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 اإلطار العام للدراسة

مقدمة:

شهدت وسائل اإلعالم بصفة عامة تطورات هائلة، وقفزات تكنولوجية واسعة يف 
الشبكة  ظهور  القفزات  هذه  رأس  وعىل  املعلومات،  وتبادل  االتصال  وسائل  جمال 
الدولية لالتصاالت واملعلومات »اإلنرتنت«، األمر الذي هدد سلطة وسائل اإلعالم 
العالية،  والرسعة  النشطة،  بالتفاعلية  اجلديدة  اإلعالم  وسائل  لتميز  نظًرا  التقليدية؛ 

والسهولة املتناهية يف مجع البيانات واملعلومات.
كام ظهرت تبًعا لذلك مواقع التواصل االجتامعي، والتي تعد وسيًطا مفضاًل للتواصل 
سيام  ال  املجتمع،  ألفراد  بديلة  حياة  مثلت  حتى  واملعارف؛  واألهل  األصدقاء  مع 

األطفال واملراهقني.
وال شك أن هلذه الوسائل فوائد كثرية، خاصًة يف جمال املعلومات والرتفيه، ولكن هذه 
الفوائد ليست خالصة، بل يشوهبا كثري من املضار والسلبيات عىل املراهقني واألطفال 
عىل وجه اخلصوص، إذ إن مصادر املعلومات والربامج غالًبا ما تأيت من بيئات خمتلفة 

ثقافة وأخالًقا.
فعامل اإلنرتنت، السيام مواقع التواصل االجتامعي، رغم مزاياه العديدة، إال إنه حمفوف 
ومتاسكها  األرسة  كيان  وأيًضا  واملراهقني،  األطفال  متس  والتي  املحدقة  باملخاطر 

والقدرة عىل التواصل بني أفرادها، من جهة، ومع املجتمع من ناحية أخرى.
فالطفل أو املراهق، غالًبا، ما يقع فريسة ملا يتلقى عرب هذه الوسائل من ثقافات وقيم 
إىل  يؤدي مستقباًل  ما  بيئته وجممعته، وقد تصبغه بصبغتها؛  تتفق مع  وعادات قد ال 
وجود تنافر يف األفكار بني أفراد األرسة، وعدم اتفاق يف املبادئ، وهو ما يعني تفكك 

الروابط واللحمة األرسية.
لذا فإن التحدي الرئيس الذي يواجهنا هو كيفية محاية األطفال واملراهقني وتوعيتهم 
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بمخاطر مواقع التواصل االجتامعي مثل: تعرضهم النتهاك اخلصوصية، واإلباحية، 
واالبتزاز، والتشهري، واالستغالل اجلنيس، والعنف االلكرتوين، وغريه..

ويرى الباحث أننا أمام ظاهرة باتت تشكل خطًرا أرسًيا وجمتمعًيا، خاصة فيام يتعلق 
بالرتابط بني أفراد األرسة الواحدة، الذي أصبح مهدًدا باالنقطاع، وهو ما ينذر بخطر 

داهم عىل الطفل ذاته، وعىل األرسة كلها.

أواًل: مشكلة الدراسة

االجتامعي  التواصل  مواقع  بني  التفاعلية  العالقة  لقوة  الباحث  مالحظة  ضوء  يف 
كيان  عىل  ذلك  وانعكاس  السعودية،  العربية  اململكة  داخل  واملراهقني  واألطفال 

األرسة وروابطها فإن املشكلة البحثية يمكن بلورهتا وحتديدها عىل النحو التايل:
 دوافع استخدام األطفال املراهقني لوسائل التواصل االجتامعي، وتأثري ذلك عىل 

عالقتهم األرسية.
 قياس مدي استخدام األطفال واملراهقني لوسائل التواصل االجتامعي، ومدى تأثري 

ذلك عىل عالقتهم األرسية.
األطفال  عالقة  عىل  االجتامعي  التواصل  وسائل  حتدثها  التي  السلبية  التأثريات   

واملراهقني بأرسهم نتيجة االستخدام املستمر واملرتاكم هلذه الوسائل.

ثانًيا: أهداف الدراسة

 التعرف عىل أكثر وسائل التواصل االجتامعي التي يستخدمها األطفال واملراهقون.
 التعرف عىل معدل استخدام األطفال واملراهقني ملواقع التواصل االجتامعي.

ملواقع  واملراهقني  األطفال  استخدام  عن  النامجة  السلبية  التأثريات  عىل  التعرف   
التواصل االجتامعي.

 التعرف عىل أسباب حدوث تلك التأثريات الضارة الستخدام األطفال واملراهقني 
ملواقع التواصل االجتامعي.
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 التعرف عىل طبيعة العالقات السائدة داخل األرسة التي تضم األطفال واملراهقني 
مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي.

 عرض أهم املعايري واملامرسات التي تويص هبا املنظامت الدولية لالستخدام اآلمن 
ملواقع التواصل االجتامعي لالستفادة منها داخل الواقع االجتامعي.

 حتديد درجة االنفصام التي قد تنتج عن االندماج التام بني الطفل وهذه الوسائل 
وانعكاس ذلك عىل الروابط األرسية.

 قياس تأثري عنارص اإلبراز التي تستخدمها وسائل التواصل االجتامعي عىل درجة 
انتباه الطفل وتركيزه عىل البيئة املحيطة.

ثالًثا: أهمية الدراسة

وذلك  تطبيقية،  وأمهية  علمية  أمهية  رئيسني:  قسمني  إىل  الدراسة  هذه  أمهية  تنقسم 
النحو التايل:

1. أهمية علمية:

التواصل االجتامعي   دراسة أنامط ودوافع استخدامات األطفال واملراهقني ملواقع 
وعالقاهتم األرسية.

داخل  واملراهقني،  األطفال  وهي  البحث،  يدرسها  التي  العمرية  الرشائح  أمهية   
هذه  باعتبار  عليهم  احلادثة  االتصالية  الثورة  أثر  وتتبع  السعودية،  العربية  اململكة 

الرشائح األكثر استخداًما ملواقع التواصل االجتامعي.
اململكة  داخل  واملراهقني  األطفال  استخدام  ظاهرة  حول  النفسية  األدبيات  إثراء   

العربية السعودية لوسائل التواصل االجتامعي، وتأثري ذلك عىل عالقاهتم األرسية.

2. أهمية تطبيقية:

وسائل  استخدام  عىل  املدمنني  واملراهقني  األطفال  هتدد  التي  باملخاطر  التعريف   
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التواصل االجتامعي.
األطفال  ولدى  األرسي،  املستوى  وعىل  السعودي،  املجتمع  لدى  الوعي  نرش   
واملراهقني أنفسهم، بأمهية االستخدام الرشيد لوسائل اإلعالم اجلديدة، وعىل رأسها 

مواقع التواصل االجتامعي، وبيان آثارها السلبية.
 حفز كافة األطراف املعنية باألطفال واملراهقني ومؤسسات التنشئة االجتامعية واجلهات 
من  تنجم  قد  التي  االجتامعية  املشكالت  مواجهة  يف  بدورهم  االضطالع  يف  احلكومية 

االستخدام غري الرشيد، من قبل األطفال واملراهقني، ملواقع التواصل االجتامعي.

رابًعا: تساؤالت الدراسة

- ما درجة اعتامد األطفال واملراهقني عىل مواقع التواصل االجتامعي يف التواصل؟
- ما مدى استخدام األطفال واملراهقني ملواقع التواصل االجتامعي؟

- ما العوامل الديمواغرفية املؤثرة يف استخدام األطفال واملراهقني ملواقع التواصل 
االجتامعي؟

- ما أمهية مواقع التواصل االجتامعي يف حياة األطفال واملراهقني؟
- ما وسائل التواصل االجتامعي األكثر استخداًما، لدى األطفال واملراهقني؟

- ما درجة ثقة املراهقني واألطفال يف وسائل التواصل االجتامعي؟
التواصل  وسائل  يف  واملراهقون  األطفال  هلا  يتعرض  التي  املوضوعات  أبرز  ما   -

االجتامعي؟

خامًسا: متغيرات الدراسة

توجد عدة متغريات يف الدراسة، وهي عىل النحو التايل:
1. المتغير المستقل: 

يتمثل املتغري املستقل يف استخدام األطفال واملراهقني- حمل الدراسة- مواقع التواصل 
االجتامعي.
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2. المتغيرات الوسيطة:

 تشمل املتغريات الوسيطة عدًدا من العنارص التي قد تؤثر يف استخدام املراهقني ملواقع 
التواصل االجتامعي وأنامط االتصال السائد يف أرسة املستخدم، وهي:

 الفئة العمرية لألطفال واملراهقني )املرحلة اإلعدادية – املرحلة الثانوية(.
 نوع املراهق )ذكر - أنثي(.

 نوع التعليم )حكومي - خاص(.
 املستوي االقتصادي واالجتامعي.

3. المتغير التابع:

تأثري استخدام مواقع التواصل االجتامعي عىل العالقات األرسية لألطفال واملراهقني.

سادًسا: منهج الدراسة

الظاهرة، وسوف  تستهدف وصف  التي  الوصفية  الدراسات  الدراسة من  تعد هذه 
ملواقع  املستخدمني  واملراهقني  لألطفال  امليداين  املسح  منهج  عىل  الباحث  يعتمد 

التواصل االجتامعي.
وسلوكهم  األفراد  حالة  عن  البيانات  بجمع  اخلاصة  األشكال  أحد  املسح  ويعد 
وإدراكهم ومشاعرهم واجتاهاهتم، )عبد احلميد، 2٠٠٠م، ص١58( وذلك بوصف 
عن  كافية  بيانات  مجع  يتضمن  منظم  علمي  جهد  خالل  من  الدراسة  حمل  الظاهرة 
املوضوع أو الظاهرة خالل فرتة زمنية معينة وسياق مكاين للوصول إىل إجابات حول 

التساؤالت والفروض التي تثريها الدراسة. )عبدالعزيز، 2٠١١م، ص37(
1. جمتمع الدراسة: يشمل جمتمع الدراسة األطفال واملراهقني السعوديني ممن ينتمون 

للمرحلة العمرية التي تبدأ من ١2 سنة وحتى ١6 سنة.
2. عينة الدراسة: اعتمد الباحث عىل عينة عمدية قوامها )65٠( فرًدا من األطفال 
واملراهقني الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتامعي أو يعتمدون عليها كمصدر 
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من مصادر معلوماهتم اليومية أو وسيلة ترفيهيه يشغلون هبا أوقات فراغهم، حيث تم 
استبعاد )7( استبانات لعدم اكتامهلا، ليصبح العدد النهائي )6٤3( استبانة... وذلك 

خلدمة أغراض البحث العلمية.
3. أداة مجع البيانات:

 استامرة استبيان: حيث تم تصميم استبيان وصياغة أسئلته عىل نحو متتابع ومنطقي 
يسهل عىل أفراد العينة فهمها واإلجابة عليها، هذا وقد قام الباحث بصياغتها وفقا 

لعدد من املحاور، هي:
- عادات التعرض وأنامطه.

- دوافع التعرض لوسائل التواصل االجتامعي وإشباعاته.
- جماالت استخدام األطفال واملراهقني لوسائل التواصل االجتامعي.

- آراؤهم بشأن إجيابيات استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف عالقاهتم األرسية 
وسلبياته. 

عن  الالزمة  واملعلومات  البيانات  ورصد  مجع  خالل  من  وذلك  املالحظة:  أداة   
التي  العامة  اخلصائص  حول  املعلومات  ومجع  ناحية،  من  النظرية  الدراسة  جوانب 
تتسم هبا وسائل التواصل االجتامعي اجلديد من ناحية أخري وتأثريها عىل األطفال 

واملراهقني وعىل عالقاهتم األرسية.
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اإلطار النظري للدراسة

اإلعالم«،   وسائل  عىل  االعتامد  »نظرية  فروض  بعض  عىل  الدراسة  هذه  ستعتمد 
وكذلك »فروض مدخل االستخدامات واإلشباعات« بام خيدم أهداف البحث، وفيام 

ييل تعريف هبام وكيفية توظيفهام يف البحث:

أوال: نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم

تستند الفكرة األساسية لنظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم إىل أن اعتامد األفراد عىل 
وسائل اإلعالم ال يتم بمعزل عن تأثري املجتمع الذي يعيش الفرد داخله، وإن قدرة 
وسائل اإلعالم عىل التأثري تزداد عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف نقل املعلومات 

بشكل متميز ومستمر. )اجلبور، 2٠١٠م، ص١٤(.
ويتمثل الفرض الرئيس لنظرية االعتامد يف قيام الفرد باالعتامد عىل وسائل اإلعالم 
يف  مهاًم  دوًرا  الوسيلة  لعبت  وكلام  الوسيلة،  استخدام  خالل  من  احتياجاته  إلشباع 
حياة األشخاص زاد تأثريها وأصبح دورها أكثر أمهية ومركزية؛ وبذلك تنشأ العالقة 
بني شدة االعتامد ودرجة تأثري الوسيلة لدى األشخاص وتقل درجة اعتامده عىل النظام 
اإلعالمي يف حالة وجود قنوات بديلة للمعلومات. )حجاب، ١٠١٠م، ص3٠3(.

ويفرتض من وسائل االتصال أهنا حتقق قدًرا كبرًيا من التأثريات السلوكية والعاطفية 
واملعرفية واحتامل زيادة هذه التأثريات يكرب عندما متد نظم وسائل االتصال األفراد 

بخدماهتا وتوصل إليهم معلومات رئيسة وفريدة. )درويش، 2٠١2م، ص١85(.

 ويشرتط للنظرية رشطان إلحداث اعتامد متبادل بني اجلمهور ووسائل اإلعالم:
 حتقيق وسائل اإلعالم وظائف مهمة للمجتمع يزيد بذلك اعتامد املجتمع عليها.

 ارتفاع حدة الرصاع يف احلروب والتغيري السيايس أو االقتصادي أو االجتامعي يؤثر 
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عىل درجة اعتامد الفرد عىل وسائل اإلعالم نتيجة الظروف التي أوجدها الرصاع.
نظرية االستخدامات واإلشباعات يف  تتداخل مع  نظرية االعتامد  أن  القول  ويمكن 
لتحقيق حاجاته وللحصول عىل  يعتمد عىل معلومات وسائل اإلعالم  أن اجلمهور 
معلومات معينة، وتتداخل مع نظرية الغرس الثقايف يف أن كاًل منهام يسعى إىل تكوين 
اآلراء واالجتاهات من خالل مداومة اجلمهور عىل متابعة وسائل اإلعالم، ومن ثم 
تؤثر وسائل اإلعالم يف جمرى تطور البرش لوجود عالقة سببية بني التعرض لوسائل 
اإلعالم والسلوك البرشي وأن آثار هذه الوسائل عديدة وخمتلفة الشدة، وقد تكون 
قصرية األمد أو طويلة األمد، ظاهرة أو مسترتة، قوية أم ضعيفة، ويمكن أن تؤثر يف 

اآلراء أو القيم ومستوى املعلومات واملهارات والذوق والسلوك.

Uses and Gratifications: ثانيا: مدخل االستخدامات واإلشباعات

تعود جذور نظرية االستخدامات واإلشباعات Uses & Gratifications إىل منتصف 
القرن العرشين، كام تم تطويرها يف الستينيات والسبعينيات. وتأيت  األربعينيات من 
بفاعلية  تنادي  املحدود لوسائل اإلعالم، وهي  التأثري  لنظريات  النظرية كبديل  هذه 
واملضمون  الوسيلة  اختيار  من  يمكنه  الذي    active audience اجلمهور  ونشاط 
والوقت الذي يريده ويتناسب مع رغباته ودوافعه، وقد خلص كل من »بلملر وكاتز« 

األسس التي بنيت عليها هذه النظرية:
)Blunde، 1974، p43(

األسس االجتامعية والنفسية للمتلقي، وهي مبنية عىل االحتياجات التي تولد توقعات 
من وسائل اإلعالم أو غريها من املصادر والتي تقود إىل أنامط خمتلفة من التعرض هلذه 
نتائج أخرى ربام ال تكون مرغوبة،  لتلك احلاجات وإىل  الوسائل، تؤدي إىل إشباع 
وبالتايل فإن دخول وسيلة إعالمية أو اتصالية جديدة يؤثر بال شك عىل استخدامات 
الباحثني  اهتامم  اجلديدة  الوسائل  هذه  تستدعي  ما  وعادة  سبقتها،  التي  الوسائل 
املجتمع، وتوجد  معينة من  أو رشائح  الناس عامة  اجلديدة عىل  الوسيلة  تأثر  ملعرفة 



- 13 - 

استخدام األطفال والمراهقين لمواقع التواصل االجتماعي وتأثيره على عالقاتهم األسرية

يف أدبيات اإلعالم عدد من الدراسات الكالسيكية التي تصب يف هذا اإلطار، وأول 
Payne Fund التي متت يف هناية عقد  هذه الدراسات ما يعرف بدراسات بيني فند 
العرشينات من القرن املايض عن تأثري السينام التي كانت يف ذلك العهد وسيلة رئيسة 

عند الشباب. 
الباحث- أن دخول واستخدامات الكمبيوتر  ويرى باحثون آخرون -ويتفق معهم 
واإلنرتنت يعد أكثر تأثرًيا وأشد نفوًذا عىل املجتمع من دخول التلفزيون، بينام يرى 
البعض اآلخر أن تأثري هذه الوسائل اجلديدة ينبغي مقارنتها فقط بالثورة الصناعية أو 
اخرتاع الطباعة وليس بالتليفزيون، ويرتكز تأثري التلفزيون عىل التسلية والرتفيه بينام 
تأثري الكمبيوتر يمتد -باالضافة إىل ذلك- إىل املدرسة والعمل واألرسة والعالقات 

االقتصادية.
ويرى »كانز« أن منظور االستخدامات واإلشباعات يعتمد عىل مخسة فروض رئيسة 

هي:
)Breed، 1933، p76(

 اجلمهور أعضاء مشاركون وفاعلون يف عملية االتصال اجلامهريي، ويستخدموهنا 
لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاهتم.

 يعرب استخدام وسائل االتصال، عن احلاجات التي يدركها أعضاء اجلمهور.
 اجلمهور هو الذي خيتار الرسائل واملضمون الذي يشبع حاجاهتم.

متابعته، وبالتايل خيتارون  يودون  ملا  دائاًم حاجاهتم ودوافعهم  أفراد اجلمهور   حيدد 
الوسائل التي تشبع تلك احلاجات.

 معرفة املعايري الثقافية السائدة من خالل استخدامات اجلمهور لوسائل االتصال، 
وليس من خالل حمتوى الرسائل فقط.

 وحيقق منظور االستخدامات واإلشباعات ثالثة أهداف رئيسة هي: )عبداحلميد، 
)ب. ت، ص6١(.

 السعي إىل اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال.
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حيدث  الذي  والتفاعل  االتصال،  وسائل  من  معينة  لوسيلة  التعرض  دوافع  رشح   
نتيجة هذا التعرض.

 التأكيد عىل نتائج استخدام وسائل االتصال هبدف فهم عملية االتصال اجلامهريي.
األطفال  استفادة  كيفية  معرفة  يمكن  أنه  الباحث  يرى  األهداف  هذه  ضوء  وعىل   
دون  لوسيلة  بعضهم  تفضيل  وأسباب  االجتامعي،  التواصل  وسائل  من  واملراهقني 
أخرى، ومدى االستفادة من وسائل اإلعالم االجتامعي يف الناحية التعليمية والتثقيفية 
والرتفيهية، حيث متتلك شبكات التواصل قدًرا كبرًيا من املعلومات، فضاًل عن تنوع 

املضمون املقدم من خالهلا.

ثالًثا: الدراسات السابقة

العالقات  عىل  االجتامعي  التواصل  مواقع  تأثري  عاجلت  التي  الدراسات  تعددت 
نتيجة  نشأت  التي  واملخاطر  واملضار  واملراهقني  لألطفال  واالجتامعية  األرسية 

اإلفراط يف استخدام تكنولوجيا مواقع التواصل االجتامعي ومنها:
املراهقني  استخدام  عن   youmg soo shim (2007( شيم  سو  يونج  دراسة   
لإلنرتنت وتأثري ذلك عىل سلوك االتصال الشخيص، وما إذا كان استخدام اإلنرتنت 
يرتبط بنقص رغبة املراهقني يف االتصال الشخيص مع عائالهتم وأصدقائهم، وطبقت 
الدراسة عىل عينة قوامها ٤٠5 من طالب املرحلة الثانوية تراوحت أعامرهم ما بني 
عىل  سلبي  تأثري  له  اإلنرتنت  استخدام  أن  إىل  الدراسة  وأشارت  سنة.   ١8 إىل   ١٤

االتصال الشخيص داخل العائلة.
االجتامعي  اإلعالم  بوسائل  املراهقني  عالقة  حول   :(2008( عاشور  دراسة   
اجلديد، وقد استهدفت الدراسة التعرف عىل استخدامات املراهقني لوسائل اإلعالم 
قوامها  عينة  عىل  الدراسة  تطبيق  ثم  منها،  املتحققة  واإلشباعات  اجلديد  االجتامعي 
يف  اجلديد  االجتامعي  اإلعالم  وسائل  يستخدمون  الذين  املراهقني  من  مفردة   ٤٠٠
ريف وحرض مرص، وترتاوح أعامرهم بني ١2 و١8 سنة، وتوصلت الدراسة إىل عدد 
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النتائج أمهها أن املبحوثني يستخدمون وسائل اإلعالم االجتامعي اجلديد بنسبة  من 
)52%(، مقابل الذين يستخدمون الوسائل التقليدية بنسبة 25%، وجاء الفيس بوك 
الربيد  ثم   ،%25 اليوتيوب  يليها   ،%6٤ املراهقني  تفضيالت  من  األول  الرتتيب  يف 

اإللكرتوين بنسبة ١١%.
 دراسة جينفر )2010) »حول مدى استخدام التكنولوجيا احلديثة كأداة للتالعب 
انتشار »السيربية« كشكل من  بالعالقات االجتامعية وإيذاء اآلخرين وفحص مدى 
أشكال العنف واستكشاف دور الوساطة األبوية يف التغلب عىل العدوان السيربي، 
من  أكثر  ولفظي  جسدي  لعنف  يتعرضون  الذكور  املراهقني  أن  الدراسة  وأظهرت 
اإلناث، وأن إدمان مواقع التواصل االجتامعي يؤدي إىل ظهور العدوانية اإللكرتونية 

وشيوع العنف اللفظي.
السعودية  اجلامعات  وطالبات  طالب  استخدام  حول  )2011م)  العتيبي  دراسة   
لشبكة الفيس بوك، واستهدفت الدراسة التعرف عىل استخدامات طالب وطالبات 
تلك  ودوافع  استخداماهتم  أبرز  ورصد  بوك  الفيس  لشبكة  السعودية  اجلامعات 
االستخدامات، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها أن نسبة انتشار استخدام 
الفيس بوك بني طالب وطالبات اجلامعات السعودية بلغت 77%، وجاءت تأثريات 
األهل واألصدقاء يف التعرف عليه ودافع الطقوسية ومتضية الوقت يف مقدمة دوافعهم 
أن  النتائج  وأكدت  استخدامه،  من  املتحققة  واإلشباعات  بوك  الفيس  الستخدام 
وحجم  التأثري  حيث  من  األخرى  اإلعالمية  الوسائل  حتققه  مل  ما  حقق  بوك  الفيس 

االستخدام مقارنة بالوسائل اإلعالمية األخرى.
نحو  الشباب  اجتاهات  حول   (2012( الشباب  ألبحاث  الوطني  املركز  دراسة   
عىل  التعرف  الدراسة  استهدفت  وقد  االجتامعي،  التواصل  شبكات  استخدام 
نسبة  أن  تبني  حيث  االجتامعي،  التواصل  شبكات  استخدام  نحو  الشباب  اجتاهات 
ثم   ،)69.5( نسبتهم  وبلغت  غريها  من  أعىل  تعد   ،  »facebook« الـ  مستخدمي 
شبكة  عىل   netlog مستخدمو  وبلغ   ،)١8.5( بلغت  بنسبة   »twitter« مستخدمو 
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التواصل االجتامعي نسبة )7%( فقط، أما الشبكات األخرى فلم تتجاوز جمتمعة نسبة 
أن شباب  النتائج أمهها  إىل عدد من  الدراسة  العينة. وتوصلت  الـ )5%( من إمجايل 
الشباب يف  فئة  الفيس بوك، وأن  املرتبة 3١ عاملًيا من حيث استخدام  اململكة احتل 
املرحلة العمرية من ١8 إىل 3٤ سنة كانوا األكثر استخداًما لشبكة الفيس بوك، كام 
بينت الدراسة أن االطالع عىل كل جديد هو أحد أكثر الدوافع الستخدام شبكات 

التواصل االجتامعي، ثم تبادل األخبار واملعلومات، وتبادل اخلربات مع اآلخرين.
 دراسة الربجي )2015) حول استخدام شبكات التواصل االجتامعي عرب اإلنرتنت 
عىل العالقات االجتامعية لألرسة املرصية، والتي خلصت إىل وجود تأثريات سلبية 
عىل عالقة املبحوث من األبناء بأرسته بسبب تقليلها للحوار الشخيص التفاعيل بني 

األفراد.
 دراسة عبد الرؤف )2018) حول العالقة بني االستخدام املكثف لإلنرتنت ومعدل 
االنطواء لدى املراهقني، وما إذا كانوا املستخدمني أكثر انطوائية من غريهم. وأجريت 
الدراسة عىل عينة قوامها ٤٠٠ مبحوث. وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية 
دالة إحصائًيا بني االستخدام املكثف لإلنرتنت ومعدل االنطواء لدى عينة الدراسة 

وذلك عند مستوى داللة معنوية ٠،٠٠١.

تعليق الباحث عىل الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها: 
إمجاالً يمكن تلخيص املالحظات عىل الدراسات والبحوث السابقة يف النقاط التالية:
التواصل  ملواقع  املراهقني  استخدام  كيفية  دراسة  عىل  السابقة  الدراسات  ركزت   
مما  املراهقة  تتسم هبا مرحلة  التي  السامت واخلصائص  للعديد من  نظًرا  االجتامعي، 
من  كثري  يف  يعانون  األطفال  هؤالء  ألن  نظًرا  األبحاث،  من  للعديد  هدًفا  جيعلهم 
األحيان من اإلحباط واالكتئاب، وامليل نحو اكتشاف هذا العامل االفرتايض املتمثل 
الرتفيهية،  واألنشطة  االجتامعي  للتفاعل  كشبكات  االجتامعي  التواصل  مواقع  يف 
وهذه الدوافع التي أظهرهتا الدراسات السابقة جتعل األطفال واملراهقني هدًفا هلذه 
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الدراسات باملقارنة مع غريهم من املستويات العمرية األخرى.
دراسة  عىل  اهتاممها  اقترص  كثرهتا  من  الرغم  وعىل  احلديثة  العربية  الدراسات  أن   
الدراسات  معظم  إليها  توصلت  التي  النتائج  أن  من  الرغم  عىل  فقط،  اجلمهور 
والبحوث السابقة أثبتت أن األرس العربية مل تستفد حتى اآلن من إمكانيات شبكات 

التواصل والتوظيف اجليد لإلعالم اجلديد يف التنشئة السليمة لألطفال. 
شبكات  تطبيقات  من  االستفادة  حدود  السابقة  والبحوث  الدراسات  أظهرت   
التواصل االجتامعي دون التطرق إىل التأثريات الفعلية املتوقعة من الشبكة االجتامعية 

عىل العالقات األرسية اجياًبا أو سلًبا. 
 اهتمت الدراسات والبحوث السابقة -عند تناوهلا لوسائل التواصل االجتامعي- 
من  استخدامها  بدرجة  االهتامم  دون  املستهدف  اجلمهور  وفئات حمدودة من  بأنامط 

قبل األطفال واملراهقني وباإلشباعات املتحققة هلم منها.
 اعتمدت معظم هذه الدراسات عىل مدخل االستخدامات واإلشباعات يف التعرف 
عىل معدل التعرض ملواقع التواصل االجتامعي، ودوافع التعرض املختلفة، واإلشباعات 
السن  الديموغرافية خصوًصا  املتغريات  دور  واختبار  التعرض،  تتحقق من هذا  التي 

والنوع يف التأثري عىل معدل التعرض ودوافعه واإلشباعات املرتتبة عليه.
تتناول وضع  الباحث أي دراسة علمية سابقة- باستثناء مقاالت عامة-   مل يرصد 
التثقيفية  أو  التعليمية  العملية  يف  االجتامعي  التواصل  وسائل  لتوظيف  عامة  أطر 

لألطفال واملراهقني.

هذا وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف حتديد فكرة البحث وبلورهتا، 
ووضع التساؤالت والفروض، واختيار املنهج املالئم، واختيار عينة الدراسة امليدانية 

وتصميم صحيفة االستبيان، وحترير وكتابة اإلطار النظري للدراسة.
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نتائج الدراسة الميدانية 

أوال: خصائص العينة الميدانية من حيث النوع والعمر 
والمنطقة السكنية

%اخلصائص

النوع
52.1ذكر

47.9أنثي

العمر

1217.9 سنة

1313.4 سنة

1413.1 سنة

1513.1 سنة

1613.1 سنة

177.9 سنة

1821.3 سنة

املنطقة

45.4الوسطي

6.2الرشقية

30.6الغربية

9.5اجلنوبية

8الشاملية وسائر مناطق اململكة
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ثانيا: خصائص العينة الميدانية من حيث الحالة االجتماعية 
للوالدين والمستوي االقتصادي وتواجد الوالدين

%اخلصائص

احلالة االجتامعية للوالدين
11.8منفصالن أو غري سعداء

88.2سعداء )أرس مستقرة)

املستوي االقتصادي لألرسة
21.6مرتفع ومنخفض

78.4متوسط

تواجد الوالدين
94.6عىل قيد احلياة

5.4أحدمها عىل قيد احلياة
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ثالثا: األسئلة وإجابات العينة محل الدراسة
1. ما أكثر وسائل التواصل االجتماعي التي تستخدمها؟

النسبةالتكراروسيلة التواصل االجتامعي

59.3%381يوتيوب

51.9% 334سناب شات

49% 315إنستقرام

45.1%290واتس اب

20.4%131تويرت

2%13فيس بوك

هناك مستخدمون يستخدمون أكثر من وسيلة تواصل اجتامعي.

فيس بوك

تويرت

واتس اب

إنستقرام

سناب شات

يوتيوب

%2

%2٠.٤

%٤5.١

 %٤9

 %5١.9

%59.3

%١٠%٠%2٠%3٤٠%٠%5٠%6٠



- 21 - 

استخدام األطفال والمراهقين لمواقع التواصل االجتماعي وتأثيره على عالقاتهم األسرية

أشارت نتائج عينة الدراسة امليدانية تصدر “اليوتيوب” قائمة وسائل االتصال االجتامعي 
وصلت  وبنسبة  شات”  “سناب  الثانية  املرتبة  يف  يليها   ،%59.3 إىل  وصلت  بنسبة 
املرتبة  يف  يليه   ،%٤9 إىل  وصلت  وبنسبة  “إنستغرام”  الثالثة جاء  املرتبة  5١.9%، ويف 
الرابعة جاء الـ “واتس آب” بنسبة ٤5.١%، ويف الرابعة جاء “تويرت” بنسبة وصلت إىل 

2٠.٤%، ويف املرتبة اخلامسة واألخرية جاء “فيس بوك” ونسبته وصلت %2.

2. كم عدد الساعات التي تقضيها على
موقعك المفضل للتواصل االجتماعي في اليوم؟

النسبةالتكرارعدد الساعات التي تقضيها عىل موقع التواصل االجتامعي
31.6% 203ثالث إىل أربع ساعات

30.5%196ساعة إىل ساعتني
28.8%185مخس ساعات فأكثر

9.2%59أقل من ساعة
100%643املجموع

أقل من ساعة

مخس ساعات فأكثر

ساعة إىل ساعتني

ثالث إىل أربع ساعات

%9.2

%28.8

%3٠.5

 %3١.6

%٠%5%١%١٠5%2٠%25%3٠%35
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أشارت نتائج عينة الدراسة امليدانية أن ما نسبته 3١.6% من عينة الدراسة امليدانية 
االجتامعي،  التواصل  مواقع  عىل  أوقاهتم  من  ساعات(  أربع  إىل  )ثالث  يقضون 
االجتامعي  التواصل  مواقع  حتتلها  التي  الزمنية  املساحة  اتساع  عىل  يدل  ما  وهو 
وتغري  باملعلومات  العينة  مجهور  مد  يف  املواقع  تلك  تسهم  إذ  املبحوثني؛  حياة  يف 
املثارة عىل صفحات تلك املواقع  أفكارهم وسلوكياهتم واجتاهاهتم نحو القضايا 

االجتامعية.
وبنسبة  ساعتني(،  إىل  )ساعة  من  يقضون  املبحوثني  أن  الثانية  املرتبة  يف  وجاء 
وصلت إىل نحو 3٠.5%، يليه يف املرتبة الثالثة جاء أن املبحوثني الذين يقضون 
نسبتهم  االجتامعي  للتواصل  املفضلة  مواقعهم  عىل  فأكثر(  ساعات  )مخس  من 
28.8%، ويف املرتبة الرابعة واألخرية جاء أن املبحوثني الذين يقضون فقط )أقل 

من ساعة( نسبتهم %9.2.

3. ما عدد أيام استخدامك لوسائل
التواصل االجتماعي خالل األسبوع؟

النسبةالتكرارعدد الساعات التي تقضيها عىل موقع التواصل االجتامعي
82.7%532يومًيا

1.2%8يوم واحد
3.7%24يومان

3.7%24ثالثة أيام
2.3%15أربعة أيام
2.8%18مخسة أيام
3.4%22ستة أيام
100%643املجموع
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ستة أيام

مخسة أيام

أربعة أيام

ثالثة أيام

يومان

يوم واحد

يومًيا

%3.٤

%3.7

%3.7

%2.3

%2.8

%١.2

%82.7

%١٠%٠%2٠%3٤٠%٠%5٠%6٠%7٠%8٠%9٠

التواصل  لوسائل  املبحوثني  استخدام  تصدر  امليدانية  الدراسة  عينة  نتائج  جاءت 
وبنسبة  يليه   ،%82.7 إىل  وصلت  جدا  كبرية  “يومي” وبنسبة  نحو  عىل  االجتامعية 
يف  االجتامعي  التواصل  ملواقع  امليدانية  الدراسة  عينة  باقي   %١7.3 إىل  وصلت 
ستة   – أيام  مخسة   – أيام  أربعة   – أيام  ثالثة   – يومان   – واحد  )يوم  بني  األسبوع 
أيام(،  وهذه النتيجة تشري إىل اهتامم عينة الدراسة امليدانية باستخدام مواقع التواصل 
العينة  مجهور  يوليه  الذي  واالهتامم  األمهية  يوضح  مما  يومي؛  نحو  عىل  االجتامعي 
باملواقع االجتامعية، إذ تلبي معظم دوافعهم لالستخدام ... كام أن هذه النتيجة تتسق 
التواصل  الفرد عىل مواقع  التي يقضيها  الساعات  السابقة يف زيادة عدد  النتيجة  مع 

االجتامعي والتي جتاوزت اخلمس ساعات يف اليوم الواحد.
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4. ما أكثر األوقات التي تستخدم فيها
مواقع التواصل االجتماعي؟

النسبةأكثر األوقات التي تستخدم فيها مواقع التواصل االجتامعي

71.5%مساًء

34.2%ظهًرا

26.3%بعد منتصف الليل

19%صباًحا

هناك مستخدمون يستخدمون وسائل التواصل االجتامعي يف أوقات متعددة.

صباًحا

بعد منتصف الليل

ظهًرا

مساًء

%١9

%26.3

%3٤.2

%7١.5

%١٠%٠%2٠%3٤٠%٠%5٠%6٠%7٠%8٠

“املساء” كأكثر الفرتات أو األوقات  ر فرتة  تشري هذه النتيجة للدراسة امليدانية تصدُّ
فراغ  فرتة  وهي   ،%7١.5 إىل  وصلت  بنسبة  امليدانية  الدراسة  عينة  تستخدمها  التي 
مجهور العينة من الدراسة والعودة إىل البيت واستخدامهم ملواقع التواصل االجتامعي 

عىل نحو كبري.
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ويف املرتبة الثانية وبنسبة وصلت إىل 3٤.2% جاءت فرتة )الظهرية(، يليها يف املرتبة 
الثالثة وبنسبة وصلت إىل 26.3% فرتة ما بعد منتصف الليل، يليها يف املرتبة الرابعة 
وبنسبة وصلت إىل ١9% جاءت الفرتة )الصباحية( من أوقات عينة الدراسة امليدانية 

يف استخدام ملواقع التواصل االجتامعي.

5. منذ متى وأنت تستخدم مواقع التواصل االجتماعي؟

النسبةالتكرارمنذ متى وأنت تستخدم مواقع التواصل االجتامعي؟

7.9%51أقل من سنة

13.5%87من سنة إىل أقل من سنتني

19.1%123من سنتني إىل أقل من ثالث سنوات 

59.4%382منذ ثالث سنوات فأكثر

100%643املجموع

منذ ثالث
سنوات فأكثر

من سنتني إىل
أقل من ثالث سنوات 

من سنة إىل 
أقل من سنتني

أقل من سنة

%59.٤

%١9.١

%١3.5

%7.9

%١٠%٠%2٠%3٤٠%٠%5٠%6٠
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إىل  وصلت  وبنسبة  امليدانية  الدراسة  عينة  نصف  من  أكثر  أن  إىل  النتيجة  هذه  تشري 
يليها يف  فأكثر(،  منذ )ثالث سنوات  االجتامعي  التواصل  مواقع  تستخدم   %59.٤
املرتبة الثانية وبنسبة وصلت إىل ١9.١%، عينة الدراسة التي تستخدم مواقع التواصل 
االجتامعي من )سنتني إىل أقل من ثالث سنوات(، ثم يف املرتبة الثالثة عينة الدراسة 
التي تستخدم مواقع التواصل االجتامعي من )سنة إىل أقل من سنتني( بنسبة وصلت 
إيل ١3.5%، ويف املرتبة الرابعة واألخرية عينة الدراسة التي تستخدم مواقع التواصل 
االجتامعي منذ أقل من سنة بنسبة وصلت إىل 7.9%، وتوضح هذه النتيجة والنتائج 

السابقة كثافة استخدام مجهور العينة ملواقع التواصل االجتامعي. 

6. ما أماكن استخدامك لمواقع التواصل االجتماعي؟

النسبةالتكرارأماكن استخدامك ملواقع التواصل االجتامعي

93.9%604املنزل 

2%12مقاهي اإلنرتنت

1.5%8النادي

3.5%19أماكن أخرى

100%643املجموع
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أماكن أخرى

النادي

مقاهي اإلنرتنت

املنزل 

%3.5

%١.5

%2

%93.9

%١٠%٠%2٠%3٤٠%٠%5٠%6٠%7٠%8٠%9١٠٠%٠

أشارت النتائج وبنسبة كبرية احتالل “ املنزل” لقائمة أماكن استخدام مواقع التواصل 
االجتامعي وصلت هذه النسبة إىل 93.9%، ومقاهي اإلنرتنت بنسبة 2%، والنادي 
١.5%، فيام توزعت باقي النسبة والتي بلغت 3.5% عىل )مع األصدقاء، واملالهي، 
ويف السيارة، واملوالت، وغريها(، ويرجع السبب يف ذلك ربام ألوقات الفراغ التي 

جيدها الفرد يف املنزل وبعد العودة من الدراسة.
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7. عن طريق أي من الوسائل التالية تستخدم
مواقع التواصل االجتماعي؟

النسبةالتكرارطرق استخدام وسائل التواصل االجتامعي

90%578اجلوال

4%27التابلت

2.5%16احلاسب املحمول

1%5الكمبيوتر املكتبي

2.5%17أخرى

100%643املجموع

هناك مستخدمون يستخدمون أكثر من طريقة يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي.

أخرى

الكمبيوتر املكتبي

احلاسب املحمول

اجلوال

التابلت

%2.5

%١

%٤

%٤

%9٠

%١٠%٠%2٠%3٤٠%٠%5٠%6٠%7٠%8٠%9٠
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أظهرت نتائج عينة الدراسة امليدانية وبنسبة كبرية حيث وصلت إىل أن 9٠% من عينة 
التواصل االجتامعي عن طريق )اجلوال(، وهو ما يشري  الدراسة يستخدمون مواقع 
التواصل االجتامعي إىل رشحية أكرب من املستخدمني عرب اجلوال،  إىل وصول مواقع 
وأيضًا كثافة استخدامهم إذا مل يعد صعًبا التفرغ الستخدام مواقع التواصل االجتامعي 

مستخدمني األجهزة املنزلية.
ثم جاءت ما نسبته ١٠% متوزًعا عىل عدد من الطرائق أو الوسائل نحو )الالب توب 

– اآليباد... وغريها(. – التابلت  – الكمبيوتر 

8. أسباب استخدامك لمواقع التواصل االجتماعي؟

النسبةالتكراراستخدامك ملواقع التواصل االجتامعي

86.6%557الرتفيه والتسلية

69.2%445التواصل مع األصدقاء واألقارب

14.9%96نرش آرائي ووجهات نظري

12.4%80التعبري عن نفيس بشكل أكثر حرية

36.5%235مصدر لألخبار واملعلومات

5%32التواصل مع اجلنس اآلخر

10.4%67اهلروب من املشاكل املحيطة يب

46.5%299االستمتاع باأللعاب واالطالع عىل الصور

25%161االطالع عىل الصفحات الثقافية 

هناك مستخدمون يستخدمون وسائل التواصل االجتامعي ألكثر من سبب.
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االطالع عىل 
الصفحات الثقافية 
االستمتاع باأللعاب 
واالطالع عىل الصور
اهلروب من املشاكل 
املحيطة يب

التواصل مع اجلنس اآلخر

مصدر لألخبار واملعلومات

التعبري عن نفيس 
بشكل أكثر حرية

نرش آرائي ووجهات نظري

التواصل مع األصدقاء 
واألقارب

الرتفيه والتسلية

%25

%٤6.5

%١٠.٤

%5

%36.5

%١2.٤

%١٤.9

%69.2

%86.6

%١٠%٠%2٠%3٤٠%٠%5٠%6٠%7٠%8٠%9٠

أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أسباب أو دوافع استخدام مجهور العينة ملواقع التواصل 
االجتامعي وذلك عىل النحو التايل:

 الرتفيه والتسلية )املرتبة األويل( بنسبة %86.6.
 التواصل مع األصدقاء واألقارب )املرتبة الثانية( بنسبة %69.2.

 االستمتاع باأللعاب )املرتبة الثالثة( بنسبة ٤6.5%. 
 مصدر لألخبار واملعلومات )املرتبة الرابعة( بنسبة %36.5.

 االطالع عىل الصفحات الثقافية )املرتبة اخلامسة( بنسبة %25. 
 نرش آرائي ووجهات نظري )املرتبة السادسة( بنسبة 9.١٤%.

 اهلروب من املشاكل املحيطة يب )املرتبة السابعة( بنسبة ١٠.٤%.
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 التواصل مع اجلنس اآلخر )املرتبة الثامنة( بنسبة %5.
األصدقاء  مع  و)التواصل  والرتفيه(  )التسلية  دافع  تصدر  إىل  النتيجة  هذه  وتشري 
عينة  استخدام  أسباب  يف  األوىل  املراتب  باأللعاب(  )االستمتاع  وكذا  واألقارب(، 
الدراسة امليدانية ملواقع التواصل االجتامعي، ويف مراتب تالية جاءت دوافع استخدام 
اآلراء  ونرش  الثقافية  الصفحات  عىل  واالطالع  للمعلومات  كمصادر  املواقع  هذه 

ووجهات النظر.

9. تأثيرات مواقع التواصل االجتماعي على الجمهور؟

النسبةالتكرارتأثري مواقع التواصل االجتامعي عىل اجلمهور

19.3%124تأثري سلبي بالنسبة لك

47.1%303تأثري إجيايب بالنسبة لك

33.6%216تأثري إجيايب وسلبي إىل حد ما

100%643املجموع

تأثري سلبي بالنسبة لك
تأثري إجيايب وسلبي%19.3

إىل حد ما
%33.6

تأثري إجيايب بالنسبة لك
%47.1
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إىل  وصلت  بنسبة  اإلجيابية(  )التأثريات  تصدر  امليدانية  الدراسة  نتائج  أوضحت 
ارتباط اجلمهور  امليدانية؛ وهو ما يفرس  الدراسة  التأثريات عىل عينة  ٤7.١% قائمة 
هبذه املواقع وثقتهم هبا وكثافة استخدامهم هلا، كام حيققون فيها بعض املآرب وإشباع 

دوافعهم سواء الرتفيهية أو االجتامعية أو الثقافية وغريها. 
)تأثري  هلا  االجتامعية  املواقع  تلك  بأن  امليدانية  الدراسة  عينة  رأت  الثانية  املرتبة  ويف 
إجيايب وسلبي إىل حد ما( تذكر عليهم وبنسبة وصلت إىل 33.6%، ويف املرتبة الثالثة 
بنسبة  امليدانية  الدراسة  عينة  عىل  سلبية(  )تأثريات  االجتامعي  التواصل  ملواقع  كان 

وصلت إىل ١9.3%.

10. من وجهة نظرك، ما الجوانب اإليجابية في استخدامك 
لمواقع التواصل االجتماعي على المستوي الشخصي؟

النسبةأهم اجلوانب اإلجيابية يف استخدامك ملواقع التواصل االجتامعي 

65%التواصل بشكل جيد مع األصدقاء واألقارب

64.4%تعلم أمور جديدة

45.6%تقلل من شعوري بالوحدة

33.4%التعرف عىل األخبار

17.6%التعبري عن رأيي

17.4%إمكانية التدوين وكتابة التدوينات

5%أخرى

هناك مستخدمون اختاروا أكثر من جانب إجيايب يف استخدام التواصل االجتامعي.
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إمكانية التدوين 
وكتابة التدوينات

أخرى

التعبري عن رأيي

التعرف عىل 
األخبار
تقلل من شعوري 
بالوحدة

تعلم أمور جديدة

التواصل بشكل 
جيد مع األصدقاء 
واألقارب

%5

%١7.٤

%١7.6

%33.٤

%٤5.6

%6٤.٤

%65

%١٠%٠%2٠%3٤٠%٠%5٠%6٠%7٠

مع  جيد  بشكل  )التواصل  تصدر  األوىل  املرتبة  يف  أنه  امليدانية  الدراسة  عينة  أشارت 
التواصل  األصدقاء واألقارب( قائمة اجلوانب اإلجيابية يف استخدام اجلمهور ملواقع 
االجتامعي، ويف املرتبة الثانية جاء )تعلم أمور جديدة(، يليه يف املرتبة الثالثة جاء )تقليل 
الشعور بالوحدة( قائمة اجلوانب اإلجيابية الستخدام مواقع التواصل االجتامعي، يليه 
يف املرتبة الرابعة جاء )استثامر الوقت يف التعرف عىل األخبار(، يليه يف املرتبة اخلامسة 
وكتابة  التدوين  )إمكانية  السادسة  املرتبة  يف  جاء  وأخرًيا  اآلراء(،  عن  )التعبري  جاء 
التعليقات( يف قائمة اجلوانب اإلجيابية يف استخدام مواقع التواصل االجتامعي. وتشري 
كان  وإن  االجتامعي  التواصل  ملواقع  اإلجيابية  اجلوانب  وتباين  متايز  إىل  النتيجة  هذه 
أمهها هو التواصل مع اآلخرين وتعلم أمور جديدة...كام تتسق هذه النتيجة مع نتائج 
الدراسة امليدانية للدكتور. فهد بن عبدالرمحن اخلريف وآخرون حول آثار استخدام 

وسائل التواصل االجتامعي عىل العالقات األرسية للشباب باملنطقة الرشقية.
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11. من وجهة نظرك، ما الجوانب السلبية في استخدام مواقع 
التواصل االجتماعي؟

النسبةأهم اجلوانب السلبية يف استخدامك ملواقع التواصل االجتامعي 

78.8%تستهلك وقتي بشكل كبري

52.9%تشغلني عن درويس وممارسة هوايايت

41.5%تشغلني عن التواصل األرسي

17%تعرضني للمحتويات اإلباحية

7.9%تعرضني للنصب 

4.2%االطالع عىل حمتويات إرهابية

3.7%أخرى

هناك مستخدمون اختاروا أكثر من جانب إجيايب يف استخدام التواصل االجتامعي.

االطالع عىل 
حمتويات إرهابية

أخرى

تعرضني للنصب 

تعرضني للمحتويات 
اإلباحية
تشغلني عن 
التواصل األرسي
تشغلني عن درويس 
وممارسة هوايايت
تستهلك وقتي 
بشكل كبري

%3.7

%٤.2

%7.9

%١7

%٤١.5

%52.9

%78.8

%١٠%٠%2٠%3٤٠%٠%5٠%6٠%7٠%8٠
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جاء يف قائمة اجلوانب السلبية من وجهة نظر املبحوثني )استهالك وقت بشكل كبري( 
التواصل  ملواقع  اليومي  املكثف  االستخدام  مع  يتسق  ما  وهو  األوىل؛  املرتبة  ويف 
االجتامعي، ييل ذلك يف املرتبة الثانية )تشغلني عن االهتامم بدرويس وممارسة هوايايت(، 
ويف املرتبة الثالثة جاء أن مواقع التواصل االجتامعي )تشغلني عن التواصل األرسي(؛ 
ملا  االجتامعي؛  التواصل  ملواقع  السلبية  اجلوانب  من  التأثريات  أخطر  من  هذا  ويعد 

يسببه من عزلة اجتامعية وهدر لقيم التواصل اإلنساين فضاًل عن الوقت.
اخلامسة  املرتبة  ويف  اإلباحية(،  للمحتويات  )التعرض  جاء  الرابعة  املرتبة  ويف 
السادسة )وجود حمتوي  املرتبة  ويف  الدينية(،  املعتقدات  وازدراء  للنصب  )التعرض 
استخدام  السلبية يف  اجلوانب  قائمة  السابعة واألخرية عىل  املرتبة  يليه يف  وإرهايب(، 
مواقع التواصل االجتامعي )أخرى( نحو التأثري عىل العني والرأس، واالنشغال عن 

العبادة، وعدم القدرة عىل تنظيم الوقت وغري ذلك.
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12.ما تأثير مواقع التواصل االجتماعي على عالقتك بأسرتك؟

النسبةالتكرارتأثري مواقع التواصل االجتامعي عىل عالقتك بأرستك

15.6%100تأثري إجيايب  

29.1%187تأثري سلبي 

55.4%356تأثري إجيايب وسلبي إىل حد ما

100%643املجموع

تأثري إجيايب  
%16

تأثري إجيايب وسلبي إىل 
حد ما
%55

تأثري سلبي 
%29

أفاد 55.٤% من عينة الدراسة أنه ملواقع التواصل االجتامعي تأثري إجيايب وسلبي إىل 
حد ما عىل عالقة املستخدمني ملواقع التواصل االجتامعي بأرسهم، ويف املرتبة الثانية 
التواصل  مواقع  تأثري  مع  يتفق  ما  بنسبة 29.١%؛ وهو  السلبية(  )التأثريات  جاءت 

االجتامعي عىل التواصل األرسي يف اجلوانب السلبية للمواقع االجتامعية. 
التواصل  ملواقع  )اإلجيابية(  التأثريات  جاءت   %١5.6 وبنسبة  الثالثة  املرتبة  ويف 

االجتامعي يف عالقة املستخدمني ملواقع التواصل االجتامعي عىل التواصل األرسي.
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13. ما التأثيرات اإليجابية لمواقع التواصل االجتماعي
على عالقتك بأسرتك؟

النسبةأهم التأثريات اإلجيابية ملواقع التواصل االجتامعي عىل عالقتك بأرستك

45.9%تساعدين عىل التواصل مع أفراد األرسة بشكل فوري

53.3%تساعدين عىل التواصل مع أفراد األرسة والعائلة الذين يعيشون بعيًدا عني

49%تبادل اآلراء واألفكار مع األقارب والعائلة

3.8%أخرى

هناك مستخدمون اختاروا أكثر من تأثري إجيايب يف استخدام التواصل االجتامعي عىل 
عالقتهم بأرسهم.

أخرى

تبادل اآلراء واألفكار 
مع األقارب والعائلة
تساعدين عىل التواصل مع 
أفراد األرسة والعائلة الذين 
يعيشون بعيًدا عني
تساعدين عىل التواصل مع 
أفراد األرسة بشكل فوري

%3.8

%٤9

%53.3

%٤5.9

%١٠%٠%2٠%3٤٠%٠%5٠%6٠

والعائلة  األرسة  أفراد  مع  التواصل  عىل  )املساعدة  اإلجيابية  التأثريات  قائمة  تتصدر 
الذين يعيشون بعيًدا عني( ؛ ويعد ذلك مفهوًما ومنطقًيا يف استخدام مواقع التواصل 
املرتبة  يليه يف  البعيدين عن بعضهم،  التعرف والتواصل مع األقارب  االجتامعي يف 
جاء  الثالثة  املرتبة  ويف  والعائلة(،  األقارب  مع  واألفكار  اآلراء  )تبادل  جاء  الثانية 
)املساعدة يف التواصل مع أفراد األرسة بشكل فوري( ضمن قائمة التأثريات اإلجيابية 

ملواقع التواصل االجتامعي يف العالقة باألرسة، وأخرًيا تأثريات إجيابية )أخرى(.
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14. ما التأثيرات السلبية لمواقع التواصل االجتماعي 
على عالقتك بأسرتك؟

النسبةأهم التأثريات السلبية ملواقع التواصل االجتامعي عىل عالقتك بأرستك

57.4%تقليل احلوار الشخيص واملبارش والتفاعيل مع أفراد األرسة

20.5%تزيد إحسايس بالعزلة واالنطواء

33%تسبب يل مشاكل مع أرسيت نتيجة اإلفراط يف استخدامها

16.3%تقلل استخدام هذه املواقع من الزيارات العائلية

19.1%تشعرين باالكتئاب نتيجة استخدامها بشكل مكثف

هناك مستخدمون اختاروا أكثر من تأثري سلبي يف استخدام التواصل االجتامعي عىل 
عالقتهم بأرسهم.

تشعرين باالكتئاب نتيجة 
استخدامها بشكل مكثف
تقلل استخدام هذه املواقع 
من الزيارات العائلية

تسبب يل مشاكل مع أرسيت 
نتيجة اإلفراط يف استخدامها

تزيد إحسايس 
بالعزلة واالنطواء
تقليل احلوار الشخيص واملبارش 
والتفاعيل مع أفراد األرسة

%١9.١

%١6.3

%33

%2٠.5

%57.٤

%١٠%٠%2٠%3٤٠%٠%5٠%6٠

تصدر )تقليل احلوار الشخيص واملبارش والتفاعيل مع أفراد األرسة( قائمة التأثريات 
إىل  وصلت  وبنسبة  بأرسته،  الفرد  عالقة  عىل  االجتامعي  التواصل  ملواقع  السلبية 
57.٤%؛ وهو ما يتفق مع النتيجة السابقة التي أفادت بأن مواقع التواصل االجتامعي 
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تشغل الفرد عن التواصل األرسي ضمن اجلوانب السلبية الستخدام مواقع التواصل 
االجتامعي.

ويف املرتبة الثانية وبنسبة وصلت إىل 33% جاء أن مواقع التواصل االجتامعي )تسبب 
يل مشاكل أرسية نتيجة اإلفراط يف استخدامها(؛ وهو ما يتكامل مع النتيجة السابقة 

يف تقليل احلوار مع األرسة.
ويف املرتبة الثالثة وبنسبة وصلت إىل 2٠.5% أن مواقع التواصل االجتامعي )تزيد من 
إحسايس بالعزلة واالنطواء(، يليه يف املرتبة الرابعة وبنسبة وصلت إىل ١9.١% جاء 
)الشعور باالكتئاب نتيجة استخدامها بشكل مكثف(، وأخرًيا يف املرتبة الرابعة جاء 

أن مواقع التواصل االجتامعي )تقلل من الزيارات العائلية(.
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15. ما تأثير استخدامك مواقع التواصل االجتماعي
على تواصلك مع اآلخرين خارج نطاق األسرة واألقارب؟ 

تأثري استخدامك مواقع التواصل االجتامعي عىل تواصلك
النسبةمع اآلخرين خارج نطاق األرسة واألقارب 

47.4%تأثري إجيايب  

11.4%تأثري سلبي 

41.2%تأثري إجيايب وسلبي إىل حد ما

تأثري إجيايب  
%47.4

تأثري إجيايب وسلبي إىل 
حد ما

%41.2
تأثري سلبي 

%11.4

يف  التأثريات  قائمة  اإلجيابية  التأثريات  تصدرت  امليدانية  الدراسة  نتائج  أظهرت 
تأثري  يليها   ،%٤7.٤ بنسبة  واألقارب  األرسة  نطاق  خارج  اآلخرين  مع  التواصل 
وبنسبة  الثالثة  املرتبة  ويف  الثانية،  املرتبة  يف   %٤١.2 بنسبة  ما  حد  إىل  وسلبي  إجيايب 
باآلخرين  التواصل  يف  سلبية  تأثريات  هلا  االجتامعي  التواصل  ملواقع  أن   %١١.٤

خارج نطاق األرسة. 
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16. درجة الثقة بمواقع التواصل االجتماعي؟

عبارة )أ(:

 مواقع التواصل االجتامعي وسيلة جيدة للتواصل مع األصدقاء واألقارب.

موافق
%78

معارض
%2

حمايد
%20

أبدى نحو 78% من عينة الدراسة امليدانية )موافقة عىل هذه العبارة(، وظل نحو %2٠ 
من العينة حمايًدا، فيام عارض هذه العبارة نحو 2% من عينة الدراسة امليدانية.

عبارة )ب(:

أخشى من نرش صوري الشخصية عىل صفحتي الشخصية أمام اجلميع.

موافق
%58

معارض
%19

حمايد
%23

)وافق( عىل هذه العبارة نحو 58%، وظل نحو 23% حمايدين، فيام عارض نحو ١9% 
من عينة الدراسة امليدانية عىل هذه العبارة.
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عبارة )ج(: 

أقبل كل طلبات الصداقة عىل مواقع التواصل االجتامعي.

موافق
%11

معارض
%67

حمايد
%22

أبدى نحو 67% )معارضة( عىل هذه العبارة، وظل نحو 22.2% )حمايدًا(، )ووافق( 
عىل هذه العبارة نحو 7.١٠%.

عبارة )د(:

أتابع األخبار املحلية والعاملية عىل مواقع التواصل االجتامعي.

موافق
%50

معارض
%19

حمايد
%31

)وافق( عىل هذه العبارة نحو 5٠.٤%، وظل نحو 3٠.8% )حمايدًا( عىل هذه العبارة، 
و)عارض( نحو ١8.8% عىل هذه العبارة.
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عبارة )هـ(: 

أرسل وأستقبل أي ملفات مهام كانت رسيتها عرب مواقع التواصل االجتامعي.

موافق
%7

معارض
%74

حمايد
%19

هذه  عىل  )وافق(  فيام  حمايدين،   %١9 نحو  وظل   ،%7٤ نحو  العبارة  هذه  )عارض( 
العبارة نحو 7% من عينة الدراسة امليدانية.

عبارة )و(: 

أشعر بالراحة مع الصداقات التي أكوهنا عرب مواقع التواصل االجتامعي.

موافق
%20

معارض
%47 حمايد

%33

)عارض( هذه العبارة نحو ٤7% وظل 33% )حمايدين(، فيام )وافق( عىل هذه العبارة 
نحو %2٠.
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17. ما الموضوعات التي تتبادل الحديث عنها مع اآلخرين من 
خالل مواقع التواصل االجتماعي؟

أهم املوضوعات التي تتبادل احلديث عنها مع اآلخرين 
النسبةمن خالل مواقع التواصل االجتامعي

21.9%احلديث عن املشكالت الشخصية

49.5%املذاكرة والواجبات املدرسية

44.5%احلديث عن املوضوعات االجتامعية

39.5%التخطيط ملناسبات وأحداث اجتامعية

25.2%احلديث عن أشياء ال يمكن أن تقوهلا لشخص

38.6%احلديث عن اهلوايات الشخصية

5.6%أخرى

هناك مستخدمون اختاروا أكثر من موضوع يتبادلونه يف مواقع التواصل االجتامعي.

أخرى
احلديث عن اهلوايات 
الشخصية

احلديث عن أشياء ال يمكن 
أن تقوهلا لشخص

التخطيط ملناسبات 
وأحداث اجتامعية

املذاكرة والواجبات 
املدرسية

احلديث عن املوضوعات 
االجتامعية

احلديث عن املشكالت 
الشخصية

%5.6

%38.6

%25.2

%39.5

%٤٤.5

%٤9.5

%2١.9

%١٠%٠%2٠%3٤٠%٠%5٠%6٠%7٠%8٠%9١٠٠%٠
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يتبادلون  التي  املوضوعات  قائمة  عىل  املدرسية(  الواجبات  وأداء  )املذاكرة  جاءت 
عن  )احلديث  الثانية  املرتبة  يف  يليها   ،%٤9.5 بنسبة  اآلخرين  مع  عنها  احلديث 
األحداث االجتامعية والسياسية اجلارية( بنسبة ٤٤.5%، يليها يف املرتبة الثالثة جاء 
)احلديث عن اهلوايات الشخصية( بنسبة 38.6%، يليها يف املرتبة الرابعة )احلديث 
عن أشياء ال يمكن قوهلا لشخص وجًها لوجه( بنسبة 25.2%، ويف املرتبة اخلامسة 
موضوعات  وأخرًيا   ،%2١.9 بنسبة  الشخصية(  املشكالت  عن  )احلديث  جاء 

)أخرى( بنسبة %5.6. 
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ملخص نتائج وتوصيات الدراسة

ال شك أن وسائل التواصل االجتامعي هلا أثر كبري عىل اجلمهور صغريه وكبريه ال سيام 
األطفال واملراهقني، حيث إن هدف هذه الوسائل االجتامعية الرئيس هو خلق جو من 
التواصل ونوع من العالقات يف جمتمع افرتايض تقني جيمع جمموعة من األشخاص 
من مناطق ودول خمتلفة، ختتلف وجهاهتم ومستوياهتم وألواهنم، وتتفق لغتهم التقنية، 
التشاور أو  التعاون أو  التعارف أو  وإن االجتامع هنا يكون عىل وحدة اهلدف سواء 

ملجرد الرتفيه فقط وتكوين عالقات جديدة، أو حب لالستطالع واالكتشاف.
فالشخص يف هذا املجتمع عضو فاعل، أي أنه يرسل ويستقبل ويقرأ ويكتب ويشارك، 
ويسمع ويتحدث، فدوره هنا جتاوز الدور السلبي من االستامع واالطالع فقط، ودور 
صاحب املوقع )administration(  يف هذه الشبكات دور الرقيب فقط، أي االطالع 

وحماولة توجيه املوقع للتواصل اإلجيايب.
األطفال  استخدام  دوافع  يستكشف  أن  هذا  بحثه  خالل  من  الباحث  حاول  وقد   
إن  إذ  األرسية،  العالقات  عىل  وتأثريها  االجتامعي  التواصل  لوسائل  واملراهقني 
وسائل التواصل االجتامعي تؤدي يف بعض األحيان إىل غياب التفاعل االجتامعي؛ 
ألن التواصل فيها حيصل عرب أسالك ووصالت وليس بطريقة طبيعية، حيث مبدئها 
األسايس يقوم عىل طابع الفردية، فبدالً من أن يقوم الفرد بالنشاط كالتسوق ومشاهدة 
ُيـخشى  مما  اإلنرتنت  بمفرده عىل شبكة  به  يقوم  مع أرسته أصبح  الرتفيهية  الربامج 
معه من نشوء أجيال ال جتيد التعامل إال مع احلاسب اآليل )عالقات ذات طابع آيل، 
أي: إنسان مع آلة(، فاستبدال التفاعل البرشي باالتصال االفرتايض والنأي بأنفسنا 
عن العواطف هو أمر سلبي، إذ ال يمكن للكتابة أن تنقل األحاسيس مثل الكلامت 
ا إلكرتونًيا غالًبا ما ال  املسموعة، وبالتايل يرتك احتامالً لسوء الفهم، فعندما نرسل نصًّ
نكون يف املكان نفسه مع املتلقي، وهذا ما يمنعنا من اختبار ردة فعله، مما يسمح لنا 
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بتوقع أمور بإمكاهنا أن هتدد بقاء العالقات وخلق الدفء األرسي. 
حلظات  األرسة  تسلب  الوسائل  هذه  أن  الباحث،  ومنهم  الباحثني،  من  كثري  ويري 
واألشخاص  األرسة  أفراد  بني  الصالت  قطعت  ألهنا  اجلميلة؛  الدافئة  االجتامع 

املقربني لصالح عامل ومهي.
كام ظهر تباين درجة اعتامد األطفال واملراهقني عىل وسائل التواصل االجتامعي، إذ 
أظهرت الدراسة أن موقع اليوتيوب يأيت يف الرتتيب األول من ناحية درجة استخدام 
شبكات التواصل االجتامعي لدى األطفال واملراهقني، يليه يف املرتبة الثانية »سناب 
شات«، ثم »إنستغرام« وجاء الـ »واتس آب« تالًيا، ويف الرابعة جاء »تويرت« ويف املرتبة 

اخلامسة جاء »فيس بوك«، ويؤكد هذا عىل انسيابية فكرة املشاركة والتفاعل.
االجتامعي عىل  التواصل  مواقع  باستخدام  العينة  اهتامم  إىل  الدراسة  نتائج  تشري  كام 
تلبي  إذ  االجتامعية،  باملواقع  اجلمهور  اهتامم  درجة  يوضح  الذي  األمر  يومي؛  نحو 
أحدثت  قد  االجتامعي  التواصل  وسائل  أن  يؤكد  مما  لالستخدام،  دوافعهم  معظم 
تطوًرا كبرًيا يف حياة األطفال واملراهقني بصورة غري حمسوبة، وجاءت لتشكل عالـاًم 

افرتاضًيا يفتح املجال عىل مرصاعيه هلم عرب عامل خمتلف عن الواقع.
مواقع  استخدام  أماكن  لقائمة  »املنزل«  احتالل  كبرية  وبنسبة  النتائج  وأشارت 
التواصل االجتامعي ثم النادي ومقاهي اإلنرتنت وباقي األماكن جاءت تباًعا، وهذا 
أمر طبيعي نظًرا ألوقات الفراغ الكبرية التي يقضيها األطفال واملراهقون يف املنازل؛ 
لذا ينبغي أن تبحث األرس عىل وسائل أخرى لألطفال لقضاء أوقات الفراغ بعيدا عن 

مواقع التواصل االجتامعي.
كام أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن الدوافع الطقوسية كالتسلية والرتفيه والتواصل 
مع األصدقاء واألقارب من أهم دوافع استخدام اجلمهور ملواقع التواصل االجتامعي، 
ثم جاءت بعض الدوافع النفعية يف املراتب التالية بكوهنا مصدر من مصادر لألخبار 
الذي حيتم عىل األرس توفري سبل وطرق أخرى  الثقافية، األمر  الصفحات  وتصفح 
املراهقني  حتتوي  األرسية  املبادرات  من  نوع  وخلق  أطفاهلم،  عن  والرتفيه  للتسلية 
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لتقليل استخدام وسائل التواصل االجتامعي كوسيلة للتسلية والرتفيه. 
لوسائل  أن  ترى  املبحوثني  من  الكربى  النسبة  أن  امليدانية  الدراسة  نتائج  وتؤكد 
الباحث  نظر  وجهة  من  ذلك  ويرجع  عليهم،  إجيابية  تأثريات  االجتامعي  التواصل 
إىل أن األطفال واملراهقني يضعون ثقتهم يف وسائل التواصل االجتامعي نظًرا لكثافة 
استخدامهم هلا ملا جيدون هبا من مآرب وإشباع دوافعهم سواء الرتفيهية أو االجتامعية 
أو الثقافية وغريها، وقد تباينت هذه اجلوانب اإلجيابية ملواقع التواصل االجتامعي وإن 
كان أمهها هي التواصل مع اآلخرين وتعلم أمور جديدة؛ لذا يويص الباحث برضورة 
مراقبة مضامني هذه الوسائل وما تقدمه من مواد مقروءة كانت أو مرئية أو مسموعة. 
األطفال  عىل  كبرًيا  خطًرا  متثل  االجتامعي  التواصل  وسائل  أن  النتائج  وتشري 
واملراهقني يف عالقاهتم مع أرسهم؛ ملا تسببه من عزلة اجتامعية وهدر لقيم التواصل 
ر )تقليل احلوار  اإلنساين فضاًل عن الوقت، وهذا ما تؤكده إجابات املبحوثني وتصدُّ
الشخيص واملبارش والتفاعيل مع أفراد األرسة( قائمة التأثريات السلبية ملواقع التواصل 
االجتامعي عىل عالقة الفرد بأرسته؛ لذا ينبغي أن هتتم األرسة بشكل كبري برضورة 
خلق نوع من احلوار املستمر بني أفراد األرسة لتحقيق دفء العالقات األرسية، حتى 

ال يلجأ األطفال و املراهقون إىل العامل االفرتايض بتأثرياته السلبية.
 إن اإلفراط يف استخدام مواقع التواصل االجتامعي يشكل عائًقا أمام إقامة عالقات 
التواصل  عىل  السلبي  لتأثريها  الواحدة،  األرسة  أفراد  بني  سوية  اجتامعية  عائلية 
من  للتحذير  الدراسة  هذه  جاءت  وقد  النفسية،  العزلة  من  نوًعا  وخيلق  األرسي 
بشكل  عليها  اإلقبال  زاد  والتي  االجتامعي،  التواصل  وسائل  استخدام  يف  اإلفراط 
ملحوظ، حيث أصبح هناك قاعدة عريضة من األطفال ممن يستخدمون تلك املواقع 

بشكل يومي، وامتدت تلك القاعدة لتصل إىل رشحية املراهقني.
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أ( أهم نتائج الدراسة

88.5%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي من أرس مستقرة.

78.4%
 من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي من أرس ذات دخل 

مادي متوسط.

94.6%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي أبواهم عىل قيد 

احلياة.

82.7%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي يستخدموهنا يومًيا. 

71.5%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي يستخدموهنا بالفرتة 

املسائية.

93.9
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي يستخدموهنا داخل 

املنزل. 

59.3%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي يستخدمون 

اليوتيوب.

31.6%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي يستخدموهنا مدة 

ثالث إىل أربع ساعات يف اليوم.

30.5%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي يستخدموهنا مدة 
ساعة إىل ساعتني يف اليوم. 
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55.4%
من األطفال واملراهقني مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي 

أفادوا بأنَّ هلا تأثري إجيايب وسلبي إىل حد ما )عىل عالقتهم بأرسهم).

19.3%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي أفادوا بأنَّ هلا تأثري 

سلبي عليهم.

65%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي أفادوا بأنَّ من 

اجلوانب اإلجيابية هلا )التواصل 
بشكل جيد مع األصدقاء 

واألقارب).

78.8%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي أفادوا بأنَّ من 

اجلوانب السلبية هلا )تستهلك 
وقتهم بشكل كبري).

90%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي يستخدموهنا عن 

طريق اهلاتف اجلوال. 

86.6%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي يستخدموهنا للرتفيه 

والتسلية. 

47.1%
من األطفال واملراهقني 

مستخدمي وسائل التواصل 
االجتامعي أفادوا بأنَّ هلا تأثري 

إجيايب هلم.

أ( أهم نتائج الدراسة
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ب( أهم توصيات الدراسة:

1) توصيات ختصصية ملواجهة سلبيات استخدام األطفال واملراهقني ملواقع التواصل 
االجتامعي:

الواسعة  املساجد  أجزاء  للحدائق وبعض  املخصصة  املساحات  استثامر أجزاء من   
أفراد األرسة وحسب  ثقافية ورياضية واجتامعية ملختلف  أنشطة  إعداد  باألحياء يف 

مراحلهم العمرية.
 صياغة برامج مسائية باملدارس حتت إرشاف وزارة التعليم تشتمل عىل )استذكار 

الدروس، مسابقات علمية يف املواد الدراسية، أنشطة رياضية وثقافية ...إلخ(.
 سن قانون رادع للجرائم اإللكرتونية التي تستهدف األطفال واملراهقني يف مواقع 

التواصل االجتامعي.  

2) توصيات لألرسة واملجتمع ملواجهة سلبيات استخدام األطفال واملراهقني ملواقع 
التواصل االجتامعي:

 رضورة توعية األطفال بشكل عام واملراهقني بشكل خاص بام يمكن القيام به من 
بام يعود  التواصل االجتامعي وتوجيههم ناحية االستغالل األمثل هلا  خالل وسائل 

عليهم وعىل أرسهم بالنفع.
 رضورة التأكيد عىل دور اآلباء واألمهات يف رعاية ووقاية األبناء من خماطر وسائل 

التواصل االجتامعي من خالل التوجيه واملتابعة والرقابة والتنظيم.
التواصل  وشبكات  اإلنرتنت  تأثري  جمال  يف  األبحاث  من  املزيد  إجراء  رضورة   

االجتامعي عىل أفراد األرسة واملجتمع.
ما  هو  السلبية،  وتأثرياهتا  االجتامعي  التواصل  وسائل  خماطر  من  األمان  صامم   
يعرف باألمن الثقايف كنظام دفاع إيديولوجي وأخالقي من خالل التنشئة االجتامعية 
مع  بمسؤولية  التعامل  عىل  القادر  للطفل  والناضجة  الصاحلة  واألخالقية  والثقافية 
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للفرد  ومنتظمة  سليمة  عالقة  ينتج  الذي  األمر  االفرتايض  أو  الواقعي  سواء  العامل 
جتمعه مع والديه، وثقة تبنى من سنوات عمره األوىل متكنه من اللجوء هلام والسامع 
منهام واالمتثال لتوجيهاهتام والتحاور والتفاعل والتواصل معهام، ومدى عمق ومتانة 

هذه الثقة إنام يقاس بمدى قرب أفراد األرسة من بعضهام البعض.
يتعلق  ما  كل  حول  املهارات  وتطوير  تعلم  األمور  وأولياء  اآلباء  عىل  ينبغي   
باإلنرتنت، ووسائل التواصل االجتامعي، وكل العامل االفرتايض الرقمي وما حيتويه 
من مضامني للتحكم أكثر يف استعامالته من طرف أطفاهلم وال سيام املراهقني منهم، 
أو  »ميثاق«  لوضع  لألوالد،  ورشوط  قوانني  وضع  من  األولياء  يمكن  األمر  وهذا 
اتفاق لالستخدام اآلمن لوسائل التواصل االجتامعي، وحتدد ساعات معينة يف اليوم، 

أو ماهية املواقع املسموحة وغري املسموحة للولوج إليها والبحث فيها.
الروابط  تقوية  يف  ودورها  العائلية،  اجللسات  أمهية  عىل  الباحث  يؤكد  وأخريا    
واحلوار  التواصل  بأمهية  األرسة  ألفراد  توعوية  محالت  تنظيم  ورضورة  األرسية، 
ماسة  بحاجة  أننا  الباحث  يرى  إذ  السابق،  العرض  بعد  العائلية  اجللسات  خالل 
الستحداث أدوات اجتامعية تسهم يف التامسك العائيل، حتى نتجنب اآلثار السلبية 
مواقع  إىل  ننظر  أن  ينبغي  فال  األرسية،  العالقات  إىل  االجتامعي  التواصل  لوسائل 
التواصل االجتامعي نظرة سلبية أو إجيابية حمضة، بل ننظر إليها بحيادية، فإن طريقة 
استخدام األطفال واملراهقني لتلك الوسائل هي ما حتدد كيفية تأثريها عليهم وعىل 

عالقاهتم األرسية.
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