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  :تمهید

 في أنحاء واسعخالل السنوات األخیرة بشكل لقد إنتشرت المواقع االجتماعیة 

 Globalكونیة فیة، وجعله یبدو كقریة العالم مما أدى إلى الحدود الجغرا

Villageوقد تطورت هذه المواقع شیئا فشیئا . صغیرة تربط أبناءه بعضهم ببعض

  .لتصبح األشهر استخداما بین مرتادي اإلنترنت

 وسائل االتصال واالعالم الرقمیة من ضرورات الحیاة، وهي أضحت    ولقد 

مكونات البناء االجتماعي، وعلى بمثابة حلقة الوصل بین كل مؤسسات ومقومات و 

عاتقها تقوم عملیات شرح وتقدیم ما لدى كل مؤسسة اجتماعیة لألخرى؛ إذ تؤدي تلك 

الوسائل دورًا بالغ األهمیة والخطورة في تشكیل الرأي العام، وفي تعبئة الجماعات، 

وحشدها حول أفكار وآراء واتجاهات معینة، مهما كانت هذه الجماهیر متباعدة 

فضًال عن أن التطورات التكنولوجیة السریعة . افیًا، أو غیر متجانسة دیموجرافیاً جغر 

والمتنامیة قد أسهمت بصورة كبیرة في زیادة قدرة وسائل االتصال الرقمیة في تحقیق 

  .المزید من التأثیر على الجماهیر وتوجیهها نحو آراء وأفكار معینة

شكیل االتجاهات والرأي العام    وال شك في أن تأثیر وسائل االعالم في ت

تختلف تبعًا للبیئات االتصالیة التي تتم من خاللها عملیات التلقي؛ إذ تختلف 

عالمیة عدد من إفلكل وسیلة . باختالف وسائل االتصال المقروءة والمسموعة والمرئیة

كما أن تكرار . المزایا التي تجعلها تختلف من حیث التأثیر عن الوسائل األخرى

 ُیزید من قوة تأثیرها في تشكیل اتجاهات – بدون شك –ض لوسائل االتصال التعر 

ولقد تمیزت مواقع وشبكات التواصل االجتماعي الرقمیة بقوة التأثیر، . الرأي العام

والمرئیة في المقروءة والمسموعة : وذلك ألنها جمعت كل وسائل االتصال التقلیدیة

  ).١(الرسائل التي تقدمها
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التقدم الهائل في تكنولوجیا االتصال االلكتروني إلى إنتاج    ولقد أسهم 

وسائل إلكترونیة حدیثة في التواصل االجتماعي، تلك الوسائل عملت على إحداث 

تغییر في عالقات الناس االجتماعیة وأشكال تفاعلهم وأسالیب تواصلهم، ویأتي 

 عملت أكثر من أیة االنترنت ومواقع التواصل في مقدمة هذه الوسائل دون منافس، إذ

وسیلة من هذه الوسائل على إحداث تغیرات جذریة في بنیة العالقات االجتماعیة بین 

  . الناس، ال یعادلها في قوتها سوى تلك التي أحدثها الهاتف في مطلع القرن العشرین

 –   ومن الواضح أن تكنولوجیا المعلومات واالتصال الرقمیة قد ساعدت 

بط التواصل بین المجتمعات والشعوب على اختالف وتباین  على ر –بدرجة كبیرة 

توجهاتها الحضاریة، متجاوزة بذلك الحدود الزمانیة والمكانیة، هذا إضافة إلى تجاوزها 

للحدود السیاسیة واألیدیولوجیة والجغرافیة، وأیضًا للعزلة الحضاریة التي كانت تعیشها 

 یشهد العالم المعاصر اآلن تحوالت معظم المجتمعات البشریة في مراحل سابقة؛ حیث

متنامیة في تكنولوجیا االتصال، تؤثر في العالقات االقتصادیة والسیاسیة، فضًال عن 

  .تأثیرها في أنماط التفكیر على كافة األصعدة المجتمعیة

 – وال تزال –   ومن ثم، قامت مواقع وشبكات التواصل االجتماعي الرقمیة 

 االنسان بكثیر من المعلومات والمواقف واالتجاهات، بدور فعال ومؤثر في إمداد

مساهمة بذلك في تشكیل وعیه وٕاعداده لكي یكون أكثر قدرة على التأثیر في اآلخرین 

واستمالتهم، فهذه المواقع تسهم في تعلم اللغات، كما أنها تسهم كذلك في ترجمة 

اصل بین الشباب، المعلومات من وٕالى اللغة العربیة، من أجل تسهیل عملیات التو 

وٕازالة الحواجز والفوارق الحضاریة، هذا إضافة إلى تمیز هذه المواقع بعدة ممیزات 

  ).٢(التشاركیة والتفاعلیة والحضور الدائم غیر المادي: منها

  :موضوع الدراسة: أوالً 

   لقد أضحت مواقع وشبكات االتصال االلكتروني على مستوى العالم بصورة 

العربیة بخاصة تشكل رافدًا أساسیًا في تشكیل الرأي العام، كما عامة، والمجتمعات 
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أنها أصبحت أیضًا تمثل وسیلة اتصال مهمة ومؤثرة وفاعلة لمستخدمیها، الذین 

ُیحدثون صفحاتها، وینقلون من خاللها اآلراء والتعلیقات واالتجاهات من خالل تحمیل 

قوة متصاعدة بین جمیع فئات وقد غدت هذه المواقع تمثل . الصور وأفالم الفیدیو

المجتمع، وال سیما طلبة الجامعات، الذین أدركوا أن وسائل االعالم التقلیدیة لم تعد 

بمفردها قادرة على إشباع رغباتهم وحاجاتهم ودوافعهم المعرفیة، وهو األمر الذي فتح 

راء في المجال أمام الباحثین لدراسة هذه الظاهرة، ومعرفة مدى تأثیرها في تشكیل اآل

وفي ضوء ذلك، جاءت الدراسة الراهنة، . الجامعات الحكومیة والخاصة بصورة عامة

الناتجة عن استخدام التأثیرات االجتماعیةوالتي نسعى من خاللها للتعرف على 

وذلك من خالل دراسة میدانیة على عینة من طلبة وسائل االتصال االلكتروني، 

  .جامعة عجمان

 : هماجانبینتبرز أهمیة الدراسة من :أهمیة الدراسة: ثانیاً 

إثراء المكتبات العربیة بما یمكن أن  أهمیة الدراسة في تتمثل : األهمیة العلمیة- ١

تضیفه هذه الدراسة إلى الدراسات واألدبیات السابقة، بسبب ندرة الدراسات العربیة 

یة إثراء المكتبات العرب هذا فضًال عن .التي تتناول قضایا إعالمیة محددة

بمعلومات علمیة عن سلبیات وٕایجابیات اإلعالم الجدید بشكل عام، وعن برامج 

االتصال الجدیدة المنتشرة في الوقت الحالي بخاصة،وذلك نظرًالندرة في 

التخصص في كتابة مثل هذه البحوث في هذا المجال في مجتمعاتنا العربیة 

 .والمحلیة بشكل خاص

لفت في  هذه الدراسة على المستوى التطبیقیتكمن أهمیة. األهمیة التطبیقیة- ٢ 

األنظار إلى المخاطر المتعددة الناتجة عن إساءة استخدام اإلعالم الرقمي الجدید، 

 إضافة .والسعي لبیان بعض تلك األشكال وتوضیح شيٍء من مخاطرها

إمكانیة اقتراح بعض الحلول المناسبة للتصدي لسلبیات وسائل االتصال  إلى
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الخروج بتوصیات تساهم في اإلرتقاء بمستوى استخدام تلك وكذلك .االلكتروني

 .الوسائل االلكترونیة، بشكل إیجابي، وبما یخدم المجتمع والدِّین والِقیم

  :أهداف الدراسة: ثالثاً 

تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى معرفة التأثیرات االجتماعیة التي تنتج عن 

كترونیة في المجتمع االماراتي الذي بدأ یشهد االستخدام المتزاید لوسائل االتصال االل

استخدامًا مكثفًا لتلك الوسائل في السنوات األخیرة، حیث أصبح الشباب بصورة عامة، 

وطلبة الجامعة بخاصة یعتمدون على هذه الوسیلة االتصالیة اعتمادًا كبیرًا في مرافق 

كل الحجم المتزاید الحیاة االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة المختلفة، حیث یش

لعملیات االتصال في هذا المجتمع ، واستخدم االنترنت فیه بشكل ملحوظ ، وما یمكن 

ویعد هذا . أن یترتب على ذلك من نتائج تمس منظومة العالقات األسریةواالجتماعیة

وانطالقًا من هذا الهدف . الهدف الرئیسي هو الدافع األساسي إلجراء هذه الدراسة

  : إلى تحقیق مجموعة من األهداف الفرعیة نجملها فیما یأتيتسعى الدراسة

  .التعرف على طبیعة استخدام طلبة الجامعة للوسائل االلكترونیة الحدیثة -١

  .الكشف عن مجاالت استخدام الطلبة لهذه الوسائل االلكترونیة -٢

  .معرفة عدد الساعات الیومیة الستخدام الطلبة لتلك الوسائل -٣

  .ي تدفع الطلبة إلى استخدام الطلبة لتلك الوسائلالتعرف علىاألسباب الت -٤

  .الكشف عن التأثیرات االیجابیة والسلبیة الناتجة عن استخدام تلك الوسائل -٥

  .معرفة مدى تأثیر استخدام تلك الوسائل على مفردات اللغة العربیة -٦

  : تساؤالت الدراسة:رابعاً 

  حدیثة؟ما طبیعة استخدام طلبة الجامعة للوسائل االلكترونیة ال -١

  ما هي مجاالت استخدام هذه الوسائل؟ -٢

  كم عدد الساعات الیومیة الستخدام الطلبة لتلك الوسائل؟ -٣

  ما أسباب استخدام الطلبة لتلك الوسائل؟ -٤
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  ما التأثیرات االیجابیة والسلبیة الناتجة عن استخدام تلك الوسائل؟ -٥

  ما تأثیر استخدام تلك الوسائل على مفردات اللغة العربیة؟  -٦

  :مفاهیم الدراسة: اً خامس

التأثیرات االجتماعیة، وسائل : تتضمن الدراسة مفهومین رئیسیین، هما

  :االتصال االلكتروني، ویمكن تعریف هذبن المفهومین على النحو اآلتي

  : مفهوم التأثیرات االجتماعیة-١

لقد أدى التطور المتسارع لوسائل اإلعالم واالتصال إلى إحداث ثورة حقیقیة 

وبدأت آثار هذه التغیرات على مستوى . جوهریة مست جمیع مجاالت الحیاةوتغیرات

الجماعات واألفراد لیس على المستوى المحلي فقط، بل تعدى ذلك إلى المستوى 

وقد نتج عن تلك التطورات ظواهر جدیدة وتأثیرات مباشرة على مختلف . العالمي

 بات یعرف بشبكات االتصال حیث ساهم في كل ذلك ما. التنظیمات والبنى االجتماعیة

االلكتروني التي أصبحت وسیلة االتصال المؤثرة في األحداث الیومیة، بحیث أتاحت 

قضایاهم السیاسیة   مناقشةشباب ،سیاسیین، وباحثین لنقل أفكارهم و : الفرصة للجمیع

واالجتماعیة، وما یرغبون في نقله متجاوزین في ذلك الحدود الطبیعیة إلى فضاءات 

وحتى الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة أصبحت تستعمل هذه .  ال رقیب لهاجدیدة

  ).٣(الشبكات من أجل إیصال أفكارها وتحقیق أهدافها المختلفة

ولقد أحدثت مواقع التواصل االجتماعي  تأثیراتسلبیة عدیدة في مجال العالقات 

غزو الثقافي، وتتسبب االجتماعیة، إذ تقلل متانة العالقات بین البشر، وتساعد على ال

كثرة استخدامها في مشكالت اجتماعیة وأخالقیة وصحیة، وتؤدي إلى العزلة، وخلخلة 

ومن مظاهر تلك التأثیرات . عالقات الشباب بعائالتهم، وتذمرهم من زیارات األقارب

السلبیة على الصعید االجتماعي أن التواصل العائلي فقد كثیرًا من جوانبه اإلنسانیة، 

  .دلت الزیارات العائلیة في المناسبات واألعیاد برسالة نصیة من الهاتف الجوالواستب
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إنطالقًا من ذلك، یمكن تعریف مفهوم التأثیرات االجتماعیة إجرائیًا، بأنها تلك 

التأثیرات التي تعرضت لها البنیة االجتماعیة بكل ما تتضمنه من عناصر ومكونات 

ة والقرابیة واألسریة، وكذلك الضوابط االجتماعیة، تتمثل في أنساق العالقات االجتماعی

هذا إضافة إلى التأثیر على المكانات االجتماعیة واألدوار وأنماط السلوك المختلفة 

إضافة . سواء على مستوى األسرة، أم على المستویین القرابي والمجتمعي بصورة عامة

  . بخاصةإلى التأثیرات على استخدام اللغة عمومًا، واللغة العربیة

  : االتصال االلكتروني- ٢

االّتصال اإللكتروني هو العملّیة الّتي یتّم فیها تبادل المعلومات أو توفیر الّتسلیة 

سواًء أكان ذلك على الّصعید الّشخصي أو العملّي باستخدام وسائل التّكنولوجیا الحدیثة، 

، بل بین قطٍر وآخٍر حیث تطّورت في عصرنا وأصبح باإلمكان االّتصال بین قاّرٍة وأخرى

  . بغضون ثواٍن معدودة حّتى أصبح العالم وكأّنه قریٌة صغیرةٌ تصل األخبار إلیها بسرعة

 ولقد تعددت وسائل االّتصال اإللكتروني ومازال المبرمجون والخبراء 

مشغولین حّتى هذه الّلحظة في محاولة إیجاد طرٍق سهلٍة وعملّیٍة لالّتصال، فقد بدأ 

له بالهاتف المحمول أو الخلوي، ثم برامج الّدردشة على اإلنترنت، ثم األمر في أوّ 

 سكایب، فیس بوك، :برامج الّدردشة بالّصوت والّصورة، ومن هذه الوسائل ما یلي

  .تویتر، یوتیوب

المهارة األساسیة لمعظم األعمال التي یجب : كما ُیعرف االتصال الرقمي بأنه

فاهیم واالنتاج والتوصیل واالستقبال لوسائل أن یكتسبها الفرد في إطار من الم

االتصال في وظائفهم وحیاتهم، ومن ثم، فاالتصال الرقمي هو القدرة على خلق 

وُیعرف أیضًا بأنه العملیة التي یتم . االتصال الفعال من مختلف الوسائل الرقمیة
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متنوعة االتصال من بعد بین أطراف یتبادلون األدوار في بث الرسائل االتصالیة ال

  .واستقبالها من خالل النظم الرقمیة ووسائلها لتحقیق أهداف معینة

  : مواقع التواصل االجتماعي- ٣

مثیر للجدل، نظرا لتداخل اآلراء " مواقع التواصل االجتماعي"إن مفهوم 

عَكس هذا المفهوم، التطور التقني الذي طرأ على استخدام . واالتجاهات في دراسته

ق على كل ما یمكن استخدامه من قبل األفراد والجماعات على التكنولوجیا، وُأطل

  .الشبكة العنكبوتیة العمالقة

هي شبكات اجتماعیة تفاعلیة تتیح التواصل لمستخدمیها في أي وقت و 

یشاؤون، وفي أي مكان من العالم، ظهرت على شبكة االنترنت منذ سنوات وتمكنهم 

وغیرها من االمكانات التي ...الصورأیضًا من التواصل المرئي والصوتي، وتبادل 

  ).٤(توطد العالقة االجتماعیة بینهم

التواصل االجتماعي من أكثر المفاهیم ) شبكات(   ولقد أصبح مفهوم مواقع

إثارة للجدل، وذلك نظرًا لتداخل اآلراء واالتجاهات في دراسته، حیث عكس هذا 

وأطلق على كل ما . وجیا الحدیثةالمفهوم التطور التقني الذي طرأ على استخدام التكنول

ولقد . یمكن استخدامه من قبل األفراد والجماعات على الشبكة العنكبوتیة العمالقة

 وهو األمر الذي جعلها من أكثر ،افتراضیهوفرت المواقع االجتماعیة بنیة تفاعلیة 

باتت المواقع جذبًا واستقطابًا للعدید من الفئات العمریة، وبخاصة فئة الشباب، حیث 

تلك المواقع تشغل مساحة واضحة في فكر واهتمام ووجدان وعقول الشباب دون 

ومن ثم . اعتبار للفوارق الجغرافیة والعرقیة والسیاسیة واالجتماعیة والدینیة واالقتصادیة

أصبح لدى الفرد المستخدم لهذه المواقع الفرصة لیس فقط ألن یتبادل اآلراء واألفكار، 

  ).٥(آلخرین  ایئة وبنیةولكن أیضًا یشارك ب



                العدد الرابع واألربعونمجلة بحوث الشرق األوسط                                                    

  - ١٠ - 

   وعلى الرغم من ذلك، ال یوجد تعریف محدد لوسائل التواصل االجتماعي 

Social Media لكنها یمكن أن ُتعرف ضمن السیاق العام لتعریف الفضاء 

جوردان بأنه ذلك الفضاء الذي یشجع على أنتاج المعلومات "االلكتروني، الذي ُیعرفه 

  ).٦(أكثر من استهالكها

وثمة تعریفات متعددة قدمها الباحثین والمتخصصین في مجال الدراسات    

االعالمیة، وخاصة المهتمین باألعالم الرقمي لمواقع أو شبكات التواصل االجتماعي، 

الشبكة التي تسمح للمستخدم بإنشاء موقع خاص به مع : حیث یعرفها البعض بأنها

ء من أجل التعرف علیهم ومعرفة إمكانیة ربطه بالمواقع األخرى التابعة لألصدقا

  ).٧(هویاتهم وأخبارهم

مواقع : شبكات التواصل االجتماعي بأنها " Ellson&Boyd"    وُیعرف 

تتشكل من خالل االنترنت، تسمح لألفراد بتقدیم لمحة عن حیاتهم العامة، وٕاتاحة 

ریة التعبیر عن وجهة نظر األفراد أو حالفرصة لالتصال بقائمة المسجلین، و 

المجموعات من خالل عملیة االتصال، كما أن طبیعة   التواصل تختلف من موقع 

 ).٨(آلخر

منظومة من الشبكات : وُیعرف زاهر راضي مواقع التواصل االجتماعي بأنها

اإللكترونیة التي تسمح للمشترك فیها بإنشاءموقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طریق 

  ).٩(لدیهماالهتمامات والهوایات نفسهانظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرین 

مجموعة هویات :    بینما یرى البعض اآلخر الشبكة االجتماعیة الرقمیة بأنها

اجتماعیة ینشئها أفراد أو منظمات لدیهم روابط نتیجة التفاعل االجتماعي، ویمثلها 

هیكل أو شكل دینامیكي لجماعة اجتماعیة، وهي تنشأ من أجل توسیع وتفعیل 

قات المهنیة أو عالقات الصداقة، كما تطلق على الشبكات االجتماعیة الرقمیة العال

الشبكات الرقمیة االجتماعیة، الشبكات االجتماعیة، وسائل االعالم : عدة تسمیات منها

  ).١٠(االجتماعیة، ومواقع الشبكات االجتماعیة
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الطرق الجدیدة في : ویشیر مفهوم مواقع التواصل االجتماعیأیضًا إلى

االتصال في البیئة الرقمیة، بما یسمح للمجموعات األصغر من الناس بإمكانیة 

االلتقاء والتجمع على اإلنترنت وتبادل المنافع والمعلومات، وهي بیئة تسمح لألفراد 

  ).١١(والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم اجمع

:  لإلعالم الجدید بأنه تعریفاً Sheridanووضعت كلیة شریدیان التكنولوجیة 

یعتمد على اندماج النص أنواع االعالم الرقمي الذي یقدم في شكل رقمي وتفاعلي، و 

والصورة والفیدیو والصوت، فضًال عن استخدام الكومبیوتر كآلیة رئیسة له في عملیة 

أما التفاعلیة فهي تمثل الفارق الرئیس الذي یمیزه وهي أهم .االنتاج والعرض

  ).١٢(سماته

إلى استعمال " وسائل التواصل االجتماعي "    كما یشیر هذا المصطلح 

التكنولوجیا في عملیة تحویل االتصاالت من مجرد اتصاالت عادیة إلى تفاعل على 

كافة المستویات والصعد، وقد تم تعریفها على أنها التطبیقات التي تعتمد في عملها 

. على القواعد واألساسات التكنولوجیةعلى وجود شبكة اإلنترنت، والتي یتم بناؤها 

وتتیح وسائل التواصل االجتماعي التواصل والتفاعل بین المستخدمین، وبشكل كبیر 

جدًا نظرًا إلى أنه بإمكان المستخدمین أن یقوموا بنشر أفكارهم وصورهم ومقاطع 

ان الفیدیو التي یودون نشرها، باإلضافة إلى المقاطع الصوتیة وأي شيء یردي اإلنس

أو المستخدم أن ینشره، وتتیح أیضًا تفاعل المتلقین لهذه المنشورات معها، بالتعبیر 

عن إعجابهم وٕامكانیة تعلیقهم علیها هذا فضًال عن إمكانیة إعادة نشرها، وهذه الثالثة 

وسائل من وسائل التفاعل هي متعلقة بشبكة الفیس بوك للتواصل االجتماعي، وهي 

  .ت األخرى، ولكن أشكالها متغیرة من شبكة إلى أخرىنفسها متواجدة بالشبكا

ونخلص من التعریفات السابقة، وجود شبه اتفاق، على أن مواقع التواصل 

االجتماعي تشیر إلى حالة من التنوع في االشكال والتكنولوجیا والخصائص التي 

لفردیة حملتها الوسائل المستحدثة عن التقلیدیة، السیما فیما یتعلق باعالء حاالت ا
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Individuality  والتخصیصCustomization  ، وتأتیان نتیجة لمیزة رئیسة هي

فإذا ما كان االعالم الجماهیري واالعالم واسع النطاق وهو بهذه الصفة . التفاعلیة

. رسم إعالم القرن العشرین، فإن االعالم الشخصي والفردي هو إعالم القرن الجدید

بي للنموذج االتصالي الموروث، بما یسمح للفرد وما ینتج عن ذلك من تغییر إنقال

العادي ایصال رسالته إلى من یرید في الوقت الذي یرید، وبطریقة واسعة االتجاهات، 

فضًال عن تبني هذه . ولیس من أعلى إلى أسفل وفق النموذج االتصالي التقلیدي

ص وتجاوزه لمفهوم المواقع تطبیقات الواقع االفتراضي وتحقیقه لمیزات الفردیة والتخصی

  ).١٣(الدولة الوطنیة والحدود الدولیة 

 مما سبق، یمكن صیاغة تعریف إجرائي لمفهوم مواقع التواصل اً     انطالق

شبكات رقمیة عبارة عن مواقع على شبكة االنترنت توفر : االجتماعي بأنها

 خالل لمستخدمیها فرص للحوار وتبادل المعلومات واآلراء واألفكار والمشكالت من

وثمة أمثلة كثیرة لتلك . وغیر ذلك...الملفات الشخصیة والصور وغرف الدردشة

. وغیرها من المواقع األخرى....الفیس بوك، وتویتر، والیوتیوب: الشبكات منها مواقع

ومن ثم، فإن الشبكة االجتماعیة الرقمیة هي مجموعة هویات اجتماعیة ینشئها األفراد 

نتیجة التفاعل االجتماعي، ویمثلها هیكل أو شكل دینامیكي أو المنظمات لدیهم روابط 

لجماعة اجتماعیة، وهي تنشأ من أجل توسیع وتفعیل العالقات المهنیة أو عالقات 

  .الصداقة

  :الدراسات السابقة: سادساً 

على الرغم من حداثة موضوع تأثیر شبكات التواصل االجتماعي على 

 رغم أنها – هناك بعض الدراسات والبحوث الشباب في المجتمعات العربیة، إال أن

.  قد تناولت تلك التأثیرات في بعض المجتمعات العربیة–محدودة إلى حد كبیر 

ویمكن أن نعرض لنماذج من هذه الدراسات، وذلك لالستفادة من نتائجها في الدراسة 

  :  الراهنة فیما یأـي
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في )  الیوتیوب–الفیس بوك  –المدونات ( دور المواقع االلكترونیة: دراسة بعنوان-

تشكیل اتجاهات الشباب نحو القضایا المجتمعیة، أشارت الدراسة إلى أنه رغم 

قصر العمر الزمني للوسائل االعالمیة الحدیثة والمدونات، إال أنها أحدثت ردود 

 – وما تزال –الرسمي والشعبي، كما أنها أثارت جدًال : فعل عدیدة على المستویین

 بها من سیاسیین وٕاعالمیین وأكادیمیین، بل وحتى من جانب بین المعنیین

ولقد استخدمت الدراسة منهج المسح االعالمي بشقیه . المستخدم الفرد ذاته

أن : وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها.الوصفي والتحلیلي

المدونات والفیس بوك، قد لعبتا دورًا مهمًا ومؤثرًا في حشد أكبر قدر من 

كما أن اللجوء للمواقع اإللكترونیة یتم بشكل . المصریین، وٕاقناعهم بأفكار خاصة

وأن موقع الفیس بوك كان . یومي، وأن الوصول إلیها یكون بالشكل المباشر

یتصدر المواقع األكثر استخدامًا وشعبیة بالنسبة للشباب الجامعي، بهدف متابعة 

  ).١٤(األحداث الجاریة

ثار االجتماعیة والمجتمعیة لتعامل الشباب الجامعي مع مواقع  اآل: دراسة بعنوان-

التواصل االجتماعي، وقد استهدفت الدراسة التعرف على اآلثار االجتماعیة 

والمجتمعیة المترتبة على استخدام شباب الجامعات المصریة لمواقع التواصل 

م العالم وأنماط العالقات االجتماعیة سواء في العالم الواقعي أ. االجتماعي

االفتراضي، وأیضًا محاولة الوقوف على اآلثار التي أحدثتها هذه المواقع سواء 

أكانت إیجابیة أم سلبیة على تشكیل الوعي االجتماعي واالتجاهات لدى هؤالء 

  .الشباب

أن مواقع التواصل االجتماعي قد ساعدت :     وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

مباشر مع أصدقائهم ومعارفهم، ومكنتهم من إقامة عالقات الشباب على التفاعل ال

ولقد أثار استخدام مواقع . انسانیة مبنیة على االهتمامات واألنشطة المشتركة

التواصل االجتماعي عددًا من اإلشكالیات المتعلقة بالوقت الذي یقضیه الشباب في 
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تأثیرات سلبیة على تلك المواقع، والذي بلغ درجة االدمان علیها، وهو ما كان له 

  ).١٥(سلوكهم العام تجاه األسرة والمجتمع

لغة الشباب على الفیس بوك وعالقتها ببعض أبعاد الهویة الثقافیة :  دراسة بعنوان-

لدیهم، وفي هذه الدراسة تبین أن الشباب یستخدمون في الكتابة على وسائل 

 أنماطًا من اللغة بین – وفي مقدمتها مواقع التواصل االجتماعي –االعالم الجدیدة 

واستخدم الباحث . العربیة الفصحي والعامیة ، ویكثر فیها الخلیط من االزدواجیة

تحلیلیة ومیدانیة، وخلصت الدراسة : المنهج الوصفي، وأجریت الدراسة على عینتین

أن الفرانكوأرب والعامیة قد احتلت الصدارة في استخدام الطلبة : إلى عدة نتائج منها

وقد تبین أیضًا أن اللغة ترتبط بغیرها . لدراسة في الكتابة على الفیس بوكعینة ا

من أبعاد الهویة الثقافیة مثل الدین والتاریخ والعادات والتقالید واالنتماء الوطني 

وأن فن التعامل على الفیس بوك وكتابة اللغة االنجلیزیة والسرعة في . والثقافة

ال المعرفة أسرع، وأن تبادل الكلمات فقط یعدم الكتابة وتسهیل التواصل یجعل انتق

  ).١٦(االهتمام بشكل الكتابة ونوعها

أثر التعرض للشبكات االجتماعیة على االنترنت في إدراك القضایا :  دراسة بعنوان-

واألحداث الجاریة لدى عینة من الشباب الجامعي، استهدفت الدراسة التعرف على 

وقد . باب الجامعي للشبكات االجتماعیةالعوامل التي تؤثر على تعرض الش

  .إعتمدت الدراسة على منهج المسح

إرتفاع نسبة استخدام مواقع التواصل بین : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

عینة الدراسة نتیجة الخدمات والتطبیقات التي توفرها تلك المواقع، والتي تسمح 

اع درجة ثقة الشباب الجامعي في للمستخدمین التفاعل المستمر والمتجدد، وارتف

. المعلومات المقدمة من خالل تلك المواقع والمتعلقة بالقضایا واألحداث الجاریة

  ).١٧(وبالتالي فإن همه المواقع توفر معلومات وافیة وكافیة للمستخدمین
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االتصال التفاعلي لدى مستخدمي مواقع الشبكات االجتماعیة في :  دراسة بعنوان-

ربیة، استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المحیطة بعملیة االتصال المنطقة الع

التفاعلي على شبكة االنترنت لدى المستخدمین في المنطقة العربیة، والتي تتحكم 

في تأثیر المستخدم معرفیًا ووجدانیًا وسلوكیًا، بما هو معروض من مضمون على 

واالقتصادیة في المجتمع الشبكة في ضوء االختالفات السیاسیة واالجتماعیة 

العربي، فضًال عن العوامل األخرى الخاصة بالفرد نفسه كالضغوط النفسیة 

  .واألسریة واالجتماعیة الواقعة علیه

بالنسبة للدراسة التجریبیة في مصر :     وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها

 مستوى الضغط تبین أن هناك عالقة ارتباطیة عكسیة ذات داللة احصائیة بین

النفسي واالجتماعي واألسري للمبحوثین واآلثار المعرفیة لدیهم بعد متابعة صفحة 

أما بالنسبة للدراسة التجریبیة في الیمن، فقد تبین . حركة تمرد على الفیس بوك

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المبحوثین طبقًا لمتغیر المستوى 

ثار الوجدانیة فقط، ولكن توجد عالقة دالة احصائیًا االجتماعي واالقتصادي في اآل

في كل من اآلثار المعرفیة والسلوكیة لدى المبحوثین، حیث ظهرت الفروق في 

  ).١٨(المنخفض والمتوسط والمرتفع: المستویات

مواقع الشبكات االجتماعیة والمشاركة السیاسیةلشباب، تمثل الهدف :  دراسة بعنوان- 

التعرف على االستخدامات السیاسیة لمواقع التواصل الرئیسي للدراسة في 

في الحملة ) الفیس بوك وماي سبیس والیوتیوب: (االجتماعي، ومدى استخدام مواقع

، وقد استخدمت الدراسة ٢٠٠٨االنتخابیة الخاصة بانتخابات الرئاسة األمریكیة لعام 

دة من الشباب  مفر ٣٥٠٠منهج المسح، وأجریت الدراسة على عینة عشوائیة قوامها 

  .  سنة٢٤- ١٨الجامعي من الجامعات األمریكیة، ممن تتراوح أعمارهم ما بین 

أن مواقع التواصل االجتماعي تعتبر :    وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

المصدر الرئیسي للحصول على المعلومات عن انتخابات الرئاسة األمریكیة مقارنة 
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لیب الممارسة الدیموقراطیة تتم بین الشباب وأن أسا. بوسائل االعالم األخرى

كما بینت الدراسة عدم . الجامعي في إطار تعاوني أكثر من كونه إطارًا تنافسیاً 

وجود فروق ذات داللة احصائیة بین الشبكات الثالث في إطار الممارسة 

  ).١٩(الدیموقراطیة من حیث نشر األخبار والمناقشات

 االجتماعي وحیاتنا، استهدفت الدراسة محاولة شبكات التواصل:  دراسة بعنوان-

معرفة التأثیر االجتماعي الستخدام مواقع الشبكات االجتماعیة، وخلصت الدراسة 

أن الفیس بوك هو الشبكة االجتماعیة األوسع : إلى مجموعة من النتائج منها

ة استخدامًا  وأن العالقات االجتماعیة في المجتمع األمریكي أصبحت أكثر حمیمی

كما أن استخدام مواقع الفیس بوك قد ساعد بدرجة . مما كانت علیه قبل عامین

كبیرة في إیجاد عالقات وثیقة بین األفراد، كما أن جزًء محدودًا فقط من مستخدمي 

  ).٢٠(الفیس بوك في أمریكا لم یلتقوا بأصدقائهم في الفیس من قبل

:المدخل النظري للدراسة: سابعاً   

ذا الموضوع في إطار المقوالت األساسیة التي انطلقت    یمكن معالجة ه

نظریة الغرس الثقافي ونظریة التفاعلیة الرمزیة، والبنائیة : منها بعض النظریات مثل

الوظیفیة، ویمكن أن نعرض بإیجاز ألهم مقوالت تلك النظریات في محاولة لإلفادة 

 .منها في تحلیل بیانات الدراسة الراهنة

:لثقافي نظریة الغرس ا- ١  

   تهدف هذه النظریة إلى إكساب الشباب اتجاهات وسلوكیات تتناسب 

ودورهم االجتماعي لكي تسهل لهم عملیة التفاعل واالندماج في حیاتهم االجتماعیة، 

الهاتف : ومن ثم، فإن استخدام الشباب المستمر لتكنولوجیا االتصال المتمثلة في

الم المقدمة عبر الفضائیات المختلفة الجوال وشبكة االنترنت، ومشاهدتهم لألف

  .والتفاعل معها، یؤثر على واقعهم االجتماعي ویسیطر على عالمهم الرمزي
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    فالغرس عبارة عن عملیة ثقافیة تؤدي إلى خلق مفاهیم عامة توحد 

). ٢١(االستجابة ألسئلة ومواقف معینة، وال ترتبط بالحقائق والمعتقدات المنعزلة

ساع الفجوة بین األجیال، حیث ثمة تزاید معاصر في معدالت وتظهر بالتالي إت

. السرعة في نقل المعلومات، وفي تطور أدوات االتصال، وتالحق األجیال الجدیدة

  ).٢٢(هذه التغیرات تتم بمعدالت أسرع مما كانت تتعرض له األجیال األقدم

: نظریة التفاعلیة الرمزیة- ٢  

أن الحیاة االجتماعیة : ولة أساسیة مؤداها    تنطلق التفاعلیة الرمزیة من مق

وما یكتنفها من عملیات وظواهر وحوادث، ما هي إال شبكة معقدة من نسیج 

التفاعالت والعالقات بین األفراد والجماعات التي یتكون منها المجتمع االنساني، ومن 

نظر إلى ثم، فالحیاة االجتماعیة یمكن فهمها واستیعاب مظاهرها الحقیقیة عن طریق ال

وأن لهذه التفاعالت دوافعها الموضوعیة والذاتیة . التفاعالت التي تقع بین األفراد

  .وآثارها على األفراد والجماعات

   وتنطلق التفاعلیة الرمزیة من عدة مرتكزات لتحلیل عملیة التفاعل 

 االجتماعي، متمثلة في القواعد االجتماعیة، وهي ما إعتاد الناس على ممارستها من

سلوكیات، ومن ثم، فالقواعد تعتبر بمثابة أحد منظمات السلوك االنساني، كما أنها 

أحد المظاهر االجتماعیة التي تحدد سلوك الفرد وتوجهه في ارتباطه مع اآلخرین ومع 

 ).٢٣(الجماعات االجتماعیة األخرى

: البنائیة الوظیفیة- ٣  

ماعي، قد جعلت عالقات     ترى البنائیة الوظیفیة أن مواقع التواصل االجت

األفراد أكثر تداخًال وٕاعتمادًا بضها على بعض، بشكل یفوق كثیرًا ما كانت علیه تلك 

العالقات من قبل، حیث أصبح كل فرد یعیش في الساحة الخلفیة لآلخر، فشبكة 

الترابط ونقاط الوصل االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة التي تتقاطع خطوطها 
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فنحن نعیش الیوم في . تؤثر تأثیرًا حاسمًا على األفراد المشاركین فیهاوتتجاوز الحدود 

عالم تزاید فیه االعتماد المتبادل مع اآلخرین، حتى لو كانت األطراف األخرى في هذا 

 .التشابك على بعد آالف األمیال منا

   ومن ثم، نجد أن البنائیة الوظیفیة ترى أنه مع التقارب التكنولوجي المتنامي 

ي السرعة بین الوسائط االعالمیة، وتكنولوجیا الحاسبات واالتصال، بدأ عصر ف

الوسائط المعلوماتیة، فلم تعد وسائل االتصال واالعالم هي الوسائل التقلیدیة البطیئة 

في الوصول للناس والتأثیر فیهم، بل أصبحت ذات أنواع متعددة من صوتیات 

البشر في جمیع أنحاء العالم عن ومرئیات ونصوص وبیانات تصل للمالیین من 

  ).٢٤(طریق المعلومات الفائقة السرعة والقدرة على التأثیر

، یمكن اإلفادة من مقوالتنظریة التفاعلیة الرمزیة بوصفها في ضوء ما سبق

تفسر لنا طبیعة التفاعل االجتماعي للفرد مع غیره عن طریق شبكات التواصل 

دیه من خالل إندماجه في المجتمع االفتراضي، اإللكترونیة، وموقعه والدور الذي یؤ 

وباستخدام الفرد لهذه الشبكات اإللكترونیة، فإنها ُتملي علیه معاني وقیم ورموز وأنماط 

سلوكیة جدیدة تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر في عالقاته، لیس فقط على 

ومن .  عامةاألسري والقرابي، ولكن أیضًا على المستوى المجتمعي بصورة: المستویین

ناحیة أخرى، یمكن اإلفادة من المقوالت األساسیة للبنائیة الوظیفیة، وأیضًا مقوالت 

نظریة الغرس الثقافي في تفسیر التأثیرات االجتماعیة الناتجة عن استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي على العالقات األسریة في المجتمع البحریني، ومعرفة مظاهر 

  .التها المختلفةتلك التأثیرات ومجا

:االجراءات المنهجیة للدراسة: ثامناً   

إعتمدت الدراسة الراهنة على مجموعة من اإلجراءات المنهجیة المحددة، 

  :نجملها فیما یأتي
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نظرًا ألن الهدف الرئیسي للدراسة یتمثل في :  المستخدموالمنهج نوع الدراسة - ١

نتج عن استخدام طلبة الجامعة التعرف على التأثیرات االجتماعیة المختلفة التي ت

لوسائل االتصال االلكتروني، فإن الدراسة تنتمي إلى الدراسات الوصفیة، ومن ثم، 

فإن المنهج الوصفي التحلیلي ُیعد منهجًا مناسبًا لتحقیق أهداف الدراسة، وذلك من 

 خالل االعتماد على دراسة میدانیة تفرز بیانات یمكن تحلیلها كمیًا وكیفیًا، وذلك

.للوصول إلى تفسیرات نستطیع من خاللها االجابة على تساؤالت الدراسة  

  : مجاالت الدراسة- ٢

 تم إختیار جامعة عجمان بوصفها المجتمع الذي تمت فیه : المجال المكاني-أ

الدراسة المیدانیة، وقد إختار الباحث كلیة االعالم وكلیة الهندسة بوصفهما 

  .ةمجاًال مكانیًا للدراسة المیدانی

  : عینة الدراسة- ب

من طالب وطالبات ) بطریقة عمدیة مقصودة(تم اختیار عینة غیر عشوائیة 

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجیا وبخاصة ممن یستخدمون الوسائل 

 اآلیفون، –االنترنت، أجهزة التلیفون المحمول وخاصة (االلكترونیة الحدیثة

كلیة (، والثانیة عملیة)االعالم(نظریةإحداها (من كلیتین) واآلیباد، والبالك بیري

، ومن تخصصات ومستویات دراسیة وجنسیات مختلفة، وذلك بواقع ) الهندسة

مفردة لكلیة ) ١٤٧:(مفردة، موزعة على الكلیتین على النحو التالي) ١٨٠(

  .لكلیة الهندسة)٣٣(االعالم، 

تمارة استبیان، تم  تم جمع بیانات الدراسة المیدانیة من خالل اس: أدوات الدراسة- ٣

إعدادها في البدایة بصورة مبدئیة، ثم عرضت على مجموعة من المتخصصین 

لتحكیمها، ثم أعد الباحث االستمارة في شكلها النهائي، وتم تطبیقها على جمیع 

وقد تضمنت االستمارة عددًا من المحاور األساسیة والتساؤالت . مفردات العینة

هداف الدراسة وتساؤالتها، واشتملت االستمارة على الفرعیة التي ترتبط مباشرة بأ
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: البیانات األساسیة، وثانیاً : أوالً : عدة محاور رئیسیة جاءت على النحو اآلتي

مجاالت استخدام وسائل التواصل : استخدامات وسائل االتصال االلكترونیة وثالثاً 

 بسبب استخدام المشاكل والخالفات التي تحدث بین الوالدین: االلكتروني، ورابعاً 

التأثیرات االیجابیة الستخدام وسائل : أجهزة االتصال االلكتروني، وخامساً 

التأثیرات السلبیة الستخدام وسائل االتصال : االتصال االلكتروني، وسادساً 

:  مظاهر تأثیر تلك الوسائل لى األسرة واألقارب، وثامناً : االلكتروني، وسابعاً 

 على اللغتین االتصال االلكترونيستخدام وسائل ةالات االیجابیة والسلبیتأثیر ال

  .العربیة واألجنبیة

األسلوب الكمي، وذلك :  أسلوبین للتحلیل همااستخدم الباحث:  أسالیب التحلیل- ٤

من خالل تحلیل الجداول البسیطة التي تتضمن بیانات إحصائیة تجسد استجابات 

في، حیث تم تحلیل بعض المبحوثین على تساؤالت االستمارة، واألسلوب الكی

وكذلك الفروق . الجداول المركبة التي توضح العالقة بین بعض متغیرات الدراسة

 SPSSذات الداللة االحصائیة، وتم اإلعتماد على برنامج الحزم االحصائیة 

  .لتحلیل بیانات الدراسة المیدانیة

:نتائجتحلیل البیانات وتفسیرها واستخالص ال: الدراسة المیدانیة: تاسعاً   

  :خصائص عینة الدراسة: أوالً 

طلبة (ال شك في أن معرفة الخصائص االجتماعیة والدیموجرافیة لعینة الدراسة

سوف یفید كثیرًا في الكشف عن أوجه االتفاق واالختالف في آراء ) الجامعة

المبحوثین، ووجهات نظرهم فیما یتعلق بالتأثیرات االجتماعیة الناتجة عن استخدام 

ا المعلومات سواء في مجال العالقات االجتماعیة واألسریة أو في التأثیر تكنولوجی

على المفردات اللغویة التي یستخدمها الطلبة في عملیة التواصل عبر الوسائل الحدیثة 
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وفیما یلي وصف مختصر لبعض البیانات والخصائص االجتماعیة . المتاحة

  .والدیموجرافیة واألسریة لعینة الدراسة

: السن- ١  

  یوضح) ١(جدول رقم

  توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر السن

  %  ك  المتغیرات

  ٨,٩  ١٦   سنة١٩ أقل من -١٧

  ٢٨,٣  ٥١  ٢١ أقل من -١٩

  ٣٦,١  ٦٥  ٢٣ أقل من -٢١

  ١٣,٣  ٢٤  ٢٥ أقل من – ٢٣

  ١٢,٨  ٢٣   سنة فأكثر٢٥

  ١٠٠.٠  ١٨٠  المجموع

  

زیع عینة الدراسة وفقًا تكشف البیانات الموضحة بالجدول السابق والخاصة بتو 

، قد إحتلت المرتبة األولى ) سنة٢٣ أقل من – ٢١(لمتغیر السن أن الفئة العمریة

 من إجمالي العینة، تلیها في ٦٥، حیث بلغ عدد التكرارات %٣٦,١بنسبة مئویة 

من إجمالي % ٢٨,٣، حیث بلغت نسبتها )٢١ أقل من - ١٩(الترتیب الفئة العمریة

، وذلك بنسبة بلغت )٢٥ أقل من – ٢٣(دة، ثم الفئة العمریةفر  م٥١العینة، بواقع 

 سنة ٢٥(من إجمالي العینة، وفي المرتبة الرابعة جاءت الفئة العمریة% ١٣,٣

 ١٩ أقل من – ١٧(، وأخیرًا الفئة العمریة%١٢,٨، وذلك بنسبة مئویة بلغت )فأكثر

  . من إجمالي العینة% ٨,٩، حیث بلغت نسبتها )سنة
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 من البیانات السابقة أن الغالبیة العظمى من عینة الدراسة تقع في     نستنتج

من % ٦٤,٤، حیث بلغت نسبتها االجمالیة ) سنة٢٣ أقل من -١٩(الفئة العمریة

 مفردة، وهي فئة عمریة شابة وتعتبر من أكثر الفئات ١١٦إجمالي العینة، وذلك بواقع 

  .ةاالجتماعیة استخدامًا لوسائل االتصال اإللكترونی

: النوع- ٢  

    الواقع أن المتغیرات النوعیة قد یكون لها تأثیر في تباین وجهات نظر 

الطلبة فیما یتعلق بالتأثیرات االیجابیة والسلبیة الناتجة عن استخدامهم لوسائل 

  :االتصال اإللكتروني، ویمكننا توضیح ذلك من البیانات الواردة بالجدول اآلتي

 

  یوضح) ٢(جدول رقم

  النوعینة الدراسة وفقًا لمتغیر توزیع ع

  %  ك  المتغیرات

  ٤٣,٣  ٧٨  ذكور

  ٥٦,٧  ١٠٢  إناث

  ١٠٠.٠  ١٨٠  المجموع

 

تشیر البیانات السابقة إلى أن أكثر من نصف العینة قد جاءت في فئة 

 طالبة، في ١٠١من إجمالي العینة، وذلك بواقع % ٥٦,٧االناث، حیث بلغت نبتهن 

 من مجموع العینة، والواقع أن هذه النسبة تعبر إلى %٤٣,٣حین بلغت نسبة الذكور 

عن تباین أعداد الطالب والطالبات، فعدد الطالبات یفوق كثیرًا إجمالي عدد حد كبیر 

  .الطالب
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):الزواجیة( توزیع العینة وفقًا لمتغیر الحالة االجتماعیة- ٣  

  یوضح) ٣(جدول رقم

  اعیةتوزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر الحالة االجتم

 % ك المتغیرات

 ٧٥.٦ ١٣٦ متزوجة  /غیر متزوج

 ١٧.٨ ٣٢ متزوجة/متزوج

 ١.١ ٢ مطلقة/ مطلق

 ١.٧ ٣ أرملة /أرمل

 - ٧ غیر مبین

 ١٠٠,٠ ١٨٠ المجموع

  /غیر متزوج(تشیر البیانات الموضحة بالجدول السابق، إلى أن الفئة األولى 

%. ٧٥,٦ بنسبة مئویة ١٣٦نها قد بلغ قد بلغ إجمالي التكرارات التي تعبر ع) متزوجة

أما الفئة %%. ١٧,٨ بنسبة مئویة ٣٢) متزوج(بینما بلغ إجمالي تكرارات الفئة الثانیة 

 ات، بینما بلغ تكرار % ١,١ مفردة،  بنسبة مئویة ٢فقد بلغ تكرارها ) مطلق ( الثالثة 

   %.١,٧بنسبة مئویة مفردة  ٣)  أرملة /أرمل (الفئة الرابعة 

( ملت علیها العینة هي فئة تشا األكثر تركیزا التي الفئة من النتائج أن نالحظ

توزعت النسب على الفئة الثالثة  بینما ،تلیها فئة المتزوج)  متزوجة /غیر متزوج 

 كما یشیر أن معدل سن الزواج ،هذا یتناسب مع  سن العینةوالرابعة بنسب قلیلة، و 

  .سنة ٢٥ فوق سن اً  تقع تقریبأفراد العینةبین 
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: توزیع العینة وفقًا للكلیة- ٤  

  یوضح) ٤(جدول رقم

  توزیع عینة الدراسة وفقًا للكلیة

  %  ك  المتغیرات

  ٨٢  ١٤٧  االعالم

  ١٨  ٣٣  الهندسة

  ١٠٠.٠  ١٨٠  المجموع

     تشیر البیانات الموضحة بالجدول السابق إلى أن نسبة العینة من طلبة 

 مفردة، في ١٤٧ عینة الدراسة، وذلك بواقع من إجمالي% ٨٢كلیة االعالم قد بلغت 

 مفردة، ٣٣فقط من إجمالي العینة، بواقع % ١٨حین بلغت نسبة عینة كلیة الهندسة 

ربما یرجع ذلك التباین في النسبة إلى أن طلبة كلیة اإلعالم سواء من قسم علم 

 المیداني، االجتماع أو قسم االعالم كانوا أكثر استجابة للباحثین أثناء إجراء العمل

مما جعل النسب تتباین، لكن بالرغم من ذلك، فمن المتوقع أن یكون هناك تباینات 

واختالفات بین أفراد العینة فیما یتعلق بالتأثیرات االجتماعیة الناجمة عن استخدام 

وسائل االتصال االلكتروني سواء على الفرد أو األسرة أو المجتمع، وهذا ما تسعى 

  . إلى الكشف عنهالدراسة المیدانیة

: توزیع العینة وفقًا للتخصص العلمي- ٥  

   ال شك في أن طبیعة الدراسة والتخصص العلمي الذي ینتمي إلیه الطلبة 

سوف ینعكس بشكل مباشر أو غیر مباشر على تصوراتهم وآرائهم حول موضوع 

 ثم توجیه الدراسة، فالخلفیة العلمیة والثقافیة تسهم في تشكیل الرؤى واالتجاهات، ومن

ویمكن . السلوك االجتماعي من ناحیة، كما تسهم في تشكیل الرأي من ناحیة أخرى



 سعید أمین ناصف. د.أ                ستخدام وسائل االتصال اإللكترونياالتأثیرات االجتماعیة الناتجة عن 

  - ٢٥ - 

توضیح مدى التباین بین المبحوثین وفقًا لتنوع وتباین تخصصاتهم العلمیة من البیانات 

  :الموضحة بالجدول اآلتي

  یوضح) ٥(جدول رقم

  توزیع عینة الدراسة وفقًا للتخصص العلمي

 % ك المتغیرات

 ٥٤ ٩٧ علم االجتماع

 ٢٨ ٥٠ االعالم

 ١١ ٢٠ هندسة االتصال

 ٤ ٨ هندسة إلكترونیة

 ٣ ٥ هندسة معدات طبیة

 ١٠٠,٠ ١٨٠ المجموع

  

    تكشف البیانات السابقة عن أن نسبة عینة طلبة قسم علم االجتماع قد إحتلت 

من % ٥٤بة المرتبة األولى بین التخصصات العلمیة للمبحوثین، حیث بلغت هذه النس

من % ٢٨إجمالي العینة، بینما جاءت نسبة طلبة قسم االعالم في المرتبة الثانیة، 

أما طلبة كلیة الهندسة، فقد تباینت نسبتهم وفقًا للتخصصات العلمیة . إجمالي العینة

من إجمالي % ١١الموضحة بالجدول، حیث بلغت نسبة طلبة قسم هندسة االتصال 

وأخیرًا نسبة طلبة قسم % ٤ قسم الهندسة اإللكترونیة عینة الدراسة، ونسبة طلبة

ویرى الباحث أن هذا التنوع في . من إجمالي العینة% ٣هندسة المعدات الطبیة 

التخصصات العلمیة یمكن أن ینعكس بصورة أو بأخرى على آراء المبحوثین 

ة من  حول موضوع الدراسة، سواء أكانت هذه التأثیرات إیجابیة أم سلبیواتجاهاتهم

  .وجهات نظرهم
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  :  توزیع العینة وفقًا للسنة الدراسیة- ٦

إذا كان هناك تأثیر للكلیة والتخصص العلمي الذي ینتمي إلیهم الطالب في 

تشكیل توجهاته وآرائه حول قضیة معینة، فیمكن القول أیضًا أن السنة الدراسیة التي 

ى آرائه ووجهات نظره، وذلك ینتمي إلیها الطالبا ربما یكون لها بعض التأثیر كذلك عل

 خالل فترات یرجع إلى خبرة الطالب بالكلیة وٕاحتكاكه وتفاعله مع زمالئه وأساتذته

مختلفة، ومدى ما یكتسبه من خبرات وتجارب خالل تلك السنوات الدراسیة، فالطالب 

الجامعي المستجد المقید في المستوى األول أو في الفرقة األولى بالتأكید سوف تختلف 

علوماته وخبراته عن الطالب الذي أوشك أن ینهي تعلیمه الجامعي، ویمكن توضیح م

  :ذلك من البیانات الواردة بالجدول اآلتي

  یوضح) ٦(جدول رقم

  توزیع عینة الدراسة وفقًا للسنة الدراسیة

  %  ك  السنة الدراسیة

٤٢,٢  ٧٦  ٢٠١٤-٢٠١٣  

٢٥,٦  ٤٦  ٢٠١٣-٢٠١٢  

١٧,٨  ٣٢  ٢٠١٢-٢٠١١  

  ١١,١  ٢٠  )ومادون ذلك( ٢٠١١-٢٠١٠

  ٣,٣  ٦  غیر مبین

  ١٠٠,٠  ١٨٠  المجموع

تعكس البیانات الموضحة بالجدول السابق مدى التنوع والتباین بین المبحوثین 

من حیث المستویات أو السنوات الدراسیة المسجلین فیها، حیث جاءت أعلى نسبة 

ألولى، وقد بلغت في المرتبة ا) ٢٠١٤- ٢٠١٣(للطلبة المسجلین في السنة الدراسیة
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من إجمالي العینة، تلیها نسبة الطلبة الذین سجلوا في الكلیات التي ینتمون % ٤٢,٢

من إجمالي العینة، % ٢٥,٦، وقد بلغت )٢٠١٣-٢٠١٢(إلیها خالل العام الجامعي

ثم في المرتبة الثالثة نسبة الطلبة الذین سجلوا في كلیاتهم خالل السنة 

وأخیرًا نسبة الطلبة الذین إلتحقوا %. ١٧,٨بلغت ، حیث )٢٠١٢-٢٠١١(الدراسیة

، حیث بلغت نسبتهم ) أو ما قبل ذلك٢٠١١-٢٠١٠(بكلیاتهم خالل السنة الدراسیة

  .من إجمالي العینة% ١١,١

نستنتج من البیانات السابقة أن الغالبیة العظمى من عینة الدراسة یعتبرون من 

التي ینتمون إلیها ال تتجاوز السنتین أي الطلبة المستجدین، حیث أن خبراتهم بالكلیات 

، حیث بلغت نسبتهم االجمالیة )٢٠١٤- ٢٠١٢(أنهم إلتحقوا بالكلیات خالل الفترة من 

، فقد إلتحقوا %٣٢,٢من إجمالي العینة، أما النسبة الباقیة من المبحوثین % ٦٧,٨

مبحوثین من حیث ویرى الباحث أن هذا التباین بین ال. بالكلیات منذ ثالث سنوات أو أكثر

خبراتهم بالجامعة والكلیات المنتسبین لها سوف یكون ذا تأثیر على آرائهم واتجاهاتهم فیما 

یتعلق بطبیعة التأثیرات الناجمة عن استخدام وسائل االتصال اإللكتروني من حیث 

  .سلبیاتها وایجابیاتها على الفرد واألسرة والمجتمع بصورة عامة

:اءلمستوى التعلیمي لألبلتوزیع العینة وفقًا  - ٧  

إذا كان ثمة تأثیر للسنة الدراسیة التي ینتمي إلیها الطالب على إتجاهاته وآرائه 

حول بعض القضایا المجتمعیة، فال شك في أن البیئة االجتماعیة التي نشأ ومازال یعیش 

یهها فیها قد یكون لها التأثیر األكبر في تشكیل شخصیته، ومن ثم تكوین اتجاهاته وتوج

بشكل معین، حیث تلعب التنشئة االجتماعیة وخاصة من جانب األسرة دورًا مهمًا ومؤثرًا 

ومن ثم فإن التعرف على . بدرجة كبیرة في تشكیل شخصیة األبناء ووعیهم االجتماعي

المستویات التعلیمیة ألولیاء أمور الطلبة عینة الدراسة یمثل بعدًا مهمًا في الدراسة الراهنة، 

  .ثقافة األبناء ویؤثر في وعیهم االجتماعي بصورة عامكس حیث یع

   تكشف البیانات المیدانیة الخاصة بالمستویات التعلیمیة آلباء المبحوثین عن 

تنوع وتباین واضح في تلك المستویات، فهي تتراوح بین المستویات أقل من المتوسط، 
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مین من اآلباء تعلیمًا والمتوسط، والجامعي وفوق الجامعي، حیث جاءت نسبة المتعل

من مجموع العینة، تلیها نسبة الحاصلین % ٣٨,٩بلغت جامعیًا في المرتبة األولى، وقد 

) التعلیم االبتدائي واالعدادي والمتوسط، إضافة إلى من یقرأ ویكتب(من اآلباء على 

، ثم الحاصلین على %١٦,١، ثم نسبة الحاصلین على التعلیم فوق المتوسط %٣٠,٠

باء، فلم تتجاوز ، أما نسبة األمیین من اآل%١١,٧تعلیم فوق الجامعي بنسبة بلغت 

  :ویمكن توضیح ذلك من البیانات المبینة بالجدول اآلتي. من إجمالي العینة% ٢,٨

  یوضح) ٧(جدول رقم

  توزیع عینة الدراسة وفقًا للمستوى التعلیمي لآلباء

  %  ك   لآلباءالمستوى التعلیمي

  ٢,٨  ٥  أمي

  ٣٠,٠  ٥٤  یقرأ ویكتب وٕابتدائي وٕاعدادي ومتوسط

  ١٦,١  ٢٩  )ويثان(فوق المتوسط

  ٣٨,٩  ٧٠  الجامعي

  ١١,٧  ٢١  فوق الجامعي

  ،٦  ١  غیر مبین

  ١٠٠,٠  ١٨٠  المجموع

نستنتج من البیانات الموضحة بالجدول السابق، أن نسبة كبیرة من اآلباء من 

% ٤٩,٦الحاصلین على تعلیم جامعي وفوق الجامعي، حیث بلغت نسبتهم االجمالیة 

درجة عالیة من الثقافة والعلم، وهو األمر الذي من إجمالي العینة، أي أنهم على 

، ویؤثر بدرجة أو بأخرى في )المبحوثین(سینعكس دون شك على شخصیة األبناء

تشكیل وعیهم االجتماعي والثقافي، كما أن ثمة نسبة كبیرة أخرى یتراوح تعلیمهم ما 

علیم فوق بین االبتدائیة واالعدادیة والمتوسط ، إضافة إلى نسبة الحاصلین على ت

متوسط، مما یشیر إلى أن الغالبیة العظمى من الطالب والطالبات عینة الدراسة قد 
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یمثل التعلیم بالنسبة لهم قیمة، مما ینعكس على مستویات األبناء جاءوا من أسر 

  .الثقافیة في النهایة

  :هات توزیع العینة وفقًا للمستوى التعلیمي لألم- ٨

ر األسرة في شخصیة األبناء خالل عملیة التنشئة ال شك في أن الكشف عن مدى تأثی

والثقافیة ال یتضح فقط من خالل التعرف على المستوى التعلیمي لآلباء،  االجتماعیة

المستوى االقتصادي والظروف المعیشیة : ولكن إلى جانب متغیرات أخرى كثیرة مثل

 التعرف على ،غیر ذلك، فإن...والسكنیة لألسرة، ومدى الترابط والتماسك األسري

المستوى التعلیمي لألمهات یعد مسألة مهمة في هذا المجال، ویمكن الكشف عن ذلك 

  .من البیانات الموضحة بالجدول اآلتي، والتي تعكس استجابات المبحوثین عینة الدراسة

  یوضح) ٨(جدول رقم

  لألمهاتتوزیع عینة الدراسة وفقًا للمستوى التعلیمي 

  %  ك  ت لألمهاالمستوى التعلیمي

  ١٣,٣  ٢٤  ةأمی

  ٢٦,٧  ٤٨  یقرأ ویكتب وٕابتدائي وٕاعدادي ومتوسط

  ٢٨,٩  ٥٢  )ثانوي(فوق المتوسط

  ٢٧,٨  ٥٠  الجامعي

  ٢,٨  ٥  فوق الجامعي

  ،٦  ١  غیر مبین

  ١٠٠,٠  ١٨٠  المجموع

تكشف البیانات السابقة عن إختالف وتباین المستویات التعلیمیة ألمهات 

تلك المستویات التعلیمیة مع المستویات التعلیمیة آلبائهم المبحوثین من ناحیة، وتباین 

فقد جاءت نسبة األمهات في فئة التعلیم فوق المتوسط في المرتبة . من ناحیة أخرى
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من إجمالي العینة، بینما إحتلت % ٢٨,٩األولى من حیث الترتیب، وذلك بنسبة بلغت 

یقرأ (، أما فئة%٢٧,٨سبة بلغت فئة الحاصالت على تعلیمًا جامعیًا المرتبة الثانیة بن

، فقد جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت )ویكتب واالبتدائیة واالعدادیة والمتوسط

من مجموع االستجابات، وهو ما % ١٣,٣، فقد بلغت نسبتها )أمي(أما فئة%. ٢٦,٧

من مجموع % ٢,٨یختلف كثیرًا عن نسبة هذه الفئة عند اآلباء، والتي لم تتجاوز 

وكذلك فاألمر مختلف بالنسبة لفئة فوق الجامعي، والتي لم تتجاوز . تجاباتاالس

كما تبدو االختالفات . بالنسبة لآلباء% ١١,٧بالنسبة لألمهات، مقابل % ٢.٨

بالنسبة لألمهات مقابل % ١٣,٣، والتي بلغت )أمي(واضحة كذلك بالنسبة لفئة

  .فقط بالنسبة لآلباء% ٢,٨

:مهن اآلباء توزیع العینة وفقًا ل- ٩  

   إذا كان ثمة تباین وتنوع في المستویات التعلیمیة ألباء المبحوثین، فمن 

الطبیعي أن یكون هناك تنوع وتباین أیضًا في الوظائف والمهن التي یعملون بها، وذلك 

  :وفقًا لمستویاتهم التعلیمیة، ویمكن توضیح ذلك من البیانات المبینة بالجدول اآلتي

  حیوض) ٩(جدول رقم

  توزیع عینة الدراسة وفقًا لمهن اآلباء

  %  ك  مهنة األب

  ٥٧,٨  ١٠٤  موظف

  ٢٠,٠  ٣٦  أعمال حرة

  ،٦  ١  أعمال حرفیة

  ١٤,٤  ٢٦  بدون عمل

  ٧,٢  ١٣  غیر مبین

  ١٠٠,٠  ١٨٠  المجموع
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    توضح البیانات المیدانیة أن الغالبیة العظمى من آباء الطلبة عینة 

، في حین جاءت األعمال الحرة %٥٧,٨لغت نسبتهمالدراسة یعملون موظفین، حیث ب

أما بدون . من إجمالي االستجابات% ٢٠,٠في المرتبة الثانیة بنسبة استجابات بلغت 

. من إجمالي العینة% ١٤,٤عمل، فقد جاءت في المرتبة الثالثة، وقد بلغت نسبتهم 

:  في فئاتوربما یكون ذلك نتاج ألن نسبة لیست بسیطة من آباء الطلبة قد جاءوا

وأخیرًا یتضح من البیانات أن نسبة . أمي ویقرأ ویكتب واالبتدائیة واالعدادیة والمتوسط

من الطالب لم یجیبوا على هذا التساؤل ومن ثم جاءت االستجابات غیر مبین % ٧,٢

  .كما هو مبین بالجدول

  : توزیع العینة وفقًا لمهن األمهات-١٠

، إذا تعرفنا القة بین المستوى التعلیمي والمهنةللعأكثر بالنسبة ربما تتضح الصورة 

  :على مهن األمهات، والتي یمكن توضیحها من بیانات الجدول اآلتي

  یوضح) ١٠(جدول رقم

  األمهاتتوزیع عینة الدراسة وفقًا لمهن 

  %  ك  مهنة األم

  ١٦,٧  ٣٠  موظفة

  ٧٣,٩  ١٣٣  ربة منزل

  ١,٧  ٣  أعمال حرفیة

  ١,١  ٢  أعمال حرة

  ٦,٦  ١٢  غیر مبین

  ١٠٠,٠  ١٨٠  المجموع
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     یتضح من البیانات المبینة بالجدول السابق والخاصة بتوزیع عینة الدراسة وفقًا 

% ٧٣,٩لمهن األمهات، أن الغالبیة العظمى منهن ربات منازل، حیث بلغت نسبتهن 

بینما %. ١٦,٧من مجموع االستجابات، تلیها فئة من تعملن موظفات، بنسبة بلغت 

بنسب منخفضة ومتقاربة ال ) األعمال الحرة، األعمال الحرفیة( المهن األخرىجاءت

  .من مجموع االستجابات% ١,٧، و %١,١تتجاوز 

  : توزیع العینة وفقًا للدخل الشهري لألسرة-١١

      یعتبر متغیر الدخل من المتغیرات المهمة التي یمكن من خاللها تحدید المستوى 

مبحوثین، وعلى الرغم من عدم الدقة في البیانات التي تعبر االجتماعي واالقتصادي لل

عن الدخل بصورة عامة، إال أنه یمثل أحد المؤشرات المهمة في تشخیص المستوى 

المعیشي للمبحوثین أو أسرهم، ویمكن توضیح ذلك من البیانات الواردة في الجدول 

  :  اآلتي

  یوضح) ١١(جدول رقم

  یر الدخلتوزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغ

  %  ك  الدخل

  ٨,٩  ١٦   درهم٥٠٠٠أقل من -٣٠٠٠

  ١٦,١  ٢٩  ١٠٠٠٠ أقل من – ٥٠٠٠

  ٢٦,١  ٤٧  ١٥٠٠٠ أقل من -١٠٠٠٠

  ١٣,٩  ٢٥  ٢٠٠٠٠ أقل من -١٥٠٠٠

  ٢٧,٨  ٥٠   فأكثر٢٠٠٠٠

  ٧,٢  ١٣  غیر مبین

  ١٠٠,٠  ١٨٠  المجموع
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 تكشف البیانات الموضحة بالجدول عن تباین وتنوع مستویات دخول أسر

المبحوثین، حیث بلغت نسبة المبحوثین المنتمین إلى أسر دخلهم الشهري یفوق 

تلیها الفئة التي یتراوح دخل أسرهم من من مجموع العینة، % ٢٧,٨ درهم ٢٠٠٠٠

 – ٥٠٠٠ درهم، ثم الفئة التي یتراوح دخل أسرهم ما بین ١٥٠٠٠ أقل من - ١٠٠٠٠

 أقل من -١٥٠٠٠ أسرهم ما بین أما الفئة التي یتراوح دخل. درهم١٠٠٠٠أقل من 

من مجموع االستجابات، وأخیرًا الفئة التي % ١٦,١ درهم، فقد بلغت نسبتها ٢٠٠٠٠

% ٨,٩ درهم، حیث بلغت نسبتها ٥٠٠٠ أقل من - ٣٠٠٠یتراوح دخل أسرهم ما بین 

  .من مجموع االستجابات

رة ال شك في أن هذه البیانات الخاصة بالدخل، وٕان كان علیها تحفظات كثی

حول مصداقیتها، إال أنها تعبر إلى حد ما عن المستویات المهنیة ألسر عینة الدراسة 

سواء اآلباء أو األمهات، كما أنها تعبر أیضًا إلى حد ما عن تنوع وتباین مستویاتهم 

التعلیمیة، وفي النهایة فهي تعبر عن الظروف المادیة والمعیشیة التي یعیش في ظلها 

أو بآخر، وهو األمر الذي یمكن أن ینعكس على آرائهم هؤالء الطلبة بشكل 

واتجاهاتهم في تعاملهم مع وسائل االتصال اإللكترونیة من حیث تأثیراتها االجتماعیة 

  .االیجابیة والسلبیة

  : توزیع العینة وفقًا لنمط مسكن األسرة-١٢

من المؤشرات األخرى التي یمكن االعتماد علیها في تشخیص الواقع 

عي واالقتصادي والمعیشي لعینة الدراسة إضافة إلى مستویات الدخول، االجتما

الظروف السكنیة، أي نمط المسكن الذي یقیم فیه المبحوثین مع أسرهم، ویمكن 

  :توضیح ذلك من البیانات الواردة بالجدول اآلتي
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  یوضح) ١٢(جدول رقم

  توزیع عینة الدراسة وفقًا لنمط مسكن األسرة

  %  ك  نمط المسكن

  ٤٠,٦  ٧٣  شقة في عمارة

  ٢٠,٠  ٣٦  بیت مستقل

  ٣٥,٠  ٦٣  فیال

  ٢,٨  ٥  أخرى

  ١,٧  ٣  غیر مبین

  ١٠٠,٠  ١٨٠  المجموع

  

تكشف البیانات الموضحة بالجدول السابق عن التباین والتنوع في أنماط 

أسر الطلبة عینة الدراسة، حیث بلغت نسبة األسر التي تقیم المسكن الذي تقیم فیه 

من مجموع االستجابات، تلیها نسبة األسر التي تقیم % ٤٠,٦ عمارة في شقة داخل

ن ثم نسبة األسر التي تعیش في بیوت مستقلة، وقد %٣٥,٠في فیالت، وقد بلغت 

من مجموع االستجابات، وأخیرًا نسبة األسر التي تعیش في أنماط % ٢٠,٠بلغت 

  .فقط% ١,٧أخرى غیر تلك األنماط السابقة، وذلك بنسبة ضعیفة بلغت 

     نستنتج من البیانات السابقة، أن الظروف السكنیة التي یعیش فیها 

تجاهاتهم إالمبحوثین تتسم بالتنوع والتباین، وهو األمر الذي یمكن أن یؤثر في 

ووجهات نظرهم في مدى التأثیرات االجتماعیة التي تنتج عن استخدام وسائل 

  .م أو األسرة أو المجتمع بصورة عامةاالتصال اإللكتروني سواء على الفرد المستخد
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:استخدمات وسائل التواصل الحدیثة وتأثیراتها االیجابیة والسلبیة: ثانیاً   

  : مدى استخدام وسائل االتصال اإللكتروني- ١

    فیما یتعلق بمدى استخدام عینة الدراسة لوسائل االتصال اإللكتروني، أوضحت 

ة العظمى من العینة قد أجابت بنعم أي أنهم بیانات الدراسة المیدانیة أن الغالبی

من مجموع االستجابات، % ٩٧,٢یستخدمون تلك الوسائل، حیث حصلت على نسبة 

فقط من % ٥,٠في حین لم تتجاوز  نسبة من أجابوا بأنهم ال یستخدمون تلك الوسائل

ویؤكد ذلك على أن وسائل االتصال اإللكتروني أصبحت متاحة . مجموع العینة

، وأنها تستخدم من قبل معظم الفئات االجتماعیة، وبخاصة فئة الشباب ومیسرة

  : ویتضح ذلك من البیانات المبینة بالجدول اآلتي. الجامعي

  یوضح) ١٣(جدول رقم

  استخدام وسائل االتصال اإللكتروني

  %  ك  المتغیرات

  ٩٧,٢  ١٧٥  نعم

  ٢,٨  ٥  ال

  ١٠٠.٠  ١٨٠  المجموع

  

تخدمها الطلبة في عملیة االتصال اإللكتروني، فقد أما بالنسبة للوسائل التي یس

أوضحت نتائج الدراسة أن الحاسوب قد إحتل المرتبة األولى من حیث االستخدام، 

من مجموع االستجابات، في حین جاءت الهواتف % ٦٥,٦وذلك بنسبة بلغت 

، %٢,٢ بنسبة ضعیفة لم تتجاوز في المرتبة الثانیة)  أي فون–البالك بیري (الذكیة
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والجدول .  فلم یعطوا أیة إستجابة على هذا السؤال،%٣٢,٢ ونسبتهم أما باقي العینة

  .اآلتي یبن ذلك

  یوضح) ١٤(جدول رقم

  نوعیة الوسائل المستخدمة في عملیة االتصال اإللكتروني

  %  ك  المتغیرات

  ٦٥,٦  ١١٨  الحاسوب

  ٢,٢  ٤  ) أي فون–البالك بیري (الهواتف الذكیة

  ٣٢,٢  ٥٨  غیر مبین

  ١٠٠.٠  ١٨٠  المجموع

  

وبالنسبة لعدد الساعات التي یستخدم فیها الطلبة وسائل االتصال اإللكترونیة، فقد 

 ٥كشفت بیانات الدراسة المیدانیة أن نسبة الذین یستخدمون تلك الوسائل ألكثر من 

من مجموع االستجابات، تلتها % ٤٣,٣ساعات یومیًا قد جاءت في المرتبة األولى 

 ساعات یومیًا، ٣بة الثانیة نسبة من یستخدمون تلك الوسائل لمدة أقل من في المرت

 ساعات ٥، وأخیرًا نسبة من یستخدمون تلك الوسائل ألقل من %٢٩,٤حیث بلغت 

وتشیر تلك البیانات إلى أن . من مجموع االستجابات% ٢٣,٩یومیًا، حیث بلغت 

 وریة للتواصل االجتماعيوسائل االتصال اإللكتروني أضحت تمثل وسائل مهمة وضر 

أكثر من الوسائل التقلیدیة، حیث تتمیز بالسرعة وٕاختصار للوقت والجهد، فضًال عن 

والبیانات الموضحة بالجدول اآلتي تعكس . أنها إقتصادیة وغیر مكلفة إلى حد كبیر

  .استجابات المبحوثین
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یوضح) ١٥(جدول رقم  

  اإللكترونيعدد ساعات استخدام الوسائل في عملیة االتصال 

  %  ك  عدد الساعات

  ٢٩,٤  ٥٣   ساعات یومیاً ٣أقل من 

  ٢٣,٩  ٤٣   ساعات٥أقل من 

  ٤٣,٣  ٧٨   ساعات فأكثر٥

  ٢,٨  ٥  غیر مبین

  ١٠٠.٠  ١٨٠  المجموع

    نظرًا ألن البیانات السابقة قد أوضحت إلى أي مدى تمثل وسائل االتصال 

بشكل كبیر في عملیات التواصل اإللكترونیة أهمیة بالنسبة للطلبة، حیث تستخدم 

االجتماعي، فمن المهم التعرف على المجاالت التي یستخدم فیها هؤالء الطلبة لتلك 

  :الوسائل، وهو ما یمكن توضیحه من البیانات الواردة بالجدول اآلتي

  یوضح) ١٦(جدول رقم

   استخدام الوسائل في عملیة االتصال اإللكترونيمجاالت

  %  ك  مجاالت االستخدام

  ١٨,٤  ١٢٩  الدخول على المواقع اإللكترونیة

  ١٦,٢  ١١٤  للدراسة والقراءة

  ١٧.٣  ١٢١  جمع المعلومات

  ١٧,٤  ١٢٢  الدردشة والترفیه

  ٢٠.٧  ١٤٥  للتواصل مع اآلخرین

  ١٠.٠  ٧٠  لضرورات العمل

  ١٠٠.٠  ٧٠١  المجموع
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تكشف البیانات االحصائیة الموضحة بالجدول السابق، والتي تعبر عن 

ستجابات المبحوثین عن تنوع وتعدد المجاالت التي یستخدمون فیها وسائل االتصال إ

المرتبة األولى، وذلك بنسبة ) التواصل مع اآلخرین(اإللكترونیة، حیث إحتل متغیر

الدخول على المواقع (من مجموع االستجابات، یلیه متغیر% ٢٠,٧استجابات بلغت 

ة والترفیه، جمع شالدرد(ینمتغیر الا أم% . ١٨,٤، وبلغت نسبته )اإللكترونیة

على % ١٧,٣، %١٧,٤، فقد إحتال المرتبة الثالثة بنسب متقاربة بلغت )المعلومات

من مجموع االستجابات، % ١٦,٢) الدراسة والقراءة(بینما بلغت نسبة متغیر. التوالي

من % ١٠,٠وأخیرًا من یستخدمون تلك الوسائل لضرورات العمل، حیث بلغت نسبتهم 

  .جموع االستجاباتم

    نستنتج من التحلیالت السابقة أن أفراد العینة یستخدمون وسائل االتصال 

اإللكترونیة لتحقیق أهداف وأغراض متعددة ومتنوعة سواء فیما یتعلق بالتواصل مع 

اآلخرین، أو للدخول على المواقع اإللكترونیة أو لغرض جمع المعلومات أو الدردشة 

وغیر ذلك من مجاالت أخرى، مما یشیر إلى أن تلك ...اسة والقراءةوالترفیه، أو للدر 

  .الوسائل الحدیثة أصبحت مهمة بالنسبة للشباب بشكل یفوق كثیرًا الوسائل التقلیدیة

    ومما ال شك فیه، أن هناك مجموعة من العوامل واألسباب التي دفعت 

ي أشرنا إلیها سابقًا، یمكن الطلبة لشراء هذه الوسائل، وذلك لتحقیق تلك األغراض الت

  :التعرف علیها من البیانات الموضحة بالجدول اآلتي
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یوضح) ١٧(جدول رقم  

  أسباب شراء المبحوثین ألجهزة االتصال اإللكترونیة 

  %  ك  األسباب

  ٣,٤  ١٦  )كل أصدقائي عندهم هذه األجهزة(التقلید

  ٢٣,٤  ١١٠  أحب شراء التكنولوجیا الحدیثة

  ١٨,٣  ٨٦  للدراسة

  ٨,١  ٣٨  لتنزیل األلعاب الجدیدة

  ١٣,٦  ٦٤  لتحمیل البرامج واألفالم

  ٩,٢  ٤٣  لتنزیل األغاني

  ١,٣  ٦  للتفاخر والتباهي

  ١٠,٦  ١٠٦  ألن التواصل مع اآلخرین من خاللها غیر مكلف

  ١٠٠,٠  ٤٦٩  المجموع

    تكشف البیانات الموضحة بالجدول السابق عن مجموعة متنوعة من األسباب التي

تعد مسؤولة من وجهة نظر عینة الدراسة عن شرائهم ألجهزة االتصال اإللكتروني، 

أحب شراء التكنولوجیا : (جاء ترتیبها وفقًا ألهمیتها ودرجة تأثیرها على النحو اآلتي

، )للدراسة(، وفي المرتبة الثانیة متغیر%٢٣,٤، وذلك بنسبة استجابات بلغت )الحدیثة

یلیه في المرتبة الثالثة . مجموع االستجاباتمن % ١٨,٣حیث بلغت نسبته 

ألن (، ثم متغیر%١٣,٦، بنسبة استجابات بلغت )لتحمیل البرامج واألفالم(متغیر

% ١٠,٦، وذلك بنسبة استجابات بلغت )التواصل مع اآلخرین من خاللها غیر مكلف

من مجموع % ٩,٢بنسبة ) لتنزیل األغاني(ثم جاء متغیر. من مجموع االستجابات

  .الستجابات، وأخیرًا بسبب التقلید لألصدقاء وللتفاخر والتباهي بنسب ضعیفة ومتقاربةا
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    وعما إذا كان استخدام الطلبة لتلك الوسائل اإللكترونیة الحدیثة یثیر مشاكل مع 

األهل من عدمه، فقد أكد الغالبیة العظمى من عینة الدراسة على أن استخدامهم لتلك 

من % ٦٧,٨شاكل مع األهل، حیث بلغت نسبة استجاباتهم األجهزة الیثیر أیة م

منهم أجاب بأن استخدامهم لتلك الوسائل یثیر % ٢٦,١مجموع االستجابات، مقابل 

  .مشاكل وخالفات مع األهل

    وفیما یتعلق بالمشاكل والخالفات التي تحدث مع الوالدین نتیجة الستخدام تلك 

  : الموضحة بالجدول اآلتيالوسائل ما یمكن مالحظته من البیانات

  

  یوضح) ١٨(جدول رقم

  المشاكل والخالفات التي تحدث بین 

  لمبحوثین والوالدین بسبب استخدامهم ألجهزة االتصال اإللكترونیة 

  %  ك  المشاكل والخالفات

  ٣١,٦  ٣٦  التأنیب اللفظي بصورة دائمة

  ١٤,٠  ١٦  الخالفات بین الوالدین بسبب استخدامي لألجهزة

  ١٠,٥  ١٢  لعالقات مع الوالدین باستمرارتوتر ا

  ١١,٤  ١٣  العراك الدائم مع أفراد األسرة

  ٤,٤  ٥  الهروب من المنزل

  ٢٨,٠  ٣٢  االحساس بالعزلة

  ١٠٠,٠  ١١٤  المجموع
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    نظرًا ألن الشباب من أكثر الشرائح والفئات االجتماعیة استخدامًا لوسائل 

ب ولغتهم وثقافتهم، والتي تختلف إلى حد كبیر االتصال اإللكترونیة، وذلك ألنها تتناس

عن لغة اآلباء واألمهات، فإن استخدامهم المتزاید والمستمر لتلك الوسائل قد یثیر 

بعض المشاكل والخالفات بینهم وبین أهالیهم، وقد عبر المبحوثین عن مجموعة 

 الوسائل، متنوعة من المشاكل والخالفات التي تحدث مع الوالدین بسبب استخدام هذه

التأنیب (في المرتبة األولى: جاء ترتیبها حسب درجة أهمیة كل منها على النحو اآلتي

من مجموع % ٣١,٦، وذلك بنسبة استجابات بلغت )اللفظي بصورة دائمة

، بنسبة استجابات بلغت )االحساس بالعزلة(االستجابات، یلیه في المرتبة الثانیة 

، بنسبة استجابات ) بسبب استخدام تلك األجهزةالخالفات بین الوالدین(، ثم %٢٨,٠

العراك الدائم مع أفراد (وبینما بلغت نسبة. من مجموع االستجابات% ١٤,٠بلغت 

من % ١٠,٥) توتر العالقات مع الوالدین باستمرار(، جاءت نسبة%١١,٤) األسرة

ن م% ٤,٤مجموع االستجابات، وأخیرًا الهروب من المنزل بنسبة ضعیفة لم تتجاوز 

  .مجموع االستجابات

نستنتج مما سبق، أن استخدام الشباب لوسائل االتصال اإللكترونیة قد یسبب 

العدید من الخالفات والمشاكل مع األهل، ویرجع ذلك إلى اختالف وتباین الثقافة بین 

أكثر بالعادات والتقالید واألسالیب كال الجیلین، فجیل اآلباء واألمهات ربما یتمسك 

في عملیة التواصل االجتماعي، بینما جیل األبناء یستخدمون تلك الوسائل التقلیدیة 

  .الحدیثة ألنهم أكثر خبرة ومعرفة بهذه الوسائل الحدیثة

وفیما یتعلق بالتأثیرات االیجابیة الناتجة عن استخدام المبحوثین لتلك الوسائل 

  :دول اآلتياإللكترونیة الحدیثة، فیمكننا توضیحها من البیانات الواردة بالج
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  یوضح) ١٩(جدول رقم

  التأثیرات االیجابیة الستخدام وسائل االتصال اإللكتروني

  من وجهة نظر عینة الدراسة 

  %  ك  التأثیرات االیجابیة

  ١١,٥  ١١٥  توسیع دائرة األصدقاء والمعارف

  ١٢,٦  ١٢٦  إكتساب معارف وخبرات حیاتیة متنوعة

  ١٠,١  ١٠١   مهاراتي المعرفیة والذهنیةتنمیة

  ١٢,٤  ١٢٤  شغل وقت الفراغ

  ١٢,٧  ١٢٧  التواصل بسهولة مع األهل واألقارب رغم بعد المسافات

  ٨,٣  ٨٣  رفع المستوى العلمي والثقافي

  ٩,٨  ٩٨  متابعة ما یحدث من تطورات محلیًا وٕاقلیمیًا وعالمیاً 

  ١٢,٠  ١٢٠  الترفیه والتسلیة

  ١٠,٦  ١٠٦  التواصل مع الزمالء واألساتذة

  ١٠٠,٠  ١٠٠٠  جموعالم

یتضح من البیانات الواردة بالجدول السابق، والتي تعكس استجابات المبحوثین حول 

أهم التأثیرات االیجابیة التي تنتج عن استخدام وسائل االتصال اإللكتروني، أن هناك 

وٕان كانت في معظمها متقاربة في إتفاقًا بینهم جمیعًا على مجموعة من االیجابیات، 

جاء ترتیبها وفقًا لدرجة أهمیة كل منها، والوزن النسبي ى حد كبیر، حیث النسب إل

التواصل بسهولة : (یجابیات األخرى على النحو اآلتيالذي تمثله كل منها بالنسبة لال

، تلیها %١٢,٧، وذلك بنسبة استجابات بلغت )مع األهل واألقارب رغم بعد المسافات
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من مجموع % ١٢,٦ بنسبة استجابات بلغت )إكتساب معارف وخبرات حیاتیة متنوعة(

  . من مجموع االستجابات% ١٢,٤بنسبة ) شغل وقت الفراغ(االستجابات، ثم

توسیع (تلیها%. ١٢,٠، فقد بلغت نسبة االستجابات المعبرة عنها )الترفیه والتسلیة(أما

. من مجموع االستجایات% ١١,٥بنسبة استجابات بلغت ) دائرة األصدقاء والمعارف

متابعة ما یحدث (وأخیرًا %. ١٠,٦) التواصل مع الزمالء واألساتذة(ما بلغت نسبةبین

بنسب متقاربة ) رفع المستوى العلمي والثقافي(و) من تطورات محلیًا وٕاقلیمیًا وعالمیاً 

  .على التوالي% ٨,٣، %٩,٨

    نستنتج مما سبق، أن استخدام الطلبة لوسائل االتصال اإللكترونیة یحقق لهم 

وعة من االیجابیات، سواء تعلق األمر بسهولة االتصال باألهل واألقارب نظرًا مجم

النخفاض التكلفة المادیة أو للحصول على العلم والمعرفة أو لمتابعة األحداث على 

المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة، ومن ثم تحقق لهم االنفتاح على العالم : المستویات

أو أنها . یرات على كافة المستویات واألصعدةالخارجي، ومتابعة ما یشهده من تغ

وغیرها من الجوانب ...تمكنهم من االستمتاع والترفیه والتسلیة وقضاء وقت الفراغ

  .االیجابیة األخرى

    وعلى الرغم من الجوانب االیجابیة الكثیرة التي تترتب على إستخدام الطلبة لوسائل 

 العلمیة واالجتماعیة والثقافیة بصورة عامة، االتصال اإللكترونیة، والتي تتعلق بحیاتهم

والتي تسهم بدرجة كبیرة في زیادة وعیهم الثقافي واالجتماعي، إال أن استخدام تلك 

الوسائل أو اإلفراط في استخدامها بالتأكید ینتج عنه مجموعة من السلبیات، یمكن 

  :جدول اآلتيالتعرف علیها من وجهة نظر عینة الدراسة من البیانات الموضحة بال
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یوضح) ٢٠(جدول رقم  

   على المستخدمینالتأثیرات السلبیة الستخدام وسائل االتصال اإللكتروني

  من وجهة نظر عینة الدراسة 

  %  ك  التأثیرات السلبیة

  ٢٧,٢  ١١٢  السهر واضطراب النوم

  ١٠,٢  ٤٢  ضعف مستوى التحصیل الدراسي

  ٦,١  ٢٥  انتشار العادات السلوكیة السیئة

  ١٩,٩  ٨٢  ان على استخدامها في أي مكان بدون تمییزاالدم

  ٨,٩  ٣٧  األضرار النفسیة والجسمیة

  ٨,٣  ٣٤  التأثیر السلبي على اللغة العربیة

  ١٩,٤  ٨٠  اإلرهاق الذهني والعقلي

  ١٠٠,٠  ٤١٢  المجموع

تكشف البیانات الموضحة بالجدول السابق عن إتفاق المبحوثین على 

ب على استخدامهم لوسائل االتصال اإللكترونیة، جاء مجموعة من السلبیات تترت

، في المرتبة )السهر واضطراب النوم: (ترتیبها وفقًا لدرجة خطورتها على النحو اآلتي

من مجموع االستجابات، یلیها من حیث % ٢٧,٢األولى بنسبة استجابات بلغت 

، %١٩,٤لغت ، بنسبة ب)االدمان على استخدامها في أي مكان بدون تمییز((األهمیة

ضعف مستوى (بینما بلغت نسبة%. ١٩,٤بنسبة بلغت ) االرهاق الذهني والعقلي(ثم

األضرار النفسیة (أما المتغیرین. من مجموع االستجابات% ١٠,٢) التحصیل الدراسي

، %٨,٩، فقد جاءت نسبتهما متقاربة )والجسمیة، التأثیر السلبي على اللغة العربیة

بنسبة استجابات بلغت ) انتشار العادات السلوكیة السیئة(وأخیراً . على التوالي% ٨,٣

  .من مجموع االستجابات% ٦,١
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نستنتج من التحلیالت السابقة أن االفراط في استخدام وسائل االتصال 

اإللكترونیة قد ینتج عنه مجموعة متنوعة من التأثیرات السلبیة سواء تعلق األمر 

نوم أم تعلق األمر باإلرهاق الذهني والعقلي، النواحي الجسمیة والنفسیة وٕاضرابات الب

وضعف التحصیل الدراسي، إضافة إلى انتشار كثیر من أنماط السلوك السیئة تأثرًا 

  .باستخدام تلك الوسائل

إذا كانت هذه التأثیرات السلبیة تبدو واضحة على المستخدم لتلك الوسائل، 

أسرته وأقاربه، حیث أشارت بیانات فما مدى تأثیرها على العالقة بین المستخدم وأفراد 

الدراسة المیدانیة إلى أن الغالبیة العظمى من أفراد العینة قد أكدوا على أن استخدامهم 

لتلك الوسائل لم یؤثر بأي حال من األحوال على عالقتهم بأفراد األسرة أو األقارب، 

 على أن من أفراد العینة% ٢٥.٦، بینما أكد %٦٩,٤حیث بلغت نسبة استجاباتهم 

  .استخدامهم لتلك الوسائل قد أثر في عالقاتهم بأفراد أسرهم واألقارب

ویرى المبحوثون الذین أكدوا على أن استخدامهم لتلك الوسائل قد أحدث تأثیرًا 

على عالقاتهم بأفراد أسرهم وأقاربهم، أن ثمة مجموعة من المظاهر التي تؤكد على 

  :انات الموضحة بالجدول اآلتيتلك التأثیرات، یمكن تحدیدها من البی

  یوضح) ٢١(جدول رقم

  مظاهر التأثیرات الستخدام وسائل االتصال اإللكتروني

  على األسرة واألقارب 

  %  ك  المتغیرات

  ٣٦,٦  ٥٦  ضعف التواصل والتفاعل مع أفراد األسرة واألقارب

  ١٥,٠  ٢٣  كثرة المشاكل والخالفات مع الوالدین

  ٣٢,٧  ٥٠  ي المناسبات االجتماعیةعدم مشاركة أفراد األسرة ف

  ١٥,٧  ٢٤  إنفاق المال بصورة مبالغ فیها

  ١٠٠,٠  ١٥٣  المجموع
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تكشف البیانات الموضحة بالجدول السابق عن مظاهر التأثیرات السلبیة 

الستخدام الطلبة لوسائل االتصال اإللكترونیة سواء على أفراد أسرهم أو األقارب، وقد 

ضعف التواصل والتفاعل مع أفراد : (على النحو اآلتيجاء ترتیب تلك المظاهر 

من مجموع % ٣٦,٦، حیث بلغت نسبة االستجابات المعبرة عن ذلك )األسرة واألقارب

، بنسبة )عدم مشاركة أفراد األسرة في المناسبات االجتماعیة(وكذلك. االستجابات

بصورة مبالغ إنفاق المال (أما من أكدوا على. من مجموع االستجابات% ٣٢,٧بلغت 

كثرة المشاكل والخالفات مع (، وأخیرًا من أكدوا على%١٥,٧، فقد بلغت نسبتهم )فیها

  .من مجموع االستجابات% ١٥,٠، فقد بلغت نسبة استجاباتهم )الوالدین

نستنتج من التحلیالت السابقة أن المبحوثین قد أكدوا على أن ثمة مظاهر 

باب بصورة عامة لوسائل  خاصة، والشتأثیر استخدامهم بصورةمتعددة توضح مدى 

االتصال اإللكترونیة على أفراد أسرهم وأقاربهم، حیث تراوحت تلك التأثیرات بین 

ضعف التواصل والتفاعل بین أفراد األسرة الواحدة، وهو ما أوضحته معظم الدراسات 

ة نتیجة التي تناولت تأثیر االفراط في استخدام تلك التكنولوجیا على العزلة االجتماعی

لعدم وجود تواصل أو تفاعل بین أعضاء األسرة الواحدة، هذا إضافة إلى سیادة الروح 

الفردیة وتراجع اللقاءات الجماعیة سواء بین أإلراد األسرة الواحدة، أو بین األسرة 

 تراجع هذا یعني أن استخدام تلك الوسائل یسهم بدرجة أو بأخرى في...واألقارب

 األهل واألقارب، والتي كانت تمیز المجتمعات العربیة بصورة العالقات الحمیمة بین

  .عامة قبل مرحلة التحول السریع التي تشهدها تلك المجتمعات خالل السنوات األخیرة

ومن االشكالیات التي ظهرت على الساحة الثقافیة خالل السنوات األخیرة، 

 بالتأثیرات السلبیة الناتجة  مجاًال للحوار والنقاش، تلك التي تتعلق– ما تزال - والتي 

عن استخدام وسائل االتصال االإلكترونیة على اللغة العربیة، حیث یرى البعض أنها 

تؤثر بشكل سلبي على اللغة من حیث الكتابة والتحدث والقراءة، بینما یرى البعض 
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اآلخر أن استخدام تلك الوسائل یؤثر بشكل إیجابي على اللغة العربیة، في حین یرى 

  .یق ثالث، أن ثمة تأثیرات إیجابیة وأخرى سلبیةفر 

ونظرًا ألهمیة ذلك، فقد رأینا ضرورة التعرف على آراء الطلبة ووجهات 

العربیة (نظرهم، في مدى تأثیر استخدامهم لتلك الوسائل على اللغة بصورة عامة

وقد جاءت نسبة االستجابات التي أكدت على أن استخدام تلك الوسائل ، )واألجنبیة

من مجموع االستجابات، في حین % ٥٧,٢یؤثر على اللغة عمومًا العربیة واألجنبیة 

وأخیرًا %. ٣٧,٢جاءت نسبة االستجابات التي أكدت على عدم وجود أي تأثیر 

  ).غیر مبین(من االستجابات لم تبین باالیجاب أو بالرفض% ٥,٠

د أوضحت بیانات وفیما یتعلق بمإذا كانت هذه التأثیرات إیجابیة أم سلبیة، فق

من االستجابات قد أكدت على أن التأثیرات إیجابیة، % ٥١,٧الدراسة المیدانیة أن 

من مجموع االستجابات على أن التأثیرات سلبیة، ویعني ذلك أن % ٣٢,٨بینما أكدت 

ثمة إختالفًا بین وجهات نظر عینة الدراسة حول طبیعة التأثیرات التي تترتب على 

تصال اإللكتروني على اللغة بصورة عامة سواء أكانت اللغة العربیة استخدام وسائل اال

، حیث جاءت استجاباتهم %١٥,٥في حین لم ُیجب على التساؤل أم اللغة األجنبیة، 

وهذا ما یدفعنا للتعرف على ما هیة التأثیرات االیجابیة والتأثیرات . في فئة غیر مبین

نتیجة الستخدام تلك الوسائل، وذلك من  تعرضت لها اللغة بصورة عامةالسلبیة التي 

  : خالل البیانات الموضحة بالجدول اآلتي
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 ) ٢٢(جدول رقم

 التأثیرات االیجابیة الستخدام وسائل االتصال اإللكتروني على اللغة یوضح

  من وجهة نظر عینة الدراسة  )العربیة واألجنبیة(

  %  ك  التأثیرات االیجابیة

  ١٧,٧  ٩٠  )العربیة واألجنبیة(للغتینقراءة الصحف والمجالت با

  ١٤,٨  ٧٥  سهولة استخدام القوامیس

  ١٨,١  ٩٢  تصحیح األخطاء اإلمالئیة واللغویة باللغتین

  ١٧,٧  ٩٠  تنمیة مهارات القراءة باللغتین

  ١٥,٩  ٨١  سهولة وحریة التعبیر عن المشاعر واالنطباعات

  ١٥,٧  ٨٠   استخدام اللغة االنجلیزیةةإجاد

  ١٠٠,٠  ٥٠٨  المجموع

تكشف البیانات الموضحة بالجدول والتي تعكس استجابات المبحوثین عینة 

الدراسة عن أن ثمة تأثیرات إیجابیة كثیرة یحققها استخدامهم لوسائل االتصال 

اإللكترونیة، حیث جاء ترتیب تلك التأثیرات من حیث درجة أهمیتها من وجهة نظرهم 

في المرتبة ) اء اإلمالئیة واللغویة باللغتینتصحیح األخط(جاء: على النحو اآلتي

بینما جاء كل . من مجموع االستجابات% ١٨,١األولى، وذلك بنسبة استجابات بلغت 

قراءة الصحف والمجالت باللغتین العربیة واألجنبیة، تنمیة مهارات القراءة ( من

ت األخرى ، في المرتبة الثانیة من حیث درجة األهمیة بالنسبة للتأثیرا)باللغتین

% ١٧,٧الموضحة بالجدول، وبلغت نسبة االستجابات المعبرة عن هذین التأثیرین 

، فقد جاءت في )سهولة وحریة التعبیر عن المشاعر واالنطباعات(أما.لكل منهما

بنسبة ) إجادة استخدام اللغة االنجلیزیة(، یلیها%١٥,٩المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 

سهولة استخدام (وأخیراً . من مجموع االستجابات% ١٥,٧متقاربة مع النسبة السابقة 

  %.١٤,٨بنسبة استجابات بلغت ) القوامیس
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نستنتج من تلك البیانات التي تعبر عن استجابات المبحوثین عینة الدراسة 

أنهم یتفقون على مجموعة من التأثیرات االیجابیة التي تنتج عن استخدامهم لوسائل 

ل باللغة بصورة عامة سواء العربیة أو األجنبیة، غیر االتصال اإللكتروني فیما یتص

. أن االختالف بیهم جمیعًا یتعلق بالوزن النسبي لكل تأثیر بالنسببة للتأثیرات األخرى

  .لكن في النهایة هم یؤكدون على إستخدام تلك الوسائل له تأثیر إیجابي على اللغة

دوا فیما سبق على من مجموع العینة قد أك% ٣٢,٨ونظرًا ألن ما یقرب من 

أن ثمة تأثیرات سلبیة تنتج عن استخدام تلك الوسائل على اللغة عمومًا، فإنه من 

المهم التعرف على طبیعة ومظاهر تلك التأثیرات السلبیة من وجهة نظرهم، وذلك من 

  :البیانات الموضحة بالجدول اآلتي

  یوضح) ٢٣(جدول رقم

  )العربیة واألجنبیة(ل اإللكتروني على اللغةالتأثیرات السلبیة الستخدام وسائل االتصا

  من وجهة نظر عینة الدراسة 

  %  ك  التأثیرات السلبیة

  ١٦,٦  ٩٧  التعود على الكتابة بأسلوب االختصارات

  ١١,٨  ٦٩  كتابة العربیة بأحرف التینیة

  ١١,٨  ٦٩  استحداث لغة خاصة جدیدة لیس له قواعد علمیة

  ١٠,٤  ٦١   ثقافة مجتمعاتنااستخدام مصطلحات بعیدة تمامًا عن

  ١١,٦  ٦٨  قلة التعبیر اللفظي وزیادة التعبیر الرقمي

  ٩,٩  ٥٨  ضعف اللغة العربیة وتدهورها

  ١٠,٢  ٦٠  التعود على التحدث بالعامیة

  ٧,٨  ٤٦  ضعف مستوى التفكیر

  ٩,٦  ٥٦  ضعف القدرة على التواصل والحوار والتفاعل مع اآلخرین

  ١٠٠,٠  ٥٨٤  المجموع
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  :نتائج الدراسة وتوصیاتها: اً عاشر 

توصلت الدراسة من خالل التحلیالت النظریة والمیدانیة إلى مجموعة من 

  :النتائج نجملها فیما یأتي

 كشفت التحلیالت النظریة أنه نتیجة لالستخدام المتزاید لوسائل التواصل -١

 االجتماعي المختلفة، أصبح العالم كله یعیش في قریة صغیرة، حیث یمكننا

القول، بأنها أضحت تمثل ظاهرة فریدة غزت العالم بأسره، ونالت اهتماما 

واضحًا، وأصبح هناك مجتمع افتراضي جدید تالشت فیه كل الحدود، بحیث 

ولقد القت تلك المواقع رواجًا . یستطیع الفرد أن یكون لنفسه عالمه الخاص

وین أنماط فكریة وانتشارًا سریعًا بین مختلف فئات المجتمع، مما أدى إلى تك

جدیدة باتت تتغلغل في النسیج المجتمعي وتؤثر علیه بشكل مباشر أم غیر 

ومن ثم، أصبحت وسائل التواصل االجتماعي تمثل منظومة عالمیة . مباشر

  .تتضمن عالقات وأفعال وسلوكیات مختلفة

ة أن انتشار نمط المسكن المستقل بالنسبة للغالبی أوضحت التحلیالت المیدانیة -٢

العظمى من أسر عینة الدراسة یعتبر انعكاسا لظروف المجتمع االماراتي 

وخصوصیته االجتماعیة والثقافیة، فعلى الرغم من التطور الذي یشهده المجتمع 

على كافة األصعدة وفي مختلف المجاالت، إال أن طبیعة ونمط المسكن من 

النظم التقلیدیة  یخضع لبعض – ما یزال - حیث الشكل والبناء واالستخدامات 

التي تتفق وطبیعة البنیة االجتماعیة القبلیة، التي تشجع على االستقاللیة في 

المسكن سواء تعلق األمر باألسر النوویة أم باألسر الممتدة، وهو نمط سائد 

  .ومنتشر في مجتمعات الخلیج العربي بصورة عامة

ویات العمریة للطلبة أنه على الرغم من اختالف وتباین المست أوضحت الدراسة -٣

المبحوثین، إال أن ثمة اتفاقًا بینهم على أهمیة بعض الوسائل بوصفها من أهم 

  ). الحاسوب والهواتف الذكیة(وسائل التواصل االجتماعي، وبخاصة
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أن أفراد العینة یستخدمون وسائل االتصال اإللكترونیة  كشفت التحلیالت المیدانیة -٤

 ومتنوعة سواء فیما یتعلق بالتواصل مع اآلخرین، لتحقیق أهداف وأغراض متعددة

أو للدخول على المواقع اإللكترونیة أو لغرض جمع المعلومات أو الدردشة 

وغیر ذلك من مجاالت أخرى، مما یشیر إلى أن ...والترفیه، أو للدراسة والقراءة

 تلك الوسائل الحدیثة أصبحت مهمة بالنسبة للشباب بشكل یفوق كثیرًا الوسائل

  .التقلیدیة

أن استخدام الشباب لوسائل االتصال اإللكترونیة قد یسبب  تبین من التحلیالت -٥

العدید من الخالفات والمشاكل مع األهل، ویرجع ذلك إلى اختالف وتباین الثقافة 

بین كال الجیلین، فجیل اآلباء واألمهات ربما یتمسك أكثر بالعادات والتقالید 

عملیة التواصل االجتماعي، بینما جیل األبناء یستخدمون واألسالیب التقلیدیة في 

  .تلك الوسائل الحدیثة ألنهم أكثر خبرة ومعرفة بهذه الوسائل الحدیثة

 أما عن التأثیرات االیجابیة التي تنتج عن استخدام تلك الوسائل، فقد كشفت -٦

لمادیة أو التحلیالت عن سهولة االتصال باألهل واألقارب نظرًا النخفاض التكلفة ا

المحلیة : للحصول على العلم والمعرفة أو لمتابعة األحداث على المستویات

واإلقلیمیة والعالمیة، ومن ثم تحقق لهم االنفتاح على العالم الخارجي، ومتابعة ما 

أو أنها تمكنهم من االستمتاع . یشهده من تغیرات على كافة المستویات واألصعدة

  .وغیرها من الجوانب االیجابیة األخرى... الفراغوالترفیه والتسلیة وقضاء وقت

أما فیما یتعلق بالتأثیرات السلبیة التي تنتج عن اإلفراط في استخدام تلك الوسائل،  -٧

فقد أوضحت التحلیالت أن االفراط في استخدام وسائل االتصال اإللكترونیة قد 

مر بالنواحي ینتج عنه مجموعة متنوعة من التأثیرات السلبیة سواء تعلق األ

الجسمیة والنفسیة وٕاضرابات النوم أم تعلق األمر باإلرهاق الذهني والعقلي، 

وضعف التحصیل الدراسي، إضافة إلى انتشار كثیر من أنماط السلوك السیئة 
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هذا إضافة إلى العزلة االجتماعیة وعدم التواصل . تأثرًا باستخدام تلك الوسائل

  .والتفاعل مع أفراد األسرة

ا یتعلق بالتأثیر على اللغة عمومًا، فقد كشفت الدراسة عن إتفاق عام بین أفراد  فیم-٨

على مجموعة من التأثیرات االیجابیة التي تنتج عن استخدامهم لوسائل العینة 

االتصال اإللكتروني فیما یتصل باللغة بصورة عامة سواء العربیة أو األجنبیة، 

وزن النسبي لكل تأثیر بالنسببة للتأثیرات غیر أن االختالف بیهم جمیعًا یتعلق بال

لكن في النهایة هم یؤكدون على إستخدام تلك الوسائل له تأثیر إیجابي . األخرى

  .على اللغة

أن الغالبیة العظمى من المبحوثین وعلى الرغم من ذلك، أوضحت التحلیالت  -٩

 أهم على الرغم من اختالف مستویاتهم وفئاتهم العمریة، قد أكدوا على أن

التأثیرات السلبیة التي تنتج عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي تتمثل في أن 

كتابة اللغة أصبح یتم بأسلوب االختصارات، وهي ثقافة في طریقة الكتابة 

أصبحت منتشرة وسائدة بصورة عامة بین من یستخدمون وسائل التواصل 

 أكانت باللغة العربیة أم االجتماعي، كما أن هذه االختصارات في الكتابة سواء

ومن ثم فقد أدى ذلك إلى . باللغة األجنبیة قد أصبحت مفهومه لدیهم جمیعاً 

إضعاف اللغتین العربیة واألجنبیة لدى الفئات العمریة المختلفة التي تتعامل مع 

تلك الوسائل بصورة أصبحث مخیفة ومثیرة للقلق على مستقبل اللغة العربیة 

الخطورة تكمن في أن یؤثر ذلك على المدى البعید على بصفة خاصة، ومن ثم ف

  .الهویة الثقافیة لهؤالء المستخدمین لتلك الوسائل

 وضع مجموعة وصلت إلیها الدراسة، یمكن للباحثإنطالقًا من النتائج التي ت

  :على النحو اآلتيالتوصیات والمقترحات من 

متخصصة، وكذلك الدراسات إجراء المزید من البحوث والدراسات السوسیولوجیة ال-١

البینیة عن مواقع التواصل االجتماعي وأبعادها االجتماعیة، وتأثیراتها المختلفة، 
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وذلك لإلفادة من نتائجها في توعیة الشباب، وخاصة الجامعي نحو االستخدام 

  .المثل لتلك المواقع

جید  تنظیم دورات وورش عمل لتوعیة طلبة الجامعات على كیفیة االستخدام ال-٢

  .لمواقع التواصل االجتماعي، واستثمار الفوائد العلمیة والثقافیة واالجتماعیة

وغیرها، ...الفیس بوك والتویتر:  إنشاء مجموعات شبابیة على بعض المواقع مثل-٣

تتبنى قضایا اجتماعیة وثقافیة لتبادل المعرفة وتأصیل وتعمیق القیم والمبادئ 

  .األصیلة

ولوجیا االتصاالت الحدیثة في عملیة التفاعل التعلیمي  العمل على توظیف تكن-٤

والبحث العلمي، بما یحقق تأثیرات إیجابیة تدعم فاعلیة وكفاءة العملیة التعلیمیة 

  .داخل الجامعات

 نشر الوعي بأهمیة التماسك األسري والعائلي، والحرص على الحوار والتفاعل مع -٥

 یتم تجنب تأثیراتها السلبیة على األهل، وترشید استخدام تلك الوسائل، حتى

  .العالقات األسریة والنسیج العائلي بصورة عامة

 ضرورة أن تكون هناك هیئة أو مؤسسة متخصصة تهتم برصد وتوصیف وتحلیل -٦

ما ینشر على مواقع التواصل االجتماعي، ومن ثم إخضاعه للدراسات التحلیلیة 

 العام، وخاصة الطلبة المتعمقة، وذلك بهدف الكشف عن اتجاهات الرأي

  .الجامعیین نحو كثیر من القضایا المجتمعیة
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