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أثر وسائل التواصل االجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من 
  منظور الرتبية اإلسالمية

  :المقدمــــــــــة
 .Six Degrees"م، وكان موقع ١٩٩٧     بدأت ظاهرة المواقع االجتماعية في عام 

com"             أول هذه المواقع من خالل إتاحته الفرصة بوضع ملفات شخصية للمـستخدمين 
ذلك إمكانية التعليق على األخبار الموجودة على الموقع، وتبادل الرسائل على الموقع، وك

 هو رائد مواقع التواصل "Six Degrees. com"مع باقي المشتركين، وإذا كان موقع 
 آفاقاً واسعة لهذا النوع من المواقـع،        "MySpace.com"االجتماعي، فيما فتح موقع     

م، بعد ذلك توالى ظهور مواقع التواصـل        ٢٠٠٣وقد حقق نجاحاً هائالً منذ إنشائه عام        
ذي يمكـن   الFaceBook.comاالجتماعي، لكن العالمة الفارقة كانت في ظهور موقع  

 للوصول إلى   األصدقاءمستخدميه من تبادل المعلومات فيما بينهم وإتاحة الفرصة أمام          
 )١٠٣م ، ص ٢٠١٠،لصباغا(ملفاتهم الشخصية 

، أو تطبيقـات مثـل    »تـويتر «و» فيسبوك«الجتماعي مثل        وتُعد شبكاتُ التواصل ا   
 من أفضل الوسائل التي ربمـا ميـزت العـصر الحـديث،             -» واتساب«أو  » سكايبي«

وأسهمت في إحداث طَفْرة حقيقية في التواصل المباشر بين المسلمين وغير المسلمين،            
 ص ،م٢٠١٠،عمار () .وأتاحتْ فرصة ذهبية للدعاة من أجل تعريف الدنيا بنور الهدى

٢٣( 
تعـرف  " الفيس بـوك  " لقد أضحت مواقع التواصل االجتماعي عبر االنترنت، مثل              

باإلعالم االجتماعي الجديد، الذي يشهد حركة ديناميكية من التطور واالنتشار، وقد كان            
في بداياته مجتمعاً افتراضياً على نطاق ضيق ومحدود، ثم ما لبث أن ازداد مع الوقـت              

 سمعية وبـصرية تـؤثر فـي        إعالمية أداةيتحول من أداة إعالمية نصية مكتوبة إلى        ل
قرارات المتأثرين واستجاباتهم، بضغوط من القوة المؤثرة التي تستخدم فـي تأثيرهـا             

ـ باعتبار أن المتأثر وأنماطـه      )السمعي، والبصري، والحسي  (األنماط الشخصية للفرد    
أن السمعي سريع في قراراته ) أي القوة المؤثرة(ة محور مهم في عملية التأثير، مستغل   

ألن طاقته عالية ويتخيل ما يتحدث به أو يسمعه، والبصري حذر في قراراته ألنها مبنية 
 وعواطفه المستنبطة مشاعرهعلى التحليل الدقيق لألوضاع، والحسي يبني قراراته على 

لتغييـر اآلراء والمفـاهيم   من التجارب التي مر بها، في محاولة من أولئك المـؤثرين       
  ) يوليو٧-٥ ،م ٢٠٠٩ ،أمينة (.واألفكار، والمشاعر، والمواقف، والسلوك

 مواقع التواصل االجتماعي إسهامات عظيمة في تفعيل المشاركة لتحقق أسهمت     لقد 
رغبة كل فئة مشتركة في االهتمامات واألنشطة نفسها، كما أن لهـا دوراً مهمـاً فـي               

صرة والضغط والتفاعل والتأثير بقيادات غيـر منظمـة، وفـي تحقيـق     التشبيك والمنا 
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 استثمارها واستغاللها وتوجيهها بشكل جيـد، فقـد         أحسنالمسؤولية المجتمعية إذا ما     
استطاعت أن تحول األقوال واألفكار والتوجهات إلى مشروعات عمل جاهزة للتنفيذ، لذا            

ة موضة شبابية تتغيـر مـع مـرور         ال يمكن أن نعد التواصل عبر الشبكات االجتماعي       
  )٥ص م،٢٠٠٥ ،سليم (.الزمن
يجب على الشاب المسلم عندما يدخل إلى تلك المواقع أن يستحِضر في نيته أنـه               و

يدخل للتعارف مع إخوانه، والحصول على خبرات ايجابية تفيده في حياتـه العمليـة،              
قع كثير من الشباب لألسف في هذا       وليس لتضييع الوقت أو التحدث إلى الفتيات مثلما ي        

 تعالى -المحظور، كما أنه على المسلم السوي أن يستعِمل هذه المواقع التي سخَّرها اهللا 
 لنا؛ حتى يكثُر التواصل والتعارف بين الشعوب في الخير، وال يستعمله إال للحـالل،               -

م الحرية الشخـصية    وأن يتجنَّب الحرام، ويتجنَّب الدخول في خصوصيات الغير، واقتحا        
  )٨٣ ص ،م ٢٠٠١ وأبو زيد، حلمي( ألي شخْص

أن لمواقع التواصل االجتماعي برغم فوائدها المتعددة لجميع فئات المجتمـع فـي                  
جميع مجاالت المعرفة إال أنها ال تخلو من بعض السلبيات التي ال تتوافـق مـع قـيم                  

فكري وخـصوصاً ألصـحاب الفكـر      ، مثل الغزو ال   اإلسالميةالمجتمع المسلم، والتربية    
  . وخـصوصاً مـن الجـنس األخـر        اآلخـرين السطحي وإدمان التواصل الكترونياً مع      

  ).٦١٧ص ، م٢٠١١النوبي،(
 العـالم  مجتمعـات  كأحـد  السعودية العربية     وعلى المستوى المحلي نجد المملكة

 مجال في بيراك عقود إقباال عدة تشهد منذ فهي الثورة هذه عن بعيدة تكن لم المعاصر
 االتـصال  تقدمها تقنيـة  التي المزايا من االستفادة على يقوم تقني مجتمع إلى التحول
 المعلومات عصر لمواكبة الميادين، جميع في عام بشكل الحديثة والتقنية خاص بشكل

ونجـد أن  . العالم دول بقية عن عزلة في نفسها تجد ال وحتى الجميع، على الذي فرض
االجتماعي تحظى باهتمام بالغ من قبل أفراد المجتمع السعودي، بـدءا           مواقع التواصل   

وغيرهـا مـن    " إنستغرام  "ثم موقع   " تويتر"و" الفيس بوك " بموقع التواصل االجتماعي    
 .المواقع والتطبيقات التي تلقى إقباال كبيرا بين أفراد المجتمع السعودي كبارا وصـغارا          

 مواقع التواصل االجتماعي فإن استعمالها ال يخلو        ورغم اإليجابيات الكثيرة التي تحملها    
 الباحثـة   أعدتهامن سلبيات ومخاطر اجتماعية، حيث نبهت دراسة سعودية متخصصة          

 المخاطر االجتماعية المحتملة لمواقع التواصل االجتمـاعي        إلىالسعودية وفاء العجمي    
لطـالق والخيانـة     أن من تلك المخاطر كثرة حاالت ا       إلىعلى األسر السعودية، مشيرة     

الزوجية، وخصوصا مع تفشي استعمال مواقع التواصل االجتماعي عبر الهواتف الذكية           
 وعلـى هـذا فـإن    .من السعوديين يتصفحون اإلنترنيت عبر الهواتف % ٦٩علما أن   

 ضوابط، فقد أثر سـلبياً فـي تماسـك          إلىاستخدام وسائل التواصل االجتماعي يحتاج      
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 .ن التواصل الطبيعي، مما سبب مشكالت مجتمعية وأخالقيـة مجتمعنا، وأصبح بديالً ع
  )١١٦  ص ،م٢٠٠٨صادق (

  :مشكلة البحث
     لقد شهدت المجتمعات الحديثة في الوقت الحالي تنامي ظاهرة اسـتخدام تقنيـات             
االتصال االلكتروني فقد ظهر جيل جديد لم يعد يتفاعل مع اإلعالم التقليـدي بقـدر مـا        

 االلكتروني يسمى بالجيل الشبكي أو جيل االنترنت، وأصبحت هنـاك           يتفاعل مع اإلعالم  
، واالنـســــتغرام،   الفيـسبوك  شبكات تواصل اجتماعي مثل تويــــــــتر،    

ـــس ـــا، والــــــواتـــــــ ــسم  أب، وغـــــيره ــر  تت بعناص
ــة ــة Immediacy الفوريـ ــائط  Interactivity، والتفاعليـ ــد الوسـ ، وتعـ

Multimedia،   والتحديثUpdating          ومن هنا تتحدد المـشكلة البحثيـة وتـسعي ،
 النسق القيمي االجتماعية علي الدراسة الراهنة للتعرف علي حدود وطبيعة تأثير المواقع

سعودي سعيا لتقييم ذلك التأثير، وتحديد الطرح المـستقبلي لـدور           األخالقي للشباب ال  
 .أدوات االتصال الجديد خالل الفترة القادمة

   إن لمواقع وبرامج التواصل االجتماعي أهمية كبيرة، وبصفة خاصة فـي المملكـة             
العربية السعودية، فقد أصبحت شهرتها واسعة، وكثر التعامل معها بين الناس؛ حيـث             

ن عبر هذه المواقع للتعرف على بعضهم ومعرفة أخبـار بعـضهم الـبعض،              يتواصلو
  .وإرسال رسائل وتلقي األخبار والموضوعات وكل ما هو جديد في الساحة

 يمكن أن نحصر مشكلة هذا البحـث عـن وسـائل التواصـل     -    وبناء على ما تقدم  
  :لياالجتماعي وأثرها على سلوكيات وقيم الشباب في السؤال الرئيس التا

    ما أثر وسائل التواصل االجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربيـة             
   اإلسالمية؟

 أســئـلة البحث:  
  :التالي السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية على النحو عن      ويتفرع     

  ما المقصود بوسائل التواصل االجتماعي؟. ١
لتواصل االجتمـاعي علـى سـلوكيات وقـيم        ما اآلثار السلبية وااليجابية لوسائل ا     . ٢

  الشباب؟
ما أثر وسائل التواصل االجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربيـة             . ٣

  اإلسالمية؟
 أهـــداف البحث:  
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 :     يهدف هذا البحث إلى ما يلي
  .التعرف على وسائل التواصل االجتماعي. ١
  .اة المجتمع دور وسائل التواصل االجتماعي في حيبيان. ٢
  .التعرف على أهم استخدامات الشباب السعودي لوسائل التواصل االجتماعي. ٣
  .دراسة عالقة الشباب بوسائل التواصل االجتماعي في المجتمع المسلم. ٤
بيان أثر وسائل التواصل االجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب المسلم من منظور            . ٥

  .اإلسالميةالتربية 
 دراســــــــــــــــــةأهميــــــة ال:  
  : األهميــة النظــريـــــة-١
 فهـذه  ، ودوره المجتمع داخل الشباب فئة طبيعة من أهميته الموضوع هذا يستمد- ١

 للعنايـة  وتحتـاج  ، المجتمـع  كيـان  في ومؤثرة مهمة بشرية طاقة تعد الفئة
  .ومستقل المجتمع مستقبلها لتأمين عليها والمحافظة

 التواصـل  وسـائل  فـي  والمـؤثرة  المهمة والنقاط بعض الجوانب على الوقوف- ٢
  .وعالقتها بسلوكيات وقيم الشباب االجتماعي،

 المماثلـة  الموضوعات تناولت التي الدراسات من عدد إجراء أمام الطريق تمهيد- ٣
 المؤثرة المتغيرات من المزيد تضيف والتي وشاملة علمية هذا بصورة لموضوعنا

  .والبحثي المعرفي التراكم تحقيق في يسهم بما ، هذه الدراسة في
  :العملية والتطبيقية األهمية -٢
 البلدان المتقدمة في مجال وسائل التواصـل االجتمـاعي،   تجربة أثر على التعرف -١

  .وإكسابهم خبرات متنوعة في كافة المجاالت الشباب تنمية في ودورها
 التواصل مواقع تلعبه يمكن الذي دورال وطبيعة العالقة نوع على التعرف محاولة - ٢

  .للشباب االجتماعية المسؤولية تنمية في االجتماعي
 التواصل االجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب المسلم مـن منظـور             أثر وسائل  -٣

  .اإلسالميةالتربية 
  :الــــدراســــــــــة فــــــــــروض

  :يةاآلت الفروض صحة الختبار هذه الدراسة        سعت
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وسائل التواصل االجتمـاعي وبـين العوامـل     بين إحصائية داللة ذات فروق توجد .١
  ).العمر، والوظيفية، والتخصص، والمؤهل العلمي، والخبرات(الشخصية للشباب 

بين الـشباب توضـح تـأثير وسـائل التواصـل       إحصائية داللة ذات فروق  توجد-٢
  .ربية اإلسالميةاالجتماعي على سلوكياتهم وقيمهم من منظور الت
  :منهـــــج الـــدراســـــــة

بأنه ال يتوقف فقط عنـد   يعرف الذي التحليلي الوصفي الباحث المنهج      لقد استخدم
وصف جمع البيانات المتعلقة بالظاهرة، بل يتعداه إلـى حـدود استقـصاء مظاهرهـا               

 إلـى  صـول والو وتفـسيرها  الظـاهرة  وعالقاتها المختلفة، وكذلك يقوم على تحليل
  )٢٣٥م ، ص ٢٠٠٣، العساف، (.هالواقع وتحسين تطوير في استنتاجات

  :الــدراســـــــة حـــــدود
  :التالية بالمحددات الدراسة       التزمت

على بيـان أثـر وسـائل التواصـل      الدراسة هذه اقتصرت : الموضوعية الحدود .١
 .الميةاإلساالجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربية 

 .للشباب السعودي بمدينة جدة ممثلة عينة على الدراسة اقتصرت: المكانية الحدود .٢
  ه١٤٣٧ -١٤٣٦ خالل العام الدراسة تطبيق  تم :الزمانية الحدود .٣
 مصطلحات الدراســـــــــــة:  
  :مواقع التواصل االجتماعي. ١

 فاتصل به، والوصل وصلت الشيء بغيره وصالً: " بقوله الفيومي أشار كما لغةً التواصل
م ، ص   ٢٠٠٠،الفيـومي ( ".ضد الهجر، وبينهما تواصل أي اتصال مستمر ال ينقطـع         

٣٩٣(  
 للمشترك تسمح التي اإللكترونية الشبكات من هي منظومة : االجتماعي التواصل مواقع
 مـع  إلكترونـي  اجتماعي نظام خالل من ربطه ثم ومن به، خاص بإنشاء موقع فيها

 أو الجامعـة  أصدقاء مع جمعه أو نفسها  والهوايات االهتمامات ملديه آخرين أعضاء
  )٢٣ ص ،م٢٠٠٣راضي . ( الثانوية

  : تعريف مواقع التواصل االجتماعي إجرائياً
    هي عبارة عن عدة شبكات الكترونية يتم من خاللها التواصل فيما بين األفراد سواء 

عديد مـن الـشباب الـذين تتالقـى     داخل الدولة أم على المستوى العالمي تجمع بين ال        
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اهتماماتهم نحو موضوع معين او هواية معينة يمارسونها من خالل مواقع التواصـل             
ومن خالل مواقع التوصل االجتمـاعي  . االجتماعي حيث يتم التواصل فيما بينهم بشأنها   

ـ         وم يتم تدريس مادة الجغرافيا لطالبات المرحلة الثانوية بمدينة جدة لتعزيز وتنمية مفه
  .المواطنة لديهن

  
  :وسائل التواصل االجتماعي. ٢

 تـسمح  التـي  اإللكترونية الشبكات من هي منظومة :االجتماعي التواصل وسائل
 إلكتروني اجتماعي نظام خالل من ربطه ثم من و به، خاص بإنشاء موقع فيها للمشترك

 أو الجامعة اءأصدق مع جمعه أو نفسها والهوايات لديهم االهتمامات آخرين أعضاء مع
  )٢٣ ص ،م٢٠٠٣راضي (.الثانوية

  :السلوكيات. ٢
  :السلوك في اللغة

سلك ، والسلك مصدر سلك طريقا وسلك المكان يسلكه مـسلكا ،            :     مأخوذ من مادة    
وسلكه عبره ومنه ، واسلكه إياه ، ومنه وعليه وسلك بالفتح مصدر سلكت الشيء في               

 كَذَِلك { : قال تعالى،)٦٥، ص  م٢٠٠٧ومة، رح (الشيء فانسلك أي أدخلته فيه فدخل
  )٢٠٠اآلية : سورة الشعراء.( }ِفي قُلُوِب الْمجِرِمين سلَكْنَاه

  : يعرف السلوك اصطالحاً
سواء كانـت ظـاهرة أم غيـر          بأنه كل األفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد

ـ   ويعرفه آخرين بأنه أي نشاط يصدر عن. ظاهرة ان أفعـاال يمكـن   اإلنسان سـواء ك
والحركية أو نشاطات تتم على نحـو غيـر    مالحظتها وقياسها كالنشاطات الفسيولوجية

  )٣٦ ص م،٢٠٠٩، التويجري ( .وغيرها ملحوظ كالتفكير والتذكر والوساوس
  :القيـــــــــــم. ٣

  :تُعرف القيم لغةً
 ٢٠٠٢،ن منظـور    اب (. بأنها جمع لكلمة قيمة، وهي الشيء ذو المقدار، أو الثمن             

  )١٠٢،ص٢ ،ج ،م٢٠٠٠،الجوهري) (١٤٣ص ،١٢ ج
 قيمة، وتقييم ذو أي قيم وكتاب وثمنه، الشيء قدر أي :قوم مشتقة من: والقيم في اللغة

  )١٠٦٢ ص ،م٢٠٠٣،الفيروز آبادي (.العوج إزالة والتقويم قيمة، إعطاؤه الشيء



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء الثالث١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٣١ -

 معينة تحركهم ألوضاع األفراد وميول بأنها اتجاهات:      وفي االصطالح تعريف القيم
 خاللهـا   مـن  ويمكن معين منطلق من الفرد وعمل اعتقاد هو أو المحيطة، البيئة في

 قـيم  علـى  المـستقبل  فـي  تفاعله يتوقف حيث أفضل، بشكل اتجاهاته على التعرف
  )١٤٥ ص ،ه١٤٣٦،مانع (".الشخص

ية، التي يتميز فيها البشر، بأنها مجموعة الصفات األخالق:     كما تُعرف القيم اصطالحاً
وتقوم الحياة االجتماعية عليها، ويتم التعبير عنها باستخدام األقوال واألفعال، وتُعـرف            
أيضاً بأنّها مجموعة من األخالق الفاضلة التي اعتمدت على التربية اإلسالمية في توجيه 

  ) ٢١١م ، ص ٢٠٠٠صليبا، (.السلوك البشري للقيام بكل عمل، أو قول يدّل على الخير
بـشبكات   تـأثراً  الشخـصية  سـمات  أكثر من بـأنها:    ويعرف الباحث القيم إجرائياً

متغيـرات   مـع  الشخصية بإمكاناته اإلنسان تفاعل محصلة وهى االجتماعي، التواصل
حيـث   معينة، زمنية فترة وفي ،)االجتماعي التواصل شبكات( معينة وثقافية اجتماعية

 تأثيراً إيجابياً االجتماعي التواصل لشبكات يعطي ما وهو حكامهم،وأ األفراد سلوك توجه
  .الجامعة طالب قيم على وسلبياً

  :الشباب. ٤
 .أدرك طـور الـشباب  : شب الغالم شباباً ". شب"    جاء في المعجم الوسيط في مادة 

ابـن   (.لقيتُه في شباب النهـار    : وشباب الشيء أوله، يقال   . الفتاء والحداثة : والشباب
  )٤٨٢م، ص٢٠٠٠،منظور 

يطلق على مرحلـة عمريـة هـي ذروة القـوة           :       ويعرف الشباب في االصطالح     
، وتختلف تلك المراحل العمريـة      البشر لدى العمر والحيوية والنشاط بين جميع مراحل    

  )١٦٢ ص،م٢٠٠١ ،فهمي . (لدى بقية الكائنات األخرى
مرحلة القوة والعطاء في حياة اإلنسان،      "بأنها  : ويعـرف الباحث مرحلة الشباب إجرائياً    

  ."سانوتنحصر بني العام الخامس عشر والعام الثالثين من عمر اإلن
  :اإلسالميةالتربية . ٥

  :التربية في اللغة
  .التربية اسم مشتق من الرب :التربية لغةً

نعم         : الربم والموالقي ربيبر والمدوال يطلـق   . يطلق في اللغة على المالك والسيد والم
  .رب كذا: غير مضاف إال على اهللا تعالى، وإذا ُأطلق على غيره فيقال
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تحفظهـا، وتُراعيهـا   : إي] ألك نعمةٌ تُربيهـا   [وفيه  . أي كان له رباً   : ه يربه رب: ويقال
رب فُالن ولده يربه رباً وربتَه ورباه كله بمعنـى         : يقال. وتُربيها كما يربي الرجل ولده    

  .واحد
لرب بمعنى منسوب إلى الرب بزيادة األلف والنون للمبالغة، وقيل هو من ا: والرباني هو

 .التربية
ابن األثيـر،   .(ربانيون؛ ألنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها       : وقيل للعلماء 

 )٤٥٠ ، صهـ١٣٩٩
  :التربية في االصطالح

  )١٦ه، ص ١٤٢٣،الزهوري .(إنشاء الشيء حاالً فحاالً إلى حد التمام: التربية
اج إليه من مأكل ومشرب ليـشّب قويـاً         تغذية الجسم وتربيته بما يحت    : " التربية تعني  

فتغذية اإلنسان والوصول به إلى حد . معافى قادراً على مواجهة تكاليف الحياة ومشقاتها
الكمال هو معنى التربية، ويقصد بهذا المفهوم كّل ما يغذي في اإلنسان جـسماً وعقـالً     

  .وروحاً وإحساساً ووجداناً وعاطفة
اية في مراحل العمر األدنى، سواء كانـت هـذه العنايـة            تعني الرعاية والعن  : والتربية

موجهة إلى الجانب الجسمي أم موجهة إلى الجانب الخُلقي الذي يتمثل في إكساب الطفل         
م ، ٢٠٠٢محجـوب،   .(أساسيات قواعد السلوك ومعايير الجماعة التـي ينتمـي إليـه          

  )١٥ص
ع المعرفة، وألـوان الثقافـة،      وذلك حين يتزود الطفل بأنوا    . الزيادة والنماء : والتربية

عالوةً على نماء جسمه، بسبب تغذيتـه       . فيتغذَّى عقله، وتكبر مدركاته، فيزكو ويسمو     
ورعايته صحياً، وتأمين ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب؛ ليترعرع بعافية جيدة، ويشّب  

له، وصفت عن الطوق بقوة، فيتحمل تكاليف الحياة، وتبعاتها، وقد تربى جسمه، ونما عق
  )١٤ ص ،هـ١٤٢٣بديوي وقاروط، (.نفسه، وزكت روحه

  ةاإلطار النظري والدراسات السابق
تسهم وسائل التواصل االجتماعي في ترسيخ المهارات المجتمعية بدرجات متباينة، 
حسب ما يتيحه هذا النمط من مشاركة وتواصل مع اآلخرين، فالمـشاركة والتواصـل              

 الفرصة لتنمية المهارات االجتماعية من خالل زيادة        تهيئي  الفعال من أهم العوامل الت    
  )٢٠٧م ، ص ٢٠٠٩الجمل،  وعون(.درجات التنسيق والتعاون بين أفراد المجتمع

نفس  لهم األفراد من مجموعة بين االتصال على االجتماعي التواصل شبكات تعتمد
ظمـة مـن الـشبكات    من: بأنها  تعرف واالهتمامات، لذلك الميول واالهتمامات، الميول
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 نظام خالل ربطه ثم االلكترونية التي تسمح بالمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن
 أو والهوايات، والميول االهتمامات نفس لديهم آخرين أعضاء مع « إلكتروني اجتماعي

  )١٢ ص ،م٢٠٠٨ ،الشهري (أصدقائه مع جمعه
مختلفتان،  أطروحتان يهف تصطدم موضوعا اإللكترونية التواصل شبكات   وتشكل

 والقضاء والمعرفة االتصال لتبادل للبشرية فرصة المواقع هذه في ترى األولى األطروحة
 وتنشئ تفاعلهم درجة من وترفع الناس تقارب في فتزيد الزمان والمكان عوائق على

 التعـامالت  فـي  اإلجـراءات  من هائال أنها تختزل قدرا كما جديدة، اجتماعية عالقات
 ترى إذ كارثية لهذه نظرة الثانية األطروحة تنظر فيما واالقتصادية، التجارية ادالتوالمب

 ميالد مجتمـع  إلى وتؤدي االجتماعية، العالقات على الحقيقي الخطر مصدر أنها تشكل
الحيـاة   نـسيج  وتفكك العزلة إلى تؤدي كما الثقافية، التقاليد مع القطيعة عوامل يحمل

 بحيث العائلية الحياة اقتحمت قد االجتماعي التواصل وسائل أن هؤالء ويرى االجتماعية
  )١٤ص م،٢٠٠٦،شليبيوب.(األسرة داخل والتواصل التفاعل فرص من قللت

 أوقات  على  تسيطر  األخيرة  اآلونة  في  االلكتروني  االجتماعي  التواصل  وسائل  باتت     
 على أثرت أنها لبعضا نظر وجهة فمن حدين، ذو سيف تعتبر أنها حيث الشباب، وأفكار

 اسـتخداماتها   أن يـرى   اآلخر  والبعض  سلبي،  بشكل  الرحم  وصلة  االجتماعية  العالقات
 ،م٢٠١١،الحويـان   (.األخرى  الشعوب  وثقافات  وحضارات  عادات  على  كالتعرف  مفيدة

  )١٤٣ ص
  :االجتماعي التواصل وسائل نشأة
 الواليـات  في الجتماعيا التواصل مواقع ظهرت: االجتماعي التواصل مواقع نشأة     

 للتواصل موقع وأول الدراسة، زمالء  بعض  بين  التفاعل  مستوى  على  األمريكية  المتحدة
  موقــع وهــو )١٩٩٥( عــام ظهــر األمريكيــة المــدارس لطــالب االجتمــاعي

Classmates.comكـل   وقـسم   واليات،  إلى  األمريكي  المجتمع  قسم  الموقع  وهذا  ؛ 
 الموقـع،   هـذا   في  تشترك  وجميعها  مدارس،  لعدة  منطقة  كل  وقسم  مناطق،  إلى  والية

  .زمالئه ويجد إليها ينتسب التي المدرسة حول التقسيم هذا في البحث للفرد ويمكن
ــع        ــك وتب ــة ذل ــة محاول ــع ناجح ــاعي تواصــل لموق ــر؛ اجتم ــو آخ  وه
 الموقـع  ذلـك  وركز ،)1997( عام خريف في ذلك وكان ،SixDegrees.com موقع
 أو  العرقية  أو  العلمية  انتماءاتهم  عن  النظر  بغض  األشخاص  بين  باشرةالم  الروابط  على

 أتـاح  وقد حدود، بدون االجتماعي التواصل عالم على لالنفتاح  بداية  ذلك  وكان  الدينية،
 الشخـصية   الملفـات   إنشاء  أهمها  من  الخدمات  من  مجموعة  للمستخدمين  الموقع  ذلك

 إغـالق  تـم   فقـد  ذلك من وبالرغم ،األصدقاء من لمجموعة الخاصة  الرسائل  وإرسال
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 مجموعـة  ظهور ذلك  وتبع  خالله،  من  المقدمة  الخدمات  تمويل  على  قدرته  لعدم  الموقع
  ).١٥٤ص م،٢٠١٠عمار، (؛)١٩٩٧(مواقع التواصل االجتماعي خالل الفترة  من

وكان محور اهتمامها هو تدعيم المجتمع من خالل مواقـع تواصـل اجتماعيـة                 
   Asianavenue.com وعات معينة مثل موقع األمريكيين اآلسيويينمرتبطة بمجم

، وبعد ذلـك ظهـرت    Blackplanet.comوموقع البشر ذوى البشرة السمراء       
مجموعة من مواقع التواصل االجتماعي والتي لم تستطع أن تحقق النجاح الكبير بـين              

ا خالل الفترة  األولى ، وقد اعتمدت هذه المواقع في نشأته) م٢٠٠٠-١٩٩٩(األعوام 
ــى    ــه األولـــ ــي مراحلـــ ــب فـــ ــات الويـــ ــى تقنيـــ علـــ

(http://kenanonline.com/users/ozhor-gaper/posts/51288 ) .   
يمكن وصف المرحلة الثانية بأنها مرحلة اكتمال الشبكات االجتماعية،         : المرحلة الثانية 

لمقـصود هنـا أنهـا    وا web ٢ويمكن التأريخ للمرحلة الثانية بالموجة الثانية للويب 
ويمكن أن نؤرخ لهذه المرحلة بانطالق انطلـق موقـع        . ارتبطت بتطور خدمات الشبكة   

، وقد تم تصميمه ليكـون وسـيلة للتعـارف     com.friendsterالتواصل االجتماعي
والصداقات المتعددة بين مختلف فئات المجتمع العالمي، وقد نال هذا الموقع شهرةً كبيرةً 

فى النصف الثـاني مـن نفـس العـام ظهـر فـي فرنـسا موقـع                  في تلك الفترة، و   
com.skyrock .  كمنصة للتدوين، ثم تحول بعد ذلك إلى شبكة تواصل اجتماعي مـع 

ظهــر موقــع   ) ٢٠٠٣(وفى بدايــة عــام    . ظهور تقنيات الجيل الثاني للويب
وهـو مـن أوائـل مواقــع    com.Myspace التواصـل االجتمــاعي الشـهير

 ى العــالم،ـل االجتمــاعي المفتوحـة وأكثرهــا شـهرة علــى مسـتوالتواص
ى العديـد مـن مواقـــع التواصــل االجتمـــاعي         زاكمــا ظهـرت بــالتو  

 ،كمـا ظهـرت     com.linkedinالمفتوحة وأكثرها شهرة على مستوى العـالم مثـل          
والتـي   com.linkedin  العديد مـن مواقـع التواصـل االجتمـاعي مثـل يبالتواز

؛ والــذي وصــل عــدد       )٢٠٠٣(انطلقت رسمياً في الخامس مـن مـايو عـام        
، ثم كانــت النقلـة الكبـيرة )م٢٠١٢(مليـون مشــتركاً ) ٢٥٠(مسـتخدميه إلى 

في عــالم شـبكات التواصـل االجتمــاعي بــانطالق موقـع بنهايـة شــهر          
التواصـل االجتمـاعي الـشهير      ؛ وقـد بـدأ    )٢٠٠٤(ديسـمبر؛ حيث انطلق رسمياً     

 في الرابع من فبرايـر عـام هذا الموقـع أيـضاً فـي     Facebook .comالفيسبوك
االنتشار الموازى مع شبكات التواصل األخرى على الساحة حتى تطور الفايسبوك مـن             

  )٤٧ ص ،م ١٩٧٨ رشتي(مالمحلية إلى الدولية عا
 http://kenanonline.com/users/ozhor-gaper/posts/51288  ــشهد وت

المرحلة الثانيـة مـن تطـور لشـبكات االجتماعيـة علـي اإلقبـال المتزايـد مـن          
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وكـل مــا تتيحــه تقنيــة       . قبـل المسـتخدمين لمواقـع الشـبكات العالميـة      
ويتناسـب ذلـك اإلقبــال المتزايــد مــع تزايــد مـسـتخدمي             .٠,٢الويـب  

  )٧٣، صم٢٠٠٣اري،س.(اإلنترنـت علـي مسـتوي العـالم
  :االجتماعي التواصل تعريف
مثير للجدل، نظرا لتداخل اآلراء واالتجاهـات فـي         " مواقع التواصل االجتماعي  "مفهوم  
عكَس هذا المفهوم، التطور التقني الذي طرأ على استخدام التكنولوجيا، وُأطلق   . دراسته

كة العنكبوتيـة  على كل ما يمكن استخدامه من قبل األفـراد والجماعـات علـى الـشب          
  )٥٧ص م، ٢٠١١ والغامدي، العزب.(العمالقة

وهو المحتوى اإلعالمي الذي يتميز بالطابع الشخـصي،        : "اإلعالم االجتماعي 
شبكة اجتماعية، مع   / والمتناقَل بين طرفين أحدهما مرِسل واآلخر مستقِبل، عبر وسيلة        

  ."حرية الرسالة للمرِسل، وحرية التجاوب معها للمستقِبل
الطرق الجديدة في االتصال في البيئة الرقمية بمـا يـسمح    : " إلى أيضاير  وتش

للمجموعات األصغر من الناس بإمكانية االلتقاء والتجمع على اإلنترنت وتبادل المنـافع         
والمعلومات، وهي بيئة تسمح لإلفراد والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم          

  "إلى العالم اجمع
http://computing dictionary.the freedictionary. com/ new+media) 

  (                 
منظومـة مـن الـشبكات    : "ويعرف زاهر راضي مواقع التواصل االجتمـاعي  

موقع خاص به، و من ثم ربطه عن طريق  اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء
زاهر،  .(الهوايات نفسها و االهتماماتنظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم        

  )٢٣، ص٢٠٠٣
 تعريفاً اجرائياً لإلعالم الجديـد      Sheridanوتضع كلية شريديان التكنولوجية     

 الرقمي الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعلي، ويعتمد علـى انـدماج         اإلعالم أنواع: "بأنه
 فضال عن استخدام الكومبيوتر كآلية رئيسة له في       ، النص والصورة والفيديو والصوت   

 أهـم  التفاعلية فهي تمثل الفارق الرئيس الذي يميزه وهي        أما،  والعرض اإلنتاجعملية  
  )٩م، ص٢٠١١صادق  (سماته

  :أقسام مواقع التواصل االجتماعي
 إلىويمكن تقسيم مواقع التواصل االجتماعي باالعتماد على التعريفات السابقة          

  : اآلتيةاألقسام
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 مثـل الفـيس بـوك، وتـويتر، اليوتيـوب،      وتطبيقاتها، Online شبكة االنترنت -١
فهي بالنسبة لإلعالم، تمثـل     ... والمدونات، ومواقع الدردشة، والبريد االلكتروني    

  .المنظومة الرابعة تضاف للمنظومات الكالسيكية الثالث
 الهـاتف الذكيـة   أجهـزة  المحمولة المختلفة ومنهـا    األدوات تطبيقات قائمة على     -٢

 المحمولة منظومة خامسة    األجهزةوتُعد  . صية وغيرها والمساعدات الرقمية الشخ  
  .في طور التشكل

مواقع التواصل  " قائمة على منصة الوسائل التقليدية مثل الراديو والتلفزيون          نواعأ -٣
 ميزات مثل التفاعليـة     إليها أضيفتالتي  "  والبرامج واإلذاعاتاالجتماعي للقنوات   

 نخلص إلى أنويمكن ، ) ١٦٢، م ٢٠٠٤ العصيمي (والرقمية واالستجابة للطلب
 األشكالشبه اتفاق، أن مواقع التواصل االجتماعي تشير إلى حالة من التنوع في             

والتكنولوجيا والخصائص التي حملتها الوسائل المستحدثة عن التقليدية، السـيما          
ــة    ــاالت الفردي ــإعالء ح ــق ب ــا يتعل ــصيص   Individualityفيم والتخ

Customization  ،فـإذا مـا كـان    .  نتيجة لميزة رئيسة هي التفاعليةوتأتيان
 القـرن   إعـالم  واسع النطاق وهو بهذه الصفة وسم        واإلعالم الجماهيري   اإلعالم

وما ينتج عـن    .  القرن الجديد  إعالم الشخصي والفردي هو     اإلعالمفإن  ، العشرين
 صالإيذلك من تغيير انقالبي للنموذج االتصالي الموروث بما يسمح للفرد العادي            

رسالته إلى من يريد في الوقت الذي يريد، وبطريقة واسعة االتجاهات وليس من              
فضال عن تبني هـذه المواقـع       .  وفق النموذج االتصالي التقليدي    أسفل إلىأعلى  

تطبيقات الواقع االفتراضي وتحقيقه لميزات الفردية والتخصيص وتجاوزه لمفهوم         
  )١٧م، ص٢٠٠٨، صادق(  الدولة الوطنية والحدود الدولية

 بـــــأنها   البحـث   هـذا   فـي   إجرائيـا  اإللكترونية  التواصل  شبكات  وتعرف      
ــى الموجــــــــودة المواقــــــــع ــي اإلنترنــــــــــت عل  والت

 والصوتي المــــــــــرئي التواصــــــل لمستخدميها تتيـــــــح
 بيـنهم   الجتماعيـة ا  العالقـــــة  توطد  التي  اإلمكانات  من  وغيرها  الصور  وتبادل
  .وتويتر بوك الفيس موقعي تناول يتــــــــــــــم وسوف

  :االجتماعي التواصل وسائل أهمية .٢
 التواصـل  شـبكات  أهميـة  اسـتنتاج  بـسهولة  يمكن السابق  التعريف  خالل  من      

 مـشاعره   ومشاركة  نفسه  عن  للتعبير  اإلنسان  أمام  واسعا  المجال  إتاحة  في  االجتماعي
 بطبعـه  اجتماعي اإلنسان أن وهي علمية حقيقة هناك وأن خاصة اآلخرين،  مع  وأفكاره

 وقـد  .اإلنسان أخيه عن عزلة في يعيش أن له يمكن وال اآلخرين مع يتواصل  وبفطرته
 حاجاتـه  جميع إشباع يستطيع ال اإلنسان أن  العلمية  والبحوث  الدراسات  من  كثير  أثبتت
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 مـع   العيش  عليه  تفرض  هذه  فحاجاته  اآلخرين مع  التواصل  دون  والنفسية  البيولوجية
 دون أساسا تقوم أن  يمكن  فال  االجتماعية  االحتياجات  أما  .الحاجات  هذه  إلشباع  اآلخرين
 يمكـن   ال  بطبيعته  اجتماعي  كائن  فاإلنسان  ولذلك  االجتماعي  المحيط  مع  إنساني  تواصل

  )٧٨ ص م ٢٠٠٩ الصادق، عبد(  بمفرده يعيش أن
  
  
  
  

  :االجتماعي التواصل وسائل مميزات
 الشبكة في المواقع من غيرها عن تتميز االجتماعية الشبكات فإن ذلك من وبالرغم      

 :أبرزها من ميزات، بعدة العنكبوتية
 يجمع  تقني  افتراضي  مجتمع  في  التواصل  من  جو  خلق  االجتماعية  المواقع  هدف  إن  -أ

 وجهـاتهم   تختلف  واحدة، موقع  على  مختلفة  ودول  مناطق  من  األشخاص  من  مجموعة
 .التقنية لغتهم وتتفق وألوانه، ومستوياتهم

 أو  التـشاور   أو  التعـاون   أو  التعارف  سواء  الهدف  وحدة  على  يكون  االجتماع  إن  -ب
  .واالكتشاف لالستطالع حب أو جديدة، عالقات وتكوين فقط الترفيه لمجرد

 ويكتـب   ويقـرأ   لويستقب  يرسل  أنه  أي  فاعل،  عضو  المجتمع  هذا  في  الشخص  إن  -ج
 فقط،  واالطالع  االستماع  من  السلبي  الدور  تجاوز  هنا  فدوره  ويتحدث،  ويسمع  ويشارك،

 توجيـه   ومحاولة  االطالع  أي  فقط،  الرقيب  دور  الشبكات  هذه  في  الموقع  صاحب  ودور
 .اإليجابي للتواصل الموقع

  :االجتماعي التواصل وسائل وسلبيات إيجابيات
 لهـا   كذلك  االجتماعي  التواصل  شبكات  فإن  وسلبيات  ابياتإيج  شيء  لكل  أن  وبما      

 االجتماعية المواقع النتشار ورفض قبول مع اآلراء تضاربت حيث  وسلبياتها،  إيجابياتها
 أقامهـا  وبحـوث  دراسات على ذلك معتمدا ،)االنترنت( العنكبوتية العالمية  الشبكة  على

 حيـث  أيـضا،  والطـب   النفس  علم  لمجا  في  واألطباء  االجتماعيين  الباحثين  من  العديد
 عليها  اإلدمان  من  تنتج  التي  السلبية  التأثيرات  من  العديد  هناك  أن  خاللها  من  استنتجوا

 كانـت   وان  شاشـة،   أمام  واحدة  غرفة  في  االنعزال  وهي  النفسية  العوارض  تلك  السيما
 حيث الى  يصل  كبيرة  وبسهولة  المستخدمين  يدي  بين  بأكمله  العالم  تضع  ولكنها  صغيرة
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 ألن  والخمـول   السكون  من  حالة  هي  النفسيين  األطباء  بعض  آراء  وبحسب  فإنها  يشاء،
 مباشر  وتعارف  وتشويق  مغامرة  من  الحياة  متعة  سيفقد  فهو  بذلك  يقوم  عندما  الشخص
  .أكبر وتجارب اقرب واطالع

 يـسمح  فهـو  لـذلك  إيجابيـة  حالة هناك  أن  يرون  األطباء  من  اآلخر  البعض  لكن     
 هنـاك   فإن  آخر  جانب  ومن  خوف،  أو  خجل  دون  من  نفسه  في  ما  بكل  بالبوح  للمشترك

 وهدر الخصوصية انتهاك منها االجتماعية  الشبكات  هذه  تسببها  التي  المشاكل  من  العديد
 تعبر  والمعارضين  للسياسيين  منبرا  لتصبح  الحال  بها  وصل  بل  زوجية،  ومشاكل  الوقت

  )٦٦ ص بقسا مرجععبدالصادق،.(وأفكارهم آرائهم عن
تناول عدد من الدعاة واألكاديميين المخاطر التي يواجهها المجتمع تشتمل على           وقد      

محظورات شرعية ومفاسد أخالقية جراء استخدام األجيال الناشـئة لوسـائل االتـصال      
االجتماعي بدون ضوابط وتوجيه مما ينذر بعواقب وخيمة على الفرد والمجتمع، وتهدم            

وأكدوا على ضرورة مراقبـة األسـر ألبنـائهم، بـل           . يان األسري األخالق وتفكك البن  
 ص م،٢٠١١،الزيود . (وتوجيههم الوجهة الصحيحة لكيفية االستخدام للتقنية   الحديثة  

٤٢(  
  :عيوب وسائل التواصل االجتماعي وكيفية معالجتها

     فقد أكد الدكتور محمود بن محمد المختار الـشنقيطي عـضو الـدعوة واإلرشـاد        
أن وسائل التواصل االجتماعي، قربتْ البعيد وبعدت القريب، وفرضت         : المدينة المنورة ب

عزلة على األسرة وهي تحت سقف واحد، وكثير من الـدعاة والمـوجهين وأصـحاب               
الدراسات النفسية تحملها العبء األكبر في ظاهرة الجفـاء األسـري وفقـر المـشاعر      

، واالنحطاط األخالقي في الردود والمناقـشات       واالستغالل العاطفي، والخيانات الزوجية   
بين المراهقين، وانتزاع سلطة توجيه األسرة من الوالدين أو المشاركة والمزاحمة فـي   
توجيههم وتربيتهم، وكثرة الزخم والغثاء في المواد يقابلها ضعف االختيـار وصـعوبة     

  .التمييز عند أفراد األسرة والمراهقين والشباب قد يفاقم المشكلة
      كما أشار إلى أن بعض وسائل التواصل تعد أحد أسباب الطـالق لـدى االزواج،               
وسبب رئيسي في انخفاض التفاعل األسري، حيث ظهـرت عالقـات اجتماعيـة غيـر       
صحيحة بنيت على الكذب والمبالغة غير الحقيقية بين المتحدثين عبر شبكات التواصل،            

األسر، وكم تسبب نشر الفاحشة فيهـا إلـى   وكم دلف السحرةُ والمشعوذون عبرها إلى     
 (.هدم بيوت، وكم من حسابات مشبوهة تدار من جهات خارجية وداخلية موجهة لإلفساد

  )١٤٣، ص م٢٠٠٩،الغامدي
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      ويمكن المساهمة في معالجة هذه الظاهرة بالخطوات محاصرة الفاحشة في عـدم            
التي قد تدخل في هذا الوعيد      نشرها، وتوعية الناس عن ضابط نشر الفاحشة، والصور         

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم            {: الرباني، قال تعالى  
والحضور الدعوي السريع الفعال ، ) ٧٩ص م،٢٠١٢،المنصور( }...في الدنيا واآلخرة

السريع ينشر والتفاعل    للدعاة والمحتسبين في اإلنكار وفي األمر بالمعروف وغربلة ما        
بين الدعاة والجمهور في تمييز الطيب من الخبيث في هذه الوسائل، وإيجاد بدائل مـن               
النشاطات الجاذبة والترفيهية والتطوعية للمراهقين واألطفال في داخل األسرة، وتأخير          
تملك األبناء ما أمكن لهذه األجهزة، ووضع شروط متفق عليها باستشارتهم تحد مـن               

ي جو هذه البرامج، ومزاحمة هذه البرامج بالنـافع المفيـد وتبنـي      العزلة واالنهماك ف  
م، ص  ٢٠١١،صادق.(وسائل تواصل اجتماعية بتقنية عالية تجذب الشباب والمراهقين       

١٤٣(  
    وقد تبين لبعض التربويين االجتماعيين بأن عدم فرض رقابة على االنترنت يـودي             

رة يعيشون بعزلة عن بعضهم وتنقطـع   تفكك الروابط االجتماعية ويصبح أفراد األس  إلى
عن عبد اهللا بن . فكرة التواصل االجتماعي بين األفراد ويصبح هناك فاقد اجتماعي كبير         

كلكم راع وكلكم مـسؤول عـن       : "يقولعمر أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
ـ ). ٢٤١٩ :العبد راع في مال سيده، حديث رقـم       : رواه البخاري، باب  (. رعيته ل فاأله

ملزمون بتعليم أبنائهم الصح والخطأ واإلشراف عليهم وإرشادهم إلـى اسـتغالل هـذه      
اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منهـا ومـا          . ( الخير ومجاالتها  إلىالتكنولوجيا بالدعوة   

  )١١٦، ص م٢٠٠٧رحومة،  ().بطن
  :الســـابــقـــــــــة  الــدراســـــــــات

 :االجتماعي اصلالتو بوسائل المتعلقة الدراسات
شخـصية   االجتماعي على التواصل وسائل استخدام ألثر تطرقت دراسات عدة    هناك
 الحالية، الدراسة أغراض تفيد مهمة بنتائج الدراسي، وخرجت تحصيلهم وعلى الشباب،

  :الدراسة موضوع تناولت التي الدراسات لبعض موجز عرض وفيما يلي
 لدى االجتماعية، الشخصية المسؤولية واقع" انبعنو ( 2001 )الحارثي     في دراسة

 االجتماعيـة  للمسؤولية مقياس الحارثي صمم  حيث" .تنميتها السعودي وسبل الشباب
 بـبعض  المـسؤولية  وعالقـة  المسؤولية االجتماعيـة  مستوى تحديد يتم خالله ومن

 العينة وتكونت والمهنة- عاما 17 التعليمي والمستوى والعمر الجنس مثل المتغيرات
 المتزوجون وغيـر   منهم 58 ما بين المملكة أماكن كافة من الذكور  من (522)من

 مقيـاس للمـسؤولية    الباحث ، واستخدم مختلفة تعليمية مستويات ومن المتزوجين
(Snyder) الباحـث  الـذات ترجمـة   مراقبة ومقياس ، الباحث إعداد من االجتماعية 
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 االجتماعية لدى المسؤولية من مستوى وجود ىعل الدراسة نتائج أكدت وقد ، وإعداده
  .العينة أفراد

 تنميـة  فـي  إرشـادي  برنـامج  فاعلية " بعنوان (2002)العامري      وفي دراسة
 العربيـة  اإلمارات بدولة الثانوية المرحلة طالبات من لدى عينة االجتماعية المسؤولية

 المـسؤولية  لمفهـوم  عامليال التركيب  طبيعة تحديد إلى الدراسة هذه  هدفت"المتحدة
 الفنيـات  مـن  عـدد  من التحقق ومحاولة اإلمارات دولة واقع ظروف من االجتماعية
 .الثانوية طالبات من مجموعة لدى المسؤولية االجتماعية معدالت تنمية في اإلرشادية

، وتجريبيـة  (24) )ضـابطة (مجموعتين – إلى قسمن طالبة(48) من تكونت العينة أما
 الدراسة نتائج أكدت ، وقد(17 -15) أعمارهن وتتراوح ثانوي األول الصف  من(24)
،  اإلرشادي تأثرت بالبرنامج التي التجريبية المجموعة لصالح إحصائيا دالة فروق وجود
  .المجموعة التجريبية لطالبات االجتماعية المسؤولية تنمية إلى البرنامج أدى حيث

 على بوك الفيس تأثير على للتعرف هدفت لتيا ( 2008 ) العتيبي دراسة بينت      كما
 الجامعات طالب بين " بوك الفيس" استخدام انتشار نسبة أن السعودية، طلبة الجامعات

 التعـرف  في هم وتأثير واألصدقاء األهل دور وأن (% 77) بلغت السعودية وطالباتها
 المرتبة في لالعام هذا جاء حيث الستخدامه، رئيس كعامل تمضية الوقت، بدافع عليه

  المتحققة اإلشاعات في األولى
 اإلعالمية الوسائل تحققه لم ما حقق "بوك الفيس" أن إلى العينة وخلصت استخدامه، من

 األخرى،
 اإلعالمية الوسائل من أكثر الشخصية على تأثيره له كان بوك الفيس استخدام وأن

.(http://www.otaibah.net/m/showthread.php?p= 1175673 )األخرى  
 من (% 85) أن نتائجها أظهرت فقد ،Eversave (2009 )شركة  دراسة       وفي

 من (% 80) أن كذلك النتائج أظهرت كما بوك، الفيس على لمضايقات النساء يتعرضن
 مـن  (% 85) وأن ، وتجـاربهن  بوك الفيس على المستخدمات تأثرن بعادات النساء
 أصـدقائهن  مـن  بالـضيق  شـعورهن  عن ربنأع عينة الدراسة مثلن اللواتي النساء

 مـنهن،  لكل بالنسبة وتفاوتت الضيق وتعددت أوجه ، " بوك الفيس" على وصديقاتهن
 بوك الفيس على المستخدمات التي تزعج األمور أكثر كأحد الدوام على الشكوى فجاءت

 ، (% 42) بنسبة اآلراء السياسية تبادل ثم ، (%63) بنسبة وأصدقائهم صديقاتهم من
أن  الدراسة كشفت ، كما(32 %) بنسبة  ومثالية هادئة حياة بعيش واالدعاء التفاخر ثم

     يلعبه الذي االجتماعي الكبير للدور الكبير تقديرهن عن عبرن النساء من(% 91) 
 والصور الخاصـة  الفيديوهات ومشاركة تبادل إمكانية وتحديدا حياتهن في بوك الفيس
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 لـم  علـى  " بوك الفيس" بقدرة باإلعجاب هؤالء من(% 76) عبرت  فيما بأصدقائهن،
  .طويلة مدة منذ يجتمعوا أو يتقابلوا لم الذين وبخاصة شمل األصدقاء

 .(http://www.aitnews.com/news/14468.html)  
 يقبلون الناس أن إلى ،(2009) األميركية  تكساس جامعة أجرتها دراسة      وتوصلت
 التعبير بهدف " بوك فيس" موقع رأسها وعلى االجتماعي اصلالتو مواقع على استخدام

 معظـم  لدى تشبع إنها حيث عنها، مثالية صور رسم من بدالً حقيقة شخصياتهم، عن
بأنفـــسهم  اآلخـــرين لتعريـــف حـــاجتهم األساســـية المـــستخدمين

(http://almokafa.ahlamontada.com/t135-topic)  
هذه الدراسـة    ، وهدفتAren karbnsky) 2010,كاربنسكي أرين(     وفي دراسة

 طلبـة  لـدى  الدراسي التحصيل ، على)بوك فيس" موقع( استخدام أثر إلى إلى التعرف
 أن النتـائج  أظهـرت  حيـث  جامعياً، طالبا(219) على الدراسة طبقت وقد الجامعات،
 موقع وتصفح االنترنت شبكة المدمنون على الجامعات طالب عليها يحصل التي الدرجات

 يحـصل  التـي  تلك بكثير من أدنى اإلنترنت على االجتماعية الشبكات أكبر "بوك فيس"
 كلمـا ازداد  أنـه  النتائج أظهرت كما الموقع، هذا يستخدمون ال الذين نظراؤهم عليها
فـي   درجاتـه  تـدنت  كلما الموقع هذا تصفح في الجامعي الطالب يمضيه الذي الوقت

  .االمتحانات
 يخصصون االنترنت على أطول وقتًا يقضون الذين األشخاص أن النتائج بينت      كما

 يتـيح  الموقع هذا وأن ،" تجذبه اهتمامات جيل لكل أن إلى مشيرا للدراسة وقتًا أقصر
 عـن  والبحـث  األمور من كثير في رأيه وإبداء الفوازير، وحل ،"الدردشة" للمستخدم

 شملتهم الذين الجامعيين لطالبا  من(% 79)إن  النتائج قدامى، وبينت أو جدد أصدقاء
 تحـصيلهم  علـى  سـلبيا  أثـر  "بوك الفيس" على موقع إدمانهم بأن اعترفوا الدراسة
  .الدراسي

 هدفت هذه الدراسة إلى التعـرف  (Meshel, 2010) فانسون    وفي دراسة ميشيل
 طبقـت  وقـد  االجتماعية، العالقات على االجتماعي التواصل شبكات استخدام أثر على

 االجتماعي التوصل شبكات مستخدمي من  شاب (1600)قوامها بلغ عينة على دراسةال
 يستخدمون الذين البالغين األشخاص نصف من أكثر أن النتائج أظهرت وقد بريطانيا، في

 أطـول  وقتاً يقضون بأنهم اعترفوا ، قد)ويوتيوب وبيبو بوك الفيس(بينها  من مواقع
 أفراد مع أو الحقيقيين مع أصدقائهم يقْضونه الذي تالوق ذلك من اإلنترنت شبكة على

 .أسرهم
 التلفاز يشاهدون وال الهاتف، عبر أقل بصورة يتحدثون أنهم أيضا الدراسة     وأظهرت

 النـصية  الرسائل من كمية ويرسلون ، الكمبيوتر ألعاب من أقل عدداً كثيرا، ويلعبون
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دراسـة  ال في شاركوا الذين من (% 53 ) نحو أنه الدراسة البريدية، وقد بينت وكذلك
 تغيير في بالفعل تسببت اإلنترنت شبكة على التواصل االجتماعي شبكات بأن المسحية،

 هـم  بريطانيـا  في اإلنترنت مستخدمي أن نصف عن الدراسة وكشفت حياتهم، أنماط
 33 )و فرنسا، في فقط)  (% 27بـ مقارنة االجتماعي، التواصل مواقع أحد في أعضاء

  .المتحدة الواليات  في(% 40)و اليابان،  في( %
دراسات تتناول أثر وسائل التواصل االجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب          

  :اإلسالميةمن منظور التربية 
، )م٢٠٠٣(    ُأجريت هذه الدراسة مـن قبـل حلمــي خـضـر ســاري عــام            

 مدينـة الدوحــة  وطبقـت في المجتمـع القطـري علـى عينـة مـن الشـباب في  
، وتهدف الدراسـة إلى معرفـة األبعـاد       )٤٧١(مـن كـال الجنسـين بلـغ حجمهـا      

النفسية واالجتماعية والثقافية التي تركها اإلنترنت بوصفه وسيلة اتـصال إلكترونيـة            
حديثـة في المجتمع علـى عالقـات الشـباب االجتماعيـة بأسـرهم وتفــاعالتهم          

رفهم وأصــدقائهم إضــافة إلـى محاولتهــا معرفــة           االجتماعيـة مـع معـا  
الخصـائص الثقافيــة لإلنترنـت، وقـد اعتمــد الباحـــث علــى مـــنهج       

وجـود  :المسـح االجتمــاعي، و تمّ استخدام أداة االستبيان، وتوصلت الدراسة إلى
مـن أفـراد العينـة كـانوا قـد تحـدوا آليـات الـضـبط         %) ٦,٣٨(مـا نسـبته   

ألسـري واالجتمـاعي وقـاموا بلقـاءات مباشـرة وجهـا لوجـه بمـن تعرفــوا   ا
إلـيهم عـبر اإلنترنـت غـير مكترثين بالعواقـب المترتبـة علـى مثــل هــذه            

نجم عن استخدام الشباب لإلنترنت تراجع فـي مقـدار    - اللقاءات المحظورة اجتماعيا
عـدد زياراتهم ألقاربهم، أن هناك حالة      التفاعل اليومي بينهم وبين أسرهم وتراجع في        

من العزلة واالغتراب النفسي بين الشباب باعـد بيـنهم وبـين مجـتمعهم إذ بلغـت            
، وفي نفـس الوقــت تعمــل       %)٣,٤٠(نسـبة مـن شـعر مـنهم هذه الحالـة       

اإلنترنـت علـى تقريـب البعيـدين مكانيـا عـبر اختـزال المسـافات الجغرافيـة          
مـنهم لتـشـعرهم بــالقرب النفـسـي بأســرهم         %) ١,٦٧(ـا نسـبته   بـين م 
  .م الذين يعيشون خارج الوطنēوعـائال

-، صادرة عن كرسي األمير نايف بن عبدالعزيز        )ه١٤٢٨(       كشفت دراسة بحثية    
 بجامعة الملك عبدالعزيز بجـدة، اآلثـار الـسلبية لمواقـع            األخالقية للقيم   -رحمه اهللا 

 ورأت الدراسة أن االهتزاز القيمي بـدأ       .ماعي على السلَّم القيمي للشباب    التواصل االجت 
ـ    بالظهور بعد طفرة الجيل الثاني من الويب، ووالدة شبكات التواصل االجتمـاعي كـ

Face Book – Twitter    وغيرها، والتي تتسم بعناصر مثيرة وجاذبـة، كالفوريـة 
Immediacy والتفاعلية ، Interactivityد الوسائط، وتعد Multimedia والتحديث ،
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Updating            ما أدى لزيادة ساعات االستخدام والتعرض، واالعتماد عليهـا كمـصدر ،
وحيد لألخبار والمعلومات، ونظراً للتنوع الواسع لفئات المستخدمين، وتعدد مستوياتهم          

 الـشباب  الثقافية واألخالقية وتبعاً لقانون التأثير والتأثر برزت ظواهر سلبية في سلوك         
السعودي، غريبة عن قيمنا وتقاليدنا، كما ظهرت جماعات تدافع عن تلك القيم وتـدعو             

 .لتبنيها، وهذا معناه نجاح عملية الفيروس األخالقي في اختراقنا
     وتأتي أهمية الدراسة من خطورة اآلثار الناجمة عن المشكلة، والمتعلقة بعنصرين           

صرا الشباب والنسق القيمـي للمجتمـع، وتعتمـد         هامين في البناء االجتماعي هما عن     
شـبكات  : الدراسة منهجاً علمياً يقوم على رصد وقياس العالقة بين متغيرات ثالثة هي           

التواصل االجتماعي، كمتغير مستقل، والنسق القيمي األخالقي كمتغير تـابع، ودوافـع            
  .التعرض ونوعه والفروق الديموغرافية ومعدل الثقة كمتغيرات وسيطة

، حيــث قامــت     )م٢٠٠٦(   ُأجريت هذه الدراسة من قبل نوف آل الشـيخ عـام          
طالـب وطالبة من جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة الملك عبـد          ) ٩١١(بدراسـة  

العزيز بجدة، وتهدف الدراسـة إلى التعـرف علـى اتجاهات العينة نحو تأثير العولمة           
)  الفضـائية، واسـتخدام شـبكة اإلنترنـت    بـرامج القنـوات (الثقافية المتمثلـة في    

علـى القـيم وكـذلك معرفـة مـدى اسـتخدام تقنيـات االتصـال الحديثـة بــين          
أفـراد مجتمـع الدراسـة، واعتمـدت الباحثـة علـى مـنهج المسـح االجتمـاعي         
عـن طريـق العينـة العشـوائية، واســتخدمت االســتبانة كوســيلة لجمــع            

 أن هناك اقتناع لدى مجتمع الدراسـة بـأن وجـود     :وتوصلت الدراسة إلىالبيانات، 
أيد بعض أفراد العينة فكرة شراء كل  - اإلنترنت أدخل تغيرات إيجابية في أفكار الشباب

أن أفراد العينة ال ترى أهمية لبرامج التـسوق   - ما هو جديد من أجل مجاراة اآلخرين
يرى أغلبية أفراد العينة أن توفر  - نوات الفضائيةالدعائية الموجودة في اإلنترنت والق

  .تقنيات االتصال الحديثة يمنح الشعور باالستقاللية والثقة في النفس
 :التعقيب على الدراسات السابقة

، )م٢٠٠٢(، ودراسة العـامري     )م٢٠٠١(   تتفق دراستنا الحالية مع دراسة الحارثي       
شخصية ألفراد العينة في االعتبـار، بينمـا        ، أنها اتخذت العوامل ال    )م٢٠٠٨(والعتيبي  

تختلف دراستنا الحالية معها في أن األداة عندنا كانت االسـتبيان، فـي حـين أن أداة                 
الحارثي كانت تصميم مقياس للمسؤولية االجتماعية، ومقياس مراقبة الذات، وتختلـف           

 إرشادي نامجبر مع دراسة العمري في أن هذه الدراسة األخيرة تسعى إلى بيان فاعلية
 اإلمارات بدولة الثانوية المرحلة طالبات من لدى عينة االجتماعية المسؤولية تنمية في

واقع  من االجتماعية المسؤولية لمفهوم العاملي التركيب طبيعة ، وتحديد"المتحدة العربية
 معدالت تنمية في اإلرشادية الفنيات من عدد من التحقق ومحاولة اإلمارات دولة ظروف
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الثانوية، وتختلف مع دراسة العتيبـي   طالبات من مجموعة لدى مسؤولية االجتماعيةال
في أنه األخيرة تسعى معرفة تأثير وسائل التواصل االجتماعي ومن بينها الفيس بـوك،    

 Eversaveوأن نسبة انتشارها عاليه، واتفقت دراستنا الحالية مـع دراسـة شـركة              
يها الفيس بوك ربما فوائدها الكبير إال أنها قـد  في أن وسائل االتصال بما ف ،( 2009)

تستخدم استخداماً سيئاً يضر بالغير، وان كانت دراستنا طبقـت علـى الجنـسين مـن              
الشباب، في حين أن هذه الدراسة قد طبقت على عينة من النساء المتابعات للفيس بوك، 

  .وحدة دون غيره من وسائل التواصل االجتماعي
األميركيـة   تكـساس  جامعـة  نا الحالية مع الدراسة التي أجرتهـا     كما تتفق دراست

 رأسها وعلى االجتماعي التواصل مواقع على استخدام يقبلون الناس أن في ،(2009)
 مثاليـة  صـور  رسم من بدالً حقيقة شخصياتهم، عن التعبير بهدف " بوك فيس" موقع
 اآلخـرين  لتعريـف  ةحاجتهم األساسي المستخدمين معظم لدى تشبع إنها حيث عنها،

  .بأنفسهم
، Aren karbnsky) 2010,كاربنـسكي  أرين(     إال أن دراستنا تختلف مع دراسة 

في أن دراستنا تتناول أثر وسائل التواصل االجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب فـي              
 أثر إلى مدينة جدة من منظور التربية االسالمية، بينما درسة كارينسكي تسعى للتعرف

شاب وشـابة  ) ٣٠٠(، في حين طبقت دراستنا الحالية على )بوك فيس" موقع( اماستخد
  .في مدينة جدة

فـي أنهمـا    (Meshel, 2010) فانسون    وتتفق دراستنا الحالية مع دراسة ميشيل
االجتماعي، ولكـن فـي هـذه     التواصل شبكات استخدام أثر على تسعيان إلى التعرف

بينما في دراسة التعـرف علـى    االجتماعية، القاتالع على الدراسة التعرف على أثرها
 الدراسـة  طبقت ، وقداإلسالميةأثرها على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربية 

 االجتماعي التوصل شبكات مستخدمي من  شاب (1600)قوامها بلغ عينة السابقة على
دينة جدة، وقد شاب وشابة من م) ٣٠٠(بينما طبقت دراستنا الحالية على  بريطانيا، في

اتفقت الدراستان على أن نسبه عاليه من المتابعين لوسائل التواصل االجتماعي يتابعون   
  .برامج الفيس بوك ويوتيوب

، في )م٢٠٠٣(     واختلفت دراستنا الحالية مع دراسة حلمـي خضـر سـاري عـام 
ـ            شباب مـن   أن دراستنا تناولت اثر وسائل التواصل االجتماعي على سلوكيات وقيم ال

، في حين أن الدراسة السابقة سعت لمعرفـة األبعاد النفـسية         اإلسالميةمنظور التربية   
واالجتماعية والثقافية التي تركها اإلنترنت بوصفه وسيلة اتصال إلكترونية حديثـة في           
المجتمع علـى عالقـات الشـباب االجتماعيـة بأسـرهم وتفـاعالتهم االجتماعيــة       

ـدقائهم إضـافة إلى محاولتهـا معرفـة الخصـائص الثقافيــة مـع معـارفهم وأص
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لإلنترنـت، وقـد استخدم الباحث في دراستنا الحالية المنهج الوصفي المـسحي أمـا             
           ّالباحث في الدراسة السابقة فقد اعتمـد علـى مــنهج المسـح االجتمــاعي، وتم

  .استخدام أداة االستبيان في كلتا الدراستان
، صادرة عن كرسي األمير     )ه١٤٢٨(اتفقت دراستنا الحالية مع دراسة بحثية            كما  

 بجامعة الملك عبدالعزيز بجـدة، فـي        األخالقية للقيم   -رحمه اهللا -نايف بن عبدالعزيز    
اآلثار السلبية لمواقع التواصل االجتماعي في حالة استخدامها استخداماً سيئاً على كـل          

   . وعلى السلَّم القيمي للشباباإلسالميةر التربية من قيم وسلوكيات الشباب من منظو
، في معرفـة    )م٢٠٠٦(   واتفقت دراستنا الحالية مع دراسة نوف آل الشـيخ عـام          

 أنها اختلفت معها  أن الدراسة السابقة        إالتأثير وسائل التواصل االجتماعي على القيم،       
الثقافيـة المتمثلــة فـي    تسعى للتعـرف علـى اتجاهات العينة نحو تأثير العولمـة       

علـى القـيم وكـذلك   ) بـرامج القنـوات الفضـائية، واسـتخدام شـبكة اإلنترنـت     (
معرفـة مـدى اسـتخدام تقنيـات االتصـال الحديثــة بــين أفــراد مجتمــع             

، وتكونـت عينـة   اإلسالميةالدراسـة، أما دراستنا فتتناول تأثيرها من منظور التربية         
مفرده من الشباب والشابات بمدينة جدة، في حـين أن عينـة   ) ٣٠٠(بحثنا الحالي من  

طالـب وطالبة من جامعة الملك سعود بالريـاض        ) ٩١١(الدراسة السابقة تكونت من     
وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، كما اعتمدت دراستنا الحالية على المـنهج الوصـفي              

الجتمـاعي عـن طريــق    المسحي أما الدراسة السابقة فقد اتخذت مـنهج المسـح ا        
العينـة العشـوائية، واسـتخدمت االسـتبانة كوسـيلة لجمـع البيانـات، وتوصـلت      

 أن هناك اقتناع لدى مجتمع الدراسة بأن وجود اإلنترنت أدخل تغيرات  :الدراستان إلى
  . سيء في بعض األحيانبأسلوبإيجابية في أفكار الشباب، وان كانت قد استخدمت 

  
  

  :جراءاتالطريقة واإل
  :منهج الدراسة وتصميمه

وصف : "استخدمت المنهج الوصفي المسحي للدراسة ويعرفه حمدان وآخرون بأنه        ) ١(
الظواهر واألحداث المعاصرة أو الراهنة وتقدم البيانات عن خصائص معينة في الواقـع      

-١٠٩ص٢٠٠٦ان،حمـد (.من حيث ظهورها وتوافرها وتوزيعها في مجتمع إحصائي       
١١٠(  

  :الدراسةمجتمع 
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  اشتمل مجتمع الشباب على العديد من الشباب الذين يـستخدمون وسـائل التواصـل              
  .االجتماعي في مدينة جدة

  :عينة الدراسة
في مدينة  الجنسين من السعودي الشباب من مفردة )٣٠٠(     تكونت عينة البحث من

  .ائيةتم اختيارهم بطريفة عشو، عاماً) ٣٧ -١٥(بين  ما أعمارهم جدة تتراوح
   :أدوات البحث

 الفعالة الوسائل إحدى يعد كأداة لهذه الدراسة ألنه االستبيان على     سوف يتم االعتماد
 المـسح  لمـنهج  مالئمـة  أداة يعد كما الوصفية الدراسات في إطار البيانات جمع في

 الدراسة تتطلبها التي المعلومات على الغرض للحصول يؤدي أنه إلى إضافة االجتماعي،
  .العينة وخصائص البحث مجتمع لطبيعة مناسب هوو

 يطُلب التي الجمل الخبرية أو األسئلة من مجموعة تتضمن     حيث يعد االستبيان أداة
عطـوي،  .(البحـث  أغـراض  حسب الباحث يحددها بطريقة عنها اإلجابة المبحوث من

  )٩٩، ص م٢٠٠٧
  :الدراسة وعينة مجتمع

 ١٥ (  من العمرية المرحلة في وذلك السعودي شبابال فئة في الدراسة مجتمع يتمثل   
 الشباب من ممثلة المراحل متعددة عشوائية عينة في البحث عينة وتتمثل ، سنة )٣٧ –

  :التالي النحو علي جدة مدينة من مفردة ٣٠٠ قوامها ، السعودي
 المجموع الفئات
 ١٥٠ الذكور
 ١٥٠ اإلناث

 ٣٠٠ اإلجمالي
 إلى  ترجع  الدراسة  عينة  بين  إحصائية  داللة  ذات  قفرو  توجد  :األول  الفرض
   :الشخصية العوامل
  :الباحث قام الفرض، هذا من وللتحقق

 طـالب    المجموعتين بين " test T sample-Independent " اختبار باستخدام -
   ٠,٠٥ =   المعنوية مستوى عند وذلك االجتماعي التواصل وسائل يستخدمون
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 تقـوم   التـي   المجموعـة   بـين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجدت  ال  :العدمي  الفرض  -
 .تستخدمه ال التي المجموعة وبين االجتماعي التواصل وسائل باستخدام

 جـدة   بمدينة  األولى  المجموعة  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  :البديل  الفرض  -
 تعيـر  ال تـي ال الثانية المجموعة وبين االجتماعي  التواصل  وسائل  باستخدام  تقوم  التي

  .أهمية االجتماعي التواصل وسائل
  :كالتالي " ت " اختبار نتائج وكانت

 االنحراف المتوسط الشركات
 درجات "ت" قيمة المعياري

 الحرية
)sig( 

Value-P 
 مستوى
 الداللة

 تقوم  التي  المجموعة
ــتخدام ــائل باس  وس

 االجتماعي التواصل
٠,٧٠٦ ٣,٠٧ 

 ال تــيال المجموعـة 
 التواصل  وسائل  تعير

 أهمية االجتماعي
٠,٦٤٤ ٢,٢٤  

 دال ٠,٠٢٢ ٢٩٨ ٥,٢٢٨

 مـستوى   مـن   أقـل   وهي  ٠,٠٢٢ = ValueP قيمة  أن  نجد  االختبار  نتائج  ومن  -
 توجـد   أنه  أي  البديل  الفرض  ونقبل  العدمي  الفرض  نرفض  وبالتالي  ،  ٠,٠٥ المعنوية

 وسـائل   سـتخدام با  تقـوم   التي  جدة  بمدينة  المجموعة  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق
 التواصـل   وسـائل   تعيـر   ال  التـي   المجموعة  وبين  عالية  بكفاءة  االجتماعي  التواصل

  .أهمية االجتماعي
 االجتماعي التواصل وسائل باستخدام تقوم التي الشركات درجات متوسط إلى وبالنظر  -

 التواصـل   وسائل  تعير  ال  التي  المجموعة  ومتوسط  )٣,٠٧( يساوي  نجده  عالية  بكفاءة
 الوقـت   تعيـر   التي  المجموعة  أن  على  يدل  وهذا  ،)٢,٢٤( يساوي  أهمية    جتماعياال

 التواصـل   وسـائل   تعيـر   ال  التي  المجموعة  من  كفاءة  أكثر  باستخدامه  وتقوم  اهتماماً
  .أهمية االجتماعي
 وسـائل   اسـتخدام   اثر  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  :الثاني  الفرض

 التربيـة   منظـور   مـن   الـشباب   يموق  سلوكيات  على  االجتماعي  التواصل
  .اإلسالمية
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  :الباحث قام الفرض، هذا من وللتحقق
    ٠,٠٥ =  معنوية مستوى عند وذلك كاي مربع اختبار باستخدام -
 التواصـل   وسـائل   اثـر   فـي   إحـصائية   داللة  ذات  فروق  توجد  ال  :العدمي  الفرض  -

 تأثير  يوجد  ال  أي  ،ميةاإلسال التربية  منظور  من  السباب  وقيم  سلوكيات  على  االجتماعي
 .لدى

 التواصـل   وسـائل   اسـتخدام   فـي   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  :البديل  الفرض  -
 التربيـة  منظـور  مـن  وقيـامهم  سلوكياتهم  وبين  جدة  بمدينة  الشباب  لدى  االجتماعي
                         تأثير يوجد أي ،اإلسالمية

  :اليكالت )٢كا ( كاي مربع اختبار نتائج وكانت
 )value.P( قيمة )٢كا (  االختبار إحصائي قيمة الحرية درجات

٠,٠٠٠ ٤٦,٨٠٧ ١٣ 
  :اآلتي نجد االختبار نتائج من
 وبالتالي  )٠,٠٥ =  ( المعنوية  مستوى  من  أقل  ٠,٠٠٠ = )value-P( قيمة  أن  -

 إحـصائية   داللة  ذات  فروق  توجد  أي  البديل  الفرض  ونقبل  العدمي  الفرض  نرفض  فإننا
 منظور من وقيمهم سلوكياتهم على االجتماعي التواصل وسائل أثر  في البحث عينة ىلد

 للـشباب  االجتمـاعي  التواصـل  لوسائل تأثير يوجد أي جدة، مدينة في اإلسالم  التربية
  .اإلسالمية التربية منظور من وقيمهم سلوكياتهم على جدة بمدينة

   ليكرت مقياس
  )الوقت تشخيص( األول المحور

  .الجنسين من شاب ٣٠٠ =  الدراسة عينة فرادأ عدد
 علـى   االجتماعي  التواصل  وسائل  أثر  لتحديد  )الثالثي  ليكرت  مقياس( استخدام  سيتم  -

 المستويات  هذه  ترتب  وسوف  ،  بهم  الخاصة  الشخصية  العوامل  إلى  بالنظر  البحث  عينة
    .الشباب آراء على بناء موافقة أكثرها حسب تنازلياً ترتيباً
  الموافقة درجة حدود جدول

 الحسابي المتوسط حدود الموافقة درجة
 ١,٦٦ – ١,٠٠  أحياناً
 ٢,٣٣ – ١,٦٧ نادراً
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 ٣,٠٠ – ٢,٣٤ غالباً
  :وتحليها النتائج عرض

  المسحية للدراسة العامة النتائج : أوال
  الدراسة عينة خصائص )١( جدول

 الفئات المتغيرات العينة إجمالي
 % التكرار

 الترتيب

 النوع - ٥٠ ٣٠٠ ذكور
 - ٥٠ ٣٠٠ إناث
 ١ ٦٠,٥٠ ٣٦٣ طالب

 الوظيفة ٢ ٢٩,٨٣ ١٧٩ موظف
 ٣ ٩,٦٧ ٥٨ يعمل ال

 ٣ ٤,١٧ ٢٥ متوسط
 ٤ ٤,٥٠ ٢٧ المتوسط فوق

 ١ ٧٦,٣٣ ٤٥٨ جامعي
 التعليم

 ٢ ١٥ ٩٠ عليا دراسات
 ٣ ٧,٦٧ ٤٦ منخفض
  االقتصادي المستوي ١ ٣٧٣,٨ ٤٤٣ متوسط

 االجتماعي
 ٢ ١٨,٥٠ ١١١ عالي

 ٢ ٣٤,٥٠ ٢٠٧ سنة ٢٣ من اقل إلى ١٨ من
 السن ١ ٤٤ ٢٦٤ .سنة ٢٨ من اقل إلى ٢٣ من
 ٣ ٢١,٥٠ ١٢٩ . سنة ٣٥ إلى ٢٨ من

    
  
  
  

 وفقا  العينة  توزيع  نسبة  تساوت  حيث  العينة  لخصائص  السابق  الجدول  يعرض         
 بنـسبة   األول  المركز  طالب  فئة  احتلت  فقد الوظيفة  بمتغير  يختص  وفيما  النوع،  لمعيار
 مؤهـل   علـى   العينـة   من  %٧٦,٣٣ حصول  تبين  التعليم  لمتغير  وبالنسبة   ،%٦٠,٥
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 األول المركـز  )سنة  ٢٨ من  اقل  إلى  ٢٣ من(من  العمرية  الفئة  واحتلت  ’)جامعي(عالي
  .%٤٤ بنسبة

  االنترنت استخدام كثافة  -٢
  أسبوعيا االنترنت شبكة استخدام أيام لعدد وفقا العينة توزيع )٢( جدول

 الزمنية الفترة اإلجابة
 % ك

 الترتيب

 ١ ٧٥,٨٣ ٢٢٧ يوميا
 ٣ ١٠,٨٣ ٣٣ أيام ٤ -٦ من

 ٤ ٠ ٠ يومين – أيام ٣من
 ٤ ٠ ٠ واحد يوم
 ٢ ١٣,٣٣ ٤٠ للظروف وفقا

 -- ١٠٠ ٦٠٠ المجموع
 كوسـيلة   االنترنت  بشبكة  الشباب  من  الدراسة  عينة  عالقة  لفهم  السعي  إطار  وفى     

 ، ) أسبوعيا (لالنترنت العينة استخدام كثافة عن السابق الجدول بيانات تكشف  اتصالية،
 ذلك ويلي ،  يوميا  االنترنت  يستخدمون  أنهم  العينة  إجمالي  من  %٧٥,٨٣ ذلك  أكد  بداية
 علـي    %١٠,٨٣ ،  % ١٣,٣٣ وبنـسبة   ،  ) أيام  ٤ -٦ من( ،  )للظروف  وفقا  ( فئة

  .تكرارات أي علي)أيام ٣-٢ ( أو )واحد يوم( فئة تحصل مول ، التوالي
  
  
  
  
  
  االنترنت عبر التواصل مكان -٣

  االنترنت شبكة استخدام لمكان وفقا العينة توزيع )٣( جدول
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 االستخدام مكان اإلجابة
 % ك

  
 الترتيب

 ٢ ٣٠,٣٣ ٩١                                       المنزل
 ٣ ١٩ ٥٧ العمل

 ١ ٥٠,٦٧ ١٥٢                             المحمول اتفاله
 ٤ ٠ ٠ انترنت مقهى
 ٤ ٠ ٠ تذكر أخري

 -- ١٠٠ ٣٠٠ المجموع
 االنترنـت   لشبكة  استخداما  األكثر  للمكان  وفقا  العينة  لتوزيع  السابق  الجدول  يعرض    

  .باالنترنت اتصال كوسيلة المحمول الهاتف استخدام على %٥٠,٦٧ أكد حيث
  االجتماعي التواصل شبكات استخدام-٤

  االجتماعي التواصل شبكات استخدام لمعدل وفقا العينة توزيع )٤( جدول
   المجموع

 % ك االستخدام ىمد
  

 الترتيب

 ١ ٨٦,٣٣ ٢٥٩ بانتظام نعم
 ٢ ١٣,٦٧ ٤١ أحيانا
 ٣ - - نادرا

 ٣ - - استخدمها ال
  ١٠٠ ٣٠٠ المجموع

 أنهـم  %٨٦,٣٣ بنـسبة  العينـة  معظـم  العينة تأكيد إلى السابق الجدول بيانات  تشير
  . بانتظام االنترنت عبر االجتماعي التواصل شبكات يستخدمون

  الشباب يستخدمها التي االجتماعية التواصل شبكات أنواع-٥
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 فـي   تـستخدمها   التي  االجتماعية  التواصل  شبكات  لنوع  وفقا  العينة  توزيع )٥( جدول
  التواصل

 كبيرة بدرجة
  بدرجة

 متوسطة 
 المجموع استخدمها ال

  يةاالجتماع الشبكات
 % ك % ك % ك % ك

 ١٠٠ ٦٠٠ ٦,٣٣ ٣٨ ٣٠,١٧ ١٨١ ٦٣,٥٠ ٣٨١ .Book Face  بوك الفيس -
 ١٠٠ ٦٠٠ ١٥,٨٣ ٩٥ ٣١,٦٧ ١٩٠ ٥٢,٥٠ ٣١٥  .Twitter التويتر -
 ١٠٠ ٦٠٠ ١٠٠ ٦٠٠ ٠ ٠  ٠  Xing  اكسنج -

 ١٠٠ ٦٠٠ ١٠٠ ٦٠٠ ٠ ٠  ٠ . MySpace سبيس ماي -
 ١٠٠ ٦٠٠ ٣٤ ٢٠٤ ٥١,٦٧ ٣١٠ ١٤,٣٣ ٨٦  اليوتيوب -

  ...............................أخري
 

١٠٠ ٦٠٠ ١٠٠ ٦٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 يـستخدمها  التـي  االجتمـاعي  التواصل شبكات أهم إلى السابق الجدول  بيانات  تشير   
 في األول مركزال .Book Face  بوك الفيس  شبكة احتلت وقد ، البحث عينة الشباب

  . %٦٣,٥٠ بنسبة  ) كبيرة بدرجة ( االستخدام
  
  
  
  
  
  
  
  اإلخبارية المواقع صدق في الثقة ىمد -٦ 

  االجتماعي التواصل  مواقع في الثقة لمعدل وفقا العينة توزيع )٦( جدول
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 بدرجة أثق
 كبيرة

 بدرجة أثق
 الشبكات المجموع أثق ال متوسطة

  االجتماعية
 % ك % ك % ك % ك

 الفيس -
Face  بوك

Book.  
١٠٠ ٦٠٠ ٣٢,٣٤ ١٩٤ ٦٢,٣٣ ٣٧٤ ٥ ٣٠ 

- 
 ١٠٠ ٦٠٠ ٤٥,٥١ ٢٧٣ ٣٥,٣٣ ٢١٢ ١٩,١٦ ١١٥  .Twitterالتويتر

 ١٠٠ ٦٠٠ ٧٨,١٧ ٤٦٩ ٢١,٨٣ ١٣١ ٠ ٠ Xing اكسنج -

  سيبيس ماي -
MySpace 

١٠٠ ٦٠٠ ٧٩,١٦ ٤٧٥ ٢٠,٨٣ ١٢٥ ٠ ٠ 

 ارتبـاط  فـي  األساسـية  العوامل من يعد الثقة متغير أن األبحاث  من  العديد  نتائج  تؤكد
 فـي   الثقـة   معـدل   إلـي   الـسابق   الجدول  بيانات  وتشير  االتصالية،  بالوسيلة  المتلقي
 األول  المركز Twitterالتويتر  احتلت  وقد  ،  للغاية  منخفضة  االجتماعي  التواصل   مواقع
 ،وتراجع ، فقط %٥ ، %١٩,١٦ بنسبة ولكن ، Book Face بوك الفيس شبكة تليها
 األخيـر   للمركـز  MySpaceسبيس  ماي  - ، Xing اكسنج  – شبكتي  في  الثقة  معدل

 ال  اتـصالية   مصادر  علي  ويعتمد  يستخدم  قد  الشباب  أن يؤكد  ذلك  ولعل  ،  %٠ وبنسبة
  .التعبير في والحرية الخصوصية من اكبر مساحة له تقدم أنها إال بها يثق

  :والتوصيات النتائج مناقشة
  :النتائج تفسير

 :حيث عالية ومصداقية بثبات تتمتع الدراسة أن إلى الباحث صلتو .١
  . ٠,٨٨١٤ )الشخصية العوامل :لمحور( كرونباخ ألفا قيمة بلغت -
 وقيم سلوكيات على االجتماعي االتصال وسائل أثر :لمحور( كرونباخ ألفا قيمة وبلغت -

  ٠,٨١٩٧ )اإلسالمية التربية منظور من الشباب
    . ٠,٨٥٢٢ ككل للدراسة كرونباخ ألفا قيمة وبلغت -
 عالقة وجود إلى الباحث توصل فقد القياس أداة وصدق الداخلي االتساق بخصوص .٢

 للمحـور  الكلية والدرجة البحث محاور من محور كل عبارات بين وقوية موجبة ارتباط
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 جودو إلى وكذلك ، لقياسه وضعت لما صادقة االستبانة فقرات تعتبر وبذلك ، له التابعة
 الكلـي  والمعـدل  الدراسة محاور من محور كل معدل بين وقوية موجبة ارتباط عالقة

 .الدراسة لمحاور البنائي االتساق صدق على يدل وهذا االستبانة، لفقرات
 إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  إلى  الباحث  توصل  فقد  األول  الفرض  بخصوص  .٣

 الواصـل  وسـائل  باسـتخدام  تقـوم  لتـي ا جدة بمدينة للشباب الشخصية  العوامل  بين
 .أهمية االجتماعي التواصل وسائل تعير ال التي المجموعة وبين عالية بكفاءة االجتماعي

 بكفـاءة   االجتمـاعي   التواصل  وسائل  باستخدام  تقوم  التي  الشباب  درجات  متوسط  وأن
 ، أهمية االجتماعي االتصال وسائل تعير ال  التي  المجموعة  متوسط  من  أكبر  نجده  عالية
 أكثـر   باسـتخدامه   وتقوم  اهتماماً  الوقت  تعير  التي  الشباب  مجموعة  أن  على  يدل  وهذا
  .أهمية االجتماعي االتصال وسائل تعير ال التي األخرى المجموعة من كفاءة
 داللـة   ذات  فـروق   توجـد   أنه  إلى  الباحث  توصل  فقد  الثاني  الفرض  وبخصوص     

 علـى   أثرهـا   وبـين   جدة  بمدينة  للشباب  تماعياالج  التواصل  وسائل  أثر  في  إحصائية
  .اإلسالمية التربية منظور من الشباب وقيم سلوكيات

  :يلي ما استخلص قد الباحث فإن هذا وعلى     
 %١٠٠ بنـسبة   بأكملها  العينة  وأكدت  االنترنت  لشبكة  الشباب  استخدام  معدل  ارتفع-١

  . االنترنت يستخدمون أنهم
 أنهـم   %٨٦,٣٣ بنـسبة   العينـة   معظـم   أكد  جتماعياال  التواصل  شبكات  وحول   -٢

 بـذلك   أنهـا  شـك   وال  ،  بانتظام  االنترنت  عبر  االجتماعي  التواصل  شبكات  يستخدمون
  . األخالقي القيمي النسق علي تأثيرا أحدث عاما مجاال تخلق إن استطاعت

  .للغاية منخفض االجتماعي التواصل  مواقع في الثقة معدل أن تبين-٣
  .ما حد إلى بالثبات يتسم للشباب القيمى النسق مقياس أن إلي اسةالدر انتهت-٤

  :والمقترحات التوصيات
 بمـا  يوصي الباحث فإن ومناقشتها نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء في      

 :يلي
 الـدول   من  المستوردة  واالتصالية  اإلعالمية  المحتويات  لمراقبة  رادعة  قوانين  سن  .١

  .كالهاأش بمختلف األجنبية
 لعمليـة   األجنبيـة   اإلعالميـة   الوكاالت  من  المستوردة  اإلعالمية  المواد  كل  إخضاع  .٢

 .األخالقية قيمنا مع يتنافى ما كل وحذف المراقبة،
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 في المسجل العجز تغطية بغية العربية الدول في السينما  ودور  المحلي  اإلعالم  تفعيل  .٣
 .العربية البرامجية الشبكات

 قيامها  خالل  من  ،)المدرسة  - المسجد  - األسرة( االجتماعية  لمؤسساتا  دور  تفعيل  .٤
 واإلعـالم   االتـصال   وسـائط   عبر  برامج  من  واألطفال  الشباب  يشاهده  ما  بمراقبة
 .إباحية برامج من يقدم مما الكثير خطورة بمدى وتوعيتهم الحديثة،

 في تدريبية دورات عقد خالل من واإلعالم االتصال تكنولوجيا بأخطار الشباب تعريف .٥
 .المؤسسات من وغيرها الجامعات أو الجمعيات أو المدارس في سواء المجال، هذا

 علميـة  نـدوات  عقد خالل  من  العربي  الشباب  لدى  الديني  الوازع  تنمية  على  العمل  .٦
 تكنولوجيـا   اسـتخدام   خالل  من  الشباب  يقدمه  أن  يمكن  الذي  اإليجابي  الدور  تشرح

 .اإلسالمية الدعوة نشر في واإلعالم االتصال
 الوسائل هذه ألن واإلعالم؛ االتصال تكنولوجيا استخدام أثناء ألنفسنا الذاتية المراقبة  .٧

 في  استخدمها  فإن  مستخدمها،  طبيعة  على  يتوقف  اإليجابي  وتوظيفها  تقنيات،  مجرد
  .صحيح والعكس باإليجاب، على تعود اإليجابية األمور

 العام المجال ونموذج التلقي نموذج من كل فرضيات عن اتالدراس من  المزيد  إجراء .٨
 التطور تنامي من خاصة ،الشباب فئة علي الميدانية دراساتال مجال في وتطبيقاتهما

  .االنترنت لشبكة السريع
 منظـور  مـن  للـشباب،  القيمي والنسق السلوكيات  حول  البحوث  من  المزيد  إجراء  .٩

  .اإلسالمية التربية
 مـن   المزيـد   بـإجراء   االجتماعي  االتصال  وسائل  تأثير  لخطورة  باهاالنت  ضرورة  .١٠

 الدراسـة،  لهـذه  العامة النتائج ضوء في المستقبلية التوقعات وان خاصة  األبحاث،
  . عليها واالعتماد استخدامها استمرار تؤكد فروضها اختبار وكذلك

 ظاهرة لرصد نيةوالميدا والعملية النظرية الدراسات وتكثيف بدراسة الباحث يوصي .١١
 بـشكل  الـشباب  علـى  وآثارها المجتمع في انتشارها مدى ومعرفة االنترنت  إدمان
  .األسرية وحياتهم العلمي أدائهم في خاص

 عـن   الناجمـة   واألخالقية  االجتماعية  بالمخاطر  واإلعالمية  األسرية  التوعية  دعم  .١٢
 أهميـة   بيـان   فـي  لألبناء  األسرة  ومشاركة  ،االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام
  .وسلبياته ايجابياته وتحديد االنترنت استخدام
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ـ   ،  الـشبكات   تلك  استخدام  لترشيد  للشباب  توعويه  إعالمية  برامج  وضع  .١٣  داروإص
 الـشباب   لـدى   الـوعي   انشر  الجامعة  داخل  توزع  ،جامعية  إرشادية  إعالمية  نشرة

  . إيجابي بشكل االنترنت من االستفادة بضرورة
  :يلي ما الباحث يقترح كما    

 طلبـة  مجتمـع  ومنها مختلفة مجتمعات على مماثلة دراسات إجراء الباحث يقترح .١
 تأثير مدى وفحص المدارس، في العليا األساسية راحل الم وطلبة واألطفال الجامعات
 .االجتماعية المسؤولية تنمية في االجتماعي التواصل مواقع استخدام

 تنميـة  في االجتماعي التواصل مواقع وأثر دور لحو الشباب فئة لدى الوعي نشر .٢
 .االجتماعي التواصل لمواقع األمثل لالستخدام وإرشادهم شخصياتهم

 توظيـف  فـي  مهاراتهم تطوير تستهدف الشباب لفئة تدريبية دورات عقد ضرورة .٣
 مجـال  فـي  وبخاصة أمتهم وقضايا قضاياهم خدمة في االجتماعي التواصل مواقع

 .غطوالض المناصرة
 النـشرات  طريـق  عن توعيتهم خالل من والجامعات المدارس طلبة على التركيز .٤

  .الهادفة والملصقات
 قـضايا  تتبنـى  بـوك  الفيس موقع على هادفة بية شبا مجموعات إلنشاء الدعوة .٥

  .الفائدة وتعميم المعرفة لتبادل وثقافية اجتماعية
 األطفـال  فئـات  لدى االجتماعية ليةالمسؤو لتنمية وتدريبية إرشادية برامج إعداد .٦

  .الحديثة التقنيات باستخدام والشباب
 فـي  الـشباب  لـدى  اإليجـابي  االجتماعي السلوك لتنمية تجريبية دراسات إجراء .٧

  .االجتماعي التواصل لمواقع استخدامهم
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  المراجـــــــــــع قائمــــــــــة
  :العربية المراجع :أوالً

 األثـر،  غريـب  فـي   النهاية  : الجزري  محمد  بن  المبارك  السعادات أبو  األثير،  ابن  .١
 العلميـة،   المكتبـة   بيروت،  الطناحي،  محمد  ومحمود  الزاوي  أحمد  طاهر  :تحقيق
  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩

 والـسنة،   القـرآن   ضـوء   في  األطفال  تربية  محمد،  محمد  وقاروط،  يوسف  بديوي  .٢
  .م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٣ ،٢ط ،] ٢-١ [ المكتبي، دار دمشق،

 دائرة: الشارقة الشباب، على وأثرها اإلنترنت ثقافة  ):م ٢٠٠٦( ماجد بوشليبي، .٣
  .الشارقة جامعة -والمعلومات الثقافة

 الـصحة  مجلـة  السلوكية، واالتجاهات بوك الفيس ) 2009 ( ،توفيق التويجري .٤
  .مصر ،٨عدد القاهرة، جامعة النفسية،

 لـدى  االجتماعية الشخصية المسؤولية واقع): 2001 ( عجر بن زايد ، الحارثي .٥
  .الرياض والبحوث الدراسات مركز ، تنميتها وسبل السعودي الشباب

 وائـل  دار ،١ط المجتمـع،  علـى  التواصل مواقع أثر ):م٢٠١١( محمود  الحويان،  .٦
  .األردن عمان، والنشر، للطباعة

 دار المحلية، اتوالمجتمع االجتماعي التواصل مواقع ثقافة ) 2005 ( سليم خالد، .٧
  .قطر والتوزيع، للنشر المتنبي

 العربـي،  العالم في االجتماعي التواصل مواقع استخدام ) 2003 ( زاهر راضي، .٨
  .عمان األهلية، عمان جامعة ، 15 عدد التربية، مجلة

 بيـروت،   ،))اجتماعية-التكنو  والمنظومة  االنترنت  ):م٢٠٠٧( محمد  علي رحومة،  .٩
  .م٢٠٠٧ العربية، دةالوح دراسات مركز

 دار: القاهرة اإلعالم، لنظريات العلمية األسس :) م ١٩٧٨( أحمد جيهان رشتي، .١٠
  .العربي الفكر

 للطفـل،  اإلسـالمي  التربوي المنهج ):م٢٠٠٢ /ه١٤٢٣( الدين، بهاء  الزهوري،  .١١
  .اليمامة مطبعة حمص،

ـ   في  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام" راضي،  زاهر،  .١٢  مجلـة   ،"العربـي   المالع
  .٢٠٠٣ عمان، األهلية، عمان جامعة ، ١٥ع التربية،
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 الثانيـة،  العربية الطبعة متغير، عالم في والقيم الشباب ):م٢٠١١( ماجد الزيود، .١٣
  .الشروق دار عمان،

 علـى  وتأثيرهـا  االجتماعية الشبكات .) م ٢٠٠٩( العال عبد وهبة أمينة السيد، .١٤
 فـي  ، المعلوماتو المكتبات أخصائي عشر الثالث المؤتمر .والمكتبة االخصائي

  .القاهرة حلوان، جامعة يوليو، ٧-٥ بين ما الفترة
 العالقـات  فـي  اإلنترنـت  عبر االتصال تأثير ):م ٢٠٠٣( خضر حلمي ساري، .١٥

  .١ عدد ، ٢٤ مجلد دمشق، جامعة مجلة االجتماعية،
 جريـدة  للمـراهقين،  تعد لم اعيةاالجتم الشبكات ):م٢٠٠٨( فايز علي شهري،ال .١٦

  ).١٤٧٧٦( العدد الرياض،
 العلـوم  مجلـة  .الحديثـة  والتكنولوجيا االتصال وسائل ).م٢٠١٠( عدنان الصباغ،١٧

  .عمان البتراء، جامعة ،)٨( عدد ،التكنولوجية
 والوسـائل   المفـاهيم   :الجديـد   اإلعـالم " ).م٢٠٠٨( مـصطفى،   عباس  صادق،  .١٨

  .الشروق دار عمان، ،.والتطبيقات
 ،  اللبنـاني   الكتاب  دار  ،  الثاني  الجزء  الفلسفي  المعجم    ):م٢٠٠٠( جميل  صليبا،  .١٩

  .ت د     ، بيروت
 المسؤولية تنمية في إرشادي برنامج فاعلية )2002(سعيد سالم فاطمة ، العامري .٢٠

 ةالمتحد العربية اإلمارات بدولة الثانوية المرحلة طالبات من عينة لدى االجتماعية
  .المتحدة العربية اإلمارات جامعة :العين ،

 رسالة السعودية، الجامعات طلبة على بوك الفيس تأثير ) 2008 ( جارح العتيبي، .٢١
  .سعود الملك جامعة ، اآلداب كلية : الرياض . منشوره غير ماجستير

 بـوك،  للفيس المصري الشباب استخدام ودوافع أنماط ) 2010 ( صالح عمار، .٢٢
  .مصر ، 22 عدد األهرام، مجلة

 وآثارهـا  االتـصاالت  تكنولوجيا ).م ٢٠٠١( الباقي عبد زيد، وأبو حلمي عمار، .٢٣
  .البحرين بمملكة ميدانية دراسة .واالجتماعية التربوية

 جامعـة   الجديد،  اإلعالم ):م٢٠٠٩( الرحمن  عبد  روال  الجمل،  علي،  يمانإ  عون،  .٢٤
  .البحرين

 .الريـاض   ،الـسلوكية   العلوم  في  البحث  إلى  المدخل. )م٢٠٠٣( صالح  العساف،  .٢٥
  .والنشر للطباعة العبيكان مكتبة
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 المعلومـات  شـبكة  عبـر  المحادثـة  ،) ٢٠١١( محمد والغامدي، سهام العزب، .٢٦
  .١ العدد العزيز، عبد الملك جامعة مجلة ، ،)وآثارها ودوافعها أنماطها(

: الرياض لإلنترنت، االجتماعية ثاراآل ،)م ٢٠٠٤( أحمد المحسن عبد العصيمي، .٢٧
  .قرطبة دار

 العربـي  المركز: القاهرة الرقمية، الديمقراطية ):م ٢٠٠٩( عادل الصادق، عبد .٢٨
  .اإللكتروني الفضاء ألبحاث

 عبـر  االجتماعي التواصل لمواقع الجامعي الشباب تعرض , "حسن الصادق، عبد .٢٩
, العربية الخليج لدول التعاون مجل", ديةالتقلي االتصال بوسائل وعالقته اإلنترنت
  .التعاون مجالت سلسلة, واإلعالمية الثقافية الشؤون قطاع, العامة األمانة

  .خلوق مؤسسة: الرياض ،"والقيم اإلعالم" ):م٢٠٠٩( جعفر بن ماجد الغامدي، .٣٠
 يوسـف  ، بها اعتنى .المنير المصباح. )م٢٠٠٠( علي، محمد بن أحمد الفيومي، .٣١

  .١ ط بـيروت، النموذجيـة، الدار محمد، لشيخا
   ـ مصر مكتبة ـ والمراهقة الطفولة سيكولوجية  ):م٢٠٠١( مصطفى فهمي، .٣٢
  .الفضيلة دار مقارنة، تأصيلية دراسة والغرب اإلسالم بين القيم ):ه١٤٣٦( مانع المانع، .٣٣
  .كثير ابن دار شق،دم اإلسالم، في التربوي الفكر أصول ):م٢٠٠٢( عباس، محجوب، .٣٤
 جمهـور  علـى  االجتماعي التواصل شبكات تأثير ،)م ٢٠١٢( محمد المنصور، .٣٥

 األكاديميـة  اإللكترونيـة،  والمواقـع  االجتماعية للمواقع مقارنة دراسة المتلقين
  .الدنمارك المفتوحة، العربية

 اعـل التفب  القتهماوع  استخدامه  ودوافع  االنترنت  إدمان  ).م٢٢٠١( محمد  النوبي،  .٣٦
 عبـر   دراسـة ( والسعوديين  المصريين  الموهوبين  الجامعة  طالب  لدى  االجتماعي

  .األزهر جامعة ،١٥٢ ع ،التربية كلية مجلة ،)ثقافية
  :األجنبية المراجع :ثانياً
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