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تأثير مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية
من وجهة نظر طالب كلية العلوم واآلداب باخملواة (جامعة الباحة)

د .لؤي حسن أبو لطيفة

امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على ت�أثري مواقع التوا�صل
االجتماعي على العالقات الأ�رسية من وجهة نظر طالب كلية العلوم
والآداب باملخواة (جامعة الباحة) ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )200طالب ،جرى اختيارهم بطريقة ع�شوائية من خمتلف
التخ�ص�صات وامل�ستويات الدرا�سية .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
هناك موافقة بدرجة مرتفعة بني �أفراد عينة الدرا�سة حول الأ�سباب
املتعلقة با�ستخدام �أفراد الأ�رسة ملواقع التوا�صل االجتماعي ،و�أن
هناك موافقة بدرجة مرتفعة بني �أفراد عينة الدرا�سة حول الآثار
الإيجابية ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي على العالقات
الأ�رسية ،و�أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة جداً من قبل �أفراد عينة
الدرا�سة حول الآثار ال�سلبية ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي
يف العالقات الأ�رسية .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا حول �أثر ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف
العالقات الأ�رسية تبع ًا الختالف التخ�ص�ص الدرا�سي للطالب،
وكذلك عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا حول �أثر ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي يف العالقات الأ�رسية تبع ًا الختالف امل�ستوى
الدرا�سي للطالب .ويف �ضوء النتائج التي تو�صل �إليها ،ف�إن الباحث
يو�صي ب�رضورة العمل على تنظيم برامج التوعية الأ�رسية حول
كيفية ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي بطريقة تنعك�س �إيجاب ًا
على العالقات الأ�رسية.
الكلمات املفتاحية :العالقات الأ�رسية ،مواقع التوا�صل
االجتماعي ،كلية العلوم والآداب باملخواة.

Abstract:
The present study aimed to identify the impact of
social media on family relations from the viewpoint
of students of the College of Science and Arts in alMkhwah (al-Baha University). The study sample
consisted of 200 students, who were randomly chosen
from different specializations and study levels.
The results of the study showed that there was high
agreement among the sample of the study on the
reasons related to the use of family members to social
networking sites. In addition, there is a high agreement
among the sample of the study on the positive effects of
the use of social networking sites on family relations,
and there is a very high level of approval by the sample
of the study regarding the negative effects of the use of
social networking sites on family relations. The results
of the study also showed that there are no statistically
significant differences on the effect of the use of social
networking sites on family relations according to the
different specialization of the student. In addition, there
are no statistically significant differences on the effect
of using social networking sites on family relations
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according to different student level. In the light of the
results reached, the researcher recommends the need
to work on organizing family awareness programs on
how to use social networking sites in a manner that
positively affects family relations.
Keywords: Family Relations, Social Media,
College of Science and Arts in al-Mkhwah.

املقدمة:
ميثل الكيان الأ�رسي ال�سوي الوحدة االجتماعية الأ�سا�سية
يف املجتمع ،وكلما كانت العالقات الأ�رسية والتما�سك الأ�رسي
بني �أع�ضاء الأ�رسة قوي ًا و�سوي ًا كلما كانت الأ�رسة �سليمة وقوية
وكان اجلو الأ�رسي مالئم ًا لتكيف الأطفال و�سالمة منوهم العاطفي
والنف�سي .وقد �أثبتت النتائج �أن الأ�رسة املرتابطة حتقق قدراً �أكرب من
الأمان الأ�رسي لأبنائها مما ينعك�س �إيجابي ًا على متتعهم بال�سالمة
النف�سية ،ودفعهم لالنطالق �إىل احلياة خارج الأ�رسة والتفاعل مع
املجتمع ب�شكل �إيجابي.
ولكي تكون العالقات الأ�رسية منذ البداية قائمة على �أ�سا�س
�صحيح ،فقد حث الإ�سالم على الزواج ودعا �إىل ح�سن اختيار كل من
الزوج والزوجة لبع�ضهما ،ملا لذلك من �أثر كبري يف حتقيق التوافق
والر�ضا واالن�سجام بني الزوجني ،والذي ينعك�س م�ستقب ًال ب�شكل
�إيجابي على العالقة مع الأبناء ويعمل على توفري البيئة املنا�سبة
�صحي ًا لنمو الأطفال وتن�شئتهم تن�شئة �سوية .ويف هذا يقول تعاىل:
اجا ِلت َْ�س ُكنُوا ِ�إ َل ْي َها َو َج َع َل
َ ومِ ْن �آَ َيا ِت ِه �أَ ْن خَ َل َق َل ُك ْم مِ ْن َ�أ ْن ُف�سِ ُك ْم َ�أ ْز َو ً
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّكرُو َن�( سورة الروم،
َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة �إِ َّن يِف َذ ِل َك لَ آَ َي ٍ
�آية ،)21:ويقول عليه ال�صالة وال�سالم( :تَخَ َرّيُوا ِل ُن َط ِف ُك ْم فَا ْنك ُِحوا
ْ أَ
ال ْكفَا َء َو�أَ ْنك ُِحوا �إِ َل ْي ِه ْم ) (الألباين.)1988 ،
ومما ال �شك فيه� ،أن هناك العديد من العوامل التي ميكن �أن
ت�ؤثر يف العالقات الأ�رسية ,ومن �أبرز هذه العوامل مواقع التوا�صل
االجتماعي التي بد�أ ا�ستخدامها يتزايد ب�شكل ملحوظ يف الآونة
االخرية ،و�أ�صبح التفاعل معها ي�شمل �رشائح وا�سعة من الأ�رس على
اختالف م�ستوياتها االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،ونظراً
لكون مواقع التوا�صل االجتماعي عام ًال �أ�سا�سي ًا يف التكوين املعريف
والقيمي للأ�رسة وذات �أثر كبري يف �شخ�صية الأبناء و�سلوكهم ،ف�إن
ذلك ي�شكل حتدي ًا �أمام علماء النف�س والرتبويني والباحثني لدرا�سة
انعكا�سات ذلك على العالقات الأ�رسية والت�ضامن الأ�رسي.
ويعرف كفايف ( )1999العالقات الأ�رسية ب�أنها �شبكة
ّ
العالقات الإن�سانية واالجتماعية التي تربط بني �أفراد الأ�رسة ،وعلى
ر�أ�س هذه العالقات طبيعة العالقة بني الوالدين ,ثم طبيعة عالقة
كل منهما بكل فرد من �أفراد الأ�رسة الآخرين ،وتوقعاته منه وفهمه
اللتزاماته نحوه .
وميكن تعريف العالقات الأ�رسية ب�أنها عملية تفاعلية تتم
بني �أفراد الأ�رسة التي يجمعها منزل واحد يف �ضوء الأدوار املنوطة
بكل فرد منها وما يرتتب على هذه الأدوار من حقوق وواجبات يقوم
بها الفرد جتاه الأفراد الآخرين يف الأ�رسة.
�إن االهتمام بالعالقات والتفاعالت بني �أع�ضاء الأ�رسة يعد
�رضورة حتمية؛ �إذ �إن لها دوراً م�ؤثراً يف منو �شخ�صيات الأبناء
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معرفي ًا و�سلوكي ًا وانفعالياً ،فالأ�رسة هي اخللية الأوىل للمجتمع وهي
التي تلقن الطفل مبادئ احلياة االجتماعية وت�شكل بنية �شخ�صيته,
ففيها يتعلم ال�سلوك االجتماعي وتتكون قيمه واجتاهاته ,ويتعلم
االن�ضباط الذاتي واخلارجي وتتاح له فر�ص التعبري عن الذات
وحتمل امل�س�ؤولية.
ويرتبط النمو ال�سليم للفرد يف �أ�رسته ارتباط ًا وثيق ًا ب�أ�ساليب
التفاعل والتعامل ال�سائدة يف الأ�رسة مما ي�شكل مناخ ًا �أ�رسي ًا �إما
مرتابط ًا �أو مت�صدع ًا ت�شوبه ا�ضطرابات عالئقية (العلمي.)2015 ،
ثم ،ف�إن نوع التفاعالت ال�سائدة داخل الأ�رسة وخا�صة بني
ومن ّ
الزوجني يعد ذو �أهمية كبرية يف خلق جو �صالح للنمو ال�سليم
للأبناء من الناحية النف�سية حتى يت�سنى لهم فيما بعد �أن ي�ؤدوا
�أدوارهم يف احلياة على �أكمل وجه ,و�أن يقيموا فيما بينهم �أ�رس تنعم
بالتوافق ،يف حني ينعك�س املناخ الأ�رسي غري ال�سوي على الأبناء،
في�ؤدي �إيل عدم اتزان �شخ�صيتهم و�سوء تكيفهم االنفعايل وانعدام
ثقتهم ،مما ي�ؤثر يف قدراتهم املختلفة كاتخاذ القرارات احلكيمة
(خ�رض.)2004 ،
وقد �أ�شار �أمني (� )1993إىل �أن �ضعف العالقات الأ�رسية
وانهيار الروابط بني الزوج والزوجة والأبناء وافتقاد احلب بينهم يعد
من �أهم الأ�سباب امل�ؤدية �إىل الت�أثري ال�سلبي يف الأبناء كاالنحراف
والت�أخر الدرا�سي� ،إذ حتول البيوت املت�صدعة دون �إ�شباع حاجاتهم
الأ�سا�سية مثل احلاجة �إىل احلب واحلاجة �إىل ال�شعور بالأمن.
ومن جانب �آخر ،ف�إن العامل اليوم ي�شهد تطوراً هائ ًال يف
تكنولوجيا االت�صال وتبادل املعلومات نتج عنها و�سائل الكرتونية
حديثة يف التوا�صل االجتماعي عملت على تقريب امل�سافات وربط
�أجزاء العامل املرتامية الأطراف بف�ضائها االلكرتوين االفرتا�ضي
الوا�سع ،وم ّهدت الطريق حلدوث تغيري يف عالقات النا�س االجتماعية
و�أ�شكال تفاعلهم و�أ�ساليب توا�صلهم.
وتعترب مواقع التوا�صل االجتماعي هي الأكرث انت�شاراً
على �شبكة الإنرتنت ملا متتلكه من خ�صائ�ص متيزها عن املواقع
االلكرتونية الأخرى ،مما �شجع مت�صفحي الإنرتنت من كافة �أنحاء
العامل على الإقبال املتزايد عليها بالرغم من االنتقادات ال�شديدة
التي تتعر�ض لها ال�شبكات االجتماعية على الدوام ،ومن تلك
االنتقادات الت�أثري ال�سلبي واملبا�رش على املجتمع الأ�رسي وتفككه
(املن�صور.)2012 ،
وتعرف مواقع التوا�صل االجتماعي ( )Social Networkب�أنها
ّ
منظومة من ال�شبكات االلكرتونية ،التي ت�سمح للم�شرتك فيها ب�إن�شاء
مواقع خا�صة به ،ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي الكرتوين
مع �أع�ضاء �آخرين لديهم االهتمامات والهوايات نف�سها (را�ضي،
) 2003
وتتميز مواقع التوا�صل االجتماعي عن غريها من املواقع يف
ال�شبكة العنكبوتية بعدة مميزات من �أبرزها :
 �إن هدف املواقع االجتماعية �إيجاد جو من التوا�صل يف
جمتمع افرتا�ضي تقني ،يجمع جمموعة من الأ�شخا�ص من مناطق
ودول خمتلفة على موقع واحد تختلف وجهاتهم وم�ستوياتهم
و�ألوانهم ،وتتفق لغتهم التقنية .
 �إن االجتماع يكون على وحدة الهدف �سواء التعارف �أو

التعاون �أو الت�شاور �أو ملجرد الرتفيه فقط �أو تكوين عالقات جديدة
حب اال�ستطالع واالكت�شاف .
�أو ّ
 �إن ال�شخ�ص يف هذا املجتمع ع�ضو فاعل� ،أي �أ ّنه ير�سل
وي�ستقبل ويقر�أ ويكتب وي�شارك وي�سمع ويتحدث ،فدوره هنا جتاوز
الدور ال�سلبي من اال�ستماع واالطالع فقط ،ودور �صاحب املوقع
( )administrationيف هذه ال�شبكات دور الرقيب فقط� ،أي االطالع
وحماولة توجيه املوقع للتوا�صل الإيجابي )Russell, 2014(.
 �إن التوا�صل يح�صل ب�شكل فوري ب�رصف النظر عن مكان
املر�سل �أو امل�ستقبل ،فمواقع التوا�صل االجتماعي عرب االنرتنت �ألغت
احلواجز الزمانية كما �ألغت احلواجز املكانية ،ومكنت من احل�صول
على الأخبار واملعلومات وهي ال تزال �ساخنة من م�صادرها
املبا�رشة (بادي�س.)2008 ،
من خالل الرجوع �إىل مواقع البحث فقد الحظ الباحث �أن
هناك عدداً قلي ًال من الدرا�سات التي لها �صلة مبو�ضوع الدرا�سة
احلايل ،ومن تلك الدرا�سات درا�سة بوهالل ( )2016التي هدفت
�إىل معرفة ت�أثري ا�ستخدام �شبكة االنرتنت على العالقات الأ�رسية
اجلزائرية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من (� )20أ�رسة ت�شتمل على
( )60فرداً ،وقد جرى اختيار العينة بطريقة ق�صدية من مدينة تب�سة
يف اجلزائر ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن االنرتنت له دور كبري يف
حياة الأ�رسة اليومية وله �أهمية بالغة من حيث مت�ضية وقت الفراغ،
كما �أظهرت النتائج �أن الأبناء مي�ضون معظم وقتهم يف الدرد�شة
على مواقع التوا�صل االجتماعي مما �أدى �إىل العزلة وتقليل احلوار
مع �آبائهم وتفكك الروابط الأ�رسية ،كما �أظهرت النتائج �أن االنرتنت
�أدى �إىل ات�ساع الفجوة بني الزوجني� ،إذ �أ�صبح كل واحد منهم له
ح�ساب خا�ص على مواقع التوا�صل االجتماعي وين�شغل عن الطرف
الآخر.
و�أجرت نعي�سة ( )2014درا�سة هدفت �إىل تعرف العالقة بني
الرتدد على مواقع التوا�صل االجتماعي وبني امل�شكالت االجتماعية
لدى عينة من طلبة كلية الرتبية بجامعة دم�شق ،وقد تكونت عينة
البحث من ( )440طالب ًا وطالبة يف كلية الرتبية بجامعة دم�شق.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �شيوع عدد من امل�شكالت االجتماعية لدى
الطلبة اجلامعيني نتيجة ا�ستخدامهم �شبكات التوا�صل االجتماعي
منها امل�شكالت الأ�رسية الوالدية.
كما �أجرى ال�شهري ( )2013درا�سة هدفت �إىل تعرف �أثر
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل الإلكرتونية (الفي�سبوك والتويرت) يف
العالقات االجتماعية .ومن �أجل حتقيق هدف الدرا�سة مت اعتماد
منهج امل�سح االجتماعي وا�ستخدمت الدرا�سة �أداة اال�ستبيان جلمع
البيانات� ،إذ جرى تطبيق البحث يف جامعة امللك عبد العزيز على
عينة مكونة من ( )150طالبة مت اختيارهن بطريقة ق�صدية .وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن قلة التفاعل الأ�رسي يعد �أحد �أهم الآثار
ال�سلبية ال�ستخدام الفي�سبوك والتويرت.
و�أجرى مي�شيل ( )Mecheel, 2010درا�سة هدفت �إىل تعرف �أثر
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي على العالقات االجتماعية،
وقد طبقت الدرا�سة على عينة بلغ عددها (� )1600شاب من
م�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي يف بريطانيا ،وقد �أظهرت
النتائج �أن �أكرث من ن�صف الأ�شخا�ص البالغني الذين ي�ستخدمون
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�شبكات التوا�صل االجتماعي قد �أ�شاروا �إىل �أنهم يق�ضون وقت ًا �أطول مشكلة الدراسة وأسئلتها:

على �شبكة االنرتنت من ذلك الوقت الذي ي ْق�ضونه مع �أفراد �أ�رسهم
ومع �أ�صدقائهم احلقيقيني.

و�أجرت العوي�ضي ( )2004درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أثر
ا�ستخدام االنرتنت يف العالقات الأ�رسية بني �أفراد الأ�رسة ال�سعودية
يف حمافظة جدة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من (� )200أ�رسة يف
حمافظة جدة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ت�أثري ا�ستخدام االنرتنت
على العالقات الأ�رسية بني �أفراد الأ�رس يف جمتمع الدرا�سة حمدود
وب�سيط.
وكذلك فقد �أجرى كراوت والندمارك وباتر�سون وكي�سلري
وموكوبدهياي و�شريل�س (;Kraut; Lundmark; Patterson
 )Kiesler; Mukopadhyay& Scherlis, 1998درا�سة هدفت �إىل
معرفة الت�أثريات النف�سية واالجتماعية ال�ستخدام االنرتنت يف �أفراد
الأ�رسة ،وقد كانت هذه الدرا�سة طولية �أجريت على ( )169فرداً من
(� )73أ�رسة يف املجتمع الأمريكي خالل ال�سنة الأوىل والثانية من
ا�ستخدامهم لالنرتنت ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن اال�ستخدام
املتوا�صل لالنرتنت جنم عنه تراجع يف ات�صال �أفراد عينة الدرا�سة
مع �أ�رسهم ،وتراجع يف ن�شاطاتهم االجتماعية مع حميطهم
االجتماعي ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة بني طول مدة
اال�ستخدام لالنرتنت وبني �شعور �أفراد العينة بالك�آبة والوحدة.
ويالحظ من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ب�شقيها
العربي والأجنبي الأمور التالية:
 ت�شابهت الدرا�سة احلالية من حيث الهدف مع عدد من
الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة مي�شيل ( ،)Mecheel, 2010ودرا�سة
ال�شهري (.)2013
 ت�شابهت الدرا�سة احلالية من حيث املنهج مع بع�ض
الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة بوهالل ( ،)2016ولكنها اختلفت
مع درا�سة كراوت وزمالئه ( )Kraut et al, 1998التي تندرج حتت
الدرا�سات الطولية ودرا�سة ال�شهري ( )2013التي ا�ستخدمت منهج
امل�سح االجتماعي.

نبعت م�شكلة الدرا�سة من خالل �إح�سا�س الباحث �أن العالقات
الأ�رسية تت�أثر بدرجة كبرية مبواقع التوا�صل االجتماعي التي �أ�صبح
ا�ستخدامها وا�سع النطاق ومتاح ب�شكل كبري جلميع �أفرد الأ�رسة،
وقد جرى الت�أكد من �صدق �إح�سا�س الباحث من خالل �إجراء درا�سة
ا�ستطالعية �شملت عدداً من �أولياء الأمور واملعلمني والطالب بلغ
عددهم ( )40فرداً من منطقة الباحة ،كما مت الت�أكد من وجود
حاجة لإجراء مثل هذه الدرا�سة من خالل الرجوع �إىل الأدب النظري
والدرا�سات ال�سابقة التي �أ�شارت �إىل �أهمية �إجراء مثل هذه الدرا�سات
لتوعية الأ�رسة وحمايتها من التفكك والعنف الأ�رسي الذي ميكن �أن
يحدث لها نتيجة اال�ستخدام غري الواعي ملواقع التوا�صل االجتماعي،
ومن هذه الدرا�سات درا�سة العوي�ضي ( .)2004ويف �ضوء ذلك ،ف�إن
م�شكلة الدرا�سة تتحدد من خالل ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
◄◄ما مدى ت�أثري مواقع التوا�صل االجتماعي على العالقات
الأ�رسية من وجهة نظر طالب كلية العلوم والآداب باملخواة؟ ويتفرع
عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:
 ما الأ�سباب التي تدعو �أفراد الأ�رسة ال�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي من وجهة نظر طالب كلية العلوم والآداب
باملخواة؟
 ما الآثار االيجابية ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي
على العالقات الأ�رسية من وجهة نظر طالب كلية العلوم والآداب
باملخواة؟
 ما الآثار ال�سلبية ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي
على العالقات الأ�رسية من وجهة نظر طالب كلية العلوم والآداب
باملخواة ؟
 هل يختلف �أثر ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي على
العالقات الأ�رسية باختالف التخ�ص�ص الدرا�سي للطالب (علمي/
�أدبي)؟
 هل يختلف �أثر ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي على
العالقات الأ�رسية باختالف امل�ستوى الدرا�سي للطالب (�سنة �أوىل/
�سنة رابعة)؟

 ت�شابهت الدرا�سة احلالية من حيث عينة الدرا�سة مع

درا�ستي نعي�سة ( )2014وال�شهري ( )2013يف االعتماد على طلبة أهداف الدراسة:

اجلامعة ،ولكنها اختلفت مع درا�سة مي�شيل (،)Mecheel, 2010
ودرا�سة العوي�ضي ( ،)2004ودرا�سة بوهالل ( )2016التي مل
تعتمد على طلبة اجلامعة يف تكوين عينة الدرا�سة.
 �أظهرت نتائج الدرا�سات ال�سابقة �أن اال�ستخدام املتوا�صل
للإنرتنت ومواقع التوا�صل االجتماعي له ت�أثري �سلبي يف التفاعل
الأ�رسي وله دور يف ظهور امل�شكالت الأ�رسية ،ومن هذه الدرا�سات:
درا�سة نعي�سة ( ،)2014ودرا�سة ال�شهري ( ،)2013ودرا�سة بوهالل
( )2016ودرا�سة مي�شيل (.)Mecheel, 2010
 ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء ت�صور
للمنهجية التي �سيتبعها واخلطوات التي �سي�سري عليها يف �إجراء هذه
الدرا�سة.
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 الك�شف عن الأ�سباب التي تدعو �أفراد الأ�رسة ال�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي من وجهة نظر طالب كلية العلوم
والآداب باملخواة.
 تعرف الآثار االيجابية ال�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي على العالقات الأ�رسية من وجهة نظر طالب كلية العلوم
والآداب باملخواة.
 تعرف الآثار ال�سلبية ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي
على العالقات الأ�رسية من وجهة نظر طالب كلية العلوم والآداب
باملخواة.
 الك�شف عن �أثر ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي على
العالقات الأ�رسية تبع ًا الختالف التخ�ص�ص الدرا�سي للطالب.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

 الك�شف عن �أثر ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي على
العالقات الأ�رسية تبع ًا الختالف امل�ستوى الدرا�سي للطالب.

أهمية الدراسة:
 �أهمية املو�ضوع الذي تتناوله الدرا�سة احلالية وهو “
العالقات الأ�رسية” التي تعد مبثابة حجر الأ�سا�س يف تن�شئة الأبناء
تن�شئة �سوية ،و�إعداد جيل قادر على خدمة جمتمعه وحماية وطنه.
 تركيز الدرا�سة احلالية على مواقع التوا�صل االجتماعي
التي �أ�صبح ا�ستخدامها وا�سع االنت�شار وت�أثريها �شديد اخلطورة يف
العالقات الأ�رسية والتما�سك الأ�رسي.
 تركيز الدرا�سة احلالية على املرحلة اجلامعية التي تعد
من �أهم املراحل التعليمية لأنها متثل مرحلة �إعداد وتهيئة للطالب
لالنتفال للحياة العملية ،كما �أنها متثل مرحلة مهمة من مراحل
النمو املعريف واالنفعايل واالجتماعي.
 قد ت�ساعد هذه الدرا�سة يف �إعداد وتطوير املناهج
واملقررات الدرا�سية بطريقة تراعي تنمية العالقات الأ�رسية
الإيجابية وتبني املخاطر التى تعود على املجتمع نتيجة التفكك
والعنف الأ�رسي.
حـدود الدراسة:
 حدود ب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على طالب البكالوري�س
يف كلية العلوم والآداب باملخواة.
 حدود زمنية :جرى تطبيق الدرا�سة يف الف�صل الثاين من
العام الدرا�سي (2018/ 2017م).
 حدود مكانية :جرى تطبيق هذه الدرا�سة يف حمافظة
املخواة باململكة العربية ال�سعودية.
 حدود مو�ضوعية :اقت�رصت الدرا�سة على تعرف ت�أثري
مواقع التوا�صل االجتماعي على العالقات الأ�رسية ،كما حتددت
نتائج الدرا�سة بالعينة والأدوات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.

مصطلحات الدراسة:
تعرف العالقات الأ�رسية على �أنها
 العالقات الأ�رسيةّ :
التفاعل املتبادل الذي ي�ستمر فرتة طويلة بني �أع�ضاء الأ�رسة من
خالل االت�صال وتبادل احلقوق والواجبات فيما بني الأب والأم من
ناحية ،وبينهما وبني �أبنائهما من ناحية ،وبني الأبناء بع�ضهم
ببع�ض من ناحية �أخرى (العوي�ضي .)2004،وتعرف العالقات
الأ�رسية �إجرائي ًا ب�أنها عملية تفاعلية تتم بني �أفراد الأ�رسة التي
يجمعها منزل واحد يف �ضوء الأدوار املنوطة بكل فرد منها وما
يرتتب على هذه الأدوار من حقوق وواجبات يقوم بها الفرد جتاه
الأفراد الآخرين يف الأ�رسة.
 مواقع التوا�صل االجتماعي :هي عبارة عن جمموعة من
املواقع على �شبكة االنرتنت تتيح التوا�صل بني الأفراد يف بيئة
افرتا�ضية الكرتونية  )Prell, 2012(.وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها مواقع
الكرتونية �أن�شئت من خالل �شبكة االنرتنت بهدف ت�سهيل التوا�صل
بني امل�ستخدمني لهذه املواقع واخت�صار الكثري من الوقت واجلهد
وامل�سافة ،ومن �أبرز هذ املواقع :الفي�سبوك ،التويرت ،الوات�ساب،

ال�سناب �شات ،االن�ستغرام.
 طالب كلية العلوم والآداب باملخواة :هم الطالب الذين
يدر�سون يف مرحلة البكالوري�س يف كلية العلوم والآداب باملخواة
التابعة جلامعة الباحة يف اململكة العربية ال�سعودية وامل�سجلني
خالل الف�صل الثاين من العام الدرا�سي (2018/ 2017م).

طريقة الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
جرى تنفيذ هذه الدرا�سة با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي
ملالءمته لأهداف الدرا�سة.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من طالب كلية العلوم والآداب باملخواة
التابعة جلامعة الباحة للعام اجلامعي (2018 /2017م) ،والبالغ
عددهم ( )1365طالب ًا ح�سب �إح�صائيات عمادة القبول والت�سجيل
بجامعة الباحة.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )200طالب من طالب كلية العلوم
والآداب باملخواة مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية خالل الف�صل
الدرا�سي الثاين2018 /م.
أداة الدراسة:
تكونت �أداة الدرا�سة من ا�ستبانة قام الباحث ب�إعدادها من
خالل الرجوع للأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة واملقايي�س
واال�ستبانات ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،ومن ذلك
درا�سة بوهالل ( ،)2016ودرا�سة نعي�سة ( ،)2014ودرا�سة ال�شهري
( ،)2013ودرا�سة �ساري ( ،)2008ودرا�سة العوي�ضي ( .)2004وقد
تكونت اال�سنتبانة من ثالث حماور هي:
 املحور الأول :الأ�سباب التي تدعو �أفراد الأ�رسة ال�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي.
 املحور الثاين :الأثار الإيجابية ال�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي على العالقات الأ�رسية.
 املحور الثالث :الأثار ال�سلبية ال�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي على العالقات الأ�رسية.
وصف االستبانة:
تكونت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية من ( )37فقرة موزعة
ّ
على املحاور الثالثة �سابقة الذكر (املحور الأول 13 :فقرة /املحور
الثاين 11:فقرة /املحور الثالث 13 :فقرة).
صدق االستبانة:
جرى التحقق من �صدق اال�ستبانة من خالل ما ي�أتي:
 .أال�صدق الظاهري :مت عر�ض اال�ستبانة على ( )10حمكمني
من �أع�ضاء هيئة التدري�س ذوي اخلربة واالخت�صا�ص بجامعة
الباحة ،وذلك لإبداء مالحظاتهم حول منا�سبة اال�ستبانة للغر�ض
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الذي �أعدت من �أجله وانتماء الفقرات للمحاور التي تندرج حتتها،
والت�أكد من و�ضوح الفقرات و�سالمة �صياغتها اللغوية .وقد قام
الباحث ب�إجراء التعديالت التي اقرتحها املحكمون ،واعتمد على
�أن موافقة املحكمني على فقرات املقيا�س بن�سبة ( )% 80يع ّد
م�ؤ�رشاً العتماد هذه الفقرات و�صالحيتها للغر�ض الذي �أعدت من
�أجله .ويف �ضوء مالحظات املحكمني وتعديالتهم فقد �أ�صبح عدد
فقرات اال�ستبانة ( )36فقرة موزعة بالت�ساوي على املحاور الثالثة
لال�ستبانة ،حيث ي�ضم كل حمور ( )12فقرة.

.ب�صدق االت�ساق الداخلي :ال�ستخراج �صدق االت�ساق الداخلي
قام الباحث بتطبيق اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية بلغ عددها
( )25طالب ًا من خارج �أفراد عينة الدرا�سة ،وقد ُح�سِ َب �صدق االت�ساق
الداخلي من خالل طريقتنب:
الطريقة الأوىل :جرى ح�ساب معامل ارتباط فقرات اال�ستبانة
مع املحور الذي تنتمي �إليه ،وقد كانت معامالت االرتباط دالة
�إح�صائياً ،كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل رقم (:)1

الجدول ()1
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمحور التابعة له

املحور الأول

املحور الثاين

املحور الثالث

الأ�سباب التي تدعو �أفراد الأ�رسة
ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي

الآثار الإيجابية ال�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي على العالقات الأ�رسية

الآثار الإيجابية ال�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي على العالقات الأ�رسية

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

1

.68

.05

13

.74

.05

25

.82

.05

2

.65

.05

14

.84

.05

26

.79

.05

3

.83

.05

15

.53

.05

27

.71

.05

4

.58

.05

16

.62

.05

28

.74

.05

5

.73

.05

17

.77

.05

29

.58

.05

6

.80

.05

18

.72

.05

30

.62

.05

7

.62

.05

19

.68

.05

31

.69

.05

8

.70

.05

20

.71

.05

32

.57

.05

9

.57

.05

21

.75

.05

33

.73

.05

10

.69

.05

22

.68

.05

34

.77

.05

11

.76

.05

23

.80

.05

35

.68

.05

12

.82

.05

24

.59

.05

36

.81

.05

** دالة عند مستوى داللة .05

يالحظ من خالل اجلدول رقم ( )1ب�أن معامالت ارتباط
الفقرات مع املحور الذي تنتمي �إليه تراوحت بني (،) .84 - .53
وقد كانت هذه املعامالت جميع ًا دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
(  ،) .05وهذا يعني �أن اال�ستبانة تتمتع مب�ستوى منا�سب من �صدق
االت�ساق الداخلي مما يجعلها �صاحلة للتطبيق على عينة الدرا�سة
احلالية .وعليه ،ف�إن اال�ستبانة ب�صورتها النهائية تكونت من ()36
فقرة.
ثبات االستبانة:
جرى التحقق من ثبات اال�ستبانة من خالل ا�ستخدام معادلة
الثبات كرونباخ �ألفا ،وطريقة �إعادة تطبيق املقيا�س بعد ا�سبوعني
من التطبيق الأول� ،إذ قام الباحث بتطبيق املقيا�س على عينة من
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خارج �أفراد عينة الدرا�سة بلغ عددها ( )25طالب ًا من طلبة كلية
العلوم والآداب باملخواة ،وقد كانت النتائج كما هو مو�ضح يف
اجلدول التايل رقم (:)2
جدول ()2
معامل ثبات االستبانة ومحاورها بطريقة معادلة كرونباخ الفا وإعادة التطبيق

حماور اال�ستبانة

كرونباخ
الفا

�إعادة
التطبيق

املحور الأول :الأ�سباب التي تدعو �أفراد الأ�رسة ال�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي.

.93

.85

املحور الثاين :الآثار الإيجابية ال�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي على العالقات الأ�رسية.

.88

.86

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

حماور اال�ستبانة

كرونباخ
الفا

�إعادة
التطبيق

املحور الثالث :الآثار ال�سلبية ال�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي على العالقات الأ�رسية.

.90

.90

الثبات الكلي

.95

.91

جدول()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول األسباب
التي تدعو أفراد األسرة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي

الرتبة

الرقم
ااملت�سل�سل

2

1

4

2

تكوين ال�صداقات

9

3

ال�شعور بالوحدة

3

4

1

5

5

6

يت�ضح من اجلدول (� )2أن معامل الثبات الكلي لال�ستبانة
بلغ با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ( ،) .95وتراوحت معامالت
الثبات ملحاور اال�ستبانة بني ( ،) .93 – .88ومن خالل ا�ستخدام
طريقة �إعادة التطبيق بلغ معامل الثبات الكلي لال�ستبانة (،) .91
وتراوحت معامالت الثبات ملحاور اال�ستبانة بني (،) .90 – .85
وتعترب هذه القيم م�ؤ�رش على متتع اال�ستبانة مبعامل ثبات منا�سب
لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.

مواكبة تكنولوجيا
الع�رص
التعرف على �أخبار
الأ�صدقاء والأقارب
التعبري عن الآراء
وطرح الأفكار

تصحيح االستبانة:
تكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية بعد �إجراء عمليات
ّ
ال�صدق والثبات لها من ( )36فقرة على �سلم �إجابة خما�سي التدريج:
(موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق ب�شدة) ،و�أعطيت
لها الأوزان الآتية ( )1 , 2 , 3 , 4 , 5على التوايل ،وجرى ت�صحيح
اال�ستبانة من خالل اجلمع الب�سيط لدرجات الطالب على كل فقرة من
فقرات اال�ستبانة .وقد جرى حتويل الدرجات بحيث تنح�رص بني (1
  )5درجات ،وقد �أعطيت الأوزان التالية لتحديد درجة ت�أثري مواقعالتوا�صل االجتماعي على العالقات الأ�رسية:
 الدرجة املنخف�ضة جداً من 1.80 – 1
 الدرجة املنخف�ضة من 2.60, – 1.81
 الدرجة املتو�سطة من 3.40 –2.61
 الدرجة املرتفعة من 4.20 – 3.41
 الدرجة املرتفعة جداً من 5 – 4.21
املعاجلة اإلحصائية:
متت املعاجلة الإح�صائية من خالل ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومعامالت االرتباط وا�ستخدام
اختبار (ت).
النتائج واملناقشة:
نتائج �س�ؤال الدرا�سة الأول ومناق�شتها:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول الذي ين�ص على :ما الأ�سباب
التي تدعو �أفراد الأ�رسة ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي من
وجهة نظر طالب كلية العلوم والآداب باملخواة؟ جرى ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد عينة
الدرا�سة على املحور الأول اخلا�ص بالأ�سباب التي تدعو �أفراد
بت الفقرات يف
الأ�رسة ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي ،وقد ُر ّت ْ
وجرى و�ضع
هذا املحور ترتيب ًا تنازلي ًا وفق ًا للمتو�سطات احل�سابية،
ّ
التقدير املنا�سب ملتو�سط ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على كل
فقرة ،وقد كانت النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل رقم (:)3

�أ�سباب ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي
الت�سلية والرتفيه
وق�ضاء وقت الفراغ

احل�صول على مزيد من
املعلومات واخلربات
يف جمال التخ�ص�ص

8

7

10

8

7

9

12

10

11

11

�إيجاد حلول للم�شكالت

6

12

التباهي بني الأقارب
والأ�صدقاء

التعرف على ثقافات
الآخرين
متابعة الأحداث
اليومية
البحث عن عالقات مع
اجلن�س الآخر

املتو�سط العام

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

4.67

.75

4.18

.81

مرتفع

3.11

.77

متو�سط

4.40

.85

4.75

.69

4.15

.69

التقدير
مرتفع
جداً

مرتفع
جداً
مرتفع
جداً
مرتفع

3.15

.55

متو�سط

3.08

.64

متو�سط

3.89

.73

مرتفع

1.92

.63

منخف�ض

2.48

.58

منخف�ض

4.10

.82

مرتفع

3.66

.87

مرتفع

يالحظ من خالل ا�ستعرا�ض النتائج الواردة يف اجلدول رقم
(� )3أن املتو�سط العام ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول الأ�سباب
التي تدعو �أفراد الأ�رسة ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي جاء
بدرجة مرتفعة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.66بانحراف معياري
( ،) .87وهذا يعني �أن هناك اتفاق ًا بدرجة مرتفعة بني �أفراد عينة
الدرا�سة حول الأ�سباب املتعلقة با�ستخدام �أفراد الأ�رسة ملواقع
التوا�صل االجتماعي .ويالحظ من خالل النتائج الواردة يف اجلدول
(� )3أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
حول الأ�سباب التي تدعو �أفراد الأ�رسة ال�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي تراوحت بني ( ،)4.75 - 1.92وت�شري هذه النتيجة
�إىل وجود تفاوت يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول الأ�سباب
التي تدعو �أفراد الأ�رسة ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي ،وقد
كان �أعلى متو�سط ح�سابي للفقرة رقم (( :)5التعرف على �أخبار
الأ�صدقاء والأقارب)� ،إذ بلغ متو�سطها احل�سابي ( )4.75بانحراف
معياري ( ،) .69وقد كان م�ستوى ا�ستجابات الطلبة على هذه الفقرة
مرتفع ًا جداً ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن �أفراد الأ�رسة مييلون
ب�شكل عام �إىل متابعة �أخبار من يهمهم �أمرهم كالأ�صدقاء والأقارب
واملعارف �أو ًال ب�أول لالطمئنان عليهم ومعرفة �أخر امل�ستجدات
لديهم ،ومما ال�شك فيه �أن مواقع التوا�صل االجتماعي كالوات�ساب
والفي�سبوك والتويرت � ...إلخ تتيح لأفراد الأ�رسة هذه اخلدمة بكل ي�رس
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تأثير مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية
من وجهة نظر طالب كلية العلوم واآلداب باخملواة (جامعة الباحة)

د .لؤي حسن أبو لطيفة

و�سهولة ،وتخت�رص الكثري من الوقت واجلهد ،وتعمل على تقريب
امل�سافات ال �سيما و�أن الأ�شخا�ص املهمني لأفراد الأ�رسة قد يكونوا
م�سافرين وموجودين يف �أماكن بعيدة .ومن هنا فقد جاءت ا�ستجابة
�أفراد عينة الدرا�سة على هذه الفقرة مرتفعة .وتتفق هذه النتيجة
مع درا�سة ال�شهري ( )2013التي �أظهرت نتائجها �أن �أغلب �أفراد
عينة الدرا�سة من الطالبات ي�ستخدمن مواقع التو�صل االجتماعي
وخ�صو�ص ًا الفي�سبوك والتويرت للتوا�صل مع ال�صديقات وتعزيز
عالقات ال�صداقة ،وت�سهيل التوا�صل مع الأقارب البعيدين مكانياً.
ويت�ضح من اجلدول (� )3أن الفقرة رقم (( : )1الت�سلية والرتفيه
وق�ضاء وقت الفراغ) ،جاءت يف املرتبة الثانية من حيث ارتفاع
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة عليها ،فقد بلغ متو�سطها احل�سابي
( )4.67بانحراف معياري ( ،) .75وهذه النتيجة تعني �أن عدداً
كبرياً جداً من �أفراد عينة الدرا�سة ي�ؤيدون �أن �أفراد الأ�رسة ي�ستخدمون
مواقع التوا�صل االجتماعي من �أجل الت�سلية والرتفيه وق�ضاء وقت
الفراغ ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة العوي�ضي ( )2004التي
�أ�شارت نتائجها �إىل �أن الأ�سباب التي تدفع �أفراد الأ�رس املبحوثة
الرتياد �شبكة االنرتنت ومواقع التوا�صل االجتماعي تعود بدرجة
كبرية �إىل الت�سلية والرتفيه.
ويت�ضح من اجلدول (� )3أن الفقرة رقم (( :)4مواكبة تكنولوجيا
الع�رص) ،جاءت يف املرتبة الثالثة من حيث ارتفاع ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة عليها� ،إذ بلغ متو�سطها احل�سابي ( )4.40بانحراف
معياري ( ،) .85وهذه النتيجة تعني �أن عددا كبريا جداً من �أفراد
عينة الدرا�سة ي�ؤيدون �أن �أفراد الأ�رسة ي�ستخدمون مواقع التوا�صل
االجتماعي من �أجل تكنولوجيا الع�رص ،ويعزو الباحث هذه النتيجة
�إىل �أن التقنيات التكنولوجية وما �أفرزته من مواقع توا�صل
اجتماعي تنت�رش ب�شكل كبري على �شبكة االنرتنت وقد متكنت من
دخول كل بيت والو�صول �إىل كل فرد من �أفراد الأ�رسة �صغرياً كان
�أو كبرياً ،وبالتايل �أ�صبح �أمراً �رضوري ًا مل�سايرة التقدم التكنولوجي
وعدم التخلف عنه .وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة عن درا�سة ال�شهري
(� )2013إذ �أظهرت نتائجها �أن ( )% 45من �أفراد عينة الدرا�سة
ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك والتويرت) من
�أجل مواكبة التقدم التكنولوجي يف حني �أن ( )% 55مل ي�ستخدموا
هذه املواقع لأجل م�سايرة التقدم التكنولوجي.
ويت�ضح من اجلدول (� )3أن الفقرة رقم (( :)2تكوين
ال�صداقات) ،جاءت يف املرتبة الرابعة وبدرجة مرتفعة ،حيث
بلغ متو�سطها احل�سابي ( )4.18بانحراف معياري ( ،) .81وهذه
النتيجة تعني �أن عددا كبريا من �أفراد عينة الدرا�سة ي�ؤيدون �أن �أفراد
الأ�رسة ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي من �أجل مواكبة
تكوين ال�صداقات ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة بوهالل ()2016
التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن ن�سبة كبرية من �أفراد عينة الدرا�سة
ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي من �أجل تكوين عالقات
�صداقة ،كما تتفق مع درا�سة ال�شهري ( )2013التي �أ�شارت �إىل �أن
�أفراد عينة الدرا�سة ا�ستفادوا من مواقع الفي�سبوك والتويرت يف البحث
عن �صداقات جديدة ،ولكنها اختلفت مع درا�سة العوي�ضي ()2004
التي �أظهرت نتائجها �أن ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي من
�أجل تكوين ال�صداقات جاء بدرجة غري مرتفعة.
ويت�ضح من اجلدول (� )3أن الفقرة رقم (( :)6التعبري عن الآراء
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وطرح الأفكار) ،جاءت يف املرتبة اخلام�سة وبدرجة مرتفعة ،حيث
بلغ متو�سطها احل�سابي ( )4.15بانحراف معياري ( ،) .69وهذه
النتيجة تعني �أن عددا كبريا من ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ت�ؤيد
�أن �أفراد الأ�رسة ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي للتعبري
عن �آرائهم وطرح �أفكارهم ،وقد يرجع ذلك �إىل �أن مواقع التوا�صل
االجتماعي ت�س ّهل للم�ستخدمني التعبري عن �آرائهم التي ال ي�ستطيعون
التعبري عنها �رصاحة �أمام الآخرين دون قيود �أو رقابة ،ال �سيما و�أن
معظم م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي ي�شرتكون فيها ب�أ�سماء
م�ستعارة غري حقيقية .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ال�شهري
( )2013التي كان من �أهم نتائجها �أن من �أقوى الأ�سباب التي
تدفع الطالبات �إىل ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك
والتويرت) �سهولة التعبري عن �آرائهن واجتاهاتهن الفكرية التي ال
ي�ستطعن التعبري عنها �رصاحة يف املجتمع.
ويت�ضح من اجلدول (� )3أن الفقرة رقم (( :)12التباهي بني
الأقارب والأ�صدقاء) ،جاءت يف املرتبة ال�ساد�سة وبدرجة مرتفعة،
حيث بلغ متو�سطها احل�سابي ( )4.10بانحراف معياري (،) .82
وهذه النتيجة تعني �أن عددا كبريا من ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
ت�ؤيد �أن �أفراد الأ�رسة ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي
للتباهي بني الأقارب والأ�صدقاء ،وقد تعود هذه النتيجة �إىل �أن
ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يجعل �أفراد الأ�رسة ي�شعرون
ب�أنهم على درجة عالية من الرقي ومواكبة التطور مما يجعلهم
يتباهون بذلك بني �أ�صدقائهم و�أقاربهم.
ويت�ضح من اجلدول (� )3أن الفقرة رقم (( :)9متابعة الأحداث
اليومية) ،جاءت يف املرتبة ال�سابعة وبدرجة مرتفعة ،حيث بلغ
متو�سطها احل�سابي ( )3.89بانحراف معياري ( ،) .73وهذه
النتيجة تعني �أن عددا كبريا من ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ت�ؤيد
�أن �أفراد الأ�رسة ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي ملتابعة
الأحداث اليومية ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن مواقع التوا�صل
االجتماعي تتيح للم�ستخدمني احل�صول على الأحداث اليومية حملي ًا
وخارجي ًا ب�شكل �رسيع وفوري دون عناء �أو جهد ،فمواقع التوا�صل
االجتماعي تعد من �أهم الو�سائل الفعالة لنقل الأخبار والأحداث
اليومية التي جتري يف خمتلف بقاع العامل �أو ًال ب�أول.
ويت�ضح من اجلدول (� )3أن الفقرة رقم (( :)7احل�صول على
مزيد من املعلومات واخلربات يف جمال التخ�ص�ص �أو الدرا�سة)،
جاءت يف املرتبة الثامنة وبدرجة متو�سطة ،حيث بلغ متو�سطها
احل�سابي ( )3.15بانحراف معياري ( ،) .55وهذه النتيجة تعني
�أن عددا متو�سطا من ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ت�ؤيد �أن �أفراد
الأ�رسة ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي للح�صول على مزيد
من املعلومات واخلربات يف جمال التخ�ص�ص �أو الدرا�سة ،وهذه
النتيجة تدل على �أن هناك حاجة لتوعية �أفراد الأ�رسة ب�رضورة
ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي لأغرا�ض علمية ولأغرا�ض
تفيدهم يف �إثراء معلوماتهم وخرباتهم املتعلقة مبجال تخ�ص�صهم
�أو درا�ستهم.
و�أما ما يخ�ص الفقرة رقم (( :)3ال�شعور بالوحدة) ،فقد جاءت
يف املرتبة التا�سعة وبدرجة متو�سطة� ،إذ بلغ متو�سطها احل�سابي
( )3.11بانحراف معياري ( ،) .77وهذه النتيجة تعني �أن عددا
متو�سطا من ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ت�ؤيد �أن �أفراد الأ�رسة
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ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي ل�شعورهم بالوحدة .وقد
�أ�شارت درا�سة ال�شهري (� )2013إىل �أن ال�شعور بالوحدة مل يكن
�سبب ًا قوي ًا ال�شرتاك املبحوثات يف موقعي الفي�سبوك والتويرت.
و�أما بالن�سبة للفقرة رقم (( :)8التعرف على ثقافات الآخرين) ،فقد
جاءت يف املرتبة العا�رشة وبدرجة متو�سطة ،حيث بلغ متو�سطها
احل�سابي ( )3.08بانحراف معياري ( ،) .64وهذه النتيجة تعني
�أن عددا متو�سطا من ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ت�ؤيد �أن �أفراد
الأ�رسة ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي من �أجل تعرف
ثقافات الآخرين .وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة بوهالل ()2016
التي �أظهرت نتائجها �أن �أغلب �أفراد عينة الدرا�سة ي�ستخدمون مواقع
التوا�صل االجتماعي من �أجل تعرف ثقافات �أخرى.
ويت�ضح من اجلدول (� )3أن الفقرة رقم (�( :)11إيجاد حلول
للم�شكالت) ،جاءت يف املرتبة احلادية ع�رشة وبدرجة منخف�ضة،
حيث بلغ متو�سطها احل�سابي ( )2.48بانحراف معياري (،) .58
وهذه النتيجة تعني �أن عددا قليال من �أفراد عينة الدرا�سة ي�ؤيدون
�أن �أفراد الأ�رسة ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي من �أجل
�إيجاد حلول للم�شكالت ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة بوهالل
( )2016التي �أظهرت �أن ( )% 8من �أفراد عينة الدرا�سة ي�ستخدمون
مواقع التوا�صل االجتماعي لإيجاد حلول مل�شاكلهم .و�أما بالن�سبة
للفقرة رقم (( :)10البحث عن عالقات مع اجلن�س الآخر) ،فقد جاءت
يف املرتبة الثانية ع�رشة وبدرجة منخف�ضة ،حيث بلغ متو�سطها
احل�سابي ( )1.92بانحراف معياري ( ،) .63وهذه النتيجة تعني
�أن عددا قليال من ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ت�ؤيد �أن �أفراد
الأ�رسة ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي للبحث عن عالقات
مع اجلن�س الآخر .وميكن �أن تعود هذه النتيجة �إىل �أن طبيعة
التن�شئة الأ�رسية التي تركز على القيم الأخالقية والتم�سك بالعادات
والتقاليد الأ�صيلة جتعل �أفراد الأ�رسة ال ي�ستخدمون مواقع التوا�صل
االجتماعي من �أجل البحث عن عالقات مع اجلن�س الآخر.
نتائج سؤال الدراسة الثاني ومناقشتها:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين الذي ين�ص على :ما الآثار
االيجابية ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف العالقات
الأ�رسية من وجهة نظر طالب كلية العلوم والآداب باملخواة؟ جرى
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
�أفراد عينة الدرا�سة على املحور الثاين اخلا�ص بالآثار الإيجابية
ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي على العالقات الأ�رسية،
مت و�ضع الرتبة والتقدير املنا�سب ملتو�سط ا�ستجابات �أفراد عينة
و ّ
الدرا�سة على كل فقرة ،وقد كانت النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول
(:)4
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول اآلثار
اإليجابية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية

الرتبة

الرقم
املت�سل�سل

الآثار الإيجابية
ال�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التقدير

1

13

ت�سهل عملية التوا�صل
بني �أفراد الأ�رسة

4.90

.66

مرتفع
جداً

3

14

ت�ؤدي �إىل �إجناز
العديد من �أعمال
الأ�رسة

4.79

.58

مرتفع
جداً

الرتبة

الرقم
املت�سل�سل

5

15

7

16

6

17

4

18

8

19

10

20

12

21

9

22

2

23

11

24

املتو�سط العام

الآثار الإيجابية
ال�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي
ت�ساعد على متابعة
�أخبار �أفراد الأ�رسة
�أو ًال ب�أول
تخف�ض القلق على
�أفراد الأ�رسة
ت�شعر الأ�رسة باحلداثة
وم�سايرة الع�رص
تقرب امل�سافات
ّ
بني �أفراد الأ�رسة
وتخت�رص الكثري من
الوقت واجلهد.
ت�سهم يف حل
م�شكالت �أفراد الأ�رسة
تثقف الأ�رسة
ب�أ�ساليب التفاعل
ال�صحيح بني �أفرادها
تقدم مناذج يف
العالقات الأ�رسية
الناجحة
تعزز ثقة �أفراد الأ�رسة
ب�أنف�سهم وتخل�صهم
من ال�شعور باخلجل
تنمي قدرة �أفراد
الأ�رسة على التعبري
وطرح الأفكار
توعي �أفراد الأ�رسة
مبخاطر التفكك
الأ�رسي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التقدير

4.65

.72

مرتفع
جداً

4.12

.77

مرتفع

4.30

.56

مرتفع
جداً

4.66

.64

مرتفع
جداً

3.87

.80

مرتفع

3.32

.68

متو�سط

3.14

.62

متو�سط

3.75

.71

مرتفع

4.81

.59

مرتفع
جداً

3.25

.75

متو�سط

4.13

.78

مرتفع

يت�ضح من اجلدول (� )4أن هناك موافقة مرتفعة من �أفراد عينة
الدرا�سة حول الآثار الإيجابية ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي
يف العالقات الأ�رسية ،فقد بلغ املتو�سط العام ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة ( )4.13بانحراف معياري ( .) .78وقد تراوحت
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على هذا
املحور بني (� ) 4.90 - 3.14أي بني املتو�سط واملرتفع جداً ،وت�شري
هذه النتيجة �إىل تفاوت ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول الآثار
الإيجابية ملواقع التوا�صل االجتماعي على العالقات الأ�رسية.
وقد جاءت الفقرة رقم (( :)13ت�سهل عملية التوا�صل بني �أفراد
الأ�رسة) ،يف املرتبة الأوىل وبدرجة مرتفعة جداً� ،إذ بلغ متو�سطها
احل�سابي ( )4.90بانحراف معياري ( ،) .66وهذه النتيجة تعني
�أن هناك موافقة مرتفعة ب�شدة بني �أفراد عينة الدرا�سة على �أن
مواقع التوا�صل االجتماعي ت�سهل من عملية التوا�صل االجتماعي
بني �أفراد الأ�رسة ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن مواقع التوا�صل
االجتماعي متكّن �أفراد الأ�رسة من التوا�صل مع بع�ضهم يف �أي وقت
ويف �أي مكان ب�رسعة كبرية جداً دون احلاجة ملقابلة بع�ضهم
البع�ض وجه ًا لوجه.
وقد جاءت الفقرة رقم (( :)23تنمي قدرة �أفراد الأ�رسة على
التعبري وطرح الأفكار) يف املرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة جداً،
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حيث بلغ متو�سطها احل�سابي ( )81.4بانحراف معياري (.59
) ،وهذه النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة ب�شدة بني �أفراد
عينة الدرا�سة على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي تنمي قدرة �أفراد
الأ�رسة على التعبري وطرح الأفكار ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن مواقع
التوا�صل االجتماعي تتيح لهم حرية التعبري عن �آرائهم و�أفكارهم
دون فر�ض قيود �أو �رشوط �أو رقابة على ذلك.
وبالن�سبة للفقرة رقم (( :)14ت�ؤدي �إىل �إجناز العديد من
�أعمال الأ�رسة) فقد جاءت يف املرتبة الثالثة وبدرجة مرتفعة جداً،
�إذ بلغ متو�سطها احل�سابي ( ) .794بانحراف معياري ( ،) .58وهذه
النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة ب�شدة بني �أفراد عينة الدرا�سة
على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي ت�ؤدي �إىل �إجناز العديد من �أعمال
الأ�رسة .وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن مواقع التوا�صل االجتماعي تريح
�أفراد الأ�رسة من �رضورة االلتقاء ال�شخ�صي من �أجل التعرف على
احتياجات الأ�رسة ومتطلباتها وما هو بحاجة �إىل �إجناز من �أعمال
ومهام ،فمن خالل توا�صل �أفراد الأ�رسة عرب هذه املواقع ميكن
تعرف هذه االحتياجات واملتطلبات والأعمال و�إجنازها بكل ي�رس
و�سهولة دون احلاجة للعودة �إىل البيت وااللتقاء بالأ�رسة مما يرتتب
عليه حدوث الت�أخري يف �إجنازها.
(تقرب امل�سافات بني �أفراد
وقد جاءت الفقرة رقم (ّ :)18
الأ�رسة وتخت�رص الكثري من الوقت واجلهد) يف املرتبة الرابعة
وبدرجة مرتفعة جداً� ،إذ بلغ متو�سطها احل�سابي ( )4.66بانحراف
معياري ( ،) .64وهذه النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة ب�شدة
تقرب
بني �أفراد عينة الدرا�سة على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي ّ
امل�سافات بني �أفراد الأ�رسة وتخت�رص الكثري من الوقت واجلهد.
وميكن �أن ترد هذه النتيجة �إىل �أن مواقع التوا�صل االجتماعي تتيح
للأ�رسة التوا�صل مع �أفرادها يف �أي مكان يتواجدون فيه مهما كان
بعيداً ويف �أي بقعة من بقاع العامل املرتامية الأطراف ،فمواقع
التوا�صل االجتماعي جعلت من العامل الكبري قرية �صغرية ي�سهل
التوا�صل داخل �أرجائها.
وبالن�سبة للفقرة رقم(( :)15ت�ساعد على متابعة �أخبار �أفراد
الأ�رسة �أو ًال ب�أول) فقد جاءت يف املرتبة اخلام�سة وبدرجة مرتفعة
جداً ،حيث بلغ متو�سطها احل�سابي ( )4.65بانحراف معياري (.72
) ،وهذه النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة ب�شدة بني �أفراد عينة
الدرا�سة على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي ت�ساعد على متابعة
�أخبار �أفراد الأ�رسة �أو ًال ب�أول .وميكن �أن ترد هذه النتيجة �إىل �أن
�سهولة التوا�صل بني �أفراد الأ�رسة من خالل هذه املواقع و�رسعته
جعل الأ�رسة تتمكن من متابعة �أخبار كل فرد فيها �أو ًال ب�أول وب�شكل
فوري.
وقد جاءت الفقرة رقم (( :)17ت�شعر الأ�رسة باحلداثة وم�سايرة
الع�رص) يف املرتبة ال�ساد�سة وبدرجة مرتفعة جداً ،حيث بلغ
متو�سطها احل�سابي ( )4.30بانحراف معياري ( ،) .56وهذه النتيجة
تعني �أن هناك موافقة مرتفعة ب�شدة بني �أفراد عينة الدرا�سة على �أن
مواقع التوا�صل االجتماعي ُت�شعر الأ�رسة باحلداثة وم�سايرة الع�رص.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن مواقع التوا�صل االجتماعي
تعد من �أحدث التقنيات يف الوقت احلا�رض ،ومما ال �شك فيه� ،أن
ا�ستخدام �أفراد الأ�رسة لهذه املواقع يجعلهم ي�شعرون ب�أنهم يواكبون
التطورات التكنولوجية احلديثة و�أنهم لي�سوا مبتخلفني عن جماراة
77

التطورات والتغريات التي حت�صل يف الع�رص احلايل .وبالن�سبة للفقرة
رقم (( :)16تخف�ض القلق على �أفراد الأ�رسة) فقد جاءت يف املرتبة
ال�سابعة وبدرجة مرتفعة ،حيث بلغ متو�سطها احل�سابي ()4.12
بانحراف معياري ( ،) .77وهذه النتيجة تعني �أن هناك موافقة
مرتفعة بني �أفراد عينة الدرا�سة على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي
تخف�ض القلق على �أفراد الأ�رسة .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل
�أن مواقع التوا�صل االجتماعي �سهلت عملية التوا�صل بني �أفراد
الأ�رسة ومكنتهم من متابعة �أخبار بع�ضهم البع�ض واالطمئنان على
�أحوالهم �أو ًال ب�أول ،وهذا الأمر له دور يف تخفي�ض ن�سبة القلق على
�أفراد الأ�رسة.
وقد جاءت الفقرة رقم (( :)19ت�سهم يف حل م�شكالت �أفراد
الأ�رسة) يف املرتبة الثامنة وبدرجة مرتفعة ،حيث بلغ متو�سطها
احل�سابي ( )3.87بانحراف معياري ( ،) .80وهذه النتيجة تعني �أن
هناك موافقة مرتفعة بني �أفراد عينة الدرا�سة على �أن مواقع التوا�صل
االجتماعي ت�سهم يف حل م�شكالت �أفراد الأ�رسة .وميكن �أن ترد هذه
النتيجة �إىل �أن مواقع التوا�صل االجتماعي تتيح لأفراد الأ�رسة طرح
م�شكالتهم والتحاور فيما بينهم للو�صول �إىل حلول ناجعة لها ،كما
تتيح مواقع التوا�صل االجتماعي لأفراد الأ�رسة التوا�صل مع اخلرباء
وذوي االخت�صا�ص ملعاجلة امل�شكالت التي تعرت�ضهم يف حياتهم
اليومية .وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة بوهالل ( )2016التي
�أ�شارت �إىل �أن مواقع التوا�صل االجتماعي ميكن �أن ت�ساهم يف �إيجاد
حلول مل�شاكل الأفراد االجتماعية كاخلالفات الزوجية �أو امل�شاكل
بني الآباء والأبناء.
وجاءت الفقرة رقم (( :)22تعزز ثقة �أفراد الأ�رسة ب�أنف�سهم
وتخل�صهم من ال�شعور باخلجل) يف املرتبة التا�سعة وبدرجة
مرتفعة ،حيث بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.75بانحراف معياري
( ،) .71وهذه النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة بني �أفراد عينة
الدرا�سة على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي تعزز ثقة �أفراد الأ�رسة
ب�أنف�سهم وتخل�صهم من ال�شعور باخلجل .وميكن �أن ترد هذه النتيجة
�إىل �أن مواقع التوا�صل االجتماعي تتيح الفر�صة لأفراد الأ�رسة
للتوا�صل مع الآخرين والتعبري عن �آرائهم بحرية ،وهذا ال�شيء يجعل
الفرد ي�شعر ب�أن له قيمة و�أن له ر�أي يحظى باهتمام االخرين ،مما
يعزز ثقته بنف�سه ويقوي �شخ�صيته وينمي لديه مهارة التحدث مع
الآخرين وي�ساعده على التخل�ص من اخلجل.
وبالن�سبة للفقرة رقم (( :)20تثقف الأ�رسة ب�أ�ساليب التفاعل
ال�صحيح بني �أفرادها) فقد جاءت يف املرتبة العا�رشة وبدرجة
متو�سطة ،حيث بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.32بانحراف معياري
( ،) .68وهذه النتيجة تعني �أن هناك موافقة متو�سطة بني �أفراد عينة
الدرا�سة على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي تثقف الأ�رسة ب�أ�ساليب
التفاعل ال�صحيح بني �أفرادها .وقد جاءت الفقرة رقم(( :)24توعي
�أفراد الأ�رسة مبخاطر التفكك الأ�رسي) يف املرتبة احلادية ع�رشة
وبدرجة متو�سطة� ،إذ بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.25بانحراف
معياري ( ،) .75وهذه النتيجة تعني �أن هناك موافقة متو�سطة بني
�أفراد عينة الدرا�سة على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي توعي �أفراد
الأ�رسة مبخاطر التفكك الأ�رسي.
وجاءت الفقرة رقم (( :)21تقدم مناذج يف العالقات الأ�رسية
الناجحة) يف املرتبة الثانية ع�رشة وبدرجة متو�سطة ،حيث بلغ
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متو�سطها احل�سابي ( )14.3بانحراف معياري ( ،) .62وهذه
النتيجة تعني �أن هناك موافقة متو�سطة بني �أفراد عينة الدرا�سة على
�أن مواقع التوا�صل االجتماعي تقدم مناذج يف العالقات الأ�رسية
الناجحة.
وميكن �أن تف�رس نتيجة الفقرة ( )20والفقرة ( )24والفقرة
( )21التي مت ذكرها �سابقاً ،ب�أن ما يتم تداوله عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي حول تثقيف الأ�رسة بالأ�ساليب ال�صحيحة للتفاعل
الأ�رسي ،والتوعية مبخاطر التفكك الأ�رسي ،وما يقدم من مناذج
كاف وبحاجة �إىل مزيد من
يف العالقات الأ�رسية الناجحة ،غري ٍ
الرتكيز واالهتمام .ولذا جاءت ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
هذه الفقرات بدرجة موافقة متو�سطة.
نتائج سؤال الدراسة الثالث ومناقشتها:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث ،والذي ين�ص على :ما الآثار
ال�سلبية ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي على العالقات الأ�رسية
من وجهة نظر طالب كلية العلوم والآداب باملخواة؟ جرى ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد عينة
الدرا�سة على املحور الثالث اخلا�ص بالآثار ال�سلبية ال�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي على العالقات الأ�رسية ،وجرى و�ضع الرتبة
والتقدير املنا�سب ملتو�سط ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على كل
فقرة ،وقد كانت النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول (:)5
جدول()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول اآلثار
السلبية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية

الرتبة

الرقم
ااملت�سل�سل

1

25

4

26

10

27

6

28

5

29

2

30

11

31

3

32

الآثار ال�سلبية
ال�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي
ت�ؤدي �إىل ان�شغال
�أفراد الأ�رسة عن
بع�ضهم
جتعل الفرد يهمل
بواجباته الأ�رسية
ت�ساعد على التفكك
الأ�رسي
جتعل الفرد يق�ضي
وقت ًا يف ا�ستخدامها
على ح�ساب الوقت
الذي يق�ضيه مع
�أ�رسته
تعمل على بناء بيئة
�أ�رسية افرتا�ضية
خالية من امل�شاعر
والعواطف احلقيقية
ت�ؤدي �إىل االنطواء
واالنعزال عن الأ�رسة
ت�شجع �أفراد الأ�رسة
على �إقامة عالقات
غري م�رشوعة مع
اجلن�س الآخر
ت�ضعف احلوار
والنقا�ش بني �أفراد
الأ�رسة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التقدير

4.95

.86

مرتفع
جداً

4.86

.70

مرتفع
جداً

4.07

.75

مرتفع

4.71

.62

مرتفع
جداً

4.78

.68

مرتفع
جداً

4.90

.57

مرتفع
جداً

3.95

.71

مرتفع

4.88

.80

مرتفع
جداً

الرتبة

الرقم
ااملت�سل�سل

9

33

12

34

8

35

7

36

املتو�سط العام

الآثار ال�سلبية
ال�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي
ت�سهم يف انحراف
�أفراد الأ�رسة
الأخالقي
تعمل على ن�شوء
اخلالفات بني �أفراد
الأ�رسة
تفقد الأ�رسة الروح
التعاونية بني
�أفرادها
جتعل العالقات
الأ�رسية جافة
وجامدة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التقدير

4.10

.74

مرتفع

3.75

.66

مرتفع

4.55

.63

مرتفع
جداً

4.67

.56

مرتفع
جداً

4.51

.82

مرتفع
جداً

يت�ضح من اجلدول (� )5أن هناك موافقة مرتفعة جداً من
�أفراد عينة الدرا�سة حول الآثار ال�سلبية ال�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي على العالقات الأ�رسية ،فقد بلغ املتو�سط العام
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ( )4.51بانحراف معياري (.) .82
وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على هذا املحور بني (� )4.95 - 3.75أي بني املرتفع واملرتفع
جداً ،وت�شري هذه النتيجة �إىل وجود تفاوت ب�سيط بني ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة حول الآثار ال�سلبية ملواقع التوا�صل االجتماعي
يف العالقات الأ�رسية.
وقد جاءت الفقرة رقم (( :)25ت�ؤدي �إىل ان�شغال �أفراد
الأ�رسة عن بع�ضهم) ،يف املرتبة الأوىل وبدرجة مرتفعة جداً ،حيث
بلغ متو�سطها احل�سابي ( )4.95بانحراف معياري ( ،) .86وهذه
النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة ب�شدة بني �أفراد عينة الدرا�سة
على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي ت�ؤدي �إىل ان�شغال �أفراد الأ�رسة
عن بع�ضهم ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن مواقع التوا�صل
االجتماعي جتعل �أفراد الأ�رسة من�شغلني عن بع�ضهم مبتابعة ما
ي�أتيهم عرب هذه املواقع من ر�سائل ومكاملات ومقاطع فيديو و�صور
ومن�شورات � ..إلخ ،وقد �أ�شار عدد من �أفراد عينة الدرا�سة �إىل �أنه يف
كثري من الأحيان جتد �أفراد الأ�رسة جمتمعني يف غرفة واحدة �إال �أنهم
ال يتحدثون مع بع�ضهم البع�ض الن�شغال كل واحد منهم بت�صفح ما
ي�أتيه من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي امل�شرتك فيها.
وقد جاءت الفقرة رقم (( : )30ت�ؤدي �إىل االنطواء واالنعزال
عن الأ�رسة) يف املرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة جداً ،حيث بلغ
متو�سطها احل�سابي ( )4.90بانحراف معياري ( ،) .57وهذه
النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة ب�شدة بني �أفراد عينة الدرا�سة
على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي ت�ؤدي �إىل االنطواء واالنعزال
عن الأ�رسة .وميكن �أن ترد هذه النتيجة �إىل �أن �أفراد الأ�رسة
امل�ستخدمني ملواقع التوا�صل االجتماعي يجل�سوا فرتات طويلة يف
ت�صفح ومتابعة ما يتم ن�رشه عرب هذه املواقع ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
انعزالهم عن الأ�رسة ،ويجعلهم غري مهتمني مبا يدور داخل الأ�رسة
من �أحداث وق�ضايا .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة بوهالل ()2016
التي �أ�شارت �إىل �أن الفرد امل�ستخدم ملواقع التوا�صل االجتماعي يجد
نف�سه مع مرور الوقت منعزل عن حميطه الأ�رسي ال يعرف �سوى
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تأثير مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية
من وجهة نظر طالب كلية العلوم واآلداب باخملواة (جامعة الباحة)

د .لؤي حسن أبو لطيفة

الأ�صدقاء الوهميني املوجودين يف غرف املحادثة.
وبالن�سبة للفقرة رقم (( :)32ت�ضعف احلوار والنقا�ش بني
�أفراد الأ�رسة) فقد جاءت يف املرتبة الثالثة وبدرجة مرتفعة جداً،
�إذ بلغ متو�سطها احل�سابي ( )4.88بانحراف معياري (،) .80
وهذه النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة ب�شدة بني �أفراد عينة
الدرا�سة على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي ت�ضعف احلوار والنقا�ش
بني �أفراد الأ�رسة .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن ان�شغال �أفراد
الأ�رسة بالتوا�صل عرب هذه املواقع لفرتات طويلة يجعل احلوار
والنقا�ش بني �أفراد الأ�رسة �ضعيفاً ،فعلى الرغم من جلو�س �أفراد
الأ�رسة (الأب والأم والأبناء) مع ًا يف مكان واحد �إال �أن الأج�ساد هي
املوجودة ولكن العقول م�شغولة بت�صفح مواقع التوا�صل االجتماعي.
وقد جاءت الفقرة رقم (( :)26جتعل الفرد يهمل بواجباته
الأ�رسية) يف املرتبة الرابعة وبدرجة مرتفعة جداً ،حيث بلغ
متو�سطها احل�سابي ( )4.86بانحراف معياري ( ،) .70وهذه
النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة ب�شدة بني �أفراد عينة الدرا�سة
على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي جتعل الفرد يهمل بواجباته
الأ�رسية .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن ان�شغال �أفراد الأ�رسة
مبواقع التوا�صل االجتماعي وق�ضاءهم وقت طويل يف ت�صفحها
جتعلهم يهملون بواجباتهم الأ�رسية ،ويتذمرون من القيام بها
لأنهم ال يريدون القيام ب�أي عمل يبعدهم عن متابعة الوات�ساب �أو
الفي�سبوك �أو التويرت � ..إلخ.
وفيما يخ�ص الفقرة رقم (( :)29تعمل على بناء بيئة �أ�رسية
افرتا�ضية خالية من امل�شاعر والعواطف احلقيقية) يف املرتبة
اخلام�سة وبدرجة مرتفعة جداً ،حيث بلغ متو�سطها احل�سابي
( )4.78بانحراف معياري ( ،) .68وهذه النتيجة تعني �أن هناك
موافقة مرتفعة ب�شدة بني �أفراد عينة الدرا�سة على �أن مواقع التوا�صل
االجتماعي تعمل على بناء بيئة �أ�رسية افرتا�ضية خالية من امل�شاعر
والعواطف احلقيقية .وميكن �أن ترد هذه النتيجة �إىل �أن التوا�صل
من خالل هذه املواقع هو توا�صل افرتا�ضي الكرتوين ال وجود
فيه للم�شاعر �أو العواطف ،وبالتايل ف�إن اعتماد �أفراد الأ�رسة على
التوا�صل فيما بينهم من خالل هذه املواقع بدرجة كبرية عو� ًضا
عن االلتقاء ال�شخ�صي واجللو�س مع ًا وتبادل احلديث وجه ًا لوجه
يجعل البيئة الأ�رسية بيئة افرتا�ضية تخلو من امل�شاعر والعواطف،
لأن العواطف وامل�شاعر ال ميكن ظهورها ب�شكل حقيقي �إال من خالل
االلتقاء واملقابلة وجه ًا لوجه.
وقد جاءت الفقرة رقم(( :)28جتعل الفرد يق�ضي وقت ًا يف
ا�ستخدامها على ح�ساب الوقت الذي يق�ضيه مع �أ�رسته) يف املرتبة
ال�ساد�سة وبدرجة مرتفعة جداً� ،إذ بلغ متو�سطها احل�سابي ()4.71
بانحراف معياري ( ،) .62وهذه النتيجة تعني �أن هناك موافقة
مرتفعة ب�شدة بني �أفراد عينة الدرا�سة على �أن مواقع التوا�صل
االجتماعي جتعل الفرد يق�ضي وقت ًا يف ا�ستخدامها على ح�ساب
الوقت الذي يق�ضيه مع �أ�رسته .وميكن �أن ترد هذه النتيجة �إىل �أن
مواقع التوا�صل االجتماعي تعر�ض الأحداث والأخبار بطريقة
م�شوقة جتذب م�ستخدمي هذه املواقع لت�صفحها ومتابعتها لفرتة
طويلة قد ت�صل �إىل �ساعات مما ي�ؤثر �سلب ًا على الوقت الذي يق�ضيه
الفرد مع �أ�رسته.
وفيما يخ�ص الفقرة رقم(( :)36جتعل العالقات الأ�رسية
جافة وجامدة) فقد جاءت يف املرتبة ال�سابعة وبدرجة مرتفعة جداً،
�إذ بلغ متو�سطها احل�سابي ( )4.67بانحراف معياري ( ،) .56وهذه
النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة ب�شدة بني �أفراد عينة الدرا�سة
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على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي جتعل العالقات الأ�رسية جافة
وجامدة .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن ان�شغال �أفراد الأ�رسة
عن بع�ضهم مبواقع التوا�صل االجتماعي وقلة احلوارات والنقا�شات
التي تدور فيما بينهم يجعل العالقات الأ�رسية �ضعيفة وخالية من
احليوية وتت�سم باجلمود واجلفاف.
وقد جاءت الفقرة رقم(( :)35تفقد الأ�رسة الروح التعاونية
بني �أفرادها) يف املرتبة الثامنة وبدرجة مرتفعة جداً ،حيث بلغ
متو�سطها احل�سابي ( )4.55بانحراف معياري ( ،) .63وهذه
النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة ب�شدة بني �أفراد عينة الدرا�سة
على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي تفقد الأ�رسة الروح التعاونية
بني �أفرادها .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن مواقع التوا�صل
االجتماعي جعلت �أفراد الأ�رسة امل�ستخدمني لها منهمكني يف
ت�صفحها والتوا�صل مع الآخرين من خاللها ،وهذا ال�شيء �أ�ضعف
اهتمام �أفراد الأ�رسة ببع�ضهم ،و�أفقدهم الروح التعاونية وجعلهم ال
يكرتثون بوجود �أو غياب �أي فرد من �أفراد الأ�رسة عنهم ،ل�شعورهم
ب�أن الأ�شخا�ص االفرتا�ضيني الذين يتم التوا�صل معهم ميكن �أن
يكونوا بدالء عن �أفراد الأ�رسة.
وجاءت الفقرة رقم(( :)33ت�سهم يف انحراف �أفراد الأ�رسة
الأخالقي) يف املرتبة التا�سعة وبدرجة مرتفعة� ،إذ بلغ متو�سطها
احل�سابي ( )4.10بانحراف معياري ( ،) .74وهذه النتيجة تعني
�أن هناك موافقة مرتفعة بني �أفراد عينة الدرا�سة على �أن مواقع
التوا�صل االجتماعي ت�سهم يف انحراف �أفراد الأ�رسة الأخالقي.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أنه يف كثري من الأحيان يح�صل
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي تداول ر�سائل ومن�شورات ومقاطع
و�صور فا�ضحة خملّة بالأدب وت�شجع على الرذيلة ،ومما ال �شك فيه،
�أن ذلك له دور ال ي�ستهان به يف ت�شجيع �أفراد الأ�رسة على االن�سياق
وراء الرذيلة واالنحراف الأخالقي.
وبالن�سبة للفقرة رقم (( :)27ت�ساعد على التفكك الأ�رسي)
فقد جاءت يف املرتبة العا�رشة وبدرجة مرتفعة� ،إذ بلغ متو�سطها
احل�سابي ( )4.07بانحراف معياري ( ،) .75وهذه النتيجة تعني
�أن هناك موافقة مرتفعة بني �أفراد عينة الدرا�سة على �أن مواقع
التوا�صل االجتماعي ت�ساعد على التفكك الأ�رسي .ويعزو الباحث
هذه النتيجة �إىل �أن ان�شغال الزوج عن زوجته وان�شغال الزوجة عن
زوجها وان�شغال الزوجني عن �أبنائهم وان�شغال الأبناء عن والديهم
وعن بع�ضهم البع�ض باجللو�س على مواقع التوا�صل االجتماعي
لفرتات طويلة ي�ؤدي �إىل حدوث التباعد الذهني والعاطفي فيما
بينهم وعدم �شعور كل طرف بالطرف الآخر بالرغم من تواجدهم يف
مكان واحد ،وا�ستمرار هذا الأمر بهذه الوترية يقود يف النهاية �إىل
التفكك داخل الأ�رسة وحدوث الفرقة بني �أفرادها.
وقد جاءت الفقرة رقم(( :)31ت�شجع �أفراد الأ�رسة على �إقامة
عالقات غري م�رشوعة مع اجلن�س الآخر) يف املرتبة احلادية ع�رشة
وبدرجة مرتفعة� ،إذ بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.95بانحراف
معياري ( ،) .71وهذه النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة بني
�أفراد عينة الدرا�سة على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي ت�شجع �أفراد
الأ�رسة على �إقامة عالقات غري م�رشوعة مع اجلن�س الآخر .وميكن �أن
ترد هذه النتيجة �إىل �أن مواقع التوا�صل االجتماعي تتيح الفر�صة
للذكور والإناث بالتوا�صل والتعارف على بع�ضهم دون �أي رقابة �أو
قيود على ذلك ،مما يهيء مناخ ًا منا�سب ًا النزالق الذكور والإناث يف
�إقامة عالقات غري �رشعية مع بع�ضهم.
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وبالن�سبة للفقرة رقم(( :)34تعمل على ن�شوء اخلالفات بني
�أفراد الأ�رسة) فقد جاءت يف املرتبة الثانية ع�رشة وبدرجة مرتفعة،
فقد بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.75بانحراف معياري (،) .66
وهذه النتيجة تعني �أن هناك موافقة مرتفعة بني �أفراد عينة الدرا�سة
على �أن مواقع التوا�صل االجتماعي تعمل على ن�شوء اخلالفات بني
�أفراد الأ�رسة .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن مواقع التوا�صل
االجتماعي جتعل �أفراد الأ�رسة يف كثري من الأحيان يهملون
بع�ضهم ،وين�شغلون عن القيام بواجباتهم الأ�رسية ،الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل حدوث اخلالفات وامل�شاكل الأ�رسية.

نتائج �س�ؤال الدرا�سة الرابع ومناق�شتها:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الرابع الذي ين�ص على :هل يختلف
�أثر ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي على العالقات الأ�رسية
باختالف التخ�ص�ص الدرا�سي للطالب (علمي�/أدبي)؟ جرى ا�ستخدام
اختبار (ت) للك�شف عن مدى اختالف �أثر ا�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي على العالقات الأ�رسية تبع ًا لتخ�ص�ص الطالب الدرا�سي،
وقد كانت النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل رقم (:)6
جدول ()6

نتائج اختبار (ت) للكشف عن مدى اختالف أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية تبعاً الختالف التخصص الدراسي للطالب

�أثر ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي
الآثار الإيجابية

الآثار ال�سلبية

التخ�ص�ص
الدرا�سي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

علمي

96

4.26

0.69

�أدبي

104

4.00

0.42

علمي

96

4.60

0.75

�أدبي

104

4.42

0.68

درجة
احلرية

قيمة اختبار
(ت)

قيمة
الداللة

م�ستوى
الداللة

198

1.39

.157

غري دالة

.129

غري دالة

1.24

198

يت�ضح من خالل اجلدول (� )6أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ) .05بني متو�سطات ا�ستجابات طالب
كلية العلوم والآداب باملخواة حول �أثر ا�ستخدام مواقع التوا�صل التوا�صل االجتماعي على �صعيد العالقات الأ�رسية وذلك بحكم
االجتماعي يف العالقات الأ�رسية تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص الدرا�سي ،ت�شابه الظروف البيئية والأ�رسية التي يعي�شها الطالب.
�إذ بلغت قيمة قيمة اختبار (ت) على حمور الآثار الإيجابية ال�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي على العالقات الأ�رسية ( )1.39وم�ستوى نتائج سؤال الدراسة اخلامس ومناقشتها:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة اخلام�س الذي ين�ص على :هل
الداللة الإح�صائية للفروق كانت ( ) .157وهي قيمة تزيد عن حد
الداللة ( ) .05وبالتايل ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني يختلف �أثر ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف العالقات
متو�سطات ا�ستجابات الطالب تعزى �إىل التخ�ص�ص الدرا�سي .كما الأ�رسية باختالف امل�ستوى الدرا�سي للطالب (�سنة �أوىل� /سنة
مت ا�ستخدام اختبار (ت) للك�شف عن مدى اختالف �أثر
بلغت قيمة اختبار (ت) على حمور الآثار ال�سلبية ال�ستخدام مواقع رابعة)؟ ّ
التوا�صل االجتماعي يف العالقات الأ�رسية ( )1.24وم�ستوى الداللة ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف العالقات الأ�رسية تبع ًا
الإح�صائية للفروق كانت ( ) .129وهي قيمة تزيد عن حد الداللة مل�ستوى الطالب الدرا�سي (�سنة �أوىل� /سنة رابعة) ،وقد كانت
( ) .05ومن ثم ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل (:)7
ا�ستجابات الطالب تعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي .ويعزو الباحث هذه
جدول()7
النتيجة �إىل ت�شابه �إدراك الطالب يف الكليات العلمية والكليات
نتائج اختبار (ت) للكشف عن مدى اختالف أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على
الإن�سانية للآثار الإيجابية وال�سلبية الناجمة عن ا�ستخدام مواقع
العالقات األسرية تبعاً الختالف المستوى الدراسي للطالب

�أثر ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي
الآثار الإيجابية

الآثار ال�سلبية

امل�ستوى
الدرا�سي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

�سنة �أوىل

50

4.15

.80

�سنة رابعة

50

4.32

.47

�سنة �أوىل

50

4.48

.53

�سنة رابعة

50

4.55

.64

درجة
احلرية

قيمة اختبار
(ت)

قيمة
الداللة

م�ستوى
الداللة

98

1.71

.064

غري
دالة

98

80

.36

.821

غري
دالة

تأثير مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية
من وجهة نظر طالب كلية العلوم واآلداب باخملواة (جامعة الباحة)

د .لؤي حسن أبو لطيفة

يت�ضح من خالل اجلدول (� )7أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ) .05بني متو�سطات ا�ستجابات
طالب كلية العلوم والآداب باملخواة حول �أثر ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي يف العالقات الأ�رسية تبع ًا ملتغري امل�ستوى
الدرا�سي (�سنة �أوىل� /سنة رابعة) ،حيث بلغت قيمة اختبار (ت)
على حمور الآثار الإيجابية ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي
يف العالقات الأ�رسية ( )1.71وم�ستوى الداللة الإح�صائية للفروق
كانت ( ) .064وهي قيمة تزيد عن حد الداللة ( ) .05وبالتايل ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات الطالب
تعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي .كما بلغت قيمة اختبار (ت) على حمور
الآثار ال�سلبية ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف العالقات
الأ�رسية ( ) .36وم�ستوى الداللة الإح�صائية للفروق كانت (.821
) وهي قيمة تزيد عن حد الداللة ( ) .05ومن ثم ،ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات الطالب تعزى �إىل
امل�ستوى الدرا�سي.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن معظم الطالب على اختالف
م�ستوياتهم الدرا�سية ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي
مما جعلهم على اطالع وا�سع ب�إيجابيات و�سلبيات هذه املواقع
وخ�صو�ص ًا على العالقات الأ�رسية ،وبالتايل فقد �أدى هذا ال�شيء
�إىل وجود تقارب يف وجهات نظر طالب ال�سنة الأوىل وطالب ال�سنة
الرابعة وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
ا�ستجابات الطالب وفق ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي .هذا بالإ�ضافة �إىل
�أن �أفراد عينة الدرا�سة ي�ستندون �إىل العادات والتقاليد والقيم الدينية
والأخالقية التي تربوا عليها يف حكمهم على ما هو �إيجابي وما
هو �سلبي من �آثار ناجمة عن ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي
على العالقات الأ�رسية ،ونظراً لأن هذه العادات والتقاليد والقيم
تكاد تكون واحدة لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،ف�إن ذلك �أدى �إىل
�أن تكون وجهات نظر �أفراد عينة الدرا�سة حول الآثار الإيجابية
وال�سلبية ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي على العالقات
الأ�رسية متقاربة ومت�شابهة وبالتايل مل تكن هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى �إىل م�ستوى الطالب الدرا�سي.
وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة ال�شهري ()2013
التي �أظهرت نتائجها وجود عالقة ارتباطية عك�سية بني متغري
ال�سنة الدرا�سية و�إيجابيات مواقع التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك
والتويرت) ،ما يعني انخفا�ض هذه الإيجابيات يف مقابل زيادة
ال�سنة الدرا�سية .كما �أظهرت نتائج درا�سة ال�شهري وجود عالقة
ارتباطية عك�سية بني متغري ال�سنة الدرا�سية و�سلبيات مواقع
التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك والتويرت) ،ما يعني �أن ال�سلبيات
تقل يف امل�ستويات الدرا�سية املتقدمة.

التوصيات واملفرتحات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها ،فقد مت الو�صول �إىل
جمموعة من التو�صيات واملقرتحات �أهمها:
�1 .1إجراء مزيد من الدرا�سات حول �أثر ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي على متغريات �أخرى كالتح�صيل وال�سلوك
االجتماعي والقيم الأخالقية وال�سلوك االنطوائي.
2 .2عقد دورات وندوات لتوعية الآباء والأمهات والأبناء
81

بكيفية اال�ستخدام الإيجابي ملواقع التوا�صل االجتماعي.
3 .3اال�ستفادة من مواقع التوا�صل االجتماعي يف تقدمي
املعلومات التي ت�ساعد على تقوية العالقات الأ�رسية ومتتينها.
�4 .4رضورة �أن ي�ستفيد �أع�ضاء هيئة التدري�س من مواقع
التوا�صل االجتماعي يف التوا�صل مع الطلبة و�رشح املناهج
الدرا�سية وعر�ض الواجبات والتكليفات والأن�شطة.
�5 .5رضورة تنظيم �أفراد الأ�رسة لأوقات ا�ستخدامهم ملواقع
التوا�صل االجتماعي بحيث ال ين�شغلوا عن �أداء الواجبات الأ�رسية.
�6 .6رضورة قيام الآباء والأمهات بتوعية �أبنائهم بخطورة
االطالع على ما ين�رش عرب مواقع التوا�صل االجتماعي من مقاطع
فيديو و�صور وروابط �إباحية ملا لذلك من حرمة �رشعية و�آثار �سلبية
تهدد القيم الأخالقية والن�سيج الأ�رسي.
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