة احلديثـــة والـــصغرية ومجيعهـــا ت

  ) . الالب توب(تقلص استخدام احلاسب احملمول 
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  ) ١٣(رقم جدول 
  عينة الدراسة بحسب مكان استخدام شبكة اإلنترنتتوزيع 

  
  %النسبة  كرارت  مكان استخدام شبكة اإلنرتنت

  %٣٢.٩  ١٢٥ يف املنزل
  %٢٢.٤  ٨٥ يف العمل

  %٢.٦  ١٠ يف املدرسة
  %٢٣.٧  ٩٠ يف اجلامعة

  %٥.٥  ٢١ عند صديق
  %١٢.٩  ٤٩ مقهى

موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا
  

حبسب مكان استخدام شبكة ) عينة الدراسة(يوضح توزيع األسر ) ١٣(رقم اجلدول   
ة الـــذين يـــستخدمون اإلنرتنـــت يف املنـــزل حيـــث اإلنرتنـــت حيـــث جـــاء يف الرتتيـــب األول نـــسب

ًوذلك نظرا لتوفر عوامل االتصال اليوم يف مجيع املنازل واهتمام أفراد % ٣٢.٩بلغت نسبتهم 
ـــة بوجـــود الوصـــول إىل شـــبكة اإلنرتنـــت ، مث تليهـــا نـــسبة مـــن يـــستخدمون اإلنرتنــــت يف  العائل

اإلنرتنــت يف العمــل بنــسبة وجــاءت بعــدها نــسبة الــذين يــستخدمون % ٢٣.٧اجلامعــة بنــسبة 
وكانـت أقـل نــسبة مـن الـذين يـستخدمون اإلنرتنــت يف % ١٢.٩ويف املقهـى بنـسبة % ٢٢.٤

  % .٢.٦املدرسة بنسبة 
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  ) ١٤(رقم جدول 
  عينة الدراسة بحسب الشبكات التي يتعاملون معهاتوزيع 

  
  %النسبة  تكرار  الشبكات املفضلة

  %٢٦.٦  ١٠١    Twitterتويرت 
  %١.١  ٤    My spaceماي سبيس 
  %١١.٣  ٤٣  BlackBerryبالك بريي 

  %٥.٣  ٢٠    You tubeيوتيوب  
  %٤.٧  ١٨   bloggerبلوقر  

  %١٨.٢  ٦٩ Whatsappواتس آب  
  %١٧.٤  ٦٦        Instagramانستقرام 

  %١٥.٥  ٥٩ facebookفيس بوك  
موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا

  
ــم اجلــــدول    ــر ) ١٤(رقــ ـــح توزيــــع األســ ــة الدراســــ(يوضـ ــ حبــــسب الــــشبكات الــــيت ) ةعين

يتعــاملون معهـــا حيـــث جـــاء يف الرتتيـــب األول نـــسبة الـــذين يـــستخدمون شـــبكة التـــويرت حيـــث 
ًونظرا ملا يقدمه هذا املوقع مـن التعليقـات والتغريـدات املختلفـة حـول % ٢٦.٦بلغت نسبتهم 

تمـــع والنقاشـــات املختلفـــة الـــيت يـــدخلون فيهـــا خمتلـــف الفئـــات ، مث جـــاءت يف  موضـــوعات ا
وتــأيت بعــدها خدمــة % ١٨.٢ وذلــك بنــسبة Whatsapp آب الــواتساملرتبــة الثانيــة اســتخدام 

ــة موقـــع فـــيس بـــوك % ١٧.٤انـــستقرام بنـــسبة  ــة الرابعـ  %١٥.٥بنـــسبة  facebookمث يف املرتبـ
 bloggerالســتخدام الـبالك بــريي وكانــت أقـل الــشبكات هــي البلــوقر % ١١.٣بنــسبة  وتليهـا

  % . ١.١ إىل% ٤.٧وماي سبيس بنسبة 
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  ) ١٥(رقم جدول 
  عينة الدراسة بحسب طبيعة الهاتف الذي يستخدمونهتوزيع 

  %النسبة  تكرار  نوع اهلاتف
  %٩١.٠٥  ٣٤٦ فيه تقنيات االتصال املختلفة) حديث(ذكي 

  %٨.٩٦  ٣٤  عادي فقط رسائل نصية
موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا

 طبيعــة اهلــاتف الــذي حبـسب) عينــة الدراســة(يوضــح توزيـع األســر ) ١٥(رقــم اجلـدول   
ــستخدمون اهلواتــــف الذكيــــة ذات  ـــاء يف الرتتيــــب األول نــــسبة الــــذين يــ يــــستخدمونه حيــــث جـ

وكانــت يف % ٩١.٠٥التقنيــات احلديثــة لتطبيقــات االتــصال املختلفــة حيــث بلغــت نــسبتهم 
  %.٨.٩٦املرتبة الثانية من يستخدمون اهلواتف العادية بنسبة 

  ) ١٦(رقم جدول 
  سة بحسب مدى استخدامهم للهواتف الذكيةعينة الدراتوزيع 

  %النسبة  تكرار  مدى استخدام اهلواتف الذكية
  %٣٧.٦  ١٤٣ ًدائما
  %٣٢.٩  ١٢٥  ًأحيانا
  %٢٦.٦  ١٠١  ًنادرا
  %٢.٩  ١١ ًأبدا

موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا
حبــسب مــدى اســتخدامهم ) عينــة الدراســة(يوضــح توزيــع األســر ) ١٦(رقــم اجلــدول   

ًمـن أفــراد العينـة دائمــا يـستخدمون اهلواتــف % ٣٧.٦ضح أن نــسبة للهواتـف الذكيـة حيــث يتـ
ًنـادرا % ٢٦.٦ًأحيانا يستخدمون اهلواتف الذكيـة وكانـت نـسبة % ٣٢.٩الذكية بينما نسبة 

ًال يـستخدمون اهلواتـف الذكيـة أبـدا وقـد يرجـع % ٢.٩ما تستخدم تلك اهلواتـف بينمـا نـسبة 
ة وعـدم معلـوميتهم بالتقنيـات احلديثـة بـشكل جيـد ذلك إىل كرب سن هذه الفئة من أفـراد العينـ

  .ٍكاملراحل العمرية الصغرية اليت لديها علم كاف جبميع التقنيات احلديثة اليوم
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  ) ١٧(رقم جدول 
  عينة الدراسة بحسب استخدام الواتس أبتوزيع 

  %النسبة  تكرار  استخدام الواتس أب
  %٢٩.٧  ١١٣ ًدائما
  %١٦.٦  ١١٠  ًأحيانا
  %٢٤.٧  ٩٤  ًنادرا
  %٢٨.٩  ٦٣ ًأبدا

موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا
  

حبــسب اســتخدامهم خلدمــة ) عينــة الدراســة(يوضــح توزيــع األســر ) ١٧(رقــم اجلــدول   
ًمـن أفــراد العينـة دائمـا يـستخدمون هـذه اخلدمــة % ٢٩.٧الـواتس آب حيـث يتـضح أن نـسبة 

ا وكانــت نــسبة % ٢٨.٩بينمــا نــسبة  خدم خدمــة ًنــادرا مــا تــست% ٢٤.٧ًأبــدا ال يــستخدمو
ــا نــــسبة  ًأحيانــــا يــــستخدمون تطبيــــق الــــواتس آب علــــى هــــواتفهم % ١٦.٦الــــواتس آب بينمــ

  .الذكية
  ) ١٨(رقم جدول 

  على الواتس أب) Groups(عينة الدراسة بحسب امتالك العائلة مجموعة توزيع 
  %النسبة  تكرار  على الواتس أب) جمموعة(امتالك العائلة 

  %٨٥  ٣٢٣ نعم
  %١٥  ٥٧  ال

مو   %١٠٠  ٣٨٠  عا
ــة الدراســـة(يوضـــح توزيــــع األســـر ) ١٨(رقــــم اجلـــدول    ــتالكهم لنظــــام ) عينــ حبــــسب امـ

موعــات العائليــة علــى الــواتس آب حيــث يتــضح أن نــسبة  مــن أفــراد العينــة ميتلكــون % ٨٥ا
  .ليس لديهم جمموعات عائلية على الواتس آب% ١٥هذه اخلاصية بينما نسبة 
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  ) ١٩(رقم جدول 
  ًدراسة بحسب عدد ساعات استخدام الهاتف يومياعينة التوزيع 

  %النسبة  تكرار  عدد ساعات استخدام اهلاتف
  %١٦.٨  ٦٤ ساعة أو أقل

  %٨.٤  ٣٢  ساعتني
  %٣٦.١  ١٣٧  ثالث ساعات

  %٣٨.٧  ١٤٧ أكثر من ثالث ساعات
موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا

ــدول    ـــم اجلــ ــة(يوضــــح توزيـــــع األســــر ) ١٩(رقــ ـــاعات ) عينـــــة الدراســ حبـــــسب عــــدد ســ
ــسبة ا ـــا حيـــث يتـــضح أن نـ ــاتف يومي ــستخدمون % ٣٨.٧ًســـتخدامهم للهـ ــة يـ ــراد العينـ مـــن أفـ

ـــا بينمـــا نـــسبة  ــاعات يومي ـــر مـــن ثـــالث سـ يـــستخدمون اهلواتـــف ثـــالث % ٣٦.١ًاهلـــاتف أكث
ــت نــــسبة  ــاعات يوميــــا وكانـ ًتــــستخدم اهلـــاتف ســــاعة أو أقــــل يوميـــا بينمــــا نــــسبة % ١٦.٨ًسـ

  .واحديستخدمون اهلاتف ساعتني يف اليوم ال% ٨.٤
  ) ٢٠(رقم جدول 

  ًعينة الدراسة بحسب عدد ساعات استخدام اإلنترنت يومياتوزيع 
  %النسبة  تكرار  عدد ساعات استخدام اإلنرتنت

  %٢١.١  ٨٠ ساعة أو أقل
  %١٤.٥  ٥٥  ساعتني

  %٢٩.٥  ١١٢  ثالث ساعات
  %٣٥  ١٣٣ أكثر من ثالث ساعات

موع   %١٠٠  ٣٨٠  ا
ــدول    ـــم اجلــ ــة(األســــر يوضــــح توزيـــــع ) ٢٠(رقــ ـــاعات ) عينـــــة الدراســ حبـــــسب عــــدد ســ

مـن أفـراد العينـة يـستخدمون اإلنرتنـت % ٣٥ًاستخدام اإلنرتنت يوميـا حيـث يتـضح أن نـسبة 
يــستخدمون اإلنرتنــت ثــالث ســاعات % ٢٩.٥ًأكثــر مــن ثــالث ســاعات يوميــا بينمــا نــسبة 

% ١٤.٥بة ًيــستخدمون اإلنرتنــت ســاعة أو أقــل يوميــا بينمــا نــس% ٢١.١ًيوميــا بينمــا نــسبة 
  .ًيستخدمون اإلنرتنت ساعتني يوميا 
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  : تحليل البيانات األساسية ) ٢
   )٢١(رقم جدول 

  على الحوار األسري) الهاتف واإلنترنت(إيجابيات استخدام وسائل االتصال الحديثة 
  اإلجابات

موافق   إجيابيات استخدام وسائل االتصال احلديثة
غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق  بشدة

سايب  ًإطالقا
 احل

سط
ملتو

ا
اري  

املعي
ف 

حنرا
اال

  

يب
الرتت

  

 ٣ ٥٩ ١٣٢ ٨٩ ٩٧  ت
ـــبات   ١ ــــــ ـــــشاركايت يف املناســـ ـــــ ـــن مــ ــــــ ـــد مـــ ــــــ تزيـــ

 ٠.٨ %١٥.٥ %٣٤.٧ %٢٣.٤ %٢٥.٥  %  .االجتماعية
١٦ ١.٠٥ ٣.٥٧ 

 ١٠ ٣٠ ٩٦ ١٣٢ ١١٢  ت
تـــساعدين علـــى معرفـــة مواعيـــد املناســـبات   ٢

 %٢.٦ %٧.٩ %٢٥.٣ %٣٤.٧ %٢٩.٥  %  .االجتماعية
١٤ ١.٠٣ ٣.٨٠ 

 - - ٣٢ ١١٠ ٢٣٨  ت
٣  

 يف قـــضاء وقـــت جيـــد مـــع أفـــراد ينتـــساعد
ـــرب  ـــم عـ ـــل معهـ األســــرة مــــن خــــالل التواصـ

وعات   .احملادثات وا
%  ٨.٤ %٢٨.٩ %٦٢.٦% - - 

٨ ٠.٦٤ ٤.٥٤ 

 - ٦ ٥٥ ١٢٠ ١٩٩  ت
تـــسهم شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي يف   ٤

 - %١.٦ %١٤.٥ %٣١.٦ %٥٢.٤  %  .املشاركة باملناسبات الدينية 
١٢ ٠.٧٨ ٤.٣٤ 

 ١١ ١٧ ١٣٥ ١٣٥ ٨٢  ت
تـــسهم شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي يف   ٥

 %٢.٩ %٤.٥ %٣٥.٥ %٣٥.٥ %٢١.٦  %  .املشاركة باملناسبات االجتماعية 
١٥ ٠.٩٥ ٣.٦٨ 

  ٣  ٣  ٤٤  ١٢٦  ٢٠٤  ت
تـــسهم شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي يف   ٦

  %٠.٨  %٠.٨  %١١.٦  %٣٣.٢  %٥٣.٧  %  .املشاركة باملناسبات الوطنية
١١ ٠.٧٨ ٤.٣٨ 

  -  -  ٢١  ١٤٦  ٢١٣  ت
ــــــصال   ٧ ـــــائل االت ــأن وســ ـــــعر بــــ ــاتف (أشـ اهلـــــ

تمع) واإلنرتنت   -  -  %٥.٥  %٣٨.٤  %٥٦.١  %  .تربطين با
٩ ٠.٦٠ ٤.٥٠ 

  -  -  ٣٦  ١١٨  ٢٢٦  ت
٨  

ــن خــــالل  ــين ) اهلــــاتف واإلنرتنــــت(مــ ميكنــ
ــين  ـــدين عـ ـــة البعي ـــار أفـــراد العائل معرفـــة أخب

  -  -  %٩.٥  %٣١.١  %٥٩.٥  %  .تواصل معهموال
١٠ ٠.٦٦ ٤.٥٠ 

  -  ٤  ٢  ١٠٠  ٢٧٤  ت
٩  

تـــسهم شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي يف 
ــــوع  ـــرة حـــــول موضـ ـــــراد األســ ــــة آراء أف معرفـ

  .معني
%  ١.١  ٠.٥  %٢٦.٣  %٧٢.١%  -  

٦ ٠.٥٩ ٤.٦٨ 

  -  -  ٧  ٩١  ٢٨٢  ت
تساعدين وسائل االتصال احلديثة يف حـل   ١٠

  -  -  %١.٨  %٢٣.٩  %٧٤.٢  %  .سريةاملشكالت األ
١٣ ٠.٤٨ ٤.٢٧ 

  -  -  ١١  ٦٤  ٣٠٥  ت
تزداد عمليات التفاعل والنقاش عـن طريـق   ١١

  -  -  %٢.٩  %١٦.٨  %٨٠.٣  %  .تصال احلديثة بني أفراد العائلةوسائل اال
٥ ٠.٤٨ ٤.٧٧ 

  ٢  -  ٧  ٤١  ٣٣٠  ت
ًتــضفي وســائل االتــصال احلديثــة نوعــا مــن   ١٢

  %٠.٥  -  %١.٨  %١٠.٨  %٨٩.٦  %  .يف التعامل مع أفراد األسرةثقافة احلوار 
١ ٠.٦١ ٤.٩٦ 
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  اإلجابات
موافق   إجيابيات استخدام وسائل االتصال احلديثة

  بشدة
غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق

سايب  ًإطالقا
 احل

سط
ملتو

ا
اري  

املعي
ف 

حنرا
اال

  

يب
الرتت

  

  ٢  -  ٤  ٢٠  ٣٥٤  ت
صـــل االجتمـــاعي يف تـــسهم شـــبكات التوا  ١٣

  %٠.٥  -  %١.١  %٥.٣  %٩٣.٢  %  .تعزيز عمليات النقاش وتقبل اآلراء
٢ ٠.٤١ ٤.٩٠ 

  ٢  -  ٢  ٤١  ٣٣٥  ت
١٤  

تزيد وسائل االتـصال احلديثـة مـن النـواحي 
ـــــة إلدارة  ــــة ثقافي ــــي خلفيـ ــا يعطـ ــــة ممـــ املعرفيـ

  .احلوار
%  ٠.٥  -  %٠.٥  %١٠.٨  %٨٨.٢%  

٤ ٠.٤٤ ٤.٨٦ 

  -  ٢  ١٦  ٩٢  ٢٧٠  ت
١٥  

ـــادة  ـــــصال احلديثـــــة بزيــ ــل وســـــائل االت تعمـــ
قـدريت علـى اإلقنـاع وينمـي ذلـك عمليـات 

  .احلوار داخل األسرة
%  ٠.٥  %٤.٢  %٢٤.٢  %٧١.١%  -  

٧ ٠.٥٨ ٤.٦٥ 

  ٢  -  ٧  ٢٧  ٣٤٤  ت
ـــن   ١٦ ـــة مـــــ ـــــصال احلديثـــــ ـــائل االتـــ ــي وســـــ تنمــــــ

  %٠.٥  -  %١.٨  %٧.١  %٩٠.٥  %  . املخزون اللغوي لدي
٣ ٠.٤٦ ٤.٨٧ 

 ٤.٤٥= املتوسط العام 
  

ــة ) ٢١(رقــــم اجلــــدول    ــح إجيابيــــات اســــتخدام وســــائل االتــــصال احلديثــ اهلــــاتف (يوضــ
عبـارة وقـد كانـت اإلجابـات ) ١٦(على احلوار األسري وملعرفة ذلـك متـت صـياغة ) واإلنرتنت

  :حبسب ترتيب املتوسط احلسايب من األعلى إىل األقل على النحو التايل 
 ًملرتبــة األوىل العبــارة الــيت تبــني أن وســائل االتــصال احلديثــة تــضفي نوعــا مــن جــاء يف ا

 وبـذلك ٤.٩٦ثقافة احلوار يف التعامل مع أفراد األسرة مبتوسط حسايب بلغـت درجتـه 
ًنستنتج أن وسائل االتصال احلديثة تضفي نوعا من ثقافـة احلـوار يف التعامـل مـع أفـراد 

 ممــا يبــني اإلجيابيــات ٠.٦١اري بلغــت قيمتــه وبــاحنراف معيــ% ٩٩.٢األســرة بنــسبة 
  .املهمة لوسائل االتصال احلديثة وأثرها على احلوار األسري 

  جـــاء يف املرتبـــة الثانيـــة العبـــارة الـــيت تبـــني أن شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي تـــسهم يف
 وبـــذلك ٤.٩٠تعزيـــز عمليـــات النقـــاش وتقبـــل اآلراء مبتوســـط حـــسايب بلغـــت درجتـــه 

 االتــصال احلديثـة مــن خـالل شـبكات التواصــل االجتمـاعي تــسهم نـستنتج أن وسـائل
وبــاحنراف معيــاري بلغــت قيمتــه % ٩٨يف تعزيــز عمليــات النقــاش وتقبــل اآلراء بنــسبة 

 ممــا يبــني أن شــبكات التواصــل االجتمـــاعي تــسهم يف تعزيــز عمليــات النقـــاش ٠.٤١
 .وتقبل اآلراء وهذا يعترب من إجيابيات وسائل االتصال احلديثة 
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  جاءت العبارة الـيت تبـني أن وسـائل االتـصال احلديثـة تنمـي مـن املخـزون اللغـوي لـدى
 ومـن هـذا يتـضح أن ٤.٨٧أفراد العينة يف املرتبة الثالثة مبتوسط حـسايب بلغـت درجتـه 

وســائل االتــصال احلديثــة تنمــي مــن عمليــات احلــوار وزيــادة النمــو اللغــوي لــدى أفــراد 
ــاري بلغـــــت قيمتـــــه وبـــــاحنراف مع% ٩٧.٤العينـــــة بنـــــسبة  ــن ٠.٤٦يـــ ــني أن مـــ ــا يبـــ  ممـــ

إجيابيات وسائل االتصال احلديثة تنمية اللغة عند أفراد العينة وزيادة حمـصوهلم اللغـوي 
  .يف عمليات النقاش واحلوار 

  جـــاءت العبـــارة الـــيت تبـــني أن وســـائل االتـــصال احلديثـــة تزيـــد مـــن النـــواحي املعرفيـــة ممـــا
سب آراء أفـــراد العينـــة يف املرتبـــة الرابعـــة مبتوســـط يعطـــي خلفيـــة ثقافيـــة إلدارة احلـــوار حبـــ

 ٠.٤٤وباحنراف معيـاري بلغـت قيمتـه % ٩٧.٢ وبنسبة ٤.٨٦حسايب بلغت قيمته 
مما يبني أن مـن إجيابيـات وسـائل االتـصال احلديثـة زيـادة النـواحي املعرفيـة ألفـراد العينـة 

  .مما يعطيهم خلفية ثقافية إلدارة احلوار بينهم وبني اآلخرين 
  ــل ــارة الــــيت تبــــني أن وســــائل االتــــصال احلديثــــة تزيــــد مــــن عمليــــات التفاعــ ــاءت العبــ جــ

والنقـاش بــني أفـراد العائلــة حبــسب آراء أفـراد العينــة يف املرتبــة اخلامـسة مبتوســط حــسايب 
 ممـا يبـني ٠.٤٨وباحنراف معياري بلغت قيمته % ٩٥.٤ وبنسبة ٤.٧٧بلغت قيمته 

ـــات التفاعـــل والنقـــاش تـــزداد عـــن ــراد أن عملي ـــة بـــني أفـ ــائل االتـــصال احلديث  طريـــق وسـ
 .العائلة 

  جـاءت العبــارة الـيت تبــني أن شـبكات التواصــل االجتمـاعي تــسهم يف معرفـة آراء أفــراد
األسرة حول موضوع معني حبسب آراء أفراد العينة يف املرتبة السادسة مبتوسط حسايب 

 وبـذلك ٠.٥٩وباحنراف معياري بلغـت قيمتـه % ٩٣.٦ وبنسبة ٤.٦٨بلغت قيمته 
نستنتج أن وسائل االتصال احلديثة تسهم يف معرفة آراء اآلخرين حول موضوع معـني 
ــاتف النقـــال أو  ــن إجيابيـــات وســـائل االتـــصال احلديثـــة ســـواء كانـــت اهلـ ـــرب مـ وهـــذا يعت

  .اإلنرتنت 
  جاء يف املرتبة السابعة العبـارة الـيت تبـني أن وسـائل االتـصال احلديثـة تعمـل علـى زيـادة

فراد على اإلقنـاع وينمـي ذلـك عمليـات احلـوار داخـل األسـرة مبتوسـط حـسايب قدرة األ
 ومـن هــذا ٠.٥٨وبـاحنراف معيــاري بلغـت قيمتـه % ٩٣ وبنـسبة ٤.٦٥بلغـت قيمتـه 
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يتضح أن وسائل االتصال احلديثة تزيد من قدرة األفراد علـى اإلقنـاع وتنميـة عمليـات 
  .احلوار األسري 

 ئل االتــصال تــساعد يف قــضاء وقــت جيــد مــع أفــراد جــاءت العبــارة الــيت تبــني أن وســا
موعـــات يف املرتبـــة الثامنـــة مـــن  األســـرة مـــن خـــالل التواصـــل معهـــم عـــرب احملادثـــات وا

مبتوسـط حـسايب ) اهلـاتف واإلنرتنـت(اإلجيابيـات الـيت توفرهـا وسـائل االتـصال احلديثـة 
ــت قيمتــــه  ــه % ٩٠.٨ أي بنــــسبة ٤.٥٤بلغــ ـــت قيمتــ ـــاحنراف معيــــاري بلغـ  ٠.٦٤وبـ

وبــذلك نـــستنتج أن وســـائل االتــصال احلديثـــة كـــاهلواتف الذكيــة وغريهـــا تـــساعد أفـــراد 
العينـة علــى قــضاء وقــت جيــد مــع أفــراد أســرهم وذلــك مــن خــالل التواصــل معهــم عــرب 

موعات اليت تتم عرب هذه الوسائل احلديثة  .احملادثات وا
 حلديثـة مـن وجهـة نظـر أما يف املرتبة التاسـعة مـن إجيابيـات اسـتخدام وسـائل االتـصال ا

أفـــراد العينـــة فجـــاءت العبـــارة الـــيت تبـــني أن أفـــراد العينـــة يـــشعرون أن وســـائل االتـــصال 
تمع مبتوسط حسايب بلغـت قيمتـه ) اهلاتف واإلنرتنت(احلديثة   أي ٤.٥٠تربطهم با
ــائل ٠.٦٠وبـــاحنراف معيـــاري بلغـــت قيمتـــه % ٩٠بنـــسبة   ومـــن هـــذا يتـــضح أن وســ

تمــع بعــضهم بــبعض وتــساعد علــى خلــق حــوار االتــصال احلديثــة حتــاول  ربــط أفــراد ا
ـــل معهــــم يف خمتلــــف  ـــالل التواصـ ــن خـ ـــراد األســــرة مــ ـــت جيــــد مــــع أفـ ــضاء وقـ ــد وقــ جيــ

 .املوضوعات عرب تلك الوسائل
  جاءت العبارة اليت تبني أن من إجيابيات استخدام وسائل االتصال احلديثة من وجهـة

ـا متكـنهم مـن معرفـة أ خبـار العائلـة البعيـدين عـنهم والتواصـل معهـم نظر أفـراد العينـة أ
ــة  ــات الـــــيت توفرهـــــا وســـــائل االتـــــصال احلديثـــ ــرة مـــــن اإلجيابيـــ ــة العاشـــ اهلـــــاتف (يف املرتبــ

وبـاحنراف معيـاري % ٩٠ أي بنـسبة ٤.٥٠مبتوسط حسايب بلغـت قيمتـه ) واإلنرتنت
 وهـــذا يـــدل علـــى أن اهلـــاتف واإلنرتنـــت وكافـــة وســـائل االتـــصال ٠.٦٦بلغـــت قيمتـــه 

ديثة جعلت املسافات قريبة بـني األفـراد واملعـارف سـواء كـان أفـراد داخـل العائلـة أو احل
 .أصدقاء 

  جــاء يف املرتبــة احلاديــة عــشر مــن إجيابيــات اســتخدام وســائل االتــصال احلديثــة العبــارة
الــيت توضــح أن شــبكات التواصــل االجتمــاعي تــسهم يف املــشاركة باملناســبات الوطنيــة 
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 وبذلك نستنتج أن وسائل االتصال احلديثـة مـن ٤.٣٨رجته مبتوسط حسايب بلغت د
ــبات  ـــع املناسـ ــاعي تـــساعد األفـــراد يف املـــشاركة جبمي خـــالل شـــبكات التواصـــل االجتمـ
ــساعد علــــى إضــــافة  ــة مــــن خــــالل اســــتخدام تلــــك التقنيــــات الــــيت تــ الوطنيــــة أو العائليــ

تمـع واألسـرة الواحـدة وذلـك بنـسبة  راف معيـاري وبـاحن% ٨٧.٦املشاركة بني أفـراد ا
  .٠.٧٨بلغت قيمته 

  أما يف املرتبة الثانية عشر جاءت العبارة اليت توضـح أن شـبكات التواصـل االجتمـاعي
ــائل  تـــسهم يف املـــشاركة باملناســـبات الدينيـــة ويعتـــرب ذلـــك مـــن إجيابيـــات اســـتخدام وسـ

 أي ٤.٣٤االتصال احلديثة من وجهة نظـر أفـراد العينـة مبتوسـط حـسايب بلغـت قيمتـه 
 ومــن هــذا يتــضح أن وســائل ٠.٧٨وبــاحنراف معيــاري بلغــت قيمتــه % ٨٦.٨بة بنــس

تمـع وتزيـد مـن املـشاركات يف  االتصال احلديثة تعمل علـى توطيـد العالقـة بـني أفـراد ا
 . املناسبات الدينية بني األفراد 

  جــاءت العبــارة الــيت تبــني أن وســائل االتــصال تــساعد يف حــل املــشكالت األســرية يف
لثالثــة عـــشر وهــذا تعتـــرب مــن اإلجيابيــات الـــيت توفرهــا وســـائل االتــصال احلديثـــة املرتبــة ا

ـــه ) اهلـــــاتف واإلنرتنــــــت( ـــت قيمتـــ ـــسايب بلغــ ــط حـــ ــــسبة ٤.٢٧مبتوســـ % ٨٥.٤ أي بنــ
 ومن هذا يتضح أمهيـة وسـائل االتـصال احلديثـة ٠.٤٨وباحنراف معياري بلغت قيمته 

 .من وجهة نظر أفراد العينة يف حل املشكالت األسرية 
  أمـــا يف املرتبـــة الرابعـــة عـــشر فكانـــت العبـــارة الـــيت توضـــح أن وســـائل االتـــصال احلديثـــة

ــط حــــسايب بلغـــت درجتــــه  ــد املناســـبات االجتماعيــــة مبتوسـ تـــساعد علــــى معرفـــة مواعيــ
 وهذا يبني أن اهلاتف ١.٠٣وباحنراف معياري بلغت قيمته % ٧٦ أي بنسبة ٣.٨٠

ــن الوســـائل املهمـــة يف معر ــا واإلنرتنـــت يعتـــربوا مـ ـــة ممــ ــد املناســـبات االجتماعي فـــة مواعيـ
يـــساعد علـــى التواصـــل االجتمـــاعي واحلـــوار بـــني أفـــراد العائلـــة واألصـــدقاء مـــن حيـــث 
املعايدة والتهنئة يف حفالت الزواج وغريها من املناسبات وهذا يبني األثر اإلجيايب هلذه 

  .الوسائل 
 ــــح أن شـــــبك ــيت توضـ ـــارة الـــ ــ ــاءت العب ــسة عـــــشر جـــ ــــة اخلامـــ ـــا يف املرتبـ ــل أمــ ات التواصـــ

ـــرب ذلـــك مـــن إجيابيــــات  ــبات االجتماعيـــة ويعت االجتمـــاعي تـــسهم يف املـــشاركة باملناسـ
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استخدام وسائل االتـصال احلديثـة مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة مبتوسـط حـسايب بلغـت 
  .٠.٥٩وباحنراف معياري بلغت قيمته % ٧٣.٦ أي بنسبة ٣.٦٨قيمته 

 سـتخدام وسـائل االتـصال احلديثـة العبـارة جاء يف املرتبة السادسة عـشر مـن إجيابيـات ا
الــيت تبــني أن اهلــاتف واإلنرتنــت يزيــد مــن املــشاركة يف املناســبات االجتماعيــة مبتوســط 

ـــه  ــاري بلغـــت قيمتـــه % ٧١.٤ أي بنـــسبة ٣.٥٧حـــسايب بلغـــت درجت ـــاحنراف معيـ وب
ــة ٠.٧٨ ــــائل االتـــــصال احلديثـــ ـــادة ) اهلـــــاتف واإلنرتنـــــت( وهـــــذا يبـــــني أمهيـــــة وسـ يف زيــ
 .كات باملناسبات االجتماعية من خالل التواصل واحلوار بني األفراد املشار

ـــسابق    ــرض الـ ــالل العــ ــائل ومــــن خــ ــــرية الســــتخدام وســـ ــات كث ــــاك إجيابيــ يتـــــضح أن هن
 وهـو متوسـط عـايل يبـني ٤.٤٥االتصال احلديثة يف احلـوار األسـري حيـث بلـغ املتوسـط العـام 

 يف زيادة عمليات التفاعـل بـني أفـراد العائلـة )اهلاتف واإلنرتنت(وسائل االتصال احلديثة أمهية 
وتعزيز عمليات النقاش وتقبل اآلراء وتنمية املخزون اللغوي لـديهم وزيـادة النـواحي املعرفيـة ممـا 

راء أفــراد يعطـي خلفيـة ثقافيـة إلدارة احلــوار ومـسامهة شـبكات التواصــل االجتمـاعي يف معرفـة آ
والـيت ) م٢٠١١(احلـريب  توصـلت إليـه دراسـة ، وهـذا يتفـق مـع مـااألسرة حـول موضـوع معـني 

 ســاعة يف اإلنرتنــت يف العمــل يف حــني ٣-١أن غالبيــة أفــراد الدراســية يقــضون مــا بــني بينــت 
ــا بــــني  ــضون مــ ــك يف فــــرتات ١٠-٧يقــ ــن ذلــ ايــــة األســــبوع وأكثــــر مــ ــاعة يف اإلنرتنــــت يف   ســ

م يـستخدمون اإلنرتنـت  ألغـراض عـدة منهـا الربيـد اإلجازات وأن غالبية أفراد العينة أفـادوا بـأ
اإللكـرتوين، املقــررات ، والعمــل وغــري ذلــك ، كمــا بينــت نتــائج الدراســة أن غالبيــة أفــراد العينــة 
م كونوا صداقات  م تغريت بعد استخدام اإلنرتنت ، كما أفاد غالبيتهم بأ أفادوا بأن صداقا

م استمرت ال  ، كمـا يت كونوها عرب اإلنرتنتعرب اإلنرتنت وأن الغالبية منهم ذكروا بأن عالقا
مــن أفــراد العينــة يــستخدمون % ٧٠أن هنــاك مــا يقــارب ) هـــ١٤٣١(بينــت دراســة األمحــري 

مواقع التواصل االجتماعي وأن معظم االستخدام يتم عن طريق جهاز اجلوال واجلهـاز املكتـيب 
إليهـا أن ً ساعات يوميـا وكـذلك مـن النتـائج الـيت توصـلت ٤-٣وإن وقت االستخدام ما بني 

  .الربيد اإللكرتوين جاء يف املرتبة األوىل يليه الفيس بوك
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   )٢٢(رقم جدول 
  على الحوار األسري) الهاتف واإلنترنت(سلبيات استخدام وسائل االتصال الحديثة 

  اإلجابات
موافق   سلبيات استخدام وسائل االتصال احلديثة

غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق  ةبشد
ايب  ًإطالقا

حلس
ط ا

توس
امل

اري  
املعي

ف 
حنرا

اال
  

يب
الرتت

  

 - ٨ ٤٨ ١٦٣ ١٦١  ت
وســائل االتـــصال احلديثــة علـــى ســـلبا تــؤثر   ١

 - %٢.١ %١٢.٦ %٤٢.٩ %٤٢.٤  %  .عمليات التفاعل داخل األسرة
١١ ٠.٧٥ ٤.٢٥ 

 - ٥ ٥٠ ١١٧ ٢٠٨  ت
ًتفــرض وســائل االتــصال احلديثــة نوعــا مــن   ٢

 - %١.٣ %١٣.٢ %٣٠.٨ %٥٤.٧  %  .العزلة على أفراد األسرة
٥ ٠.٧٦ ٤.٣٨ 

 - ٣ ٤٣ ١١٩ ٢١٥  ت

٣  
ــائل االتــــصال  إن العزلــــة الــــيت تفرضــــها وســ

اإلنرتنــت تــؤدي مــستخدمي احلديثــة علــى 
  .إىل عدم الرتابط األسري

%  ٠.٨ %١١.٣ %٣١.٣ %٥٦.٦% - 
٣ ٠.٧٢ ٤.٤٣ 

ــــت ال   ٤ ١ ٦ ٢٩ ١٦١ ١٨٣  ت ـــــام اإلنرتنــ الوقــــــت الــــــذي أقــــــضيه أمـ
 %٠.٣ %١.٦ %٧.٦ %٤٢.٤ %٤٨.٢  %  .رف على مشاكل إخويتيساعدين يف التع

٦ ٠.٧١ ٤.٣٦ 

 - ٣ ٤١ ١٢٦ ٢١٠  ت

٥  

ــــشغلني  ـــل أفـــــراد األســـــرة منـ أالحـــــظ أن كــ
ـــيت كونوهـــا عـــرب  مبجموعـــات الـــصداقات ال
ــــعف  ـــا أضـــ ــــة ممـــ ــصال احلديثــ وســــــائل االتــــ

  .العالقات األسرية واحلوار داخل األسرة
%  ٠.٨ %١٠.٨ %٣٣.٢ %٥٥.٣% - 

٤ ٠.٧١ ٤.٤٢ 

  ١٠  ٢٢  ٩٦  ١٢٢  ١٣٠  ت
ــــغلتين  ٦ ــــــ ــــــة  أشـ ــــصال احلديثـــــ ــــــ ــــائل االتـ ــــــ وسـ

  %٢.٦  %٥.٨  %٢٥.٣  %٣٢.١  %٣٤.٢  %  .أصدقائي على حساب أفراد أسريتب
١٣ ١.٠٢ ٣.٨٩ 

  ٤٢  ٧٥  ١٣٩  ٦٨  ٥٦  ت

٧  

كثرة استخدامي لوسائل االتـصال احلديثـة 
ــوع مـــــن التفـــــاوت يف  ــداث نـــ أدت إىل إحــ

ـــعف ـــــاهيم وضـــــ ـــــات واملفـــ ــــايت الثقافـــ ــــ  عالق
  .األسرية 

%  ١١.١  %١٩.٧  %٣٦.٦  %١٧.٩  %١٤.٧%  
١٤ ١.١٨ ٣.٥٠ 

  ٤  -  ٥٣  ١٥٤  ١٦٩  ت
٨  

أدت وســـائل االتـــصال احلديثـــة إىل وجـــود 
نزاعات داخل األسرة بسبب انـشغايل عـن 

  .تلبية احتياجات أسريت
%  ١.١  -  %١٣.٩  %٤٠.٥  %٤٤.٥%  

٩ ٠.٧٧ ٤.٢٧ 

  -  ٦  ٤١  ١٥٣  ١٨٠  ت
ـــسبب أصــــبحت ال  ٩  أجلــــس مــــع أســــريت بــ

  -  %١.٦  %١٠.٨  %٤٠.٣  %٤٧.٤  %  .وسائل االتصال احلديثة 
٧ ٠.٧٣ ٤.٣٣ 

  ٩  ٣٤  ٧٥  ١٢٣  ١٣٩  ت
ــــع   ١٠ ــين مـ ــسديا ولكـــ ــــريت جـــ ــــع أسـ ــــون مـ ًأكـ

  %٢.٤  %١٩.٧  %١٩.٧  %٣٢.٤  %٣٦.٦  %  .اهلاتف ذهنيا
١٢ ١.٠٦ ٣.٩١ 

  ٢  ٧  ٥٩  ١٣٣  ١٧٩  ت
ــدخول  ١١ ـــذكي إىل الــــ  يف يقـــــودين اهلــــــاتف الـــ

  %٠.٥  %١.٨  %١٥.٥  %٣٥  %٤٧.١  %  .نقاشات ال فائدة منها
١٠ ٠.٨٢ ٤.٢٦ 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

  اإلجابات
موافق   سلبيات استخدام وسائل االتصال احلديثة

  بشدة
غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق

سايب  ًإطالقا
 احل

سط
ملتو

ا
اري  

املعي
ف 

حنرا
اال

  

يب
الرتت

  

  ٦  -  ٥٧  ١٢٧  ١٩٠  ت
ـــــة  أنعـــــامأرى بـــــشكل   ١٢  اهلواتـــــف الذكي

  %١.٦  -  %١٥  %٣٣.٤  %٥٠  %  .أضعفت احلوار داخل األسرة 
٨ ٠.٨٣ ٤.٣٠ 

  -  -  ١٨  ٨٦  ٢٧٦  ت
اتف الـذكي قلـل أعتقد أن استخدام اهلـ  ١٣

  -  -  %٤.٧  %٢٢.٦  %٧٢.٦  %  . لألقاربمن زيارايت
١ ٠.٥٥ ٤.٦٧ 

  -  ٣  ١٧  ٨٦  ٢٧٤  ت
ــدقاء   ١٤ ـــــة األصـــ ـــي يف األعيـــــاد بتهنئ أكتفــ

  -  %٠.٨  %٤.٥  %٢٢.٦  %٧٢.١  %  .قرباء برسائل اهلواتف الذكيةواأل
٢ ٠.٦٠ ٤.٦٦ 

 ٤.٢٥= املتوسط العام 
  

ــدول    ــم اجلــ ــة ) ٢٢(رقــ ــصال احلديثــ ـــتخدام وســــائل االتــ ـــح ســــلبيات اسـ اهلــــاتف (يوضـ
ابـات عبـارة وقـد كانـت اإلج) ١٤(على احلوار األسري وملعرفة ذلـك متـت صـياغة ) واإلنرتنت

  :حبسب ترتيب املتوسط احلسايب من األعلى إىل األقل على النحو التايل 
  جــاء يف املرتبــة األوىل العبــارة الــيت تبــني أن اســـتخدام اهلــاتف الــذكي قلــل مــن زيـــارات

ــائل االتـــــصال احلديثـــــة  ــــتخدام وســـ ـــذا يعتـــــرب مـــــن ســـــلبيات اسـ ــارب وهــ اهلـــــاتف (األقـــ
ــت درجتــــه ) واإلنرتنــــت ـــسايب بلغــ ــاحنراف % ٩٣.٤أي بنــــسبة  ٤.٦٧مبتوســــط حـ ــ وب

 وبذلك نستنتج أن من سلبيات وسـائل االتـصال احلديثـة ٠.٥٥معياري بلغت قيمته 
م وأصــبح التواصــل  ــا قللــت مــن زيــارات األفــراد ألقــار مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة أ
بينهم يعترب عن طريق حمادثة كتابية عن طريق اهلاتف الذكي من خالل براجمه املختلفة 

 .طريق رسائل التهنئة مما أضعف من زيارات األقارب لبعضهم البعضأو عن 
  ــة يكتفــــون يف األعيــــاد بتهنئــــة ــارة الــــيت تبــــني أن أفــــراد العينــ جــــاء يف املرتبــــة الثانيــــة العبــ

األصدقاء واألقربـاء برسـائل اهلواتـف الذكيـة وهـذا يعتـرب مـن سـلبيات اسـتخدام وسـائل 
وبــاحنراف % ٩٣.٢ وبنــسبة ٤.٦٦ه االتــصال احلديثــة مبتوســط حــسايب بلغــت درجتــ

  .٠.٦٠معياري بلغت قيمته 
  ـــائل االتـــــصال احلديثـــــة علـــــى ــها وســ ــيت تفرضـــ ـــة الــ ـــني أن العزلــ ــيت تبــ ـــاءت العبـــــارة الـــ جـ

مستخدمي اإلنرتنت تؤدي إىل عدم الرتابط األسـري يف املرتبـة الثالثـة مبتوسـط حـسايب 
ــت درجتــــه  ــة ٤.٤٣بلغــ ــ ـــصال احلديث ــن هــــذا يتــــضح أن وســــائل االتـ تفــــرض علــــى  ومــ
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تمــع وعــن أفــراد األســرة الواحــدة ممــا يبــني تــأثري ســليب علــى  مــستخدميها عزلــة عــن ا
 ممـا يبـني أن مـن ٠.٧٢وباحنراف معياري بلغت قيمتـه % ٨٨.٦األفراد وذلك بنسبة 

ــرتابط  ـــؤدي إىل عــــدم الــ ـــة مــــستخدميها ممــــا يـ ـــائل االتــــصال احلديثــــة عزلـ ـــلبيات وسـ سـ
  .األسري

  ــارة الــــيت تبـــني ــاءت العبــ ــراد األســــرة منــــشغلني جـ ــون أن كـــل أفــ أن أفــــراد العينــــة يالحظــ
مبجموعـــات الـــصداقات الـــيت كونوهـــا عـــرب وســـائل االتـــصال احلديثـــة ممـــا يـــضعف مـــن 
العالقات األسرية واحلوار داخل األسرة يف املرتبـة الرابعـة مبتوسـط حـسايب بلغـت قيمتـه 

 أن هنـــاك  ممـــا يبـــني٠.٧١وبـــاحنراف معيـــاري بلغـــت قيمتــه % ٨٨.٤ وبنــسبة ٤.٤٢
ـــشغال  ــة يف االنـ ــ ــصال احلديث ــراد العينــــة حنــــو وســــائل االتــ ــن وجهــــة نظــــر أفــ ــلبيات مــ ســ

  .مبجموعات الصداقة وضعف العالقات األسرية 
  أمــا يف املرتبــة اخلامــسة فجــاءت العبــارة الــيت تبــني أن وســائل االتــصال احلديثــة تفــرض

ــسايب بلغـــــت قيمتـــــه  ــط حـــ ـــرة مبتوســـ ـــراد األســ ـــى أفــ ـــة علــ % ٨٧.٦ وبنـــــسبة ٤.٣٨عزلـ
 ممـــا يبـــني أن عمليـــات التفاعـــل والنقـــاش تقـــل ٠.٧٦وبـــاحنراف معيـــاري بلغـــت قيمتـــه 

 .ًداخل األسرة نظرا للعزلة اليت تفرضها وسائل االتصال احلديثة بني أفراد العائلة 
  جـاءت العبــارة الــيت تبــني أن الوقــت الــذي يقــضيه األفــراد أمــام اإلنرتنــت ال يــساعد يف

ســواء كــانوا اإلخــوان أو األم أو األب أو الزوجــة حبــسب التعــرف علــى مــشاكل أســرته 
ــت قيمتــــه  ـــة الــــسادسة مبتوســــط حــــسايب بلغــ ــراد العينــــة يف املرتبـ  وبنــــسبة ٤.٣٦آراء أفــ

   .٠.٧١وباحنراف معياري بلغت قيمته % ٨٧.٢
  جـــاء يف املرتبـــة الـــسابعة العبـــارة الـــيت تبـــني أن األفـــراد أصـــبحوا ال جيلـــسون مـــع أســـرهم

ــن وجهـــة نظـــر أفـــراد العينـــة بـــسبب وســـائل االتـــ ــسلبيات مـ ــذا مـــن الـ ـــة وهـ صال احلديث
ــت قيمتــــه  وبــــاحنراف معيــــاري بلغــــت % ٨٦.٦ وبنــــسبة ٤.٣٣مبتوســــط حــــسايب بلغــ

 وهــذا يوضــح أن هنــاك ســلبيات لوســائل االتــصال احلديثــة تتمثــل يف أن ٠.٧٣قيمتــه 
ومعرفــة أفــراد األســرة أصــبحوا ال جيلــسون مــع بعــضهم ومناقــشة أمــور األســرة املختلفــة 

  .اآلراء حول ما خيص أفراد األسرة من مشكالت اجتماعية أو غريها من املوضوعات
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  أمــا املرتبــة الثامنــة فقــد جــاءت العبــارة الــيت تبــني أن اهلواتــف الذكيــة أضــعفت عمليــات
ــلبيات اســــتخدام وســـائل االتــــصال احلديثــــة  ــن ســ ــرة وهــــذا يعتــــرب مـ احلـــوار داخــــل األسـ

وبـاحنراف % ٨٦ أي بنـسبة ٤.٣٠ايب بلغت قيمتـه مبتوسط حس) اهلاتف واإلنرتنت(
 وبــذلك نــستنتج أن وســائل االتــصال احلديثــة كــاهلواتف ٠.٨٣معيــاري بلغــت قيمتــه 

الذكيـة واإلنرتنــت أدت إىل ضــعف عمليـات احلــوار والنقــاش داخـل األســرة وذلــك مــن 
خالل انشغال أفراد األسرة يف قضاء الوقت مع آخرين من خالل الصداقات األخـرى 

 . نطاق هذه األجهزة يف
  أمـا يف املرتبـة التاســعة مـن ســلبيات اسـتخدام وسـائل االتــصال احلديثـة مــن وجهـة نظــر

أفراد العينة فجاءت العبارة الـيت تبـني أن هـذه الوسـائل أدت إىل وجـود نزاعـات داخـل 
األســرة بــسبب انــشغال األفــراد عــن تلبيــة احتياجــات أســرهم مبتوســط حــسايب بلغـــت 

ـــه   وبـــذلك ٠.٧٧وبـــاحنراف معيـــاري بلغـــت قيمتـــه % ٨٥.٤بنـــسبة  أي ٤.٢٧قيمت
ًنستنتج أن استخدام وسائل االتصال أدى إىل ظهـور خالفـات بـني أفـراد األسـرة نظـرا 

 .لكون مجيع أفرادها مشغول باستخدام هذه التقنيات 
  جاءت العبارة اليت تبني أن من سلبيات استخدام وسائل االتـصال احلديثـة مـن وجهـة

ــا تقــود األفــراد إىل الــدخول يف مناقــشات ال فائــدة منهــا يف املرتبــة نظــر أفــراد  العينــة أ
مبتوســط ) اهلــاتف واإلنرتنـت(العاشـرة مـن ســلبيات اسـتخدام وســائل االتـصال احلديثـة 

ــسايب بلغــــت قيمتــــه  وبــــاحنراف معيــــاري بلغــــت قيمتــــه % ٨٥.٢ أي بنــــسبة ٤.٢٦حــ
٠.٨٢.  

 ستخدام وسائل االتصال احلديثة العبارة اليت جاء يف املرتبة احلادية عشر من سلبيات ا
ًتوضــح أن وســائل االتــصال احلديثــة تــؤثر ســلبا علــى عمليــات التفاعــل داخــل األســرة 

وبــاحنراف معيــاري بلغــت % ٨٥ وذلــك بنــسبة ٤.٢٥مبتوســط حــسايب بلغــت درجتــه 
 حيــث أصــبح اســتخدام هــذه الوســائل جيعــل مــن األفــراد غــري متفــاعلني ٠.٧٥قيمتــه 

 .هم يف عمليات احلوار والنقاش يف كافة املوضوعاتداخل أسر
  أمــا يف املرتبــة الثانيــة عــشر جــاءت العبــارة الــيت توضــح أن األفــراد يكونــون مــع أســرهم

ًجسديا ولكنهم ذهنيا مع اهلاتف ويعترب ذلك من سلبيات استخدام وسائل االتصال  ً
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 أي بنــسبة ٣.٩١احلديثــة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مبتوســط حــسايب بلغــت قيمتــه 
  .١.٠٦وباحنراف معياري بلغت قيمته % ٧٨.٢

  جـاءت العبــارة الــيت تبــني أن وســائل االتــصال احلديثــة تــشغل األفــراد بأصــدقائهم علــى
ــذا يعتــــرب مـــن ســــلبيات اســــتخدام وســــائل  ــساب األســــرة يف املرتبــــة الثالثـــة عــــشر وهــ حـ

 أي بنـسبة ٣.٨٩ مبتوسـط حـسايب بلغـت قيمتـه) اهلاتف واإلنرتنـت(االتصال احلديثة 
ــه % ٧٧.٨ ــاري بلغـــت قيمتــ ــراد ١.٠٢وبـــاحنراف معيــ ــر أفــ  ومـــن هــــذا يتـــضح أن أكثــ

األسرة ينشغلون بأصدقائهم يف التواصل معهم عرب وسائل االتصال احلديثـة ويهملـون 
 .أسرهم مما يبني األثر السليب من وجهة نظر أفراد العينة لوسائل االتصال احلديثة 

  ــة ــا يف املرتبــــة الرابعــ ـــائل أمــ ــرة اســــتخدام وسـ ـــارة الــــيت توضــــح أن كثــ ــشر فكانــــت العبـ عــ
االتــصال احلديثــة أدى إىل إحــداث نــوع مــن التفــاوت يف الثقافــات واملفــاهيم وضــعف 

وبــاحنراف % ٧٠ أي بنــسبة ٣.٥٠العالقـات األســرية مبتوسـط حــسايب بلغــت درجتـه 
ــه  نـــت  وهـــذا يبـــني أن االســـتخدام الـــسليب للهـــاتف واإلنرت١.١٨معيـــاري بلغـــت قيمتـ

  .يؤدي إىل نقل ثقافات ومفاهيم خمتلفة عن ثقافاتنا مما يضعف من العالقات األسرية
ـــة ومـــن خـــالل العـــرض الـــسابق    يتـــضح أن هنـــاك ســـلبيات مـــن وجهـــة نظـــر أفـــراد العين

ــــت(الســــتخدام وســــائل االتــــصال احلديثــــة  ــذه ) اهلــــاتف واإلنرتن ــغ املتوســــط العــــام هلــ حيــــث بلــ
يبــني أن هنــاك ســلبيات مـــن وجهــة نظــر األســر حـــول  وهــو متوســط مرتفـــع ٤.٢٥الــسلبيات 

احلــوار األســري وتتمثــل أهــم هــذه الــسلبيات مــن وجهــة وســائل االتــصال احلديثــة يف عمليــات 
واالكتفـاء يف األعيـاد بتهنئـة األصـدقاء واألقربـاء نظر أفراد العينة يف التقليـل مـن زيـارة األقـارب 
جموعـات الـصداقات الـيت كونوهـا عـرب وسـائل برسائل اهلواتف الذكية وانشغال أفراد األسـرة مب

االتـــصال احلديثـــة ممـــا أضـــعف العالقـــات األســـرية واحلـــوار داخـــل األســـرة والعزلـــة الـــيت تفرضـــها 
ًوسائل االتصال احلديثة على مستخدمي اإلنرتنت وتأثريها أيضا على عمليات التفاعل داخل 

، أســرهم ن تلبيــة احتياجــات  عــ أفــرادنزاعــات داخــل األســرة بــسبب انــشغالاألســرة ونــشوء ال
ارتفاع نسبة أفراد حيث أوضحت ) م٢٠٠٤(العويضي وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة 

تمـع الـسعودي دينيـا وأخالقيـا  ًالعينة الذين يـرون أن اإلنرتنـت ذات تـأثري سـليب علـى ا ًوأيـضا ً
ة للهــروب مــن مــستخدمي اإلنرتنــت يعتــربوه وســيل% ٥٩أن) م٢٠١٠(بينــت دراســة اخلرجيــي 
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آخرون مـن مـستخدمي اهلـاتف احملمـول ، ممـا يتـسبب يف % ٢٣,٢٥من الواقع ، ويؤيد ذلك 
مـن الـشباب املـستخدم % ٦٣,٥وقوع الشباب يف براثن االغرتاب عـن الوسـط احملـيط ، يـرى 

مـن الـشباب % ٣٧,٢٥لإلنرتنت أنه يغىن عن التحدث مـع اآلخـرين باإلضـافة إىل أن هنـاك 
حملمــول ، يعتــربه وســيلة تغــىن عــن احلــديث مــع اآلخــرين وحــول تفــضيالت املــستخدم للهــاتف ا

مــــنهم يف قــــضاء هــــذا الوقــــت مــــع % ٦٦الــــشباب اجلــــامعي يف قــــضاء وقــــت فــــراغهم، فــــريى 
ــــضائية يف رأى  ــــوات الفـ ــه مـــــشاهدة القنـ ـــ ــــام األول ، يلي ــــتخدم % ٥٦األصـــــدقاء يف املقـ مث اسـ

 يف اهلــاتف احملمــول يف املركــز الرابــع ، والتحــدث%٤٢,٧٥اإلنرتنــت يف املركــز الثالــث يف رأى 
مث زيــارة األهــل واألقــارب يف % ١٧,٢٥ويــأيت القــراءة يف املركــز اخلــامس بنــسبة % ٣١بنــسبة 

 .%١٦,٢٥الرتتيب األخري بنسبة 
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   )٢٣(رقم جدول 
  أسباب استخدام وسائل االتصال الحديثة من وجهة نظر أفراد العينة

  اإلجابات
موافق   ديثةأسباب استخدام وسائل االتصال احل

غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق  بشدة
ايب  ًإطالقا

حلس
ط ا

توس
امل

اري  
املعي

ف 
حنرا

اال
  

يب
الرتت

  

 - - ٤ ١١١ ٢٦٥  ت
ــة يف   ١ ــائل االتــــصال احلديثــ اســــتخدم وســ

 - - %١.١ %٢٩.٢ %٦٩.٧  %  .مناقشايت مع أسريت
٢ ٠.٤٨ ٤.٦٨ 

 - ٥ ٢٨ ١١٤ ٢٣٣  ت
ل اســتخدم وســائل االتــصال يف التواصــ  ٢

 - %١.٣ %٧.٤ %٣٠ %٦١.٣  %  .مع أصدقائي يف اجلامعة
٤ ٠.٦٩ ٤.٥١ 

 ٣ ١١ ٨٥ ١٤٦ ١٣٥  ت

٣  
اســـــتخدم وســـــائل االتـــــصال يف متابعـــــة 
األخبــار ومــشاهدة التعليقــات املختلفــة 

  .حوهلا
%  ٠.٨ %٢.٩ %٢٢.٤ %٣٨.٤ %٣٥.٥% 

٥ ٠.٨٧ ٤.٠٥ 

 - ٣ ١٨ ٧٩ ٢٨٠  ت
ـــــصال يف   ٤ ــــــ ـــــ ــائل االتـ ـــــ ــــــ ـــــتخدم وســــ ـــــ ــــــ اسـ

 - %٠.٨ %٤.٧ %٢٠.٨ %٧٣.٧  %  .شاركات االجتماعية امل
٣ ٠.٦٠ ٤.٦٧ 

 - - ١٠ ٨٤ ٢٨٦  ت
ــــيلة   ٥ ـــصال كوســـ ــــ ــــائل االت ــــــتخدم وســـ اسـ

 - - %٢.٦ %٢٢.١ %٧٥.٣  %  .لنشر األخبار اليت ختص األسرة
١ ٠.٥٠ ٤.٧٢ 

  ٢٨  ٩٥  ٩٩  ١١٧  ٤١  ت
اســتخدم وســائل االتــصال يف التواصــل   ٦

  %٧.٤  %٢٥  %٢٦.١  %٣٠.٨  %١٠.٨  %  .مع أساتذيت
١٥ ١.١٢ ٣.١٢ 

  ٢٢  ٨٣  ١٢٨  ١١٠  ٢٧  ت
٧  

ـــــــذكي يف  ــ ـــاتف ال ـــات اهلــــــ ـــــسهم تقنيــــــ تــــ
ـــزمالء  ــــ ــــات ل ـــات وجمموعـــ ــــ تكـــــــوين قروب

  .الدراسة 
%  ٥.٨  %٢١.٨  %٣٣.٧  %٢٨.٩  %٩.٧%  

١٤ ١.٠٥ ٣.١٥ 

  ١٦  ٩٩  ١٠٢  ١٢٤  ٣٩  ت
٨  

اســتخدم وســائل االتــصال يف احلــصول 
ــل  ــــــ ـــــــرض التفاعـــ ــــات بغــــ ـــــ ـــى معلومــ ـــــ علـــ

  .تماعياالج
%  ٤.٢  %٢٦.١  %٢٦.٨  %٣٢.٦  %١٠.٣%  

١٣ ١.٠٦ ٣.١٨ 

  ٨  ٣٨  ٨٣  ١٥٤  ٩٧  ت
استخدم وسائل االتصال يف املعايدات   ٩

  %٢.١  %١٠  %٢١.٨  %٤٠.٥  %٢٥.٥  %  .والتهنئة 
٦ ١.٠٠ ٣.٧٧ 

  ١٤  ٦٧  ٩٣  ١٣٨  ٦٨  ت
ـــل   ١٠ ـــــصال يف تنزيـــ ـــــتخدم وســــــائل االتـ اسـ

  %٣.٧  %١٧.٦  %٢٤.٥  %٣٦.٣  %١٧.٩  % .الصور وامللفات املختلفة 
١٠ ١.٠٨ ٣.٤٧ 

  ١٢  ٥٩  ١١٧  ١٠٥  ٨٧  ت
ـــتح   ١١ ـــصال يف فـــــ ــــائل االتــــ ــــــتخدم وســـ اسـ

  %٣.٢  %١٥.٥  %٣٠.٨  %٢٧.٦  %٢٢.٩  % .الربيد اإللكرتوين اخلاص يب
٨ ١.١٠ ٣.٥١ 
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  اإلجابات
موافق   أسباب استخدام وسائل االتصال احلديثة

  بشدة
غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق

سايب  ًإطالقا
 احل

سط
ملتو

ا
  

الحن
ا

اري
املعي

ف 
را

  

يب
الرتت

  

  ١٧  ٩٤  ١٣٠  ١٠٤  ٣٥  ت
اسـتخدم وســائل االتــصال يف حتميــل   ١٢

  %٤.٥  %٢٤.٧  %٣٤.٢  %٢٧.٤  %٩.٢  %  .الربامج
١٦ ١.٠٢ ٣.١٢ 

  ١٠  ٦١  ١٣٩  ١٢٤  ٤٦  ت
اســتخدم وســائل االتــصال يف الرتفيــه   ١٣

  %٢.٦  %١٦.١  %٣٦.٦  %٣٢.٦  %١٢.١  %  .والتسلية 
١١ ٠.٩٧ ٣.٣٥ 

  ١١  ٧١  ١٢٧  ١٣٠  ٤١  ت
ـــــصال يف   ١٤ ــــــ ــــــائل االتــ ـــــ ــتخدم وســ ــــــ اســـــ

  %٢.٩  %١٨.٧  %٣٣.٤  %٣٤.٢  %١٠.٨  %  .التسوق عرب اإلنرتنت
١٢ ٠.٩٩ ٣.٣١ 

  ١٨  ١١٩  ١٢٢  ٩٢  ٢٩  ت
اســـتخدم وســـائل االتـــصال يف معرفـــة   ١٥

  %٤.٧  %٣١.٣  %٣٢.١  %٢٤.٢  %٧.٦  %  .األخبار االقتصادية 
١٧ ١.٠٢ ٢.٩٨ 

  ٧  ٣٠  ١٠٠  ١٥٧  ٨٦  ت
اســــتخدم وســــائل االتــــصال يف زيــــارة   ١٦

  %١.٨  %٧.٩  %٢٦.٣  %٤١.٣  %٢٢.٦  %  .مواقع اجلامعات واملعاهد والكليات
٧ ٠.٩٥ ٣.٧٥ 

  ١٥  ٥٢  ١١٢  ١٣٥  ٦٦  ت
ـــــصال يف   ١٧ ــــــ ــــــائل االتــ ـــــ ــتخدم وســ ــــــ اســـــ

  %٣.٩  %١٣.٧  %٢٩.٥  %٣٥.٥  %١٧.٤  %  االستماع لإلذاعة ومشاهدة األفالم
٩ ١.٠٥ ٣.٤٨ 

 ٣.٦٩= املتوسط العام 
  

ــدول    ـــم اجلـــ ــة ) ٢٣(رقــ ـــائل االتـــــصال احلديثـــ ــباب اســـــتخدام وســ اهلـــــاتف (يوضـــــح أســـ
عبـــارة وقـــد كانـــت ) ١٧(مـــن وجهـــة نظـــر أفـــراد العينـــة وملعرفـــة ذلـــك متـــت صـــياغة ) واإلنرتنــت

  :ىل األقل على النحو التايل اإلجابات حبسب ترتيب املتوسط احلسايب من األعلى إ
  ــائل ـــراد العينــــة لوســ ـــني أن أســــباب اســــتخدام أفـ ـــيت تبـ ـــة األوىل العبــــارة الـ ـــاء يف املرتبـ جـ

ــا وســيلة لنـشر األخبــار الــيت ختــص األسـرة مبتوســط حــسايب بلغــت  االتـصال احلديثــة أ
 وهـذا يبـني ٠.٥٠وباحنراف معياري بلغـت قيمتـه % ٩٤.٤ أي بنسبة ٤.٧٢درجته 

تخدام أفــراد األســرة لوســائل االتــصال هــو نــشر أخبــار أســرهم عــن طريــق أن ســبب اســ
موعات وشبكات التواصل االجتماعي    .احملادثات وا

  جــاء يف املرتبــة الثانيــة مــن أســباب اســتخدام وســائل االتــصال احلديثــة مــن وجهــة نظــر
ـــم يـــستخدمون وســـائل االتـــصال احلديثـــة يف منا قـــشة أفـــراد العينـــة العبـــارة الـــيت تبـــني أ

وبـاحنراف معيـاري % ٩٣.٦ أي بنسبة  ٤.٦٨أسرهم مبتوسط حسايب بلغت درجته 
  .٠.٤٨بلغت قيمته 
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  جاءت العبارة اليت تبني أن أسباب استخدام وسائل االتصال احلديثـة مـن وجهـة نظـر
أفراد العينة هـو املـشاركات االجتماعيـة يف املرتبـة الثالثـة مبتوسـط حـسايب بلغـت درجتـه 

ــشر املــــشاركات  ومــــن هــــذا ٤.٦٧ ــساعد يف نــ ــصال احلديثــــة تــ يتــــضح أن وســــائل االتــ
وبـاحنراف معيـاري % ٩٣.٤االجتماعية األخرى مما يدفع األفراد إىل استخدام بنسبة 

   .٠.٦٠بلغت قيمته 
  جاءت العبارة اليت تبني أن أسباب استخدام أفراد العينة لوسائل االتصال احلديثة هـو

ــت قيمتــــه التواصــــل مــــع األصــــدقاء يف اجلامعــــة  يف املرتبــــة الرابعــــة مبتوســــط حــــسايب بلغــ
 ممـا يبـني أن التواصـل ٠.٦٩وباحنراف معياري بلغت قيمتـه % ٩٠.٢ وبنسبة ٤.٥١

مــع األصــدقاء داخــل اجلامعــة كــان مــن أكثــر الــدوافع الســتخدام أفــراد العينــة لوســائل 
  .االتصال احلديثة 

 ــ ة لوســـائل االتــصال احلديثـــة جــاء يف املرتبــة اخلامـــسة مــن أســباب اســـتخدام أفــراد العين
ــــار  ــة األخبـ ــة يف متابعـــ ـــائل االتـــــصال احلديثـــ ـــم يـــــستخدمون وســ ــ العبـــــارة الـــــيت تبـــــني أ

ــه  ــ ــط حــــسايب بلغــــت قيمت ـــا مبتوســ ــات حوهلـ ــسبة ٤.٠٥ومــــشاهدة التعليقــ % ٨١ وبنــ
  .٠.٨٧وباحنراف معياري بلغت قيمته 

  االتـصال احلديثـة يف جاءت العبارة اليت تبني أن أفراد العينة دافعهم الستخدام وسائل
 وبنـــسبة ٣.٧٧املعايـــدات والتهنئـــة يف املرتبـــة الـــسادسة مبتوســـط حـــسايب بلغـــت قيمتـــه 

ــه % ٧٥.٤ ـــــت قيمتـــــ ــــاري بلغــ ــــاحنراف معيـــ ــباب ١.٠٠وبــ ــــستنتج أن أســـــ ــــذلك نـــ  وبـــ
اســتخدما وســائل االتــصال احلديثــة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة هــو إرســال املعايــدات 

  .ائلة أو األقارب يف مناطق بعيدة أو األصدقاء والتهنئة ألفراد األسرة أو الع
  جاء يف املرتبة الـسابعة مـن أسـباب اسـتخدام وسـائل االتـصال احلديثـة مـن وجهـة نظـر

ا يف زيـــارة مواقـــع اجلامعـــات واملعاهـــد  ـــم يـــستخدمو ـــة العبـــارة الـــيت تبـــني أ أفـــراد العين
ـــات مبتوســـط حـــسايب بلغـــت قيمتـــه  ـــاحنراف% ٧٥ وبنـــسبة ٣.٧٥والكلي  معيــــاري وب

 ومـــن هـــذا يتـــضح أن وســـائل االتـــصال احلديثـــة تـــسهل عمليـــات ٠.٩٥بلغــت قيمتـــه 
  .زيارة مواقع اجلامعات والكليات للطلبة والطالبات واالستفادة منها بشكل جيد 
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  جـاءت العبـارة الـيت تبـني أن سـبب اسـتخدام وسـائل االتـصال احلديثـة مـن وجهـة نظـر
ـــم يف املرتبـــة الثامنــة وهـــذا يعتـــرب مـــن أفــراد العينـــة هـــو فــتح الربيـــد اإللكـــرتوين  اخلــاص 

مبتوسـط حـسايب ) اهلـاتف واإلنرتنـت(اإلجيابيـات الـيت توفرهـا وسـائل االتـصال احلديثـة 
  .١.١٠وباحنراف معياري بلغت قيمته % ٧٠.٢ أي بنسبة ٣.٥١بلغت قيمته 

 نظــر أمــا يف املرتبــة التاســعة مــن أســباب اســتخدام وســائل االتــصال احلديثــة مــن وجهــة 
م يـستخدمون اهلـاتف واإلنرتنـت يف االسـتماع  أفراد العينة فجاءت العبارة اليت تبني أ

% ٦٩.٦ أي بنـسبة ٣.٤٨لإلذاعة ومـشاهدة األفـالم مبتوسـط حـسايب بلغـت قيمتـه 
 ومــن هــذا يتــضح أن وســائل االتــصال احلديثــة ١.٠٥وبــاحنراف معيــاري بلغــت قيمتــه 

ــــى تقــــدمي املــــشاهدات ومســــاع اإل ــل عل ــذه تعمــ ــ ـــراد  ــري مــــن األفـ ذاعــــة واســــتفادة الكثــ
 .اخلدمات اليت تقدمها وسائل االتصال احلديثة 

  أما يف املرتبة العاشرة فقد جاءت العبارة اليت تبني أن من أسباب استخدام أفراد العينة
ا متكنهم مـن تنزيـل الـصور وامللفـات املختلفـة سـواء كانـت  لوسائل االتصال احلديثة أ

ــت قيمتـــه متعلقـــة بالدرا ــة مبتوســــط حـــسايب بلغــ ــاة العامـ  أي بنــــسبة ٣.٤٧ســـة أو احليــ
ــــه % ٦٩.٤ ــ ــــت قيمت ـــاري بلغــ ـــ ــــاحنراف معي ـــــاتف ١.٠٨وبــ ــى أن اهلـ ـــدل علــــ ـــ ـــــذا ي  وهـ

واإلنرتنت وكافة وسائل االتصال احلديثة تسهل عمليات الـدخول إىل املواقـع املختلفـة 
 .ا وتنزيل الصور وامللفات والربامج املتنوعة اليت تساعد مستخدميه

  جاء يف املرتبة احلادية عشر من أسباب استخدام وسائل االتـصال احلديثـة العبـارة الـيت
ا يف الرتفيــه والتـسلية مبتوســط حـسايب بلغــت درجتــه  توضـح أن أفــراد العينـة يــستخدمو

ــل ٣.٣٥ ــالل شـــبكات التواصـ  وبـــذلك نـــستنتج أن وســـائل االتـــصال احلديثـــة مـــن خـ
وقـت الفـراغ ومــشاهدة األفـالم والـربامج املختلفــة االجتمـاعي تـساعد األفـراد يف قــضاء 

  .٠.٩٧وباحنراف معياري بلغت قيمته % ٦٧وذلك بنسبة 
  أما يف املرتبة الثانية عشر جـاءت العبـارة الـيت توضـح أن أسـباب اسـتخدام أفـراد العينـة

لوســـائل االتـــصال احلديثـــة هـــو التـــسوق عـــرب اإلنرتنـــت مبتوســـط حـــسايب بلغـــت قيمتـــه 
 ومــن هـذا يتــضح ٠.٩٩وبــاحنراف معيـاري بلغــت قيمتـه % ٦٦.٢ة  أي بنـسب٣.٣١
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أن وسائل االتصال احلديثة سهلت عمليات الشراء عرب اإلنرتنت والتجارة اإللكرتونية 
 .مما دفع األفراد إىل استخدام وسائل االتصال احلديثة 

  ـــو ــتخدام وســــائل االتــــصال احلديثــــة هـ ـــباب اســ ــارة الــــيت تبــــني أن مــــن أسـ جــــاءت العبــ
ل علــى معلومــات بغــرض التفاعــل االجتمــاعي يف املرتبــة الثالثــة عــشر مبتوســـط احلــصو

ــسايب بلغــــت قيمتــــه  وبــــاحنراف معيــــاري بلغــــت قيمتــــه % ٦٢.٤ أي بنــــسبة ٣.١٢حــ
 ومن هذا يتضح أمهيـة وسـائل االتـصال احلديثـة مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة يف ١.٠٦

 .سهولة احلصول على املعلومات واملشاركات االجتماعية 
  أما يف املرتبة الرابعة عشر فكانت العبارة اليت توضح أن تقنيات اهلـاتف الـذكي تـسهم

يف تكوين جمموعات لزمالء الدراسـة وهـذا كـان سـبب السـتخدام أفـراد العينـة لوسـائل 
وبــاحنراف % ٦٣ أي بنــسبة ٣.١٥االتــصال احلديثــة مبتوســط حــسايب بلغــت درجتــه 

   .١.٠٥معياري بلغت قيمته 
 تبــة اخلامـــسة عــشر جـــاءت العبــارة الـــيت توضــح أن ســـبب اســتخدام وســـائل أمــا يف املر

االتصال احلديثة هو التواصل مع األساتذة ويعترب ذلك من إجيابيات استخدام وسائل 
 أي ٣.١٢االتصال احلديثة من وجهة نظـر أفـراد العينـة مبتوسـط حـسايب بلغـت قيمتـه 

  .١.١٢وباحنراف معياري بلغت قيمته % ٦٢.٤بنسبة 
 اء يف املرتبــة الــسادسة عــشر مــن أســباب اســتخدام وســائل االتــصال احلديثــة العبــارة جــ

ا يف حتميــل الــربامج مبتوســط حــسايب بلغــت درجتــه  ــم يــستخدمو  ٣.١٢الــيت تبــني أ
 ممــا يبــني الفائــدة الكبــرية ١.٠٢وبــاحنراف معيــاري بلغــت قيمتــه % ٦٢.٤أي بنــسبة 

ا هذه الوسائل يف تسهيل حتميل ا  .لربامج ألفراد العينةاليت أد
  أمـــا يف املرتبـــة الـــسابعة عـــشر جـــاءت العبـــارة الـــيت توضـــح أن ســـبب اســـتخدام وســـائل

االتــصال احلديثــة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة هــو معرفــة األخبــار االقتــصادية مبتوســط 
ــسايب بلغــــت قيمتــــه  وبــــاحنراف معيــــاري بلغــــت قيمتــــه % ٥٩.٦ أي بنــــسبة ٢.٩٨حــ

١.٠٢. 
ــــسابق ومــــن خــــالل العــــرض ا   ــائل ل ــباب اســــتخدام وســ يتــــضح أن املتوســــط العــــام ألســ

 وهــو متوســط جيــد يبــني أســباب اســتخدام ٣.٦٩بلــغ ) اهلــاتف واإلنرتنــت(االتــصال احلديثــة 
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ــاتف واإلنرتنــــت(وســــائل االتــــصال احلديثــــة  ــت أهــــم دوافــــع اســــتخدام ) اهلــ ــائل حيــــث كانــ وســ
اعيـة ونــشر األخبـار الــيت ختــص االتـصال احلديثــة يف املناقـشات مــع األسـرة واملــشاركات االجتم

ــل مــــع األصــــدقاء يف  ــة حوهلــــا والتواصــ األســــرة ومتابعــــة األخبــــار ومــــشاهدة التعليقــــات املختلفــ
ــد اإللكــــرتوين وزيـــارة مواقــــع اجلامعـــات واملعاهــــد والكليـــات واالســــتماع  اجلامعـــة ويف فــــتح الربيـ

) م٢٠١٠(احلميـد دراسـة ، وهذا يتفق مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة لإلذاعة ومشاهدة األفالم 
معرفـة أخبـار "جاء يف املقدمة يليه " التواصل مع األهل واألقارب "أن دافع واليت توصلت إىل 

متابعة متطلبات " مث جاء دافع " توفري اآلمان يف حال عدم وجود وسائل اتصال "و " الزمالء
بنــاء " ودافــع  " متابعــة األخبــار العامــة" بينمــا جــاء دافــع " األســرة عنــد التواجــد خــارج املنــزل 

بنـسبة متدنيـة جـدا يف مـؤخرة الـدوافع الـيت جتـد العينـة أن " عالقات عاطفية مع اجلـنس اآلخـر 
  .اجلوال قد حيقق إشباعا هلا
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  ) ٢٤(جدول رقم 
الهاتف (أثر استخدام وسائل االتصال الحديثة  أفراد الدراسة نحو بات في إجاالفروق

  )العمر (متغيرًعلى الحوار األسري وفقا ل) واإلنترنت
 متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحرية مصدر التباين المحاور م

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 ١٣١.٧٣٣ ٢٦٣.٤٦٧ ٦ بين المجموعات
١ 

إجيابيات استخدام وسائل 
داخل  االتصال احلديثة

 المجموعات
٥٩.٦١٣ ١٢٥١.٨٦٧ ٣٧٣ 

٠.١٣٥ ٢.٢١٠ 

 ٣٢.٨١٢ ٦٥.٦٢٥ ٦ بين المجموعات
٢ 

سـلبيات اسـتخدام وســائل 
داخل  صال احلديثةاالت

 المجموعات
١١٣.٤٢٩ ٢٣٨٢.٠٠٠ ٣٧٣ 

٠.٧٥٢ ٠.٢٨٩ 

 ٧١.٥١٧ ١٤٣.٠٣٣ ٦ بين المجموعات
٣ 

أســـباب اســـتخدام وســـائل 
داخل  االتصال احلديثة 

 المجموعات
٤٦.٩٩٠ ٩٨٦.٨٠٠ ٣٧٣ 

٠.٢٤١ ١.٥٢٢ 

  
ت أفراد الدراسة حنـو أثـر اسـتخدام وسـائل إجابا يوضح الفروق يف )٢٤(رقم  اجلدول  

حيـــث تبـــني عـــدم العمـــر حبـــسب علـــى احلـــوار األســـري ) اهلـــاتف واإلنرتنـــت(االتــصال احلديثـــة 
ـــة وجـــود فـــروق يف اجتاهـــات  مفـــردات العينـــة حنـــو إجيابيـــات اســـتخدام وســـائل االتـــصال احلديث

تــصال احلديثــة يف إجيابيــات اســتخدام وســائل اال الداللــة وىمــستحبــسب العمــر ، حيــث بلــغ 
 ، كمــا تبــني عـدم وجــود فــروق دالــة ٠.٠٥أعلـى مــن لكونــه ًوهـو غــري دال إحــصائيا  ٠.١٣٥

ــر  ـــة ًإحـــصائيا يف وجهـــات نظـ ــراد العين ــائل حــــول أعمـــارهم حبـــسب أفــ ســـلبيات اســـتخدام وســ
 أعلـى نـهًوهـو غـري دال إحـصائيا حيـث أ ٠.٧٥٢حيث بلغ مستوى الداللة االتصال احلديثة 

أسـباب اسـتخدام وسـائل االتـصال  ، كما تبني عدم وجود فـروق يف ٠.٠٥من مستوى داللة 
 ٠.٠٥وهـو أعلـى مـن  ٠.٢٤١وذلـك عنـد مـستوى داللـة احلديثة من وجهة نظر أفراد العينة 

حنـو ًوبالتايل فهو غري دال إحصائيا ممـا يبـني عـدم وجـود فـروق يف وجهـات نظـر أفـراد الدراسـة 
  .ريها على احلوار األسري استخدام وسائل االتصال احلديثة وتأث
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  ) ٢٥(جدول رقم 
الهاتف (أثر استخدام وسائل االتصال الحديثة  أفراد الدراسة نحو بات في إجاالفروق

  )المؤهل (ًعلى الحوار األسري وفقا لمتغير) واإلنترنت
 متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحرية مصدر التباين المحاور م

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 ةالدالل

 ١١٢.٣٣٣ ٢٢٤.٦٦٧ ٨ بين المجموعات
١ 

إجيابيات استخدام وسائل 
داخل  االتصال احلديثة

 المجموعات
٦١.٤٦٠ ١٢٩٠.٦٦٧ ٣٧١ 

٠.١٨٥ ١.٨٢٨ 

 ٥٧.٩٠٨ ١١٥.٨١٥ ٨ بين المجموعات
٢ 

سـلبيات اسـتخدام وســائل 
داخل  االتصال احلديثة

 المجموعات
١١١.٠٣٩ ٢٣٣١.٨١٠ ٣٧١ 

٠.٦٠١ ٠.٥٢٢ 

 ١٥.٩١٧ ٣١.٨٣٣ ٨ بين المجموعات
٣ 

ســـباب اســـتخدام وســـائل أ
داخل  االتصال احلديثة 

 المجموعات
٥٢.٢٨٦ ١٠٩٨.٠٠٠ ٣٧١ 

٠.٧٤١ ٠.٣٠٤ 

  
إجابات أفراد الدراسة حنـو أثـر اسـتخدام وسـائل  يوضح الفروق يف )٢٥(رقم  اجلدول  

آراء أفراد ود فروق يف حيث تبني عدم وجاملؤهل حبسب االتصال احلديثة على احلوار األسري 
مؤهلهم سواء يف إجيابيات وسلبيات استخدام وسائل االتصال احلديثة ، حيـث حبسب العينة 
وهــو غــري دال  ٠.١٨٥يف إجيابيــات اســتخدام وســائل االتــصال احلديثــة  الداللــة وىمــستبلــغ 

نظـر ً ، كما تبني عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف وجهات ٠.٠٥أعلى من لكونه ًإحصائيا 
ـــة  حيـــث بلـــغ مـــؤهلهم حـــول ســـلبيات اســـتخدام وســـائل االتـــصال احلديثـــة حبـــسب أفـــراد العين

 ، ٠.٠٥ أعلـى مـن مـستوى داللـة نهًوهو غري دال إحصائيا حيث أ ٠.٦٠١مستوى الداللة 
أسباب استخدام وسائل االتصال احلديثة من وجهة نظـر أفـراد كما تبني عدم وجود فروق يف 

ــك عنــــد مــــستوى العينــــة  ــى مــــن  ٠.٧٤١داللــــة وذلــ  وبالتــــايل فهــــو غــــري دال ٠.٠٥وهــــو أعلــ
اســـتخدام وســـائل ًإحـــصائيا ممـــا يبـــني عـــدم وجـــود فـــروق يف وجهـــات نظـــر أفـــراد الدراســـة جتـــاه 

  .االتصال احلديثة تعزى ملتغري املؤهل التعليمي 
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  ) ٢٦(جدول رقم 
الهاتف (يثة أثر استخدام وسائل االتصال الحد أفراد الدراسة نحو بات في إجاالفروق

  )الدخل (ًعلى الحوار األسري وفقا لمتغير) واإلنترنت
  

 متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحرية مصدر التباين المحاور م
قيمة 

 )ف(
مستوى 
 الداللة

  ٦٩.٩٣٧ ٢٠٩.٨١٠ ٥ بين المجموعات
١ 

إجيابيات استخدام وسائل 
داخل  االتصال احلديثة

موعات  ١٧١.٦٤٣ ٣٣٦٤١.٩٤٥ ٣٧٤ ا
٠.٧٤٨ ٠.٤٠٧ 

موعات سـلبيات اسـتخدام وســائل  ٢٧.٦٨٢ ٨٣.٠٤٧ ٥ بني ا
داخل  االتصال احلديثة

 المجموعات
١٧٦.٨٥٥ ٣٤٦٦٣.٥٤٨ ٣٧٤ 

٠.٩٢٥ ٠.١٥٧ 

 ٩٦.٤٣٧ ٢٨٩.٣١٠ ٥ بين المجموعات
٣ 

أســـباب اســـتخدام وســـائل 
داخل  االتصال احلديثة 

 المجموعات
١٠٦.٥٤٣ ٢٠٨٨٢.٣٧٠ ٣٧٤ 

٠.٤٤٠ ٠.٩٠٥  

  
إجابات أفراد الدراسة حنـو أثـر اسـتخدام وسـائل  يوضح الفروق يف )٢٦(رقم  اجلدول  

حيـث تبـني عـدم وجـود الـدخل الـشهري لألسـرة حبـسب االتصال احلديثة على احلوار األسـري 
يف إجيابيــات  الداللــة وىمــستدخلهــم الـشهري ، حيــث بلــغ حبــسب آراء أفــراد العينــة فـروق يف 
لكونـــه ًوهـــو غـــري دال إحـــصائيا  ٠.٧٤٨ وســـائل االتـــصال احلديثـــة حبـــسب الـــدخل اســـتخدام

أفــراد العينــة ً ، كمــا تبــني عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائيا يف وجهــات نظــر ٠.٠٥أعلــى مــن 
حيـث بلـغ مـستوى دخلهم الشهري حول سلبيات استخدام وسائل االتـصال احلديثـة حبسب 
 ، كما تبني ٠.٠٥ أعلى من مستوى داللة نه أًوهو غري دال إحصائيا حيث ٠.٩٢٥الداللة 

أســباب اســتخدام وســائل االتــصال احلديثــة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة عــدم وجــود فــروق يف 
 وبالتــايل ٠.٠٥وهــو أعلــى مــن  ٠.٤٤٠وذلــك عنــد مـستوى داللــة حبـسب دخلهــم الــشهري 

اسـتخدام راسة جتاه ًفهو غري دال إحصائيا مما يبني عدم وجود فروق يف وجهات نظر أفراد الد
  .وسائل االتصال احلديثة تعزى ملتغري الدخل الشهري لألسرة 
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 الفصل الخامس 

  

  النتائـــج والتوصيــــات

 
 
 
  أهم النتائج .  
 التوصيات والمقترحات. 
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  الفصل الخامس 
  النتائج والتوصيات 

  : أهم النتائج
  بينمـا % ٥٥.٥كانت الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة هي مـن الـذكور بنـسبة

 سـنة بنـسبة ٣٠ إىل أقل مـن ٢٥هم بني وترتاوح أعمار% ٤٤.٥نسبة اإلناث بلغت 
أمــــا احلاصـــلني علــــى % ٥٦.٦وكـــان مـــؤهلهم العلمــــي بكـــالوريوس بنـــسبة % ٥٠.٥

  % .١٧.٦الشهادة الثانوية فكانت نسبتهم 
  ـــن ــــذين دخلهــــم الــــشهري مـ ــسبة ال ــ ــت ن ـــن  لایر٥٠٠٠كانــ ــل مـ  لایر ١٠٠٠٠٠ إىل أقــ

 لایر ٢٠٠٠٠مـن  إىل أقـل ١٥٠٠٠وتلتها نسبة الذين يرتاوح دخلهـم بـني % ٤٤.٧
بينما % ٤٥.٥ونسبة الذين يستخدمون اإلنرتنت من خالل اجلوال % ٢٢.٦بنسبة 

نسبة من يستخدمون اإلنرتنت من خالل وسـائل أخـرى كاأليبـاد واآليبـود والكمبيـوتر 
املكتيب واملنزيل وغريهـا مـن األجهـزة ووسـائل االتـصال الـيت تـدعم خاصـية الوصـول إىل 

ــزل % ٣٤.٢ الــــشبكة العنكبوتيــــة كانــــت ــستخدمون اإلنرتنــــت يف املنــ ــسبة الــــذين يــ ونــ
  % .٣٢.٩حيث بلغت نسبتهم 

  ــة األوىل ـــراد العينــــة يف املرتبــ ــستخدما أفـ ــر الــــشبكات الــــيت يــ ــــويرت كانــــت أكثــ ــــست بة بن
انـستقرام يليهـا % ١٨.٢ بنـسبة  Whatsapp مث اسـتخدام الـواتس آب% ٢٦.٦

Instagram     فـــيس بـــوك يبنمـــا موقـــع % ١٧.٤بنـــسبةfacebook  كـــان
   .%١٥.٥بنسبة 

  ًمن أفراد العينة يستخدمون اهلاتف أكثر من ثالث ساعات يوميـا % ٣٨.٧أن نسبة
ـــر مـــن ثـــالث ســـاعات % ٣٥وأن نـــسبة  مـــن أفـــراد العينـــة يـــستخدمون اإلنرتنـــت أكث

  .ًيايوم
  ًأن وسائل االتصال احلديثة تـضفي نوعـا مـن ثقافـة احلـوار يف التعامـل مـع أفـراد األسـرة

ـــسبة  ــــــل % ٩٩.٢بنــــ ــــبكات التواصـ ـــالل شـــ ــــن خــــ ـــة مـــ ـــــصال احلديثــــ ـــــائل االتــ وأن وســ
ـــات النقـــاش بنـــسبة  وهـــذا يتفـــق مـــع نظريـــة % ٩٨االجتمـــاعي تـــسهم يف تعزيـــز عملي

 هو أكثر األفراد نوع التفاعل القائم بني أنالتفاعل االجتماعي لديل هاميز واليت تبني 
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 واالبن ، األبائم ما بني فالتفاعل االجتماعي الق. ًأنواع التفاعل االجتماعي شيوعا 
 الـذين األفـرادوبيئـة التفاعـل يف هـذه احلالـة . اخل ..والزوج والزوجـة ، الـرئيس واملـرؤوس 

ويف عمليـة ، يأخذون سلوك اآلخرين يف احلسبان ومـن مث يـؤثر علـيهم وعلـى اآلخـرين 
 -الطفـل :  التفاعل االجتماعي يأخذ هذا التسلسل أنالتطبيع االجتماعي مثال جند 

 الشاب والعـاملني معـه - الشباب واملدرسة – وأقرانه الطفل - وإخوته الطفل -األم 
 الـــشخص أنويف كـــل تلـــك الـــصالت االجتماعيـــة جنـــد . اخل ... الـــشاب ورؤســـاؤه -

جزء من البيئة االجتماعية لآلخرين الذي يستجيب بنفس الطريقـة كـي يـستجيبون لـه 
 .كل فرد باآلخرين ومن مث يتفاعل معهم

أن وســائل االتــصال احلديثــة أســهمت يف نقــل الثقافــات املختلفــة ممــا أســهم يف  حيــث
زيـــادة طـــرق التواصـــل واحلـــوار بـــني األفـــراد بعـــضهم الـــبعض وبـــني أفـــراد األســـرة والعالقـــات 
اخلارجيــة ، هــذا باإلضــافة إىل أن وســائل االتــصال احلديثــة أســهمت يف إجيــاد الكثــري مــن 

ا أثر على عمليات احلوار بني هؤالء األفراد ، فعلـى الفرص واختصار الوقت واملسافات مم
 ميكــن إرســاهلا عــرب رســائل نــصية مــن SMSســبيل املثــال أصــبح هنــاك مــا يــسمى برســائل 

اجلوال لالطمئنان أو للمشاركة يف موضوع معني ويف الغالـب تكـون هـذه الرسـائل مـصاغة 
ي ألن مرسل الرسالة بأسلوب معني ، ويف نفس الوقت تؤثر على عمليات التواصل األسر

ومـــستقبلها لـــيس لديـــه الوقـــت الكـــايف ملناقـــشة فحـــوى أو موضـــوع الرســـالة ممـــا يـــؤثر علـــى 
  .احلوار
  أن وســائل االتــصال احلديثــة تزيــد مــن النــواحي املعرفيــة ممــا يعطــي خلفيــة ثقافيــة إلدارة

 وتزيـد مـن عمليــات التفاعـل والنقــاش% ٩٧.٢احلـوار حبـسب آراء أفــراد العينـة بنــسبة 
 هاوقد مت اختياروهذا يتفق مع آراء النظرية الوظيفية % ٩٥.٤ني أفراد العائلة بنسبة ب

ـا أوال نظريـة اجتماعيـة  أثـر وسـائل االتـصال احلديثـة وموضـوع حبتـه لتوجيه البحث أل
ــا علـــى النـــسق . يعتـــرب موضـــوع اجتمـــاعي حبـــت علـــى احلـــوار األســـري  ــا لرتكيزهـ وثانيـ

نا احلـــايل،  حيـــث أن ساســـية يف دراســـة موضـــوعأر والوظيفـــة الـــيت هـــي عناصـــوالنظـــام 
احلوار األسري أحد املتطلبات اهلامة اليت تسهم يف تدعيم العالقات األسرية والوقوف 
على ميول واجتاهات األفراد من خالل هذا احلوار ومن مث فالبد أن يكون احلوار بنـاء 
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تماد على هـذه الوسـائل تسهم وسائل احلديثة يف تدعيم هذا احلوار إذا ما مت االعوأن 
  .ًبشكل منطقي ومقبول دون اإلفراط حىت ال يكون تأثري هذه الوسائل سلبيا

  أن وسائل االتصال تساعد يف قضاء وقـت جيـد مـع أفـراد األسـرة مـن خـالل التواصـل
موعـات وتعتــرب مــن اإلجيابيــات الـيت توفرهــا وســائل االتــصال  معهـم عــرب احملادثــات وا

 % .٩٠.٨بنسبة ) نرتنتاهلاتف واإل(احلديثة 
  أما مـن ناحيـة سـلبيات اسـتخدام وسـائل االتـصال احلديثـة فتبـني أن اسـتخدام اهلـاتف

 % .٩٣.٤الذكي قلل من زيارات األقارب بنسبة 
  أن العزلـة الــيت تفرضــها وســائل االتــصال احلديثـة علــى مــستخدمي اإلنرتنــت تــؤدي إىل

ـــسليب هلــــ ــأثري الـ ـــا يبــــني التــ ــري ممـ ـــرتابط األســ ــــسبة عــــدم الـ ذه الوســــائل علــــى األفــــراد بن
٨٨.٦.%  

  أن الوقـــت الـــذي يقـــضيه األفـــراد أمـــام اإلنرتنـــت ال يـــساعد يف التعـــرف علـــى مـــشاكل
وأن األفـــراد % ٨٧.٢أســـرته ســـواء كـــانوا اإلخـــوان أو األم أو األب أو الزوجـــة بنـــسبة 

  %.٨٦.٦أصبحوا ال جيلسون مع أسرهم بسبب وسائل االتصال احلديثة بنسبة 
  الوســائل أدت إىل وجــود نزاعــات داخــل األســرة بــسبب انــشغال األفــراد عــن أن هــذه

ـا تقـود األفـراد إىل الـدخول يف مناقـشات % ٨٥.٤تلبية احتياجات أسرهم بنسبة  وأ
 % .٨٥.٢ال فائدة منها بنسبة 

  أن وسائل االتصال احلديثة تشغل األفراد بأصدقائهم على حساب األسرة وهذا يعترب
% ٧٧.٨بنـسبة ) اهلـاتف واإلنرتنـت(م وسـائل االتـصال احلديثـة من سلبيات اسـتخدا

وأن كثــرة اســـتخدام وســـائل االتـــصال احلديثــة أدى إىل إحـــداث نـــوع مـــن التفـــاوت يف 
وهـــذا يتفـــق مـــع نظريـــة % ٧٠ضـــعف العالقـــات األســـرية بنـــسبة الثقافـــات واملفـــاهيم و

قبــل كــل مــا ًأن اجلمهــور لــيس ســلبيا ياالســتخدامات واإلشــباعات لكــاتز حيــث بــني 
. تعرضــه عليــه وســائل اإلعــالم، بــل ميتلــك غايــة حمــددة مــن تعرضــه يــسعى إىل حتقيقهــا

فأعـــضاء اجلمهـــور هنـــا بدرجـــة مـــا بـــاحثون نـــشطون عـــن املـــضمون الـــذي يبـــدو أكثـــر 
ًإشباعا هلم، وكلما كان مضمون معني قادرا على تلبية احتياجات األفـراد كلمـا زادت  ً

ظـــاهر األساســـية جلمهـــور املتلقـــني أنـــه ال يعتـــرب جمـــرد إن أحـــد املو .نـــسبة اختيـــارهم لـــه
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متلقي يتعـرض ويتـأثر بعـد ذلـك بالرسـالة، لكنـه طـرف فاعـل ونـشط يف هـذه العمليـة، 
لــذلك فهــو يقــوم بــدور مبجــرد اشــرتاكه فيهــا كمظهــر للــذات االجتماعيــة، وكطــرف يف 

 الذي يقوم به ومن هنا يأيت الدور النقدي. هذه العملية يسهم يف حركتها واستمرارها
والـدور النقـدي هـو . كل عضو من أعضاء اجلمهور فيما يتعلق بعناصـر العمليـة كلهـا

ًالـذي يــؤثر يف اسـتمرار عمليــة التعـرض، أو االنــسحاب منهـا بنــاءا علـى املمارســة الــيت 
ــا العــضو كطــرف يف العمليــة اإلعالميــة فمــن خــالل تــأثري احلاجــات والــدوافع . يقــوم 

ًدأ الفرد بصفته قارئا أو مشاهدا أو مستمعا يف تقومي ما حيصل عليه واألطر املرجعية يب ًً
ـــه مـــن  ـــأمني حاجات ــئن إىل ت مـــن معلومـــات وتقـــومي مـــصدر هـــذه املعلومـــات حـــىت يطمـ

 .ًالتعرض متأثرا يف ذلك بالعوامل الوسيطة يف عملية التعرض
 ــا وســيلة لنــش ر األخبــار أن أســباب اســتخدام أفــراد العينــة لوســائل االتــصال احلديثــة أ

ـــم يـــستخدمون وســـائل االتـــصال احلديثـــة يف % ٩٤.٤الـــيت ختـــص األســـرة بنـــسبة  وأ
مناقــشة أســرهم وأن وســائل االتــصال احلديثــة تــساعد يف نــشر املــشاركات االجتماعيــة 

ـــراد إىل ا ـــدفع األفـــــ ــــ ـــــا ي ـــــرى ممـــ ـــسبة األخــ ــــ ــتخدامها بن ـــــة % ٩٣.٤ســــــ ـــث أن نظريـــ حيـــــ
ـــى أن وســــائل ا ــباعات تؤكــــد علـ ــتخدامات واإلشــ التــــصال احلديثــــة أســــهمت يف االســ

تــسهيل عمليــات االتــصال والتواصــل بــني األفــراد واختــصرت الوقــت واجلهــد واملــسافة 
واملال إلجياد االتصال والتواصل بني األفـراد واجلماعـات لـذلك سـامهت هـذه الوسـائل 
ـا أصـبحت  م املختلفة مع بعضهم البعض كما أ يف إشباع حاجات األفراد ومشاركا

م يف عمليـات التواصـل املختلفــة حـىت يف اسـتطالع آراء أفـراد العائلـة حنــو تـشبع رغبـا
التشاور يف موضوع معني كمـا حيـدث عـن إعـالم األسـر بـبعض الرسـائل أو عـن طريـق 
اســـتخدام اهلـــاتف أو اإلنرتنـــت بالرســـائل اجلماعيـــة الـــيت تبـــني مـــضمون املوضـــوع املـــراد 

ء أو األقـارب ، فمـن هنـا أصـبح لوسـائل إيصاله ألفراد األسرة أو احمليطني أو األصـدقا
دور فعـــال يف غـــرس قـــيم احلـــوار لـــدى ) اهلـــاتف النقـــال والكمبيـــوتر(االتـــصال احلديثـــة 

  .األفراد
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  ــان ـــذكي تـــسهم يف تكـــوين جمموعـــات لـــزمالء الدراســـة وهـــذا كـ أن تقنيـــات اهلـــاتف ال
 كمــا أن ســبب% ٦٣ســبب الســتخدام أفــراد العينــة لوســائل االتــصال احلديثــة بنــسبة 

 %.٦٢.٤استخدام وسائل االتصال احلديثة هو التواصل مع األساتذة بنسبة 
  حنـو اسـتخدام وسـائل االتـصال عدم وجـود فـروق يف وجهـات نظـر أفـراد الدراسـة تبني

  .احلديثة وتأثريها على احلوار األسري حبسب متغري العمر 
  ل االتـصال اسـتخدام وسـائعدم وجود فروق يف وجهـات نظـر أفـراد الدراسـة جتـاه تبني

  .احلديثة تعزى ملتغري املؤهل التعليمي 
  اسـتخدام وسـائل االتـصال عدم وجود فروق يف وجهـات نظـر أفـراد الدراسـة جتـاه تبني

  .احلديثة تعزى ملتغري الدخل الشهري لألسرة 
  

   :أهم التوصيات
  : من خالل الدراسة نقرتح التوصيات التالية 

 مليــات التواصــل االجتمــاعي بــني أفــراد األســرة  بأمهيــة عضــرورة توعيــة األســر ألبنائهــا
  .وتوجيه أنظارهم خبطورة إدمان اإلنرتنت واهلواتف الذكية 

  تفعيـل دور وســائل اإلعــالم بالــشكل الــذي يعمــل علــى توعيــة الــشباب بتقنــني أوقــات
معينة للتعامل مع اإلنرتنت واستخدام شبكات التواصل االجتماعي يف أغراض علمية 

 .ت أسرية واجتماعية وثقافية ومشاركا
  حث األسر علـى فـرض رقابـة علـى األبنـاء بالنـسبة للمحادثـات الـيت تـتم عـرب اهلواتـف

 .الذكية وشبكات التواصل االجتماعي واإلنرتنت 
  تنمية اجلانب الديين يف نفوس الشباب بالشكل الذي يسهم يف تنمية مفاهيمهم جتاه

تمع الذي يعيش م وجتاه ا  .ون فيهأسرهم وجتاه أقار
  حث أئمة املساجد بتناول اآلثار السلبية الناجتة عن إدمان اإلنرتنـت واألجهـزة الذكيـة

 .املتمثلة يف العزلة عن باقي أفراد األسرة 
  توعيـة األسـر بكيفيــة احلـوار مـع األبنــاء وأن يـتم احلـوار علــى أسـاس موضـوعي وتربــوي

 .ناء بالشكل الذي يزيد من عمليات التواصل بني اآلباء واألب
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  مـن التـسلط األسـري يف التعامـل مـع الـشباب حـىت تـزداد جيب أن ال يكون هناك نوع
 . قيم احلوار داخل األسرة 

  : توصيات لدراسات مقترحة 
  :إجراء املزيد من البحوث والدراسات حول شبكات التواصل االجتماعي مثل 

  .تدراسة أثر الفيس بوك يف التواصل االجتماعي بني الطلبة والطالبا )١
 . دراسة تأثري املدونات اإللكرتونية على العالقات األسرية  )٢
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 قائمة المراجع

   العربية واألجنبيةالمراجع
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  قائمة المراجع
  : الكتب : ًأوال 
  ــات اإلنرتنـــت موســـوعة التدريـــس) م٢٠٠٤(إبـــراهيم ، جمـــدي ة ، دار املـــسرية ي، تربويـ

  . للنشر والطباعة ، عمان 
  نت يف الشباب ، ورقة عمل قدمت يف تأثري اإلنرت) .  م٢٠٠٤. (أبو إصبع ، صاحل

  .ندوة تأثري اإلنرتنت يف الشباب ، جامعة الشارقة ، اإلمارات العربية املتحدة 
  االتصال اإلنساين ودوره يف التفاعل االجتماعي ، ) م١٩٩٣(أبو عرقوب ، إبراهيم ،

  .دار جمدالوي للنشر والتوزيع ، عمان 
  ـــات التــــأثري ، مبــــادئ) . م١٩٩٨. (إمساعيـــل ، حممــــود حـــسن ــصال ونظري  علـــم االتــ

  .مكتبة الدار العاملية للنشر والتوزيع ، القاهرة
 مركز امللـك عبـد العزيـز للحـوار : الرياض. ، الرتبية باحلوار) م٢٠١٠(عبدالكرمي, بكار

 .الوطين
  ـــود ــوهري ، حممـــــد حممــ ــاع) م١٩٨٠(اجلـــ ، دار املـــــسرية ، ، املـــــدخل إىل علـــــم االجتمـــ

 . عمان
 ـــاء (األبنــــاء حــــوار اآلبــــاء مــــع  ،)٢٠١٠(ن العابــــدين محــــاد، ســــهيلة زيــــ ). حــــق لألبنـ

  .الرياض، مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين
  فن احلوار واإلقناع ، دار النفائس ، بريوت ) م٢٠٠٧(زايد ، فهد خليل ، . 
  احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتـاب والـسنة، ) م٢٠٠٢(زمزمي ، حيىي بن حممد ،

  .عايل، عمان، دار امل٢ط
  قواعــد ومبــادئ احلــوار الفعــال، مركــز امللــك عبــد العزيــز  ) ١٤٢٦( الــسلطان، فهــد ،

 . للحوار الوطين، الرياض
  احلوار آدابه وأهدافه، مركز الكتاب للنشر، مصر) هـ١٤٢٤(عبيد، منصور ،. 
  ــد ــــ ـــدات ، حممــ ـــــي ) م١٩٩٨(عبيـــــ ـــث العلمـــ ــــ ـــة البحـ ــل : ، منهجيـــــ ــــ ــــد واملراحــ القواعــــ

 .دار وائل ، عمانوالتطبيقات ، 
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  وســائل االتـــصال وتكنولوجيــا التعلـــيم ، )م٢٠٠٣(عليــان ، رحبـــي والــدبس ، حممـــد ،
  . دار صفاء للتوزيع والنشر ، عمان 

  دار النهضة العربية ، بريوت٢ ط، فوائد احلوار ،) م٢٠٠٤(فادن ، كوثر مجيل ،.  
  ــى ــه وكيــــف نــــرىب أبناءنــــا)هـــــ١٤٢٧(الفيفــــي، موســ ــوار أصــــوله وآدابــ  عليــــه، دار ، احلــ

 .اخلضريي للنشر، املدينة املنورة
 ونظرياتـه االتـصال ) .م١٩٩٨. (والـسيد ، ليلـى حـسني  عمـاد مكـاوي ، حـسن 

 . ، القاهرةاللبنانية املصرية الدار املعاصرة،
  : الدراسات والرسائل : ًثانيا 
  ــ١٤٣١(األمحــري ، علــي بــن ســعيد ، أغــراض اســتخدام الــشباب اجلــامعي ملواقــع ) هـ

جامعـة اإلمـام حممـد بـن ســعود رسـالة ماجـستري غـري منـشورة ، اصـل االجتماعيـة ، التو
 .اإلسالمية ، كلية العلوم االجتماعية ، الرياض

  غـــري رســـالة ماجـــستري، ثقافـــة احلـــوار األســـري ، ) م٢٠٠٧(البـــاكر،  اســـتقالل امحـــد 
  .، الرياض، مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطينمنشورة

 استخدامات اهلاتف اجلوال كوسيلة ) . م٢٠١٠. ( عبد الواحد احلميد ، شذى بنت
تمــع الــسعودي واإلشــباعات املتحققــة منــه ،  دراســة ميدانيــة علــى عينــة (اتــصالية يف ا

، ، رســالة ماجــستري غــري منــشورة ، كليــة الــدعوة واإلعــالم )مــن ســكان مدينــة الريــاض
 .لرياضقسم اإلعالم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، ا

 ،احلــوار آدابــه ومنطلقاتــه وتربيــة األبنــاء عليــه ) م٢٠٠٨(حممــد مشــس الــدين  خوجــه ،
  .مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين: رسالة ماجستري منشورة، الرياض 

 عوامل تنمية احلوار والنقاش الالصـفي لـدى طالبـات  ، )هـ١٤٢٦ (، مي محدالدعيج
  .الرياض ، جامعة امللك سعود ،منشورة غري  ، رسالة ماجسترياملرحلة الثانوية

  ــه يف تنــــشئة ) م٢٠١١(الــــصديقي، ســــحر بنــــت عبــــدالرمحن ، مكانــــة احلــــوار ومعوقاتــ
مركــز امللــك عبــدالعزيز : األبنــاء يف األســرة الــسعودية، رســالة دكتــوراه منــشورة، الريــاض 

  .للحوار الوطين
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  مهاراتـــه لـــدى طـــالب ، تعزيـــز ثقافـــة احلـــوار و) م٢٠١٠(العبيـــد، إبـــراهيم بـــن عبـــداهللا
ــة ــدالعزيز للحــــوار : رســــالة دكتــــوراه منــــشورة ، الريــــاض. املرحلــــة الثانويــ مركــــز امللــــك عبــ

  .الوطين
  ـــن حنفـــــان ــي بــ ، إدمـــــان اإلنرتنـــــت وبعـــــض آثـــــاره النفـــــسية ) م٢٠٠٨(العمـــــري ، علـــ

واالجتماعيــة لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة يف حمافظــة حمايــل التعليميــة ، جامعــة امللــك 
 .اخالد ، أ

  ـــد اهللا بـــن أمحـــد ـــردد املـــراهقني علـــى مقـــاهي اإلنرتنـــت ) هــــ١٤٣٠(الغامـــدي ، عب ، ت
وعالقته ببعض املشكالت النفسية لدى عينة من طالب املرحلة الثانويـة مبكـة املكرمـة 

  .، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة
 ـــدى ، ) م٢٠٠٩(جـــواهر ذيـــب , القحطـــاين دور األســـرة الـــسعودية يف تنميـــة احلـــوار ل

 .مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين: الرياض. األبناء من منظور إسالمي
  ــيض ــصية ، ) م٢٠٠٨(القـــرين، صـــافية معـ ــوار يف بنـــاء شخـ ــة للحـ ــهامات الرتبويـ اإلسـ

ا يف األسرة واملدرسة   .رسالة ماجستري، جامعة ام القرى، الطفل املسلم وتطبيقا
 معوقـات ممارسـة احلـوار يف املدرسـة الثانويـة للبنـني يف ) م٢٠٠٨( طريي، عبـد اهللا امل ،

، كليــة الرتبيــة، غــري منــشورة مدينــة الريــاض مــن وجهــة نظــر املعلمــني، رســالة ماجــستري 
 .جامعة امللك سعود

  دراسة ميدانية حول أثر احلوار بـني اآلبـاء ) م٢٠٠٥(النعيمي، عائشة سعيد الضبع ،
 يف تــشكيل الشخــصية اإلجيابيــة دراســة مطبقــة علــى الطــالب املــواطنني مبنطقــة واألبنــاء

 .وزارة الرتبية والتعليم والشباب: أبوظيب. أبوظيب التعليمية
  احلــوار األســري التحــديات واملعوقــات، ) م٢٠١٠(الــوايلي، حــصة بنــت عبــدالرمحن ،

 .الوطينمركز امللك عبدالعزيز للحوار : رسالة دكتوراه منشورة، الرياض 
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  :المجالت والدوريات : ًثالثا 
  الـدوافع النفــسية واالجتماعيـة املرتبطـة باسـتخدام أجهــزة ) م٢٠٠٣(أبـو زيـد ، نبيلـة ،

  .١٢٢-١٠٣: ص ص ١٧ني، جملة علم النفس،العدد االتصال احلديثة لدى املراهق
  م٢٠١١. (إمساعيــل ، جنــوى . (I phone أكثــر اهلواتــف ذكــاء وعبقريــة ، جملــة 

  ١٢٤-١٢١ ، ص ص١٢٤ياة مجيلة، العدد احل
  ـــــي ــــدين ، مرزوقــ ـــــسام الـــ ـــــوش وحــ ـــــان ، خبــ ـــــب ) م٢٠٠٩(إميــ ــــشبكات ٢.٠، الويــ  الـــ

 .االجتماعية واإلعالم اجلديد ، جامعة باجي خمتار ، اجلزائر 
  أثر شبكات العالقـات االجتماعيـة التفاعليـة باإلنرتنـت ) م٢٠٠٩(حسن ، أشرف ،

 -الجتماعيـة واالتـصالية لألسـرة املـصرية والقطريـةورسائل الفضائيات على العالقـات ا
دراسة تشخيصية مقارنة على الشباب وأولياء األمـور ىف ضـوء مـدخل اإلعـالم البـديل 

  .مقدمة إىل املؤمتر العلمي األول ، القاهرة
  اآلثــار واملواجهــة للبــث املباشــر تربويــا وإعالميــا علــى ) م١٩٩٥(الــدعيلج ، إبــراهيم ،ً ً

تمع السعود    . ١٢٨٨٢ي ، جريدة الرياض ، العدد ا
  ، الــــشبكة العامليــــة للمعلومــــات  ،)١٤٢٤ -٢٠٠٣(الــــشرهان ، مجــــال عبــــد العزيــــز 

ودورهـا يف تعزيــز البحـث العلمـي لــدى طـالب جامعـة امللــك سـعود مبدينــة ) االنرتنـت(
لد الثالث–جملة كليات املعلمني ، الرياض  .١١٤-٦٦: ، ص ص  العدد الثاين- ا

 إدمان اإلنرتنت ودوافع استخدامه ) . ٢٠١٠. (، إبراهيم بن سامل وآخرون الصباطي
لــة العلميـــة جلامعـــة امللـــك  يف عالقتهمــا بالتفاعـــل اإلجتمـــاعي لــدى طلبـــة اجلامعـــة، ا

 ١٤٤-٩١ ، ص ص ١، ع ١١فيصل للعلوم اإلنسانية واإلدارية، مج 
  ة احلـوار مـع اآلخـر دور الرتبية يف تـدعيم ثقافـ ،)٢٠٠٨(حممد، حممد النصر حسن، 

 .مصر املؤمتر العلمي العريب الثالث
  الرياض ، مركز امللك .  فاعلية احلوار مع األبناء ،)٢٠١٠(املطريي، سارة بنت هليل

  .عبد العزيز للحوار الوطين
  احلـوار آدابـه وتطبيقاتـه يف الرتبيـة اإلسـالمية ، ) هــ١٤٢٥(خالد بن حممد ، املغامسي

 . امللك عبدالعزيز للحوار الوطين مركز:  الرياض ،١، ط 
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  ـــف األخـــــضر ــسة الزحــ ــا علـــــى ) م٢٠٠٨(مؤســـ ـــ ــائل االتـــــصال احلديثـــــة وتأثريا ، وســـ
 .التقارب االجتماعي بني أفراد األسرة ، متوفر على اإلنرتنت 

  ممارســاته ومعوقاتــه داخــل األســرة : ، احلــوار األســري ) م٢٠١٠(موســى ، مــىن حامــد
عيــة ، جامعــة املنــصورة ، ريات ، جملــة حبــوث الرتبيــة النوالــسعودية وعالقتــه بــبعض املتغــ

   .٥٨-٦:  ، ص ص ٢١العدد 
 : مواقع اإلنترنت : ًرابعا 
  ــــازم ــــكيك ، حـ ـــون )م٢٠٠٨(سـ ـــف يعمـــــل التليفــ ــــول ، ، كيــ ــوال(احملمـ ، اجلــــــزء ) اجلـــ

  .اخلامس
www.hazemsakeek.com/ QandA/ cell_phone_5/ cell_phone_5.htm. 

  اجلزء الرابع ) اجلوال(، ، كيف يعمل التليفون احملمول )م٢٠٠٧( حازم ،سكيك ،.  
www.hazemsakeek.com/ QandA/ cell_phone_4/ cell_phone_4.htm. 

  اجلــزء األول ) اجلــوال(، ، كيــف يعمــل التليفــون احملمــول )م٢٠٠٨(ســكيك ، حــازم ،
 .www.hazemsakeek.com/ QandA/ cell_phone_3/ cell_phone_3.htm.والثاين 

  : المراجع األجنبية : ًخامسا 
 www.azzahfalakhder.con/ content/ view/ 989/ 31. 
 Dollman, L & Morgan, C. (2007) . “Improving social skills through 

the use of cooperative learning”. ERIC. 
 Stankeviciene, J. (2007) “Assessment of teaching quality: Survey of 

university graduates”. ERIC. 
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   أسماء المحكمين-١
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  ) ١(ملحق رقم 
  

  أسماء المحكمين
  

  .أستاذ مساعد ، جامعة امللك سعود ، إبراهيم عبده . د -١

  .أستاذ مساعد ، جامعة امللك سعود ، أحالم العطا . د.  أ-٢

  .أستاذ ، جامعة امللك سعود ، آمال عبد الرحيم . د -٣

  .، جامعة امللك سعود مشارك أستاذ ، جيي محيد الشا. د -٤

  .، جامعة امللك سعود مشارك أستاذ ، خالد الرديعان . د -٥

  .، جامعة امللك سعود مشارك  أستاذ ،صاحل اخلضريي . د -٦

  .أستاذ مشارك، جامعة امللك سعود ، عزيزة النعيم . د -٧

  .، جامعة امللك سعود مشارك  أستاذ ،عمر عبداجلبار . د -٨
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  )٢(ملحق رقم 
  أداة الدراسة 

  المملكة العربية السعودية            
               وزارة التعليم العالي

     جامعة الملك سعود     
             عمادة الدراسات العليا 

            قسم الدراسات االجتماعية
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ....أختي الكريمة / أخي الكريم 
  م عليكم ورحمة اهللا وبركاته السال

  
أثــر اســتخدام (مــع خــالص الــشكر واالمتنــان لتعــاونكم نــود اإلشــارة إىل أن هــذا االســتبيان عــن   

 )الهــاتف الجــوال والــشبكة العنكبوتيــة اإلنترنــت : وســائل االتــصال الحديثــة علــى الحــوار األســري
كليــة اآلداب يف / لــم االجتمــاع  احلــصول علــى درجــة املاجــستري يف ع أحــد متطلبــاتهــذه الدراســةوتعــد 

ًعلمـا ,  بدقـه وصـراحة تامـةأسـئلة االسـتبيانرجو التكرم باإلجابة على مجيع أ ولذا ...جامعة امللك سعود
بأن البيانات الواردة يف هذا االستبيان سرية ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط فتعاونكم معنا 

تمعيساعدنا على الوصول إىل احلقائق العلمية   .ً اليت تنعكس إجيابا على ا
  
  لكم تعاونكمشاكرة ومقدرة 

  
                                                               

  الباحثة                                                            
  فاطمة بنت محمد األحمري
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  ) : األولية(البيانات الشخصية : ًأوال 
  :لجنس  ا-١
      ذكر )    ( -١
  أنثى )   ( -٢
  
  : العمر  -٢
       سنة ٢٥من أقل )   ( -١
   سنة ٣٠ إىل أقل من ٢٥من )   ( -٢
       سنة٣٥ إىل أقل من ٣٠من )   ( -٣
   سنة ٤٠ إىل أقل من ٣٥من )   ( -٤
       سنة ٤٥ إىل أقل من ٤٠من )   ( -٥
  فأكثر سنة ٤٥)   ( -٦
  
  : التعليمي المؤهل -٣
         ويكتبيقرأ)   ( -١
  حاصل على الشهادة االبتدائية)   ( -٢
    ةتوسطحاصل على الشهادة امل)   ( -٣
      ةثانويحاصل على الشهادة ال)   ( -٤
        بكالوريوس)   ( -٥
  دبلوم )    (-٦
        ماجستري )   ( -٧
  دكتوراه)   ( -٨
  
  :  عدد أفراد األسرة -٤
         أفراد٣أقل من )   ( -١
   أفراد٥ - ٣من )   ( -٢
       أفراد ٨ - ٦من )   ( -٣
   أفراد فأكثر٩)   ( -٤
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  : الدخل الشهري لألسرة -٥
        لایر  ٥٠٠٠أقل من )   ( -١
   لایر١٠٠٠٠  من إىل أقل ٥٠٠٠من )   ( -٢
      لایر ١٥٠٠٠من إىل أقل ١٠٠٠٠من )   (  -٣
  لایر٢٠٠٠٠من إىل أقل ١٥٠٠٠من )   (  -٤
   فأكثرلایر٢٠٠٠٠)   (  -٥
  
  :إلنترنتاوسيلة استخدام  -٦
      )الالب توب(من خالل احلاسب احملمول )    (-١
    من خالل اجلوال )   ( -٢
  ..........أخرى تذكر)   ( -٣
  
  : مكان استخدامك لشبكة اإلنترنت -٧
    يف املنزل)   ( -١
    يف العمل)   ( -٢
   يف املدرسة )  ( -٣
  يف اجلامعة (    ) -٤
    عند صديق)   ( -٥
      مقهى)   ( -٦
  ..........ى تذكرأخر)    (-٧
  
   ما هي الشبكات التي تتعامل معها ؟-٨
     Twitterتويرت )   (  -١
     My spaceماي سبيس )   (  -٢
  BlackBerry بالك بريي)   (  -٣
    You tube يوتيوب )   ( - ٤
      blogger بلوقر )   (  -٥
 Whatsapp واتس آب )   ( -٦
         Instagramانستقرام )   (  -٧
  facebook  فيس بوك (    )  -٨
  ....... أخرى)    (-٩
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   ما طبيعة هاتفك؟-٩
      فيه تقنيات االتصال املختلفة )حديث(ذكي )   (  -١
  عادي فقط رسائل نصية)   (  -٢

  ما مدى استخدامك الهواتف الذكية ؟ -١٠
      ًدائما)   ( -١
      ًأحيانا)   ( -٢
      ًنادرا)   ( -٣
  ًأبدا)   (-٤
  

  ب؟ هل تستخدم الواتس أ-١١
    ًدائما)   ( -١
      ًأحيانا)   ( -٢
      ًنادرا)   ( -٣
  ًأبدا)   (-٤
  

  على الواتس أب؟) (Groups هل لعائلتك مجموعة -١٢
         نعم(    ) -١
  ال)  (   -٢
  

   :ك للهاتف يوميا عدد ساعات استخدام-١٣
    ساعة  أو أقل (    ) -١
      ساعتني  )  ( -٢
      ثالث ساعات (   ) -٣
   من ثالث ساعات أكثر(   ) -٤
  

  :يوميا إلنترنت ك ل عدد ساعات استخدام-١٤
      ساعة أو أقل (    ) -١
      ساعتني  )  ( -٢
    ثالث ساعات   )  ( -٣
  أكثر من ثالث ساعات )  (   -٤
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  بيانات عن أثر استخدام وسائل االتصال الحديثة الهاتف الجوال واإلنترنت على الحوار األسري : ًثانيا 
علـى الحـوار األسـري ، يرجـى ) الهـاتف واإلنترنـت(إيجابيات استخدام وسـائل االتـصال الحديثـة : ول المحور األ

  :أمام اإلجابات التي تتفق مع آرائكم ) √(وضع عالمة 

موافق   العبارات   الرقم
  بشدة

غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق
  بشدة

            .تزيد من مشاركايت يف املناسبات االجتماعية  ١٥
            .تساعدين على معرفة مواعيد املناسبات االجتماعية  ١٦  

 يف قــضاء وقــت جيــد مــع أفــراد األســرة مــن خــالل التواصــل معهــم ينتــساعد  ١٧
وعات   .عرب احملادثات وا

          

            . تسهم شبكات التواصل االجتماعي يف املشاركة باملناسبات الدينية   ١٨
            .يف املشاركة باملناسبات االجتماعية تسهم شبكات التواصل االجتماعي   ١٩
            .تسهم شبكات التواصل االجتماعي يف املشاركة باملناسبات الوطنية  ٢٠
تمع) اهلاتف واإلنرتنت(أشعر بأن وسائل االتصال   ٢١             .تربطين با
ميكنــين معرفــة أخبــار أفــراد العائلــة البعيــدين ) اهلــاتف واإلنرتنــت(مــن خــالل   ٢٢

  .والتواصل معهمعين 
          

ـــول   ٢٣ ــة آراء أفـــــراد األســـــرة حــ ـــاعي يف معرفـــ ـــسهم شـــــبكات التواصـــــل االجتمــ تــ
  .موضوع معني

          

            .تساعدين وسائل االتصال احلديثة يف حل املشكالت األسرية  ٢٤
تزداد عمليات التفاعل والنقاش عن طريق وسائل االتـصال احلديثـة بـني أفـراد   ٢٥

  .العائلة 
          

ًتــضفي وســائل االتــصال احلديثــة نوعــا مــن ثقافــة احلــوار يف التعامــل مــع أفــراد   ٢٦
  .األسرة

          

            .تسهم شبكات التواصل االجتماعي يف تعزيز عمليات النقاش وتقبل اآلراء  ٢٧
تزيــد وســائل االتــصال احلديثــة مــن النــواحي املعرفيــة ممــا يعطــي خلفيــة ثقافيــة   ٢٨

  .إلدارة احلوار
          

ــاع وينمــــي ذلــــك تع  ٢٩ ـــادة قــــدريت علــــى اإلقنــ ــة بزيـ مــــل وســــائل االتــــصال احلديثــ
  .عمليات احلوار داخل األسرة

          

            . املخزون اللغوي لديتنمي وسائل االتصال احلديثة من   ٣٠
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علــى الحــوار ) الهــاتف واإلنترنــت(ســلبيات اســتخدام وســائل االتــصال الحديثــة : المحــور الثــاني 
  .األسري

غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة  رات العبا  الرقم
  بشدة

وســائل االتــصال احلديثــة علــى عمليــات التفاعــل داخــل ســلبا تــؤثر   ٣١
  .األسرة

          

            .ًتفرض وسائل االتصال احلديثة نوعا من العزلة على أفراد األسرة  ٣٢
مـــستخدمي إن العزلــة الـــيت تفرضـــها وســـائل االتــصال احلديثـــة علـــى   ٣٣

  .اإلنرتنت تؤدي إىل عدم الرتابط األسري
          

اعدين يف التعـــرف علـــى الوقــت الـــذي أقـــضيه أمـــام اإلنرتنـــت ال يـــس  ٣٤
  .مشاكل إخويت

          

أالحــظ أن كــل أفــراد األســرة منــشغلني مبجموعــات الــصداقات الــيت   ٣٥
كونوها عرب وسائل االتـصال احلديثـة ممـا أضـعف العالقـات األسـرية 

  .سرةواحلوار داخل األ

          

ـــة ب أشـــغلتين  ٣٦ أصـــدقائي علـــى حـــساب أفـــراد وســـائل االتـــصال احلديث
  .أسريت

          

كثــرة اســتخدامي لوســائل االتــصال احلديثــة أدت إىل إحــداث نــوع   ٣٧
  .من التفاوت يف الثقافات واملفاهيم وضعف عالقايت األسرية 

          

ــر  ٣٨ ـــات داخــــل األســ ــود نزاعـ ـــة إىل وجــ ة أدت وســــائل االتــــصال احلديثـ
  .بسبب انشغايل عن تلبية احتياجات أسريت

          

            .أصبحت ال أجلس مع أسريت بسبب وسائل االتصال احلديثة   ٣٩
            .ًأكون مع أسريت جسديا ولكين مع اهلاتف ذهنيا  ٤٠
            .يقودين اهلاتف الذكي إىل الدخول يف نقاشات ال فائدة منها  ٤١
            .ية أضعفت احلوار داخل األسرة  أن اهلواتف الذكعامأرى بشكل   ٤٢
            . لألقارباتف الذكي قلل من زيارايتأعتقد أن استخدام اهل  ٤٣
ـــائل اهلواتـــــف   ٤٤ ـــاء برســ ـــدقاء واألقربــ ـــــاد بتهنئـــــة األصــ ــــي يف األعي أكتفـ

  .الذكية
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  :أسباب استخدام وسائل االتصال الحديثة : المحور الثالث 
غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة  العبارات   الرقم

  بشدة
            .استخدم وسائل االتصال احلديثة يف مناقشايت مع أسريت  ٤٥
ـــــدقائي يف   ٤٦ ـــــع أصــ ـــــصال يف التواصـــــــل مــ ــ ــــــائل االت ـــتخدم وسـ اســــ

  .اجلامعة
          

ــــشاهدة   ٤٧ ــــار ومـــ ـــ ــة األخب ــــــصال يف متابعـــــ ـــتخدم وســـــــائل االتـ اســــ
  .التعليقات املختلفة حوهلا

          

            .ائل االتصال يف املشاركات االجتماعية استخدم وس  ٤٨
اســـتخدم وســـائل االتـــصال كوســـيلة لنـــشر األخبـــار الـــيت ختـــص   ٤٩

  .األسرة
          

            .استخدم وسائل االتصال يف التواصل مع أساتذيت  ٥٠
تــسهم تقنيــات اهلـــاتف الــذكي يف تكـــوين قروبــات وجمموعـــات   ٥١

  .لزمالء الدراسة 
          

االتــصال يف احلــصول علــى معلومــات بغــرض اســتخدم وســائل   ٥٢
  .التفاعل االجتماعي

          

            .استخدم وسائل االتصال يف املعايدات والتهنئة   ٥٣
           .استخدم وسائل االتصال يف تنزيل الصور وامللفات املختلفة   ٥٤
           .استخدم وسائل االتصال يف فتح الربيد اإللكرتوين اخلاص يب  ٥٥
            .ائل االتصال يف حتميل الربامجاستخدم وس  ٥٦
            .استخدم وسائل االتصال يف الرتفيه والتسلية   ٥٧
            .استخدم وسائل االتصال يف التسوق عرب اإلنرتنت  ٥٨
            . استخدم وسائل االتصال يف معرفة األخبار االقتصادية   ٥٩
اهـــد اســتخدم وســـائل االتـــصال يف زيـــارة مواقـــع اجلامعـــات واملع  ٦٠

  . والكليات 
          

ــائل االتـــــصال يف االســـــتماع لإلذاعـــــة ومـــــشاهدة   ٦١ اســـــتخدم وســـ
  . األفالم 
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   ؟ ما هي مقرتحاتك للحد من التأثري السليب لوسائل االتصال احلديثة على احلوار األسري-٦٢
...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................  
...................................................................................  
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