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 مقدمة: 
يعتمد وجود أي مجتمع على وجود أفراد يعملون على استمرار المجتمع، إذ أن المجتمع   

يوجد في عقول أعضائه ، فهم يعرفون ماذا يجب أن يعملوا ودور كل منهم ، ووجود األطفال 
أعضاء في المجتمع يعمل علي استمرار بقاء المجتمع وتجدده ، إذ أن الصفات اإلنسانية تنمو ك

عندما يشارك أعضاء األسرة والمجتمع تجارب الحياة فيما بينهم . فإذا عاش الطفل دون وسط 
اجتماعي أو دون اتصال مع اآلخرين فإنه يفقد فرصة تعرضه للتنشئة االجتماعية 

Socialization تي تهدف إلي تحويل الطفل من كائن بيولوجي إلي كائن اجتماعي . علما وال
 بأن الصفات االجتماعية مكتسبة وال تولد مع الطفل.

وتؤكددد أدبيددات كددل مددن : علددم األنثروبولوجيددا وعلددم االجتمدداع أن اإلنسددان ال يسددتطيع أن  
التدي  ألغلدب الفقاريدات ا  يعيش بعد مولده أكثر مدن سداعات قليلدة دون مسداعدة الغيدر، وذلدك خالفد

 (2226شبه مستعدة  للحياة معتمدة على نفسها دون مساعدة من اآلخرين ) درويش،  تولد وهي
والتنشددئة االجتماعيددة هددي تربيددة للفددرد واإلشددراف علددى سددلوكه وتلقيندده لغددة الجماعددة التددي  

طدددار الدددذي ينتمددي إليهدددا وتعويدددده علددى عدددادات وتقاليدددد المجتمددع ، ونظدددم الحيددداة والسددير ضدددمن اإل
 ، بحيث يصبح الطفل واحد منهم.بهايرضونه للوصول إلى األهداف التي يؤمنون 

ونتيجة التنشئة االجتماعية تظهر في اتجاهات الفرد وأفعاله وأقواله كما تظهر في تعاملده  
اليدددومي مدددع غيدددره مدددن النددداس وتفاعلددده مدددع الجماعدددات األخدددرى  وينشدددأ لديددده اتجاهدددات جديددددة ، 

ولد رأسماليا  وال شيوعيا  وال تقدميا  إنما هو يتعلم أن يكون لديه هذه الخبرة والتجربة ) فاإلنسان ال ي
 (.2226الشرايعة ،  

ويتأثر شكل التنشئة االجتماعية بعدد من العوامل، فالتنشئة االجتماعية مسدتمرة  تبددأ مدع  
عدددد مددن المؤسسددات  إلددىبدايددة الحيدداة وتنتهددي بنهايتهددا وال تقددف حدددودها عنددد األسددرة بددل تتعددداها 

وأمددداكن العبدددادة ، ووسدددائل اإلعدددالم واالتصدددال  ،رس ، وجماعدددات األقدددران )الرفددداق(ااألخدددرى كالمدددد
الجماهيرية وغيرها. فالتنشئة تبدأ باألسرة ثم تزداد أهمية المؤسسات األخرى كلمدا تددرج الطفدل فدي 

 (.  2226نموه من مرحلة إلى أخرى ) عواودة ، 
ات التنشدئة االجتماعيدة بحسدب تطدور المجتمعدات اإلنسدانية اجتماعيدا  وتتباين عدد مؤسس 

وحضاريا ، فالمجتمعات المغلقة  يكون الددور األول لألسدرة وبعدض العدادات االجتماعيدة ، أمدا فدي 
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المجتمعدددات المتطدددورة ثقافيدددا  وحضددداريا  فدددإن المؤسسدددات االجتماعيدددة األخدددري ووسدددائل التكنولوجيدددا 
( تلعدددب دورا بدددارزا فدددي التنشدددئة  Social Mediaلتواصدددل االجتمددداعي  الحديثدددة مثدددل ) مواقدددع ا
 االجتماعية لألطفال . 

هددذا وأثددرت الكثيددر مددن العوامددل علددى التنشددئة االجتماعيددة، نتيجددة للتطددورات التكنولوجيددة 
الحديثددة، ويعتبددر أهمهددا وأبرزهددا شددبكات التواصددل االجتمدداعي، فهددي تلعددب اآلن  دورا  محوريددا  ال 

 ه.يستهان ب
هذا وأحدثت شبكة االنترنت بشكل عام ووسائل التواصل االجتماعي بشكل خاص تغيرا  
جذريا  في المشهد االتصالي كله، كما حولت  تلك الشبكات مفاهيمنا حول أنفسنا وتلعب شبكات 

 التواصل االجتماعي دورا  كبيرا  في التغيرات باألدوار المجتمعية والتواصل البشري.
م في السنوات األخيرة نوعا  من التواصل االجتماعي بين البشر في فضاء ولقد شهد العال

الكتروني افتراضي قرب المسافات بين الشعوب واألفراد وألغى الحدود وزاوج  بين الثقافات . ومن 
أشهر وسائل أو شبكات التواصل االجتماعي ) فيس بوك ، تويتر، يوتيوب ، الواتس أب ...(. ) 

 ( .2214نصر ، 
عد شبكات أو وسائل التواصل االجتماعي إحدى أساليب التعبير عن الحاجات وت  

اإلنسانية لدي اإلنسان المعاصر ، حيث تمثل  سمة أساسية من سمات العصر الحديث الذي 
يعيشه العالم في الوقت الراهن ، ولقد أدى ذلك إلى حدوث تطورات سريعة ومذهلة في مجال 

ة فيما يخص مجال التفاعالت الثقافية في ترك تأثيرا  كبيرا  على العالقات اإلنسانية واالجتماعي
 األنساق االجتماعية واألفراد.

هذا وجعلت هذه التقنيات المتطورة العالم وعلى الرغم من اتساع رقعته الجغرافية يعيش 
وكأنه قرية صغيرة بما توحي كلمة القرية من عالقات قريبة وسريعة ألغت حدود المكان والزمان 

 في عملية التواصل بين المستخدمين لهذه الشبكات أو الوسائل .
ن التغير التكنولوجي الذي طرأ على المجتمع قد فرض عليه أشكاال  جديدة من  وا 
الجماعات، فالتكنولوجيا لها تأثيراتها في تغيير مفهوم الجماعة ومع تزايد استخدام االنترنت على 

لية تنامت مصطلحات جديدة ارتبطت بالتقدم التقني وثورة المستويات العالمية واإلقليمية والمح
االتصاالت، فقد شكل األفراد المتفاعلين عبر شبكة اإلنترنت جماعات افتراضية من  أماكن 
متفرقة من أنحاء العالم يتواصلون فيما بينهم ويكونون صداقات ويجمع بينهم اهتمام مشترك 

فاعالت ولكن ليس عن قرب حيث تتم هذه ويحدث بينهم ما يحدث في عالم الواقع من ت
 (. 2214التفاعالت عبر االنترنت) غنيمي ، 
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ومددددن خددددالل هددددذه الداراسددددة سدددديقوم الباحددددث بددددالتعرف علددددى موضددددوع  معوقددددات التنشددددئة 
االجتماعيدددة فدددي ظدددل وسدددائل التواصدددل االجتمددداعي المعاصدددرة ، وذلدددك مدددن وجهدددة  نظدددر أوليددداء 

  .األمور في محافظة الفروانية بالكويت 
 
 

 مشكلة الّدراسة وتساؤالتها: 
ي مثال الشباب الغالبية  العظمى من مستخدمي االنترنت واألعضاء في الجماعات في المجتمع 
االفتراضي  حيث أنهم أكثر الفئات قابلية للتأثر والتغير وتبني األفكار الجديدة ، وهم األقدر على 

وجب االهتمام باالستفادة من األثر اإليجابي  اللحاق بالتطور السريع في هذا العالم الجديد، لذا
الذي يمكن أن تحدثه عضوية الشباب  في بعض جماعات المجتمع االفتراضي ، حيث يمكننا 
االستفادة من طبيعة مرحلة الشباب وكثافة استخدامهم لألنترنت في تنمية قدراتهم وتغيير اتجاهاتهم 

الدراسات بأن هناك  أثر لشبكات التواصل نحو القضايا المختلفة . هذا وبينت الكثير من 
االجتماعي على التنشئة االجتماعية، إذ بات من األمور األكثر إلحاحا  ، إزالة الستار عن ذلك. 

 كما أنه  من المتوقع أن تجيب الدراسة عن األسئلة اآلتية:
االجتماعي  درجة تأثير معوقات التنشئة االجتماعية في ظل وسائل التواصل: ما التساؤل األول

 ؟المعاصرة ، وذلك من وجهة  نظر أولياء األمور في محافظة الفروانية بالكويت 
معوقات التنشئة االجتماعية في ظل وسائل التواصل : هل توجد فروق لالتساؤل الثاني

بالكويت ،  االجتماعي المعاصرة ، وذلك من وجهة  نظر أولياء األمور في محافظة الفروانية 
 النوع ؟  ت عزى لمتغير

معوقات التنشئة االجتماعية في ظل : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لالتساؤل الثالث
وسائل التواصل االجتماعي المعاصرة ، وذلك من وجهة  نظر أولياء األمور في محافظة 

 بالكويت ت عزى لمتغير الدخل؟ الفروانية 
 أهداف الدراسـة: 

ولياء األمور في محافظة الفروانية  بالكويت َتهدف الدراسة إلى معرفة مدى وعي أ
بمعوقات التنشئة االجتماعية في ظل وجود وسائل التواصل االجتماعي المعاصرة ، وكيفية 
التعامل معها كجماعات افتراضية ومدى االستفادة منها في الحياة اليومية بين فئات الشباب ،  

ات التنشئة االجتماعية في ظل وسائل درجة تأثير معوقكما تهدف الدراسة إلي التعرف على 
التواصل االجتماعي المعاصرة وذلك من وجهة  نظر أولياء األمور في محافظة الفروانية 

 بالكويت . 
 فروض الدراسة: 
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10H ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :α≤ 2.25ل ) معوقات التنشئة
ماعي المعاصرة وذلك من وجهة  نظر أولياء االجتماعية في ظل وسائل التواصل االجت

 بالكويت ت عزى لمتغير النوع . األمور في محافظة الفروانية 
20H ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :α≤ 2.25ل ) معوقات التنشئة

االجتماعية في ظل وسائل التواصل االجتماعي المعاصرة وذلك من وجهة  نظر أولياء 
 بالكويت ت عزى لمتغير الدخل.ور في محافظة الفروانية األم

 أهمّية الدراسة: 
ي عتبر الشباب  بصفة عامة من أهم الثروات البشرية  باعتبارهم من الشرائح المهمة في 
المجتمع التي يعول عليهم  في تحقيق أهداف التنمية في مختلف المجاالت االقتصادية 

هتمام بدراسة  هذه  الفئة. كما وأن التزايد المستمر لعدد واالجتماعية مما يستوجب ضرورة اال
مستخدمي االنترنت وخاصة فئة الشباب الذين يقضون فترات طويلة على االنترنت  ويترددون  
على مواقع متعددة مثل ) فيس بوك، تويتر، يوتيوب ...( بشكل ملحوظ . هذا وتتناول الدراسة 

ائل التواصل االجتماعي. وتتمثل أهمية الدراسة الحالية معوقات التنشئة االجتماعية في ظل وس
 في اآلتي :
تمثل فئة  الشباب  العمود الفقري للمجتمع الكويتي، وهذه الدراسة تتعرف على  -1

 توجهاتهم حول شبكات التواصل االجتماعي وفقا  لتوجهات آولياء أمورهم .
عامة وبين الشباب   انتشار استخدام اإلنترنت بين أفراد المجتمع الكويتي بصفة -2

 بصفة خاصة.
 لإلنترنت عالقة تأثيرية  في جوانب حياة الشباب الكويتي المختلفة.  -3
رغم فوائد االتصال عبر االنترنت فإن له  آثار اجتماعية ومجتمعية ضارة على  -4

 الشباب الكويتي.
 مصطلحات الدراسة:

موعة من المواقع على وهو مصطلح ي طلق  على مج وسائل أو شبكات التواصل االجتماعي: 
شبكة االنترنت العالمية، حيث  تتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي ، يجمعهم 
االهتمام  أو االنتماء  لبلد أو مدرسة أو فئة معينة، في نظام عالمي لنقل المعلومات، وجاء 

وتنظيم ملفات  تعريف الشبكات االجتماعية، كخدمة الكترونية تسمح للمستخدمين بإنشاء 
 شخصية لهم، كما تسمح لهم بالتواصل مع اآلخرين.

: وهي تربية األهل ألبنائهم من خالل النصح واإلرشاد والتوجيه ليصبحوا التنشئة االجتماعية
أفراد قادرين على خوض الحياة بعيدا  عن أي سلوكيات سلبية ومنحرفة، تلك التنشئة االجتماعية 

 والقيم المتعارف عليها.  تتم ضمن العادات والتقاليد
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 اإلطار النظري للدراسة 
 التنشئة االجتماعية :

أنا التنشئة االجتماعية ما هي إال أسلوب يتبناه مجتمع ما لبناء اإلنسان على صورة 
الثقافة القائمة، فمن خالل أسلوب التنشئة االجتماعية وأنماطها المختلفة يبرز لدينا أهم قضايا 

الم تعلق ببناء وجوهر اإلنسان الداخلي الم تمثل في تحديد شخصيته، فالشخصية الوجود اإلنساني 
 (. 2226تعتبر تشكيل ثقافي نابعة من الحاضن الثقافي الذي نشأت فيه )عواودة، 

فالتنشئة االجتماعية ت عتبر من الظواهر القديمة والمستمرة في جميع المجتمعات البسيطة 
كافة تحرص على ترسيخ قيمها ونقل معاييرها وثقافتها من جيل  والمعقدة، فالجماعات اإلنسانية

آلخر من خالل عملية التنشئة االجتماعية، مما سبق فإنا موضوع التنشئة االجتماعية يحظى 
 (.2212بأهمية كبيرة لما له من أهمية في حياة األفراد والمجتمع على حد سواء ) بلغيث ، 

ن خاللها يكتسب الفرد طبيعته اإلنسانية التي ال تولد كما أنها عملية إنسانية واجتماعية م
معه ولكنها تنمو من خالل المواقف ومشاركته تجارب الحياة مع اآلخرين، فهي تهدف إلى 
تحويل الفرد إلى عضو فاعل قادر على القيام بأدواره االجتماعية والتي تتم من خالل الكثير من 

لجامعة، دور العبادة، الرفاق ووسائل اإلعالم( التي الجماعات والمؤسسات )األسرة، المدرسة، ا
ت عتبر جميعها وسائط حتمية ومفروضة لعملية التنشئة، فعلى الرغم من اختالف تلك المؤسسات 
في أدوارها إالا أناها تشترك جميعها في تشكيل قيم األفراد ومعتقداتهم وسلوكياتهم بحيث ينحو نحو 

الدينية واألخالقية واالجتماعية واالبتعاد عن األنماط غير  األنماط المرغوب فيها من الناحية
المرغوب فيها كاالنحرافات والعنف. مما سبق يمكن القول إنا التنشئة االجتماعية هي التي ت مكن 
الفرد من التكيف مع البيئة الطبيعية واالجتماعية المحيطة به إلى جانب تفاعله مع اآلخرين وبناء 

 (.2212ود، العالقات معهم )الزي
 النظريات العلمية المفسرة للتنشئة االجتماعيـة:

إن للتنشئة االجتماعية نظريات تفسرها حسب منظورات العلماء لتلك العملية االجتماعية، 
فعلى الرغم من أن كل نظرية تتخذ لها قاعدة ترتكز عليها في تفسيرها إال أنها تجمع على أن 

تتضمن التعليم والتعلم والتربية بقصد تلقين أفرد المجتمع  التنشئة االجتماعية عملية اجتماعية
كسابهم الخبرات والمهارات الالزمة ألداء أدوارهم االجتماعية في إطار المعايير  السلوك المقبول وا 

 والقيم الثقافية السائدة في المجتمع من هذه النظريات اآلتي:
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ة )تشارلز كولي( و )جورج هربرت ميد( : إنا من أهم علماء هذه النظرينظرية التفاعل الرمزي-
و )رايت ميلز(، تفسر نظرية التفاعل الرمزي التنشئة االجتماعية على أساس أنها عملية للتفاعل 
االجتماعي بين أفراد األسرة وبين المجتمع واألسر األخرى لتبادل الخبرة عن طريق الم ثير 

فة مشتركة، وعليه تعتبر التنشئة االجتماعية واالستجابة، وبالتالي يتم صهر أفراد المجتمع في ثقا
أنماط من التفاعل تسود في المجتمع وتؤكد على اختالف األدوار تبعا  للنوع، نتيجة لذلك ينشأ 
االبن قريب من والده يتفاعل معه في جميع أعماله، واالبنة قريبة من والدتها تشاركها في أعمالها. 

أسرته ومع اآلخرين الكتساب الخبرة وتكوين الذات التي  تؤكد تلك النظرية على تفاعل الطفل مع
يتم التعرف عليها من خالل تصور اآلخرين له وتصوره لتصور اآلخرين )الغزوي وآخرون، 

2224.) 
: ت عرف تلك النظرية باالتجاه البنائي الوظيفي من العلوم اإلنسانية النظرية البنائية الوظيفية-

يد )تالكوت بارسونز( تقوم تلك النظرية على مسلمة تدور حول واالجتماعية، كان ظهورها على 
فكرة تكامل األجزاء واالعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة للمجتمع، تلك النظرية ترتكز على 
أنا األسرة بناء يحقق وظيفة مجتمعية، وتنظر للتنشئة االجتماعية كعملية اجتماعية تعليمية 

افة المجتمع، وأنا األسرة تقوم بوظائف هامة ألفرادها ولمجتمعها تهدف إلى إكساب األفراد ثق
تتمثل في إشباع حاجات األفراد االجتماعية والنفسية واالقتصادية إضافة للحماية واألمن 
كسابهم المكانة والهوية التي ت عتبر وظيفة محورية وأساسية تربط األسرة بالمجتمع وتمكنهم في  وا 

ع وتطوره، ت شير النظرية إلى أنا األسرة نسق فرعي للنسق االجتماعي المستقبل من بناء المجتم
تتفاعل مع عناصره للمحافظة على البناء االجتماعي وتحقيق توازنه. هنا يتعرض األفراد خالل 
التنشئة االجتماعية لعمليات التنشئة األسرية واالمتثال التي تساعدهم على التوافق االجتماعي 

تعليم، من خالل تلك النظرية يستقي األفراد اتجاهات الوالدين عن طريق وارتباطهم بعملية ال
التقليد والمحاكاة لألفعال واألقوال والسلوكيات، على أن يتم تحديد أدوار للذكور واإلناث يلتزم بها 
المجتمع. بمعنى أنا تلك النظرية تركز على العالقات االجتماعية داخل األسرة وبين األسرة 

جتماعية الكبرى من خالل األدوار التي تؤديها في عملية التنشئة االجتماعية والوحدات اال
 (.2226لألعضاء الجدد في المجتمع )الشرايعة، 

: التعلم عملية دائمة ومستمرة للمخلوقات اإلنسانية من خاللها يغير نظرية التعلم االجتماعي-
فسر نظرية التعلم التنشئة االجتماعية اإلنسان مجرى حياته نتيجة لتفاعله مع المواقف الجديدة، ت

بأن سلوكيات األفراد م تعلمة من خالل تجربته في الحياة، من هنا يجب على األهل أن يقوموا 
بتغيير سلوكيات أبنائهم في المواقف المختلفة من خالل عملية التنشئة االجتماعية، فالفرد يتعلم 

ص الذين ي عتبرون مهمين في حياته ويربطه أدواره من خالل تفاعله مع اآلخرين وخاصة األشخا
بهم روابط قوية. فالتنشئة االجتماعية تسهم في تشكيل ثقافتهم وتعويدهم على تعلم السلوكيات 
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والمعايير االجتماعية المقبولة من خالل أساليب الثواب والعقاب والتشجيع والمكافآت الم ستخدمة 
سائل واألساليب في تحقيق التعلم، إن التنشئة من قبل مؤسسات التنشئة التي تستخدم بعض الو 

االجتماعية نمط تعليمي ي ساعد األفراد على القيام بأدوارهم االجتماعية. فأصحاب تلك النظرية 
يرون وجود أهمية كبيرة للتعزيز في عملية التعلم االجتماعي أمثال )دوالرد( و )ميلر( فمن وجهة 

لنمط التعزيز في تقويته، أماا )باندورا( و )وولتر( فبالرغم نظرهم أن السلوك يتغير أو يدعم طبقا  
من موافقتهما على مبدأ التعزيز في تقوية السلوك إال أنهما يشيران إلى أنا التعزيز يعتبر كافيا  

 (.2215لتفسير التعلم وبعض السلوكيات التي تظهر لدى األفراد فجأة )تركية، 
 ائل التواصل االجتماعي:في ظل شبكات أو وسالتنشئة االجتماعية 

تشير الدراسات إلى أن االنترنت وكل وسائل االتصاالت والمؤثرات اإللكترونية ذات 
االحتكاك الثقافي المختلفة، أصبح لها شأن كبير في تغير أساليب التنشئة وعالقة الوالدين 

ماعية مصدر ا لها، بل باألبناء وعالقة األبناء بالمجتمع، إذ لم تعد الطرق التقليدية للتنشئة االجت
إنها معارف وقيم تحصل من خالل هذه الوسائط، لذلك يتطلب األمر ضرورة استحداث طرق 
وأساليب جديدة للتنشئة وخاصة مع انتشار تقنيات جديدة لالتصال والتواصل عبر شبكة 
 اإلنترنت، وفي الواقع أنا التنشئة االجتماعية في عصر المعلوماتية أصبحت ال تفيد معها
األساليب التقليدية من قبيل افعل وال تفعل، ألن تنشئة عصر المعلومات هي التي تخلق الوعي 

  بمدى قيمة ما يعرض على الفرد، وهى التي تمكنه من التمييز بين الصحيح وغير الصحيح.
هذا وتؤثر شبكات التواصل االجتماعي على التنشئة االجتماعية من خالل اتجاهين أال 

األول: يقع على عاتق اآلباء، بمعنى أن يدرك اآلباء أنا األساليب التقليدية في  ، االتجاهوهما
التنشئة لم تعد ذات جدوى مع جيل عصر المعلومات، فاألفضل أن يتم تعلم أساليب جديدة في 
التعامل مع هذا الجيل الذى أصبح بوسعه أن يصل إلى ما يجهله من معلومات في أي مجال 

الضغط على مفاتيح الكمبيوتر، أماا االتجاه الثاني: فيتمثل في تعلم  من المجاالت عن طريق
األبناء أساليب التنشئة الواعية، وتثقيف الطفل وتعريفة باألضرار التي يمكن أن تواجهه عند سوء 
استخدامه لشبكة اإلنترنت، فالتحدي الراهن يكمن في إيجاد صياغة للتنشئة تجمع بين استيعاب 

المحددة للهوية إلى جددانب آليدات التكيف والتفاعل مع التغيرات السريعة للعصر  القيم )األساسية(
 .(2214بما يحفظ تلك القيم ويضمن استمرار الهوية )محمد، 

 شبكات أو وسائل التواصل االجتماعي:  
إن التطددورات التكنولوجيددة الحديثددة فددي فتددرة التسددعينات مددن القددرن الماضددي أحدددثت نقلددة 

فددي عددالم االتصددال والمعلومددات،  كمددا وبددرز عهدددا  جديدددا  لإلعددالم مددع العولمددة، إذ وثددورة حقيقيددة 
انتشرت شبكة االنترنت فدي كافدة أرجداء المعمدورة وربطدت أرجداء هدذا العدالم  المتراميدة  بفضدائها  



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 21 

 العدد السادس

الواسددددع ، كمددددا  ومهدددددت الطريددددق لكافددددة المجتمعددددات للتقددددارب والتعددددارف وتبددددادل اآلراء واألفكددددار 
 .   والمعلومات.

المعرفيدددددة تدددددرتبط بثدددددورة -( بدددددأن   الثدددددورة الثقافيدددددة2212كمدددددا وبدددددين  الددددددكتور خمدددددش )
االتصدداالت والمعلومددات، إذ أن أدوات االتصددال الحديثددة مثددل الحاسددوب، واالنترنددت، والموبايددل 
والفضدددائيات اإلعالميدددة تدددربط بدددين الددددول والشدددعوب واألفدددراد، وتنشدددر نفدددس الحقدددائق والصدددور، 

ختلدددف أرجددداء العدددالم  بددددون قيدددود سياسدددية، ممدددا يدددؤدي إلدددى توحيدددد المعلومدددة، والمعلومدددات فدددي م
وكذلك توحيد الموقف من الحدث بين  شعوب العالم  ، وفيما يتعلق بالعولمدة الثقافيدة، وبخاصدة 
تأثيرات   العولمة في الثقافة العربية ،  إذ أن هناك ثدالث عمليدات متداخلدة للعولمدة فدي المجدال 

إضددعاف الحدددود بدين الدددول ممددا يسددهل انتقدال الندداس، ورؤوس األمددوال والسددلع، الثقدافي، وهددي   
والمنتجددات الثقافيددة مثددل الكتددب، واألفددالم السددينمائية، والمسلسددالت التلفزيونيددة، وألعدداب الفيددديو.  
باإلضافة إلى ازدياد التشابه بين الشعوب واألفراد في مختلف أرجاء العالم، وبخاصة فيما يتعلق 

 مات،  وأنماط االستهالك، والقيم ، وأنماط السلوك اليومي بشكل عام.بالمعلو 
هدذا وت عدد متابعدة وسددائل  اإلعدالم الجديددة سدلوكا  اتصدداليا  ضدمن طائفدة مدن السددلوكيات 
اإلنسانية  تدفع الفرد للحصول على ما يحتاج إليه مدن معلومدات جديددة متطدورة يوميدا ، ومدن ثدم 

عالم الجديدة عموما  وشدبكات التواصدل االجتمداعي خصوصدا ، قدد فإن تعرض األفراد لوسائل اإل
يكون مقصودا  أو غيدر مقصدود،  وقدد يكدون اختياريدا  أو انتقائيدا ، كمدا أنهدم يتبداينوا فدي متدابعتهم 

 ومدى تعرضهم ومشاركته في شبكات التواصل االجتماعي .  
 مفهوم شبكات أو وسائل التواصل االجتماعي 

كات أو وسائل التواصل االجتماعي كغيره من المفاهيم بالعلوم لم يحظ مفهوم شب  
االجتماعية بتعريف محدد ودقيق من قبل الباحثين، األمر الذي أدى إلى تنوع وتعدد التعريفات 

ليسون ( Boydبويد ) من حول هذا المفهوم.  ومن هذه التعريفات التعريف الذي قدمه كل وا 
(Ellison ) أنها   مواقع تتشكل من خالل اإلنترنت تسمح لألفراد للشبكات االجتماعية على

تاحة الفرصة لالتصال بقائمة المسجلين، والتعبير عن وجهة  بتقديم لمحة عن حياتهم العامة، وا 
نظر األفراد أو المجموعات من خالل عملية االتصال وتختلف طبيعة التواصل من موقع 

 آلخر .   
من المواقع على شبكة اإلنترنت، ظهرت مع  مجموعة كما وعرفها كل منهما بأنها  

( تتيح التواصل بين األفراد فى بنية مجتمع افتراضي، يجمع بين web 2الجيل الثانى للويب )
شركة... الخ( يتم التواصل  -جامعة  -مدرسة  -أفرادها اهتمام مشترك أو شبه انتماء )بلد 

ية، ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم بينهم من خالل الرسائل، أو االطالع على الملفات الشخص
التى يتيحونها للعرض. وهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعى بين األفراد، سواء كانوا أصدقاء 
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 ,Boyd & Ellison).نعرفهم فى الواقع، أو أصدقاء نعرفهم من خالل السياقات االفتراضية  
2010, pp 16-31)   أوجز سويتفي حين (Swite مفهوم شبكات التو ) اصل االجتماعي

بأنها   منظمة عصرانية غيرت في أسلوب الحياة من حيث األسلوب واإلدارة والممارسة  
(Swite, 2009  .) 

 
 النظريات المفسرة للتواصل االجتماعي 

هندددداك عدددددة نظريددددات ذات ارتبدددداط وثيددددق فيمددددا يخددددص بشددددبكات التواصددددل االجتمدددداعي، 
 ي وتأثيرها على المتلقي، ومن هذه النظريات اآلت

تنبثق هذه النظرية في اساسياتها من قدرة وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي  نظرية االجندة : 
والتواصل  االجتماعي على ابراز اهمية القضايا السياسية وتشكيلها بذهن الجمهور وبشكل 
مبسط، وتقترح النظرية ان لوسائل االعالم دورا في انتقاء وتسليط الضوء على بعض االحداث 
أو الشخصيات أو القضايا المعينة وعبر تكرار هذه العملية ومن واقع االنسان بين ما تقدمه 
وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي يبدا الجمهور في تبني االجندة التي تطرحها هذه الوسائل 
بما يقوده للتصديق واالقناع الفعلي باهمية بروز هذه االحداث والشخصيات والقضايا دون 

 ( 2212)مشاقبة،  غيرها
ان االفتراض االساسي لهذه النظرية هو ان وسائل االتصال تعمل على انتقاء بعض ن

القضايا والتركيز عليها وبالتالي يدرك الجمهور ان هذه القضايا هامة وان اهم رواد هذه النظرية 
اراء  )ماكسويل ومك كومبس ودونالد شو( ويتم تحليل مضمون هذه الرسائل ثم يجري استقصاء

الجمهور ويطلب منه ترتيب اهمية هذه القضايا وتعرف هذه النظرية  بانها قائمة القضايا أو 
االحداث التي يتم النظر اليها في وقت من االوقات على انها مرتبة طبقا ألهميتها وانواع 

 ( .2225)درويش، 
 اجندة الجماعات السياسية .0
 اجندة الجماعات االخرى المهمة  .2
 إلعالم والتواصل االجتماعي اجندة وسائل ا .3
 اجندة الجمهور العام .4

وتهتم هذه النظرية على وجه التحديد بالقضايا واالخبار السياسية من بين محتويات وسائل 
اإلعالم والتواصل االجتماعي عبر فترة زمنية قصيرة أو ممتدة وغالبا ما تنتهي الدراسات القائمة 

التشابه بين حجم أو مستوى االهتمام المعطى  على هذه النظرية إلى وجود مستوى عال من
لقضية معينة من قبل وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي وبين مستوى اهمية هذه القضية 
لدى الجمهور الذي تعرض لهذه الوسائل وال تعني هذه النتائج ان وسائل اإلعالم والتواصل 
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معينة ولكن وسائل اإلعالم االجتماعي لها قدرة على حمل الجمهور العتناق وجهة نظر 
والتواصل االجتماعي تنجح في حمل الجمهور على اعتبار بعض القضايا اكثر اهمية من 
قضايا اخرى اي ان اولويات االهتمام لدى وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي تصبح هي 

 ( .2211ذاتها اولويات الجمهور نفسه )الحسنات، 
 
أهمية خاصة في المجتمعات الديمقراطية التي تولي عناية  وتحتل دراسات وضع األجندة      

خاصة الهتمامات الرأي العام وتوجيهاته كمداخالت في عملية صنع القرارات ووضع السياسات 
على كافة المستويات. فيما تهتم الدول غير الديمقراطية بدراسات وضع األجندة رغبة في إحكام 

يف وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي لتركيز اهتمام السيطرة على الرأي العام، إذ يتم توظ
الرأي العام حول قضايا بعينها وكذلك تشتيت انتباه الرأي العام بشأن قضايا أخرى ال يراد له 

 (.2228) بسيوني،  التفكير فيها
وبناءا على ذلك تسهم كثيرا في تشكيل الرأي العام ورؤيته للقضايا التي توجه للمجتمع،       

ن خالل التركيز على قضية معينة وتجاهل أخرى تحدد وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي فم
أولويات أفراد المجتمع في االهتمام بالقضايا المتعلقة بقطاعات متنوعة في المجتمع 

 (2223)البشير،
 Jrenbrالغرس التي وضعها الباحث   -نشأت نظرية االستنباتنظرية الغرس الثقافي : 

George    داخل التقاليد التجريبية لبحوث االعالم االمريكية حين اشارت هذه النظرية إلى ان
لوسائل االعالم تأثيرات غير فورية على الجمهور هذه ولكنها منتج لبناء تراكمي للمعتقدات 
والقيم على مدى فترة طويلة من الزمن وهي من اكثر النظريات انتشارا حول االثر التراكمي 

الم ويحاجج  جيربنير  وزمالؤه استنادا إلى البحوث التجريبية التي اجروها على لوسائل االع
عاما  بان التلفزيون يستنبت يغرس ينمي رؤية معينة للعالم في اذهان المشاهدين اذ  22مدى 

يمكن ان يؤثر استخدام التلفزيون العادي المنتظم لفترة طويلة من الزمن في معتقدات الناس 
 لجيربنر  فان مشاهدة التلفزيون تغرس تنمي وجهة نظر مشتركة بين الجماعات وسلوكهم ووفقا 

المختلفة فيما يتعلق بالموضوعات واالنماط الجامعة التي توجد في العديد من البرامج وجد ان 
االكثار من مشاهدة التلفزيون على مرور الزمن يقوم بتقريب رؤى الناس للعالم إلى بعضها 

ضهم ادماج الصورة السياسية واالجتماعية للعالم التي يقدمها التلفزيون البعض وينتج عن تعر 
 .(2212في النفس )ابو اصبع، 

إن اإلعالم بشكل عام له وظائف متعددة ومنها الوظيفة الثقافية ولذلك تنطلق هذه  
النظرية من ان الجمهور يتأثر بما تبثه وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي للرأي العام حيث 
تساهم في زيادة ثقافتهم ومعارفهم ومعلوماتهم وخاصة الجمهور الملتصق بوسائل االعالم الذي 
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يعتمد كليا على ما يتدفق من معلومات واخبار عن العالم الخارجي والداخلي )المشاقبة، 
2212.) 

 
 
 

 مميزات شبكات أو وسائل التواصل االجتماعي
 الجتماعي تم توضيحها كالتالي : هناك عدة ميزات لشبكات أو لوسائل التواصل ا

 كل من يمتلك بريد الكتروني هو صالح الن يمتلك حساب في الفيس بوك.  .0
 شبكات التواصل االجتماعي استخدام مجاني . .2
 يدعم المستخدم بإنشاء البومات صور على مستوى المجموعة . .3
ال أو يددددعم النقددداش مدددن خدددالل التعليقدددات حدددول مدددا يتعلدددق بصدددورة أو البدددوم صدددور أو مقددد .4

 منشور.
 يدعم إرسال بريد الكتروني لجميع المشتركين في المجموعة الواحدة . .5
 يدعم إنشاء حدث خاص بالمجموعة ومعرفة من سيحضر أو سيتغيب عن هذه األحداث  .6
الصفحة الرئيسية للمستخدم تعرض جميع تحديثات األصدقاء وانضمامهم إلى المجموعات  .7

 كذلك جميع األحداث القادمة .
 شبكات التواصل االجتماعي الدردشة من خالل مستعرض الويب .تدعم  .8
تسمح شبكات التواصل االجتماعي بعرض تطبيقات تم تنفيذها خصيصا لبيئة الفيس بدوك  .9

فعلى سدبيل المثدال بدرامج المسدابقات واألسدئلة والتدي تمكدن مسدتخدم الفديس بدوك مدن إجدراء 
 استطالع أو استبيان أو مسابقة .

صددددل االجتمدددداعي تطبيقددددات تسددددمح بمشدددداركة الملفددددات وتبددددادل الوثددددائق تدددددعم شددددبكات التوا .01
 الخاصة بين المستخدمين 

تدعم شبكات التواصل االجتماعي تسجيل جميع العمليات الخاصة بالمسدتخدم مدع إمكانيدة  .00
 .(2211الحسنات ،تتبع سجل النشاط الخاص )

ن اعتبارهدا فقدط ورغم مدا سدبق ذكدره فدإن شدبكات أو وسدائل التواصدل االجتمداعي ال يمكد
مجددرد أداة أو موقددع للتعددرف علددى أصدددقاء جدددد أو التواصددل مددع األصدددقاء أو معرفددة مددا يجددري 
حولنددددا فددددي العدددددالم، بددددل أنددددده أيضددددا أداة تعليميدددددة مبهددددرة إذا تدددددم اسددددتخدامه بفعاليدددددة ومددددورد مهدددددم 
للمعلومددات، ويمكددن للمعلمددين اسددتخدامه فددي غرفددة الصددف خصوصددا  فددي التعلدديم الجددامعي، مددن 

جددل تحسددين التواصددل، ودمددج الطلبددة فددي أنشددطة فعالددة تختلددف عددن أسدداليب التدددريس التقليديددة، ا
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وأيضددا بهددذا األسددلوب يتعددرف الطددالب والشددباب علددى اسددتخدامات أخددرى للفدديس بددوك أكثددر فائدددة 
 وفاعلية.

 فوائد شبكات أو وسائل التواصل االجتماعي فيما يخص التعليم  
لوسائل التواصل االجتماعي في التعليم على النحو التالي يمكن تصور المساهمة لشبكات أو 

 ( : 2211)الحسنات، 
الطلبددة وهيئدددة التدددريس بحاجدددة إلددى التسدددجيل فددي موقدددع الفدديس بدددوك ويفضددل أن يسدددتخدموا -1

جميعددا  حسدداب البريددد االلكترونددي التددي تمنحهددا لهددم الجامعددة بحيددث يكددون مددن السددهل تحديددد 
اء الحسدددداب الشخصددددي المددددرتبط بالبريددددد االلكترونددددي موقددددع أي شددددخص مددددنهم ، ويمكددددن إبقدددد

الشخصي ولكن يستخدم البريد االلكتروني الخداص بالجامعدة للتواصدل ضدمن عمليدة التعلديم 
 والتعلم .

هيئددة التدددريس يمكددن إنشدداء صددفحة فدديس بددوك لكددل مددادة أو لكددل دورة تدريبيددة ويمكددن داخددل -2
 شات والتعليقات .هذه الصفحة إنشاء البومات صور يدور حولها النقا

يمكددن توزيددع المددواد التعليميددة لتصددبح عدددة شددرائح وعددادة مددا يسددتخدم أعضدداء هيئددة التدددريس -3
)مايكروسوفت باور بوينت ( إلعداد ملفات بوربوينت إال انه هناك بعض األجهدزة النقالدة ال 

صدور  تسمح بعرض ملفات الباوربوينت لذلك لو قمندا بتحويدل ملفدات الباوربويندت إلدى البدوم
فهو بذلك يتناسب مع جميع أنظمة العرض لذا من األفضل تحويل جميع ملفات البوربوينت 
)شرائح العرض( إلدى صدور ويدتم تحميلهدا فدي البومدات صدور فدي صدفحة الفديس بدوك علدى 
العلددم أن هندداك بددرامج مجانيددة يمكنهددا تحويددل شددرائح ملددف الباوربوينددت إلددى صددور متسلسددلة 

بالغ جميع أعضاء المجموعة المشتركين في الفيس بوك بالشرائح وبهذه الطريقة سوف يتم إ
الجديدددة والتددي يمكددن الوصددول إليهددا مددن أي متصددفح انترنددت أو مددن أي جهدداز يمتلددك هددذا 

 المتصفح حتى ولو كان جهاز جوال ، وفي أي وقت وفي أي مكان.
ف المحمولدة معظم أجهزة الجوال ممكدن أن تتصدفح االنترندت ، وقدد تدم تجهيدز بعدض الهواتد-4

بمكونات متخصصة في الوصول السريع للفيس بوك ومع وجدود   iPhoneو  Appleمثل 
يمكددددن للطددددالب عددددرض المحاضددددرات  HSDPAو  GPRSتقنيددددات الشددددبكة المتنقلددددة مثددددل 

 كالبومات صور على الفيس بوك في أي مكان كان.
 URLsكددروابط يمكددن تحميددل المددواد التعليميددة إلددى الويددب ونشددرها فددي صددفحة الفدديس بددوك -5

وللطالددب االختيددار فددي تحميددل الملفددات األصددلية أو اإلبقدداء علددى مشدداهدة البومددات الصددور 
 التي تحمل شرائح العرض التقديمي .

نشر روابط مقاطع الفيديو فدي صدفحة الفديس بدوك مثدل المحاضدرات والسديمينارات والنددوات -6
 والدورات وغيرها .
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 صل االجتماعي وخدماتها :مجاالت استخدام شبكات أو وسائل التوا
يمكن إيجاز الخدمات التي تقدمها شبكات أو وسائل التواصل االجتماعي بالنقاط التالية    

 (:2214)البياتي، 
الملفات الشخصية أو صفحات الويب وهي الملفات التي يقدم فيها المستخدم بياناته  .0

 لصور الشخصية...وغيرها. األساسية، مثل : االسم، الجنس، العمر، البلد، االهتمامات، ا
إقامة عالقات اجتماعية تتيح شبكات التواصل االجتماعي للفرد فرصة التعارف والصداقة   .2

 سوآءا أكان يعرفهم في الواقع أو يشترك معهم بنفس االهتمامات.مع اآلخرين، 
إنشاء مجموعات اهتمام  وهي متاحة على اإلنترنت منذ وقت بعيد، كانت تقدم بمقابل مادي  .3

في بداية ظهور الخدمة وبعد ذلك أصبحت تقدم مجانا ، إال أن تقديمها من خالل شبكات 
التواصل االجتماعي كان مختلفا  تماما ؛ بحيث يمكن إنشاء مجموعات اهتمام ودعوة جميع 

 األصدقاء لالشتراك فيها.
ات إنشاء البرمجيات تعد شبكات التواصل االجتماعي بيئة مناسبة لعمل وتطور البرمجي .4

 المختلفة، سوآءا أكانت ترفيهية أو بحثية. 
استخدامات ترفيهية  تضم شبكات التواصل االجتماعي العديد من األلعاب الترفيهية المسلية،  .5

 (؛ حيث يتنافس األصدقاء في اللعبة الواحدة.2.2فهي تعمل بفكر الويب )
سبل مختلفة للتواصل وسائل االتصال بين أفراد المجتمع  توفر شبكات التواصل االجتماعي  .6

بين أفراد المجتمع اإللكتروني، ومن أشهر تلك الوسائل الرسائل اإللكترونية والمحادثة الفورية 
 بين األعضاء.

الدعاية واإلعالن  يمكن استخدام شبكات التواصل االجتماعي ألغراض الدعاية التجارية،  .7
الترويج، كما يمكن عمل فهناك العديد من الشركات تؤسس مجموعات لها كنوع من أنواع 

 إعالنات مدفوعة األجر عبر هذه الشبكات.
تتيح شبكات التواصل االجتماعي إمكانية إنشاء عدد ال نهائي من ألبومات الصور   .8

تاحة مشاركة هذه الصور مع األصدقاء والمعارف  األلبومات ورفع مئات الصور فيها وا 
  لالطالع والتعليق عليها.

وضع معلومات عن منتج تي توفرها شبكات التواصل االجتماعي لالصفحات هي المساحة ال .9
معين أو شخصية ما أو حدث؛ بحيث يقوم المستخدمين بعد ذلك بتصفح تلك الصفحات عن 

ضافة الصفحات التي تهمهم إلى ملفهم الشخصي  .طريق تقسيمات محددة وا 
 الدراسات السابقــة: 

بعنوان  الطالب ومواقع التواصل   (Miller, et al., 2010)دراسة ميلر وآخرون 
االجتماعي ، إذ هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الوقت الذي يمضيه طلبة الجامعات في 
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استخدام شبكات التواصل االجتماعي ،وغاياتهم من االنخراط بها، وطبيعة المواد التي 
وقع فيس بوك ( طالبا  من مستخدمي م165يتراسلونها عبرها، وقد تكونت عينة الدراسة من )

في إحدى الجامعات الخاصة في الغرب االوسط  (Myspace& Facebook)وما ي سبيس
األمريكي، وقد تم جمع البيانات من خالل توجيه أسئلة لعينة الدراسة بشكل مباشر، وبينت 

( من عينة الدراسة يزورون تلك المواقع بشكل يومي، وأن %85نتائج الدراسة إلى أن )
ها أكثر من مرة في اليوم الواحد ، وأن مدة زياراتهم للشبكة تزع ان تكون (منهم يزورن62%)

قصيرة، كما اشارت نتائج الدراسة إلى ان الغاية األهم لديهم هي الحافظ على العالقات القائمة 
مع األصدقاء، وتوسيع عالقاتهم االجتماعية، كما أشارت النتائج إلى أن الطلبة يزودون 

صية يمكن ان تستخدم ضدهم إذا سقطت في أيدي البعض ، كما صفحاتهم بمعلومات شخ
انهم يدركون ان ما يتداولونه عبر تلك الشبكات غير مناسب للعموم ممن يطالعون تلك 

 المواقع، وال سيما أصحاب العمل المحتملين.
( بعنوان  العالقة التفاعلية Chlung..et..al, 2010دراسة شالونغ  وآخرون) 

االجتماعي : المستخدمين في تايون كأنموذج  ،هدفت هذه الدراسة إلى لشبكات التواصل 
معرفة سلوكيات مستخدمي الفيسبوك، إذ بينت هذه الدراسة بأن المستخدمين يمكنهم استخدام 

ألجل التعامل وتكوين  )الفيسبوك(أدوات مختلفة عن طريق برامج التواصل االجتماعية 
ه الدراسة في تايون على عينة مجتمعية قدرت بد الصداقات مع األفراد ، وقد أجريت هذ

( شخص من المستخدمين للفيسبوك يستخدمونه لمدة ال تقل عن سنتين، كما وبينت 1222)
الدراسة بأن مستخدمي الفيسبوك قد يحتاجون إلى وقت وجهد قليل ألجل بناء صداقات، 

ن يستخدمون الفيسبوك ألجل مقارنة بالطريقة التقليدية ، كما أن هذه الدراسة بينت بأن الذي
بناء العالقات مع آخرين، لديهم حميمية وألفة أكثر من أقرانهم الذين ال يقومون باستخدامه، 
كما أن الذين يستخدمون الفيسبوك لديهم أصدقاء أكثر بكثير من أقرانهم الذين ال يستخدمونه، 

وبالتالي يصبحون أكثر والفيسبوك يعد أساسي وأسلوب حديث ومبتكر لبناء صداقات جديدة، 
لمام بكثير من األمدور.  معرفدة وا 
( بعنوان  استخدامات شبكات Jennifer & John, 2010دراسة جنيفر وجون )

التواصل االجتماعي في التعارف والصداقة )مايسبس والفيسبوك كأنموذج( ، هدفت هذه 
ن بعد على مستخدمي الدراسة إلى التعرف على تأثير بعد المعلومات والصداقة واالتصال ع

( مستخدم من جامعة ايست 221الفيسبوك ومايسبس ، وقد شارك في هذه الدراسة ما يقرب )
كوست في أمريكيا يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي )الفسيبوك ومايسبس( مدة ال تقل 

(، بينما بلغت نسبت النساء ما %31عن أربع سنوات ، وقد بلغت نسبة الذكور ما يقرب )
سنة(، كما أن هذه الدراسة تميزت بأصول مشتركيها  18.5(، بمتوسط أعمار )%68ب )يقر 
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( من %14.4( من األفارقة و )%28.8(، القوقاز، و)%45.3ومنابعهم، فمنهم ما يقرب )
( من اإلسبان. وقد خلصت %1.5( من اآلسيويين، و )%2.5األمريكيين األصليين، و )

ية ما بين الجنسين، لصالح الذكور، وقد بينت الدراسة الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائ
كذلك أن الذكور أكثر ميال  الستخدام هذه المواقع مقارنة مع اإلناث، كما بينت الدراسة بأن 

 اإلناث أكثر حذرا  من الذكور في استخدام شبكات التواصل االجتماعي.
م الفيسبوك بين بعنوان  استخدا (Shen & Khalifa, 2010) دراسة شين وكاليفا 

طلبة الجامعات العربية والدولية ، هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن استخدامات الفيس بوك 
لدى طلبة الجامعات في اإلمارات العربية المتحدة، مع التركيز على الفروقات بين الجنسين 

( طالبا  وطالبة، وزعت عليهم 128في طبيعة االستخدام، وتكونت عينة الدراسة من )
( من اإلناث، 35( من الذكور و )35( استجابة منها )72االستبانة المسحية، وقد تم تلقي )

وقد تمحورت األسئلة حول إدراك الذات على الشبكة، وكثافة االستخدام والعواقب المتصورة 
وقاعد االستخدام الموضوعية، وقد أظهرت الدراسة وجود فروق فيما يخص الذكور واإلناث، 

ائج الدراسة هدف األفراد الستخدام شبكة فيسب بوك من أجل تعزيز العالقات وقد أظهرت نت
القائمة بالفعل كاألصدقاء واألقارب وان انخفاض الثقة في مستخدمي فيسبوك غير المعروفين 
واحد من األسباب الذي يمنعهم من توسيع شبكاتهم االجتماعية، كما أظهرت نتائج الدراسة 

بكات التواصل االجتماعي على الثقافة العربية اإلسالمية بعض التخوفات من تأثير ش
للمجتمع، وبينت كذلك أن لهذه الشبكات تأثيرا  واضحا  على مفهوم الذات لديهم، ال سيما 
اإلناث اللواتي كانت استجابتهن حول االستعداد للترحيب بصداقات وأفكار جديدة،  شبيهة 

االجتماعية بينهن وبين الذكور، ومساعدتهن في باستجابات الذكور، مما يسبب في ردم الهوة 
 تقرير المصير.

بعنوان  العوامل المحددة في الوقت الذي يقضيه  (Ulusu, 2010)دراسة اولوسو  
المستخدمين على الفيسبوك: وأثر التفاعل والمشاركة االجتماعية على ذلك ، هدفت هذه 

التي يقضيه المستخدمون لشبكة  الدراسة إلى الكشف عن العوامل المؤثرة في طول الوقت
)الفيس بوك(من خالل استبانة تم توزيعها على عينة من مستخدمي )الفيس بوك( في تركيا، 

-18( من الذكور تراوحت أعمارهم بين )227( فردا  من اإلناث و )188وتكونت العينة من )
وتضمن خمسة ( عاما ،وقد قسمت االستبانة إلى شقين يتعلق االول بأسباب االستخدام 58

عناوين رئيسة، هي : ألتواصل االجتماعي، الكتابة على الحائط، التسلية، الوقت الحر، 
والبحث عن األصدقاء. أما الشق الثاني من االستبانة، فيتعلق بالعالمات واإلعالنات التجارية 
 وما تضيفه من اتجاهات. وقد خلصت الدراسة أن التسلية والعالمات واإلعالنات التجارية
واألوقات الحرة تزيد من الوقت التي يقضيه األفراد على شبكة فيس بوك . كما أشارت نتائج 
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الدراسة إلى أن غير المتزوجين أكثر جنوحا  لقضاء وقت أطول في استخدام شبكة فيس بوك 
 من أجل التسلية، مقارنة بالمتزوجين.

إذا كدان االنخدراط بدإجراء دراسدة هددفت إلدى الكشدف عمدا  Kujath, 2011)قدام كوجداث )
في شبكات التواصل االجتماعي مكمال  للعالقات الواقعية أو بديال  لها. تكونت عينة الدراسة من 

( مدددن 88( مدددنهم مدددن الدددذكور و)85( طالبدددا  مدددن طلبدددة الجامعدددات فدددي واليدددة واشدددنطن، )183)
 MySpaceاإلناث، وقد تم اختيارهم قصديا  من مستخدمي شبكتي  فيس بدوك ومداي سدبيس  )

& Facebook ولقيدداس درجددة مسدداهمة تلددك الشددبكات فددي الحفدداظ علددى العالقددات الشخصددية )
بهدم شخصديا ، وهدل تسدهم  يلتقدواالقائمة، تم توجيه أسئلة محددة لهم عن عدد األصدقاء الذين لم 

تلدددك الشدددبكات فدددي التقدددائهم واقعيدددا  بأشدددخاص تدددم التعدددرف علددديهم مدددن خدددالل الشدددبكتين؟ وكيدددف 
تين في البقاء على تواصل مع األشدخاص الدذين يعرفدونهم بالفعدل؟ وقدد أشدارت يستخدمون الشبك

نتددائج الدراسددة إلددى ميددل األفددراد إلددى اسددتخدام الشددبكتين مددن أجددل البقدداء علددى اتصددال مددع أندداس 
يعرفددونهم مسددبقا ، وأيضددا  مددن أجددل التعددرف إلددى أشددخاص جدددد لددم يلتقددوا بهددم أبدددا ، إال أن الغايددة 

م الشددبكات للحفدداظ علددى االتصددال مددع األشددخاص المعددروفين مسددبقا  تفددوق المتمثلددة فددي اسددتخدا
 استخدامها من أجل التعرف على أشخاص جدد.

فقداموا بدراسدة هددفت  (Kalpidou et al., 2011)أما كالبيدو ووكوسدتين ومدوريس عدام 
ا ( وتقدير الذات والرضدFace bookإلى الكشف عن العالقة بين استخدام شبكة  الفيس بوك  )

نت عينة الدراسدة مدن ) ( طالبدَا مدن طلبدة الجامعدات 72عنها والتوافق العاطفي واالجتماعي. تكوا
لطبيعدة اسدتخدام  الفديس بدوك   في بوسدطن؛ حيدث اسدتخدم البداحثون اسدتبانات تضدمنت مقداييس

(Face book مددن عدددد األصدددقاء وكثافددة االسددتخدام، كمددا تضددمنت مقدداييس لتقدددير الددذات )
تمدداعي واالنفعددالي. وقددد أشددارت نتددائج الدراسددة إلددى وجددود عالقددة سددلبية بددين عدددد والتوافددق االج

األصدقاء على الشبكة والتوافق االجتماعي واألكاديمي لدى طلبة السنة األولى، وأن اإلفراط فدي 
الوقدت الددذي يقضدديه هددؤالء علددى الشددبكة يقتددرن بتددني تقدددير الددذاات لددديهم، فددي حددين تشددير نتددائج 

أن عدددد األصدددقاء علددى الشددبكة لدددى طلبددة السددنوات العليددا يقتددرن إيجابيددا  بددالتوافق الداراسددة إلددى 
االجتمددداعي، وهدددذا يعدددزى إلدددى تطدددور العالقدددات االجتماعيدددة عندددد هدددؤالء بعدددد قضددداء سدددنوات فدددي 

 الجامعة. 
دراسة بعنوان  استخدام الرسائل (Pollet , et…al, 2011) وأجرى بوليت وآخرون 

ل االجتماعي ومقدرة التواصل العاطفي ما بين أعضائه ، هدفت هذه القصيرة وشبكات التواص
الدراسة إلى الحديث في العالقة بين وسائل اإلعالم االجتماعية()الرسائل القصيرة وشبكات 
التواصل االجتماعي( وحجم العالقات االجتماعية الواقعية والتقارب العاطفي فيها، وتكونت 

(عاما  من مستخدمي تلك 63-18اوحت أعمارهم بين )( فردا  تر 117عينة الدراسة من )
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الوسائط في هولندا. وقد استخدم الباحثان استبانة خاصة باستخدام شبكات التواصل إضافة 
إلى مقياس خاص للتقارب العاطفي، خلصت الدراسة إلى ان الوقت الذي يمضيه األفراد في 

، وال يرتبط بعدد  على الشبكة استخدام شبكات اإلعالم االجتماعي يرتبط بعدد األصدقاء
األصدقاء على أرض الواقع، أو بالشعور بالتقارب العاطفي معهم، كما ان نتائج مقارنة 
المنخرطين بشبكات التواصل االجتماعي االلكترونية بغيرهم ال تشير بأن لديهم عالقات 

 أكثر من غيرهم.اجتماعية واقعية أكثر، أو أنهم متقاربين عاطفيا  مع أصدقائهم الحقيقيين 
( دراسة بعنوان   أثر شبكات التواصل االجتماعي 2212أجرى أبو صعيليك )

اإللكترونية على اتجاهات طلبة الجامعات في األردن، ودورها المقترح في تنمية الشخصية 
المتوازنة لديهم، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على اآلثار االجتماعية الستخدام االنترنت 

إلى التعريف باآلثار السلبية الستخدام االنترنت كاإلدمان والعزلة والقلق كما هدفت 
( طالب وطالبة من مختلف الجامعات األردنية، 452االجتماعي، وقد تكونت الدراسة من )

وقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي التحليلي من أجل الوصول إلى أهداف الدراسة،  وقد قام 
وقد ألجل الوصول إلى نتائج الدراسة،  (spss)ج الرزم اإلحصائية الباحث باالستعانة ببرنام

استخدمت الدراسة االستبانة والمقابلة، وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك آثار نفسية ضارة 
للتواصل على شبكات التواصل االجتماعية ومن بينها الفيسبوك، إذ أن العزلة والقلق يشكالن 

د أوصت الدراسة إلى ضرورة االستفادة من مواقع التواصل المضار األبرز لذلك التواصل، وق
 االجتماعي بحدود ما أمكن، وتجنب سلبياتها. 

( دراسة بعنوان  تأثير مواقع التواصل االجتماعي على العالقات 2213قدم ساري )
األسرية والقرابية في المجتمع األردني ، وكان الهدف من هذه الدراسة التعرف إلى التأثيرات 

ي تركتها مواقع شبكات التواصل االجتماعي في العالقات األسرية والقرابية في المجتمع الت
( فقرة، تم 33األردني. ومن أجل تحقيق هذه الغاية قام الباحث بتصميم استبانة تكونت من )

( طالب وطالبات من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة في األردن؛ 528توزيعها على )
تبانة على أربعة محاور/أبعاد لمعرفة هذه التأثيرات. وقد توصلت الدراسة بحيث اشتملت االس

إلى نتائج مهمة والفتة للنظر، في مدى قدرة مواقع التواصل االجتماعي على إحداث تغيرات في 
العالقات األسرية والقرابية، وبخاصة في مجال الزواج والضبط األسري والقرابي والخروج عن 

فلم يعد الشباب يتقيدون بالزواج التقليدي بعد أن أتاحت لهم مواقع التواصل العادات والتقاليد. 
االجتماعي فرصا جديدة للتعارف والزواج من خارج المجتمع األردني. وبينت النتائج أيضا بأن 
هناك استخداما واسعا لمواقع التواصل االجتماعي بين الشباب، سواء داخل المجتمع األردني أو 

من كال الجنسين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بصرف النظر عن  خارجه. فالشباب
أعمارهم ومستوياتهم التعليمية والقطاعات االجتماعية التي ينتمون إليها، من أجل تحقيق أهداف 
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عديدة أهمها بناء عالقات اجتماعية والترفيه عن النفس. كما وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود 
االجتماعي، وأظهرت فروق فيما يخص الدخل واألعمار ، كما بينت فروق فيما يخص النوع 

 بأن درجة التأثير فيما يخص مواقع التواصل االجتماعي كانت متوسطة.
( هدفت إلى تحليل وتفسير اآلثار االجتماعية والثقافية لثورة 2214دراسة غنيمي)

ا بمجموعة من المعلومات في مصر وذلك في ضوء تحليل هذه اآلثار من خالل ارتباطه
المحددات والقضايا ذات األبعاد االجتماعية والثقافية واالقتصادية وفقا  لمجمعة من المستويات 
التحليلية، وتحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت والتي أهمها ما هي اآلثار االجتماعية والثقافية 

اب الجامعي من خمس ( فردا  من الشب352لثورة المعلومات في مصر، هذا وقد تم اختيار )
كليات مختلفة بجامعة بنها تمثل عينة الدراسة ولقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في تحليل 
البيانات، ولد استخدمت الدراسة أداة االستبيان في جمع بيانات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى 

ة المعلومات وتأثيرها مجموعة من النتائج األساسية كان من أبرزها بأن هناك عالقة ما بين ثور 
على الكثير من القضايا المجتمعية مثل أنماط االستهالك والترابط األسري والحياة السياسية 

 للشباب.
(، بعنوان   الثقافة االلكترونية لدى الشباب الجامعي وأساليب 2214دراسة نصر )

يوط، هذا دراسة مطبقة على طالب جامعة أس –التعبير عن الحاجات والتخطيط إلشباعها 
وهدفت الدراسة إلى تحديد متغيرات الثقافة االلكترونية وواقعها لدى الشباب الجامعي، وتحديد 
أكثر أساليب تعبير الشباب الجامعي عن حاجاتهم تأثرا  بالثقافة اإللكترونية لديهم، وتحديد 

ن حاجاتهم وهذه المعوقات التي قد تواجه الثقافة اإللكترونية لدى الشباب الجامعي في التعبير ع
الدراسة أعدت من الدراسات الوصفية التحليلية ويتحدد منهج الدراسة في منهج المسح 
االجتماعي بالعينة عن طريق العينة لطالب بعض الكليات بجامعة أسيوط، وأداة جمع البيات 

ائية تمثلت في االستبيان، وكانت أبرز النتائج تتمثل في أنه توجد عالقة طردية ذات داللة إحص
بين الثقافة اإللكترونية لدى الشباب الجامعي وأساليب التعبير عن الحاجات،  وهناك عالقة 

 طردية ذات داللة إحصائية بين المتغيرات الديموغرافية )العمر، الحالة التعليمية(.
( بعنوان   برنامج مقترح من منظور طريقة العمل مع الجماعات 2214دراسة علي ) 

ب الجامعي بجماعات التواصل االجتماعي ، هدفت الدراسة إلى التوصل إلى لتنمية وعي الشبا
برنامج مقترح من منظور طريقة العمل مع الجامعات لتنمية وعي الشباب الجامعي بجماعات 
التواصل التكنولوجي وذلك من خالل التعرف على مفهوم جماعات التواصل التكنولوجي، 

أخصائي الجماعة في تنمية وعي الشباب الجامعي والتعرف على األدوار التي يقوم بها 
بجامعات التواصل التكنولوجي، والتعرف على الوسائل التي يستخدمها أخصائي الجماعة مع 
هذه الجماعات والتعرف على الصعوبات التي تواجه أخصائي الجماعة في تنمية وعي الشباب 
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من منظور طريقة العمل مع  الجامعي بجماعات التواصل التكنولوجي، ووضع برنامج مقترح
الجماعات لتنمية وعي الشباب الجامعي بجماعات التواصل التكنولوجي،  وأوضحت نتائج 
الدراسة أن أهم دافع انضمام الشباب لجماعات التواصل التكنولوجي  لالرتباط بالعالم الخارجي 

وأوضحت نتائج  لتكوين عالقات مع اآلخرين الكتساب معارف جديدة للتعبير عن رأيه بحرية،
الدراسة إن أهما لوسائل التي يستخدمها األخصائي في عمله مع جماعات التواصل التكنولوجي 

 مقابالت االنترنت. –الندوات  -غرف المحادثات )الشات( المحاضرات -المناقشة -
 التعقيب على الّدراسات الّسابقة:

سدتبيان الدذي سديتم جمدع البياندات قام الباحدث باالسدتعانة بدبعض هدذه الدراسدات فدي تصدميم اال-1
 بواسطته في الدراسة الحالية . 

 الباحث لم يعثر على دراسات تناولت موضوع  الدراسة الحالية .-2
تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها قامت ببناء وتطوير استبيان مقنن لرصد -3

 ي. معوقات التنشئة االجتماعية في ظل وسائل التواصل االجتماع
تتميز الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تكشف لنا اتجاهات أولياء األمور في محافظة -4

 الفروانية  بالكويت حول موضوع الدراسة. 
  ندرة الدراسات التي تبحث في موضوع الدراسة .-5

جراءات الّدراسة :  منهجية وا 
لتحليلية والتي تهدف إلي وصف تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية ا نوع الدراسة :

موضوع الدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها بهدف الحصول علي اجابات عن تساؤالت 
 الدراسة واختبار لفروضها .

تم استخدام منهج المسح االجتماعي حيث أنه مناسب لتحقيق أهداف الدراسة منهج الدراسة: 
( منهج المسح االجتماعي بأنه 2221ه القحطاني )ولنوع الدراسات الوصفية التحليلية . ولقد عرف

المنهج الذي يهدف إلى وصف الظاهرة المدروسة أو تحديد المشكلة أو التعرف علي آراء الناس 
نما يتعداه إلى التفسير والتحليل  أو عينة منهم . وال يعتمد هذا المنهج على وصف الظاهرة فقط، وا 

 .أجل تطويرها وتحسينها للوصول إلى حقائق عن الظروف القائمة من
 حدود الّدراسة:

، وتم جمع  2217-2216تم انجاز هذه الداراسة خالل العام الجامعي  الحدود الزمانّية :
 .2217-2216البيانات خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 محافظة الفروانية بالكويت .  الحدود المكانية:
 أمور الطلبة في محافظة الفروانية .عينة من أولياء  الحدود البشرية:
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تكون مجتمع الدراسة من جميع أولياء أمور الطلبة في جميع المدارس مجتمع الدراســة: 
بمحافظة الفروانية  بالكويت ، ونظرا لصعوبة الوصول إلى مجتمع الدراسة بأسره  قام الباحث 

 ( من أولياء األمور .222بأخذ عينة عشوائية مكونة من )
تتمثدددددل متغيدددددرات الداراسدددددة فدددددي  التنشدددددئة االجتماعيدددددة وشدددددبكات التواصدددددل ت الّدراســـــة : متغيـــــرا

 االجتماعي، والمتغيرات الديمغرافياة المتمثلة في )النوع والدخل(.
تدم تصدميم اسدتبيان لجمدع البياندات مدن عيندة الدراسدة تضدمن مجموعدة مدن  أداة جمع البيانات : 

سدددئلة مدددن الندددوع المغلدددق  والتدددي تتضدددمن مجموعدددة مدددن األسدددئلة وعددددد مدددن الفقدددرات  . وكاندددت األ
االختيددارات يقددوم المبحددوث باختيددار االجابددة أو االجابددات المناسددبة لدده مددن بينهددا . وكانددت األسددئلة 

صدددممت بنددداء  علدددى تددددور حدددول البياندددات الشخصدددية أو الديموغرافيدددة للمبحدددوثين . بينمدددا الفقدددرات 
درجدات( ، أوافدق ) أربدع درجدات( و 5فدق بشددة ) أواالخماسي :  (Scale Likert)نموذج ليكرت 

 محايد ) ثالث درجات( و غير موافق ) درجتين(، وغير موافق بشدة ) درجة واحدة (.
تم عرض االستبيان علي عدد من المحكمين اختبار الصدق والثبات ألداة جمع البيانات : 

سعد العبد هللا للعلوم  في كل من أكاديمية محكمين كانوا من أعضاء هيئة التدريس 6عددهم 
األمنية بالكويت وقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية بجامعة الكويت . أيضا كان من ضمن 
المحكمين األستاذ الدكتور مدحت محمد أبو النصر بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان 

بإجراؤها علي  ولقد أبدي المحكمين عدد من المالحظات والتعديالت ، قام الباحث بمصر .
 االستبيان .

) كرونبدداخ ألفددا( لقيدداس مدددى ثبددات هددذه  ومددن أجددل التحقددق مددن ثبددات االسددتبيان تددما إجددراء اختبددار
 لغايددات مقبولددة نسددبة وهددي( α =83.22%األداة حيددث بلغددت نسددبة االتسدداق الددداخلي لالسددتبانة )

قهدا النهدائي، كمدا ورد فدي ، وهي تعتبر مؤشر كافي ألغدراض اعتمداد أداة الدراسدة فدي تطبيراسةالد
بأنه إذا كان معامل الثبات أكثر   ,Miller)2013(الدراسات السابقة كمعيار للثبات، هذا وقد بين 

( فإنه يعتبر معامل ثبات عاٍل، وبناء على ذلك يعتبر معامل الثبدات فدي هدذه الدراسدة %62من )
    عالي.

حث نظام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم استخدم الباتفريغ وجدولة وتحليل بيانات الدراسة : 
– Statistical Package for Social Sciences)االجتماعية )اإلصدار العشرون 

SPSS,ver20) في عمليات تفريغ وجدولة وتحليل بيانات الدراسة الميدانية .، وذلك  
 أواًل: النوع 

 (1جدول رقم)
 توزيع أفراد عينة الداراسة بحسب متغير النوع 

 النسبة المئوية التكرار لنوع االجتماعيا



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 33 

 العدد السادس

 % 65.5 132 ذكر 
 % 35.0 70 أنثى

 % 100.0 200 المجموع
(،  فيما %65.5( بأنا نسبة الذكور أكبر من اإلناث، إذ بلغت نسبتهم )1يتبين من الجدول رقم )

 (.%35.5بلغت نسبة اإلناث )
 ثانيًا: الُعمر

 (2جدول رقم )
 اسة بحسب متغير الع مرتوزيع أفراد عينة الدار 

 النسبة المئوية التكرار الُعمر
 %25.2 52 سنة فأقل 35
 %35.2 72 سنة 45 -36
 %42.2 82 سنة فأكثر 46

 %011 711 المجموع
سدنة فدأكثر(،  إذ  46( أنا نسبة األعلى هي لدذوي األعمدار )2تشير البيانات الواردة في الجدول )

ومددن  (، %35.2سددنة(، بنسددبة بلغددت) 45-36األعمددار ) (،  يلدديهم ذوي%42.2بلغددت نسددبتهم )
 ( .%25.2سنة فأقل( ، بنسبة بلغت  ) 35ثم  ذوي األعمار )

 
 ثالثًا: المدة التي يقضيها االبن في تصفح مواقع التواصل االجتماعي  

 (3جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الداراسة بحسب متغير المدة

 النسبة المئوية التكرار المدة
 %22.2 42 ساعة إلي أقل من ساعتينمن 

 %42.2 82 من ساعتين إلي أقل من أربع ساعات
 %25.2 52 من أربع ساعات  إلى أقل من ستة ساعات

 %15.2 32 من ست ساعات إلي أكثر من ذلك 
 %011 711 المجموع

سداعات ( ( تظهدر أنا نسدبة األعلدى هدي  لمددة )سداعتين إلدى أربدع 3البيانات الواردة في الجدول )
(، ومن %25.2(، ومن ثم )أربع ساعات إلى ستة  ساعات( بنسبة بلغت )%42.2بنسبة بلغت )
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(،  ومدددن  ثدددم أكثدددر مدددن ذلدددك بنسدددبة بلغدددت %22.2ثدددم  )سددداعة إلدددى سددداعتين ( بنسدددبة بلغدددت   )
(15.2% . ) 
 
 

 رابعًا: الدخل الشهري
 (4جدول رقم )

 شهريتوزيع أفراد عينة الداراسة بحسب متغير الدخل ال
 النسبة المئوية التكرار الدخل الشهري

 %22.2 42 دينار كويتي 1222أقل من 
 %52.2 122 دينار كويتي  3222إلي أقل من  – 1222
 %32.2 52 دينار كويتي فأكثر 3222من  

 %011 711 المجموع
 دينددار  كددويتي( 3222-1221( أنا النسددبة األعظددم هددي لددذوي الدددخول )4ي الحددظ مددن الجدددول )

ديندددددار كددددويتي فدددددأكثر بنسددددبة بلغدددددت  3221(،  ومددددن ثدددددم ذوي الدددددخول )%52.2بنسددددبة بلغدددددت )
  . (%22.2دينار كويتي بنسبة بلغت ) 1222(، ومن ثم ذوي الدخول )أقل من 32.2%)

 عرض بيانات الدراسة: 
 (  5جدول رقم )

 درجة االستجابة ورمزها
 الرمــــز درجة االستجابــــة
 5 موافق بشدة
 4 موافق
 3 محايد 
 2 غير موافق

 1 غير موافق بشدة
وبناء على الرموز المعطاة لالستجابة تم حساب المتوسط الحسابي لالستجابات بغرض الحكم 
على درجة الموافقة لكل فقرة من فقرات االستبانة، وتم الحكم على قيم المتوسط الحسابي لغرض 

 (. 6لجدول )، حسب ما هو موضح با(1)تحديد  درجة الموافقة  
 

                                                 
 (%1333=  3÷ 4= 3÷ 1-5) ( درجة الموافقة = 1)
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 (  6جدول رقم )
 الوسط الحسابي ودرجة الموافقة

 درجة الموافقــة المتوسط الحسابـــي
 منخفض 1-2.33

 متوسط 2.34-3.67
 مرتفع 3.68-5
 مناقشة نتائج الدراسة: 

 يمكن تلخيص نتائج الدراسة، من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسدة : 
ثير معوقات التنشئة االجتماعية في ظل وسائل التواصل درجة تأالتساؤل األول : ما 

 ؟االجتماعي المعاصرة وذلك من وجهة  نظر أولياء األمور في محافظة الفروانية بالكويت 
( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لكل فقرة من 7ويمثل الجدول رقم )

 فقرات هذا السؤال.
 (7جدول رقم )

معوقات التنشئة االجتماعية في ظل واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة نحو    الوسط الحسابي
   برامج التواصل االجتماعي المعاصر  من وجهة  نظر أولياء األمور في محافظة الفروانية

الوسط  العبارة الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  )الترتيب(
 الموافقـة

اعي بإيجاد جلول لبعض تسهم شبكات التواصل االجتم -1
 المشكالت االجتماعية التي يواجهها أبناءنا.

 مرتفع 7 8060. 4.0820

تساعد شبكات التواصل االجتماعي زيادة تواصل وتفاعل  -2
 أبناءنا مع اآلخرين.

4.1157 .7199 
 مرتفع 2

إن شبكات التواصل االجتماعي تعمل على التقريب ما بيننا   -3
 وبين أبناءنا.

3.6965 .7199 
 مرتفع 22

تسهد شبكات التواصل االجتماعي في تعريف أبناءنا على  -4
 الجنس اآلخر بقصد االرتباط.

4.0502 .8418 
 مرتفع 15

تساعد شبكات التواصل االجتماعي على تعظيم ثقة أبناءنا  -5
 بأنفسهم.

3.9410 .7476 
 مرتفع 18
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أللفة تساهم مواقع التواصل االجتماعي بشعور أبناءنا با -6
 واالنتماء.

3.7162 .8408 
 مرتفع 18

إن شبكات التواصل االجتماعي تعمل على التعبير عن آراء  -7
 أبناءنا الشخصية التي ال يتم اإلفصاح عنها أمامنا )األسرة(.

4.0830 .8060 
 مرتفع 6

تساعد شبكات التواصل االجتماعي على االستفادة من  -8
 خبرات اآلخرين وتجاربهم.

 مرتفع 4 8060. 4.0842

تسهم شبكات التواصل االجتماعي في إشباع فضول أبناءنا  -8
في الحصول على معلومات أكثر من تلك الموجودة في 

 المقررات الجامعية.

4.0837 .8060 
 مرتفع 5

مواقع التواصل زيادة عدد أصدقاء أبناءنا ومعارفهم عبر  -12
 االجتماعي.

4.0844 .8060 
 مرتفع 3

ما بيننا وبين أبناءنا نتيجة للتواصل عبر شبكات  التباعد -11
 االنترنت.

4.1812 .7063 
 مرتفع 1

يقضي أبناءنا وقتا  طويال  في التحادث مع أصدقائهم  -12
ومعارفهم عبر مواقع التواصل االجتماعي أكثر من الوقت 

 الذي  نقضيه معهم وجها لوجه

4.0699 .8206 
 مرتفع 8

اءنا ألقاربهم ومشاركتهم في المناسبات التقليل من زيارة أبن -13
 العائلية.

4.0590 .8386 
 مرتفع 12

شبكات التواصل االجتماعي زادت من شعور أبناءنا بالوحدة  -14
 والعزلة عن المحيط االجتماعي.

4.0546 .8389 
 مرتفع 13

يؤدي استخدام مواقع التواصل االجتماعي إلى تقليل ساعات  -15
 الدراسة ألبنائنا.

4.0568 .8109 
 مرتفع 12

يؤدي استخدام مواقع التواصل االجتماعي إلى اطالع أبناءندا  -16
 على المواد الالأخالقية سواء بقصد أو بغير قصد.

4.0328 .8190 
 مرتفع 16

يددؤدي اسدددتخدام مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي إلدددى مشدددكالت - -17
 نفسية ألبنائنا مثل االنطواء واالكتئاب .

 مرتفع 11 8178. 4.0546

يدددددؤدي اسدددددتخدام وسدددددائل التواصدددددل االجتمددددداعي إلدددددى تراجدددددع  -18
 تحصيل أبناءنا األكاديمي.

4.0764 .8107 
 مرتفع 8

تساعد مواقع التواصل االجتماعي بابتعاد أبناءنا عن ثقافتهم  -18
 العربية.

4.0230 .8060 
 مرتفع 17

تسهم مواقع التواصل االجتماعي في التعرف  على  -22
أبناءنا من خالل نشرهم لصورهم ومعلوماتهم خصوصيات 
 الشخصية .

4.0543 .8151 
 مرتفع 14

 مرتفع  0..122 821074 المجال الكلي
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تباينت المتوسطات الحسابياة إلجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بإجابة التساؤل ما بين 
(، 4.2328ات أفراد العينة، بلغ )( بأن المتوسط العام إلجاب7( ويظهر الجدول )4.1812-3.6865)

( حصلت على أعلى 11(، وان الفقرة )2.7881 بدرجة  مرتفعة  وأن متوسط االنحراف المعياري بلغ )
التباعد ( )بدرجة مرتفعة( والتي نصها   2.7263( وبانحراف معياري مقداره )4.1812متوسط حسابي )

( 2تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة ) . نترنتما بيننا وبين أبناءنا نتيجة للتواصل عبر شبكات اال
  والذي بلغ  تساعد شبكات التواصل االجتماعي زيادة تواصل وتفاعل أبناءنا مع اآلخرينوالتي نصها   

 (2.7188( بانحراف معياري مقداره )4.1157)
قريب ما إن شبكات التواصل االجتماعي تعمل على الت( والتي نصها   3وفيما يخص الفقرة )

( بانحراف معياري 3.6865  كان متوسطها الحسابي أقل المتوسطات حيث بلغ ) بيننا وبين أبناءنا
 ( )بدرجة مرتفعة(.2.7188مقداره )

معوقات التنشئة االجتماعية في ظل وسائل التواصل االجتماعي التساؤل الثاني: هل توجد فروق ل
ُتعزى لمتغير النوع بالكويت  محافظة الفروانية  المعاصرة وذلك من وجهة  نظر أولياء األمور في

 االجتماعي؟
، ويوضح للعينات المستقلة ((tوألجل التعرف على إجابة لهذا التساؤل، تم استخدم اختبار

 ( ذلك.8الجدول )
 (8جدول رقم )

 (Independent Samples T-Testنتائج اختبار )
 يلفحص داللة الفروق فيما يخص متغير النوع االجتماع

 النوع 
 المجال

مستوى  tقيمة  (21أنثى )ن =   (001ذكر )ن = 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معوقات التنشئة االجتماعية 
في ظل وسائل التواصل 
االجتماعي المعاصرة من 
وجهة  نظر أولياء األمور 

 في محافظة الفروانية 

1.8838 2.4285 1.8838 2.2827 2.221 2.18 

عند مستوى داللة  (t)( ت ظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائياة لقيمة 8نتائج الجدول رقم )
(α ≤ 2.25 )مستوى عند واإلناث الذكور اتجاهات بين (α ≤ 2.25 معوقات ( )فيما يخص

وذلك من وجهة  نظر أولياء التنشئة االجتماعية في ظل وسائل التواصل االجتماعي المعاصرة 
 ت عزى لمتغير النوع االجتماعي(.  األمور في محافظة الفروانية 
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معوقات التنشئة االجتماعية في ظل وسائل التساؤل الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ل
ويت بالكالتواصل االجتماعي المعاصرة وذلك من وجهة  نظر أولياء األمور في محافظة الفروانية 

 ُتعزى لمتغير الدخل ؟
اختبار تحليل التباين ألجل التعرف على إجابة التساؤل الرابع، تم استخدام 

 ( يبين ذلك.8(، والجدول رقم )One Way ANOVAاألحادي)
 (8جدول رقم )

 ( لفحص داللة الفروق نحو )الدخل( One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )
مجموع  التباينمصدر  المجاالت  

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

 الداللة

معوقات التنشئة االجتماعية 
في ظل وسائل التواصل 
االجتماعي المعاصرة من 
وجهة  نظر أولياء األمور 

 في محافظة الفروانية 

1.37 185.  741. بين المجموعات
3 
 
 

0.03 
 
 

داخل 
 المجموعات 

15.64
7 

 .135 

16.38 لمجموعا
8 

  

 (α ≤ 2.25* دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )
( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 8يتبين من قيمة مستوى الداللة المشار إليها في الجدول )

لمعوقات التنشئة االجتماعية في ظل برامج التواصل  إحصائية(  α ≤ 2.25عند مستوى داللة )
، ت عزى لمتغير الدخل وجهة  نظر أولياء األمور في محافظة الفروانية االجتماعي المعاصر  من 

 L.S.D( )Post Hocومن أجل تحديد اتجاه هذه الفروق اإلحصائية تم استخدام بوست هوك )
Multiple Comparisons "L.S.D”( يوضح ذلك.12رقم ) ( للمقارنات البعدية، والجدول 

 ( 12جدول رقم )
 L.S.D( )Post Hoc Multiple Comparisons Tukeyية بطريقة بوست هوك )نتائج المقارنات البعد

 (الدخلبمتغير ) (  للكشف عن مصدر الفروق في استجابة عينة الدراسة فيما يتعلق "

 الدخل
Mean Difference (I-

J) 
Sig. 

 212. 3442. دينار كويتي 1222أقل من 
إلي أقل من   - 1222

 دينار كويتي  3222
.3732 .271 
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 028. *5099. دينار كويتي فأكثر 3222
 (α ≤ 2.25* دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )

فددي اسددتجابة  (α ≤ 2.25)( بددأنا هندداك فروقددا  ذات داللددة إحصددائية 12يتضددح مددن الجدددول رقددم )
فيمددا يخددص  )أقددل مددن  ت عددزى لمتغيددر )الدددخل( بتوجهددات عينددة الدراسددة فيمددا يتعلددق أفددراد العينددة 

ديندار كدويتي فدأكثر( لصدالح ذوي  3221ديندار كدويتي،  3222-1221دينار كويتي ،   1222
( مدددع 2.25( أقدددل مدددن )Sig،  إذ كاندددت القيمدددة سددديجما )ديندددار فدددأكثر( 3221الددددخل المرتفعدددة  )

وجود عالقة  على فروق المتوسطات، وهذا مرده بأن ذوي الدخول المرتفعدة قدادرين علدى التعامدل 
 تابهم نتيجة قيام أبناءهم بالتواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي.مع المشكالت التي تن
 أهم نتائج الدراســة:

 يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة، من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسدة:  
درجة تأثير معوقات التنشئة االجتماعية في ظل شبكات أو وسائل التواصل التساؤل األول : ما 
 ؟وذلك من وجهة  نظر أولياء األمور في محافظة الفروانية  االجتماعي المعاصرة

بلغت   درجة تأثير معوقات التنشئة االجتماعية في ظل برامج التواصل االجتماعي 
(،  بدرجة  مرتفعة  4.2328المعاصر  من وجهة  نظر أولياء األمور في محافظة الفروانية    )

وهذه النتيجة تختلف مع ما توصلت إليه  (،2.7881وأن متوسط االنحراف المعياري بلغت )
 (،  إذ بينت بأن درجة التأثير كانت متوسطة.2213دراسة )ساري، 

معوقات التنشئة االجتماعية في ظل شبكات أو وسائل التساؤل الثاني: هل توجد فروق ل
زى ُتع التواصل االجتماعي المعاصرة وذلك من وجهة  نظر أولياء األمور في محافظة الفروانية 

 لمتغير النوع ؟ )هذا التساؤل يمثل اإلجابة عن الفرضية األولى من  هذه الدراسة(
عند  (t)تشير نتائج التحليل اإلحصائي إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائياة لقيمة 

 فيما( )α ≤ 2.25) مستوى عند واإلناث الذكور اتجاهات بين( α ≤ 2.25مستوى داللة )
جتماعية في ظل برامج التواصل االجتماعي المعاصر  من وجهة  معوقات التنشئة اال يخص

ت عزى لمتغير النوع االجتماعي،  كما أن هذه النتيجة  نظر أولياء األمور في محافظة الفروانية 
(، إذ بينت بعدم وجود فروق لتأثير مواقع 2213تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة )ساري، 

نوع االجتماعي(، كما أن هذه الدراسة تختلف عما توصلت التواصل االجتماعي فيما يخص )ال
، إذ بينت بوجود فروق فيما يخص النوع االجتماعي  (Jennifer & John, 2010)إليه دراسة 

 ,Shen&Khalifa)وكانت لصالح الذكور، كما أن هذه الدراسة تختلف عما توصلت إليه دراسة 
 جتماعي وكانت لصالح الذكور.، إذ بينت بوجود فروق فيما يخص النوع اال(2010

معوقات التنشئة االجتماعية في ظل التساؤل الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ل
شبكات أو وسائل التواصل االجتماعي المعاصرة وذلك من وجهة  نظر أولياء األمور في 
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ضية الثانية من ُتعزى لمتغير الدخل ؟)هذا التساؤل يمثل اإلجابة عن الفر  محافظة الفروانية 
 هذه الدراسة(

تظهر نتائج التحليل اإلحصائي إلى إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
لمعوقات التنشئة االجتماعية في ظل برامج التواصل االجتماعي  إحصائية(  α ≤ 2.25داللة )

لدخل،  كما أن ت عزى لمتغير ا المعاصر  من وجهة  نظر أولياء األمور في محافظة الفروانية 
(، إذ بينت بعدم وجود فروق لتأثير 2213هذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة )ساري، 

 مواقع التواصل االجتماعي فيما يخص )الدخل(.
 توصيات الدراسة "

 في ضوء النتائج السابقة، فإنا الداراسة توصي باآلتي:  
استخدام شبكات التواصل االجتماعي العمل على زيادة الوعي بالمخاطر الناجمة عن -1

 وتأثيراتها السلبية على حياة النشء العامة والخاصة.
تعظيام الوعي بالدور الذي تلعبه شبكات التواصل االجتماعي كوسيلة بديلة من وسائل إشباع -2

 الحاجات وتحقيق األهداف لدى الطلبة.
ك من خالل إجراء حمالت توعية زيادة فاعلية اإلفادة من شبكات التواصل االجتماعي، وذل-3

 األسرية.
ضرورة إجراء أبحاث جديدة فيما يخص موضوع الدراسة، وكذلك مناقشة عينات أخرى -4

 مرتبطة بموضوع الدراسة. 
 تعميم نتائج الداراسة على القطاعات ذات الصلدة. -5
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