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 اآلثار السلبية المترتبة على استخدام وسائل التواصل االجتماعي وعالقتها بالتفكك األسري 
 في المجتمع الكويتي  

 ، سليم أحمد القيسي*مساعد محمد سعود الجويان
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 aljuwayan@msn,comالبريد االلكتروني: *
 الملخص:

المترتبلة عللى انتشلار وسلائل  السللبية اآلثارهدفت الدراسة بشكل رئيس  إلى التعرف على 
األسرة الكويتية من وجهة نظر األسر في  في وعالقتها بالتفكك األسري  التواصل االجتماعي

ى مظللاهر التفكللك األسللري األتشللر انتشللارا لللدي األسللرة الكويتيللة ، والتعللرف علللالكويللت دولللة
والمرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على 
منهج المسح االجتماعي لجمع البيانات، واستخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانلات ، 

 ا، والبلال  عللددهويتيلة فلي محافظللات دوللة الكويلتوأشلتمل مجتملع الدراسلة علللى األسلر الك
أسلللرة، سلللحبت  0100أسلللرة، وتكونلللت عينلللة الدراسلللة ملللن  (031091)نحلللو اإلجملللالي 

بأسللللول العينلللة العشلللوائية العنقودحلللة، وتلللم تحليلللل البيانلللات باسلللتخدام أسلللالي  اإلحصلللاء 
"ت" للعينللات  الوصللفي، وابتبللار معامللل ارتبللا  بيرسللون وتحليللل التبللاتن األحللادي، وابتبللار

المسلللتقلة. أتهلللرت نتلللائج الدراسلللة أن المسلللتوي العلللام للعواملللل الملللؤثرة لمواقلللع التواصلللل 
االجتمللاعي علللى التفكللك األسللري فللي المجتمللع الكللويتي قللد جللاءت بمسللتوي مرتفللع، وبللل  

(. وبينلللت النتلللائج أن 9( ملللن أصلللل )0..7المتوسلللل الحسلللابي إلجابلللات عينلللة الدراسلللة )
ار السلبية المترتبة من استخدام مواقع التواصل االجتماعي على األسلرة المستوي العام لآلث

الكويتيلللة قلللد جلللاءت بمسلللتوي مرتفلللع، وبلللل  المتوسلللل الحسلللابي إلجابلللات عينلللة الدراسلللة 
مظللاهر التفكللك األسللري وأوضللحت النتللائج أن المسللتوي العللام ل(، .( مللن أصللل )9.0.0)

قلللد جلللاءت بمسلللتوي مرتفلللع، وبلللل   المرتبطلللة باسلللتخدامات وسلللائل التواصلللل االجتملللاعي
مظلاهر (، وأن ملن أبلرز .( من أصلل ).9.07المتوسل الحسابي إلجابات عينة الدراسة )

فلي األسلرة الكويتيلة قلد  التفكك األسلري المرتبطلة باسلتخدامات وسلائل التواصلل االجتملاعي
وبلروز  هلا،عدم اهتمام أفراد األسرة بالقضاحا والمشاتل الدابلية التي تخص افرادتمشلت في 

عدم التزام أفراد و أوقات مشتركة بارج المنزل  بقضاءوعدم اهتمام الزوجين  مظاهر االنانية
عالقلة ارتبلا  دردحلة و ات  وجلودوأتهرت النتائج  .األسرة بأداء الواجبات الدتنية والشرعية

اقع بين اآلثار السلبية المترتبة من استخدام مو  (0.01)داللة إحصائية عند مستوي داللة 
 وانتشار مظاهر التفكك األسري لدي األسرة الكويتية. واصل االجتماعي" و "الت

الكلمللات المفتاحيللة: اآلثللار السلللبية، وسللائل التواصللل االجتمللاعي، التفكللك األسللري، األسللرة 
 الكويتية.
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ABSTRACT 

The present study mainly aimed to identify the negative effects of the 
spread of social media and their correlation to family disintegration in 
the Kuwaiti family from the viewpoints of families in the State of 
Kuwait, and to identify the most prevalent aspects of family 
disintegration among the Kuwaiti family related to the use of social 
media. The social survey method was adopted for collecting the study 
data in order to achieve the objectives of the study. The study made use 
of a questionnaire as a main tool for collecting the study data. The study 
population included the Kuwaiti families in the governorates of the 
State of Kuwait (totaling 190730 families). The study sample consisted of 
1817 families who were assigned via the cluster random sample method. 
The data were analyzed using the descriptive statistics methods, Pearson 
correlation coefficient analysis, One Way ANOVA analysis, and T-test 
for independent samples. The results of the study showed that the 
general level of factors affecting social networking sites on family 
disintegration in Kuwaiti society came at a high level, and the mean of 
the study sample responses was (2.57) out of (3). The results showed that 
the general level of negative effects resulting from the use of social 
networking sites on the Kuwaiti family has come at a high level, and the 
arithmetic mean for the responses of the study sample reached (3.751) 
out of (5), and the results showed that the general level of family 
disintegration manifestations associated with the use of social media has 
was at a high level, and the arithmetic mean for the answers of the study 
sample reached (3.725) out of (5). The most prominent manifestations of 
family disintegration associated with the use of social media in the 
Kuwaiti family has been the lack of interest of family members 
concerning the internal issues and problems that concern their 
members, and the emergence of selfishness, the couple’s lack of interest 
concerning spending common times outside home, and the lack of 
commitment of family members to perform religious and legal duties. 
The results showed that there was a statistically significant positive 
correlation at (0.01) level between the negative effects of using social 
networking sites and the prevalence of family disintegration in the 
Kuwaiti family. 

Keywords: negative effects, social media, family disintegration, Kuwaiti 
family. 
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 :مقدمة
أدي التطور في تكنولوجيا االتصال منل  نهاحلة القلرن العشلرين وحتلى وقتنلا الحاضلر       

إلى تهور وسائل حدتشة في التواصل االجتماعي عللى شلبكة االنترنلت، والتلي عمللت عللى 
ات االجتماعيلة، ودللر  تغييلر أنملا  حيلاة األفلراد واألسلر فلي المجتملع، وأثلرت عللى العالقل

 مواقللعتهللرت فقللد التفاعللل اليللومي سللواء علللى مسللتوي األفللراد أو األسللر فللي المجتمللع  
واألهداف، والتي تتابعها بشكل تومي متكلرر  المتعددة األنواع واألشكالاالجتماعي التواصل 

ألوف المالتين من البشر من شتى أنحلاء العلالم ملن بلالل الهواتلح المحموللة والحواسلي  
المزودة بخدمة االنترنت، وفي الحقيقة فإن له ه المواقع لها بصوصيتها وسلحرها الخلا  
وجا بيتهللا المميللزة التللي جعلللت افللراد األسللرة كبللاربا وصللغاربا تتابعونهللا توميللا بشلل ح كبيللر، 

التواصلل واستقطبت اهتماماتهم واستحو ت على الكشير من أوقاتهم، وفي الواقع فإن مواقع 
انعكسللت بشللكل جلللي وواضللح علللى  سلللبي ةأصللبح لللا  ثللار تشللارها الكبيللر االجتمللاعي وان

 .في المجتمعألسرة لمنظومة القيم االجتماعية والعادات والسلوكيات 
البكللار،   0262)الهللاجري والرشلليدي، مشللل دراسللة  وقللد أشللارت العدتللد مللن الدراسللات     

االجتملللاعي قلللد إللللى أن وسلللائل التواصلللل ( .710  الشلللهري، .710  نجلللادات، 7100
أحدثت تأثيرات اجتماعية عميقة ضربت ج ور البنلاء االجتملاعي وامتلدت لتصلي  منظوملة 

وسلللائل  بمتابعللةاألسللر منشللغلة  أصللبحتفللي األسللرة، فقللد  واألبالقيللة القلليم االجتماعيللة
فبللدال مللن توديللد العالقللات االجتماعيللة  ،التواصللل االجتمللاعي عوضللا عللن التواصللل األسللري 

وتصلدعها. ولعللم ملن أتشلر  هاتفكيك أواصلر رئيساب ل عامالب  بحت ه ه المواقعأصدابل األسرة 
التغيرات التي رافقت ازدحاد اسلتخدام وسلائل التواصلل االجتملاعي عللى األسلرة فقلدانها لعلدد 

اعتبارهللا مرجةيللة قيميللة وأبالقيللة بالنسللبة لألفللراد،  :منهللاالتللي مللن وتائفهللا الرئيسللية و 
ملللاعي التلللي بلللدأت تفلللرا نفسلللها شلللريكا فلللي إنتلللاج القللليم لصلللالح وسلللائل التواصلللل االجت

 االجتماعية الجدتدة ونشرها.
إن ه ا التغير في أسالي  التواصل االجتملاعي أدي إللى بلروز كشيلر ملن مظلاهر التفكلك    

فلي  مقصلرين اللزوجين جعل، و بين أفراد األسرة والروحي التواصل الشخصي غيالاألسري و 
فلي ، وفلي المقابلل انشلغل األبنلاء هم التوجيلا الصلحيحتلوجيهو م أبنائه تجاه تربية واجباتهم
، وقصللروا فللي وقصللروا مللع والللدتهم فللي البللر والطاعللة االجتمللاعي بوسللائل التواصللل األسللرة

 .أداء واجباتهم الدراسية، باإلضافة إلى عزلتهم االجتماعية عن كل ما ححيل بهم
المجتمعات العربية تعاني من اآلثلار  واألسرة في المجتمع الكويتي كغيرها من األسر في    

السلبية لالنتشار الكبيلر لوسلائل التواصلل االجتملاعي، والتلي تسلببت فلي بلروز الكشيلر ملن 
مظاهر التفكك األسري، وأدت إلى تقويض دعائم األسرة الكويتية، نتيجة سوء استخدام ه ه 
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، لمعالجلة هلل ه ومتابعلة افر الجهلود وتكاملهلا، نصلحاب وارشلاداب ضلتالوسلائل، لل ا فكلان لزاملا 
 .المشكالت والحد منها، وحماحة األسرة الكويتية من  ثارها المدمرة

ومللن هلل ا المنطلللق فللال بللد مللن االهتمللام بالعوامللل التللي تللؤثر سلللببا علللى األسللرة         
الكويتيللة، والتللي نتجللت مللن انتشللار وسللائل التواصللل االجتمللاعي، وقللد جللاءت هلل ه الدراسللة 

األسللرة الكويتيللة لمواقللع التواصللل  العميللق لآلثللار المترتبللة مللن اسللتخداملمحاولللة الفهللم 
االجتماعي ومدي اسهامها في انتشلار مظلاهر التفكلك األسلري و للك ملن وجهلة نظلر أفلراد 

 األسر الكويتية أنفسهم.
 تها:أسئلو  الدراسةمشكلة  7.0
حستغني تتخلى أو ن أمن الضروريات التي ال حمكن لإلنسان األفراد التواصل بين  حعد      
تغيلرت  وقد، اآلبرينحستطيع الةيش بمعزل عن  وال اإلنسان اجتماعي بطبعاإ  إن عنها، 

فلي عصلرنا الحاضلر وتطلورت تطلورا هلائالب مملا جعلهلا أداة بنلاء  واالتصال وسائل التواصل
وانتشرت مواقع التواصلل االجتملاعي بشلكل هائلل فأصلبحت فلي متنلاول تلد أو وسيلة هدم، 

نهلا حيل  إتحمل في دياتها نعمة أو نقمة ع أفراد األسرة صغارا كانوا أم كبارا، وأضحت جمي
 صغيرة. كقرية واحدةكلا قربت البعيد، ويسرت العسير، وأتهرت العالم 

وقد أدي االنتشار الكبير لمواقع التواصل االجتماعي في دوللة الكويلت أن أصلبح هنلاك     
اد األسللرة  وباصللة فللي تللل التطللورات المسللتمرة التللي نللوع مللن اإلدمللان عليهللا مللن قبللل أفللر 

تشللهدها البيئللة االتصللالية لهلل ه المواقللع  والتللي وفللرت الكشيللر مللن المزاحللا االتصللالية سللواء 
علللى المسلللتوي الفلللردي أو الجمعللي، ومكنلللت مسلللتخدميها مللن التحلللاد  والتراسلللل سلللمةياب 

اللل ي أثللر سلللباب علللى وبصللرياب مللع أي شللخص فللي العللالم فللي أي مكللان أو زمللان،  األمللر 
العالقللات بللين أفللراد األسللرة الواحللدة، وفللتح المجللال للكشيللر مللن المشللكالت األسللرية وانتشللار 
مظللاهر التفكللك األسللري التللي بللدأت تظهللر بشللكل واضللح علللى شللكل مشللاتل أسللرية بللين 
الزوجين، وفي زيادة حاالت العنح األسري، وانحراف األبناء، باإلضلافة إللى تأثيرهلا السللبي 

وربما وصل الحال بين ى القيم االجتماعية واألبالقية لدي األسرة في المجتمع الكويتي، عل
باصلة فلي  وسلائل التواصلل االجتملاعي،بسلب  اسلتخدام إللى الطلال  واالنفصلال  الزوجين

التحلد  إلللى  الغربلاء أصللبح ملن السلهل عللى الرجللال والنسلاءمجلال الخيانلات الزوجيلة، إ  
 .ودون رقابة أو قيود بعضهم البعض بال حواجز

وعنلللد البحللل  فلللي السللللبيات التلللي أفرزتهلللا مواقلللع التواصلللل االجتملللاعي عللللى األسلللرة     
الكويتية، والتي تهرت نتيجلة لسلوء اسلتخدامها، فنجلد ملن بلالل البحلو  والدراسلات، وملا 

مشلاتل كشيلرة حمللت معهلا نشاهده على الفضائيات عبلر وسلائل اإلعلالم المختلفلة أنهلا قلد 
ألسلللرة سلللواء عللللى الصلللعيد الشخصلللي أو االجتملللاعي أو االقتصلللادي أو الشقلللافي، عللللى ا
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فنللري مللن بللالل ، هلل ه األسللرأفللراد باإلضللافة إلللى أنهللا أصللبحت تللؤثر سلللبياب علللى جميللع 
منكبلاب عللى قد أصبح شلبا منعلزل عملن حوللا، و األسرة فرد في  المشاهدات اليومية أن كل

ع اإللكترونية، أو غارقا في الحوارات مع أصدقاء حاسوبا تتصفح المواقجهازه المحمول أو 
أو مع أناس مجهولين، حقيم معهم عالقات مختلفة، بعضها جاد ومفيلد، وبعضلها ألغلراا 

 .  التسلية وغيرها
فلي اآلونلة األبيلرة  بوضلو من المشكالت االجتماعية التلي تهلرت  التفكك األسري يعد و    
والوقلوف عللى أسلبابا  التفكلك األسلري م مشكلة ، وفي الحقيقة فإن فهالمجتمع الكويتيفي 

المجتملع ةيشلها حب ية مواجهتا، والتصدي لا ال تتم إال في تل فهم التغيلرات الكبيلرة التلي 
 البيئللة االتصللالية لمواقللع التواصللل االجتمللاعي علللىالتطللورات الكبيللرة فللي  الكللويتي فللي تللل

 .االنترنت
د والكبيلر ملن أفلراد األسلرة فلي دوللة الكويلت وتنطلق مشلكلة الدراسلة فلي اإلقبلال المتزاتل   

 – ابسللوسشللركة اإلحصللائية التللي أعللدتها  تأشللار علللى مواقللع التواصللل االجتمللاعي، فقللد 
" المختصلة فلي مجلال hootsuiteشلركة هوتسلويت "و  Ipsos لألبحا  العالميلة -الكويت

شلللبكات الكويللت للللدتها اتبلللر نسللبة اسلللتخدام لدوللللة ن إللللى أ شللبكات التواصلللل االجتمللاعي
 اللللل تن سللللتخدمي اإلنترنللللت الللللودن العربللللي، إ  بلغللللت نسللللبة مالتواصللللل االجتمللللاعي فللللي 

 مللن السللكان، % ...3نحللو  Social Media التواصللل االجتملاعي شللبكاتحسلتخدمون 
االجتملاعي،  ملؤثرين عللى شلبكات التواصللللأن الكويت تتميز أحضا بوجود اتبر نسبة  تما

تشلر أحعتبلر  Instagram   "انسلتغرامل االجتملاعي "وأشلارت اإلحصلائية أن موقلع التواصل
مللن  %10بنسللبة و الكويللت دولللة  فللي مللن قبللل المللوادنين  اتللتم اسللتخدامه المواقللع التللي

ححتلللل تطبيلللق ،  بينملللا % .0بنسلللبة  Twitter  "تلللويترموقلللع "تليلللا السلللكان الكلللويتيين، 
 ، فيمللانللا اإل  مللن % ..مليللون مسللتخدم مللنهم  ...0"سللنال شللات" المركللز الشاللل  مللع 

فلي األسلر  وهو التطبيق ال ي حستقط  الشريحة األتبر من الشبال ،% .5ال كور  حشكل
 .الكويتية

ومما ال شك فيلا بلأن العلدد المرتفلع للمشلتركين الكلويتيين لمواقلع التواصلل االجتملاعي     
 بشلكل الفلت، وأوقلاتهم وسلائل التواصلل االجتملاعي عللى حيلاة الكلويتيين تشير إللى ييمنلة

األمر ال ي اصبح تهدد معا الكيان االجتماعي واالقتصادي والشقافي لألسرة الكويتية ويعملل 
وتظهللر مشللكلة الدراسللة مللن بللالل الللدور المتنللامي لمواقللع علللى زعزعللة أمنهللا واسللتقرارها، 
وما تتضمنا ه ه السلوكيات ملن  ألفراد األسرة ةالسلوكي اتالتواصل االجتماعي في االنحراف

ر المتطرفة، أو القيام وتعللم سللوكيات منحرفلة، ودورهلا فلي تغييلر القليم السلائدة نقل لألفكا
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،  وبنللاءب عليللا فقللد \، وأثللر  لللك فللي البنللاء االجتمللاعي للمجتمللع.األسللريةوصللور العالقللات 
 تبلورت مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

وعالقتهللا بالتفكللك  ر وسللائل التواصللل االجتمللاعيالمترتبللة علللى انتشللا السلللبية "مللا اآلثللار
 الكويت؟" دولةاألسرة الكويتية من وجهة نظر األسر في  في األسري 

 األسئلة التالية:  الرئيس ويتفرع عن السؤال
 االتصالية لألسر في دولة الكويت لمواقع التواصل االجتماعي؟ الخصائص ما (6

تفكللك األسللري فللي المجتمللع مللا مللدي إسللهام مواقللع التواصللل االجتمللاعي فللي ال (0
 الكويتي؟

ما العوامل المؤدحة للتفكك األسري ملن واقلع اسلتخدام مواقلع التواصلل االجتملاعي  (6
 في المجتمع الكويتي ؟

ما اآلثار السللبية المترتبلة ملن اسلتخدام مواقلع التواصلل االجتملاعي عللى األسلرة  (6
 الكويتية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

األسري األتشر انتشارا لدي األسرة الكويتية والمرتبطلة باسلتخدام ما مظاهر التفكك  (2
 وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر األسر في دولة الكويت؟

هلللل توجلللد عالقلللة بلللين اآلثلللار السللللبية المترتبلللة ملللن اسلللتخدام مواقلللع التواصلللل  (1
االجتملللاعي وانتشلللار مظلللاهر التفكلللك األسلللري للللدي األسلللرة الكويتيلللة والمرتبطلللة 

 ستخدام وسائل التواصل االجتماعي؟با
 أهمية الدراسة:

تها من أهمية الموضوع  اتا ال ي تتناولا، إ ا تتناول أهم بنلاء فلي أهمي تستمد الدراسة   
المجتمع الكويتي وهو األسرة، والتي أصبحت تواجا عدد ال محلدود ملن المشلكالت فلي تلل 

االجتماعي على اإلنترنت ومن هنا تلأتي  االنفتا  الشقافي واالنتشار الكبير لوسائل التواصل
 أهمية الدراسة فيما تلي:
 أوالب: األهمية النظرية:

ا فليمهملة  لفئلةتنبع أهمية ه ه الدراسة في تناولها بالدراسة والبحل   (0  المجتملع جلدب
إ  أن ميدان البحل   اللبنة األساسية للمجتمع ككل، "األسرة" التي تعد، وهي الكويتي

ئمللا مجلللاالب بصللبا لدراسلللات وبحللو  جدتلللدة، تواتلل  التطلللورات فللي األسللرة تبقلللى دا
الحدتشللة فللي المجتمللع، وبصوصللا ونحللن نةلليش ثللورة فللي عللالم التقللدم فللي وسللائل 

 االتصال والتواصل االلكتروني. 
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تللأثير إثللراء الدراسللات والبحللو  التللي أجريللت فللي  فلليهلل ه الدراسللة مسللاهمة  تشللكل (7
ال  -، والتلي تعلدق قليللة إللى حلد ملا رةعللى األسل التواصلل االجتملاعي شبكات مواقلع

،  إ  هل ه الشلبكات وتنوعهلاالنسلبية لحداثلة بسلب  ال -المجتملع الكلويتي سيما في 
فلللي  األسلللرةالتلللي تىجلللري عللللى و  - عللللى حلللد عللللم الباحللل  -األوللللى الدراسلللة  تعللللدق 

 .الكويتيالمجتمع 
لتواصلل االجتملاعي مواقع اللمشكالت األسرية المرتبطة بانتشار إن التفسير العلمي  (9

حقلللل كشيللراب مللن االعتمللاد علللى البحللو  والدراسللات التللي  الكللويتيمللن واقللع المجتمللع 
، األبلري سلواء العربيلة أو األجنبيلةأجريت على مشل هل ا الموضلوع فلي المجتمعلات 

 والتلللي تختللللح فلللي تروفهلللا علللن الظلللروف االجتماعيلللة، واالقتصلللادحة، والشقافيلللة
، لهللااألسللبال الواقةيللة هلل ه المشللكالت، و  وضللحتف سللو  األنهللو  للمجتمللع الكللويتي،

بموضللوعية واحجللاد الحلللول الفاعلللة المشللكالت األسللرية وبالتلالي حمكللن التعامللل مللع 
 والمناسبة للوقاحة منها.

مختللح التأثير السللبي لستتناول تظهر أهمية الدراسة على المستوي النظري، بأنها  (5
  األسرة الكويتية.على  نتعبر اإلنتر  التواصل االجتماعيمواقع أشكال 

 
 األهمية التطبيقية:

مللللن كونهللللا محاولللللة لتزويللللد  التطبيقللللي والعمللللليتنبللللع أهميللللة الدراسللللة فللللي جانبهللللا  .0
حسلاهم فلي توضليح  عملليالمتخصصين والجهات  ات العالقلة بملا تقدملا ملن تصلور 

المشللكالت األسللرية المترتبللة عللن مواقللع التواصللل االجتمللاعي فللي المجتمللع، وبالتللالي 
نتشلار البرامج الوقائية والعالجية الهادفة للحد من اآلثلار السللبية ال ب تزويد المختصين

 .على األسرة مواقع التواصل االجتماعي
المشكالت األسرية الناشلئة ملن سلوء تسهم ه ه الدراسة في الكشح عن مدي انتشار  .7

قلد  التلاليوبمواقع التواصل االجتملاعي، والعواملل التلي سلاهمت فلي بروزهلا، استخدام 
المناسللبة لهللا، والمسللاهمة فللي الحللد مللن  العمليللة الحلللولتسللاعد الدراسللة فللي وضللع 

 سلبياتها المختلفة على المجتمع.
معالجلللة مشلللكالت  نتلللائج وتوصللليات فللليتقدملللا ملللن  بملللا-قلللد تسلللاعد هللل ه الدراسلللة  .9

حعلاني منهلا والتلي الخطلورة، والحلد ملن سللبياتها كبيلرة ملن اجتماعية على درجة ملن 
 .تمع الكويتي بشكل با  والمجتمعات المحيطة بشكل عامالمج
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أهداف الدراسة: 5.0  
تحاول الدراسة تحقيق األهداف التالية:          

االتصالية لألسر في دولة الكويت لمواقع التواصل االجتماعي  التعرف على الخصائص .0
 .ل االجتماعيلمواقع التواص في األسرة الكويتيةدوافع استخدام أفراد  التعرف علىو 

 ؟الكويتية ةاألسر على مواقع التواصل االجتماعي  التعرف على اآلثار السلبية النتشار .7
التعلللرف عللللى العواملللل المؤدحلللة للتفكلللك األسلللري ملللن واقلللع اسلللتخدام مواقلللع التواصلللل  .9

التفكلك األسلري األتشلر انتشلارا  والكشلح علن مظلاهراالجتماعي في المجتملع الكلويتي 
 .والمرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي لدي األسرة الكويتية

عالقلللة بلللين اآلثلللار السللللبية المترتبلللة ملللن اسلللتخدام مواقلللع التواصلللل ال التعلللرف عللللى .6
االجتماعي وانتشار مظلاهر التفكلك األسلري للدي األسلرة الكويتيلة والمرتبطلة باسلتخدام 

 وسائل التواصل االجتماعي.

:مصطلحات ومفاييم الدراسة اإلجرائية  
  :االجتماعيالتواصل  ائلوس
الحدتشلة التلي تلتم  االتصالوسائل  تعرف وسائل التواصل االجتماعي اصطالحا بأنها       

 التواصللل مللع اآلبللريناالتصللال و لمسللتخدم مللن لالتللي تسللمح و شللبكة اإلنترنللت،  مللن بللالل
 تقدم بدمات متنوعة في العدتد ملنهي ، و بغض النظر عن مواقعهم أو صفاتهم أو بيئاتهم

، وملن أهلم هل ه المواقلع، موقلع الكيسلبوك، والتلويتر، والينكلد إن، كملا تلم تعريفلا المجاالت
بأنا عملية نقل األفكار والتجارل وتبادل المعارف والمشاعر بين ال وات واألفراد والجماعات 
عبلر الشللبكات اإللكترونيللة، وقللد حكلون هلل ا التواصللل  اتيللا شخصلياب أو تواصللال غيريللا، وقللد 

 (.0261، نور الهديلى الموافقة أو المعارضة واالبتالف )تنبني ع
االجتمللاعي إجرائيللا بأنهللا جميللع المواقللع االلكترونيللة علللى التواصللل  وتعللرف وسللائل        

شللبكة االنترنللت والتللي تسللتخدم فللي االتصللال الجمعللي والشخصللي والتللي تللؤثر سلللبياب علللى 
 ة والشقافية.األسر الكويتية في النواحي االجتماعية واالقتصادح

 ،شلرعي بلين رجلل وأملرأة عقلد ملن الناتجلة الوحلدة تللك هي االصطال  في األسرة :األسرة
 . اآلبر على وواجبات حقوقاب  منهما لكل ويجعل

نة          تما تعرمف األسرة في العرف االجتماعي السائد بأن ها: "المجموعة الصغيرة والمكوم
ة الزوجلان المكونلان ملن رجلل واملرأة، وهملا اللل ان من الزوجين واألبناء، أساس ه ه األسلر 

) عبلد حقومان بالدور األساس والفعمال في التكوين والتنظيم والرقابة من البداحلة إللى النهاحلة
 (.7107المعطي ، 
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والتي تتكون من  األساسية في المجتمع الكويتي، النواه بأنهاوتعرف األسرة إجرائيا         
تلللي تعرضلللت للتلللأثيرات المباشلللرة وغيلللر المباشلللرة لمواقلللع التواصلللل وال اللللزوجين واألبنلللاء،

 االجتماعي.
حالللة مللن الخللالف الللدابلي أو الخللارجي فللي بيئللة األسللرة والنللاتج عللن التفكللك األسللري: 

نقللص االشللباعات النفسللية واالجتماعيللة واالقتصللادحة ألفللراد األسللرة، والتللي تظهللر بمظللاهر 
الوحلدة االجتماعيلة  وانهيار السليم، السلوك األسرة عنمتعددة، منها ابتالل وانحراف أفراد 

لألسللرة، واالضللطرال فللي األدوار االجتماعيللة واالقتصللادحة للللزوجين فللي األسللرة، والتللي قللد 
 (.7101تؤدي الى انفصال الزوجين أو الطال  )المشيخص، 

األسلري ويعرف التفكك األسري إجرائيا في هل ه الدراسلة بأنلا ضلةح الصللة والتلرابل        
ال ي حجمع أفلراد األسلرة الكويتيلة والنلاتج علن التلأثيرات السللبية السلتخدام األسلرة الكويتيلة 

 لمواقع التواصل االجتماعي.
 :االدار النظري والدراسات السابقة

 :مفهوم التفكك األسري وعالقتا باستخدام وسائل التواصل االجتماع
سرية وانحالل بنلاء وانهيار الوحدة األ سرة،األابتالل السلوك في "سري التفكك األب حقصد   
(، كمللا .710" )القضللاة، سللبالالعوامللل واألبعللض سللرة جللراء فللراد األدوار االجتماعيللة ألاأل

بعض، وعللدم الللبىعللد أفلراد األسللرة الواحلدة عللن بعضلهم "ف التفكلك األىسللري، بأنلا يللعر تحمكلن 
ويؤثر التفكك األسلري عللى  .(7107" )عبد اإللا، ارتبادهم باألحاسيس والمشاعر واألفعال

أثملرت  . وقلداألبنلاء، وكل لك عللى المجتملعسواء اللزوج أم الزوجلة أم  أفراد األسرة جميعهم،
سلبا على العالقات األسرية، وسلاعدت عللى اتسلاع الفجلوة بلين  التواصل االجتماعي مواقع

إدمانللا حمشمللل  مواقللع التواصللل االجتمللاعي أصللبحتفالتفكللك األسللري، وأدت إلللى أفللراد األسللرة 
األسلرة ميملز حالل ي  العلائلي والتقلارلوالروابل األسرية بطورة على األسرة العربية والعالقات 

وتقللليص  مجتمللعتفتيللت ال باصللة وأن هلل ه المواقللع تعمللل علللىالمجتمعللات العربيللة، فللي 
 .في ه ه المواقع لصالح العالقات االفتراضيةبين أفراد األسرة العالقات الحقيقية 

مواقع التواصل االجتماعي عبر االنترنت قد أثلرت استخدام  ( بأن.710شارت )ربيع، وأ   
 كبيللراتواجللا فتللورا و  فللي بطللر،قللات الالعقللد أصللبحت هلل ه فاألسللرية،  العالقللاتعلللى  سلللبياب 

علللى  هاوتفضلليل مواقللع التواصللل االجتمللاعي  واالسللتخدام المفللر  السللتخدامبسللب  التوجللا 
 فيتسب  ت ماعية بين أفراد األسرة. ومما ال شك فيا أن  لك قد اللقاءات والتفاعالت االجت

اضطرال الحياة األسرية، وقصور في الواجبات األسرية لكال الزوجين، واسلتياء واثلارة أفلراد 
األسرة، باإلضافة اللى ملا قلد تلوفره مواقلع التواصلل االجتملاعي ملن فرصلة إلقاملة العالقلات 
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الفتللور العللادفي بللين  ة، زمللا تتبعللا  لللك مللن تهللورالعادكيللة بللارج إدللار الحيللاة الزوجيلل
الزوجين  والتي حمكن أن تتطور ه ه السلبيات لتصل لدرجة الخيانة الزوجية والطلال  بلين 

أن العالقلات  (Charlton, 2012)اللزوجين فلي األسلر. وفلي هل ا اإلدلار أشلارت دراسلة 
ألنهللا قللد تتضللمن  عبللر مواقللع التواصللل االجتمللاعي فللي بعللض صللورها تعللد بيانللة زوجيللة،

انتهاتللا لقدسللية العالقللة الزوجيللة، فالخيانللة الزوجيللة قللد حكللون سللببها الرجللل أو المللرأة فللي 
األسرة، فللرجال والنساء تفضيالت مختلفة على مواقع التواصل االجتماعي، فالنساء تبحشن 
عن العادفة والصداقات الحميمية، ويفضلن إجراء ه ه الصداقات بشكل غامض حخفي معا 
شخصيتهن الحقيقية، فيما الرجال حميلون من بالل عمليات التواصلل اللى إشلباع نلزواتهم 

 الجنسية.  
 :التفكقك األسري  اآلثار المىترتبة من

أو الهجلر،   وما تعانيلا ملن تفكلك نتيجلة العواملل المختلفلة كلالطال  إن انحالل األسرة     
م الضلحية األوللى لهل ا التفكلك، والشلبال فلي األسلرة بشلكل كللي، فهلنعكس عللى األدفلال ت

 ما حأتي: ومن ه ه اآلثار
دهم فللي األسللرة )األحللدا ( جنللو  األدفللال  .0 كشللرة ، بسللب  تفللر  الوالللدتن، و وتشللرم

تشلللكيل  ، والتلللي قلللد تلللؤدي إللللىاألسلللرةفلللي  األبلللوينالخالفلللات والمشلللاجرات بلللين 
، واللل ي تتحللول إلللى سلللوكيات غيللر سللوء تكيللفو  لللدي األبنللاء سلللبية شخصللية

أو التوجللا إلللى رفللا  السللوء، وبللة مشللل الكلل ل والسللرقة والسلللوك العللدواني، مرغ
 .(7111والوقوع ضحية التشرد )البدتوي، 

باصلة إ ا حجابي مع مجتمعهم والتأثير بلا، اإلتفاعل القدرة األدفال على  إضعاف .7
عللدم بسللب   ،وعدمللا سللواء مأن وجللوده ون تكاليللة ويشللعر حيللاة اال  ون حةيشللتلانوا 

، وبالتلالي سليكبرون ولليس للدتهم اللدوافع بأسالي  التربية السلليمةوعي الوالدتن 
، غيلر قلادر عللى مجتملع مفكلكتهلور إللى اإلحجابية لخدمة المجتمع، مما تؤدي 

 .  (7109السير في رك  التطور والتقدم )وازي ويوسح، 
المسلتوي تتمشل في تلدني الدراسية لألبناء في األسرة، والتي مشاتل التسب  في ال .9

كملا ، و لك نتيجة غيال االهتمام األسري   دني مستواهم المعرفيوت ،راسي لهمالد
تطال المشاتل األسرية الشبال الجامعي فقد تؤدي التفكلك األسلري إللى علدم قلدرة 

 . (.710الشال على إتمال دراستا الجامةية )التركي، 
 وأ، تلوترمشلل القللق وال كالمشلاتل النفسليمة ألفلراد األسلرةصحية المشاتل تهور ال .5

، إضلللافة إللللى األملللراا الجسلللمية التلللي تنشلللأ نتيجلللة ضلللغل األملللراا العصلللبيمة
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 مشللاتل اإلدمللان، وتعللادي الكحللول، والمخللدرات قللد تظهللر مللاالمشللاتل األسللرية ك
 . (.711)اليوسح، 

، الللل اتاحتلللرام قلللدرتهم عللللى بلللالنقص، واإلحبلللا ، وعلللدم األبنلللاء شلللعور تنلللامي  ..
 . (7115آلبرين )العويضي، ا والحقد تجاهية ياالكر ب وشعورهم

 :النظريات المفسرة لموضوع الدراسة
راسللة االسللتفادة مللن بعللض النظريلل      فللي محاولللة  ات االجتماعيللة واإلعالميللةحاولللت الدما

راسلة بعلض  راسة، حي  استعرضلت الدما النظريلات التلي لتحقيق فهم أعمق ألبعاد موضوع الدما
مواقللع التللي تتركهللا  والتغيللرات االجتماعيللة مللن باللهللا تفسللير وفهللم التحللوالت مللن الممكللن

 التفكلللك، والللل ي تللنعكس عللللى حالللة دولللة الكويللتفلللي  التواصللل االجتمللاعي عللللى األسللرة
 دابل النسق المجتمعي بوجا عام، وبالشكل التالي: الكويتيةاالجتماعي لألسرة 

 نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم:
 وسلائل عللى االعتملاد نظرية  Defleur & Rokeach ”وروكيتش دحفلير“ وضع       

 Dependency Model of Mass Communication or Media) اإلعلالم
Dependency  )تقللدم التللي النظريللات أبللرز هلل ه النظريللة مللن وتعللد( .030) عللام فللي 

 Integrated Theories المتكامللة النظريلات إدلار فلي اإلعالم وسائل لدور شاملة نظرة
 وبعللض Sociology المسللتمدة مللن علللم االجتمللاع المفللاييم بعللض تتضللمنألنهللا  و لللك

  Psychology.(Logs, 1994) النفس  علم من المفاييم
مسلتوي اعتملاد المجتمعلات عللى وسلائل  ومن االفتراضلات الرئيسلة لهل ه النظريلة أن      

 وعلدم االضلطرال حاللة زادت وكلملا اسلتقرار هل ه المجتمعلات، حس  درجة االعالم  تختلح
وتري ه ه النظرية أحضا  اإلعالم، وسائل األفراد على اعتماد زاد تلما المجتمع في االستقرار
 واشللباع األفللراد المجتمللع أهللداف تحقيللق علللى لللا القللدرة اإلعالمللي النظللام تللان أنللا كلمللا

اإلعلالم، كملا تلري هلل ه  وسللائل عللى أفلراد المجتملع اعتمللاد زاد تلملا احتياجلاتهم المختلفلة 
 تتلللأثر بظلللروفهم اإلعلللالم وسلللائل عللللى أعتملللاد األفلللراد فلللي المجتملللع مسلللتوي  نالنظريلللة أ

دحفليلللر وأهلللدافهم واتجاهلللاتهم المختلفلللة ) وبصائصلللهم االجتماعيلللة واالقتصلللادحة والشقافيلللة
 (.7115وروكيتش، 

 السللوكية التلأثيرات أهلم وباالعتماد على نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم فلإن ملن     
أو  الرغبللة فقللدان هللو اتخللا  المواقللف واألعمللال أو م علللى جمهللور المتلقلليناإلعللال لوسللائل

للتأثيرات المختلفة لوسلائل االعلالم  مباشرة نتيجة هما التأثيران االمتناع عن عملها، وه ان
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 السلللوكية لوسللائل االعللالم التللأثيرات ويمكللن تقسلليم  علللى المسللتويين المعرفللي والوجللداني،
 التحفيللز أو التنشلليل: إلللى قسللمين، األول وسللائل االعللالم، االعتمللاد علللى نظريللة بحسلل 

Activation  ،عللى المسلتوي االجتملاعي، مفيلد التنشليل حكلون هل ا وقد للقيام باألعمال 
المنحرفة. أم القسم الشاني فيتمشل في  بالسلوكيات القيام والتقليد في تما اجتماعيبا ضار أو

 ححلد  وقلد باألعملال والمتطلبلات، القيام ن تج هنا وال ي حعني ،Deactivation الخمول
 مشلل لإلفلراج، الشخصلي السللوك عللى تلنعكس بملا تشيفة إعالمية تغطية نتيجة التأثير ه ا

المجتمةيلة، وتلرتبل  األنشلطة علن العلزوف أو المشاركة في المناسبات االجتماعيلة، تجن 
ل لللدي أفللراد األسللرة فللي هلل ه السلللوكيات بالالمبللاالة، والخللوف والفتللور العللادفي، واالغتللرا

 .المجتمع
ويمكللن االسللتفادة مللن هلل ه النظريللة فللي تفسللير موضللوع الدراسللة الحاليللة أن افللراد        

األسرة الكويتي أصبحوا حعتمدون على مواقع التواصل االجتماعي ليس فقلل للحصلول عللى 
هلا مشلل المعلومات واألببار فحس   بل أصبحت ه ه المواقع تشكل حاجة أساسلية لهلم مشل

بللاقي الحاجللات الرئيسللة التللي ححتاجهللا األفللراد فللي حيللاتهم اليوميللة،  فللإن أفللراد األسللرة فللي 
المجتمللع الكللويتي أصللبحوا تلجئللون لمواقللع التواصللل االجتمللاعي لمللا تمتلكللا مللن مصللادر 
ومعلومللات ومزاحللا حعتمللدون عليهللا لتحقيللق عللدة أهللداف، والتللي منهللا األهللداف الشخصللية 

تصادحة والمعرفية، وبالتالي سوف تزداد إمكانية أن تحقق مواقع التواصلل واالجتماعية واالق
االجتماعي نطاقات واسعة ملن التلأثيرات المعرفيلة والعادكيلة والسللوكية عللى أفلراد األسلرة،  

 شلأنا ملن مواقلع التواصلل االجتملاعي قبلل ملن أفراد األسرة الكويتيلة على الواقع التأثير إن
بأتملللا، حيلل  تسللهم مواقللع التواصللل االجتمللاعي فللي زيللادة  سللري األ النظللام علللى تللؤثر أن

اآلثار السللوكية ألفلراد األسلرة سلواء اإلحجابيلة أم السللبية والتلي تنحصلر فلي سللوكين هملا 
 )التنشيل والخمول(.

 Uses and Gratifications Theoryنظرية االستخدامات واالشباعات  

ال بلللد ملللن اإلشلللارة أوال إللللى واالشلللباعات  نظريلللة االسلللتخداماتقبلللل البلللدء بتوضللليح       
نظريات االتصلال التلي سليقت تهلور هل ه النظريلة، والتلي جلاءت مخالفلة ألدرهلا النظريلة، 

تعلد هل ه النظريلة ملن أقلدم النظريلات التلي ، و التلأثير القلوي ومن بين ه ه النظريلات نظريلة 
ويللري منظللري هلل ه  ،أفللراد المجتمللعوسللائل االتصللال الجماهيريللة علللى  تللأثيرحاولللت تفسللير 

األفلراد تتمتع بقوة مطلقلة، و ات تلأثير مباشلر عللى الجماهيري  النظرية أن وسائل االتصال
في المجتمع، وتم تشبيا تأثيرها بالرصاصة نظرا لتأثيرها القوي والسريع عللى األفلراد. وتلري 

بوسلائل  ردبشلكل منفلتتلأثرون وانهلم  االتصلالوسائل تقدما أمام ما  سلبيينأن األفراد ه ه 
 اأتشلر منهل فردحلة تجربلةهلي اإلعالم التي تتعرضون لها، وأن رد الفعل إزاء وسائل اإلعلالم 
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 دون  اإلعالميلةوسلائل المباشلرة ملن واألببلار   أي تتلقى األفراد المعلوملات جماعيةتجربة 
 (. 7101،  ال على اآلبرين )الع تعتمدوسطاء، أو أن رد الفعل الفرد ال  وجود
التللي حمكللن مللن  ضللمن العناصللر الرئيسللة لنظريللة االسللتخدامات واإلشللباعات ومللن       

 دوافعمعرفللة اللل باللهللا تفسللير تللأثير مواقللع التواصللل االجتمللاعي علللى أفللراد األسللرة  هللو
، وحسل  هل ه النظريلة، فإنلا الستخدامهم واشتراتهم في مواقع التواصل االجتماعي الرئيسة

والتلي تلتم ملن منفةيلة الدوافع اللاألول: القسلم : هملا، حمكن تقسيم ه ه الدوافع إلى قسمين
، أملا المختلفلة والخبلرات واألببلار والمعلوملاتأفراد األسرة المعارف العامة اتتسال  باللها 

 قضللللاء أوقللللات الفللللرا ،   تسللللتهدفالتللللي الللللدوافع الطقوسللللية، و ب فيتعلللللقالقسللللم الشللللاني: 
الجدتلدة، وكسلل  إعجلال اآلبللرين ات الصلداقالتواصلل مللع األصلدقاء، وعمللل واالسلترباء، و 

باإلضللافة الللى الهللرول مللن الضللغو  النفسللية  ومشللاركتهم فللي اآلراء والحللوارات المختلفللة،
وال تتعامللل أفلراد األسللرة مللع وسللائل التواصللل االجتمللاعي باعتبللارهم األسللرية،  المشلكالت و 

ملة( وعليلا أفرادا معزولين عن واقعهم األسري وانما )باعتبارهم أعضلاء فلي مجموعلات منظ
فلللإن العواملللل الدحموغرافيلللة واالجتماعيلللة ألفلللراد األسلللرة مشلللل النلللوع االجتملللاعي، والعملللر، 
والمستوي التعليمي، والمستوي االجتماعي  واالقتصادي لألسرة لها تأثيرهلا فلي اسلتخدامهم 

 له ه الوسائل.
  (William F. Ogburnوليام اوجبرين )  التغير االجتماعينظرية 

ملن النظريلات الهاملة التلي  ( (William F. Ogburnوليم أوجبلرن تعد نظرية  
بحشللت فللي دور العوامللل التكنولوجيللة فللي عمليللات التغيللر االجتمللاعي،  ومللن وجهللة نظللر 

أن فيري أوجبلرن  Cultural Lag  يح الشقافالتخلق  المشهورةعرضا لنظريتا  يفأوجبرن 
فى التغير االجتملاعى، مؤثر دور  اله معالعوامل التكنولوجية التي تتم استحداثها في المجت

المتمشللة فلي  مادحلةالشقافلة بال والتلي عبلر عنهلا ،اتبين نوعين من الشقافل وقد ميز أوجبرن 
واشلار ، والمتمشللة فلي القليم والمعلاتير المجتمةيلة مادحلةالالشقافلة الو  التطورات التكنولوجيلة

التلي  ال تتغيلر بلنفس الدرجلة مادحةثقافة المجتمع الالإلى أن األجزاء المختلفة من  أوجبرن 
فلللي  ، ونظلللراب ألن أجلللزاء الشقافلللة مترابطلللةتتقلللدم بهلللا الوسلللائل التكنولوجيلللة فلللي المجتملللع

أحلللد الجوانللل  واللل ي هلللو علللادة الجانللل  الملللادي المتمشلللل فلللي ، فلللإن التغيلللر فلللى المجتمللع
فللي قلليم والمتمشللل  إلللى تخلللح الجانلل  الالمللادي يتللؤدالتطللورات التكنولوجيللة فللي المجتمللع 

 التفكلكانتشلار مظلاهر تؤدي إلى  وال ي  توافقال عدماألمر ال ي قد تترت  عليا  المجتمع،
 .(Ogburn, 1957)في المجتمع 

بللالل هلل ه النظريللة حمكللن تفسللير بعللض األثللار المترتبللة مللن اسللتخدام مواقللع  فمللن        
يلللة حدتشلللة فلللي التواصلللل االجتملللاعي وعالقتهلللا بالتفكلللك األسلللري  كوسللليلة اتصلللال تكنولوج
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 -تكنولوجيلة منجلزات وهلي – االتصلالية له ه الوسلائل أفراد األسرة إدمان المجتمع،  إ  أن
 واالقتصلادي والشقلافي، االجتملاعي بالسلوك المرتبطة العادات في الكشير من التغيرات ححد 

تظهر بعض مظلاهر التغيلر  حي  األسرة نفسها في المجتمع مؤسسة في تغيرات تحد  تما
 سلللببا تللنعكس قللد فلل لك االسللتخدام الكشيللف لهللا، عنللد باصللة أفللراد االسللرة، بللين تمللاعياالج
باإلضللافة الللى تهللور بعللض السلللبيات األبللري علللى النللواحي  أفللراد األسللرة، عالقللات علللى

  الفكرية والتربوية والنفسية ألفراد األسرة.
  Conflict Theory  :الشقافي الصراعنظرية 

فلي  سللوك األفلرادعللى ضلرورة تحليلل ( Sellin" )ثورستن سيلين" ركز العالم األمريكي    
 ،التضارل بين قواعد السللوك نتيجة أنش ي تال Conflit Culturelالشقافي  الصراعضوء 

اتين هل لكلل ملنو  ،فالفرد حجد نفسا مشدوداب بين ثقافتين متعارضتين دابل المجتملع الواحلد
حعلد مقبلوال عنلد إحلدي الشقلافتين قلد  الل ي كسللو الف، لألبلري نمل سلوكي مخالح  الشقافتين

تحلدد ملن اإلنسلاني ت. ويري سيلين أن قواعلد السللوك ة األبري جريمة في نظر الشقاف شكلح
قيمهلا التنلازع والتصلارع ملع قليم  حصلي بالل الجماعة التي تنتملي إليهلا الفلرد، والتلي قلد 

 . (7100)الهيتي،  الفردب تحيلجماعات أبري 
هم نظريللة الصللراع الشقللافي فللي تفسللير تللأثير مواقللع التواصللل االجتمللاعي ويمكللن أن تسللا   

علللى األسللرة الكويتيللة، والمتمشللل فللي تواصللل أفللراد األسللرة الكويتيللة مللع أفللراد مللن ثقافللات 
مختلفللة مللن مشللتركي مواقللع التواصللل االجتمللاعي مللن مختلللح دول العللالم،  واللل تن لهللم  

الء أنما  معينة ملن الشقافلة تلؤثر سللبيا عللى ثقافات باصة بهم، فمن الغال  أن ححمل هؤ 
أفراد األسر في المجتمع الكويتي، والتي تصطدم في الغال  مع قواعد السللوك المحلافف فلي 

 المجتمع الكويتي.
السللوكيات المنحرفلة التلي تلتم ارتكابهلا عبلر وعلي مغلاتر تجلاه  األنلوميتشكل نظرية و     

الفاعلللة  القللوانين والتشللريعاتغيللال  إلللى نظريللةال تنظللرحيلل   مواقللع التواصللل االجتمللاعي،
مستخدمو مواقلع التي تحكم بيئة االنترنت أو تحكم التسهيالت التكنولوجية التي حستخدمها 

بتشللريعات وقللوانين  ابيئللة االنترنللت وعللدم مواتبتهللفللي لتطللور لنظللراب و ، التواصللل االجتمللاعي
لالمةيارية التي تؤدي إلى انتشلار ا األنومي أو ونظم  حمكن أن تؤدي إلى انتشار حالة من

االنحرافللات السلللوكية عبللر مواقلللع التواصللل االجتمللاعي والتللي بلللدورها تللودي الللى التفكلللك 
 .(0266األسري )الوريكات، 

وبالصة القول فإن األنومي هي اإلدار العام لتفريل  االنحلراف أو الجريملة التلي تلؤدي 
إنللا كلملللا زادت االنحرافللات االبالقيلللة بللدورها إلللى التفكلللك االجتمللاعي، وبنلللاء علللى  للللك ف

والسلوكيات المضادة للمجتمع والتي ترتكبها أفلراد األسلرة عبلر وسلائل التواصلل االجتملاعي 
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ساد عدم االستقرار واالنهيار القيمي في األسرة، وزاد بالتالي حلاالت التفكلك األسلري، وهل ا 
سلائل التواصلل االجتملاعي بإحجاز ما حمكن أن تسلهم بلا هل ه النظريلة فلي تفسلير اسلهام و 

 في التفكك األسري في المجتمع الكويتي.
 :في االتصال النظرية البنائية

عولملة العالقلات االجتماعيلة وشلبكات التواصلل  فلي بحشت ه ه النظرية بشكل أساسي     
شللبكات التواصللل االجتمللاعي هللي مجموعللة مللن أن  ، حيلل  تللري هلل ه النظريللةاالجتمللاعي

النصلح، أو  التعلاون،ت ةباصلصبغة ا مجموعة من األفراد وتكون  ات العالقات التي حكونه
فإن تحليل ه ه الشبكات حقوم على منهجية لوصح عولمة البناء التفاعلي  ول االرقابة، أو 

  (.7101)معتو ،  له ا المجتمع
مواقلللع التواصلللل ووفقلللاب لهللل ه النظريلللة فإنلللا حمكلللن تفسلللير اشلللتراك أفلللراد األسلللر فلللي     

ممللا كللان  تواصللال أتشللر  مللع األصللدقاء والمعللارف عالقللاتهمجعلللت  بسللب  أنهللا االجتمللاعي
 جتماعالاللعالقات تشابك بما فيها من التواصل االجتماعي  فمواقعالماضي،  عليا في

 ملنتزيلد و األفلراد المشلاركين فيهلا تلأثيرا حاسلما  تتشارك جميعها في التأثير على ، والتيحة
  وتبعللا للل لك فللإن أفللراد األسللرة تلجللأون لمواقللع التواصللل المتبللادل مللع اآلبللرينهم اعتمللاد

االجتماعي لتحقيق رغباتهم في التواصلل االجتملاعي ملع اآلبلرين والل ي حكلون علادة عللى 
حسللال األوقللات الحللرة ألفللراد األسللرة والتللي مللن المفتللرا أن حقضللوها معللاب، ومللن هنللا فللإن 

مختلللح وتائفهللا االجتماعيللة المسللاحة المخصصللة لألسللرة والتللي حفتللرا أن تمللارس فيهللا 
واالقتصادحة والتربوية اتجاه أفرادها بدأت بالتقلص التدريجي في تل التواجد الكبيلر لوسلائل 
التواصللل االجتمللاعي، ومللا نللتج عللن  لللك مللن تراجللع لللدور األسللرة كناقلللة للقلليم والمعللاتير 

 والمعارف وانحسار دورها كمرجةية أساسية في التنشئة االجتماعية. 

 :و ات الصلةسات السابقة الدرا
عللى مواقلع التواصلل االجتملاعي بدراسة تلأثيرات  والبحو العدتد من الدراسات  اهتمت     

تللم ومللن وقللد  ،السلللوكية ألفللراد المجتمللعو  االجتماعيللة والشقافيللة والقيميللة النللواحيمختلللح 
 ة بموضلوع ات الصللوالبحلو   بالل إعداد البح  الحالي العشور على العدتد من الدراسات

إلى االستفادة منها في بناء  منها العربية الدراسة اإلدار النظري للدراسلة، واألجنبية، هادفة ب
قلد تلم ترتيل  علرا هل ه الدراسلات ملن األحلد  إلللى ، و وفلي إعلداد أدوات البحل  الميلداني

 :األقدم، وبالشكل التالي
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 :أوالب: الدراسات العربية
الدراسللة إلللى التعللرف علللى دور وسللائل ومواقللع  ه هللهللدفت  (7103، التيمللة)دراسللة      

هللدفت إلللى كمللا فللي المجتمللع األردنللي،  ةاألسللري الخالفللاتحللدو  فللي التواصللل االجتمللاعي 
تحقيللق أهللداف ول ،التعللرف علللى أتشللر مواقللع التواصللل اسللتخداما مللن قبللل األسللرة األردنيللة

على عينة االستبيان اة الدراسة استخدمت الباحشة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق أد
توصللت الدراسلة و ودالبلة ملن الدراسلات العليلا فلي جامعلة مؤتلة،  ( دالباب 0.1بل  عددها )

التفكللك و  ةاألسللري الخالفللات كبيللر فللي حللدو الدور الللإلللى أن لمواقللع التواصللل االجتمللاعي 
 وهل مظاهر التفكك األسري شيوعا في المجتملع األردنلي تشروأوضحت النتائج أن أ ،األسري 

تفعيل دور وسائل اإلعالم والمؤسسات التعليمية والدتنية بتوعية ب وأوصت الدراسةالطال ، 
أفللراد المجتمللع، حللول أهميللة األسللرة وكيكيللة الحفللا  علللى تماسللكها، والمشللكالت التللي قللد 
حعللاني منهللا المجتمللع نتيجللة التفكللك األسللري، وتوعيللة أفللراد المجتمللع، بالجوانلل  السلللبية 

اسلتخدام مواقلع التواصلل االجتملاعي  وتأثير  لمواقع التواصل االجتماعي، لالستخدام المفر 
 حدو  التفكك األسري. على
اسلتخدام أثلر  التعلرف عللىالدراسلة إللى  هل ه هدفت( و 0268دراسة )مطالقة والعمري،     

، ومدي مساهمة ه ه المواقلع فلي التفكلك مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية
( 212المنهج الوصفي المسلحي وتكونلت عينلة الدراسلة ملن ) استخدمت الدراسة  األسري،

إلى أن استخدام مواقلع التواصلل  ةدال  ودالبة من جامعة اليرموك، وتوصلت نتائج الدراس
 ثللمآلثللار الدتنيللة واألبالقيللة، أهمهللا ااألسللرية، علللى العالقللات  حتللأثير واضلللللا االجتمللاعي 

بعقلد لقلاءات ونلدوات الدراسلة اآلثار الصحية والنفسلية، وأوصلت  وأبيراب اآلثار االجتماعية، 
ملللن مواقلللع التواصلللل االجتملللاعي،  االسلللتفادة إحجابيلللاب  بضلللرورةتوعويلللة للشلللبال الجلللامعي 

ملا تتفلق و  ،الحنيلف اإلسالمي دتنال، وابتيار ما تناس  اتبكيكية انتقاء المعلوم واالهتمام
كملا أتلدت الدراسلة علللى مجتمعاتنلا المسللمة،  ياالجتماعيلة السلائدة فل قليمالعلادات و ملع ال

 التح تر من اآلثار السلبية لمواقع.
( دراسللللللة بعنللللللوان "أثللللللر اسللللللتخدام شللللللبكة التواصللللللل 0266وأجللللللري  )اللللللللوزي،       

االجتماعي)الكيس بوك( على القيم اإلسالمية في األسلرة )دراسلة تحليليلة(" هلدفت الدراسلة 
)الكللليس تلللوك( لكلللال الجنسلللين عللللى تغيلللر القللليم  إللللى التعلللرف إللللى ملللدي تلللأثير اسلللتعمال

اإلسللالمية، وتكللون مجتمللع الدراسللة مللن عينللة ممشلللة مللن جميللع دلبللة العلللوم اإلسللالمية 
( دالبلللا ودالبلللة، واعتملللدت الدراسلللة الملللنهج 0626البلللال  علللددهم ) لمرحللللة البكلللالوريوس

التللي تكونللت مللن الوصللفي التحليلللي، حيلل  تللم ابتيللار عينللة الدراسللة بالطريقللة العشللوائية و 
( دالبللا ودالبللة، وتوصلللت نتللائج الدراسللة إلللى أن هنللاك اهتمامللا كبيللرا علللى )الكلليس 066)
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بوك( ملن قبلل الطلبلة ملن كلال الجنسلين، وأن هنلاك تلأثيرا سللبيا واضلحا عللى بعلض القليم 
اإلسلللالمية للللدي الطلبلللة باإلضلللافة إللللى االنعلللزال االجتملللاعي وعلللدم التفاعلللل ملللع المحللليل 

برجللت الدراسللة بتوصلليات مللن أهمهللا االرتقللاء بمسللتوي الللوعي لللدي الطلبللة بإحجابيللة، و 
وأوليللاء األمللور بمختلللح الوسللائل األتادحميللة والللدورات التوعويللة لالسللتعمال األمشللل لهلل ه 
المواقع وأبعاده الدتنية والعقدحلة واالجتماعيلة عللى الطلبلة وعللى أسلرهم، كملا أوصلت بعقلد 

آثللار الكلليس بللوك السلللبية علللى القلليم األبالقيللة ورشللات عمللل باصللة لتعريللف الطلبللة ب
واالجتماعيللة، وتوزيللع النشللرات الورقيللة التللي توضللح مخللادر مواقللع التواصللل االجتمللاعي  

 على الفرد واألسرة في المجتمع.
( بعنللوان "تللأثير مواقللع التواصللل االجتمللاعي علللى االتصللال 0266دراسللة )بللن عبللود،     

مللن أسللر مدتنللة عللين البيضللاء" هللدفت الدراسللة إلللى دراسللة ميدانيللة علللى عينللة -األسللري 
التعرف على عادات وأنما  استخدام مواقلع التواصلل االجتملاعي للدي األسلرة والكشلح علن 

علللى  الللدوافع واالسللتخدامات المتحققللة مللن هلل ه المواقللع وكلل لك معرفللة تللأثير هلل ه المواقللع
ي، وبلغلت عينلة الدراسلة االتصال لدي األسرة، استخدمت الدراسلة الملنهج الوصلفي التحليلل

فرداب من الل كور واإلنلا ، واسلتخدمت أداة االسلتبيان لجملع البيانلات، وأتهلرت نتلائج  622
الدراسللة أن هنللاك تللأثيرات سلللبية علللى االتصللال األسللري، وأن أفللراد األسللر حقضللون معظللم 

هلم وقتهم عبر مواقع التواصل وبشكل أتشلر ملن الوقلت الل ي حمضلونا ملع أفلراد األسلرة، وأن
حعتبللرون غيللال فللر  الحللوار والنقللاد بللين أفللراد األسللرة دفعهللم إلللى الهللرول إلللى مواقللع 
التواصللل االجتمللاعي، كمللا بينللت الدراسللة أن األسللرة تمتعللت بعالقللة جيللدة مللع أبنائهللا فللي 
الفتلرات السللابقة قبلل تهللور مواقلع التواصللل االجتملاعي، أمللا فلي الوقللت الحاضلر فأصللابها 

التواصلللل الحقيقلللي وجهلللا لوجلللا بعلللد تهلللور مواقلللع التواصلللل  التشلللتت والتفكلللك وصلللعوبة
 وهي نسبة مرتفعة نسبيا. %62االجتماعي، وكانت نسبة الموافقة من قبل األسر 

( شلللبكات التواصلللل االجتملللاعي والعالقلللات االجتماعيلللة: 0261دراسلللة )نلللور الهلللدي،      
ات األفللللراد الفلللر  والتحللللدحات" هللللدفت الدراسللللة إلللللى التعللللرف علللللى دريقللللة تشللللكل عالقلللل

االجتماعية في تل شبكات التواصل االجتماعي بوصفها تاهرة جدتدة لم تكن موجلودة ملن 
المللنهج  قبلل، ثلم معرفللة أثلر هلل ه الشلبكات عللى العالقللات االجتماعيلة، اسللتخدمت الدراسلة

الوصفي التحليلي، واستخدمت أداة االستبيان لجمع البيانات من عينة الدراسة التي تكونلت 
ورقللة فلي الجزائلر، أتهلرت نتلائج الدراسلة -لبا ملن دلبلة جامعلة قاصلدي مربلا ( دا022)

وجللود  ثللار سلللبية لمواقللع التواصللل االجتمللاعي علللى العالقللات االجتماعيللة علللى مسللتوي 
األفراد، وعلى مستوي العالقلات األسلرية، وبينلت النتلائج أن مواقلع التواصلل االجتملاعي قلد 

الجزائلر، وملن أهمهلا زيلادة حلاالت العنلح األسلري،  فرضت تحدحات جدتدة على األسلرة فلي
 والخالفات الزوجية.



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 681مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -166- 

دور التكنولوجيللا فللي إحللدا  الصللراع ( دراسللة بعنللوان" .710وأجللرت )هللالالت،  
هللدفت " و الهللاتح الخلللوي والكلليس بللوك أنمو جللاب " القيمللي لللدي الشللبال فللي األسللرة األردنيللة

الهلللاتح يلللة والمتمشلللة فلللي أسلللتخدامات ة الرقمدور التكنولوجيللل التعلللرف عللللىالدراسلللة إللللى 
للدي الشلبال فلي األسلرة األردنيلة ملن  ةالقيميل اتوالكيس بوك في احدا  الصلراع الخلوي،

علللى األسللرة  والكلليس بللوك  وتحليللل تللاثير الهللاتح الخلللوي ، وجهللة نظللر الشللبال انفسللهم
قليم االبالقيلة وعي في األسرة األردنيلة بتلاثير التكنولوجيلا علالى الالمعرفة مدي ، و األردنية

نللت عينللة الدراسللة مللن والشقافيللة والدتنيللة  فئللة الشللبال مللن الجنسللين  مللن   .070، وتكو 
( سللنة مللن المنتسللبين لمراتللز الشللبال فللي االردن، أتضللح مللن نتللائج هلل ه 91-07عمللر )

الدراسللة أن المسللتوي العللام لألبطللار الناتجللة مللن اسللتخدام الشللبال فللي األسللرة األردنيللة 
فللي عمليللات االتصللال  )الكلليس بللوك، الهللاتح الخلللوي(لوجيللة المتمشلللة فللي للوسللائل التكنو 

دور والتواصل االجتماعي  جاءت بمستوي مرتفع، وك لك بينت النتائج أن  المسلتوي العلام لل
جاء بمستوي مرتفلع، وأن ملن  في إحدا  الصراع القيمي لدي األسرة األردنيةه ه الوسائل 

فجللوة فللي العالقللات االجتماعيللة بللين تتمشللل فللي حللدو   أهللم األبطللار المترتبللة علللى األسللرة
 .الشبال واآلباء واألمهات دابل األسرة األردنية

( بعنللوان "اآلثللار السلللبية لتقنيللات االتصللال الحدتشللة علللى األسللرة 0266دراسللة )بللدور،    
المسللمة ودور الملرأة فلي توعيتهلا باسلتخداماتها اآلمنلة" هلدفت الدراسلة إللى إلقلاء الضللوء 

ى تلللاهرة شللليوع اسلللتخدام تقنيلللات االتصلللال الحدتشلللة، مشلللل األجهلللزة ال كيلللة المتمشللللة علللل
بللالجواالت واألجهللزة اللوحيللة، ومللا تتضللمنا مللن بللرامج وتطبيقللات، لبيللان اآلثللار السلللبية 
الناتجة عنها على األسرة المسلمة، ودور المرأة في الحفا  على األسرة من بلالل توعيتهلا 

ملن لهل ه األجهلزة، اسلتخدمت الدراسلة الملنهج الوصلفي التحليللي، وتوجيهها لالسلتخدام اآل
واالعتماد عللى المصلادر المكتبيلة والمصلادر الشانويلة المتاحلة، وكلان ملن أبلرز نتلائج هل ه 
الدراسة أن تقنيلات االتصلال الحدتشلة عللى اللرغم ملن إحجابياتهلا، فلإن لهلا كشيلرا ملن اآلثلار 

الدتن والعقيدة، مشل التشجيع على الغيبلة والنمليم،  السلبية على األسرة المسلمة من ناحية
إضللافة إلللى نشللر بعللض المعلومللات الدتنيللة الخادئللة، والتللأبر عللن أداء الواجبللات الدتنيللة، 
وتبادل األحادت  مع الجنس اآلبر، كما دللت النتلائج إللى أن هنلاك  ثلارا اقتصلادحة متمشللة 

مالية زائلدة، أملا اآلثلار االجتماعيلة فكلان وتحميل األسرة اعباء  ةبشيوع الشقافة االستهالتي
مللن أهمهللا فتللور العالقللات العادكيللة األسللرية، والعزلللة النفسللية واالجتماعيللة ألفللراد األسللرة 
بسب  تراجع التواصل فيما بينهم، وضةح العالقات االجتماعيلة  مملا تهلدد تماسلك األسلرة 

 المجتمع.واستقرارها األمر ال ي تؤدي الى تفككها وتراجع دورها في 
 بعنلللوان: "أثلللر اسلللتخدام تقنيلللة االتصلللال الحدتشلللة دراسلللة (7109)عشملللان،  وأجلللرت      

اليوتيول( على القيم االجتماعية ملن بلالل التواصلل االجتملاعي بلين  التويتر، )الكيسبوك،
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جيل األبنلاء واآلبلاء"، وهلدفت الدراسلة إللى الكشلح علن أثلر اسلتخدام تقنيلة االتصلال عللى 
اعيلللة ملللن بلللالل التواصلللل االجتمللاعي بلللين جيلللل األبنلللاء واآلبلللاء، واسلللتخدام القلليم االجتم

تلم ابتيلارهم  ( دالل  ودالبلة901الباحشون المنهج المسحي،على عينلة عشلوائية قوامهلا )
( فقللرة موزعللة علللى ثللال  70، وتللم تطبيللق اسللتبانا مكونللا مللن )مللن الجامعللات المصللرية

بالقلي(، وأتهللرت الدراسلة إن هنلاك أثللر  و مجلاالت )المجلال األتللادحمي، واالجتملاعي، واأل
دالللللا إحصلللائية السلللتخدام تقنيلللات االتصلللال الحدتشلللة عللللى القللليم االجتماعيلللة ملللن بلللالل 
التواصل االجتماعي بين جيل اآلبلاء واألبنلاء، وعلدم وجلود فلرو   ات دالللة إحصلائية فلي 

 تغير الجنس.أثر استخدام تقنيات االتصال الحدتشة على القيم االجتماعية تعزي لم
 األسللري التفكللك  يفلل اإلنترنللتأثللر اسللتخدام ( بعنللوان "0260دراسللة )جعفللر ومسلللم،       

التعلرف عللى اهلم العراقية"، هدفت الدراسة إلى  الجامعاتدراسة مسحية لطلبة  واالجتماعي
 الجامعلاتملن قبلل دلبلة  واالجتملاعيسلري التفكلك األ يفل اإلنترنلتتأثيرات استخدام شلبكة 

بل  عينلة أ ماالسلتبانة وتل أداة اسلتخدمت، كملا المسلحي الملنهج ت الدراسةة، اعتمدالعراقي
وبلل لك بللل  حجللم العينللة  اب،دالبلل (618البللال  ) األصللليتمللع مجمللن حجللم ال % 62بنسللبة 

ليهلا الدراسلة: وجلود إتوصللت  يهم النتائج التلأما أعليهم.  االستبانةتوزيع  تم دالباب  (22)
 المنلزلسلرية دابلل قلات األعلى العال الجامعةمن قبل دلبة  نترنتاإل  الستخدامتأثير سلبي 
علدم مشلاركة ، و سلرةفلراد األأبلين  االجتملاعيضةح التواصل  أهم ه ه التأثيرات حي  كانت

سلرة تلوازي وقلت علدم قضلاء وقلت ملع األاإلنترنلت، و  يفلعليا ما تتم االدالع بسرة فراد األأ
 ألوسللا ضللرورة التوعيللة يات مللن أهمهللا: اإلنترنللت، وأوصللت الدراسللة بعللدة توصللتصللفح 
وتوجيههم  اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي لشبكة األمشل باالستخدام الجامعيينالطلبة 

وقاحللة  يفلل واألمهللات اآلبللاءضللرورة التأتيللد علللى دور ها، و اسللتخدامعنللد التوجللا الصللحيح 
 .الفاعلة والرقابة والمتابعةالتوجيا  باللمن  اإلنترنت مخادربنائهم من أ

 التفاعليللللة االجتماعيللللة العالقللللات شللللبكات أثللللر" وعنوانهللللا( 0226) حسللللن دراسللللة       
 المصلللرية لألسلللرة واالتصلللالية االجتماعيلللة العالقلللات عللللى الفضلللائيات ورسلللائل باألنترنلللت
 بكافلللة نترنلللتاإل ) الحدتشلللة تاالتصلللاال وسلللائل أثلللر رصلللد إللللى الدراسلللة وهلللدفت". والقطريلللة

 االجتماعيلة والتفلاعالت العالقلات وحجلم دبيعلة عللى( والملدونات ئياتوالفضلا استخداماتها
 عينلة عللى بلالتطبيق و للك واألسلرة القطريلة، المصلرية األسلرة دابللومقارنتهلا  واالتصلالية

 فلي والواللدتن السلن صلغار بلين ملا وزعلت مفلردة( 122) حجمهلا المراحل متعددة عشوائية
 اسللتخدام معللدل بللين سلللبياب  ارتبادللاب  هنللاك أن إلللى الدراسللة توصلللت وقللد ومصللر، قطللردولللة 

 سللبيا ارتبادلا هنلاك أن تملا, األفلراد بلين االجتملاعي التفاعلل ومستوي  االجتماعية المواقع
 وأن, العينللة أفللراد لللدي الدراسللي التحصلليل مسللتوي  وانخفللاا االسللتخدام معللدل بللين ابيضللا
 تكللوين نحللو المبحللوثين تجللاهوا االسللتخدام معللدل زيللادة بللين احجابيللة ارتباديللا عالقللة هنللاك
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 بالخصوصللية األفللراد شللعر تلمللا وأنللا, عللابرة وليسللت ومسللتقرة ثابتللة اجتماعيللة عالقللات
, االجتملاعي تفلاعلهم مسلتوي  وانخفلض الواقلع علن انعلزالهم زاد الكمبيلوتر جهلاز باستخدام

 ويسللتطيع بالخصوصللية تتمتللع ال مكللان فللي الكمبيللوتر حسللتخدمون  اللل تن إقللرانهم بعكللس
 أن إلللى الدراسللة توصلللت تمللا مشللاهدتا، األقللل علللى أو إليللا الوصللول  بللالفرد يطللون المح

 ألفراد مفضلة اجتماعية تشبكات الصدارة مواقع احتلت سبيس والماي واليوتيول الكيسبوك
 مشلكلة حلدو  حلال فلي لهلم األول المرجلعء اإلنترنلت هلم أصلدقا أن حعتبرون  ال تن العينة

 .لهم
(، بعنللوان: "أثللر التقانللة علللى العالقللات دابللل األسللرة فللي 7111 ،دراسللة )محللادتن        

الهللللاتح الخليللللوي أنمو جللللاب"، هللللدفت الدراسللللة التعللللرف الللللى تللللأثير  –المجتمللللع األردنللللي 
استخدامات الهلاتح الخللوي المختلفلة عللى دبيعلة العالقلات دابلل األسلرة األردنيلة، وكانلت 

ردنيلة فلي محافظلة الكلرك واسلتخدم فيهلا ( مفردة من أربال األسر األ 7.59عينة الدراسة )
منهللاج المسللح االجتمللاعي وتللم تصللميم استبانةباصللة األغللراا الدراسللة، وبينللت نتللائج 
الدراسللة أن تصللورات المبحللوثين للمعرفللة بأهميللة الهللاتح الخليللوي وتطللوره واالسللتفادة مللن 

تصلورات  بدماتا واالستخدامات النوعية، جاءت بدرجة متوسطة، وأن هنالك ابتالفلات فلي
المبحللوثين حللول أثللر الهللاتح الخليللوي علللى العالقللات االجتماعيللة واالقتصللادحة بللابتالف 
متغيللرات )النللوع االجتمللاعي، والعمللر، والمؤهللل العلمللي، والللدبل الشللهري، ومكللان السللكن(، 

 مقارنة بمستوي الدبل لعينة الدراسة.لإلشتراك باالنترنت وارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية 
:الدراسات األجنبيةثانياب:   

 وسلللائل دراسلللة ميدانيلللة بعنلللوان " اسلللتخدام Palmer, 2018)أجلللري  بلللالمير )       
 مللدي فهللم إلللى العالقللات األسللرية" وسللعت هلل ه الدراسللة علللى وتأثيرهللا االجتمللاعي التواصللل

 العادكيلة العالقلات االجتماعيلة والرفاييلة عللى تأثير اسلتخدام وسلائل التواصلل االجتملاعي
مشاركا  70. الدراسة عينة حجم اعتمدت الدراسة على أداة االستبيان، وبل  .دمينللمستخ

 النتلائج تشلفت. توتلا بوالحلة بروفلو مدتنلة فلي المتحلدة الوالحات في تون  بريغام جامعة من
 تلأثيربا تواجهلون  وسائل التواصل االجتماعي لفتلرات دويللة أن أفراد األسر ال تن حستخدمون 

ويواجهللون أحضللا شللعورا بالوحللدة،  عللام، بشللكل ةالعادكيللة عالقللاتهم األسللرية علللى سلللبيبا
الحيلاة وعلدم الشقلة  جلودة والقلق، وعدم الرضا عن الحياة، وسرعة الغض ،  وانخفاا فلي

 وسلائل السلتخدام السللبية اآلثار وبينت الدراسة أن من أهم. وضةح في عالقاتهم األسرية
والعزلة االجتماعيلة لللزوج والزوجلة والتلي قلد  االتتئال،و  اإلحبا  تانت االجتماعي التواصل

 . تؤدي الى األنفصال
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 االجتماعيللة الشللبكات بدراسللة بعنللوان " مواقللع ) Saida, 2017وقامللت سللاتدا )        
(SNS )المكشللحمللا إ ا كللان االسللتخدام  معرفللةهلل ه الدراسللة  األسللرية"  وهللدفت والعالقللة 

أم ال ملللع تلللدهور العالقلللة األسلللرية بلللين مسلللتخدمي  لمواقلللع الشلللبكات االجتماعيلللة تلللرتبل
الفرضليات الرئيسلية لهل ه الدراسلة هلي: وكانلت . بلنغالدحش اإلنترنت الشبال في مدتنة دكا

اللل تن حقضللون  األبنللاءتللرتبل اسللتخدام موقللع التواصللل االجتمللاعي سلللببا بتماسللك األسللرة. 
الملنهج اسلتخدمت الدراسلة أقلل ملع  بلائهم.  حقضلون وقلتمن الوقت على اإلنترنت  الكشير

 ملن مسلتخدمي اإلنترنلت 915ملن  عينلة الدراسلةالبيانات. تألفلت  وتحليل لجمع التحليلي 
إلى أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي  الدراسة نتائجأشارت في مدتنة دكا.  األسر من

ى أن اسلتخدام النتائج اإلجمالية له ه الدراسلة تشلير إلل، و العالقة األسرية بتفككترتبل بقوة 
 .مواقع الشبكات االجتماعية لا تأثير كبير على انهيار العالقة األسرية

ابتبار العالقة  هدفت إلى دراسة )Gehan et al, 2016) وأجرت جيهان و برون         
وعالقلتهم  بين استخدام األبناء المراهقين في األسرة المصلرية لوسلائل التواصلل االجتملاعي

اعتمللدت الدراسللة لجمللع بياناتهللا علللى أداة االسللتبيان التللي تللم  .سللرةمللع الوالللدتن فللي األ
دالل  ودالبلة تلم ابتيلارهم ملن  791 الدراسلة عينلة علدد تطويرها من قبلل البلاحشين، وبلل 

وجلود عالقلة  النتلائج أتهلرت. المدارس الشانوية من محافظتي الدقهليلة والغربيلة فلي مصلر
اء الملراهقين فلي األسلر والتفاعلل االجتملاعي إحصائية عكسية بلين مسلتوي اسلتخدام االبنل

مع الوالدتن في األسرة، وان زيادة عدد ساعات االستخدام لمواقع التواصل االجتماعي عللى 
االنترنت من قبل أفراد األسر حسب  انخفلاا فلي جلودة العالقلات األسلرية، وبينلت الدراسلة 

التلي ألسلرة بالقضلاحا والمشلاتل علدم اهتملام أفلراد اأن وسائل التواصل االجتماعي أدت إلى 
تواجا األبناء، مما أثر على زيادة إقدام األبناء المراهقين على عمل ممارسات بطيلرة عللى 

 االنترنت.
 الوسللائل تقنيللات بعنللوان "أثللردراسللة ( بMcGrath, 2012كمللا قللام ميللك كراتلل  )       

سللة بشللكل رئللس الللى األسللرة"، وهللدفت هلل ه الدرا دابللل االجتمللاعي التفاعللل علللى الجدتللدة
  مقادعلة كيللدترالتعرف على أثلر اسلتخدام الوسلائل التكنولوجيلة الحدتشلة عللى األسلرة فلي 

، اعتملدت الدراسلة لتحقيلق أهلدافها عللى الملنهج الوصلفي Kildare Irelandفلي إترلنلدا 
أسلللرة،  62التحليللللي باالعتملللاد عللللى إجلللراء أسللللول المقابللللة عللللى مجموعلللة مكونلللة ملللن 

هج دراسلة الحاللة لدراسلة أربلع حلاالت منفصللة ملن مجتملع الدراسلة، أتهلرت واستخدام ملن
النتلائج أن هنلاك تلأثير سللبي للوسلائل التكنولوجيلة الحدتشلة عللى التفاعلل االجتملاعي بلين 
أفللراد األسللرة، وأن هلل ه المواقللع عملللت علللى زيللادة المشللاتل األسللرية والعزلللة االجتماعيللة 

التللزام األسللرة بللأداء الواجبلللات ة، وأدت إللللى ضللةح وبصخصللة حيللاة األبنللاء دابللل األسللر 
 .الستهالك بين أفراد األسرل االجتماعية، وانتشار النمل السلبي
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 :ما حميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 و ات الصللة بموضلوع الدراسلة، فقلد لدراسلات السلابقةلمجموعلة امن بلالل علرا        

حشين بدراسة أثر ودور مواقع التواصل االجتملاعي عللى من قبل البا اهتمام أتضح أن هناك
 أفلراد واتهلار بعلض  ثارهلا السللبية عللىالنواحي االجتماعية لألسرة ولألفراد في المجتمع، 

فقللد اتفقللت المجتمللع فللي المجللاالت االجتماعيللة والنفسللية والدتنيللة واألبالقيللة والشقافيللة. 
ملع بعلض هل ه الدراسلات، وقلد سلاعدت  أهداف الدراسة الحالية جزئيلا وفلي بعلض جوانبهلا

 الموضللوعات التلليوفللي تحدتللد  ،الدراسللة الحاليللة يللةتحدتللد منهج علللى السللابقة الدراسللات
الدراسللة، وتحدتللد األسللالي  اإلحصللائية  أدوات النظللري، واعللدادسللوف تنطلللق منهللا اإلدللار 
ت السللابقة . وفلي المجملل تتميللز الدراسلة الحاليلة عللن الدراسلاالمناسلبة للتحليلل اإلحصللائي

عللى التفكلك األسلري فلي المجتملع  و ثارها السلبية بتركيزها على مواقع التواصل االجتماعي
تتميللز هلل ه  الكللويتي، حيلل  تعللد الدراسللة الحاليللة األولللى مللن نوعهللا فللي دولللة الكويللت، كمللا

اسللتخدام مواقللع  مللنتقللدم تصللور مقتللر  لمواجهللة األبطللار المترتبللة  الدراسللة بأنهللا سللوف
 .على األسرة الكويتيةالجتماعي التواصل ا

   :واجراءاتها منهجية الدراسة
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي بشقيا التحليلي والمسحي لتحقيق أهدافها، حيل  تلم       

اسللتخدام مللنهج المسللح االجتمللاعي للحصللول علللى البيانللات الميدانيللة مللن عينللة الدراسللة 
وتضللمنت منهجيللة  ء الوصللفي والتحليلللي.المسللتهدفة، وتحليلهللا باسللتخدام أسللالي  اإلحصللا

الدراسة االعتماد على البح  المكتبي على أساس استعراا األدبيات المرجةيلة والدراسلات 
السلللابقة  لتحدتلللد االتجلللاه العلللام لمشلللكلة الدراسلللة وتحدتلللد المفلللاييم والتعلللاريف المرتبطلللة 

 بمحاور الدراسة واستعراا اآلراء المختلفة حول مواضيع الدراسة.
 :تمع الدراسة وعينتهامج

، األسلر الكويتيلة فلي محافظلات دوللة الكويلتتكون مجتمع الدراسة من : الدراسةمجتمع 
 الكويتيلةفي مختللح المحافظلات والموزعة  أسرة (031091)نحو اإلجمالي  اوالبال  عدده

 (. 7103)الهيئة العامة للمعلومات المدنية، 
، وتباعد األسر مكانياب، عملدت الدراسلة اللى نظرا لضخامة مجتمع الدراسة: عينة الدراسة

( بأسللللول العينلللة العشلللوائية % 6ابتيلللار عينلللة ممشللللة لمجتملللع الدراسلللة بنسلللبة تمشيلللل )
للا للتقسلليمات  العنقودحللة، حيلل  تللم ابتيللار عينللة الدراسللة مللن وحللدات المعاتنللة الرئيسللة وفقب

ا شمل جميع المحافظلات اإلدارية الرئيسة في دولة الكويت، حي  شملت العينة توزيعا نسبي
الكويتيللة السللت، لضللمان الحصللول علللى مؤشللرات كميللة للمجتمللع الكللويتي لكافللة شللرائحا 
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وفئاتا المختلفة، فقد تم ابتيار عينة الدراسلة عشلوائياب ملن األسلر ملن التجمعلات السلكانية 
 ( اسلتبانة عللى أربلال األسلر )األل واألم(6622في المحافظات، وتم  توزيلع ملا مجموعلة )

ضلللمن المجتملللع اإلحصلللائي المسلللتهدف و للللك بعلللد التأتلللد ملللن بصائصلللها السللليكومترية 
أسلابيع ملن قبلل فريلق  8وصالحيتها للتطبيق النهلائي، وقلد اسلتمرت عمليلة التطبيلق ملدة 

افراد تم ابتيارهم ملن بريجلي الجامعلات ملن درجلة الماجسلتير ومملن  6العمل المكون من 
لمسللحية،  وبعللد إتمللام عمليللة التطبيللق، تللم اسللترجاع لللدتهم الخبللرة فللي إجللراء الدراسللات ا

المسلتردة  ت( استبانة بعد تطبيقها على أربال األسر، وبعد إجراء مراجعة لالستبيانا6822)
( منها غير مكتملة للبيانات المطللول، وبل لك فقلد تلم اسلتشناءها ملن عمليلة 68تبين بأن )

( 6866الخاضللعة للتحليللل ) تسللتبياناالتحليللل االحصللائي. وبلل لك حكللون العللدد اإلجمللالي لال
الموزعلة، وهلي نسل  مناسلبة ألغلراا  ت( من عدد االسلتبيانا% 66.66استبانة، تشكل )

 ةتحقيق أهداف ه ه الدراسة نظرا للحجم الكبير لمجتمع الدراسة، وتباعده مكانيبا، ومحدودحل
أتبلر ملن المجتملع  الوقت المتا  للتطبيق، ولصعوبة توفر اإلمكانيات البحشية البتيار عينة

 اإلحصائي المستهدف. 
 ( توضح التوزيع النسبي لمجتمع وعينة الدراسة حس  المحافظات.1والجدول )   

 (6جدول )
 التوزيع النسبي لألسر من عينة الدراسة وفق المحافظة

 المحافظة
مجتمع الدراسة عدد 

 األسر

 عينة الدراسة
 عدد األسر

 النسبة )%(
 نةمن العدد اإلجمالي للعي

الكويت 
 العاصمة

34763 354 19.48 

 17.67 321 32651 حولي

 21.30 387 40414 األحمدي

 13.26 241 27049 الجهراء

 17.06 310 33841 الفروانية

 11.23 204 22012 مبارك الكبير

 100 1817 190730 المجموع
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 العينة االستطالعية:
ملن  أسلرة 82مع الدراسلة مكونلة ملن عينة عشوائية استطالعية من مجت تم ابتيار       

، الكويلت أسرة ملن محافظلة العاصلمة (62)بارج عينة الدراسة الرئيسة، تم ابتيارها بواقع 
( أسللر مللن 62األحمللدي، و)مللن محافظللة ( أسللرة 02) حللولي،مللن محافظللة أسللرة  (62)و 

( أسللر مللن محافظللة مبللارك 62الفروانيللة، و)مللن محافظللة ( أسللرة 62محافظللة الجهللراء، و)
و لك بهدف التعرف على دبيعة إجراء التطبيق الرئيس ألداة الدراسة، والكشح عن  الكبير،

ن بيانلات هل ه العينلة يالمشكالت التلي ملن المحتملل مواجهتهلا بلالل التطبيلق، وكل لك لتعيل
 للتحقق من صد  وثبات أداة الدراسة.

 :بصائص عينة الدراسة
مبحو ، والل تن تلم ابتيلارهم كملا تلم  كلره  6866تكونت عينة الدراسة النهائية من        

( حعلرا بصلائص أفلراد عينلة 0من األسر من مختلح محافظات دولة الكويلت، والجلدول )
الدراسة النوعية واألسرية تبعا لمتغيرات )النوع االجتماعي، العمر، المستوي التعليمي، عدد 

       والدبل الشهري لألسرة(                        أفراد األسرة،
 (0جدول )

 الخصائص النوعية واألسرية ألفراد عينة الدراسة
 النسبة المئوية )%( العدد )ك( الفئة المتغير

 النوع االجتماعي

 57.84 1051  كر

 42.16 766 أنشى

 622 1817 المجموع

 العمر
 "سنة"

01-75 102 5.61 

7.-9. 754 41.50 

9.-5. 501 27.57 

 25.32 460 .5أتشر من 

 622 1817 المجموع

 12.71 231 ثانوي فأقلالمستوي 
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 النسبة المئوية )%( العدد )ك( الفئة المتغير
 32.53 591 دبلوم مهني متوسل يالتعليم

 46.84 851 سبكالوريو 

 7.93 144 دراسات عليا

 622 1817 المجموع

دبل األسرة 
 الشهري 

 "دتنار كويتي"

 10.18 185 0111أقل من 

0111- 0.11 614 33.79 

0.10- 7111 674 37.09 

 18.93 344 7111أتشر من 

 622 1817 المجموع

 عدد أفراد األسرة
 "نسمة"

 16.35 297 .أقل من  

 41.50 754 أفراد 0  – .

 32.03 582 أفراد 01  – 1

 10.13 184 فأتشر 00

 622 1817 المجموع

 أداة الدراسة:
بيانلللات الدراسلللة  تلللم االعتملللاد عللللى أداة االسلللتبيان لجملللع لتحقيلللق أهلللداف الدراسلللة      

، والتلي تلم االعتملاد عللى بناءهلا وتصلميمها ملن من األسر في المجتمع الكلويتي الميدانية
واقع االدالع على بعض الدراسات السابقة و ات الصلة، وقد تكونت أداة الدراسة الميدانيلة 

 من األجزاء الرئيسة التالية: النهائيةبصورتها 
، األسلر فلي المجتملع الكلويتيدراسة المستهدفة من الجزء األول: ويشمل بصائص عينة ال

العمللر "بالسللنوات"، ، النلوع االجتمللاعي، وهللي: واألسللريةوالتلي شللملت المتغيللرات الشخصلية 
اللدبل الشلهري لألسلرة "دتنلار كلويتي" متوسلل علدد ، أفلراد األسلرةعلدد المستوي التعليملي، 

 .اد األسرةساعات االستخدام اليومي لمواقع التواصل االجتماعي ألفر 
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ويتكون من أربعة محاور رئيسة تتعلق بقياس الخصلائص االتصلالية لألسلرة الجزء الشاني: 
الكويتية لمواقع التواصل االجتماعي من حي  مواقلع التواصلل االجتملاعي األتشلر اسلتخداما 
ملللن قبلللل األسلللرة الكويتيلللة، ومتوسلللل علللدد سلللاعات االسلللتخدام اليلللومي لمواقلللع التواصلللل 

فراد األسرة، ومدي تأثير مواقلع التواصلل االجتملاعي فلي التفكلك األسلري، وأي االجتماعي أل
 مواقع التواصل االجتماعي األتشر تأثيرا على التفكك األسري.

 ويتكون من المحاور التالية:الجزء الشال : 
فقلرات مغلقلة تتعللق بقيلاس دوافلع اسلتخدام األسلر لمواقلع  62المحور األول: ويتكون من 

 جتماعي.التواصل اال
فقرات مغلقة تتعلق بقياس العوامل المؤدحة للتفكك األسري  62المحور الشاني: ويتكون من 

 من استخدام مواقع التواصل االجتماعي في المجتمع الكويتي.
فقللرة مغلقللة تتعلللق بقيللاس اآلثللار السلللبية المترتبللة مللن  02المحللور الشاللل : ويتكللون مللن 

 على األسرة الكويتية.استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
مظلاهر التفكلك األسلري المرتبطلة فقرة مغلقة تتعلق بقيلاس  62المحور الرابع: ويتكون من 

 .باستخدامات وسائل التواصل االجتماعي
 :صد  وثبات أداة الدراسة

للتأتد من الصد  الظاهري ألداة الدراسة تم عرا أداة الدراسة في صليغتيها األوليلة       
األسات ة أعضاء هيئة التدريس من أقسام كلية العلوم االجتماعية والعللوم  ( من7على ) -

التربويللة مللن الجامعللات األردنيللة، و لللك ألبلل   رائهللم حللول محتللوي األداة، ومللدي تحقيللق 
المحاور لعناصر موضوع الدراسة، ومدي كفاحة عدد الفقرات، وحاجتها للتعلدتل أو الحل ف، 

فقللرات، وكلل لك مللدي قللدرة محللاور االسللتبانة علللى باإلضللافة إلللى مللدي وضللو  صللياغة ال
معالجة مشكلة الدراسة بشكل ححقق أهدافها، وقد قام المحكمين بإبداء  رائهم ومالحظلاتهم 
مللن حيلل  مللدي مالئمللة الفقللرات، وكلل لك تعللدتل بعللض الفقللرات وصللياغتها بطريقللة أوضللح، 

 % 82راسلة التلي أجملع وبناء على  راء المحكملين ومالحظلاتهم، تلم تعلدتل فقلرات أداة الد
 واالنتهاء إلى صياغة االستبيان بشكلا النهائي. من المحكمين على ضرورة تعدتلها،

ألداة الدراسة، و لك بتطبيق األداة على العينة  البنائيصد  التم التحقق من مؤشرات و     
مبحللو ، وحسللال معامللل االرتبللا  التللوافقي بللين الفقللرات  82االسللتطالعية المكونللة مللن 

 Personالمحلللور الللل ي تتضلللمنها اعتملللادا عللللى حسلللال معلللامالت ارتبلللا  بيرسلللون و 

Correlation. ملع الدرجلة  وقد اتضح أن جميلع معلامالت االرتبلا  للفقلرات كانلت مرتفعلة
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( وقللد 1.10 ات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوي داللللة ) وهللي الكليللة للمحللور اللل ي تنتمللي
 .(...1و )( 1.50تراوحت قيم معامالت االرتبا  بين )

اسلتخدمت الدراسللة للتحقللق مللن ثبللات أداة الدراسللة دريقللة االتسللا  الللدابلي باسللتخدام و    
وبعلد تطبيلق هل ا االبتبلار عللى عينلة  ،("Cronbach Alpha "a)معاملل كرونبلاا الفلا 

مبحلو  اتضلح بلأن قيملة معلامالت الشبلات لمحلاور  .1الدراسة االستطالعية المكونة ملن 
قد حققت درجة مرتفعة من الشبات، فقد بل  معامل الشبات الكلي للألداة كل الدراسة ولألداة ك

، وكللل لك تمتلللع أداة الدراسلللة بكافلللة محاورهلللا بدرجلللة مرتفعلللة ملللن الشبلللات، حيللل  2.6666
 (. 2.8116 - 2.8626تراوحت قيم معامالت الشبات بين )

أداة وبناءب على ما تقدم ملن نتلائج الصلد  والشبلات وصلد  المحكملين تتضلح أن 
الدراسللة )االسللتبيان( تتمتللع بإمكانيللة تطبيقهللا واالعتمللاد عليهللا والوثللو  مللن النتللائج التللي 

 ستسفر عنها.
 أسالي  المعالجة اإلحصائية

تللم معالجللة البيانللات التللي تللم الحصللول عليهللا مللن الدراسللة الميدانيللة إحصللائيا، 
تخدام أسلللالي  ، حيللل  تلللم اسلللSPSSباسلللتخدام البرنلللامج اإلحصلللائي للعللللوم االجتماعيلللة 

اإلحصللاء الوصللفي واالسللتداللي لإلجابللة عللن أسللئلة الدراسللة، واعتمللدت الدراسللة تصللنيف 
( وحلدد Likertإجابات فقرات المحور األول والشال  والرابع وفقا لمقياس ليكرت الخماسلي )

 درجللات التقللدتر إلللى ثالثللة مسللتوياتوتللم تصللنيف بخمللس إجابللات حسلل  أوزانهللا رقميللا، 
 .تفع، متوسل، منخفضمر  رئيسة، هي:

 عرا نتائج أسئلة الدراسة
ما العوامل المؤدحة للتفكك األسري من واقلع اسلتخدام النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

 مواقع التواصل االجتماعي في المجتمع الكويتي؟
وملللن أجلللل اإلجابلللة علللن هللل ا السلللؤال تلللم حسلللال المتوسلللطات الحسلللابية واالنحرافلللات    

يلل  إلجابللات األسللر مللن أفللراد عينللة الدراسللة نحللو العوامللل المؤدحللة للتفكللك المةياريللة والترت
األسللري مللن اسللتخدام مواقللع التواصللل االجتمللاعي فللي المجتمللع الكللويتي وترتيبهللا تنازليللا 

 (.  6حس  المستوي. جدول )
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 (6جدول )
نة على التكرار والنس  والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المةيارية إلجابات أفراد العي

الفقرات المتعلقة بالعوامل المؤدحة للتفكك األسري من استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
 في المجتمع الكويتي

ي  و
ست

الم
ي  

ترت
ال

 

ي  ر
ةيا

الم
ف 

حرا
االن

بي 
سا

الح
سل 

متو
ال

 

 الفقرات

قم 
الر

 

 1 نشر األسرار والمعلومات الخاصة باألسرةسهولة  2.76 0.46 6 مرتفع

 2.73 0.54 0 مرتفع
مواقلع تواصل أفراد األسرة ملع وسلائل وأشلخا  منحلرفين عبلر 

 9 التواصل

 2.68 0.50 6 مرتفع
إتاحللة الفرصللة إلثللارة الشللكوك وعللدم الشقللة بللين الللزوجين فللي 

 8 األسرة

 7 اآلبرين واالبتزاز من قبل ستغاللالاألسر ل افراد تعرا 2.12 0.57 6 مرتفع

 2.62 0.58 2 مرتفع
قات استخدام األبناء في األسلرة لوسلائل صعوبة ضبل سلوك وأو 

 2 التواصل االجتماعي 

 6 تعرا أفراد األسرة لقيم وعادات جدتدة على المجتمع الكويتي 2.58 0.57 1 مرتفع

 2.55 0.63 6 مرتفع
عللللى ملللا حشلللاهده أفلللراد األسلللرة  عبلللر وسلللائل  صلللعوبة الرقابلللة

 5 التواصل االجتماعي

 2.51 0.59 8 مرتفع
فلي نقللل الرسللائل  أفلراد األسللرةالتلي تتعامللل معهللا  تعلدد الجهللات

 3 "صور، مقادع فيدتو، الخ.." عبر وسائل التواصل االجتماعي

متو 
 2.31 0.66 6 سل

االسللللتخدام الطويللللل لدرجللللة اإلدمللللان علللللى وسللللائل التواصللللل 
 4 االجتماعي من قبل أفراد األسرة

متو 
 سل

6
2 

0.18 2.29 
افية بلين الواقلع االفتراضلي للفجوة الشقتعرا األبناء في األسرة 

 10 المعاد في األسرة والواقع الحقيقي

 0.26 2.60 - مرتفع
المسللتوي العللام للعوامللل المؤدحللة للتفكللك األسللري مللن اسللتخدام 

 مواقع التواصل االجتماعي
- 
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( أن المسلللتوي العلللام للعواملللل الملللؤثرة لمواقلللع التواصلللل 6تتضلللح ملللن الجلللدول )         
فكك األسري في المجتمع الكويتي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة قلد االجتماعي على الت

( ملن أصلل 0.26جاءت بمستوي مرتفع، وبل  المتوسل الحسلابي إلجابلات عينلة الدراسلة )
(، وجلاءت جميلع إجابلات عينلة الدراسلة عللى الفقلرات ضلمن 2.60(، وانحراف مةياري )6)

تجابات أفراد عينة الدراسلة عللى مضلامين المستوي المرتفع والمتوسل، وتراوحت أوسا  اس
( 0.18( والوسللل الحسللابي )62( كحللد أدنللى علللى الفقللرة رقللم )0.06الفقللرات بللين الوسللل )

(، ويالحلف ملن الجلدول أن ملن أهلم العواملل الملؤثرة لمواقلع 6تحد اعللى عللى الفقلرة رقلم )
ت بمستوي مرتفلع التواصل االجتماعي على التفكك األسري في المجتمع الكويتي والتي جاء

، 0.61بوسلل حسلابي  ،" نشر األسرار والمعلومات الخاصة باألسلرةسهولة  قد تمشلت في "
" بوسللل حسللابي  تواصللل أفللراد األسللرة مللع وسللائل وأشللخا  منحللرفين عبللر اإلنترنللت و "

إتاحلة الفرصلة إلثلارة الشلكوك وعلدم الشقلة بلين اللزوجين فلي  ، وفي الترتيل  الشالل  "0.66
 . 0.81بوسل حسابي "   األسرة

مللا اآلثللار السلللبية المترتبللة مللن اسللتخدام مواقللع النتللائج المتعلقللة بالسللؤال الرابللع: 
 التواصل االجتماعي على األسرة الكويتية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

ومن أجل اإلجابة عن ه ا السؤال تم إحجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المةياريلة    
اآلثار السلبية لمواقع التواصلل االجتملاعي إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو فقرات  والترتي 

 (.  6وترتيبها تنازليا حس  المستوي. جدول ) الكويتية على األسرة
 (6جدول )

إجابات أفراد العينة على مستوي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المةيارية والرت  ل
 لبية لمواقع التواصل االجتماعي على األسرة الكويتيةالفقرات المتعلقة باآلثار الس

االنحراف  المستوي  الرتبة
 المةياري 

 الوسل
 الحسابي

 الفقرات
 الرقم 

 4.157 0.98 مرتفع 1
ضةح دور األبوين في التنشئة االجتماعية  

 6 لألبناء في األسرة

 4.051 0.88 مرتفع 2
شلللللعور أفلللللراد األسلللللرة بالعزللللللة واالغتلللللرال  

 6 ياالجتماع

 3.974 1.09 مرتفع 3

ضللللةح العالقللللات االجتماعيللللة بللللين أفللللراد  
األسلللللللرة واسلللللللتبدالها بأسلللللللالي  التواصلللللللل 

 االفتراضي عبر االنترنت 
20 
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االنحراف  المستوي  الرتبة
 المةياري 

 الوسل
 الحسابي

 الفقرات
 الرقم 

 3.966 0.92 مرتفع 4
القلليم والعللادات المجتمةيلللة  منظومللة انهيللار

 4 لدي أفراد األسرة

 3.860 0.91 مرتفع 5

تلللأثر عالقلللة اللللزوجين فلللي األسلللرة بملللا تلللتم 
بادلا عللى وسلائل التواصلل االجتملاعي ملن ت

 أببار واشاعات مغرضة
16 

 3.826 1.03 مرتفع 6
عدم الشقة والغيرة الزائدة ألحلد اللزوجين عللى 

 13 اآلبر في األسرة

 3.812 1.02 مرتفع 7

انشللللغال الللللزوجين فللللي األسللللرة بالصللللداقات 
االفتراضلللية وملللا تترتللل  عليهلللا ملللن تقلللليص 

 للوقت المخصص لألسرة 
18 

 3.778 1.01 مرتفع 8
فللي تحقيللق دمللو  اآلبللر فللي  فشللل الللزوجين

 15 تحقيق الحياة الزوجية السعيدة

 3.774 1.08 مرتفع 9
فقللللللدان أفللللللراد األسللللللرة للتواصللللللل األسللللللري  

 8 واإلحساس باالنتماء لها  

 3.771 1.09 مرتفع 10
الالمبلللللاالة بتبلللللادل التهلللللاني والهلللللداحا بلللللين 

 14 يةالزوجين في المناسبات األسر 

 3.734 1.05 مرتفع 11
تمشللللل أفللللراد األسللللرة للشقافللللة الغربيللللة غيللللر  

 2 المحافظة في التعامل والسلوك اليومي

 3.724 1.04 مرتفع 12
شلللعور أحلللد اللللزوجين أو كالهملللا بالتعاسلللة  

 11 وعدم الرضا عن حياتا الزوجية

 7 فقدان الخصوصية الشخصية ألفراد األسرة  3.713 1.01 مرتفع 13

 3.648 0.96 متوسل 14
الدبيللللة التطلللرف الفكلللري والتلللأثر باألفكلللار  

 6 األسرة ألفراد

 3.607 0.66 متوسل 15

تأثر الزوجين في األسلرة بالشخصليات الفنيلة 
والرياضية وتقليدهم في نمل الحيلاة وأسلالي  

 المةيشة وتربية األبناء
17 

 3.581 0.96 متوسل 16
 زيللللادة حللللاالت الللللزواج غيللللر الشللللرعي فللللي 

 19 المجتمع 

زيلللادة قضلللاحا الجلللرائم الجنسلللية بلللين أفلللراد   3.548 1.03 متوسل 17 5 
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االنحراف  المستوي  الرتبة
 المةياري 

 الوسل
 الحسابي

 الفقرات
 الرقم 

 األسر في المجتمع

 3.538 1.00 متوسل 18

ضةح التزام أفلراد األسلر بلاألبال  الحميلدة  
وفقلللللدان الشلللللعور بالحيلللللاء والخجلللللل بلللللين 

 الجنسين 
9 

 3.480 1.62 متوسل 19
اضللطرال الصللحة النفسللية وتهللور األمللراا 

 10 ن أفراد األسرةبي

 3.477 1.05 متوسل 20

الللللزوجين لآلبللللر بأصللللدقائهم  أحللللدمقارنللللة  
ومعللارفهم علللى مواقللع التواصللل االجتمللاعي 
الللل ي تتميلللزون عنلللا بالصلللفات الشخصلللية 

 واالقتصادحة
12 

 3.626 0.67 مرتفع 
آلثلللللار السللللللبية لمواقلللللع المسلللللتوي العلللللام ل

 - التواصل االجتماعي على األسرة الكويتية 

( أن المستوي العام لآلثار السللبية المترتبلة ملن اسلتخدام مواقلع 6تتضح من الجدول )    
التواصللل االجتمللاعي علللى األسللرة الكويتيللة مللن وجهللة نظللر أفللراد عينللة الدراسللة قللد جللاءت 

(، 2( ملن أصلل )6.626بمستوي مرتفع، وبل  المتوسل الحسابي إلجابلات عينلة الدراسلة )
، وجلللاءت جميلللع إجابلللات عينلللة الدراسلللة عللللى الفقلللرات ضلللمن (2.66وانحلللراف مةيلللاري )

المستوي المرتفع والمتوسل، وتراوحت أوسا  استجابات أفراد عينة الدراسلة عللى مضلامين 
( 6.626( والوسلل الحسلابي )60( كحد أدنى على الفقرة رقم )6.666الفقرات بين الوسل )

ن أهلم اآلثلار السللبية المترتبلة (، ويالحلف ملن الجلدول أن مل6تحد اعلى عللى الفقلرة رقلم )
من استخدام مواقع التواصل االجتماعي على األسرة الكويتية والتلي جلاءت بمسلتوي مرتفلع 

بوسلل  ،" ضلةح دور األبلوين فلي التنشلئة االجتماعيلة لألبنلاء فلي األسلرة قد تمشللت فلي "
حسللابي " بوسللل  شللعور أفللراد األسللرة بالعزلللة واالغتللرال االجتمللاعي ، و"6.626حسللابي 
ضللةح العالقللات االجتماعيللة بللين أفللراد األسللرة واسللتبدالها  ، وفللي الترتيلل  الشاللل  "6.226

 ، وفي الترتيل  الرابلع "6.666"  بوسل حسابي بأسالي  التواصل االفتراضي عبر االنترنت 
 .6.611"  بوسل حسابي  القيم والعادات المجتمةية لدي أفراد األسرة منظومة انهيار

مللا مظللاهر التفكللك األسللري األتشللر انتشللارا لللدي علقللة بالسللؤال الخللامس: النتللائج المت
األسرة الكويتية والمرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي ملن وجهلة نظلر األسلر فلي 

 دولة الكويت؟
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ومن أجل اإلجابة عن ه ا السؤال تم إحجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المةياريلة    
مظللاهر التفكللك األسللري المرتبطللة باسللتخدامات أفللراد عينللة الدراسللة نحلو والترتيل  إلجابللات 

 (.  2وترتيبها تنازليا حس  المستوي. جدول )وسائل التواصل االجتماعي 
 (2جدول )

إجابات أفراد العينة على مستوي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المةيارية والرت  ل
 لمرتبطة باستخدامات وسائل التواصل االجتماعيالفقرات المتعلقة بمظاهر التفكك األسري ا

 المستوي  الرتبة
 

 االنحراف
 المةياري 

 الوسل
 الحسابي

 الفقرات
 الرقم 

 4.021 0.92 مرتفع 1
عللللدم اهتمللللام أفللللراد األسللللرة بالقضللللاحا والمشللللاتل  

 4 الدابلية التي تخص افرادها

 3.982 0.94 مرتفع 2

أوقلات  ءالزوجين بقضاأحد االنفرادحة وعدم اهتمام 
مشللتركة بللارج المنللزل لتغييللر نمللل الحيللاة اليللومي 

 لألسرة
12 

 3.980 0.87 مرتفع 3
عللدم التللزام أفللراد األسللرة بللأداء الواجبللات الدتنيلللة  

 5 والشرعية

 3.979 0.93 مرتفع 4

مشللاعر االنانيللة بإهمللال أحللد الللزوجين فللي األسللرة 
لطرف اآلبلر النشلغالا باسلتخدام وسلائل التواصلل ا

 عياالجتما
9 

 3.976 0.82 مرتفع 5
زيادة انتشار حاالت اإلبفا  والفشل الدراسي لدي  

 3 األبناء في األسرة

 3.963 0.91 مرتفع 6
تغيلللر أدوار اللللزوجين فلللي األسلللرة وواجبلللاتهم تجلللاه 

 10 األبناء 

 2 انتشار نمل االستهالك السلبي بين أفراد األسرة  3.911 0.81 مرتفع 7

 3.829 0.93 مرتفع 8
إهمال أحد الزوجين للمتطلبلات العادكيلة والجنسلية 

 11 للطرف اآلبر 

 13 زيادة حاالت العنح األسري بين الزوجين  3.106 0.91 متوسل 9

 8 زيادة حاالت االنفصال والطال  في األسر 3.588 0.97 متوسل 10

 3.494 0.91 متوسل 11
اللجوء لآلبرين للمساعدة في حل مشاتل الزوجين 

 14 ألسرة الخاصةوأمور ا

زيادة حاالت االنحراف السلوكي واألبالقلي لألبنلاء   3.481 0.93 متوسل 12 15 
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 المستوي  الرتبة
 

 االنحراف
 المةياري 

 الوسل
 الحسابي

 الفقرات
 الرقم 

 في األسرة 
 3.479 1.01 متوسل 13

زيلللادة المشلللاحنات والمشلللاجرات بلللين األبنلللاء فلللي  
 7 األسرة

 1 ةزيادة حاالت الخيانة الزوجية في األسر  3.381 0.93 متوسل 14

 3.220 6.28 متوسل 15
والمللواد  أفللراد األسللرة علللى المسللكرات بعللض مللاناد

 6   المخدرة

  جميلع الفقلرات 3.602 2.66 مرتفع 
مظللللاهر التفكللللك األسللللري المرتبطللللة ( أن المسللللتوي العللللام ل2تتضللللح مللللن الجللللدول )    

مللن وجهللة نظللر أفللراد عينللة الدراسللة قللد جللاءت  باسللتخدامات وسللائل التواصللل االجتمللاعي
(، 2( ملن أصلل )6.602توسل الحسابي إلجابلات عينلة الدراسلة )بمستوي مرتفع، وبل  الم

(، وجلللاءت جميلللع إجابلللات عينلللة الدراسلللة عللللى الفقلللرات ضلللمن 2.66وانحلللراف مةيلللاري )
المستوي المرتفع والمتوسل، وتراوحت أوسا  استجابات أفراد عينة الدراسلة عللى مضلامين 

( 6.206والوسلل الحسلابي ) (1( كحلد أدنلى عللى الفقلرة رقلم )6.002الفقرات بين الوسل )
مظلاهر التفكلك األسلري (، ويالحلف ملن الجلدول أن ملن أبلرز 6تحد اعلى على الفقلرة رقلم )

فلللي األسلللرة الكويتيلللة والتلللي جلللاءت  المرتبطلللة باسلللتخدامات وسلللائل التواصلللل االجتملللاعي
ي عدم اهتملام أفلراد األسلرة بالقضلاحا والمشلاتل الدابليلة التل بمستوي مرتفع قد تمشلت في "

 بقضللاءاالنفرادحللة وعللدم اهتمللام الللزوجين  ، و "6.206بوسللل حسللابي  ،" تخللص افرادهللا
، 6.680" بوسلل حسلابي  أوقات مشتركة بلارج المنلزل لتغييلر نملل الحيلاة اليلومي لألسلرة

"  بوسللل  عللدم التللزام أفللراد األسلرة بللأداء الواجبللات الدتنيللة والشللرعية وفلي الترتيلل  الشاللل  "
 . 6.682حسابي 

هللل توجللد عالقللة بللين  اآلثللار ائج المتعلقللة باإلجابللة عللن السللؤال السللادس: النتلل
السلبية المترتبة من استخدام مواقع التواصلل االجتملاعي  وانتشلار مظلاهر التفكلك األسلري 

 لدي األسرة الكويتية والمرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي؟
( بللين 1مللل االرتبللا  فللي الجللدول )تللم حسللال معا السللادس للدراسللةولإلجابللة عللن السللؤال 

محاور أداة الدراسة "اآلثار السلبية المترتبة من استخدام مواقع التواصل االجتملاعي " و " 
 وانتشار مظاهر التفكك األسري لدي األسرة ".
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 (1جدول )
معامالت االرتبا  بين اآلثار السلبية المترتبة من استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

ظاهر التفكك األسري لدي األسرة الكويتية والمرتبطة باستخدام وسائل التواصل وانتشار م
 االجتماعي

 المحاور

مظاهر التفكك األسري لدي األسرة الكويتية 
والمرتبطة باستخدام وسائل التواصل 

 االجتماعي

الداللة  معامل االرتبا 
 االحصائية

اآلثار السلبية المترتبة من استخدام 
 ل االجتماعيمواقع التواص

2.266** 2.22 

 (.0.01 ات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) *
عالقة ارتبا  دردحة و ات دالللة إحصلائية عنلد مسلتوي  وجود( 1حظهر من الجدول )     

بلين اآلثلار السللبية المترتبلة ملن اسلتخدام مواقلع التواصلل االجتملاعي" و"   (0.01)دالللة 
حيلل  بلغللت قيمللة معامللل االرتبللا   لللدي األسللرة الكويتيللة،وانتشللار مظللاهر التفكللك األسللري 

 .2.26وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي الداللة االحصائية  2.266
 مناقشة النتائج 5
جاءت نتائج الدراسلة مؤكلدة لآلثلار السللبية لمواقلع التواصلل االجتملاعي عللى التفكلك      

دبيللات واألدللر النظريللة التللي تناولللت األسللري فللي المجتمللع الكللويتي، ومؤكللدة للكشيللر مللن األ
، وأسللفرت لمواقللع التواصللل االجتمللاعي المجتمللعاآلثللار المترتبللة مللن اسللتخدام األسللرة فللي 

الدراسة عن مستوي متقدم من تفاعل األسر الكويتية من عينة الدراسة مع محاور الدراسلة 
ه المجتمللع واسلهامهم فللي توضليح أبعادهللا، وجلاءت نتللائج الدراسللة منسلجمة مللع ملا حشللهد

الكويتي من مهددات لألمن األسري والتي تشكل مهلددات حقيقلة لألملن المجتمعلي فلي تلل 
 التطورات واالجتماعية واالقتصادحة والشقافية التي حشهدها المجتمع الكويتي.

ومن بالل استعراا نتائج أسئلة الدراسة في ضوء محاورها، توصلت الدراسلة إللى ملا     
 تلي:
نتللائج المتعلقللة بالعوامللل المؤدحللة للتفكللك األسللري مللن واقللع اسللتخدام مواقللع شللارت الأ: أوالب 

التواصللل االجتمللاعي فللي المجتمللع الكللويتي أن المسللتوي العللام لهلل ه العوامللل علللى 
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التفكلك األسلري فلي المجتملع الكلويتي ملن وجهلة نظلر أفلراد عينلة الدراسلة قلد جللاءت 
التلي أللظهرت ( 7115لعويضلي، )ا دراسلةبمستوي مرتفع. وتتوافلق هل ه النتلائج ملع 

أن اسللتخدام اإلنترنللت لفتللرات دويلللة مللن العوامللل الرئيسللة علللى ضللةح العالقللة بللين 
ومن بالل نظرية التغير االجتماعي حمكلن تفسلير بعلض  الوالدتن واألبناء في األسرة.

العوامللل المؤدحللة للتفكللك األسللري مللن واقللع اسللتخدام مواقللع التواصللل االجتمللاعي فللي 
اتصللال تكنولوجيللة حدتشللة فللي  األسللري كوسلليلةلكللويتي وعالقتهللا بالتفكللك المجتمللع ا

المجتمع، إ  أن إدمان أفراد األسرة له ه الوسائل االتصلالية تلؤدي اللى حلدو  بعلض 
، حي  تظهر بعلض مظلاهر لألسرةالتغيرات في العادات المرتبطة بالسلوك االجتماعي 

 .االستخدام الكشيف لهاالتغير االجتماعي بين أفراد االسرة، باصة عند 
شلللارت النتلللائج المتعلقلللة باآلثلللار السللللبية المترتبلللة ملللن اسلللتخدام مواقلللع التواصلللل أ: ثالشلللاب 

االجتماعي على األسرة الكويتية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة أن المستوي العام 
له ه اآلثار قد جاءت بمستوي مرتفلع، وباالعتملاد عللى نظريلة االعتملاد عللى وسلائل 

إلعلللالم فلللي تفسلللير نتلللائج الدراسلللة الحاليلللة أن افلللراد األسلللرة فلللي الكويلللت أصلللبحوا ا
عللللى مواقلللع التواصلللل االجتملللاعي وبالتلللالي سلللوف تلللزداد التلللأثيرات  حعتملللدون كشيلللراب 

لها على أفراد األسرة، إن التأثير الواقع على أفراد األسرة الكويتية من مواقع  المختلفة
تللؤثر علللى النظللام األسللري بأتملللا، حيلل  تسللهم التواصللل االجتمللاعي مللن شللأنا أن 

مواقع التواصل االجتماعي في زيادة اآلثار السلوكية ألفلراد األسلرة سلواء اإلحجابيلة أم 
السلبية. كما ركزت نظرية الحتميلة التكنولوجيلة لوسلائل اإلعلالم عللى أن التكنولوجيلا 

دبيعللة العالقللات الحدتشللة فللي المجتمللع تتمتللع بقللوة فللي إحللدا  عمليللات التغيللر علللى 
االجتماعيللة فلللي األسللرة، فعمليلللات التواصللل عبلللر مواقللع التواصلللل االجتمللاعي التلللي 
تتبادلها البعض قد تتضمن سلوكيات منحرفة تجد دريقها لجمهور كبير من المتلقلين 
والتي تؤدي الى إتسابهم بصائص مغاترة لقيم المجتمع، ومن هنا حكون تأثير مواقع 

ياب على أفراد األسرة في المجتملع الكلويتي. ويمكلن أن تسلاهم التواصل االجتماعي سلب
نظريللة الصللراع الشقللافي فللي تفسللير التللأثير السلللبي لمواقللع التواصللل االجتمللاعي علللى 
األسللرة الكويتيللة، والمتمشللل فللي تواصللل أفللراد األسللرة الكويتيللة عبللر وسللائل التواصللل 

غاللل  أن ححمللل هللؤالء االجتمللاعي مللع مشللتركين  بللرين مللن ثقافللات مختلفللة، فمللن ال
أنما  معينلة ملن الشقافلة تلؤثر سللبيا عللى أفلراد األسلر فلي المجتملع الكلويتي، والتلي 
تصطدم في الغال  مع قواعد السلوك المحافف في المجتمع الكويتي. وقد التقت نتائج 

( التي أتهرت نتائجهلا إللى أن اسلتخدام 7101الدراسة مع دراسة )مطالقة والعمري، 
صللل االجتمللاعي لللا تللأثير واضللح علللى العالقللات األسللرية، أهمهللا اآلثللار مواقللع التوا

الدتنيللة واألبالقيللة، ثللم اآلثللار االجتماعيللة، وأبيللراب اآلثللار الصللحية والنفسللية. والتقللت 
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التلي بينلت نتائجهلا أن هنلاك تلأثيرا سللبيا ( 7100نتائج الدراسة مع دراسة )اللوزي، 
عض القيم اإلسالمية للدي الطلبلة باإلضلافة واضحا لمواقع التواصل االجتماعي على ب

وبينلت نتلائج  إلى االنعزال االجتماعي وعدم التفاعل مع المحيل االجتماعي بإحجابيلة.
( أن هناك تأثيرات سلبية لمواقلع التواصلل االجتملاعي عللى 7100بن عبود، دراسة )

ل وبشلكل االتصال األسري، وأن أفراد األسرة حقضون معظم وقلتهم عبلر مواقلع التواصل
دراسللة )هللالالت،  وأشللارت نتللائج  أتشللر مللن الوقللت اللل ي حمضللونا مللع أفللراد األسللرة.

( أن المستوي العام لألبطار الناتجة من استخدام الشبال في األسرة األردنيلة .710
للوسلللائل التكنولوجيلللة المتمشللللة فلللي )الكللليس بلللوك، الهلللاتح الخللللوي( فلللي عمليلللات 

وتوافقللت النتللائج ، ألسللرة جللاءت بمسللتوي مرتفللعاالتصللال والتواصللل االجتمللاعي فللي ا
( التللي أتهللرت نتللائج الدراسللة أن تقنيللات االتصللال 7105جزئيللا مللع دراسللة )بللدور، 

الحدتشللة علللى الللرغم مللن إحجابياتهللا، فللإن لهللا كشيللرا مللن اآلثللار السلللبية علللى األسللرة 
تماعية ألفراد والتي من أهمها فتور العالقات العادكية األسرية، والعزلة النفسية واالج

األسلرة بسلب  تراجلع التواصلل فيملا بيللنهم، وضلةح العالقلات االجتماعيلة  مملا تهللدد 
تماسك األسرة واستقرارها األمر الل ي تلؤدي اللى تفككهلا وتراجلع دورهلا فلي المجتملع. 

شللارت أن مواقللع التواصللل التللي أ( 7113حسللن )والتقللت نتللائج الدراسللة مللع دراسللة 
أنهم المرجلع األول بلصلدقاء اإلنترنلت ألة الدراسلة نلعي راعتبااالجتماعي أسهمت في 

) ,Palmer) بلالمير تما توافقت النتائج ملع دراسلة .لهم في حال حدو  مشكلة لهم
أن مللن اآلثللار السلللبية السللتخدام وسللائل التواصللل االجتمللاعي التللي أوضللحت  2018

قللد تللؤدي الللى تانللت اإلحبللا  واالتتئللال، والعزلللة االجتماعيللة للللزوج والزوجللة والتللي 
أشللارت  التللي (Saida, 2017تمللا توافقللت النتللائج مللع دراسللة سللاتدا ) االنفصللال.

نتائج ه ه الدراسة إلى أن استخدام مواقع الشبكات االجتماعية للا تلأثير سللبي كبيلر 
نتللللائج دراسللللة دتنلللليس . وتتوافللللق النتللللائج مللللع وانهيارهللللاعلللللى العالقللللات األسللللرية 

(Denise, 2016) لمفللر  لوسللائل التواصللل االجتمللاعي لللا تللأثير أن االسللتخدام ا
سلللبي علللى دور األل واألم فللي األسللرة وتقلللل مللن مسللتوي التفللاعالت بيللنهم وبللين 

( أن هنللاك McGrath, 2012) ميللك كراتلل  كمللا بينللت دراسللة األبنللاء فللي األسللرة.
 تأثير سلبي للوسائل التكنولوجية الحدتشة على التفاعلل االجتملاعي بلين أفلراد األسلرة،
وأن ه ه المواقع عملت على زيادة المشلاتل األسلرية والعزللة االجتماعيلة وبصخصلة 

، وأدت Kildare Irelandفلي إترلنلدا  حياة األبناء دابل األسلرة فلي مقادعلة كيللدتر
إلى ضةح التزام األسرة بأداء الواجبات االجتماعية، وانتشار النمل السلبي بلين أفلراد 

ة في االتصلال فإنلا حمكلن تفسلير اآلثلار السللبية لمواقلع ووفق النظرية البنائياألسر. 
التواصل االجتماعي بسب  أنها جعلت عالقة أفراد األسرة أتشر تواصال  مع األصلدقاء 
والمعارف، وتبعا ل لك فإن أفراد األسرة حستخدمون مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق 
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ملا أدي إللى تضلاءل وتلائح رغباتهم المختلفة في التواصل االجتماعي مع اآلبرين م
األسرة االجتماعية واالقتصادحة والتربوية اتجاه أفرادها في تل التواجلد الكبيلر لوسلائل 

، ومللا نللتج عللن  لللك مللن تراجللع لللدورها كناقلللة للقلليم والمعللاتير  التواصللل االجتمللاعي
 . االجتماعية دورها كمرجةية أساسية في التنشئة  وانحساروالمعارف 

النتائج المتعلقة بمظلاهر التفكلك األسلري األتشلر انتشلارا للدي األسلرة الكويتيلة : اشارت رابعاب 
والمرتبطللة باسللتخدام وسللائل التواصللل االجتمللاعي مللن وجهللة نظللر األسللر فللي دولللة 

وتتوافللق هلل ه الكويلت. أن المسللتوي العلام لهلل ه المظللاهر قلد جللاءت بمسللتوي مرتفلع. 
نتائجهلللا أن لمواقلللع التواصلللل  ( التلللي أتهلللرت7101النتلللائج ملللع دراسلللة )التيملللة، 

االجتماعي اللدور الكبيلر فلي حلدو  التفكلك األسلري والل ي ملن أهلم مظلاهره اإلدملان 
والتعاملل الللدائم مللع وسللائل التواصلل االجتمللاعي، واللل ي حقلللل ملن فللر  الحللوار بللين 

( 7100بلن عبلود، وبينلت نتلائج دراسلة ) أفراد األسرة، ويعزلهم عن بعضهم اللبعض.
يرات سللبية عللى افلراد األسلر، وأن ملن أهمهلا قضلاء معظلم أوقلات أفلراد أن هناك تلأث

وانتشلللار نملللل األسلللرة عبلللر مواقلللع التواصلللل، وضلللةح التوافلللق واالنسلللجام بيلللنهم، 
وتبعلاب للمفلاييم التلي تطرحهلا  .االستهالك السلبي للمأتوالت الجاهزة بين أفلراد األسلرة

ر بعلض الظلواهر السللبية المرتبطلة نظرية التفكك االجتماعي فإنا حمكن تفسير انتشلا
نلا حمكلن التوقلع أبانتشار استخدام مواقع التواصل االجتماعي في المجتمع الكويتي، و 

بوجود عالقة دردحة بين زيادة انتشار معدالت التفكك األسري وكشافلة اسلتخدام مواقلع 
ور نللالتواصللل االجتمللاعي لللدي األسللر الكويتيللة. وتوافقللت النتللائج مللع نتللائج دراسللة )

( والتللي بحشللت فللي الفللر  والتحللدحات لشللبكات التواصللل االجتمللاعي .710الهللدي، 
والعالقات االجتماعية، وأوضحت نتائج ه ه الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعي قد 
فرضللت تحللدحات جدتللدة علللى األسللرة فللي الجزائللر، ومللن أهمهللا زيللادة حللاالت العنللح 

أبللرز مظللاهر التفكللك األسللري. وأتهللرت األسللري، والخالفللات الزوجيللة والتللي تعللد مللن 
( أن مللن أهللم المظللاهر المترتبللة علللى األسللرة األردنيللة مللن .710)هللالالت، نتللائج 

اسلللتخدام الوسلللائل التكنولوجيلللة المتمشللللة فلللي )الكللليس بلللوك، الهلللاتح الخللللوي( فلللي 
عمليات االتصال والتواصل االجتماعي في األسرة تتمشل في حدو  فجوة في العالقات 

عية بين الشبال واآلباء واألمهات دابل األسرة األردنيلة، ورفلع نسلبة الطلال  االجتما
في األسرة األردنية، وتعزيز قليم العنلح للدي األفلراد فلي األسلرة األردنيلة. كملا توافقلت 

( التللي أتهللرت أن مللن مظللاهر تللأثير 7107هل ه النتللائج مللع دراسللة )جعفللر ومسللم، 
سلرة تتمشلل فلي ضلةح التواصلل االجتملاعي مواقع التواصلل االجتملاعي عللى أفلراد األ

بللين أفللراد األسللرة، وعللدم مشللاركة أفللراد األسللرة بمللا تللتم االدللالع عليللا فللي اإلنترنللت، 
 والتقلت النتلائج ملع دراسلةوعدم قضاء وقت مع األسرة توازي وقلت تصلفح اإلنترنلت. 
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سللري الشللعور األالتللي أتهللرت أن مللن مظللاهر التفكللك  )Palmer, 2018) بللالمير
حللدة، والقلللق، وعللدم الرضللا عللن الحيللاة، وسللرعة الغضلل ، وانخفللاا فللي جللودة بالو 

وكلل لك بللين الللزوجين.  واالنفصللالالحيللاة وعللدم الشقللة وضللةح فللي العالقللات األسللرية 
أتهلرت  التلي )Gehan et al, 2016) توافقت النتائج ملع دراسلة جيهلان و بلرون 

ام أفلراد األسلرة بالقضلاحا أن مظاهر التفكك األسري في األسرة المصرية هو علدم اهتمل
  عالقات غير مشروعة على االنترنت. ةوالمشاتل التي تواجا األبناء، وممارس

: أتهلللرت نتلللائج الدراسلللة وجلللود عالقللة ارتبلللا  دردحلللة و ات دالللللة إحصلللائية عنلللد بامسللاب 
بللين اآلثللار السلللبية المترتبلة مللن اسللتخدام مواقللع التواصللل   (0.01)مسلتوي داللللة 
. وتوافقلت النتلائج "انتشار مظاهر التفكلك األسلري للدي األسلرة الكويتيلةاالجتماعي" و"

( والتللي أتهللرت وجللود عالقللة سلللبية لمواقللع .710نللور الهللدي، مللع نتللائج دراسللة )
وعللى مسلتوي  األفلراد،التواصل االجتملاعي عللى العالقلات االجتماعيلة عللى مسلتوي 

ة دور التكنولوجيا والمتمشلة ( أهمي.710هالالت، )نتائج وأشارت  العالقات األسرية.
في استخدام "الهاتح الخلوي والكيس بلوك" فلي إحلدا  الصلراع القيملي للدي الشلبال 

( 7109توافقت نتلائج الدراسلة الحاليلة ملع دراسلة )عشملان،  وقد في األسرة األردنية.
لللى وجللود أثللر  و داللللا إحصللائية السللتخدام تقنيللات االتصللال الحدتشللة التللي أشللارت إ

وك، التللويتر، اليوتيللول( علللى القلليم االجتماعيللة مللن بللالل ضللةح التواصللل )الكيسللب
االجتمللاعي بللين جيللل اآلبللاء واألبنللاء. كمللا توافقللت هلل ه النتللائج مللع دراسللة )جعفللر 

( التللي أتهللرت وجللود أثللر سلللبي السللتخدام اإلنترنللت علللى العالقللات 7107ومسلللم، 
كما توافقت النتائج مع اقية. األسرية دابل المنزل من وجهة نظر دلبة الجامعات العر 

التلي أشلارت نتللائج هل ه الدراسللة إللى أن اسللتخدام ) Saida, 2017دراسلة سلاتدا )
تلل لك  مواقلع التواصلل االجتمللاعي تلرتبل بعالقللة دردحلة قويللة بتفكلك العالقللة األسلرية.

أتهلرت  التلي )Gehan et al, 2016) توافقت النتائج ملع دراسلة جيهلان و بلرون 
ائية عكسللية بللين مسللتوي اسللتخدام االبنللاء المللراهقين فللي األسللر وجللود عالقللة إحصلل

والتفاعللل االجتمللاعي مللع الوالللدتن فللي األسللرة، وان زيللادة عللدد سللاعات االسللتخدام 
لمواقع التواصل االجتملاعي عللى االنترنلت ملن قبلل أفلراد األسلر حسلب  انخفلاا فلي 

 جودة العالقات األسرية. 
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 :التوصيات 5.5
 ج الدراسة، فقد تم صياغة التوصيات التالية:بناءب على نتائ

وضع سياسات رقابية واضحة من قبل الجهات الرسمية في الدوللة إلحجلاد وسلائل  (0
فاعللة للتقليللل ملن اآلثللار السلللبية المترتبلة مللن مواقللع التواصلل االجتمللاعي علللى 

 األسرة، وعمل حظر على المواقع المشبوهة مجهولة المصدر.
سللواء وانخللرا  الوالللدتن بهللا  أبنائهللاأوقللات الفللرا  لللدي  إشللغالب اهتمللام األسللرة (7

أو ملللن بلللالل عملللل الزيلللارات التدريبيلللة، أو الرياضلللية، التعليميلللة، أو بلللالبرامج 
 .األسرية لألقارل واألصدقاء 

العمل عللى تعزيلز دور األسلرة وتأصليل دورهلا األساسلي فلي المجتملع فلي عمليلة  (9
التنشللئة السللليمة لألبنللاء، والتركيللز علللى التوعيللة والتوجيللا والتشقيللف والمراقبللة و 

 العوامل المؤدحة للتفكك األسري والعمل على معالجتها. 
االلكترونلي عبلر شلبكات التواصلل االجتملاعي فلي نشلر ثقافلة تفعيل دور االعلالم  (5

ملن اسلتخدام مواقلع  المترتبلةالمخادر وفي التوعية ب الحوار األسري في المجتمع
 .ا السلبية على األسرةو ثاره التواصل االجتماعي

 لللألزواجعقللد دورات إرشللادحة  المؤسسللات المجتمةيللة  ات العالقللة باألسللرةتبنللي  (.
سلللتخدام مواقلللع للحلللد والوقاحلللة ملللن اآلثللار السللللبية الاالسللرة  هلللم فللليلتعزيللز دور 

 التواصل االجتماعي.
مواقللع اسللتخدام  اآلثللار المترتبللة عللنحللول  الميدانيللة إجللراء المزيللد مللن الدراسللات (.

والتركيلللز عللللى متغيلللرات جدتلللدة للللم تشلللملها ، عللللى األسلللرةواصلللل االجتملللاعي الت
 .الدراسة
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية-أ

( اآلثار السلبية لتقنيلات االتصلال الحدتشلة عللى األسلرة المسللمة 0266بدور، حنان علي )
معلة ودور المرأة في توعيتها باستخداماتها اآلمنلة، قسلم الدراسلات اإلسلالمية، جا

 حائل، المملكة العربية السعودحة.
دراسلة -( التفكك األسري وعالقتا بارتكال جرائم المخلدرات0228البدتوي، فؤاد عبد الكريم )

وصكية على النزالء فلي سلجون منطقلة الجلوف، دراسلة ماجسلتير غيلر منشلورة، 
 جامعة ناحف للعلوم األمنية، الرياا، المملكة العربية السعودحة.

( استخدام وسلائل التواصلل االجتملاعي وتأثيرهلا عللى األسلرة، 0266م محمد )البكار، عاص
( جامعللة 6(، العللدد )66دراسللة اجتماعيللة ميدانيللة، مجلللة كليللة اآلدال، المجلللد )

 القاهرة، القاهرة، مصر.
دراسلة -( تأثير مواقع التواصل االجتماعي عللى االتصلال األسلري 0266بن عبود، نسرين )

ن أسر مدتنة عين البيضاء، رسالة ماجستير غفير منشورة، ميدانية على عينة م
 جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر.

فلي تنميلة القلدوة « األسلرة والمدرسلة واإلعلالم» دور وسلائل التربيلة( 0262التركي، علي )
نشلللرت فلللي جريلللدة اللللراي الكويتيلللة عللللى الموقلللع  ميدانيلللة،، دراسلللة للللدي األبنلللاء
  https://www.alraimedia.com/Home/Detailsاإللكتروني:

دور وسللائل ومواقللع التواصللل االجتمللاعي فللي حللدو  التفكللك ( 0266التيمللة،  ثللار وائللل ) 
، دراسة ماجستير لدراسات العليامن وجهة نظر دلبة ا األسري بين األسر األردنية

 غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن.
 األسللللري التفكلللك  يفللل اإلنترنللللتأثلللر اسلللتخدام  (7107جعفلللر، ضلللمياء ومسللللم، سللللعاد )

العراقيللللة، بحلللل  محكللللم، مجلللللة  الجامعللللاتدراسللللة مسللللحية لطلبللللة  واالجتمللللاعي
تنصلللرية، ، الجامعلللة المس061 -066المستنصلللرية للدراسلللات العربيلللة،     

 بغداد، العرا .
( أثلللر شلللبكات العالقلللات االجتماعيلللة والتفاعليلللة باإلنترنلللت 7113أشلللرف جلللالل ) ،حسلللن

ورسلللائل الفضلللائيات عللللى العالقلللات االجتماعيلللة واالتصلللالية لألسلللرة المصلللرية 
: دراسة تشخيصية مقارنة على الشبال وأوليلاء األملور فلي ضلوء ملدبل والقطرية

ى أعمللال مللؤتمر كليللة اإلعللالم، جامعللة القللاهرة وهللو اإلعللالم البللدتل، مقدمللة إللل

https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=15e5b903-08c1-4d85-ba47-7f3b60e5dee4
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15-"األسرة واإلعلالم وتحلدحات العصلر"، والل ي عقلد فلي الفتلرة ملا بلين  بعنوان:
 .7113فبراتر  17

 عبللد تمللال: ترجمللة اإلعللالم، وسللائل ( نظريللات7115وروكيللتش سللاندرا ) ملفللين دحفليللر،
 .مصر القاهرة، الخامسة، ةالطبع الشقافية، لالستشمارات الدولية الدار الرؤوف،

( بعلض السلمات الشخصلية والدحموغرافيلة المنبئلة بالخيانلة .710ربيع، يبة بهي اللدتن )
 الزوجية عبر االنترنت، رابل األبصائيين النفسيين المصرية، القاهرة، مصر.

( بعنللوان "أثللر اسللتخدام شللبكات التواصللل االجتمللاعي فللي 0268الرشلليدي، حبللال عيللاا )
(، العلدد 66ياسية لدي الشبال الكويتي، مجلة كلية التربيلة، المجللد )التنشئة الس

 (، جامعة أسيو ، مصر.6)
( أثر استخدام شلبكات التواصلل اإللكترونيلة عللى العالقلات 0262الشهري، حنان شعشوع )

االجتماعيللة: فيسللبوك وتللويتر أنمو جللا، رسللالة ماجسللتير غيللر منشللورة، جامعللة 
 مملكة العربية السعودحة.الملك عبد العزيز، جدة، ال

( أثر استخدام االنترنت في التفكلك األسلري واالجتملاعي، مجللة 7107عبد االلا، ضيماء )
، .79-705،     93المستنصللللرية للدراسللللات العربيلللللة والدوليللللة، العلللللدد 

 الجامعة المستنصرية، العرا .
نشلللر، ، دار سلللحال لل9(. األسلللرة ومشلللكالت األبنلللاء،  7107عبلللد المعطلللي، حسلللن، )

 ، مصر.القاهرة

(. أثر استخدام تقنية االتصال الحدتشة على القيم االجتماعية من 7109عشمان، فادمة. )
بللالل التواصللل االجتمللاعي بللين جيللل األبنللاء واآلبللاء، مجلللة كليللة التربيللة، العللدد 

 .األزهر، مصرجامعة ، ، الجزء الشاني0.5
ملل، عملان: دار اليلازوري العلميلة ملدبل متكا -(. نظريلات االتصلال0262العال ، بشلير )

 للنشر والتوزيع.

( أثر استخدام اإلنترنت على العالقات األسرية بين أفراد 0226العويضي، إلهام بنت فريج )
رسلالة ماجسلتير غيلر منشلورة، جامعلة المللك األسرة السعودحة في محافظة جدة، 

 عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودحة.
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( التفكللك األسللري وأثللره علللى الفللرد والمجتمللع، مقللدم لنللدوة 0262حمللد )القضللاة، محمللد أ
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 .م0266/ابريل 62-6بتاريخ 
والتوزيلع، ( نظريات علم الجريمة، دار وائل للطباعلة والنشلر 7109الوريكات، عاتد عواد )

 عمان، األردن.
التقنيللات الحدتشللة فوائللد وأضللرار دراسللة للتللأثيرات السلللبية علللى  (0221) اليوسللح، شللعاع

السادسلللة  ، السلللنة660، العلللدد6صلللحة الفلللرد، سلسللللة كتلللال األملللة، قطلللر،  
 .  الدوحة، قطر والعشرون،

 



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 681مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -602- 

المراجع األجنبية -ل  
Charlton. P John )2012) Factor of analytic Investigation Of 

Computer Addiction And Engagement, British J. of 
Psychology, 93(3) 329-341.  

Gehan E., Nabawy  M.,  Gawhara G., (2016) The Relationship 
Between Use of Technology and Parent Adolescents Social 
Relationship, Journal of Education and Practice. 
www.iiste.org (Online) Vol.7, No.14, 2016.   

Loges . W. E.  (1994) Perception of Threat And Media System 
Dependency Relations” , In Communication Research , 
(Vol. 21 , 75.1 , 1994) p.6. 

McGrath, Siobhan (2012) The Impact Of New Media 
Technologies On Social Interaction At Houshold, 
Unpublished Master Theses, National University of Ireland 
Maynooth, Ireland. 

Ogburn, William (1957) Technology ans Social Changes, Applton 
Crofts, INC, New York, USA. 

Palmer, Spencer Christensen  (2018) Social Media Use and Its 
Impact on Relationships and Emotions,  Unpuplishws 
thesis submitted to the faculty of Brigham Young 
University in partial fulfillment of the requirements for the 
degree of Master of Arts, Brigham Young University. 

 Saida Sultana (2017) Social Networking Sites (SNS) and Family 
Relationship: A Study on Youths of Dhaka City, Journal 
Of Humanities And Social Science, Volume 22, Issue 4, 
Ver. II (April. 2017) PP 46-52, www.iosrjournals.org 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.iosrjournals.org/

