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د. عصام جابر رمضانانعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري كما يراها طلبة اجلامعات السعودية

مقدمة:
وبداية  الع�رشين  القرن  نهاية  مع  املعا�رش  العامل  يعي�ص 
الألفية اجلديدة ثورة معرفية تكنولوجية هائلة، تلك الثورة التي 
�ساحبها انت�سار العديد من التقنيات احلديثة كاحلا�سوب وال�سبكة 
الو�سل بني  اأ�سبحت همزة  والتي  النقالة،  والهواتف  العنكبوتية 
واملجالت  الأن�سطة  ملختلف  الفاعل  واملحرك  العامل،  دول 
حيث  والعاملي،  املحلي  امل�ستويني  على  املجتمع  فئات  جلميع 
التوا�سل  �سبكات  اأعداد م�ستخدمي  العامل زيادة مطردة يف  �سهد 
الجتماعي خا�سة من ال�سباب، وقد يرجع ذلك اإىل التطور ال�رشيع 
مثل  ما  وهو  واملعلومات،  الت�سالت  تكنولوجيا  ت�سهده  الذي 
ثورة معلوماتية توازي الثورة ال�سناعية يف قوتها وتاأثريها على 

خمتلف املجالت.
وعلى الرغم مما حتمله هذه التقنيات احلديثة من تي�سريات 
واإمكانات هائلة وفرت على الإن�سان الوقت واجلهد واملال، فاإن 
من  منط  اإ�ساعة  اإىل  اأدى  ما  وهو  ا�ستخدامها،  اأ�ساء  قد  البع�ص 
امل�سكالت النف�سية والجتماعية املتنوعة التي ميكن النظر اإليها 
الجتماعي حياتنا؛  التوا�سل  �سبكات  بو�سفها �رشيبة لقتحام 
التوا�سل النفعايل  القلق الجتماعي، و�سعف مهارات  من قبيل 
الذي  الأمر  الأ�رشية؛  بالواجبات  القيام  واإهمال  والجتماعي، 
دفع الرتبويون والآباء اإىل املناداة ب�رشورة حل هذه امل�سكالت 
لتتجاوز يف م�سمونها امل�سكالت املتنوعة التي تواجه م�ستخدمي 
اجلديد ملا حتمله  الإعالم  و�سائل  التفاعلي عرب  الت�سال  اأدوات 

.)Ahn, 2011( تلك الو�سائل من منحى �سلبي
املجالت  يف  اخلرباء  من  الكثري  عول  ذاته،  ال�سياق  ويف 
كافة على دور الأ�رشة من خالل قيامها بوظائف ال�سبط الأ�رشي 
ا�ستخدام �سبكات  الناجمة عن  ال�سلبية  الآثار  يف مواجهة تنامي 
التوا�سل الجتماعي، فاحلفاظ على امل�ستوى القيمي والتنظيمي 
الأ�رشي،  ال�سبط  وظيفة  يف  املعيار  وحدة  يتطلب  ال�سباب،  لدى 

الذي يعنى اأحد اأوجه: التفاق على الثوابت مع مرونة التطبيق.
الأ�رشية  الرتبية  يف  الأ�سل  اأن  اإىل   )2005( ربيع  وي�سري 
اجلمع بني الأ�سالة واحلداثة-يعنى بها املعا�رشة ولي�ص مذهب 
فالرتبية  النتقالية...  بالرتبية  ت�سميتها  ميكن  احلداثة-والتي 
التقليدية ل تتفق مع جمتمع يتجه نحو احلداثة، والرتبية احلديثة 
ا مع جمتمع مل ي�سل اإىل درجة احلداثة متاًما... وعدم  ل تتفق اأي�سً
وحمددة،  وا�سحة  ب�سورة  الأ�رشي  لل�سبط  اأ�س�ص  على  التفاق 
ين�ساأ عنه تباين وت�سادم بني ما هو تقليدي وبني ما هو حديث... 

والنتيجة املتوقعة من ذلك هي الفو�سى الرتبوية". 
الجتماعي  ال�سبط  و�سائل  اأقدم  الأ�رشي من  ال�سبط  ويعد 
الذي يحكم �سلوك الأفراد داخل الأ�رشة، نظًرا لوجوده مع الأ�رشة 
اأقدم الأزمان، فقد بينت نتائج درا�سة )جهاد الدين والعلي،  منذ 
2012(؛ اأن هناك عالقة داّلة بني ممار�سات الوالدين الإيجابية 
والتكّيف،  بالتما�سك  املتعلقة  لوظيفتها  ال�سحي  الأ�رشة  واأداء 
وارتفاع م�ستوى الكفاءة الجتماعية للمراهقني وانخفا�ص معدل 

القلق لديهم. 
الإيجابي؛  ال�سبط  نوعني:  اإىل  الأ�رشي  ال�سبط  وينق�سم 
اأن   )Horst, 2015,p14( هور�ست  بني  حيث  ال�سلبي،  وال�سبط 

ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن انعكا�سات �سبكات التوا�سل 
الجتماعي على وظائف ال�سبط الأ�رشي كما يراها طلبة اجلامعات 
ال�سعودية، وا�ستخدمت الدرا�سة لتحقيق اأهدافها املنهج الو�سفي 
امل�سحي من خالل تطبيق ا�ستبانة على عينة مت اختيارها بطريقة 
طبقية ع�سوائية بلغ قوامها )1325( طالًبا. حيث اأو�سحت نتائج 
الدرا�سة اأن اأكرث وظائف ال�سبط الأ�رشي التي تاأثرت بدرجة كبرية 
نتيجة انعكا�سات �سبكات التوا�سل الجتماعي عليها، جاءت كما 
ياأتي: اأداء الأدوار الجتماعية املطلوبة؛ وحتقيق تن�سئة اجتماعية 
�سليمة للفرد؛ واملحافظة على توازن وا�ستقرار املجتمع؛ وحتقيق 
التوافق مع املجتمع. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة: وجود فروق ذات 
تعزى  الدرا�سة  عينة  ا�ستجابات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة 
ملتغريات الدرا�سة )اجلامعة والكلية وامل�ستوى الدرا�سي وبرنامج 
بينما  للتوا�سل(،  اليومية  ال�ساعات  ومعدل  امل�ستخدم  التوا�سل 
اإح�سائية تعزى ملتغري طرق ا�ستخدام  ل توجد فروق ذات دللة 

برامج التوا�سل الجتماعي. 
التوا�سل  �سبكات  انعكا�سات،  املفتاحية:♦ الكلمات♦

الجتماعي، وظائف ال�سبط الأ�رشي، اجلامعات ال�سعودية.
Reflections of Social Networks on Functions of 
Family Control as seen by University Students of 

Saudi Arabia.

Abstract:

The study aimed at detecting reflections of social 
networking functions of family control as seen by 
University Students of Saudi Arabia, the descriptive 
research method was used in this study through the 
application of a questionnaire to a sample selected 
stratified randomly of (1325) students. The results 
of the study showed that more than the functions of 
family control that were affected significantly as a 
result of the repercussions of the networks of social 
communication, came as follows: the performance 
of the social roles required; and a sound social 
upbringing of the individual; and to maintain the 
balance and stability of society; compatibility with 
the community. The study results showed: There 
were statistically significant differences between 
the averages of the study sample responses are 
attributable to the variables of the study (university 
type- The College-Study level-user communication 
program Rate daily hours in communication), While 
there are differences with statistical significance 
attributed variable ways to use Social Networking. 

Key words: Reflections, Social Networks, 
Functions of Family Control, Saudi universities.
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نظرة ال�سباب وموقفهم واجتاهاتهم نحو العامل �سواء على م�ستوى 
الأ�سخا�ص اأو الق�سايا اأو على م�ستوى ال�سلوك والقيم. 

وي�سهد املجتمع ال�سعودي ظاهرة تنامي ا�ستخدام �سبكات 
بعنا�رش  تت�سم  والتي  الأخرية،  الفرتة  يف  الجتماعي  التوا�سل 
وتعدد   ،)Interactivity( والتفاعلية   ،)Immediacy( الفورية 
ك�سف  حيث   .)Updating( والتحديث   ،)Multimedia( الو�سائط 
اإنديك�ص(  تقرير ن�رشته �رشكة الأبحاث الربيطانية )غلوبال ويب 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  عن   )Globalwebindex, 2016(
احتلت املركز العا�رش عامليًا من حيث ا�ستخدام تطبيق )وات�ساب(، 
كما مثل عدد م�ستخدمي خدمة )تويرت( يف ال�سعودية ما يتجاوز 
عدد  جمموع  من   )%  12( نحو  اأي  م�ستخدم،  ماليني  ثالثة 
ال�سكان، حيث ين�رش هوؤلء اأكرث من مليون وخم�سمائة األف ر�سالة 
يومًيا؛ اأما موقع )في�سبوك( فيزيد عدد م�ستخدميه عن)6( ماليني 
ال�سعودية ملن هم حتت �سن )25( عامًا،  %( يف  مبا ميثل )48 
الذكور  ال�سعوديني  من  )الفي�سبوك(  م�ستخدمي  ن�سبة  بلغت  كما 

 .)% 67(
وبالنظر اإىل اجتاهات ال�سباب ال�سعودي نحو اأدوات الإعالم 
اجلديد، اأ�سارت نتائج درا�سة )الرافعي والرقا�ص، 2014( اإىل اأن 
الإعالم  اأدوات  نحو  اإيجابية  اجتاهات  لديهم  ال�سعودي  ال�سباب 
اجلديد بن�سبة 90 %(، ووجود فروق دالة اإح�سائيًا بني ال�سباب 
الأكرث والأقل ا�ستخدامًا لأدوات الإعالم اجلديد يف الدافعية للتعلم 
ل�سالح الأقل ا�ستخدامًا لالإعالم اجلديد، وكذلك وجود فروق دالة 
اإح�سائيًا بني متو�سطي درجات ال�سباب الأكرث والأقل ا�ستخدامًا 
الأكرث  ل�سالح  الجتماعي  القلق  يف  اجلديد  الإعالم  لتطبيقات 

ا�ستخدامًا.
اإل اأن املتاأمل لتبعات ا�ستخدام ال�سباب ل�سبكات التوا�سل 
على  �ساعد  عدة  �سلبية  ثقافية  ظواهر  �سيوع  يدرك  الجتماعي، 
الأ�رشي- ال�سبط  الجتماعية-ومنها  النظم  عجز  انت�سارها 
ظاهرة  اأبرزها  من  لعل  دورها،  حمدودية  ب�سبب  منها  احلد  يف 
"الف�سام الثقايف"، التي ُتفقد الثقافة فعاليتها، كنتيجة حلدوث 
انق�سامات داخلية بني جمموعة املثل والقيم التي يتبناها النظام 
التي  واملعايري  القواعد  جمموعة  وبني  ناحية،  من  الجتماعي 
درا�سة  اأخرى  ناحية  من  الواقع  اأر�ص  على  ال�سلوكيات  توجه 

)ن�سار،2011(.
لالأجيال  وا�سعة  م�ساحة  الإلكرتوين  الف�ساء  وّفر  ولقد 
مدار�سهم  يف  يجدونها  ل  قد  التي  التعبري  حرية  من  النا�سئة 
وجامعاتهم اأو حتى يف جمتمعاتهم للتعبري عن اآرائهم مبختلف 
الو�سائل والأ�سكال، م�سقطني كل املحاذير القدمية التي كانوا ل 
عليه  اأكدت  ما  وهو  فيها.  التفكري  جمرد  على  قبل  من  يجروؤون 
على  كثرية  �سلبيات  ثمة  اأن  من   )2014 )حممد،  درا�سة  نتائج 
تطبيقات  ل�ستخدام  نتيجة  والثقايف  الجتماعي  ال�سعيدين 
الجتماعية  العزلة  منها:  الإنرتنت  وخا�سة  الرقمية،  الثورة 
روح  و�سيادة  التقليدية،  والجتماعية  الأ�رشية  العالقات  وتف�سخ 
الأ�رشة  اأفراد  بني  والتوا�سل  التفاعل  انعدام  عن  ف�ساًل  الفردية، 

مما زاد من حدة الفجوة بني اأفراد الأ�رشة.
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ت�سكل  ال�سدد  هذا  ويف 
اأطروحتان  فيه  ت�سطدم  مو�سوًعا  اجلديد  الإعالم  و�سائل  عرب 

بتحقيق  املرتبط  الأ�رشي  ال�سبط  اإىل:  ي�سري  الإيجابي  ال�سبط 
ال�سبط  بينما  الجتماعي؛  بالنمو  مرتبطة  جديدة  وقيم  اأهداف 
للمعايري  بالمتثال  املرتبط  الأ�رشي  ال�سبط  اإىل:  ي�سري  ال�سلبي 

التقليدية لتدعيم النظام الأ�رشي. 
وفيما يتعلق بوظائف ال�سبط الأ�رشي ي�سري كل من موندال 
و�سابريو )Mondal, 2016, Shapiro,1983( اإىل اأنه على الرغم من 
الرتابط ال�سديد بني وظائف ال�سبط الجتماعي ووظائف ال�سبط 
لل�سبط  وظائف  اأربعة  حتديد  ميكن  منه،  تنبثق  التي  الأ�رشي 

الأ�رشي ممثلة فيما ياأتي:
1♦ ت�ستهدف . التي  وهي  املجتمع؛  مع  التوافق  حتقيق  وظيفة 

خالل  من  املجتمع  يف  واأ�رشته  جلماعاته  الفرد  انتماء 
املعارف  واكت�ساب  الآخرين  مثل  التفكري  كيفية  تعلم 
بينهم،  ال�سائدة  امل�سرتكة  واللغة  الرمزية  والقوانني  نف�سها 
والتقا�سم معهم يف القيم والطموحات والأهداف والأن�سطة. 

2♦ من . والتي  املطلوبة،  الجتماعية  الأدوار  اأداء  وظيفة 
يف  وي�سارك  منه  املطلوبة  الأدوار  الفرد  يوؤدي  خاللها 
ملعايري  وفقًا  له؛  املجتمع  ر�سمها  التي  الأهداف  حتقيق 
الأداء املتوقع منه ب�رشف النظر عن غرائزه التي متيل اإىل 
ترتتب  وعليها  ال�سخ�سية،  والرغبات  الذات  وحب  الأنانية 

الواجبات التي يحا�سب عليها الفرد اجتماعًيا. 
3♦ خالل . من  للفرد،  �سليمة  اجتماعية  تن�سئة  حتقيق  وظيفة 

على  تقوم  والتي  الأ�رشة  داخل  حتدث  التي  الرتبية  عملية 
�سلوًكا  الفرد  اإك�ساب  اإىل  وتهدف  الجتماعي،  التفاعل 
معينة،  اجتماعية  لأدوار  منا�سبة  واجتاهات  ومعايري 
الجتماعي  والتوافق  جماعته  م�سايرة  من  متكنه  بحيث 
الندماج يف  له  وتي�رش  الجتماعي  الطابع  وتك�سبه  معها، 

احلياة الجتماعية امل�ستقبلية. 
4♦ وهي . وا�ستقراره،  املجتمع  توازن  على  املحافظة  وظيفة 

الوظيفة التي تتحقق بتحقق ما قبلها من وظائف ب�سورة 
ُمر�سية. 

من  وفرته  مبا  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأن  وحيث 
وبني  بينها  العالقة  تتداخل  جديدة،  تفاعلية  توا�سل  و�سائل 
اإىل  ينظرون  الرتبويني  جعل  الذي  احلد  اإىل  وتت�سابك  الثقافة 
فالعادات  واحدة،  لعملة  وجهني  باعتبارهما  والثقافة  الت�سال 
كّلها  املختلفة  واملعارف  والقيم  واخلربات  والرتاث  والتقاليد 
النتقال  وهذا  والأجيال،  واجلماعات  الأ�سخا�ص  بني  تنتقل 

والتوا�سل هو ما يعطيها ال�ستمرارية والبقاء يف الوجود.
يف  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأهمية  على  وللدللة 
املجتمعات العربية، ي�سري التقرير ال�سادر عن قمة رواد التوا�سل 
على  نوعية  درا�سة  اأجرى  والذي   ،)2015( العرب  الجتماعي 
بالد  ودول  واليمن  التعاون  جمل�ص  دول  يف  الإقليمي  امل�ستوى 
ال�سام والعراق و�سمال اإفريقيا، اأن من اأهم التاأثريات التي اأحدثتها 
الجتماعية مبا  التن�سئة  الجتماعي يف جمال  التوا�سل  �سبكات 
�سمله من �سبط اأ�رشي، اأنها اأدت اإىل تلقني ال�سباب جمموعة من 
اأن  الثقافية لديهم، كما  الهوية  التي تعمل على ت�سكيل  املعارف 
لها القدرة من خالل ما تن�رشه وتبثه من مو�سوعات على تغيري 
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خمتلفتان، الأوىل: ترى يف هذه الو�سائل فر�سة للب�رشية لتبادل 
فتزيد  واملكان؛  الزمان  والق�ساء على عوائق  واملعرفة  الت�سال 
من تقارب النا�ص وتن�سئ عالقات اجتماعية جديدة، كما اأن لها 
التجارية  واملبادلت  التعامالت  يف  الإجراءات  من  هائاًل  قدًرا 
على  الو�سائل  لهذه  الثانية  الأطروحة  تنظر  فيما  والقت�سادية. 
احلقيقي  للخطر  م�سدًرا  ت�سكل  اأنها  ترى  اإذ  كارثية؛  نظرية  اأنها 
على العالقات الجتماعية، وتوؤدي اإىل ميالد جمتمع يحمل �سمًنا 
عوامل القطيعة مع التقاليد الثقافية، كما توؤدي اإىل العزلة وتفكك 
�سبق  ما  ولعل   .)2006 )بو�سليبي،  الجتماعية  احلياة  ن�سيج 
الأدوار  مداخل  من  العديد  تناول  نحو  الباحثني  من  العديد  دفع 
والوظائف ملوؤ�س�سات ال�سبط الجتماعي- ومنها وظائف ال�سبط 
ال�سلبية  النعكا�سات  وحتديد  عليها،  الرتكيز  خالل  الأ�رشي-من 
الوظائف  تلك  على  الجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  والإيجابية 

)البدوي، 2015(.

مشكلة الدراسة:
)ميكانزمات(  اأدوات  اإحدى  الأ�رشي  ال�سبط  و�سائل  تعد 
القيمي يف  بالن�سق  ال�سباب  بالتزام  الكفيلة  الجتماعية  التن�سئة 
قدر  على  يعتمد  وت�رشفاتهم  الأفراد  �سلوك  اأن  وحيث  املجتمع، 
املعرفة املو�سوعية، ياأتي دور �سبكات التوا�سل الجتماعي مبا 
اأهم امل�سادر  اأحد  اأهمية؛ كونها  اأ�سفى عليها  حققته من تفاعل 
كافة  يف  يوؤثر  قوًيا  اقت�سادًيا  مورًدا  املعرفة  من  جعلت  التي 

اآليات ال�سبط الأ�رشي وو�سائله مبا يتبعه من انعكا�سات.
اخلربة  بني  العالقة  الرتبوية  الأدبيات  تناولت  ولقد 
واملمار�سات  القواعد  يف  واملتمثلة  الوالدين  لدى  املتوفرة 
�سبكات  ا�ستخدام  وبني  الأ�رشي؛  ال�سبط  خالل  من  ي�سعها  التي 
درا�سة  نتائج  اأ�سارت  فقد  الأبناء،  قبل  من  الجتماعي  التوا�سل 
)فليت�رش وبلري( )Fletcher & Blair, 2016( اإىل وجود تباين كبري 
لدى املراهقني يف ت�سوراتهم نحو خربة الأ�رشة يف التعامل مع 
اآثار على  لها  الأ�رشية  اأن اخلربة  واإىل  الجتماعية،  التكنولوجيا 
املراهقني  ا�ستخدام  مبحتوى  يتعلق  فيما  الأبوية  القواعد  نوعية 
للتكنولوجيات الجتماعية والطريقة التي مت تطبيق هذه القواعد 
 Gunuc &()ودوغان )جونك  درا�سة  نتائج  اأ�سارت  وكذلك  بها. 
Dogan, 2013( اإىل وجود عالقة عك�سية بني ت�سورات املراهقني 

املراهقني  واإدمان  الوالدين  قبل  من  املقدم  الجتماعي  للدعم 
لالإنرتنت.

 Shin & Kang,( وكانغ  �سني  درا�سة  نتائج  بينت  كما 
مع  التوا�سل  اأ�س�ص  تقوية  يف  اأ�سهم  الوالدين  تدخل  اأن   )2016

اأكرث فعالية من خالل و�سع  اأنها كانت  اأبنائهم املراهقني، كما 
ال�سيطرة يف احلد من الإف�ساح عن املعلومات بني  اأ�س�ص لقواعد 
واآخرين(  )اجنا�سيو  درا�سة  نتائج  مع  اتفق  ما  وهو  املراهقني. 
لالإنرتنت  املعتدل  ال�ستخدام  اأن  من   )Ignacio, et at. , 2014(
الوالدان،  ي�ستخدمه  الذي  ال�سياق  على  يعتمد  املراهقني  قبل  من 
املفيدة  امل�ساقات  يف  الدخول  يف  �سعوبة  يجدون  الآباء  واأن 
وامل�ساركة مع اأبنائهم املراهقني فيما يتعلق با�ستخدام الإنرتنت.
 Fletcher &( )ويف ال�سياق ذاته، بينت نتائج )فليت�رش وبلري

Blair, 2016( اإىل اأن اخلربة الأ�رشية لها اآثار على نوعية القواعد 

للتكنولوجيات  املراهقني  ا�ستخدام  يتعلق مبحتوى  فيما  الأبوية 
الجتماعية؛ والطريقة التي يتم بها تطبيق هذه القواعد.

 Chele& Lucinschi,( )اأن درا�سة )�سيلي ولو�سين�سي�سي اإل 
الأن�سطة  بنوعية  الوالدين  وعي  يف  نق�ص  وجود  بينت   )2014

الإنرتنت،  �سبكة  من  املنتقاة  للمعلومات  الأخالقية  واجلوانب 
من  املنتقاة  للمعلومات  الأخالقية  باجلوانب  اجلهل  بجانب 
التعليمي  امل�ستوى  اإىل  ذلك  ويرجع  املراهقني؛  لدى  الإنرتنت 
2013(؛  واآخرين،  )قندي  درا�سة  نتائج  بينته  ما  وهو  للوالدين. 
اأدى بدوره  ال�سباب  اأ�رش  الإهمال وعدم املتابعة من قبل  اأن  من 
الإنرتنت  درد�سة  لربامج  ال�سباب  ا�ستخدام  عند  م�سكالت  حلدوث 
دفع  مما  وخارجها.  الأ�رشة  داخل  الجتماعية  العالقات  على 
وقاموا  والجتماعي  الأ�رشي  ال�سبط  اآليات  حتدي  اإىل  ال�سباب 
الإنرتنت  عرب  عليهم  تعرفوا  مبن  لوجه  وجهًا  مبا�رشة  بلقاءات 
اللقاءات املحظورة  اآبهني بالعواقب املرتتبة على مثل هذه  غري 

اجتماعيًا )�ساري، 2008(.
وعلى �سعيد الآثار املرتتبة على ا�ستخدام �سبكات التوا�سل 
درا�سة  نتائج  اأ�سارت  الأ�رشة،  داخل  الت�سال  ومنط  الجتماعي 
)قطو�ص، 2013(، اإىل اأن ا�ستخدام و�سائل وتكنولوجيات الت�سال 
احلديثة، �ساهم كًما وكيًفا يف تراجع منظومة القيم املوجهة نحو 
عملية الت�سال داخل الأ�رشة. وهو ما اأدى اإىل ال�سعور بالوحدة، 
ال�ستغراق يف  اأثناء  والكتئاب، والعزلة، واخلجل، والإحباط يف 
ت�سفح تلك ال�سبكات )Bahk, 2008(. الأمر الذي ترتب عليه كما 
الرتباط  من  حالة  وجود   )2009 )ح�سن،  درا�سة  نتائج  بينت 
ال�سلبي بني معدل ا�ستخدام املواقع الجتماعية وم�ستوى التفاعل 
الجتماعي بني اأفراد الأ�رشة. والذي ميكن تف�سريه كما اأ�سار اإليه 
)اآل على، 2013(، و )العمو�ص، 2006( من اأن �سبكات التوا�سل 
الجتماعي اأ�سهمت يف فك عرى الرتابط بني الأبناء والآباء ب�سبب 
�سغط القيم التي يتلقاها الأبناء عرب تلك ال�سبكات؛ بهدف اإعادة 
بتاأثري  النف�ص  علم  م�سطلح  يف  يعرف  مبا  لها؛  تبًعا  ت�سكيلهم 
وفقدانهم  الأ�رشة،  تاأثري  حمو  اإىل  اأدى  مما  املرجعية؛  اجلماعة 

للرتابط مع جمتمعهم املحيط بهم.
ا�ستخدام  بني  عالقة  هناك  اأن  يت�سح  �سبق،  ما  خالل  من 
داخل  الجتماعي  التفاعل  وبني  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
من  ال�سبكات  هذه  ا�ستخدام  لآليات  املنظمة  والقواعد  الأ�رشة 
�سبكات  ا�ستخدام  بانعكا�سات  الوالدين  وعي  واأن  الوالدين؛  قبل 
ب�سكل  ي�سهم  الأ�رشي  ال�سبط  وظائف  على  الجتماعي  التوا�سل 
وظائف  متكن  التي  املتعددة  الأدوار  من  جملة  انتهاج  يف  كبري 
علم  حدود  يف  اأنه-  اإل  بفاعلية،  التحقق  من  الأ�رشي  ال�سبط 
على  ومبا�رشة  حمددة  ب�سورة  ركزت  درا�سة  توجد  الباحث-ل 
وظائف  على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  انعكا�سات  تناول 
ال�سبط الأ�رشي. وحيث اأن كافة التقارير املحلية والعاملية ت�سري 
ال�سباب  لدى  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  تنامي  اإىل 
ال�سعودي ب�سكل مطرد، جاءت هذه الدرا�سة للك�سف عن انعكا�سات 
كما  الأ�رشي  ال�سبط  وظائف  على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

يراها طلبة اجلامعات ال�سعودية. 
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أسئلة الدراسة:
تتحدد♦اأ�سئلة♦الدرا�سة♦بال�سوؤالني♦الآتيني:

1♦ وظائف . على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  انعكا�سات  ما 
ال�سبط الأ�رشي كما يراها طلبة اجلامعات ال�سعودية؟

2♦ متو�سطات . بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
�سبكات  انعكا�سات  نحو  الدرا�سة  عينة  اأفراد  تقديرات 
وفًقا  الأ�رشي  ال�سبط  وظائف  على  الجتماعي  التوا�سل 
برنامج  الدرا�سي،  امل�ستوى  الكلية،  )اجلامعة،  ملتغريات 
التوا�سل امل�ستخدم، معدل ال�ساعات اليومية للتوا�سل، طرق 

ا�ستخدام برامج التوا�سل الجتماعي(؟ 

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن انعكا�سات �سبكات التوا�سل 
طلبة  يراها  كما  الأ�رشي  ال�سبط  وظائف  على  الجتماعي 
عينة  لدى  املتغريات  بع�ص  دور  وبيان  ال�سعودية،  اجلامعات 
التوا�سل  برنامج  الدرا�سي،  امل�ستوى  الكلية،  )اجلامعة،  الدرا�سة 
ا�ستخدام  طرق  للتوا�سل،  اليومية  ال�ساعات  معدل  امل�ستخدم، 

برامج التوا�سل الجتماعي( يف حتديد تلك النعكا�سات.

أهمية الدراسة:
تكمن♦اأهمية♦الدرا�سة♦يف♦النقاط♦التالية:

1♦ املجتمعات . حاجة  من  احلالية  الدرا�سة  اأهمية  نبعت 
اإىل  خا�سة  ب�سفة  ال�سعودي  واملجتمع  عامة،  ب�سفة 
ملواجهة  الأ�رشي  والتما�سك  التكيف  من  جديدة  اآليات 
املوجهة  امل�ساكِل  مثل  لل�سباب؛  امل�سطربة  ال�سلوكاِت 
للداخل )كالن�سحاب، والقلق، والكتئاب...الخ(، وامل�سكالت 
املوجهة للخاِرج )كالعدوان، اجلنوح...الخ( والتي قد تن�ساأ 

عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي.
2♦ للجهات . التو�سيات  من  جمموعة  الدرا�سة  تقدم  اأن  يوؤمل 

امل�سوؤولة يف الدولة، والتي من �ساأنها حتديد بع�ص الربامج 
والتي  ال�سعودي؛  وال�سباب يف املجتمع  لالأ�رشة  الإر�سادية 
ال�سبط  وظائف  حول  املهنية  امل�سورة  تقدمي  ت�ستهدف 

الأ�رشي، واآليات تطبيقه يف املرحلة القادمة.
3♦ الدرا�سة املوؤ�س�سات التعليمية . اأن ت�ساعد نتائج  من املمكن 

يف حتديد التغريات التي طراأت على و�سائل ال�سبط الأ�رشي 
التوا�سل  �سبكات  عن  الناجتة  الفكرية  للموؤثرات  كنتيجة 
الجتماعي، ومن ثم اقرتاح و�سائل لتحقيق وظائف ال�سبط 
الأ�رشي وت�سمينها يف بع�ص املقررات والربامج الدرا�سية 
التي تتناول مو�سوع ال�سبط الجتماعي من زوايا خمتلفة، 
مبا يوؤدي اإىل زيادة الوعي بكيفية حتقيق التوافق والتكيف 

الجتماعي لل�سباب. 
4♦ من املاأمول اأن ت�سهم نتائج الدرا�سة ب�سكل اأ�سا�ٍص يف زيادة .

ال�سبط  حتقيق  يف  املتعددة  اأدوارها  بطبيعة  الأ�رشة  وعى 
الأ�رشي يف �سوء انعكا�سات �سبكات التوا�سل الجتماعي، 
مداخل  ا�ستخدام  خالل  من  منها  واحلد  الوقاية  وكيفية 

التوا�سل  �سبكات  طبيعة  مع  تتنا�سب  جديدة  اجتماعية 
الجتماعي.

حدود الدراسة:
فاإن♦حمددات♦ الدرا�سة،♦ هذه♦ يف♦ املتبعة♦ لالإجراءات♦ نظًرا♦

الدرا�سة♦جاءت♦كما♦يلي:
على ♦� الدرا�سة  هذه  اقت�رشت  املو�سوعية:  احلدود 

الك�سف عن انعكا�سات �سبكات التوا�سل الجتماعي على وظائف 
ال�سبط الأ�رشي الأربعة )حتقيق التوافق مع املجتمع، اأداء الأدوار 
للفرد،  �سليمة  اجتماعية  تن�سئة  حتقيق  املطلوبة،  الجتماعية 

املحافظة على توازن وا�ستقرار املجتمع(.
جامعة ♦� يف  امليدانية  الدرا�سة  طبقت  املكانية:  احلدود 

الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، وجامعة امللك �سعود، وجامعة 
اأم القري.
الدرا�سي ♦� الف�سل  يف  الدرا�سة  طبقت  الزمانية:  احلدود 

الثاين من العام اجلامعي 1436 - 1437هـ.
عينة ♦� على  احلالية  الدرا�سة  اقت�رشت  الب�رشية:  احلدود 

من طالب مرحلة البكالوريو�ص وطالب الدرا�سات العليا.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
◄♦ :)Social Networks( الجتماعي  التوا�سل♦ �سبكات♦

يعرفها( بويد و اإل�سون )Boyd and Ellson، 2007: 213( على اأنها: 
بتقدمي ملحة  لالأفراد  ت�سمح  الإنرتنت  تت�سكل من خالل  " مواقع 
عن حياتهم العامة، واإتاحة الفر�سة لالت�سال بقائمة امل�سجلني، 
اأو املجموعات من خالل عملية  الأفراد  والتعبري عن وجهة نظر 
وتتبنى  لآخر"،  موقع  من  التوا�سل  طبيعة  وتختلف  الت�سال، 

الدرا�سة هذا التعريف اإجرائّيًا. 
ال�سبط♦الأ�سي )Family Control(: ميكن تعريفه كما ♦◄

الإجراءات  من  "جمموعة  اأنه:  على  الرتبوية  الأدبيات  تناولته 
املتبعة من جانب الآباء لقمع اإ�ساءة، اأو تقومي ل�سلوك معوج لدى 
البدين،  والعقاب  الوجداين  والإهمال  العدائي  كالرف�ص  الأبناء 
كمحددات رئي�سة يف عمليات التطبيع الجتماعي وفر�ص جمتمع 
 Mireille & Frank,2008, Yuki,( الطاعة يف كثري من املجتمعات
باأنه   )Baumrind, 1991: 748( )بومريند(  et.al.,2004(، وعرفه 

ي�سعها  التي  الن�سج  بتحقيق  املتعلقة  "ال�رشوط  عن:  عبارة 
ويفر�سها الآباء على اأبنائهم كي ي�سبحوا مندجمني مع العائلة 
واملجتمع ككل، بالإ�سافة اإىل جهود الإ�رشاف والتاأديب والإعداد 
التعليمات".  تلك  َيع�سي  الذي  البن  ملَواَجَهة  يبذلونها  التي 
التي  الإجراءات  من  جمموعة   " باأنه:  اإجرائًيا  الدرا�سة  وتعرفه 
الأ�رشة  اأجل احلفاظ على توازن  الأ�رشي من  تنفذ على امل�ستوى 
واملجتمع يف ظل ا�ستخدام ما هو منا�سب من اآليات لتحقيق هذا 

التوازن". 

الدراسات السابقة:
�سبكات  تناولت  التي  الدرا�سات  جمال  لت�ساع  نظراً 
التوا�سل الجتماعي وال�سبط الأ�رشي من زوايا متنوعة واأُجريت 
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د. عصام جابر رمضانانعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري كما يراها طلبة اجلامعات السعودية

يف جمتمعات خمتلفة، ومن خالل تتبع الباحث ملا تي�رش من هذه 
الدرا�سات، فقد مت ا�ستعرا�ص عدٍد من الدرا�سات العربية والأجنبية 
مبا�رًشا  ات�ساًل  مت�سلة  بحثية  كمقاربات  اعتبارها  ميكن  التي 
الجتماعيو  التوا�سل  �سبكات  الأ�سا�سني:  الدرا�سة  مبتغريي 
النحو  على  الزمني  ت�سل�سلها  بح�سب  مرتبة  الأ�رشي،  وال�سبط 

التايل:
اأثر  بيان  اإىل  هدفت  درا�سة   )Mesch, 2009( مي�س  اأجرى 
التدخل من قبل الوالدين عرب بع�ص املمار�سات والأن�سطة ملواجهة 
امل�ساركة  واأهمية  الآخرين  من  للت�سلط  الأبناء  تعر�ص  احتمالية 
الوالدية لتخفيف هذه املخاطر، حيث مت اإجراء درا�سة ا�ستق�سائية 
على عينة من املراهقني والآباء والأمهات يف اأمريكا بلغ قوامها 
للت�سلط  التعر�ص  خطر  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت   .)935(
من الآخرين يزداد لدى املراهقني الذين لديهم ن�ساط متنام متناٍم 
الدرد�سة،  ال�سبكات الجتماعية وامل�ساركة يف غرف  على مواقع 
اأكرث ممن ي�ستخدم األعاب )الإنرتنت( من املراهقني؛ واأن اأ�ساليب 
اأبنائهم من  املراهقني من  قلما حتمي  الوالدين  قبل  التدخل من 
حاجة  هناك  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  عليهم،  الآخرين  ت�سلط 
الناجمة عن  الوالدين لتقليل املخاطر  ما�سة للمزيد من م�ساركة 

ا�ستخدام ال�سباب لل�سبكة العنكبوتية من اأجل التوا�سل الإن�ساين.
انعكا�سات  عن  الك�سف  اإىل   )2012( اأحمد♦ درا�سة  وهدفت 
الت�سال التفاعلي عرب الإنرتنت على ال�سباب ال�سوداين من خالل 
قيا�ص حجم دخول ال�سباب لهذه املجتمعات الفرتا�سية، وحتديد 
مدى اهتمامهم بها، وقيا�ص تفاعلهم معها وتاأثرهم بها، بجانب 
اختبار تفاعل ال�سباب مع الأحداث اجلارية )ال�سيا�سية، الريا�سية، 
املجتمعية،  ال�سبكات  هذه  خالل  من  وغريها(  القت�سادية 
امل�سحي، من خالل تطبيق  الو�سفي  الدرا�سة املنهج  وا�ستخدمت 
ا�ستبانة على عينة من ال�سباب بلغ قوامها )140( �ساًبا، وتو�سلت 
بارًزا  دوًرا  لالإنرتنت  اأن  اأهمها:  من  النتائج  من  للعديد  الدرا�سة 
وم�ساهمة فاعلة يف اأ�ساليب العمل، والتاأثري على احلياة، وزيادة 
املعلومات، كما اأن له دوًرا �سلبًيا متمثاًل يف انتهاك اخل�سو�سية. 
واأو�ست الدرا�سة ب�رشورة اإدارة حوار حول )الإنرتنت( ي�سمل كافة 
اآثاره  من  لو�سع منظومة حتد  املجتمع،  فئات  وكافة  عنا�رشه، 
لــ)لإنرتنت(  الآمن  ال�ستخدام  بكيفية  املجتمع  وتوعية  ال�سلبية، 

فيما يفيد الفرد.
واأجرى اأبل♦واآخرون )Appel, et at. , 2012( درا�سة هدفت 
اىل ا�ستك�ساف اأثر نوعية التوا�سل والعالقة بني الوالدين والأبناء 
النف�سية  والوحدة  لـ)لإنرتنت(  ا�ستخدامهم  وبني  املراهقني 
وارتباطهم مع الدعم الجتماعي الوالدي، من خالل تطبيق درا�سة 
ا�ستق�سائية على عينة من املراهقني بلغ قومها )216( مراهًقا، 
اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت  حيث  �سنة،   )18  -  15( عمر  بني  ما 
ال�سعور بالوحدة يزداد بكرثة الت�سال بـ )الإنرتنت(، واأن الوحدة 
توفري  مت  حينما  املراهقني  لدى  معتدلة  ب�سورة  كانت  النف�سية 
اأن  النتائج  بينت  كما  با�ستمرار،  لهم  الوالدي  الجتماعي  الدعم 
متغريي اجلن�ص والعمر من امل�ساركني ل توؤثر على النتائج، ومت 
املرتبطة  الناجحة  الإ�سرتاتيجيات  على  املرتتبة  الآثار  مناق�سة 
ا�ستخدامهم  عند  املراهقني  لالأبناء  للوالدين  الجتماعي  بالدعم 

ل�سبكة )الإنرتنت(.

وقام جونك♦ودوغان♦)Gunuc & Dogan, 2013( باإجراء 
)لدى  الإنرتنت  اإدمان(  بني  العالقة  بيان  اإىل  هدفت  درا�سة 
املراهقني الأتراك ومدى ت�سوراتهم للدعم الجتماعي والأن�سطة 
التي يقوم بها كل من الأم والأب والأ�رشة، واقرتاح ممار�سات لذلك 
الدعم الجتماعي، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي امل�سحي 
قوامها  بلغ  املراهقني  من  عينة  على  ا�ستبانة  تطبيق  خالل  من 
حيث  �سنة،   )18  -  12( بني  ما  العمرية  للفئة  مراهًقا   )166(
بينت نتائج الدرا�سة وجود عالقة عك�سية بني ت�سورات املراهقني 
كما  لإنرتنت).  لـ(  املراهقني  واإدمان  املحقق  الجتماعي  للدعم 
املحققة  الجتماعي  الدعم  �سور  تعددت  كلما  اأنه  النتائج  بينت 
الطعام،  وجبات  وتناول  التلفزيون،  م�ساهدة  الأ�رشة:  قبل  من 
اأبنائهم  مع  اخلارج  يف  الوقت  وق�ساء  والت�سوق  والدرد�سة، 
)الإنرتنت(،  ل�سبكة  اإدمان املراهقني  املراهقني كلما قل م�ستوى 
واأن هناك فروًقا ذات دللة اإح�سائًيا ح�سب الأن�سطة املنفذة من 

قبل الأب فقط اأو الأم فقط اأو العائلة.
واأجرى اإجنا�سيو♦واآخرون )Ignacio, et at., 2014( درا�سة 
يف  الوالدي  والتدخل  )النرتنت(  ا�ستخدام  بني  العالقة  لتحليل 
م�ساقات  �سمن  وذلك  التلفزيون،  وم�ساهدة  الإنرتنت  ا�ستخدام 
والإفادة،  واملراقبة  والتقييد  امل�ساركة  عرب  املتعددة  الوالدين 
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي امل�سحي عرب تطبيق ا�ستبانة 
تراوحت  الذين  املراهقني  من  مراهًقا،   )1238( من  عينة  على 
ثقافية  �سياقات  ثمانية  من  عاما   )19 و   14( بني  اأعمارهم 
املعتدل  ال�ستخدام  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  حيث  خمتلفة. 
ل)لإنرتنت( من قبل املراهقني يعتمد على ال�سياق الذي ي�ستخدمه 
من  امل�ستخدمة  امل�ساقات  اأكرث  اأن  الدرا�سة  بينت  كما  الوالدان، 
قبل التدخل الوالدي هي التقييد وامل�ساركة والإفادة، واأن الآباء 
يجدون �سعوبة يف الدخول يف امل�ساقات املفيدة وامل�ساركة مع 

اأبنائهم املراهقني فيما يتعلق با�ستخدام )الإنرتنت(.
 )Sasson& Mesch, 2014( ومي�س  �سا�سون♦ واأجرى 
درا�سة هدفت اإىل حتليل اأثر التدخل الوالدي والأ�رشي على طبيعة 
باملخاطر  املحفوفة  ال�سلوكيات  وعلى  الأ�سدقاء؛  مع  العالقات 
امل�سحي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت  )الإنرتنت(.  على 
من   )495( قوامها  بلغ  عينة  على  ا�ستبانة  تطبيق  خالل  من 
طالب ال�سف ال�ساد�ص اإىل ال�سف احلادي ع�رش يف اإ�رشائيل. من 
الن�سط،  التوجيه  الوالدي:  التدخل  من  اأنواع  ثالثة  قيا�ص  خالل 
وتقييد الإ�رشاف،   وعدم التدخل. حيث اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل 
ينبع  الأقران  مع  الإنرتنت  عرب  باملخاطر  املحفوف  ال�سلوك  اأن 
النتائج  بينت  لهم، كما  ل�سخ�سية  لن�رش تفا�سيل احلياة  كنتيجة 
اأن للعديد من املتغريات اأثًرا يف ذلك ال�سلوك مثل متغريات ال�سن 
واجلن�ص، والوقت الذي يق�سيه املراهق على )الإنرتنت( والأن�سطة 
عرب )الإنرتنت(، كما بينت النتائج اأن ال�سلوك املحفوف باملخاطر 
يعتمد  الذي  الوالدين  تدخل  من  قلل  الأقران  مع  )الإنرتنت(  عرب 
املحفوفة  الإجراءات  زيادة  اإىل  اأدى  مما  املقيد؛  الإ�رشاف  على 
�سبكات  دور  على  النتائج  واأكدت  )الإنرتنت(،  عرب  باملخاطر 
الأقران يف م�ساركة ال�سباب يف الأن�سطة اخلطرة على )الإنرتنت(.

 )Chele& Lucinschi, 2014( وقام �سيلي♦ولو�سين�سي�سي
بالق�سايا  الطالب  وعي  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  هدفت  بدرا�سة 
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الأخالقية للمعلومات املنتقاة من ا�ستخدامهم ل�سبكة )الإنرتنت(، 
ا�ستخدام  مت  حيث  الق�سايا.  تلك  يف  الوالدين  دور  على  والتاأكيد 
ا�ستهدفت  ا�ستبانة  تطبيق  خالل  من  امل�سحي  الو�سفي  املنهج 
املنتقاة  للمعلومات  الأخالقية  واجلوانب  الأن�سطة  نوعية  حتديد 
طالًبا؛   )33( قوامها  بلغ  الطالب  من  عينة  على  )الإنرتنت(  من 
اأخرى  ا�ستبانة  18( �سنة، وطبقت  اأعمارهم بني )11 و  تراوحت 
حتديد  ا�ستهدفت  نف�سها  الطالب  لعينة  الوالدين  من  عينة  على 
ا�ستخدامهم  اأثناء  الأبناء  بها  يقوم  التي  بالأن�سطة  وعيهم 
ل)لإنرتنت(، ومعرفة �سبل ال�ستخدام الأخالقي ل)لإنرتنت(. حيث 
تلك  بنوعية  الوالدين  وعي  انخفا�ص  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت 
الأن�سطة، بجانب اجلهل باجلوانب الأخالقية للمعلومات املنتقاة 
من )الإنرتنت( لدى املراهقني واأن ذلك يرجع للم�ستوى التعليمي 

للوالدين.
واأجرى اأو�سنت♦وكي�ستلر )Austin& Kistler, 2015( درا�سة 
هدفت اإىل البحث عن القواعد التي ميكن فر�سها من قبل الوالدين 
على اأطفالهم عن ا�ستخدامهم ل)لإنرتنت( وو�سائل الإعالم، بجانب 
يف  الفعالة  الوالدية  بالإ�سرتاتيجيات  الوعي  زيادة  على  التاأكيد 
الأبوية،  ال�سيطرة  من  مفرت�سة  خ�سارة  لأي  التعر�ص  دون  ذلك 
توؤكد على الت�سال  التي  الأبوية  القواعد  الرتكيز على  من خالل 
الدرا�سة  نتائج  وا�ستعر�ست  والأطفال.  الآباء  الجتاه بني  ثنائي 
من خالل ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي؛ اأن النهج ال�سلطوي 
لأنه  فعالية،  اأكرث  يكون  اأن  اإىل  اأقل مييل  ب�سورة  ي�ستخدم  الذي 
يزيد من كفاءة الت�سال والإعالم ملحو الأمية املعلوماتية لدى 
الأطفال، بينما نف�ص هذه القواعد جتد مقاومة كبرية لدى ال�سباب 

�سد الرقابة الأبوية.
درا�سة   )Fletcher& Blair, 2016( وبلري  فليت�س♦ واأجرى 
اخلربة  واقع  نحو  املراهقني  ت�سورات  عن  الك�سف  اإىل  هدفت 
و�سائل  لتكنولوجيا  با�ستخدامهم  يتعلق  فيما  للوالدين  الأ�رشية 
التعارف  ملواقع  اخللوية(  )الهواتف  الجتماعي  التوا�سل 
الجتماعي؛ واأثر ذلك يف تطبيق القواعد الأبوية التي حتدد اآليات 
الدرا�سة  وا�ستخدمت  الجتماعي.  التوا�سل  ل�سبكات  ا�ستخدامهم 
املقابالت  من  العديد  اإجراء  خالل  من  امل�سحي  الو�سفي  املنهج 
املقننة مع عينة من املراهقني بلغ قوامها )40( مراهًقا. واأ�سارت 
ت�سوراتهم  يف  املراهقني  لدى  كبري  تباين  وجود  اإىل  النتائج 
الجتماعية،  التكنولوجيا  مع  التعامل  يف  الأ�رشة  خربة  نحو 
من  ال�ستفادة  باإمكانية  املتعلقة  القواعد  اأن  النتائج  بينت  كما 
بغ�ص  الأ�رش؛  معظم  يف  موجودة  الجتماعية  التكنولوجيات 
نحو  الت�سورات  عن  النظر  وبغ�ص  التكنولوجيا،  نوع  عن  النظر 
اأو ل،  اأو ال�سباب خرباء يف تلك التكنولوجيا  اإذا كان الوالدان  ما 
وعلى النقي�ص من ذلك، فقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن اخلربة 
الأ�رشية لها اآثار على نوعية القواعد الأبوية فيما يتعلق مبحتوى 
التي  والطريقة  الجتماعية  للتكنولوجيات  املراهقني  ا�ستخدام 

يتم بها تطبيق هذه القواعد.
واأجرى �سني♦وكانغ )Shin & Kang, 2016( درا�سة هدفت 
اخل�سو�سية  خماوف  من  احلد  يف  الآباء  دور  عن  الك�سف  اإىل 
عن  والك�سف  الإنرتنت)؛  �سبكة(  ا�ستخدام  عند  املراهقني  لدى 

تناولت  حيث  اخل�سو�سية.  تلك  على  حتافظ  التي  ال�سلوكيات 
اأن�سطة الت�سالت  الدرا�سة دور الوالدين من خالل امل�ساركة يف 
املراهقني  توؤثر على خماوف  قد  التي  )والعوامل  الإنرتنت  على( 
ب�ساأن اخل�سو�سية على �سبكة( الإنرتنت). من خالل اإجراء درا�سة 
ا�ستق�سائية اأجريت يف �سنغافورة على عينة بلغ قوامها )746( 
مراهًقا تراوحت اأعمارهم بني )12 - 18( �سنة، وتو�سلت نتائج 
الدرا�سة اإىل اأن التدخل الوالدي اأ�سهم يف تقوية اأ�س�ص التوا�سل مع 
اأكرث فعالية من خالل و�سع  اأنها كانت  اأبنائهم املراهقني، كما 
ال�سيطرة يف احلد من الإف�ساح عن املعلومات بني  اأ�س�ص لقواعد 

املراهقني.

التعقيب على الدراسات السابقة:
ال�سلة  ذات  ال�سابقة  الدرا�سات  تناول  خالل  من  يتبني 
ال�سبط  وظائف  على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  بانعكا�سات 
الوالدين  قبل  من  التدخل  فاعلية  تناول  بع�سها  اأن  الأ�رشي، 
ودورهم يف احلد من العديد من اآثار �سبكة( الإنرتنت )وانعكا�ساتها 
2012(؛  )اأحمد،  ودرا�سة   )Mesch, 2009( مي�ص  درا�سة  كما يف 
تناولت بع�ص  )Shin& Kang, 2016(. كما  ودرا�سة �سني وكانغ 
الوالدين  قبل  من  الجتماعي  والدعم  التوا�سل  نوعية  الدرا�سات 
يف  كما  )الإنرتنت(  ل�سبكة  ا�ستخدامهم  عند  واأثره  اأبنائهم  نحو 
)جونك  ودرا�سة  )Appel, et at. , 2012(؛  واآخرين  اأبل  درا�سة 
)�سا�سون ومي�ص(  )Gunuc & Dogan, 2013(؛ ودرا�سة  ودوغان 
Igna-( واآخرين  اإجنا�سيو  ودرا�سة  )Sasson & Mesch, 2014(؛ 
 Austin& Kistler ,( ودرا�سة اأو�سنت وكي�ستلر ،)cio, et at. , 2014

2015(، . كما تناولت بع�ص الدرا�سات الوعي باأخالقيات ا�ستخدام 

�سبكات )الإنرتنت( وعالقته بدور الوالدين، كما يف درا�سة �سيلي 
فليت�رش  ودرا�سة   ،)Chele& Lucinschi, 2014( ولو�سين�سي�سي 

.)Fletcher& Blair, 2016( وبلري
ال�سابقة  الدرا�سات  جميع  اإن  القول  ميكن  املجمل  ويف 
على  حتتم  التي  الآثار  من  العديد  )الإنرتنت(  ل�سبكات  اأن  توؤكد 
التدخل  وقواعد  الرقابة  اأمناط  من  العديد  انتهاج  الوالدين 
وال�سيطرة املتعددة كوظائف لل�سبط الأ�رشي، ولعل هذا ما مييز 
الك�سف  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  من  غريها  عن  احلالية  الدرا�سة 
الجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  ال�سباب  ا�ستخدام  انعكا�سات  عن 
منها.  للحد  متعددة  �سبل  وطرح  الأ�رشي  ال�سبط  وظائف  على 
وا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف جوانب عدة 

اأهمها ما يلي:
ال�ستفادة من املراجع الواردة فيها.♦�
ال�ستفادة من تو�سيات ونتائج الدرا�سات ال�سابقة.♦�
ت�سميم اأداة الدرا�سة)ال�ستبانة( وكيفية بنائها.♦�
التي ♦� الإح�سائية  الأ�ساليب  بع�ص  من  ال�ستفادة 

ا�ستخدمت يف الدرا�سات ال�سابقة.
التي تو�سلت ♦� الدرا�سة احلالية بالنتائج  مقارنة نتائج 

اإليها بع�ص الدرا�سات ال�سابقة عند عر�ص النتائج وحتليلها. 
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الن�سبة♦العددالفئةاملتغري
املئوية

امل�ستوى 
الدرا�سي

%39429.7الثامن

%27921.1درا�سات عليا

برنامج التوا�سل 
امل�ستخدم

%39029.4تويرت

%73855.7واآت�ص اآب

%19714.9في�سبوك

معدل ال�ساعات 
اليومية 
للتوا�سل

%41431.2اأقل من �ساعتني

من 2 - اأقل من 4 
%62347�ساعات

من 4 - اأقل من 6 
%13210�ساعات

%15611.8اأكرث من 6 �ساعات

طرق ا�ستخدام 
برامج التوا�سل 

الجتماعي

%110583.4الهاتف اجلوال

%705.3الكمبيوتر ال�سخ�سي

%15011.3الثنان مًعا

%1325100الإجمايل

أداة الدراسة:

يف  املتبع  املنهج  وعلى  البيانات،  طبيعة  على  بناء 
الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق  مالءمة  الأكرث  الأداة  اأن  وجد  الدرا�سة، 
هي "ال�ستبانة"، وقد مت بناء اأداة الدرا�سة بالرجوع اإىل الأدبيات 
)�سيلي  ودرا�سة   ،)2012 اأحمد،  كدرا�سة(  ال�سابقة  والدرا�سات 
العالقة  ذات   ،)Chele& Lucinschi,2014( ولو�سين�سي�سي( 
مبو�سوع الدرا�سة. حيث♦تكونت♦الأداة♦يف♦�سورتها♦النهائية♦من♦

جزاأين:
Ú♦ باأفراد اخلا�سة  الأولية  البيانات  تناول  الأول:  اجلزء 

الدرا�سي،برنامج  الكلية،امل�ستوى  )اجلامعة،  الدرا�سة  عينة 
للتوا�سل،طرق  اليومية  ال�ساعات  امل�ستخدم،معدل  التوا�سل 

ا�ستخدام برامج التوا�سل الجتماعي(
Ú♦ ستة� على  مق�سمة  فقرة   )29( من  تكون  الثاين:  اجلزء 

جمالت متثل وظائف ال�سبط الأ�رشي ويبينها اجلدول )3(
الجدول )3(

توزيع فقرات االستبانة على مجاالت الدراسة

العدداأرقام♦الفقراتجمالم

1
حتقيق التوافق مع 

56-10-11-13-19-25املجتمع

2
اأداء الأدوار الجتماعية 

67-7-9-23-26-27-29املطلوبة

3
حتقيق تن�سئة اجتماعية 

18-2-4-8-12-15-20-21�سليمة للفرد

4
املحافظة على توازن 

38-14-16-17-18-22--24 -28 وا�ستقرار املجتمع

29املجموع♦

الطريقة واإلجراءات

منهج الدراسة:

اأغرا�ص  ملالءمته  امل�سحي؛  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدم 
الدرا�سة.

جمتمع الدراسة وعينتها:

البكالوريو�ص  مرحلة  طالب  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
�سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  يف  العليا  الدرا�سات  وطالب 
الإ�سالمية وجامعة اأم القرى وجامعة امللك �سعود، والبالغ عددهم 
وزارة  من  الواردة  الإح�سائيات  ح�سب  طالبًا؛   )257.406(
الإمام  جامعة  ففي  1437هـ،   /1436 اجلامعي  للعام  التعليم 
حممد بن �سعود الإ�سالمية بلغ عددهم )112.197( طالًبا، ويف 
جامعة امللك �سعود بلغ عددهم )49407( طالًبا، ويف جامعة اأم 

القرى بلغ عددهم )95.802( طالًبا.
بلغ  الدرا�سة  جمتمع  من  طبقية  ع�سوائية  عينة  واختريت 
قوامها )1325( طالبًا، وذلك بناء على تطبيق معادلة )�ستيفن 
من  تطبيقها  ميكن  والتي  العينة  حجم  اختيار  يف  ثامب�سون( 

القانون التايل: 

 
 

: حيث اأن 
N= حجم املجتمع   

 )0.95( الدللة  مل�ستوى  املقابلة  املعيارية  الدرجة   =Z

وت�ساوي )1.96(  
D= ن�سبة اخلطاأ وت�ساوي )0.05(   

P= ن�سبة توفر اخلا�سية واملحايدة = )0.50( 

لعينة  الدميوغرافية  اخل�سائ�ص   )1( اجلدول  ويعر�ص 
الدرا�سة موزعة ح�سب متغريات الدرا�سة.

الجدول )1(
يوضح توزيع عينة الدراسة ونسبها على متغيرات الدراسة

الن�سبة♦العددالفئةاملتغري
املئوية

اجلامعة

جامعة الإمام حممد 
%58043.8بن �سعود الإ�سالمية

%39629.9جامعة امللك ال�سعود

%34926.3جامعة اأم القرى

الكلية
%84964,1كلية نظرية

%47635.9كلية عملية

امل�ستوى 
الدرا�سي

%25719.4الأول

%39529.8الرابع
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وقد ا�ستخدم مقيا�ص )ليكرت( اخلما�سي لتقييم ال�ستجابات 
درجات  �سلم  على  العالمات  وزعت  حيث  الفقرات،  جميع  على 
)5( درجات، ويوؤثر  )يوؤثر بدجة كبرية جًدا  ال�ستجابة، كالآتي: 
بدرجة  ويوؤثر   ،)3( متو�سطة  بدرجة  ويوؤثر   ،)4( كبرية  بدرجة 

قليلة )2(، يوؤثر بدرجة نادرة )1(.

صدق أداة الدراسة:

للتحقق من �سدق اأداة الدرا�سة، اعتمد على �سدق املحكمني؛ 
ذوي  من   )10( على  الأولية  ب�سورتها  ال�ستبانة  عر�ست  اإذ 
الخت�سا�ص واخلربة من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جمال اأ�سول 
الفقرات  �سحة  مدى  حول  الراأي  اإبداء  منهم  طلب  وقد  الرتبية. 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  انعكا�سات  عن  للك�سف  ومنا�سبتها 
على وظائف ال�سبط الأ�رشي، مع حرية الدمج واحلذف والإ�سافة 
اأبداها  التي  والقرتاحات  التعديالت  على  وبناء  للفقرات، 
اتفق  التي  الالزمة  التعديالت  باإجراء  الباحث  قام  املحكمون، 
عليها غالبية املحكمني والتي بلغت ن�سبة التفاق عليها اأكرث من 
)90 %(، من تعديل بع�ص الفقرات وحذف عبارات اأخرى، حتى 

ا�ستقرت ال�ستبانة على �سورتها النهائية.
وبعد التاأكد من ال�سدق الظاهري لأداة الدرا�سة قام الباحث 
ارتباط  معامل  بح�ساب  العينة  بيانات  وعلى  ميدانيًا،  بتطبيقها 
معامل  ُح�سب  اإذ  لال�ستبانة،  الداخلي  ال�سدق  ملعرفة  )بري�سون( 
ارتباط درجات فقرات املجال مع الدرجة الكلية لالأداة، حيث بلغ 
الدرجة  مع  الأول  املجال  الرتباط بني جمموع درجات  معامل 
الكلية لالأداة )0.93(، وبلغ معامل الرتباط بني جمموع درجات 
معامل  وبلغ   ،)0.90( لالأداة  الكلية  الدرجة  مع  الثاين  املجال 
الكلية  الدرجة  الثالث مع  الرتباط بني جمموع درجات املجال 
درجات  جمموع  بني  الرتباط  معامل  وبلغ   ،)0.94( لالأداة 

املجال الرابع مع الدرجة الكلية لالأداة )0.94(

ثبات أداة الدراسة:

قي�ص ثبات اأداة الدرا�سة با�ستخدام معامل ثبات)كرونباخ 
معامل  يو�سح   )4( واجلدول   ،(Cronbach's Alpha) (α( األفا(، 

الثبات ملجالت اأداة الدرا�سة، وهي:
الجدول )4(

معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة الدراسة 

عدد♦جمالالرقم
معامل♦الثباتالفقرات

60.865حتقيق التوافق مع املجتمع1

70.845اأداء الأدوار الجتماعية املطلوبة2

80.817حتقيق تن�سئة اجتماعية �سليمة للفرد3

4
املحافظة على توازن وا�ستقرار 

80.893املجتمع

0.945الثبات♦العام

ملجالت  الثبات  معامالت  اأن   )4( اجلدول  من  يت�سح 
معامل  بلغ  كما   ،)0.865  -  0.893( بني  تراوحت  ال�ستبانة 
يدل  عال  ثبات  معامل  وهو   ،)0.945( لال�ستبانة  العام  الثبات 

على اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن العتماد 
عليها يف التطبيق امليداين للدرا�سة.

تصحيح االستبانة: 

على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  انعكا�سات  عن  للك�سف 
ال�سعودية،  اجلامعات  طلبة  يراها  كما  الأ�رشي  ال�سبط  وظائف 
لتكون  العينة  اأفراد  لإجابات  احل�سابية  املتو�سطات  على  اعتمد 
موؤ�رًشا لدرجة املوافقة كما ياأتي: احلد الأعلى لبدائل اأداة الدرا�سة 
من  الأدنى  احلد  وبطرح   ،)1( الدرا�سة  لبدائل  الأدنى  واحلد   )5(
الفرق بني احلدين على  )4(، ومن ثم ق�سمة  ي�ساوي  الأعلى  احلد 

ثالثة م�ستويات كما هو مو�سح يف املعادلة التالية: 
4÷3( م�ستويات )مرتفعة، متو�سطة، منخف�سة( = 1.33، 
وعليه يكون احلد الأعلى ي�ساوي )5 - 1.33= 3.67(، اأما احلد 
الأدنى  احلد  اأما   ،)2.33=1.33  -  3.66( في�ساوي  املتو�سط 
في�ساوي اأقل من)2.33(، واجلدول )5( يو�سح معيار احلكم على 

تقدير املتو�سطات احل�سابية لعينة الدرا�سة.
الجدول )5(

معيار الحكم على تقدير المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة

مدى♦املتو�سطاتدرجة♦املوافقة

3.67 - 5.00كبرية

2.33 - 3.66متو�سطة

اأقل من 2.33قليلة

املعاجلات اإلحصائية: 

التالية:  الإح�سائية  واملعاجلات  الأ�ساليب  ا�ستخدمت 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، التكرارات والن�سب 
املئوية، كما ا�ستخدام حتليل التباين )N – Way ANOVA( اختبار 

املقارنات البعدية )LSD( لتحديد م�سادر الفروق.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
نتائج ال�سوؤال الأول ومناق�ستها: ما♦انعكا�سات♦�سبكات♦♦◄

التوا�سل♦الجتماعي♦على♦وظائف♦ال�سبط♦الأ�سي♦كما♦يراها♦طلبة♦
اجلامعات♦ال�سعودية؟

املتو�سطات  ا�ستخرجت  الأول،  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 
الدرا�سة  عينة  اأفراد  لإجابات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية 

على جمالت ال�ستبانة والأداة ككل، واجلدول )6( يو�سح ذلك: 
الجدول )6(

استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبانة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التأثير

املتو�سط♦املجالم
احل�سابي

النحراف♦
درجة♦الرتبةاملعياري

التاأثري

2
اأداء الأدوار الجتماعية 

كبرية4.090.611املطلوبة

3
حتقيق تن�سئة اجتماعية 

كبرية3.960.552�سليمة للفرد
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املتو�سط♦املجالم
احل�سابي

النحراف♦
درجة♦الرتبةاملعياري

التاأثري

4
املحافظة على توازن 

كبرية3.910.643وا�ستقرار املجتمع

1
حتقيق التوافق مع 

كبرية3.870.694املجتمع

كبرية3.950.58الدرجة♦الكلية

تبني من اجلدول )6( اأن جميع جمالت ال�ستبانة والدرجة 
وظائف  على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  لنعكا�سات  الكلية 
جاءت  ال�سعودية؛  اجلامعات  طلبة  يراها  كما  الأ�رشي  ال�سبط 
�سبكات  لنعكا�سات  الكلية  الدرجة  وجاءت  )كبرية(،  بدرجة 
التوا�سل الجتماعي على وظائف ال�سبط الأ�رشي من وجهة نظر 
ال�سباب اجلامعي يف اململكة العربية ال�سعودية مبتو�سط ح�سابي 
)3.95( وانحراف معياري )0.58(، حيث جاء املجال الثاين من 
الجتماعية  الأدوار  بـــــ" اأداء  واملتعلق  الأ�رشي  ال�سبط  وظائف 
املطلوبة" يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي )4،09( وانحراف 
ال�سبط  وظائف  من  الثالث  املجال  جاء  كما   ،)0.61( معياري 
للفرد"  �سليمة  اجتماعية  تن�سئة  حتقيق   " بـــ  واملتعلق  الأ�رشي 
وانحراف معياري   )3.96( الثانية مبتو�سط ح�سابي  املرتبة  يف 
)0.55(، وجاء املجال الرابع من وظائف ال�سبط الأ�رشي واملتعلق 
املرتبة  يف  املجتمع"  وا�ستقرار  توازن  على  املحافظة  بــــــــــ" 
 ،)0.64( معياري  وانحراف   )3.91( ح�سابي  مبتو�سط  الثالثة 
وجاء املجال الأول من وظائف ال�سبط الأ�رشي واملتعلق بــــــــــ" 
التوافق مع املجتمع" يف املرتبة الأخرية بني املجالت  حتقيق 
ال�سبط  وظائف  على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  لنعكا�سات 
العربية  اململكة  يف  اجلامعي  ال�سباب  نظر  وجهة  من  الأ�رشي 

ال�سعودية مبتو�سط ح�سابي )3.87( وانحراف معياري )0.69(.
ويعزى تف�سري ما �سبق؛ اإىل اأن �سبكات التوا�سل الجتماعي 
اأثرت ب�سكل مبا�رش على منظومة العالقات الأ�رشية؛ مما اأدى اإىل 
والتعزيز  املتابعة  ناحية  من  الأ�رشية  الأدوار  اأ�س�ص  يف  التغري 
و�سبط �سلوك الأبناء و�سيطرة الطابع الذاتي كاجتهادات منفردة 
والتحديد  بالتنظيم  يتعلق  فيما  الأ�رشية،  العالقات  طبيعة  على 
بالتبعية على  انعك�ص  ما  الأ�رشة، وهو  داخل  والأدوار  للواجبات 
الوظائف  كاأحد  للفرد  �سليمة  اجتماعية  تن�سئة  حتقيق  وظيفة 
وظيفة  ا  اأي�سً تاأثرت  ثم  ومن  الأ�رشي؛  لل�سبط  املهمة  الرتبوية 
تاأثري  بينما جاء  وا�ستقراره مع،  املجتمع  توازن  املحافظة على 
مع  التوافق  حتقيق  وظيفة  على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
املجتمع يف املرتبة الأخرية من وجهة نظر عينة الدرا�سة، نظًرا 
املعايري  تغيري  �سعوبة  يف  املتمثلة  ال�سعودي  املجتمع  لطبيعة 
الجتماعية ال�سائدة يف املجتمع، بالإ�سافة اإىل ارتباط ال�سباب 
ومت�سكهم بالعادات والتقاليد؛ على الرغم من اأن النتائج ت�سري اإىل 
ال�سائدة  القيم  بع�ص  اأثرت على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأن 
ال�سباب  ل�ستجابة  كنتيجة  ال�سعودي  املجتمع  يف  الأ�سا�سية 
التوا�سل  �سبكات  يتم طرحها عرب  التي  التحديث  قيم  لجتاهات 
)�سني  درا�سة  نتائج  مع  ال�سابقة  النتيجة  وتتفق  الجتماعي. 
Fletch-( )( ودرا�سة )فليت�رش وبلريShin& Kang,2016 )ككانغ( 
الجتماعية  الأدوار  تغري  على  اأكدتا  والتي   )er& Blair,2016

للوالدين نتيجة ل�ستخدام ال�سباب للتقنيات الجتماعية، ونتائج 
درا�سة اخلليفة )2010( ودرا�سة اخلطيب )2010( واللتان اأكد تا 
على اأن من اآثار العوملة املتمثلة يف ثورة الت�سالت واملعلومات؛ 

تغري منظومة التن�سئة الجتماعية يف الأ�رشة ال�سعودية.
ولتو�سيح ترتيب الفقرات لكل جمال من جمالت ال�ستبانة، 

يو�سح اجلدول )7( ما ياأتي:
الجدول )7(

استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجاالت االستبانة مرتبة تنازليًا حسب 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التأثير.

املتو�سط♦الفقراتم
احل�سابي

النحراف♦
درجة♦الرتبةاملعياري

التاأثري

جمال:♦حتقيق♦التوافق♦مع♦املجتمع

5
اأدت اإىل ا�ستقطاب الأبناء يف 

عامله الفرتا�سي بعيًدا عن 
الواقع املعا�ص.

كبرية4.060.841

13
عززت �رشاع الأجيال الفكري 

كبرية4.011.012بني الآباء والأبناء.

11

 �ساهمت يف تعدد الأطر 
املرجعية لل�سلوك من كونها 

اأحادية الإطار- الأ�رشة 
واملجتمع املحلي- ، اإىل اأطر 

عاملية تلقى �سدًى وقبول 
وتاأييدا لدى الأبناء.

كبرية3.820.853

25

عزز القناعة لدى الأبناء باأن 
قوة التقنية هي وحدها املالكة 
لقوة التغيري يف الواقع الأ�رشي 

والجتماعي.

كبرية3.811.124

10
 اأثرت على وظائف ال�سبط 
الأ�رشي فيما يتعلق بدمج 

املعايري الجتماعية.
كبرية3.780.945

19

حولت وظيفة ال�سبط الأ�رشى 
من تدعيم الثقافة ال�سائدة يف 

املجتمع واملحافظة عليها من 
النحرافات، اإىل النتقاء منها 

مبا يتوافق مع الثقافة العاملية.

كبرية3.760.936

جمال:♦اأداء♦الأدوار♦الجتماعية♦املطلوبة

7

جلبت نوًعا من احلرية يف 
اختيار العالقات ال�سخ�سية 

التي قد يرتبط بها الأبناء مع 
اأقرانهم، دون تقييد من الوالدين.

كبرية4.260.721

26
غريت من منط املعي�سة داخل 

الأ�رشة من حيث اأوقات اجللو�ص، 
وطريقة تناول الوجبات،. .. الخ.

كبرية4.240.992

23
فر�ست على الوالدين اإعادة 

النظر يف تعزيز الرقابة الذاتية 
لدى الأبناء.

كبرية4.170.953

29

فر�ست على الوالدين �رشورة 
اإدراك املتغريات املجتمعية 

وتاأثرياتها على وظائف ال�سبط 
الأ�رشي.

كبرية4.160.954

27
قللت من قدرة الوالدين على 

ممار�سة دور الإ�رشاف واملتابعة 
على الأبناء.

كبرية4.010.855



55

2017 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد السادس - ع )20( - تشرين 

املتو�سط♦الفقراتم
احل�سابي

النحراف♦
درجة♦الرتبةاملعياري

التاأثري

14

بات قبول العرف والتقاليد 
يقابل بكثري من املقاومة بني 

الآباء والأبناء نتيجة الدعوة 
للخروج على املاألوف واملعايري 

ال�سائد يف املجتمع.

كبرية4.0620.843

28

�ساهمت يف ات�ساع الهوة بني 
الثوابت والقيم التي يوؤكد عليها 

ال�سبط الأ�رشي، وبني املتغريات 
احلديثة الناجمة عن اإفرازات 

الإعالم اجلديد.

كبرية4.0290.834

16

بدلت وظيفة ال�سبط الأ�رشي من 
ثقافة ال�سبط والتي يغلب عليها 
التحكم وال�سيطرة من الآباء اإىل 

ثقافة املقاومة والتي يغلب 
عليها التمرد والع�سيان لدى 

الأبناء.

كبرية3.8010.975

22

اأ�سبح منط التذبذب الأ�رشي يف 
التن�سئة الجتماعية لأبنائها 
النمط ال�سائع، كنتيجة لعدم 

وجود �سيا�سة تربوية وا�سحة.

كبرية3.7780.996

17

اأوجدت نوًعا من التناق�ص 
الداخلي يف ثقافة الأ�رشة بني 
مفهومي قيم التبعية-القائمة 

على الطاعة واخل�سوع-، وقيم 
ال�ستقالل الذاتي-القائمة على 

العدالة والحرتام املتبادل-

كبرية3.700.967

18

حولت وظيفة ال�سبط الأ�رشى 
من تدعيم الثقافة ال�سائدة يف 

املجتمع واملحافظة عليها من 
النحرافات، اإىل النتقاء منها 

مبا يتوافق مع الثقافة العاملية.

كبرية3.540.948

1♦ يت�سح من اجلدول  )7( اأن جميع فقرات جمال حتقيق التوافق .
املتو�سطات  وهذه  )كبرية(،  بدرجة  جاءت  املجتمع،  مع 
تراوحت بني )3.76 - 4.06(، حيث: جاءت الفقرة رقم )5( 
التوا�سل  �سبكات  انعكا�سات  اأهم  من  اأن  على  تن�ص  والتي 
اأنها  املجتمع  مع  التوافق  حتقيق  وظيفة  على  الجتماعي 
)اأدت اإىل ا�ستقطاب الأبناء يف عامله الفرتا�سي بعيًدا عن 
الواقع املعا�ص( باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي )4.066( 
 )13( رقم  الفقرة  جاءت  كما   ،)0.82( معياري  وانحراف 
والتي تن�ص على اأنها )عززت �رشاع الأجيال الفكري بني 
الآباء والأبناء( باملرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )4.01( 
 )19( رقم  الفقرة  جاءت  كما  )1.01(؛  معياري  وانحراف 
من  الأ�رشى  ال�سبط  وظيفة  )حولت  اأنها  على  تن�ص  والتي 
ال�سائدة يف املجتمع واملحافظة عليها من  الثقافة  تدعيم 
الثقافة  مع  يتوافق  مبا  منها  النتقاء  اإىل  النحرافات، 
ح�سابي  مبتو�سط  املجال  لهذا  الأخرية  باملرتبة  العاملية( 

)3.76( وانحراف معياري )0.93(.
نحو  الدرا�سة  عينة  ت�سورات  اأن  اإىل  �سبق؛  ما  يعزى  وقد 
التوافق مع  التوا�سل الجتماعي على وظيفة  انعكا�سات �سبكات 
الفرتا�سي  عاملها  يف  الأبناء  ا�ستقطاب  يف  تركزت  املجتمع؛ 
ال�سعودي  ال�سباب  لجنذاب  كنتيجة  املعا�ص،  الواقع  عن  بعيًدا 

املتو�سط♦الفقراتم
احل�سابي

النحراف♦
درجة♦الرتبةاملعياري

التاأثري

6
ت�سببت يف تراجع �سلطة الوالدين 

يف ال�سيطرة على �سبط �سلوك 
الأبناء.

كبرية3.991.006

9

 اأدت اإىل �سيطرة الطابع الذاتي 
على طبيعة العالقات الأ�رشية 

فيما يتعلق بالتنظيم والتحديد 
للواجبات والأدوار داخل الأ�رشة.

كبرية3.770.917

جمال:♦حتقيق♦تن�سئة♦اجتماعية♦�سليمة♦للفرد

2
وفرت لالأبناء عاملهم اخلا�ص 

الذي حتكمه قيم التحرر 
والتحكم والختيار الذاتي.

كبرية4.210.771

1
�ساهمت يف تراجع العالقات 

كبرية4.0280.872ال�سخ�سية الداخلية يف الأ�رشة.

8

غريت من �سلطة ال�سبط التي 
ميار�سها الوالدين ب�سكل يغلب 
عليها تبعية الوالدين لرغبات 

الأبناء.

كبرية3.980.773

12

و�سعت الهوة املوجودة بني 
الآباء والأبناء مما اأثر على 

م�ستوى وطبيعة وكمية الت�سال 
املتبادل داخل الأ�رشة.

كبرية3.980.894

20

ا�ستبدلت تربية الأبناء بالقدوة 
احل�سنة اإىل الرتبية بالقدوات 
والنماذج املخالفة للمعايري 

الجتماعية والأ�رشية.

كبرية3.910.855

21

اأدت اإىل اختالل مفهوم مركز 
ال�سبط لدى الأ�رشة ما بني مركز 
ال�سبط الداخلي )قدرة الفرد على 

ال�سيطرة على الأحداث( ومركز 
ال�سبط اخلارجي )وجود قوى 
وتاأثريات خارجية تتحكم يف 

�سلوكهم(.

كبرية3.820.986

15

َحولت وظيفة ال�سبط الأ�رشي 
من مفهوم ال�سلطة كحق م�رشوع 

يف توجيه الأبناء وال�ستماع 
اإليهم، اإىل مفهوم القوة والت�سلط 
والتدخل يف احلريات ال�سخ�سية 

لالأبناء.

كبرية3.810.987

4
زادت من التح�سيل الزائد 
ون معرفة  للمعلومات ِلُتكهَّ

�سطحية ومبتورة.
كبرية3.781.008

جمال:♦املحافظة♦على♦توازن♦وا�ستقرار♦املجتمع

3

وفرت قنوات اأخرى ل�رشف 
امل�ساعر وتقا�سم الأفكار 

والهموم وتبادل الأخبار بعيًدا 
عن حميط الأ�رشة.

كبرية4.230.791

24

اأدت اإىل انخفا�ص دور ال�سبط 
الأ�رشي يف حتقيق الإ�سباع 

النف�سي والجتماعيِّ لالأبناء، 
نتيجة لالنهماك يف حياة العامَل 

. الفرتا�سيِّ

كبرية4.180.832
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د. عصام جابر رمضانانعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري كما يراها طلبة اجلامعات السعودية

للتحرر  وا�سعة  م�ساحة  لهم  وفرت  التي  الفرتا�سية  للمجتمعات 
الذات، والرغبة يف  التعبري عن  وال�سعور باحلرية يف  القيود،  من 
ال�ستطالع بالإ�سافة اإىل اأنها اأ�سبعت حاجتهم لل�سداقات. وتتفق 
تلك النتيجة مع نتائج درا�سة )ال�سمري، 2011( والتي اأ�سارت اإىل 
اأن و�سائل الإعالم التفاعلية ترتك اآثاًرا على املتلقي جلهة تغيري 
�سلوك املتلقي مما يوؤدي اإىل عجز ال�سباب عن املوائمة بني ما هو 
قدمي وما هو حديث، ودرا�سة )حممد، 2014( التي بينت اأن العزلة 
الجتماعية وتف�سخ العالقات الأ�رشية والجتماعية التقليدية من 
كفاءة  الإنرتنت-على  الرقمية-�سبكة  التكنولوجيا  تاأثريات  اأهم 

الأ�رشة واأدائها. 
2♦ اأداء . جمال  فقرات  جميع  اأن   )7( اجلدول  من  تبني  كما 

الأدوار الجتماعية املطلوبة، جاءت بدرجة )كبرية(، وهذه 
4.26(، حيث: جاءت   -  3.77( تراوحت بني  املتو�سطات 
انعكا�سات  اأهم  من  اأن  على  تن�ص  والتي   )7( رقم  الفقرة 
الأدوار  اأداء  وظيفة  على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
يف  احلرية  من  نوًعا  )جلبت  اأنها  املطلوبة  الجتماعية 
اختيار العالقات ال�سخ�سية التي قد يرتبط بها الأبناء مع 
اأقرانهم، دون تقييد من الوالدين( باملرتبة الأوىل مبتو�سط 
جاءت  كما   ،)0.72( معياري  وانحراف   )4.26( ح�سابي 
منط  من  )غريت  اأنها  على  تن�ص  والتي   )26( رقم  الفقرة 
وطريقة  اجللو�ص،  اأوقات  حيث  من  الأ�رشة  داخل  املعي�سة 
تناول الوجبات،. .. الخ( باملرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي 
الفقرة  جاءت  كما   ،)0.99( معياري  وانحراف   )4.24(
الطابع  �سيطرة  اإىل  )اأدت  اأنها  على  تن�ص  والتي   )9( رقم 
الذاتي على طبيعة العالقات الأ�رشية فيما يتعلق بالتنظيم 
باملرتبة  الأ�رشة(  داخل  والأدوار  للواجبات  والتحديد 
وانحراف   )3.77( ح�سابي  مبتو�سط  املجال  لهذا  الأخرية 

معياري )0.91(.
التي وفرتها �سبكات  اأن امل�ساحة  اإىل  وقد يعزى ما �سبق؛ 
للدرد�سة  ا�ستخدمت  ال�سعودي  لل�سباب  الجتماعي  التوا�سل 
وجهات  يتبادلون  اأ�سبحوا  ثم  ومن  العاطفية،  ال�سحن  لتفريغ 
النظر الثقافية والأدبية وال�سيا�سية بعيًدا عن القيود الجتماعية 
الواقعية، بالإ�سافة اإىل عر�ص الكثري منهم مل�ساكلهم ال�سخ�سية 
مما  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  والجتماعية  وال�سحية 
غري  ومعارفهم  اأ�سدقائهم  اآراء  خالل  من  حللها  املجال  فتح 
املخت�سني، وهو ما اأدى اإىل تفاقم م�ساعر الوحدة لدى الكثري من 
ال�سباب، وف�سلهم عن عامل الواقع مبا يزيد �سعورهم بالكتئاب، 
انعك�ص  ما  وهو  الأ�رشية،  احلياة  يف  امل�ساركة  يف  الرغبة  وعدم 
ال�سعودي  الأ�رشة يف املجتمع  املعي�سة داخل  بالتغيري على منط 
وغريها،   .. الوجبات،.  تناول  وطريقة  اجللو�ص،  اأوقات  حيث  من 
التي ميكن �سياغتها يف �سورة ر�سمية  العالقات  وكذلك تراجع 
يخ�سعون  ل  ال�سباب  اأن  نالحظ  حيث  احلديثة،  الأ�رشة  داخل 
اليوم ل�سلطة الوالدين من خالل قوة اجلماعة الأ�رشية، واإمنا هم 
عجزهم  ب�سبب  اأي  ق�رشاً،  كونهم  ب�سبب  ال�سلطة  لتلك  يخ�سعون 
طابع  فتحول  اأنف�سهم.  على  والعتماد  ال�ستقالل  عن  املوؤقت 
العالقات داخل الأ�رشة اإىل الطابع الذاتي ك�سدى ل�سيطرة الطابع 
ب�سكل  الفردية  ال�سخ�سية  ومنو  الجتماعية  احلياة  على  الفردي 

الفرتا�سية  املجتمعات  ظروف  ظل  يف  ال�سعوبة  من  اأ�سبح 
احلديثة؛ واإخ�ساع تلك العالقات الأ�رشية فيها للتنظيم والتحديد. 
 Fletcher( النتيجة مع نتائج درا�سة )فليت�رش وبلري(  وتتفق تلك 
املراهقني  لدى  كبري  تباين  وجود  بينت  التي   )& Blair, 2016

التكنولوجيا  مع  التعامل  يف  الأ�رشة  خربة  نحو  ت�سوراتهم  يف 
الجتماعية.

3♦ حتقيق . جمال  فقرات  جميع  اأن   )7( اجلدول  من  تبني  كما 
)كبرية(،  بدرجة  جاءت  للفرد،  �سليمة  اجتماعية  تن�سئة 
حيث:   ،)4.21  -  3.78( بني  تراوحت  املتو�سطات  وهذه 
اأهم  من  اأن  على  تن�ص  والتي   )2( رقم  الفقرة  جاءت 
انعكا�سات �سبكات التوا�سل الجتماعي على وظيفة حتقيق 
اأنها )وفرت لالأبناء عاملهم  تن�سئة اجتماعية �سليمة للفرد 
والختيار  والتحكم  التحرر  قيم  حتكمه  الذي  اخلا�ص 
الذاتي( باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي )4.21( وانحراف 
معياري )0.77(، كما جاءت الفقرة رقم )1( والتي تن�ص 
على اأنها )اأ�سهمت يف تراجع العالقات ال�سخ�سية الداخلية 
 )4.028( ح�سابي  مبتو�سط  الثانية  باملرتبة  الأ�رشة(  يف 
وانحراف معياري )0.87(؛ وجاءت الفقرة رقم )4( والتي 
للمعلومات  الزائد  التح�سيل  من  )زادت  اأنها  على  تن�ص 
لهذا  الأخرية  باملرتبة  ومبتورة(  �سطحية  معرفة  ون  ِلُتكهَّ
معياري  وانحراف  ح�سابي)3.78(  مبتو�سط  املجال 

.)1.00(
التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  اأن  اإىل  �سبق؛  ما  يعزى  وقد 
وانخفا�ص  الأ�رشي؛  احلوار  وتراجع  التفكك  اإىل  اأدى  الجتماعي 
نتائج  بينت  كما  اأدى  ما  وهو  الجتماعي.  التفاعل  م�ستوى 
ال�سبط  اآليات  حتدوا  قد  ال�سباب  اأن  اإىل   )2008 درا�سة)�ساري، 
مبن  لوجه  وجهًا  مبا�رشة  بلقاءات  وقاموا  والجتماعي  الأ�رشي 
تعرفوا عليهم عرب )الإنرتنت( غري اآبهني بالعواقب املرتتبة على 
اأنه اأ�سبح  مثل هذه اللقاءات املحظورة اجتماعيًا. وهو ما يوؤكد 
لهم عاملهم اخلا�ص الذي حتكمه قيم التحرر والتحكم والختيار 
الأ�رشة.  الداخلية يف  ال�سخ�سية  العالقات  تراجع  بجانب  الذاتي، 
ولو�سين�سي�سي(  )�سيلي  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  تلك  وتتفق 
)Chele & Lucinschi,2014( والتي بينت اأن هناك جهاًل باجلوانب 

الأخالقية للمعلومات املنتقاة من )الإنرتنت( لدى ال�سباب. 
4♦ كما تبني من اجلدول )7( اأن جميع فقرات جمال املحافظة .

بدرجة)كبرية(،  جاءت  وا�ستقراره،  املجتمع  توازن  على 
حيث:   ،)4.23  -  3.54( بني  تراوحت  املتو�سطات  وهذه 
اأهم  من  اأن  على  تن�ص  والتي   )3( رقم  الفقرة  جاءت 
وظيفة  على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  انعكا�سات 
)وفرت  اأنها  املجتمع  وا�ستقرار  توازن  على  املحافظة 
والهموم  الأفكار  وتقا�سم  امل�ساعر  ل�رشف  اأخرى  قنوات 
الأوىل  باملرتبة  الأ�رشة(  حميط  عن  بعيًدا  الأخبار  وتبادل 
مبتو�سط ح�سابي )4.23( وانحراف معياري )0.79(، كما 
اإىل  )اأدت  اأنها  على  تن�ص  والتي   )24( رقم  الفقرة  جاءت 
النف�سي  انخفا�ص دور ال�سبط الأ�رشي يف حتقيق الإ�سباع 
العامَل  حياة  يف  لالنهماك  نتيجة  لالأبناء  والجتماعيِّ 
 )4.18( ح�سابي  مبتو�سط  الثانية  باملرتبة   ) الفرتا�سيِّ
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 )18( رقم  الفقرة  وجاءت   ،)0.83( معياري  وانحراف 
الأ�رشى  ال�سبط  وظيفة  )حولت  اأنها  على  تن�ص  والتي 
ال�سائدة يف املجتمع واملحافظة عليها  الثقافة  من تدعيم 
الثقافة  مع  يتوافق  مبا  منها  النتقاء  اإىل  النحرافات  من 
ح�سابي  مبتو�سط  املجال  لهذا  الأخرية  باملرتبة  العاملية( 

)3.54( وانحراف معياري )0.94(.
وقد تعزى النتيجة ال�سابقة؛ اإىل اأنه نتيجة لتوجهات عينة 
التوا�سل  ل�سبكات  كبرية  بدرجة  انعكا�سات  هناك  فاإن  الدرا�سة 
حتقيق  يف  املتمثلة  الأ�رشي  ال�سبط  وظائف  على  الجتماعي 
التوافق مع املجتمع؛ واأداء الأدوار الجتماعية املطلوبة؛ وحتقيق 
تن�سئة اجتماعية �سليمة للفرد، اأدى اإىل اأن وظيفة املحافظة على 
ا بدرجة كبرية من وجهة  اأي�سً توازن املجتمع وا�ستقراره تاأثرت 
الوظائف  اأن  حيث  الجتماعي،  التوا�سل  ب�سبكات  العينة  نظر 
حتقيق  على  ديناميكية  وب�سورة  تلقائيًا  تعمل  الأوىل  الثالث 

وظيفة املحافظة على توازن وا�ستقرار املجتمع. 
فروق♦♦◄ توجد♦ هل♦ ومناق�ستها:  الثاين  ال�سوؤال  نتائج 

تعزى♦ الدرا�سة♦ عينة♦ اأفراد♦ ا�ستجابات♦ بني♦ اإح�سائية♦ دللة♦ ذات♦
التوا�سل♦ الدرا�سي،برنامج♦ الكلية،امل�ستوى♦ )اجلامعة،♦ ملتغريات♦
ا�ستخدام♦ للتوا�سل،طرق♦ اليومية♦ ال�ساعات♦ امل�ستخدم،معدل♦
التوا�سل♦ �سبكات♦ انعكا�سات♦ نحو♦ الجتماعي(♦ التوا�سل♦ برامج♦

الجتماعي♦على♦وظائف♦ال�سبط♦الأ�سي؟
املتو�سطات  ا�ستخرجت  الثاين،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
الدرا�سة  عينة  اأفراد  لإجابات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية 
 )9 و   8( واجلدولن  الدرا�سة،  ملتغريات  تبًعا  ككل  الأداة  عن 

يو�سحان ذلك.
الجدول )8(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن األداة ككل 
تبعا لمتغيرات الجامعة والكلية والمستوى الدراسي وبرنامج التواصل المستخدم ومعدل 

الساعات اليومية للتواصل وطرق استخدام برامج التواصل االجتماعي.

املتو�سط♦املتغري
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

اجلامعة

جامعة الإمام حممد 
3.970.55بن �سعود الإ�سالمية

3.990.54جامعة امللك ال�سعود

3.880.64جامعة اأم القرى

الكلية
3.990.53كلية نظرية

3.890.64كلية عملية

امل�ستوى الدرا�سي

3.850.58الأول

4.040.45الرابع

4.020.42الثامن

3.840.84درا�سات عليا

برنامج التوا�سل 
امل�ستخدم

3.830.57تويرت

4.100.51واآت�ص اآب

3.650.64في�سبوك

املتو�سط♦املتغري
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

معدل ال�ساعات 
اليومية للتوا�سل

4.040.57اأقل من �ساعتني

من 2 - اأقل من 4 
3.870.596�ساعات

من 4 - اأقل من 6 
4.120.57�ساعات

3.900.46اأكرث من 6 �ساعات

طرق ا�ستخدام برامج 
التوا�سل الجتماعي.

3.9630.57الهاتف اجلوال

3.9680.47الكمبيوتر ال�سخ�سي

3.9150.69الأثنان مًعا

املتو�سطات  بني  فروًقا  هناك  اأن   )8( اجلدول  من  يظهر 
تبًعا  ككل  الأداة  عن  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�ستجابات  احل�سابية 
وبرنامج  الدرا�سي،  وامل�ستوى  والكلية،  )اجلامعة،  للمتغريات: 
وطرق  للتوا�سل،  اليومية  ال�ساعات  ومعدل  امل�ستخدم،  التوا�سل 
ذات  الفروق  وملعرفة  الجتماعي(،  التوا�سل  برامج  ا�ستخدام 
الدللة الإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( يف تقديرات 
اأفراد عينة الدرا�سة نحو انعكا�سات �سبكات التوا�سل الجتماعي 
على وظائف ال�سبط الأ�رشي تعزى ملتغريات الدرا�سة طبق حتليل 

التباين N( Way ANOVA(، واجلدول )9( يو�سح ذلك
الجدول )9(

نتائج تطبيق تحليل التباين األحادي )N – Way ANOVA( على األداة ككل تبًعا 
لمتغيرات )الجامعة والكلية والمستوى الدراسي 

وبرنامج التواصل المستخدم ومعدل الساعات اليومية للتواصل وطرق استخدام برامج 
التواصل االجتماعي(.

جمموع♦املتغري
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
الدللة♦قيمة♦فاملربعات

الإح�سائية

0.001*4.06822.0346.999اجلامعة

0.003*2.57012.5708.843الكلية

امل�ستوى 
0.000*11.58633.86213.289الدرا�سي

برنامج 
التوا�سل 
امل�ستخدم

42.358221.17972.873*0.000

معدل ال�ساعات 
اليومية 
للتوا�سل

4.34531.4484.983*0.002

طرق ا�ستخدام 
برامج التوا�سل 

الجتماعي
1.45020.7252.4940.083

381.01413110.291اخلطاأ

447.9161324املجموع

)α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية*

يبني اجلدول )9( اأنه:
1♦ توجد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة الإح�سائية .

الدرجة  على  العينة  اأفراد  متو�سطات  بني   )α  ≥  0.05(
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د. عصام جابر رمضانانعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري كما يراها طلبة اجلامعات السعودية

ولتحديد  اجلامعة.  ملتغري  تعزى  الدرا�سة،  لأداة  الكلية 
 )LSD( م�سادر الفروق مت ا�ستخدام اختبار اأقل فرق معنوي

كما هو مو�سح يف جدول رقم )10(.
الجدول )10(

اختبار أقل فرق معنوي)LSD( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 
الدرجة الكلية لألداة باختاف متغير الجامعة. 

املتو�سط♦اجلامعةجمال
احل�سابي

جامعة♦
الإمام♦حممد♦
بن♦�سعود♦
الإ�سالمية

جامعة♦
امللك♦�سعود

جامعة♦اأم♦
القرى

الدرجة♦
الكلية

جامعة الإمام حممد 
0.0968*0.016-3.97بن �سعود الإ�سالمية

0.1135*----3.99جامعة امللك �سعود

-------3.88جامعة اأم القرى

* دال إحصائًيا عند مستوى 0.05

من خالل اجلدول )10( الذي بني نتائج املقارنات البعدية 
الكلية  الدرجة  نحو  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  ملتو�سطات 
النتائج  اأو�سحت  حيث  اجلامعة،  متغري  باختالف  لال�ستبانة 
الإ�سالمية  �سعود  الإمام حممد بن  الفروق بني طالب جامعة  اأن 
وطالب جامعة اأم القرى، جاءت ل�سالح اأفراد عينة الدرا�سة ممن 
مبتو�سط  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  اإىل  ينتمون 
طالب  بني  الفروق  اأن  النتائج  اأو�سحت  كما   .)3.97( ح�سابي 
ل�سالح  جاءت  القرى،  اأم  جامعة  وطالب  �سعود  امللك  جامعة 
اأفراد عينة الدرا�سة ممن ينتمون اإىل جامعة امللك �سعود مبتو�سط 
ح�سابي )3.99(. وقد يعزى ذلك اإىل كون جامعتي الإمام حممد 
الريا�ص  مدينة  يف  تقعان  �سعود  وامللك  الإ�سالمية  �سعود  بن 
عا�سمة اململكة العربية ال�سعودية والتي تعد اأعلى كثافة �سكانية 
طالبهما  قبل  من  ا�ستخداًما  اأكرث  وبالتايل  اململكة،  مدن  يف 
ل�سبكات التوا�سل الجتماعي عن غريهما من اجلامعات يف املدن 
انعكا�سات  لأهم  وحتديًدا  دراية  اأكرث  كونهم  ثم  ومن  الأخرى، 

�سبكات التوا�سل الجتماعي على وظائف ال�سبط الأ�رشي.
2♦ توجد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة الإح�سائية .

)α≥0.05( بني متو�سطات اأفراد العينة على الدرجة الكلية 
من  الدرا�سة  عينة  بني  الكلية  ملتغري  تعزى  الدرا�سة،  لأداة 
عينة  فئة  ل�سالح  العملية،  والكليات  النظرية  الكليات 
 )3.99( ح�سابي  مبتو�سط  النظرية  الكليات  من  الدرا�سة 
لديهم  النظرية  الكليات  طالب  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد 
م�ساقات درا�سية تتناول ب�سكل اأو باأخر الأبعاد الجتماعية 
التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  على  املرتتبة  والرتبوية 
الجتماعي؛ وانعكا�ساتها على الأ�رشة ب�سكل عام ووظائف 
التنامي يف  ذلك  اأثر  وبيان  ب�سكل خا�ص،  الأ�رشي  ال�سبط 
الجتماعي  لل�سبط  املكون  القيمي  الن�سق  على  ال�ستخدام 
داخل الأ�رشة واملجتمع، عك�ص الطالب يف الكليات العملية 
الناحية  من  الو�سائل  هذه  انعكا�سات  يتناولون  الذين 

التقنية العملية.
3♦ توجد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة الإح�سائية .

الدرجة  على  العينة  اأفراد  متو�سطات  بني   )α  ≥  0.05(

الدرا�سي.  امل�ستوى  ملتغري  تعزى  الدرا�سة،  لأداة  الكلية 
فرق  اأقل  اختبار  ا�ستخدام  مت  الفروق  م�سادر  ولتحديد 

معنوي )LSD( كما هو مو�سح يف جدول )11(.
الجدول )11(

اختبار أقل فرق معنوي )LSD( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
نحو الدرجة الكلية لألداة باختاف متغير المستوى الدراسي

امل�ستوى♦جمال
الدرا�سي

املتو�سط♦
درا�سات♦الثامنالرابعالأولاحل�سابي

عليا

الدرجة♦
الكلية

0.0151------3.85الأول

0.196*0.1810.0183*4.04الرابع

0.178*---0.163*4.02الثامن

--------3.84درا�سات عليا

* دال عند مستوى 0.05

املقارنات  نتائج  بني  الذي   )11( اجلدول  خالل  من 
الدرجة  نحو  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  ملتو�سطات  البعدية 
حيث  الدرا�سي،  امل�ستوى  متغري  باختالف  لال�ستبانة  الكلية 
وطالب  الرابع  امل�ستوى  طالب  بني  الفروق  اأن  النتائج  اأو�سحت 
ينتمون  الدرا�سة ممن  اأفراد عينة  ل�سالح  الأول، جاءت  امل�ستوى 
اإىل امل�ستوى الرابع، كما اأو�سحت النتائج اأن الفروق بني طالب 
اأفراد  ل�سالح  جاءت  العليا،  الدرا�سات  وطالب  الرابع  امل�ستوى 
اإىل الرابع مبتو�سط ح�سابي )4.04(.  عينة الدرا�سة ممن ينتمون 
الثامن  امل�ستوى  طالب  بني  الفروق  اأن  النتائج  اأو�سحت  كما 
الدرا�سة ممن  عينة  اأفراد  ل�سالح  الأول، جاءت  امل�ستوى  وطالب 
ينتمون اإىل امل�ستوى الثامن، كما اأو�سحت النتائج اأن الفروق بني 
ل�سالح  جاءت  العليا،  الدرا�سات  وطالب  الثامن  امل�ستوى  طالب 
مبتو�سط  الثامن  امل�ستوى  اإىل  ينتمون  ممن  الدرا�سة  عينة  اأفراد 

ح�سابي )4.02(.
على  الرابع  امل�ستوى  طلبة  اأن  اإىل  �سبق،  ما  يعزى  وقد 
الرغم من اأنهم ل زالوا يف مرحلة متو�سطة ما بني كونهم اأع�ساء 
فاعلني يف املجتمع وكونهم متاأثرين بفرتة املراهقة يف املرحلة 
نوعية  اجلامعية  درا�ستهم  خالل  من  لهم  تبني  فقد  الثانوية، 
منظومة  على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  انعكا�سات  جمالت 
ال�سبط الأ�رشي؛ بينما و�سل طالب امل�ستوى الثامن اإىل درجة من 
الكفاية التي متكنهم من حتديد جمالت هذه النعكا�سات ب�سكل 
مرحلة  متطلبات  بني  الو�سطية  روؤيتهم  بجانب  وحمدد؛  وا�سح 
على  وقدرتهم  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  و�سائل  من  ال�سباب 
لهذه  ا�ستخدامهم  من  املطلوبة  الجتماعية  الحتياجات  حتديد 
التعليمية  امل�ستويات  من  غريهم  عن  مييزهم  ما  وهي  الو�سائل 
مرحلة  اإىل  و�سلوا  الذين  العليا  الدرا�سات  طالب  عك�ص  الأخرى، 
مراعاة  دون  مثالية  ب�سورة  فيها  يفكرون  الفكري  الن�سج  من 
التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  من  املتعددة  ال�سباب  لحتياجات 

الجتماعي 
4♦ توجد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة الإح�سائية .

الدرجة  على  العينة  اأفراد  متو�سطات  بني   )α  ≥  0.05(
التوا�سل  برنامج  ملتغري  تعزى  الدرا�سة،  لأداة  الكلية 
امل�ستخدم. ولتحديد م�سادر الفروق مت ا�ستخدام اختبار اأقل 
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فرق معنوي)LSD( كما هو مو�سح يف جدول )12(.
الجدول )12(

اختبار أقل فرق معنوي)LSD( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 
الدرجة الكلية لألداة باختاف متغير برنامج التواصل المستخدم. 

برنامج♦التوا�سل♦جمال
امل�ستخدم

املتو�سط♦
وات�س♦تويرتاحل�سابي

في�س♦بوكاآب

الدرجة♦
الكلية

0.179*---3.83تويرت

0.45*0.274*4.10وات�ص اآب

-------3.65في�ص بوك

* دال عند مستوى 0.05

املقارنات  نتائج  بني  والذي   )12( اجلدول  خالل  من 
الدرجة  نحو  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  ملتو�سطات  البعدية 
امل�ستخدم،  التوا�سل  برنامج  متغري  باختالف  لال�ستبانة  الكلية 
التويرت  م�ستخدمي(  بني  الفروق  اأن  النتائج  اأو�سحت  حيث 
الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�سالح  جاءت  بوك)،  الفي�ص  )وم�ستخدمي( 
ممن ي�ستخدمون( التويرت )مبتو�سط ح�سابي )3.83(، كما اأو�سحت 
)وم�ستخدمي(  اآب  الوات�ص  م�ستخدمي(  بني  الفروق  اأن  النتائج 
ي�ستخدمون(  ممن  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�سالح  جاءت  التويرت)، 
م�ستخدمي(  بني  الفروق  اأن  النتائج  اأو�سحت  كما  اآب)،  الوات�ص 
الوات�ص اآب )وم�ستخدمي( الفي�ص بوك)، جاءت ل�سالح اأفراد عينة 

الدرا�سة ممن ي�ستخدمون( الوات�ص اآب )مبتو�سط ح�سابي )4.10(.
اأكرث و�سائل �سبكات التوا�سل  اأن  اإىل   وقد يعزى ما �سبق، 
الفرتة  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ا�ستخداًما  الجتماعي 
 )WhatsApp( اآب(  )الوات�ص  تطبيقي  بني  تتاأرجح  الأخرية 
)والتويرت( )Twitter(، وتتفق تلك النتيجة مع ما اأ�سار اإليه تقرير 
Globalwe- اإنديك�ص(  الربيطانية )غلوبال ويب  الأبحاث  )رشرشكة 
bindex، 2016( لالأبحاث عن اأن اململكة العربية ال�سعودية احتلت 
ا�ستخدام تطبيق )وات�ساب(، كما  العا�رش عامليًا من حيث  املركز 
مثل عدد م�ستخدمي خدمة )تويرت( بال�سعودية ما يتجاوز ثالثة 
ماليني م�ستخدم، اأي نحو )%12( من جمموع عدد ال�سكان، وهو 
 )WhatsApp( اآب(  )الوات�ص  تطبيقي  م�ستخدمي  اأن  يو�سح  ما 
انعكا�سات  حتديد  ي�ستطيعون  من  اأكرث   )Twitter( و)التويرت( 

�سبكات التوا�سل الجتماعي على وظائف ال�سبط الأ�رشي.
5♦ توجد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة الإح�سائية .

الدرجة  على  العينة  اأفراد  متو�سطات  بني   )α  ≥  0.05(
الكلية لأداة الدرا�سة، تعزى ملتغري معدل ال�ساعات اليومية 
للتوا�سل. ولتحديد م�سادر الفروق مت ا�ستخدام اختبار اأقل 

فرق معنوي)LSD( كما هو مو�سح يف جدول رقم )12(.
الجدول )13(

اختبار أقل فرق معنوي )LSD( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
نحو الدرجة الكلية لألداة باختاف متغير معدل الساعات اليومية للتواصل. 

معدل♦ال�ساعات♦جمال
اليومية♦للتوا�سل

املتو�سط♦
احل�سابي

اأقل♦من♦
�ساعتني

من♦2 �♦
اأقل♦من♦4♦
�ساعات

من♦4 -♦
اأقل♦من♦6♦
�ساعات

اأكرث♦من♦6♦
�ساعات

الدرجة♦
0.1408*0.1668*4.04اأقل من �ساعتنيالكلية

معدل♦ال�ساعات♦جمال
اليومية♦للتوا�سل

املتو�سط♦
احل�سابي

اأقل♦من♦
�ساعتني

من♦2 �♦
اأقل♦من♦4♦
�ساعات

من♦4 -♦
اأقل♦من♦6♦
�ساعات

اأكرث♦من♦6♦
�ساعات

الدرجة♦
الكلية

من 2 - اأقل من 4 
----------3.87�ساعات

من 4 - اأقل من 6 
0.222*0.248*4.120.0815�ساعات

----0.0259---3.90اأكرث من 6 �ساعات

* دال عند مستوى 0.05

املقارنات  نتائج  بني  والذي   )13( اجلدول  خالل  من 
نحو  حول  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  ملتو�سطات  البعدية 
ال�ساعات  معدل  متغري  باختالف  لال�ستبانة  الكلية  الدرجة 
اليومية للتوا�سل، حيث اأو�سحت النتائج اأن الفروق بني الطالب 
�ساعتني  من  اأقل  للتوا�سل  اليومية  ال�ساعات  معدل  يبلغ  الذين 
 -  2 من  للتوا�سل  اليومية  ال�ساعات  معدل  يبلغ  الذين  والطالب 
اأقل من 4 �ساعات، جاءت ل�سالح اأفراد عينة الدرا�سة الذين يبلغ 
معدل ال�ساعات اليومية للتوا�سل اأقل من �ساعتني. كما اأو�سحت 
النتائج اأن الفروق بني الطالب الذين يبلغ معدل ال�ساعات اليومية 
ال�ساعات  معدل  يبلغ  الذين  والطالب  �ساعتني  من  اأقل  للتوا�سل 
اأفراد عينة  6 �ساعات، جاءت ل�سالح  اأكرث من  اليومية للتوا�سل 
من  اأقل  للتوا�سل  اليومية  ال�ساعات  معدل  يبلغ  الذين  الدرا�سة 

�ساعتني مبتو�سط ح�سابي )4.04(.
الطلبة  بني  الفروق  اأن   )13( اجلدول  خالل  من  تبني  كما 
الذين يبلغ معدل ال�ساعات اليومية للتوا�سل من 4 - اأقل من 6 
للتوا�سل  اليومية  ال�ساعات  معدل  يبلغ  الذين  والطالب  �ساعات؛ 
الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�سالح  �ساعات، جاءت   4 من  اأقل   -  2 من 
الذين يبلغ معدل ال�ساعات اليومية للتوا�سل من 4 - اأقل من 6 
�ساعات. كما اأو�سحت النتائج اأن الفروق بني الطالب الذين يبلغ 
�ساعات؛   6 من  اأقل   -  4 من  للتوا�سل  اليومية  ال�ساعات  معدل 
 6 من  اأكرث  للتوا�سل  اليومية  ال�ساعات  معدل  يبلغ  والطالب 
معدل  يبلغ  الذين  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�سالح  جاءت  �ساعات، 
6 �ساعات مبتو�سط  اأقل من   - 4 ال�ساعات اليومية للتوا�سل من 
الأبحاث  �رشكة  تقرير  مع  النتيجة  تلك  وتتفق   .)4.12( ح�سابي 
 )Globalwebindex, 2016( اإنديك�ص(  ويب  )غلوبال  الربيطانية 
التي اأو�سحت اأن معدل ال�ساعات اليومية لدى ال�سباب ال�سعودي 
ل�سبكات التوا�سل الجتماعي ترتاوح بني اأقل من �ساعتني، ومن 

6 �ساعات. اأقل من   - 4
6♦ الدللة . م�ستوى  عند  اإح�سائًيا  دالة  فروق  توجد  ل 

الإح�سائية )α ≥ 0.05( بني متو�سطات اأفراد العينة على 
ا�ستخدام  طرق  ملتغري  تعزى  الدرا�سة  لأداة  الكلية  الدرجة 
برامج التوا�سل الجتماعي، ويعزو ما �سبق؛ اإىل اتفاق عينة 
الدرا�سة نحو انعكا�سات �سبكات التوا�سل الجتماعي على 
ا�ستخدام  النظر عن طرق  الأ�رشي، ب�رشف  ال�سبط  وظائف 
اأكان من الهاتف اجلوال  برامج التوا�سل الجتماعي �سواء 

اأم من الكمبيوتر ال�سخ�سي اأم من الإثنني مًعا.
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التوصيات:
ل�سبكات  انعكا�سات  هناك  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأفادت   
التوا�سل الجتماعي على وظائف ال�سبط الأ�رشي وبدرجة كبرية، 
ومتثلت هذه النعكا�سات يف التاأثري على اأداء الأدوار الجتماعية 
واملحافظة  للفرد؛  �سليمة  اجتماعية  تن�سئة  وحتقيق  املطلوبة؛ 
على توازن وا�ستقرار املجتمع؛ وحتقيق التوافق مع املجتمع. ويف♦

�سوء♦ذلك♦تو�سي♦الدرا�سة♦مبا♦يلي:
1♦ متار�سه؛ . التي  ال�سبط  وظائف  خالل  من  الأ�رشة  ربط 

يف  معهم  امل�ساركة  خالل  من  الأبناء  حاجات  باإ�سباع 
اختيار الو�سيلة املنا�سبة من �سبكات التوا�سل الجتماعي 
التي ت�سد احلاجات املطلوبة لديهم اأكرث من كونها عوامل 

تاأثري عليهم.
2♦ انعكا�سات . الأ�رشي يف ظل  ال�سبط  �رشورة حتول وظائف 

يف  القوة  ا�ستخدام  مبداأ  من  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات 
الإجبار على الطاعة؛ اإىل مبداأ ال�سلطة يف حق التوجيه مع 

مراعاة العدل واحلرية.
3♦ �سبكات . انعكا�سات  مواجهة  يف  الأ�رشة  اعتماد  اأهمية 

املرتبط  الإيجابي  ال�سبط  منط  على  الجتماعي  التوا�سل 
الجتماعي،  بالنمو  مرتبطة  جديدة  وقيم  اأهداف  بتحقيق 
للمعايري  بالمتثال  املرتبط  ال�سلبي  ال�سبط  من  اأكرث 

التقليدية لتدعيم النظام الأ�رشي.
4♦ حول . املعلومات  زيادة  طريق  عن  الأ�رشي  ال�سبط  تعديل 

ال�سبط  منط  على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  انعكا�سات 
ممار�سة  يف  التغيري  باأن  الوعي،  زيادة  يف  ي�سهم  ب�سكل 
طريق  عن  ياأتي  الأبناء  على  واملتابعة  الإ�رشاف  دور 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  العامة حول  املعرفة  تكثيف 

وانعكا�ساتها.
5♦ والأبناء، . الآباء  بني  والثقة  ال�رشاحة  من  قوى  جدار  بناء 

ليكون الآباء هم الأ�سدقاء املقربني لالأبناء ولي�ص الغرباء، 
وذلك حلمايتهم من خماطر التعارف على الغرباء اأو تكوين 
التوا�سل  �سبكات  اأ�سدقاء  مع  املنا�سبة  غري  للعالقة  منط 

الجتماعي.
6♦ ربط الأ�رشة من خالل وظائف ال�سبط التي متار�سه باإ�سباع .

اختيار  يف  معهم  امل�ساركة  خالل  من  الأبناء  حاجات 
التي ت�سد  التفاعلي  الو�سيلة املنا�سبة من و�سائل الت�سال 
تاأثري  عوامل  كونها  من  اأكرث  لديهم  املطلوبة  احلاجات 

عليهم.
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