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املقدمة
احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل

ارشف املرسلني سيد اخللق ونبينا حممد ﷺ وعىل أله
وصحبه أمجعني اما بعد:

فلقد جرت سنة اهلل تبارك وتعاىل يف الكون انه ال

تبقى ألمور عىل حاهلا فال بد هلا من تغري وتطور ،ولقد
استخدم األنسان حواسه التي وهبه اهلل اياها ،فتفاعله

مع ظواهر الكون ،وفرس بعضها ،ووقف عاجز ًا امام
تفسري األخرى ،ولقد شهد العرص احلايل العديد من

التطورات واإلنجازات العلمية ،التي تدل عىل سعي

األنسان الدؤوب اىل تطوير حقول املعرفة البرشية،
خلدمة األنسان ورقيه واالستفادة من األسباب التي

سخرها اهلل له يف هذه املعمورة ،ومن اإلنجازات التي
حققها ،واسهمت اسهاما ملموسا يف رقي بني البرش
فيام يتعلق بمعاجله صناعة املعلومات ،ولقد تعاقبت
األحداث خالل اخلمسني سنه املاضية بصوره مذهله

يف جمال احلاسب اآليل وتطبيقاته ،حيث ظهر احلاسب
اآليل يف البداية ثم دعمت امكانياته.

وما ان حلت الثامنينات من القرن العرشين

حتى كان احلاسب الشخيص حيتل مكان الصدارة يف

الصناعات العسكرية واملدنية وشهدت االعوام التالية

تطورات بدأت مع زيادة قدرات االجهزة وربطها مع
بعضها البعض لتكون شبكه تستطيع فيها األجهزة
أن تتبادل امللفات والتقارير والربامج والتطبيقات
والبيانات واملعلومات ومساعدة وسائل االتصاالت

عىل زيادة رقعه الشبكة الصغرية بني جمموعه
من األجهزة ليصبح االتصال بني عدة شبكات

واقعا ملموسا يف شبكه واسعه تسمى األنرتنيت

(. )lnternet

و نتيجة هلذا األمهية قامت بعض الدول الصناعية

بوضع خطط لبناء املجتمع املعلومايت ان صح التعبري
ففي سنه 1971بدأ معهد التطوير استخدام احلاسبات

باليابان بعمل دراسة لطبيعة املجتمع الياباين بعد عام

2000وقد أوضحت الدراسة انه بحلول عام 2000
سيعتمد االقتصاد عىل املنتجات املعلوماتية وليس

عىل الصناعات التقليدي ،ويذكر (املغذوي،1427 ،
ص )3أن املتأمل يف حال كثري من األفراد واألرسة
واملجتمعات ،وحال لريى األثر الواضح الذي خلفته

وسائل األعالم عىل جوانب احلياة وهذه بسبب عدم

فهم أبجديات الرتبية والرعاية من قبل من واله اهلل
مسؤولية الرتبية .واهلل سبحانه أعطى األنسان العقل
وميزه به عن سائر املخلوقات لكي يتفكر فيمن حوله

ويميز الطيب من اخلبيث والنافع من الضار عىل

عقيدته وجمتمعه.

يكاد االهتامم بمشكلة القيم يف عرصنا احلارض

يكون من اهم املشكالت الفلسفية والفكر املعارص

وذلك ان هذا العرص قد أختلف فيه وجهات النظر
اىل احلياة ،فالقيم التقليدية قد بدلت حضارة األنسان

التي هددهتا نظرة الرش التي يمتاز هبا األنسان املعارص

بالرغم من التطور التكنولوجي والرقي احلضاري
الذي يعيشه هذا األنسان.
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البحوث املحكمة

وعند النظر هلذا التوسع الرهيب لألنرتنت

عىل حادث رفضوا االبالغ واذا طلبت منهم الشهادة

املعلومايت لألفراد واملجتمعات وكذلك اثره عىل القيم

للامل العام وختريب املمتلكات واملرافق العامة وغريها

ودخوله يف كل بيت وكونه عامال اساسيا يف التكوين
ويف حال نظرتنا اىل التعليم فنجده مل يعطي الطالب
والطالبات احلصانة الكافية والطريقة الصحيحة يف

كيفيه التعامل مع املواقع االجتامعية وان هذا التوسع

الرهيب يف املواقع االجتامعية وسهولة الوصول اليها
حيتم عىل املعلمني واملدرسني يف الرتبية ان يكون

هلم جهود يف السعي للتخفيف من االثار السلبية
الستخدام األنرتنت لقد اصبح املجتمع يعاين الكثري
من املشكالت النامجة عن تغري القيم فاذا نظرنا قليال
نحو انفسنا نرى ما آلت اليه بعد قيمنا األصلية التي

كانت سمة ملجتمعنا قد عفا عليها الزمن واصبحت
ال تتناسب مع عامل املاديات والتكنولوجيا املعارصة
ومن مظاهر تضاؤل القيم األخالقية يف اجليل الناشئ
وعدم احرتام ملكية الغري وحقوقهم والتنكر حلقوق

الوالدين والالمباالة بالنظم والقوانني واصبح
املجتمع اكثر عنفا واقل انضباطا واكثر تساهال ولقد
طغت القيم املادية عىل القيم الروحية التي اختنقت
وانخفضت يف الصدور فسادت األنانية واالستغالل

وحل الرصاع حمل التنافس والتعاون وغاب التكافل

االجتامعي وتفككت الروابط االجتامعية األصيلة
واصبحت روابط مصالح ومنافع وهي روابط ومهيه

مؤقته مرتبطة باملوقف فقط وتتمزق بمجرد انتهاء
املصلحة قل االحساس باخلطر العام عىل املجتمع

فضاعت الشهامة واملروءة وصار الناس اذا مروا
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انكروها واملساعدة منعوها وان ما نالحظه من اهدار

واالستهتار بالقيم وضعف الغرية عىل اعراض الناس

وتقطع االرحام والصالت اإلنسانية وذلك يرجع اىل
التغريات التي طرأت عىل املجتمع والتي انعكست

عىل سلوكيات الطلبة واحدثت أزمه أخالقية فيام
بينهم ومن خالل هذه الدراسة سوف نتعرف عىل
اهم القيم التي تساهم يف هتذيب استعاملنا ألدوات

التكنولوجيا احلديثة يف احلفاظ عىل سالمه املجتمع
من التحلل واالنحراف ونظرا ملا تشهده املجتمعات
احلديثة من ظاهره تنامي استخدام تقنيات االتصال
االلكرتوين فقد ظهر جيل جديد يتفاعل مع هذه

التقنيات ومل يعد يتفاعل مع املنظومة القيمية ويسمى

باجليل الشبكي او جيل األنرتنت واصبحت هناك

شبكات تواصل اجتامعي مثل تويرت الفيس بوك

تتسم بعنارص الفورية ( )lmmediacyوالتفاعلية

( )lnteractivivyوالتحديث ()updatiny

الف�صل االول
التعريف بالبحث
أهداف الدراسة:

هيدف البحث اىل:

 .1التعرف عىل املواقع االجتامعية وآفاقه الواسعة

وأشكاله املتنوعة وإجيابيات وسلبياته.

 .2التعرف عىل برامج التواصل االجتامعي

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
الفيس بوك والواتس آب وتأثرياهتام السلبية عىل

أ ًّيا ما كانت ميوله واهتامماته وختصصه ،وكأي ابتكار

 .3التعرف عىل مدى انتشار هذه الربامج يف

الربنامج عن غريه من الربامج أن الناس غري قادرة

التساؤل األول:

األذواق والعقول.

الطلبة يف عرص العوملة.

أوساط الطلبة بصورة مذهلة.

جديد لفت واتس آب الناس إليه ،لكن ما تفرد به هذا

عىل االنفضاض من حوله بسبب مناسبته الختالف

ما مدى انتشار برنامج الواتس آب  ،وموقع

سلبيا
وأ َّثر برنامج الواتس آب عىل الطلبة تأث ً
ريا ًّ

من خالل الدراسة تبني أن برنامج الواتس آب

الناحية الدينية وناحية الثقافة والقيم من خالل صياغة

الفيس بوك بني الطلبة؟

وموقع الفيس بوك انترش بشكل كبري بني الطلبة،
ونتيجة ألن عينة الدراسة صغرية ،وربام ال تعطي

األرقام احلقيقية النتشار هذه الربامج ،لكنها رغم
ذلك أعطت مؤرشات بانتشار هذه الربامج -
الواتس آب والفيس بوك  -وهي موضوع الدراسة
التي طبقت يف سلطنة عامن عىل عينة من الطالب
واملوظفني ،حيث تبني انتشاره للفئات العمرية من

 ،25 - 18وهم الطالب ذوو املستويات اجلامعية
ً
والثانوية وممن يملكون دخ ً
متوسطا.
ال اقتصاد ًّيا
التساؤل الثاين:

ما مدى تأثري برنامج الواتس آب عىل الطلبة من

الناحية الدينية ومن ناحية الثقافة والقيم؟

أصبح برنامج املحادثات «واتس آب» األكثر

شيوعا بني سكان الكرة األرضية واألفضل واألسهل
ً
استخدا ًما وتداو ً
ال بني خمتلف الفئات العمرية التي

ذكورا أو إنا ًثا.
تستخدم اهلواتف الذكية سواء كانوا
ً

نتيجة متيز تصميمه وسهولة استعامله وجلمعه

كل اإلجيابيات واإلمكانيات التي يتمناها أي إنسان

نواح؛ حيث ركزت البحث عىل تأثريها من
من عدة ٍ

عبارات االستبانة املوزعة عىل العينة.
ومن خالل التحليل تبني التايل:

القيم الدينية :حيث أثرت املواقع االجتامعية يف

القيم الدينية من خالل:

* يشغل الربنامج عن أداء الفرائض أو التقصري فيها.

* التحدث عن اآلخرين بدون علمهم (الغيبة
والنميمة).

* تصوير اآلخرين ونرشها بدون علمه.

* تبادل مقاطع فيديو وصور غري الئقة مع اآلخرين.

* استخدام ألفاظ بذيئة عند التحدث مع اآلخرين.
ومن ناحية القيم االجتامعية:

* التقليل من العالقات داخل نطاق األرسة.

* نرش معلومات غري مؤكدة (شائعات) .

* التخيل عن بعض القيم كالصدق واألمانة.

* استقبال منشورات حتتوي عىل صور ومقاطع غري
الئقة.

* االنشغال عن أداء الفرائض.

* خلق فراغ بني العامل االفرتايض والعامل احلقيقي.
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* الدخول يف مواقع حمظورة.

أما من ناحية الثقافة والقيم:

* يقلل من التواصل مع األهل واألصدقاء.

* تدين املستوى الدرايس.

* تغري الثقافات واالهتاممات لدى مستخدميه.

* إعطاء البيانات الشخصية للغري.

* تكوين عالقات ومهية وصداقات خيالية مع اجلنس
اآلخر.

التساؤل الثالث:

ما التوصيات التي تسهم يف زيادة فاعلية استخدام

برناجمي الواتس آب والفيس بوك االستخدام األمثل

وبشكل إجيايب؟

البحوث املحكمة
يوجد منهج حمدد إلفادة الغري يف االتقاء من الرشور،
وتكمن مشكلة الدراسة يف انتشار برامج التواصل

االجتامعي بشكل كبري ،مما أثر عىل حياة الناس

عمو ًما ،سواء بشكل سلبي أو إجيايب.

إن أغلب البحوث والدراسات التي تناولت

املواقع االجتامعية مل تتعرض اىل اثرها عىل نظام القيم
او ربام تتسم (بالندرة) قليلة العدد ،ومن هنا فإن هذه

الدراسة جاءت لتتخصص يف الكشف عن هذه اآلثار.

وجاء عنوان هذه الدراسة البحثية ((أثر املواقع

االجتامعية يف القيم لطالبات اجلامعة العراقية)) ،
ومعرفة التأثريات السلبية هلذه الربامج عىل الطلبة

اجلامعي من نواح خمتلفة ،سواء كانت اجتامعية أو

يف ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة

أخالقية أو دينية ،ويف احلياة عمو ًما ،ومعرفة مدى تأثر

زيادة فاعلية استخدام برناجمي الواتس آب والفيس

من خالل النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من

تقرتح الباحثة بعض التوصيات التي قد تسهم يف
بوك االستخدام األمثل وبشكل إجيايب واحلد من
تأثرياهتا السلبية ،وهي:

م�شكلة البحث:

إن ملواقع وبرامج التواصل االجتامعي أمهية كبرية،

فقد أصبحت شهرهتا واسعة ،وكثر التعامل معها بني
الناس؛ حيث يتواصلون عرب هذه املواقع للتعرف عىل

بعضهم ومعرفة أخبار بعضهم البعض ،وإرسال رسائل
وتلقي األخبار واملوضوعات وكل ما هو جديد.

إجيابيا
الطلبة بمثل هذه املواقع ،وكيفية توظيفها توظي ًفا ًّ

خالل استامرات البحث ،وتعترب هذه الدراسة جديدة
اجلديد لقلة البحوث والدراسات يف مواقع التواصل
واالتصال ،ومن هنا تتحدد املشكلة البحثية وتسعى

الدراسة الراهنة للتعرف عىل حدود وطبيعة وتأثري

املواقع االجتامعية عىل القيم ومنظومه القيم لدى طلبه

اجلامعة العراقية سعيا لتقييم ذلك التأثري.

�أهمية البحث:

أدى تسارع التطور التكنولوجي يف منتصف

وإن هذه املواقع والربامج ال توجد هلا ضوابط

التسعينات من القرن املايض اىل حدوث طفره عىل

منها املستخدم التي قد تصل إليه عنوة ،أو حتى ال

عامل االتصال ،حيث انترشت شبكه األنرتنيت يف

تضبط األمور ،وال توجد وسائل أو طرق حمددة يتقي
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كافه املستويات العلمية ،وانطالق ثورة حقيقيه يف
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كل مكان التي ربطت العامل كله بأجزائه املرتامية مع

أزماهتم وحتدياهتم وتنميه جمتمعهم.

املجتمعات أكثر انفتاحا عىل بعضها البعض وبات من

كلام نمت مشاعره ومفاهيمه وأعامله وإنجازاته واعتىل

بعضه وما جعله يشبه القرية الصغرية حيث أصبحت
السهل التعارف وتبادل اآلراء واألفكار واخلربات
ويعد األنرتنيت األن أفضل وسيلة أتصال بني األفراد
واجلامعات ،ومع ظهور املواقع اإللكرتونية واملدونات

الشخصية وشبكات املحادثة أختلف شكل االتصال،
وظهرت أنواعا أخرى أكثر انتشارا وانفتاحا وتأثريا،

حيث يؤثر أصحاب املواقع عىل املستخدمني ويؤثر

املستخدمني عىل بعضهم البعض وتعد.

وكلام أتسع وقوى البناء القيمي يف نفس األنسان

أعىل املراتب املجتمعية.

ومن هنا تظهر أمهية القيم بالنسبة للمجتمع ،بأنه

منظومه من القيم التي يتبناها الفرد واملجتمع وهي
املكون األسايس األيديولوجيا املحرك ألفكار وأقوال

الفرد واملجتمع واألمه .كام أهنا املكون الشخيص
للمجتمع وألمه والقوه الدافعة هلا نحو املحافظة عىل

البقاء والنمو والتطور وتؤكد حقائق التاريخ اإلنساين

مواقع التواصل االجتامعي عبارة عن مواقع

القديم واحلديث أنه ما هنضت أمة من األمم األعىل

إنشاء مدونات اإللكرتونية وإجراء املحادثات،

وهذا ما أكدته جتارب النهضة احلديث يف اليابان

اجتامعيه الكرتونيه عىل األنرتنيت تتيح للمستخدمني
وأرسال الرسائل ،تتيح مشاركه الصور ومقاطع
الفيديو وامللفات وتسري للمستخدمني نرش ملفات

والكتابة حول موضوعات حمدده من املمكن أن
تدخل ضمن دائرة اهتامم مشرتكني أخرين ،ومتكنهم
من التعليق عىل تلك املواضيع وإبداء آرائهم فيها.

قاعدة ثابتة من التمسك والتمثل بقيمها األصلية.
وماليزيا وكوريا

ويف ظل هذا الرصاع املحتدم ،والسعي املحمود

لتذويب وتغيب ثقافتنا العربية واإلسالمية األصلية

كان البد من التحرك الرسيع والوعي نحو تناول
هذا املوضوع وبيان أمهيته وكيفية تناوله وتعزيزها

وللقيم أمهيتها بالنسبة للفرد واملجتمع فهي متثل

واملحافظة عليها يف نفوس األجيال احلالية واملقبلة

القيم مكانه هامه يف حياة الفرد واملجتمع فلها أمهيتها

التعليم املختلفة يعمل عىل بناء منظومه قيميه حضارية

إطار مرجعي ًا حيكم ترصفات األنسان يف حياته ،أذ حتتل
بالنسبة للشباب فتعمل عىل وقايتهم من االنحراف

وتساهم يف بناء شخصيتهم ،وقدراهتم عىل التكيف
مع احلياة ومشكالهتا ،كام أهنا تعمل كموجهات
حليازهتم يف جماالت احلياة املختلفة فتجعلهم أكثر

قدره عىل اختاذ قراراهتم وأهناء رصاعاهتم ومواجهة

وصو ً
ال اىل مرشوع متكامل للبناء القيمي يف مراحل
قادره عىل حتقيق هنضة هذه األمه واستعادة مكانتها
احلقيقية يف ريادة وقيادة البرشية نحو اخلري والسالم
وأألمن واالستقرار .اذ إن يف املحافظة عىل القيم

العربية واإلسالمية حمافظه عىل كينونتنا وخصوصيتنا،
وأسباب بقائنا وسجيتنا نحو استعادة مكانتنا كعرب
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وكمسلمني يف الصف األول للركب البرشي وذلك

حقنا ومكاننا الطبيعي .ومما تقدم فللبحث امهية علمية
وعملية وكاآليت- :

ً
أوال :األمهية العلمية:

 .1إثراء املكتبات العراقية بام يمكن أن تضيفه هذه

الدراسة إىل الدراسات واألدبيات السابقة بسبب ندرة

الدراسات التي تتناول أثر املواقع االجتامعية يف القيم.

 .2إثراء املكتبات بمعلومات علمية عن سلبيات

منهجية البحث
سوف يستخدم البحث املنهج التجريبي :لكونه

من أفضل املناهج التي تساعد عىل حتديد أهداف
هذه الدراسة «فهو هيدف اىل مجع احلقائق والبيانات
عن ظاهرة أو موقف يغلب عليه صفة عدم التحديد
ودراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة الظاهرة أو

املوقف مع حماولة تغري احلقائق تغري ًا كافيا.

حدود البحث:

وإجيابيات املواقع االجتامعية بشكل عام وعن برامج

سوف يلتزم الباحثان يف هذه الدراسة باحلدود

خاصة وأن هناك ندرة يف التخصص يف كتابة مثل هذه

 .1حدود موضوعيه :وذلك بالرتكيز عىل أثر

التواصل واالتصال اجلديدة املنترشة يف الوقت احلايل،

التأليه:

البحوث يف هذا املجال يف جمتمعنا بشكل خاص.

املواقع االجتامعية عىل منظومة القيم لدى طلبة

ثان ًيا :األمهية العملية.

 .1لفت األنظار إىل املخاطر املتعددة الناجتة عن

إساءة استخدام اإلعالم الرقمي اجلديد والسعي لبيان

بعض تلك األشكال وتوضيح ٍ
يشء من خماطرها.

 .2انتشار وسائل اإلعالم بمختلف براجمها

وجماالهتا بشكل رسيع يتطلب عمل دراسات
إجيابيا
ملواجهتها أو احلد من سلبياهتا وتوظيفها توظي ًفا
ًّ

للمجتمع.

اجلامعة العراقية

 .2حدود نوعيه :طلبة اجلامعة العراقية متمثلني

بطالبات قسم الرتبية اإلسالمية وعلوم القران وطلبة

كليه الطب (أبن سينا) لكافة املراحل ،وللعام الدرايس

2015-2014م.

حتديد امل�صطلحات

أوال :املواقع االجتامعية اصطالح ًا:

مواقع التواصل االجتامعية هي مصطلح يطلق

 .3إمكانية اقرتاح بعض احللول املناسبة للتصدي

جمموعه من املواقع عىل شبكة األنرتنيت وقد ظهرت

 .4اخلروج بتوصيات تساهم يف الرقي باستخدام

التواصل والتفاعل يف بيئة جمتمع افرتايض جيمعهم

لسلبيات برامج االتصال والتواصل االجتامعي.

مواقع التواصل االجتامعي بشكل إجيايب ،وخيدم
املجتمع والدِّ ين ِ
والقيم.

هذه املواقع مع اجليل الثاين للويب لتساعد األفراد عىل

حسب جمموعات اهتامم أو انتامء او مشاركه يف

قضية بعينها( .حممد جابر خلف اهلل ،جامعه األزهر،
)2013
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-مواقع التواصل االجتامعي :منظومه من

الشبكات اإللكرتونية التي تسمح للمشرتك فيها
بأنشاء موقع خاص به ،ومن ثم ربطه من خالل

نظام اجتامعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لدهيم
نفس االهتاممات واهلوايات او مجعه مع األصدقاء يف
اجلامعة أو املدرسة( .رايض ،2003 ،ص)23
-مواقع

التواصل

االجتامعية:

* الفيس بوك ()face book

اكرب املواقع الشبكات االجتامعية من ناحيه رسعة

االنتشار والتوسع ،قيمة السوقية عالية وتتنافس

عىل كبريات الرشكات ،نقطه القوه األساسية يف
الفيس بوك هي التطبيقات التي أتاحت الشبكة فيها

للمربجمني من خمتلف أنحاء العامل بربجمة تطبيقاهتم

تطبيقات

املختلفة وأضافتها للمواقع األسايس .سهل للعاملني

التفاعل بني الناس وتسمح بنقل البيانات اإللكرتونية

عليهم وتساعدهم يف الوصول امللف ( )APlاملهمة

تكنولوجيه مستنده اىل الشبكة العنكبوتية تتيح
وتبادهلا بسهوله وتوفر للمستخدمني إمكانية العثور

عىل آخرين يشرتكون يف نفس املصالح وبناء عليه ينتج

عن ذلك ما يسمى باملجتمعات االفرتاضية (vitual

)communities

حيث

يستطيع

املستخدم

التجميع يف كيانات اجتامعيه تشبه الكيانات الواقعية،
ونستعرض أنواع املواقع االجتامعية التي سنتناوهلا يف

بحثنا هذا..

يف الفيس بوك أكواد برجمه مساعده ختترص الكثري
للمربجمني بأنشاء الشخص وبناء تطبيق تستفيد منه.
* يوتيوبyou tube :

موقع ويب يسمح للمستخدمني برفع

التسجيالت املرئية جمانا ومشاهدهتا عرب البث احلي

(بدل التنزيل) ومشاركة والتعليق عليها وغري ذلك.
* تويرتtwitter :

هو احد أشهر مواقع الشبكات االجتامعية يقدم

* الفيس بوكface book :

خدمة التدوين املصغرة التي تسمح للمستخدمني

* تويرتtwitter :

بحد أقىص 140حرف للرسالة الواحدة وذلك

* اليوتيوبyou tube :

بأرسال تغريدات عن حالتهم او من احداث حياهتم

* فيس بوك ماسنجرmessemger facebook :

مبارشة عن طريق موقع تويرت او عن طريق ارسال

* تانجوtango :

الفوري.

* واتس ابwhatsapp :

* الفايربviber :

* أنستغرامlnstagram :

* جوجل +جوجل بالسGoogle plus :
* ماي سبيسmyspace :

رساله نصيه قصرية ( )smsاو برنامج املحادثات
* فيس بوك ماسنجرface book

ليس لديك احلاجه لدخول عىل موقع الفيس

بوك لعمل املحادثة مع اصدقاء ألن كالم األصدقاء
من عىل اجلهاز بدون الدخول اىل مواقع الفيس بوك
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برنامج مدهش ومجيل ومثري وشيق يمكنك من خالل

التقاط صور وإضافة فلرت رقمي إليها ،ومن ثم

اىل الفيس بوك فقط عىل جهاز الكمبيوتر ال تفتح

االجتامعية.

خماطبة اصدقائك من عىل هذا الربنامج دون الدخول
متصفح او اي يشء أخر افتح برنامج ماسنجر الفيس
بوك والتحدث مع اصدقائك.

* واتس اب whatsApp

تطبيق تراسل فوري حمتكر ومتعدد املنصات

للهواتف الذكية ،ويمكن باإلضافة اىل الرسائل

األساسية للمستخدمني وإرسال الصور والرسائل

الصوتية والفيديو.

* تانجو tango

تطبيق حمادثات فوري للهواتف الذكية

واحلاسوب تم تطويره بواسطة الـ ( )tangoيف

سنه 2009يكتسب برنامج تانجو شعبيه بتقديمه
خدمه مكاملات الفيديو عرب اتصاله انرتنيت اجليل

الثالث ( )G3مثل مكاملات صوتيه مراسله نصيه
فوريه ،لعب ألعاب اونالين مع املستخدمني.
* الفايرب viber

تطبيق يعمل عىل اهلواتف الذكية متعدد املنصات

(أندرويد ،ios ،بالك بريي ،ويندز فون ،نوكيا)

تتيح للمستخدمني مراسله الفورية وإجراء مكاملات
هاتفيه جمانيه وارسال رسائل (نصيه وصوريه وفيديو

مشاركتها يف جمموعه متنوعه من خدمات الشبكة
* جوجل +جوجل بالس Google plus

هي شبكه اجتامعيه تم انشائها بواسطه رشكه

جوجل وتم إطالقها رسمي ًا يف ( )2011ولكن مل
يكن التسجيل مسموح اال بواسطه الدعوات فقط.
* ماي سبيس my space

هو موقع يقدم خدمات الشبكات االجتامعية عىل

الويب تقدم شبكه تفاعليه بني األصدقاء مسجلني يف
اخلدمة بإضافة اىل اخلدمات أخرى كاملدونات ونرش

الصور واملوسيقي ومقاطع الفيديو واملجموعات
الربيد وملفات املواصفات الشخصية لألعضاء

املسجلني.

ثانيا :القيم اصطالحا

قيل أهنا صفات او مثل او قواعد تقام عليها احلياة

البرشية فتكون هبا احلياة إنسانيه وتعاير هبا النظم
واألفعال لتعرف قيمتها اإلنسانية من ما نتمثله منها

(الزيدي عبد الرمحن1418 ،ه ،ط ،الرياض) .

-وعند علامء االجتامع :القيمة هي االعتقاد بأن

شيئا ماذا قدرة عىل إشباع رغبة إنسانيه وهي صفه
لليشء جتعله ذا أمهية للفرد او اجلامعة وهي تكمن

وصوت) بشكل جماين اىل اي شخص يف هذا الربنامج.

يف العقل البرشي ،وليست يف اليشء اخلارجي نفسه

هو تطبيق جماين لتبادل الصور وشبكه اجتامعيه

كام عرفت القيم بأهنا(جمموعه من القوانني

* إنستغرام lnstagram

ايضا ،أطلق يف أكتوبر عام  ،2010يتيح للمستخدمني
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(طهطاوي)40 ،1996 ،

واملقاييس تنشأ يف مجاعه ما ،ويتخذون منها معايري

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
للحكم عىل األعامل واألفعال املادية واملعنوية،

التعريف اإلجرائي للقيم :املبادئ واألفكار

هلا صفه اإللزام والرضورة والعمومية واي خروج

املواقف االجتامعية املختلفة ،والتي متثّل معنى بالنسبة

وتكون هلا من القوه والتأثري عىل اجلامعة بحيث يصبح

عليها او انحراف عىل اجتاهاهتا يصبح خروجا عن

مبادئ اجلامعة واهدافها ومثلها العليا (أمحد ،1986-
)250

�أنواع القيم التي �سنتناولها يف
بحثنا هذا:

واألفعال املقصودة التي يقوم هبا الفرد أو اجلامعة يف

هلم ،وتصبح معيار ًا للحكم عىل األشياء.

الف�صـل الثاين
االطار النظري
القيم هي جمموعة املبادئ والتعاليم والضوابط

 .1القيم الدينية :هي جمموعة القيم التي متيز

األخالقية التي حتدد سلوك الفرد ،وترسم له الطريق

اىل معرفة ما وراء الطبيعة ،فهو يرغب يف معرفة أصل

يف املجتمع التي ينتمي إليها ،وهي إىل جانب ذلك

الفرد بأدراكه للكون ،ويعرب عنها اهتامم الفرد وسيله
األنسان ومصريه ويؤمن بأن هنالك قوه تسيطر

عىل العامل الذي يعيش فيه وحياول ان يربط نفسه
هبذه القوه ،ويتميز معظم من تسود لديه هذه القيم

بالتمسك بالتعاليم الدينية.

 .2القيم النظرية :هي جمموعة القيم التي يعرب

عنها اهتامم الفرد بالعلم واملعرفة والسعي وراء

القوانني التي حتكم األشياء بقصد معرفتها.

السليم الذي يقوده إىل أداء واجباته احلياتية ودوره

السياج املنيع الذي حيميه من الوقوع يف الذنب ،وحيول
بينه وبني ارتكاب أي عمل خيالف ضمريه ،أو يتناىف
مع مبادئه وأخالقه .والقيم هي التي تؤثر يف بناءنا

العميق ،فهي مرجعية حكمنا ملا هو منكر أو فاضل،

صح أو خطأ ،وهي ال واعية .وختتلف القيم من جمتمع
إىل جمتمع ،كام ختتلف من شخص إىل آخر ،لكنها

باإلمجاع يشء أسايس لكل إنسان ولكل جمتمع تسعى

 .3القيم االجتامعية :هي جمموعة القيم التي متيز

لبناء نفسها وتطوير بنيتها االجتامعية واالقتصادية،

اجتامعيه والتطور خلدمة األخرين ويتميز الفرد بقدراته

شواهد من قيم سامية يف القرآن والسنة وقال

الفرد باهتامماته االجتامعية وبقدرته عىل عمل عالقات
عىل العطاء من وقته وجهده وماله خلدمة املجتمع
ويغلب عىل سلوكه الود والشفقة واإليثار

 .4القيم اجلاملية :هي جمموعة القيم التي متيز

الفرد بإهتامماته الفنية واجلاملية وبالبحث عن اجلوانب
يف احلياة وجتعل الفرد جيب التشكيل التنسيق.

وتنشئة أجيال خملصة لوطنها.

تعاىل (والعافني عن الناس) وقال تعاىل (واملوفون

بعهدهم إذا عاهدوا) وقال تعاىل (والصابرين يف

البأساء والرضاء) وقول رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم (  ..ومازال الرجل يصدق ويتحرى الصدق

حتى يكتب عند اهلل صديقا ..ومازال الرجل يكذب
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ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا) .

�أهمية القيم

تكمن أمهية القيم يف أهنا أوال حتثنا عىل القيام

بأوامر ديننا اإلسالمي قوال وعمال ،ويعد معيار
مهم نحدد من خالهلا ما هو مرغوب وغري مرغوب،

وهي تساهم يف حتقيق األهداف السامية لكل منا،
متثل اهلوية الصادقة التي حيملها كل إنسان بداخله،
وهي التي تتحكم بردود أفعالنا الالإرادية .مصادر
القيم ينبع قيم الواحد منا أو يكتسبها من مصادر

عديدة منها أوال الفطرة أو شخصية الفرد ،والوالدين
واألرسة ،األصدقاء البيئة من حوله ،تعاليم املدرسة

واملعلمون ،الدين ،اإلعالم ...وغريه ولكن نالحظ
أن هذه القيم بدأت بالتناقص يف جمتمعنا وخاصة لدى
الطلبة ،فنرى مظاهر االعتداء عىل املمتلكات العامة

وعدم املحافظة نظافة املرافق العامة ،عقوق الوالدين

واالعتداء البدنية عىل األخرين ،التحرشات اجلنسية،
الرسقات ،حماوالت االنتحار ...إلخ ولكن ما هي

أسباب تدين مستوى القيم يف املجتمع والفرد ؟! هناك
الكثري والكثري من العوامل التي تؤثر عىل الفرد منا
وحترف أخالقه إىل السلبي ،من هذه األسباب:

 .1ضعف الوازع الديني ،عدم وجود صلة قوية

بني الشخص وربه يؤدي إىل احساسه بالضياع وعدم

املسؤولية.

 .2القدوة السيئة ،فأغلب الطلبة األن يتخذون

املغنني او املمثلني قدوة هلم وهذا بالتايل يؤثر سالبا

عىل سلوكهم.
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 .3الفقر واحلاجة ،فهو سبب رئييس للرسقات

وحوادث االعتداءات.

 .4عدم تلقي الرتبية الصحيحة من الوالدين.

 .5تعنيف الطفل ورضبه بشدة ،أو بالعكس

الدالل الزائد للطفل.

 .6عدم قيام املدرسة واملؤسسات الرتبوية

بدورها يف تعليم الطفل املبادئ الصحيحة ،وعدم

كفاءة املعلم اخالقيا.

 .7الرفقة السيئة واصدقاء السوء.

 .8االستامع لألغاين ،والتي أغلبها تتحدث عن

احلب والشوق واملعاناة واحلزن ،مشاهدة األفالم

اإلباحية.

 .9الظلم وعدم األخذ باحلقوق ،املشاكل

األرسية ،املشاكل السياسية ،اجلهل وضعف التعليم،

االختالط ،غالء األسعار ....إلخ

إن األزمة األخالقية ليست أزمة فرد أو أزمة ذاتية

وإنام هي أزمة بناء أو أزمة نسق اجتامعي يضم بداخله

نظام اقتصادية واجتامعية وسياسية متناقضة ،لذا علينا
مجيعا ان نتعاون ملعاجلة هذه املشكلة أفرادا وجمتمعا.

إن مفهوم «القيمة» هو ظاهرة توفر احتامل

استبطان اإلنسان عواطفه وأفكاره واعتقاداته
تكون عالقة هذه الظاهرة باألخالق
وفعالياته.
ّ

وتطورها الفكري والعلمي والوجودي الكامن الذي
ينظم معامالت اإلنسان .ويعينّ هذا العنرص األسايس
الذي يؤثر عىل حياة اإلنسان ترصفاته عىل األشياء
وهو يعتمد عىل األحكام العلمية .ومن هذه الوجهة،

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
يف أصل كل معاملة اإلنسان قيمة ومعرفة وأخالق.

ملعنوي .ويدل إظهار هذه القيم يف املجاالت املذكورة

قد بدا تأثري الدين عىل القيم األخالقية عرب تاريخ

عىل تأصيل القيم االجتامعية .عندما نبحث عن تاريخ

واألخالقية املبادئ األساسية إىل اإلنسان .خالل

وإن هذه البنية والقيم األخالقية تؤثر عىل شكل

البرشية .ويف هذا السياق ،تقدم التعاليم والقيم الدينية
عالقته بالطبيعة وتدفع اإلنسان إىل استخدام فعالياته
العلمية لتحقق املصلحة للبرشية .وعىل نقيض هذه
املصلحة ،لو مل تكن القيم األخالقية ظاهرة أصلية

لألعامل العلمية نستطيع أن نشهد أن البطء يف تطور
اإلنسان الذهني والبدين وانحرف التوازن الطبيعي.
عندما نفكر يف أن تتكون احلياة البرشية من العنارص

املادية واملعنوية ويلعب اإلنسان دور ًا مركزي ًا يف

العامل تكتسب حياة اإلنسان وتطوره املستند إىل القيم

األخالقية أمهي ًة بسبب عالقته باملخلوقات األخرى.

البرشية نرى أن يملك كل فرد وجمتمع بنية أخالقية.

التفكري والفهم اإلنساين واملعاملة والعالقة اإلنسانية

وتغريها لتستمر العالقة املتبادلة بني الفرد واملجتمع
استمرار ًا وضح ًا .وإن نسبة هذا التأثري تستطيع أن

تتغري وتتطور بالقياس إىل البنية االجتامعية .وحينام
تكون القيم األخالقية عنرص ًا ّبين ًا وأصلي ًا يف بعض
املجتمعات؛ تؤثر عىل بعضها تأثري ًا قلي ً
ال .ولكن
احلقيقة االجتامعية هي إظهار تأثري القيم األخالقية

عىل األفراد واملجتمعات.

وإن القيم األخالقية تنظم احلياة االجتامعية

ّ
تكون التأثريات السلبية عن
وأن هذه القيم ّ

بسبب تأثريها عىل األفراد واملجتمعات يف نفس

املعرفة مع الرأي العاملي املوضوعي لتؤسس العالقة

واملعنوية والثقافية والفنية .ولذلك عىل اإلنسان أن

الشخصية اإلنسانية وحتقق املصادر املستندة إىل

بني اإلنسان والكون وكذلك نستطيع أن نرى أمهية

األبعاد األخالقية للعامل .سيتجىل تطور األبعاد املادية
وإمهال البنية االجتامعية والثقافية كنقصان لألجيال

القادمة .ولذلك قد عينّ الوحي اإلهلي الطرق التي
ينبغي أن حيققها اإلنسان يف إطار القيم األخالقية
باستمرار وأرى خطوات احلياة املنتظمة يف املجتمع.

الوقت .وتتحقق هذه القيم مع تطور العنارص الدينية
يملك املعرفة والوعي ويرفع مرتبته العلمية أو ً
ال.

كذلك يستطيع أن يعيش عضو ًا مثالي ًا يف املجتمع.

نالحظ أن العديد من املجتمعات واألنظمة

حمرومة من القيم األخالقية يف هذا العرص .وتؤدي
بعض النظريات الفكرية التي تتبناها املجتمعات إىل
االنحطاط الثقايف وتأثري املعرفة والتكنولوجيا السلبي

ال بد أن متلك القيم األخالقية األبعاد االجتامعية

عىل اإلنسان واألزمات االقتصادية واالستبعاد

وتشري هذه ألبعاد يف املجاالت االجتامعية والثقافية

إىل كل املجتمعات يف العامل وأن نحقق هذا الوعي

لتكون عام ً
ال واضح ًا يف العالقة بني الفرد واملجتمع.
الدينية واألخالقية والفنية املتعلقة بتقدم املجتمع

العرصي .ونحن كأفراد علينا أن ننقل القيم األخالقية

بشكل ٍ
فعال ومؤثر اليوم.
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ان أمهية موضوع القيم  valuesيف جمال

يف أطار املنهج العلمي مستندا يف ذلك اىل املبادئ

ظل لفرتة طويله خاضعا للتأمالت الفلسفية بعيد ًا

وشربانجر ( )sprangerأحد املفكرين األملان

الدراسات النفسية والسلوك البرشي بصفه عامه فقد

عن الدراسة العلمية الواقعية؟ فالفحوص األمربيقية
للقيم ظلت وكأهنا جزر أو مناطق منعزلة عن علم
النفس ،وارتبطت بمجاالت وختصصات عديدة
كالفلسفة ،والدين ،واالقتصاد ،وعلم االجتامع،

واألنثروبولوجيا ،وربام كان من العوامل املسئولة

عن إمهال هذا املوضوع من جانب العلامء يف ميدان
الدراسات النفسية أن الفلسفات العقلية قد جعلت
منه ركيزة من الركائز األساسية التي يقوم عليها البناء

العقيل والفكري املجرد لتأمالهتا ،وأفكارها فأحاطته
بجو من الغيبية نفرت منه رجال العلم(.إبراهيم،
منصور ،1974 ،القاهرة)

كام يرى لفيتون ( )Levitonأن تأخر االهتامم

السيكوفيزيقا املعارصة.

الذي نرش خالل هذه الفرتة نظريته يف أنامط الشخصية،

والتي انتهى منها اىل أن الناس يتوزعون بني سته أنامط،
استنادا اىل غلبة أو سيادة واحده من القيم التالية عليهم:

القيمة النظرية والقيمة السياسية والقيمة االجتامعية
والقيمة االقتصادية والقيمة اجلاملية والقميه الدينية،

تلك القيم التي صاغها «ألبورت وفرينون» فيام بعد
إجرائيا يف مقياس سمي باسميهام.

واستمر االهتامم بدراسة القيم يتزايد تدرجييا

داخل جماالت عامل النفس وبالتحديد يف جمال علم
النفس االجتامعي لعدد من األسباب أمهها أن النظرية

الكفء يف تفسري السلوك اإلنساين والتنبؤ به جيب أن
تتضمن موضوع القيم ذلك أن االهتامم بدراسة القيم

بدراسة القيم داخل جمال علم النفس يرجع اىل وجود

يمكننا من أقامه بناء أو تصور متكامل يمكن من

 value judgmentsتقع خارج نطاق الفحوص

ما القيم املختلفة التي جيب دراستها ؟وكيف

اعتقاد لدى علامء النفس بان دراسة األحكام القيمية
األمربيقية ،كام أهنا ال ختضع للقياس( ،وينظر إليها

عىل بمثابة قوى عميقه العقالنيه ( )irrationalال
ختضع للمعاجلة التجريبية املعملية.

خالله اإلجابة عىل العديد من التساؤالت مثل:
تنتظم؟ وكيف ختتلف باختالف املتغريات ؟
وكيف

حتدد

القيم

اختبارات

وقراراته؟وكيف يمكن قياسها؟ ونشأهتا ؟

الفرد

بدأ االهتامم بدراسة القيم يف الثالثينات

ويمكن من خالل دراسة القيم يف جمتمع من

االلتزامات باملنهج العلمي ،ولعل الفضل يف ذلك

هلذا املجتمع .فالقيم ماهي األ انعكاس لألسلوب

واألربعينات من القرن احلايل ،ينجو اىل املزيد من

يرجع اىل أثنني من علامء النفس مها “ثرستون

(“ ، )Thurstoneوما قدمه من تصور ملعاجلة القيم
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املجتمعات وحتديد األيديولوجية أو الفلسفة العامة
الذي يفكر األشخاص به يف ثقافة معينه ،ويف فرته

زمنيه معينة .كام أهنا هي التي توجه سلوك األفراد

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
وأحكامهم واجتاهاهتم فيام يتصل بام هو مرغوب فيه

القيم وأبعادها ومكوناهتا وأشكاهلا تغريها عرب العمر.

املجتمع من قواعد ومعايري .وقد تتجاوز األهداف

بالتواصـل عـرب اإلنرتنـت ،فالغالبيـة العظمـى

أو مرغوب عنه من أشكال السلوك يف ضوء ما يضعه

املبارشة للسلوك اىل حتديد الغايات املثىل يف احلياة

فهي عىل حد تعترب “روكيش” أحدى املؤرشات اهلامه
النوعية احلياة ،ومستوى الرقي ،أو التحضري يف أي

جمتمع من املجتمعات وعىل الرغم مما أوىل من االهتامم

بدراسة موضوع القيم فانه اهتامم ضئيل باملقارنة
باملوضوعات األخرى التي تقع يف نطاق اهتامم علم

النفس االجتامعي.

وان جماالت االهتامم بدراسة القيم بدأت منذ

أوائل الثالثينيات من القرن احلايل .وتركز هذا

االهتامم بوجه عام يف ثالثة جوانب اساسيه هي:

 .1االهتامم بدراسة الفروق الفردية يف القيم

وذلك يف ضوء عالقتها بعدد من املتغريات :كاجلنس،

وسامت الشخصية ،والديانة ،واالهتامم األكاديمي،
واملهني ،والتوافق النفيس...الخ.

مل يبلور الباحثون االجتامعيون نظرية خاصة

مـن املحـاوالت الـتي متـت هبذا الشـأن كانـت قـد

عاجلـت التـأثريات ضـمن الفهـم الـذي قدمتـه
نظريـات وسـائل االتصـال اجلمـاهريي هلـذه املسـألة،

فقـد تعاملـت هـذه املحـاوالت مـع اإلنرتنـت
باعتبـاره وسـيلة االتصـال اجلمـاهريي ينطبـق عليهـا
مـا ينطبـق علـى وسـائل االتصـال اجلمـاهريي

األخـرى ،وعليـه فقـد ُعـالج موضـوع الدراسـة يف
ضوء كل من النظرية التفاعلية الرمزية ،ونظرية انتشار

املستحدثات ،ومدخل االسـتخدامات واإلشباعان،
ونموذج التأثري القوي وسوف يتم تناول كل نظرية

وفقا ملدى تقارهبا وارتباطها بموضوع البحث.

املبحث الأول
نظريات الدرا�سة

أوال :النظرية التفاعلية الرمزية:

 .2دراسة القيم يف عالقتها بالقدرات املعرفية

تعتقـد النظريـة التفاعليـة الرمزيـة بـأن احليـاة

الفرد ،فهي يف اساسها عمليه انتقاء ()Selection

وحـوادث مـا هي إال شبكة معقـدة مـن نسـيج

للفرد وذلك باعتبارها ان القيم عمليه تتأثر بادراك
فاختبار الفرد ملوضوع معني وإعطائه أمهيه او قيمه

عن موضوع أخر عباره عن عمليه إدراكيه انتقائية او
اختياريه.

االجتامعيـة ومـا يكتنفهـا مـن عمليـات وظـواهر
التفـاعالت والعالقـات بـني األفـراد واجلامعـات
الـتي يتكـون منهـا املجتمـع ،فاحلياة االجتامعية

يمكن فهمها واستيعاب مظاهرها احلقيقية عن طريق

 .3جمال اكتساب القيم وارتقائها عرب العمر

النظر إىل التفاعالت التي تقـع بـني األفراد وأن هلذه

املجاالت املهمة ،والتي تقدم لنا خريطة املعامل هذه

األفراد واجلامعـات ،والنظريـة التفاعليـة الرمزية

والعوامل املؤثرة أو املرتبطة بذلك باعتبارها من

التفاعالت دوافعها املوضوعية والذاتية وآثارها عىل
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يمكن أن تفهم نموذج اإلنسان عرب الدور الذي حيتله

أفعاهلا هلا معاين تتجاوز حدود الفعل املحسوس،

كـون عالقـة معـه خـالل مـدة زمنيـة حمـددة ،لـذا

اعتبار أهنم خملوقات حتاول بناء احلقيقة ومعرفة معاين

والسلوك الذي يقوم به نحو الفـرد اآلخـر الـذي

تفـرتض التفاعليـة الرمزيـة وجـود شخصـني
متفـاعلني عـرب األدوار الوظيفية التي حيتلوهنا ،فكل

منهام حياول أن يتعرف عىل سمـات الفـرد اآلخـر
وخواصـه عـرب العالقـة التفاعليـة الـتي تنشـأ
بينهمـا ،وبعـد فـرتة مـن الـزمن علـى نشـوء مثـل

هـذه العالقـة التفاعليـة بـني الشخصـني الشـاغلني

لـدورين اجتمـاعيني متسـاويني أو خمتلفـني يقـوم

كـل فـرد بتقـويم اآلخـر إال أن التقـويم يعتمـد
علـى اللغة واالتصال الذي حيدث بينهام( .احلسن،
 ،٢٠٠٥ص) ٦٥-٨٦ :

وينظر أنصار التفاعلية الرمزية إىل أفراد املجتمع عىل

األشياء أو املوضوعات أو األحداث التي يواجهها

الناس يف حياهتم اليومية ،وبالتايل يعترب اإلنسان قادر
عىل حتسني ذاته وبناء شخصيته باإلضافة إىل قدرته

عىل تشكيل وصياغة وتغيري الواقع االجتامعي الذي
يعيش فيه من خالل عملية التفاعل بني األشخاص

واجلامعات داخل املجتمع اإلنساين( .لطفي،١٩٩٩ ،

ص)١٢٠-١٢٢ :

ومـن أهـم علمـاء التفاعليـة الـذي حيمـل

نظريـة متكاملـة عـن العالقـات االجتامعيـة هـو

العـامل كينـزبريك ( )Ginsbergالـذي عـرف

وتدور فكرة التفاعلية الرمزية حول مفهومني

العالقـات االجتامعيـة علـى أهنـا التفـاعالت الـتي

للمجتمـع املتفاعل ،وتشري التفاعلية الرمزية إىل

أغـراض األشـخاص الـذين يـدخلون يف جماهلـا أو

أساسيني مها :الرموز واملعاين يف ضوء صورة معينة
معنى الرموز عىل اعتبار أهنا القدرة التي متتلكـها

الكائنات االنسانيـة للتعبري عن األفكـار باستخدام
الرمـوز يف تعامالهتم مع بعضهـم البعض ،ويتم

حتديد معنى الرموز عن طريق االتفاق بني أعضاء

اجلامعة ،ويعد استخدام الرموز ثورة يف قدرة اإلنسان

عىل التواصل مع غريه من أفراد املجتمع ووسيلة
لزيادة املقدرة عىل نقل املشاعر وامليول واالجتاهات
بني أعضاء املجتمع ،كام هتتم التفاعلية الرمزية باملعاين

التي يعطيها الناس لسلوكهم وسلوك اآلخرين يف

املجتمع إذ أن الكائنات البرشية فريدة من حيث أن
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تقـع بـني شخصـني أو أكثـر مـن أجـل حتقيـق

فلكهـا كالعالقـة بـني الطالـب واألسـتاذ واملـريض
والطبيـب وهكـذا ،ومـن أهـم شـروط تكـوين

العالقـة التفاعليـة كمـا حيـددها (كينـزبريك) هـي
وجـود شخصني فأكثر يكونوا العالقة اإلنسانية،

تنطوي هذه العالقـة علـى جمموعـة رمـوز سـلوكية
وكالميـة ولغويـة يفهمها أقطاهبا وكذلك تنطوي
هذه العالقة علـى فعـل ورد فعـل بـني األشـخاص

الـذين يكونـوا موضـوعها ،أما أسباب العالقات
االجتامعيـة كمـا يراهـا

( )Ginsbergفهـي

الـدوافع الـتي تـدفع الفـرد إىل الـدخول يف عالقـات

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
مـع الغـري ،وهـذه األسـباب قـد تكـون اقتصـادية

عملية تفاعلهم كام حيدد احليز املجايل طريقة جلوس

كعالقـة الطالـب باألسـتاذ أو عائليـة كعالقـة األب

تعترب أحد عنارص احلضارة اإلنسانية وتظهر من خالل

كالعالقـة الـتي تقـع بـني البـائع واملشـرتي أو تربويـة
بـاالبن وغريهـا مـن العالقـات االجتامعيـة الـتي

تكـون دوافعهــا سياســية أو عســكرية أو دينيــة،
وهنــاك آثــار أو نتــائج للعالقــات االجتامعيــة

الــتي حتــدث عنهــا ( )Ginsbergوهذه اآلثار
قـد تكـون إجيابيـة أو سـلبية اعتمـادا علـى طبيعـة

العالقـة اإلنسـانية القائمـة بـني األفـراد يف املؤسسـة
أو املنظمـة االجتامعيـة ،فلـو كانـت العالقـة بـني

العمـال واإلدارة يف املصـنع إجيابيـة أي قائمة عىل
احلب واالحرتام فإن اآلثار تكون إجيابية والعكس

صحيح( .احلسن ،٢٠٠٥ ،ص)74-71 :

وتنطلق التفاعلية الرمزية من عدة مرتكزات

لتحليل عملية التفاعل االجتامعي متمثّلة يف القواعد
االجتامعية وهي ما اعتاد املعدل العام من الناس

عىل ممارسته من سلوك فالقواعد تعترب أحد منظامت

السلوك اإلنساين وهي أحد الظواهر االجتامعية التي
حتدد سلوك الفرد وتوجهه يف ارتباطه مع اآلخرين
ومع اجلامعات االجتامعية األخرى ،وكذلك العامل

الزمني حيث تقع عمليات التفاعل االجتامعي ضمن

التوقيت الزمني ومن خالله يقاس مدى الفائدة أو
الربح أو التوفري والتبذير لألشياء املادية واملعنوية

لألفراد املتفاعلني ،وأيضا من أهم املرتكزات لتحليل
التفاعل االجتامعي احليز املجايل أي أن التفاعل حيدث

يف منطقة جغرافية معلومة األبعاد ،خيضع هلا األفراد يف

األفراد وتفاعلهم مع بعضهم ،والقيم االجتامعية التي

التفاعل يف املواقف وتتسم القيم باالستمرار والتغري
فيها يأخذ فرتة زمنية طويلة وهو ذو تأثري كبري وتؤثر

القيم عىل درجة فاعلية التفاعل االجتامعي وتوجيهه

الوجهة التي تريدها( .العمر ،١٩٩٧ ،ص-173 :
)183

وانطالقـا ممـا سـبق ،يمكـن إسـقاط هـذه

النظريـة علـى موضـوع الدراسـة كوهنـا تفسـر لنـا

طبيعـة التفاعـل االجتامعي للفرد مع غريه عن طريـق
شـبكات التواصـل اإللكرتونيـة وموقعـه والـدور

الـذي يؤديـه مـن خـالل اندماجـه يف املجتمـع
االفرتاضـي وباسـتخدام الفـرد هلـذه الشـبكات

اإللكرتونيـة فإهنـا متلـي عليـه معـاين وقـيم ورموز
جديدة.

ثانيا :نظرية انتشار املستحدثات لروجرز

(: )Rogers

تعترب نظرية روجرز النتشار املستحدثات أحد

النظريات األساسية يف العرص احلديث لظاهرة

تبني املجتمعات للمخرتعات اجلديدة ،ويمكن

تعريف املقصود باالنتشار بأنه العملية التي يتم من
خالهلا املعرفة بابتكار أو اخرتاع ما من خالل عدة
قنوات اتصالية بني أفراد النسق االجتامعي ،وقد قام

(روجرز) بدراسات عديدة يف هذا املجال ووجد أن
هناك عالقة بني انتشار املستحدثات وحدوث التغري
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البحوث املحكمة

االجتامعي .وتعتمد درجة انتشار املستحدثات عىل

قنوات االتصال ألهنا هي التي تعمل عىل خلق وعى

انتشار الفكرة اجلديدة وهنا يظهر دور عامل الوقت

إضافة إىل ذلك أشارت هذه الدراسات إىل أمهية

فعالية االتصال داخل النسق االجتامعي بحيث يتم
وبه تتم مراحل حتى يتم اختاذ قرار ما بشأن تبنى

التكنولوجيا اجلديدة.

املرحلة األوىل :هي املعرفة حيث يدرك األفراد

وجود فكرة جديدة بشأن اخرتاع ما وحياولوا التعرف

عىل وظائف ذلك اليشء اجلديد.

أما املرحلة الثانية فتتعلق باالقتناع حيث تتكون

لدى الفرد شعور مع أو ضد استخدام املستحدثات
اجلديدة.

وإقناع للفرد باستخدام أدوات تكنولوجيا االتصال،
تناول عملية االنتشار من خالل بعد تنظيمي وذلك

لتأثري البيئة االجتامعية عىل عملية تبنى استخدام

التكنولوجيا.

ثالثا :نموذج األصول االجتامعية والنفسية

الستخدامات وسائل االتصال

يعود الفضل يف اكتشاف العالقة بني األصول

االجتامعية والنفسية  ،ودوافع التعرض لوسائل
االتصال إىل الباحثة (ماتيلدا راييل) حيث تناولت

أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة اختاذ القرار بتبني

هذه األصول من حيث إهنا:

واملرحلة األخرية يقوم فيها الفرد املستخدم بدعم

االتصال :ال يتعامل أفراد اجلمهور مع وسائل االتصال

هذه املراحل من خالل الوعي بتطبيقات االبتكار

(باعتبارهم أعضاء يف مجاعات منظمة)  ،وعليه فإن

استخدام اليشء اجلديد أو رفضه.

استخدام االبتكارات اجلديدة وتأكيد أمهيتها ،وتتأتى
اجلديد ثم االهتامم باختباره مما يؤدي إىل حماولة

تقييم جدوى تبنى مثل هذا اليشء وبذلك يدخل
حيز التجريب للوقوف عىل الفوائد املكتسبة حتى
إذا وصل الفرد إىل درجة االقتناع فإن ذلك يقود إىل

* أصول اجتامعية الستخدامات وسائل

باعتبارهم أفراد ًا معزولني عن واقعهم االجتامعي وإنام
العوامل الديموغرافية واالجتامعية مثل النوع ،السن،

املستوى العلمي ،املستوى االجتامعي واالقتصادي،

هلا تأثريها يف استخدام اجلمهور لوسائل االتصال.
(مكاوي ،٢٠٠٠ ،ص)٢٥٠ :

مرحلة التبني( .عامد وحسني ،١٩٩٨ ،ص٢٥٨ :

* أصول نفسية الستخدامات وسائل االتصال:

وأشارت دراسات بحوث انتشار املستحدثات

حوافز أو دوافع معينة بحاجة إىل إشباع وبالتايل

)٢٥٦-

إىل أمهية مفهوم الشبكات االجتامعية

تؤدي االستخدامات يف بعض األحيان إىل وجود

Social

حتدد العديد من االستخدامات لوسائل اإلعالم،

النسق االجتامعي وىف ضوء ذلك قام روجرز بدراسة

عىل افرتاض أن األفراد املختلفني خيتارون ألنفسهم

 Networksيف فهم كيفية انتشار املبتكرات داخل
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حيث يقوم مدخل االستخدامات واالشباعات

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
مضامني إعالمية خمتلفة وفق ًا للظروف النفسية بينهم،

تعكسها نرشات األخبار والربامج التعليمية والثقافية.

تواجههم (وحيقق التعرض لوسائل االتصال العالج

الوقــت واالســرتخاء والصــداقة واأللفــة مــع

حيث تعد الظروف النفسية ألفراد اجلمهور مشكالت

األمثل ملثل هذه املشكالت) ( .شاهني ،٢٠٠٠ ،ص:

.)٢٣٩

* دوافع االستخدامات :صـنف كـل مـن

كـاتز ( )Katzوجريفـتش ( )Gurovtchوهـاس
( )Hassاحلاجـات املرتبطـة بوســائل اإلعالم إىل
مخس فئات رئيسية:

* دوافــع طقوســية :وتســتهدف متضــية

الوســيلة واهلــروب مــن املشكالت وتنعكس هذه

الفئة يف الربامج اخليالية مثل املسلسالت واألفالم
وبرامج الرتفيه املختلفة.

توقعات اجلمهور من وسائل اإلعالم:

تشري بحوث االستخدامات واإلشباعات إىل

أن استخدام وسائل اإلعالم حيقق مكافآت يمكن

أ -احلاجات املعرفية :وهي احلاجات املرتبطة

توقعهـا أو التنبـؤهبا مـن جانـب أعضـاء اجلمهـور

ب -احلاجات الوجدانية :وهي احلاجات

وهـذه املكافـآت يمكــن اعتبارهــا تــأثريات

ج– حاجــات التكامــل النفســي :وهــي

(ورايبــرين) بصــياغة نظريــة االســتخدامات

باملعلومات واملعارف ومراقبة البيئة.

املرتبطة بالنواحي العاطفية واملشاعر.
احلاجــات

املرتبطــة

بتــدعيم

املصــداقية

والتقــدير الــذايت وحتقيــق االستقرار الشخيص.

د– حاجات التكامل االجتامعي :وهي احلاجات

املرتبطة بالتواصل مع العائلة واألصدقاء والعـامل

وتقـوم عىل رغبة يف التقارب مع اآلخرين.

علـى أسـاس جتـارب ماضـية مـع هـذه الوسـائل،
نفســية قــام األفــراد بتقييمهــا ،وقــد قــام

واالشباعات عىل أساس أن االشباعات املتحققة هلا
صلة بتوقع أصيل ،فيام سمي بنظرية القيمـة املتوقعـة

 Expectancy Value Theoryإلشـباعات
وسـائل اإلعـالم فالنـاس يتصـرفون علـى أسـاس
احتمـال متصــور بــأن عمــال مــا ســيكون

هـ-حاجات اهلروب :وتعكس كل ما هو مرتبط

لــه نتــائج خاصــة ،كمــا أهنــم يقيمــون

االتصال تقسم دوافع التعرض واالستخدامات فئتني

والتقييمـات هـي الـتي توجـه الفـرد الـذي لديـه

بالرتفيه والتسلية .وبوجه عام فإن معظم دراسات

مها:

* دوافــع نفســية :وتســتهدف التعــرف

علــى الــذات واكتســاب املعرفــة واملعلومــات
واخلــربات ومجيــع أشكال التعليم بوجه عام والتي

النتيجــة بــدرجات متفاوتــة وهــذه االعتقـادات
احتياجـات يسـعى إلشـباعها باسـتخدام وسـائل

اإلعالم( .عثامن ،٢٠٠٩ ،ص)٥ -٢٩-٣٠ :
االشباعات املتحققة من التعرض لوسائل اإلعالم:

لقد قسمها (لورانس وينر) إىل نوعني:
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 .1إشـباعات املحتـوى.

ومتثـل اإلشـباعات الـتي تتحقـق مـن التعـرض

ملضـمون الوسـائل اإلعالميـة ،فهـي ترتبط بالرسالة

أكثر من الوسـيلة وتنقسـم إيل نـوعني مهـا:

البحوث املحكمة
االجتامعيــة وهـي إشــباعات مكلمـة لإلشــباعات

االجتامعيـة وتتعلــق بإشــباع احلاجـة إىل الـتخلص
مـن العزلـة واإلحسـاس بالضـيق وامللـل وعـدم

الشـعور بالوحـدة( .املشمشـي ،٢٠٠٢ ،ص. )٣٢ :

النوع األول :االشـباعات التوجيهيـة :وتتمثـل

ويف ضـوء مـا سـبق نجـد أن مـدخل

وتنميـة املهـارات الشخصـية وتأكيـد الـذات

املفـاهيم والشـواهد بالنسبة لشبكات التواصـل

يف إشـباع احلاجـة إىل زيـادة املعلومـات واملعـارف
واكتشـاف الواقـع وهـذا ينطبـق علـى مواقـع

التواصـل االجتمـاعي مـن حيـث أهنـا تشـبع
رغبـات مسـتخدميها مـن خـالل ابـداء آرائهـم
أو حرياهتم التي يشعرون اهنم غـري قـادرين علـى

إيصـاهلا واالسـتفادة مـن جتـارب اآلخـرين وعمـل

عالقـات مـع مـن هـم أصـحاب خـربة.

االسـتخدامات واإلشـباعات يقـدم جمموعـة مـن
االجتمـاعي الـتي تؤكـد أسـلوب األفـراد أمـام

تلـك الوسـائل مـن خـالل تعليقـاهتم وآرائهـم
وتوجهـاهتم ويـرى هـذا املـدخل أن األفـراد

يوظفـون بفاعليـة مضـامني الرسـائل اإلعالميـة
الـتي يـتم تدوينها يف وسائل التواصل االجتامعي
(الفيسبوك وتـويرت) بـدال مـن ان يتصـرفوا سـلبيا

والنـوع الثـاين :اإلشـباعات االجتامعيـة:

جتاههـا عـالوة علـى أن هـذا املـدخل يـوفر لنـا

اآلخـرين والتحـدث معهـم ،مـن خـالل الـربط

جيـب أال يفهـم مـن وسـائل االتصـال اجلامهريية

وتتمثـل يف إشـباع احلاجـة إىل التواصـل مـع
بـني املعلومـات الـتي حيصـل عليهـا الفـرد مـن

وسـائل االتصـال وشبكة عالقاته االجتامعية.
 .2إشـباعات عمليـة االتصـال.

جمـاال رحبـا لتفسـري السـلوك االتصـايل ،كمـا
أهنا عديمة التأثري عىل األفراد يف كل الظـروف لكـن

هـي متـارس عملهـا وتأثرياهتا ضـمن ظـروف ثقافية
واجتامعية حمددة ،ويشكل التعرض لوسائل االتصال

وحتـدث نتيجـة لعمليـة االتصـال واختيـار

جانبا من بدائل وظيفية إلشباع احلاجات التي يمكن

بالوســيلة أكثـر منهـا باملضــمون ،وتنقسـم

اإلنسان وهذا املدخل يفرتض بأن اشباع احلاجات يتم

الفـرد لوسـيلة معينـة دون سـواها ،فهـي تتعلـق
إىل نــوعني مهـا :اإلشـباعات شــبه التوجيهيـة
وهــي إشباعات مكملة لإلشباعات التوجيهيـة

وتتعلـق بإشـباع احلاجـة إىل الراحـة واالسـرتخاء
واملتعـة والـدفاع عـن الـذات ،واإلشــباعات شـبه
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مقارنتها للوهلة األوىل بوظيفة قضاء الفراغ لدى
ليس فقط من خالل التعرض ألي وسيلة من وسائل
االتصـال اجلمـاهريي ولكـن يـتم أيضـا مـن خـالل
التعـرض إىل وسـيلة إعالميـة حمـددة باإلضـافة إىل

السـياق االجتمـاعي الـذي تسـتخدم فيـه الوسـيلة

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
فـالبعض حيب أن يتابع شخصيات مشهورة سواء

أقدم النظريات التي حاولـت تقـديم وتفسـري ملسـألة

املخصصـة علـى هـذه الشـبكات ،ويمكـن توظيـف

حيـث سـاد يف مطلـع العشـرينات والثالثنيـات مـن

علـى الصـعيد الفـني أو الـديني فيتوجـه لصـفحاهتم
مـدخل االسـتخدامات واإلشـباعات علـى مـوقعي

الفيسـبوك وتـويرت كمـا ييل:

تـأثري وسـائل االتصـال اجلمـاهريي علـى األفـراد
القـرن العشـرين اعتقاد بقوة هذ الوسائل وسميت

بنظرية الطلقة(.ساري ،٢٠٠٥ ،ص)٣٨ :

 .1أن املتلقـي عنصـر فعـال وهـذا يعـني

ويعتقـد أصـحاب هـذه النظريـة أن وسـائل

اجلمـاهريي وهكـذا فـإن اسـتخدم اجلمهـور

وفـوري علـى األفراد ،فلـدهيا القـدرة علـى تغيـري

أنـه جـزء هـام مـن اسـتخدام وسـائل االتصـال
الفيسـبوك وتـويرت يمكـن تفسـريه كاسـتجابة
للحاجـات الـتي يستشـعرها ويتوقـع أن يشـبع هذه

احلاجات لدية كالبحث عن معلومة أو التسلية أو
معرفة آخر األخبار أو التفاعل مع حدث معني

االتصـال اجلمـاهريي تتمتـع بنفـوذ قـوي ومباشـر

االجتاهـات واآلراء وامليـول بمـا يتناسـب مـع
سياسـات صـاحب الوسـيلة أو مســتخدمها كمــا

يبــني أصــحاب هــذه النظريــة اعتقــادهم علــى
بعــض االفرتاضــات النفســية واالجتامعيــة

 .2املبـادرة يف ربـط إشـباع احلاجـات باختيـار

املستمدة من علم النفس واالجتامع السائدة آنذاك،

عمليـة االتصـال اجلمـاهريي وهـذا النمـوذج

عواطفهم وغرائـزهم الـتي لـيس بمقـدورهم

الوسـيلة املناسـبة إنمـا خيضـع للمتلقـي ذاتـه يف
يـرى أن النـاس مـدينون للفيسـبوك وتـويرت لسـد

حاجـاهتم أكثـر مـن كوهنا عامـل تأثري عليهم.

ففي املجال النفيس ساد االعتقاد أن اجلمهور حيركهم
السـيطرة عليهـا بشـكل إرادي فـإذا مـا اسـتطاعت
وسـائل االتصـال حقنهم بمعلومات معينة ختاطب

 .3تتنافس وسائل االتصال اجلامهريي إلرضاء

هذه الغرائز فإهنم سيتأثرون مبارشة هبذه احلقنة ولعل

تشـكل جـزء من نطاق شامل من حاجات الناس

وتـويرت وخماطبـة مشـاعر اجلمـاهري باحلريـة حركـت

اجلمهور واحلاجـات الـتي ختـدمها هـذه الوسـائل
وهـذا ينطبـق علـى الفيسـبوك وتـوتري مـن خـالل
اخلـدمات والتطبيقـات التي يقدماهنا للجمهور ولعل
اإلحصاءات املرتفعة للمستخدمني تدل عىل عمق

التنافس فيام بينهام.

رابعا :نظرية التأثري القوي لوسائل االتصال:

تعترب هذه النظرية من وجهة النظر التارخيية من

ما حصل من ثـورات عربيـة باسـتخدام الفيس ـبوك
غرائـزهم دليـل علـى قـوة هـذه الوسـائل وقـد تم
ملـس هـذا التـأثري القـوي يف الثـورات الـتي قامـت يف

الـدول العربيـة مـؤخرا حيـث تم اسـتخدم الفيسـبوك

وتـويرت فيهـا وكانـت بمثابـة املحـرك الكبـري

للشـعوب واملوجهـة هلـم علـى الـرغم مـن أن بعـض
الـدول حاولت الوقوف ملنعها لكنها مل تسـتطع ،كمـا
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أن مطالبـة كثـري مـن أفـراد املجتمع بـأمور جتـد هلـا

واستقبال املعلومات بني طرفني أو عدة أطراف،

الوسائل وتوجه الناس إليها ،وإذا أخـذنا يف االعتبـار

هويات اجتامعية ينشئها أفراد أو منظامت لدهيم روابط

صـدى بـني كثري ممن يؤدون املطالب نتيجة قوة تلك

والشبكة االجتامعية الرقمية تعرف بأهنا جمموعة

تـأثري وسـائل االتصـال اجلمـاهريي يف املضـامر

نتيجة التفاعل االجتامعي ،ويمثلها هيكل أو شكل

األفـراد يف املجتمعــات اجلامهرييـة هـي خملوقـات

وتفعيل العالقات املهنية أو عالقات الصداقة ،كام

االجتمـاعي فإننـا سـنرى أنـه قـد سـاد اعتقـاد بـأن

معزولـة عـن بعضـها الـبعض نفسـيا واجتامعيـا وال

توجـد روابـط قويـة جتمعهـم لـذا فهـم فريسـة سـهلة
ال يوجـد مـن حيميهـا أمـام وسـائل االتصـال وإذا مـا

ُأسـقط هـذا االعتقـاد علـى مـوقعي الفيسبوك وتويرت
نجد أن فيه جزء من الصحة بحكـم أن النـاس قـد

تتـداول وترسـل بعـض املعلومـات الـتي قـد جتانب
الصواب يف كثري من األحيان بدون التأكد من صحتها،

ديناميكي جلامعة اجتامعية ،وهي تنشأ من أجل توسيع
تطلق عىل الشبكات االجتامعية الرقمية عدة تسميات

منها :الويب ،2.0الشبكات الرقمية االجتامعية،
الشبكات االجتامعية ،وسائل اإلعالم االجتامعية،

مواقع الشبكات االجتامعية؛ فالشبكة االجتامعية هي

بنية اجتامعية ديناميكية مشكلة من قمم وأطراف،
فالقمم تشري إىل أشخاص أو منظامت ،وهي مرتبطة

بعضها ببعض بتفاعالت اجتامعية ،شكل اجلامعة

كذلك فـإن هـذين املـوقعني وحسـب هـذه النظرية

وبعد ت اإللكرتونية عرب اإلنرتنت ،تأخذ بالبحث

الدوليـة بـني األفـراد والـتي ال تـرتبط بحـدود

(ألعاب ،تسلية ،جمال مهني ،فضاءات اخرى)  ،حيث

عملت علـى خلـق نـوع مـن العالقـات االجتامعيـة
الدولـة وإنمـا جتمعهـا اجتاهـات وميـول مشـرتكة

أو تلتـف حـول شخصـية هلـا كريزمـا معينـة وهـذا

مـا نجـده مـن بعـض الشخصــيات يف جمتمعــات
يفــوق عــدد متابعيهــا ومؤيــدهيا مســؤولني يف

الدولــة( .ســاري ،٢٠٠٥ ،ص)٣٩ :

املبحث الثاين
مواقع التوا�صل االجتماعي

عن بعضها البعض عرب فضاءات مستقلة خاصة هبم
حيس الفرد بأنه مركز اهتامم اجلامعة ،شعور وهذا
ما يسمى بالفردانية الرقمية يف الشبكة ،التي تولد

األلفة االجتامعية .كام تولد الدردشة باحلاسوب نزعة
احلضور معا ،والبحث دائام عن اآلخرين والرغبة يف

مد الروابط معهم ،وهي تشبه إىل حد كبري النزعة
االجتامعية يف الوجود كل مساء مع األصدقاء يف

املقاهي ضمن إطار العالقات االجتامعية االعتيادية.

التواصل ظاهرة اجتامعية حديثة تقوم عىل

ويرجع ظهور مفهوم الشبكات االجتامعية إىل عامل

وسائل االتصال الرقمي التفاعيل يتم خالهلا إرسال

 ، )1954فالشبكات االجتامعية بشكلها التقليدي

عالقات تفاعلية متزامنة أو غري متزامنة بواسطة
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االجتامع جون بارنز (  John A. Barnesيف عام

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
تتمثل يف نوادي املراسلة العاملية التي كانت تستخدم

( )Classmates.comعام  ،1995الذي هيتم

باستخدام الرسائل االعتيادية املكتوبة ،وساهم

 SixDegrees.comعام  ،1997الذي يركز عىل

يف ربط عالقات بني األفراد من خمتلف الدول

ظهور شبكة اإلنرتنت يف انتشار ظاهرة التواصل
االجتامعي ،وتطوير املامرسات املرتبطة بشبكاهتا
التي تسمى وسائل اإلعالم االجتامعية عرب اإلنرتنت

املبنية عىل التطبيقات ( )Applicationsالتي تركز
عىل بناء شبكات اجتامعية أو عالقات اجتامعية بني

البرش من ذوي االهتاممات املشرتكة ،أو النشاطات
املشرتكة ،وتعتمد مواقع اإلعالم االجتامعية أو

شبكات التواصل االجتامعي الرقمية أساسا عىل
التمثيل بحيث يكون لكل مستخدم ملف شخيص

( )Profileوكذلك خدمات متعددة أخرى تسمح
للمستخدمني بتبادل القيم واألفكار والنشاطات

بربط االتصال بني زمالء الدراسة السابقني ،وموقع
الروابط غري املبارشة ،امللفات الشخصية للمستخدمني،

الرسائل املتبادلة املدجمة ضمن قائمة أصدقاء.

كام ظهرت عام  1999نامذج خمتلفة من شبكات

التواصل االجتامعي تقوم عىل الثقة والصداقة ،حيث

شملت التحديثات منح أساسا املستخدمني سلطة

التحكم يف املضمون واالتصال.

وخالل الفرتة ما بني  2002و 2004بلغت شعبية

شبكات التواصل االجتامعي الرقمية عرب العامل ذروهتا
من خالل ظهور ثالثة مواقع اجتامعية تواصلية ،فكان

أوهلا موقع  Friendsterعام  ،2003ثم تاله موقع
 My spaceوموقع  Beboعام  ،2005حيث كان

واألحداث واالهتاممات يف إطار شبكاهتم الشخصية.

موقع  My spaceاألكثر شعبية من بينها ،كام برز

يف الواليات املتحدة عىل شبكة اإلنرتنت ،يف شكل

 Mark Zuckerbergعام  2004ليجمع زمالءه

كان أول مواقع التواصل االجتامعي التي ظهرت

جتمعات هو موقع ( )Theglobeعام ،1994تاله

موقع  Geocitiesوتالمها موقع ( )Tripodبعام
ويعمل املوقع عىل ربط لقاءات بني األفراد للسامح هلم

بالتفاعل من خالل غرف شارك املعلومات واألفكار ،
والدردشة الشخصية حول مواضيع خمتلفة باستخدام

وسائل شخصية ،للنرش عرب صفحات ،وهو األساس
الذي قامت عليه املدونات ..

يف حني قامت بعض التجمعات بربط األفراد

من خالل عناوين بريدهم اإللكرتوين ،وأمهها موقع

موقع  Facebookالذي أنشأه مارك زوكربريج
يف جامعة هارفارد األمريكية ،وأصبح برسعة أهم
هذه املواقع االجتامعية والسيام بعد انفتاحه عىل
األفراد خارج الواليات املتحدة .وهبذا بدأ االنتشار

الواسع لشبكات التواصل االجتامعي مستفيدة من

االسرتاتيجية التجارية لإلنرتنت

حيث كان موقع Yahoo

أول املبادرين

باستغالل مواقع الشبكات االجتامعية يف اسرتاتيجيته
التجارية بإطالق موقع  360 Yahooيف آذار

 ،2005كام تم رشاء موقع  My spaceمن قبل
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جمموعة روبرت مردوخ  Rupert Murdochيف

الشبكات التي تستخدم من أجل إجياد عالقات

إىل رشكة  ITVالربيطانية يف كانون األول من نفس

املعروفة مثل موقع (. )LinkedIn

متوز  ،2005تالها موقع  Friendsterالذي بيع
العام ،وبعدها عرف الويب  2.0ظهور الكثري من

جديدة ،وتضم عددا كبريا من أسامء املستخدمني غري
ج .الشبكات االجتامعية لإلبحار :وهي

املواقع االجتامعية قدر بعضها عام  2009بـ 200

وسيلة ملساعدة املستخدمني عىل إجياد نوع معني من

الرقمية صنف آالن لوفيرب Alain Lefebvre

قوائم االتصال ،وقوائم توفري سبل الوصول إىل

( )15موقع .2 .أنواع شبكات التواصل االجتامعي

املعلومات أو املصادر ،كام تستخدم من أجل نرش

الشبكات االجتامعية يف كتابه الشبكات االجتامعية إىل

املعلومات ،واملوارد املرتبطة هبا مثل موقع Digg

فالشبكات االجتامعية الرقمية الضمنية تضم

كام تصنف شبكات التواصل االجتامعية الرقمية

الفيديو ،أما الشبكات االجتامعية الرصحية فهي

* الشبكات االجتامعية العامة مثل  Facebookو

صنفني( :الضمنية  ،والرصحية)

املواقع املجتمعية املهتمة باملضمون مثل قاعدة لتبادل
املواقع التي أنشئت من أجل املستخدمني ولتقديم

خدمات هلم مثل املواقع املهنية ،كام يمكن للشبكات

االجتامعية الرقمية أن تتكيف مع كل املواضيع املمكنة
مثل البحث عن عمل أو تطوير أعامل التعارف بني
األشخاص ،تبادل املعلومات حول موضوع ذي

اهتامم مشرتك (السيارات مثال)

تبعا للوسائل التي تستخدمها وعىل النحو اآليت- :
.My space

* املدونات مثل سكاي بلوغ  Skyblogوويكيبيديا

.Wikipedia

* أدوات التشارك لتسجيالت الفيديو مثل اليوتيوب

 ،YouTubeوالصور مثل  ،Flick Rواملوسيقى
مثلDeezer.

كام تصنف شبكات التواصل االجتامعي الرقمية

* أدوات الدردشة مثل املنتديات  ،PHPbbنظم

أ .شبكات التنشئة االجتامعية :وهي الشبكات

* منصات إنشاء الشبكات االجتامعية مثل – .Ning

وفقا لألهداف التي ترمي إىل حتقيقها عىل النحو اآليت:
التي أنشئت من أجل الرتفيه والتواصل االجتامعي
بني األعضاء وغالبا ما تستخدم للعثور وعرض قوائم
األصدقاء املوجودة عىل الشبكة ،مثل الفيس بوك،

وماي سبيس.

ب .شبكات التواصل االجتامعي :وهي
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وهو موقع روابط إنرتنت.

املراسلة Windows Live Messenger.اآلين.

* وسائل اإلشهار الصغرية  Twitterواملواقع
املشتقة منها مثل twitxr

* إضافة إىل غريها من املواقع األخرى التي تربط

شعوب العامل حتت موضوع مشرتك.

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
وحتتل شبكات التواصل االجتامعي الرقمية

وإن األثر األسايس لالستخدام املفرط لتطبيقات

إلحصائية مركز eBizMBAلألبحاث الصادرة يف

االجتامعي ،ونسبة احتكاكه به ،حيث إن العديد من

من اجلدول رقم (؟؟) األكثر انتشارا يف العامل وفقا

اإلنرتنت االلكرتونية ،يتمثل يف عالقة الفرد بمحيطه

شباط  ،2012وقد احتل الفيس بوك Facebook

الدراسات التي تناولت هذه اجلوانب بينت أن هؤالء

و  750الف مشرتك.

مدة جلوسهم مع أفراد عائالهتم وأصدقائهم.

موقع الصدارة إذ بلغ عدد املشرتكني فيه ( )17مليون
أثر املواقع عىل منظومة القيم:

األفراد حيدث هلم نوع من العزلة واالنفراد ،وتراجع
وهلذا فإن االستعامل املتواصل لشبكة االنرتنت

تعترب مواقع التواصل االجتامعية (الفيس بوك،

وخدماهتا االتصالية هيدد بشكل مبارش كيان

وغريها)  ،هي األكثر انتشار ًا عىل شبكة اإلنرتنت ،ملا

بني األفراد ،مما يؤدي إىل زوال النسيج االجتامعي

تويرت ،ماي سبيس ،اليف بوون ،هاي فايف ،يوتيوب

متتلكه من خصائص متيزها عن املواقع اإللكرتونية،
مما شجع متصفحي اإلنرتنت من كافة أنحاء العامل
عىل اإلقبال املتزايد عليها ،يف الوقت الذي تراجع
فيه اإلقبال عىل املواقع اإللكرتونية ،وبالرغم من
االنتقادات الشديدة التي تتعرض هلا الشبكات

االجتامعية عىل الدوام وخصوص ًا موقع (الفيس

بوك)  ،والتي تتهمه تلك االنتقادات بالتأثري السلبي
واملبارش عىل املجتمع األرسي ،واملسامهة يف انفراط
عقده واهنياره ،فإن هناك من يرى فيه وسيلة مهمة

للتواصل وااللتحام بني املجتمعات ،وتقريب املفاهيم
والرؤى مع اآلخر ،واالطالع والتعرف عىل ثقافات

الشعوب املختلفة ،إضافة لدوره الفاعل واملتميز

كوسيلة اتصال ناجعة .و(الفيس بوك) أتاح تبادل
مقاطع الفيديو والصور ومشاركة امللفات وإجراء
املحادثات الفورية ،والتواصل والتفاعل املبارش بني

مجهور املتلقني.

العالقات احلقيقية وجها لوجه ،وحيدث قطيعة
التقليدي ،وحلول نسيج اجتامعي افرتايض حمله،

يتسم (بانعدام محيمية اجلوار والتقارب)  .وكنتيجة
هلذا االنعزال واالنفصال االجتامعي ،حيدث نوع

من التفكك االجتامعي ،وتطغى النزعة الفردية عىل
اجلامعية ويرتاجع االهتامم بقضايا اجلامعة؛ لكن
هذا االنعزال ال جيب أن جيعلنا نغفل عن العالقات
اجلديدة التي يكتسبها الفرد مع أفراد من كل األنحاء،

فهو يتعرف عىل أفراد جدد كل يوم ،ورغم ذلك

فإن هذه العالقات ال يمكن أن حتل حمل العالقات

الواقعية مع حميطنا االجتامعي ،ويمكن كذلك هلذه
االتصاالت أن تقرب بني شعوب العامل ،وتعرف

بعضهم بتقاليد البعض اآلخر ،وتقرب بني آرائهم
وأفكارهم ،ويمكن أن تؤدي كذلك إىل حصول
«التجانس الثقايف» الذي جيعل ثقافات األفراد تتعايش

وتتقارب فيام بينها ،وتتامزج لتأخذ كل واحدة عن

األخرى ما يناسبها وخيدمها .ومن االنعكاسات التي
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أثر مواقع التواصل االجتامعي عىل منظومة القيم

البحوث املحكمة

حتدث كذلك من جراء استخدام منتديات املحادثة

1995م ،مل تكن هناك أي دراسات عن اإلنرتنت.

الثقايف والتنميط االجتامعي” ،الذي جيعل الفرد

وطلبة اجلامعات عىل املستوى املحيل ،والعريب،

االلكرتونية باعتبارها وسيلة اتصال“ ،االغرتاب
يشعر وكأنه ال ينتمي إىل ثقافة جمتمعه ،وتبدأ أعراض

التملص من عادات جمتمعه وتقاليده ،وتبدوا أعراض
التشبث بالقيم الغربية ،وأنامطهم الثقافية الناجتة عن

كثرة االحتكاك هبم واالتصال معهم.

لقد أجريت عدة دراسات حول استخدام الطلبة

والعاملي .وسيتم تناول أهم الدراسات السابقة
املتصلة بموضوع هذه الدراسة ،وما انتهت إليه من

أهـم النتائـج:

 .1دراسة جيهان حداد (2002م) :

إن مستخدمي تكنولوجيا املعلومات قد سجلوا

حول «املقاهي االلكرتونية ودورها يف التحول

االجتامعية املحيطة مع عالقة مبارشة يف معدل الوقت

من ( )180فرد ًا من املرتادين ملقاهي اإلنرتنت ،ومن

ً
انخفاضا يف معدالت التفاعل األرسي ،والدائرة
الذي يقضونه باستخدام اإلنرتنت .فإذا تم قضاء كل
اليوم ،عىل سبيل املثال ،يف استخدام اإلنرتنت ،فإن
النتيجة احلتمية لذلك هو تقلص الدائرة االجتامعية
للفرد واإلصابة بالوحدة والتعاسة ،والبقاء دون أصدقاء

فاإلفراط يف استخدام هذه التقنية سوف ينعكس عىل
السلوك اإلنساين وعالقاته االجتامعية ،والذي يؤثر

بشكل كبري عىل األرسة التي ينتمي إليها الفرد.

الثقايف يف مدينة إربد» ،وقد تكونت عينة الدراسة

أهم نتائجها بام خيص العالقات االجتامعية ،فقد
بينت الدراسة أن شبكة اإلنرتنت قللت نوع ًا ما من

العالقات االجتامعية املبارشة ،مما قلل من الروابط
القرابية والتضامن االجتامعي ملن هم داخل املجتمع
الواحد ،ولكنها بنفس الوقت عملت عىل استمرار

العالقات االجتامعية بني األفراد الذين يعيشون يف
مناطق بعيدة جغرافي ًا عن األهل واألقارب.
 .2دراسة خرض ()2009

املبحث الثالث
الدرا�سات التي تناولت
القيم االجتماعية

الطلبة املرصي ملواقع الشبكات االجتامعية :دراسة

عىل الرغم من أن االنتشار الرسيع للشبكة العاملية

عىل دوافع استخدام الطلبة املرصي ملوقع (الفيس

ترتب عىل ذلك من آثار اجتامعية واقتصادية ،إال

والصداقات التي يكوهنا الطلبة املرصي ،كام هدفت

للمعلومات «اإلنرتنت» وتنامي دورها الرسيع ،وما
أن املالحظ للدراسات العربية التي تناولت ظاهرة
استخدام وسيلة اإلنرتنت مازالت حمدودة ،فقبل عام
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وعنواهنا «اآلثار النفسية واالجتامعية الستخدام

عىل موقع (الفيس بوك) « ،فقد هدفت إىل التعرف

بوك)  ،والكشف عن طبيعة العالقات االجتامعية
أيضا إىل رصد وحتليل اآلثار النفسية واالجتامعية
(السلبية واالجيابية) املرتتبة عىل تعامل عينة الدراسة

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
مع موقع (الفيس بوك)  ،وذلك من خالل عينة
عمدية متاحة من مستخدمي (الفيس بوك) من

طالب اجلامعات املرصية (احلكومية واألجنبية)
مقدارها ( )136مفردة موزعة بالتساوي بني جامعة
القاهرة واجلامعة الربيطانية .وقد توصلت الدراسة

إىل أن دافع التسلية والرتفيه يأيت عىل رأس دوافع
استخدام طالب اجلامعة ملوقع (الفيس بوك)  ،وبنسبة

مقدارها ( )%69.9من إمجايل عينة املبحوثني ،بينام
جاء دافع خلق صداقات جديدة ،ودافع التواصل مع
اآلخرين وتطوير عالقات اجتامعية معهم يف املرتبتني

الثانية والثالثة ،وبنسبة ( )%41.2و( )%37.5لكل

منهام عىل التوايل ،كام أوضحت الدراسة أن تقديم
املبحوثني ألنفسهم كام هم بصدق وبدون أي تلوين
أو خداع لآلخرين ،كان هلا النصيب األكرب وبنسبة

( ، )%82.4مقابل ( )%19.9لتقديم املبحوثني

أنفسهم لآلخرين باستخدام اسم مستعار.

اإلجيايب عىل اآلثار االجتامعية املرتتبة عىل استخدام

طلبة اجلامعات ملوقع (الفيس بوك) .
 .3دراسة حسن ()2009

فكان عنواهنا «أثر شبكات العالقات االجتامعية

التفاعلية باإلنرتنت ورسائل الفضائيات عىل العالقات

االجتامعية واالتصالية لألرس ،وهدفت الدراسة
إىل رصد وتوصيف أثر الوسائل االتصالية احلدثية
(اإلنرتنت بكافة استخداماهتا والفضائيات واملدونات)

عىل طبيعة وحجم العالقات والتفاعالت االجتامعية
واالتصالية داخل األرسة املرصية والقطرية ،وذلك

بالتطبيق عىل عينة عشوائية متعددة املراحل حجمها

( )600مفردة وزعت ما بني صغار السن والوالدين
يف قطر ومرص ،يف حماولة للوصول إىل رؤية حمددة

نحو ترشيد استخدام التقنيات احلديثة وتفعيل دور
املسؤولية األرسية واملجتمعية يف هذا السياق.

ً
ارتباطا سلب ًيا بني
وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك

كام توصلت الدراسة إىل أن العبارات التي حظيت

معدل استخدام املواقع االجتامعية ومستوى التفاعل

الربيطانية بمقياس ليكرت الثالثي متثلت يف العبارات

بني معدل االستخدام وانخفاض مستوى التحصيل

بأعىل أمهية نسبية لدى طالب جامعة القاهرة واجلامعة

التالية“ :التعامل مع املوقع جعلني أشعر باالنفتاح عىل

أخبار اآلخرين بوزن نسبي ( ، )90.44يليها بروز
عبارة “ أختلص من الشعور بالوحدة عندما أجلس

عىل موقع (الفيس بوك) بوزن نسبي (، )%83.09
ثم ظهور عبارة “لقد قمت بتطوير عالقات اجتامعية
عديدة من خالل التعامل مع املوقع” يف املركز الثالث

بوزن نسبي ( ... ، )%75.25مما يعني غلبة الطابع

االجتامعي بني األفراد ،كام أن هناك ارتباطا سلبيا أيضا
الدرايس لدى أفراد العينة ،وأن هناك عالقة ارتباطية

اجيابية بني زيادة معدل االستخدام واجتاه املبحوثني
نحو تكوين عالقات اجتامعية ثابتة ومستقرة وليست
عابرة ،وأنه كلام شعر األفراد باخلصوصية باستخدام

جهاز الكمبيوتر زاد انعزاهلم عن الواقع وانخفض

مستوى تفاعلهم االجتامعي ،بعكس أقراهنم الذين
يستخدمون الكمبيوتر يف مكان ال يتمتع باخلصوصية
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أثر مواقع التواصل االجتامعي عىل منظومة القيم
ويستطيع املحيطون بالفرد الوصول إليه.

 .4دراسة الكندري والقشعان (2001م) :

البحوث املحكمة
 .6دراسة حلمي ساري (2005م) :

«ثقافة اإلنرتنت دراسة يف التواصل االجتامعي»،

«عالقة استخدام شكة اإلنرتنت بالعزلة

ومتتاز هذه الدراسة بشموليتها وتوسعها يف املجال

عىل عينة من ( )597طالب ًا وطالبة ،ومن أهم النتائج

الناحية النظرية أو التطبيقية ،وتناولت اآلثار االجيابية

االجتامعية لدى طالب جامعة الكويت» .فقد أجريت
التي توصلت إليها أن ( )%47تقريب ًا من عينة الدراسة
املستخدمني لالنرتنت قد تعلموها بمفردهم ودون

مساعدة أحد ،وأن ( )%25من إمجايل العينة قد تعلموا

استخدام اإلنرتنت من خالل األصدقاء واألقران.
وأشارت النتائج إىل ارتفاع متوسط عدد ساعات
استخدام اإلنرتنت يف األيام العادية بالنسبة للذكور

 3.26ساعة ،واإلناث  ،2.98بينام جتاوزت ذلك
يف أيام العطل واألجازات لتصل إىل  5.43ساعة

للذكور ،و 4.43بالنسبة لإلناث ،مما أوجد سلوك ًا
سلبي ًا عىل الفرد يف جممل عالقاته االجتامعية.
 .5دراسة حممد اخلليفي (2002م) :

«تأثري اإلنرتنت يف املجتمع» فقد سعت إىل تقيص

فوائد شبكة اإلنرتنت وسلبياهتا ،وتوصلت إىل أن

معظم أفراد جمتمع الدراسة ( )%91.7لدهيم رغبة

املعريف ،بام خيص تكنولوجيا املعلومات ،سواء من
والسلبية عىل حد سواء ،حيث أجريت عىل عينة
من شباب قطر-مدينة الدوحة من كال اجلنسني بلغ

حجمها ( . )472ومن أهم النتائج التي توصلت

إليها الدراسة ،والتي ختص موضوع هذه الدراسة ،هو
مشكلة العزلة النفسية واالجتامعية النامجة عن اإلدمان
عىل استخدام شبكة اإلنرتنت ،ومن أهم أعراضها:
أو ً
ال :انتشار القلق والتوتر واإلحباط ،وثاني ًا :تذمر

أرس الطلبة بسبب انشغال أبنائهم باإلنرتنت ،وثالث ًا:
خلخلة عالقات الطلبة االجتامعية بعائالهتم من
حيث تذمر الطلبة من زيارات األقارب.

 .7دراسة كراوت وزمالئـه ()..Kraut et al

(1998م)

حول «أثر استخدامات اإلنرتنت عىل التفاعل

االجتامعي والصحة النفسية للفرد» .ومن أهم نتائج

يف استخدام اإلنرتنت ،وتركزت أهم استخداماهتا

الدراسة هو أن استخدام اإلنرتنت املتزايد ،يؤثر

وتبادل املعلومات مع اآلخرين ،وهبدف البحث عن

أفراد األرسة داخل املنزل ،ويقلل من مقدار التواصل

يف االستفادة من هذه الشبكة يف أغراض االتصال،
املعلومات ،والرتفية والتسلية .ورأى املبحوثون أن
سلبيات شبكة اإلنرتنت متثلت يف أهنا تساعد عىل

الغزو الثقايف ،وتسبب مشاكل اجتامعية وأخالقية،
وصحية بكثرة استخدامها.
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وبشكل كبري ،عىل مستوى االتصال واملشاركة مع
االجتامعي يف املحيط الذي ينتمون له .كذلك بينت
الدراسة بأن كثرة استخدام اإلنرتنت واجللوس

أمامه لساعات طويلة يؤدي إىل حاالت من االكتئاب
والوحدة االجتامعية.

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر استخدام

يتمثل املجتمع الكيل هلذا البحث للطلبة يف

اجلامعي يف املجتمع األردين ،من خالل استطالع

وطالبات كلية الطب ابن سيناء ،ويقصد بالطلبة

اإلنرتنت عىل العالقات االجتامعية لدى الطلبة

آراء عينة من طلبة جامعة مؤته بلغ تعدادها ()325
مبحوث ًا ومبحوثه ،تم اختيارها بطريقة عشوائية،
وأظهرت نتائج الدراسة بأن أثر استخدام اإلنرتنت

عىل العالقات االجتامعية يزداد يف حالة استخدام
الطلبة لإلنرتنت بمفردهم ،وكلام زاد عدد ساعات
االستخدام اليومي .كام أظهرت النتائج بأن أكثر
استخدامات اإلنرتنت هي لغايات علمية وبحثية،

وتتم يف معظمها داخل احلرم اجلامعي .وأشارت
النتائج ،كذلك ،إىل وجود عالقة آلثر استخدام
اإلنرتنت عىل العالقات االجتامعية وبعض املتغريات

النوعية ،كاجلنس ،والعمر ،ونوع الكليـة ،واملستوى

الدراسـي ،والـدخـل الشهري ألرس املبحوثني ،كام

دلت عىل ذلك قيمة ( )Fبدالله إحصائية ≥ .0.05
وخلصت الدراسة إىل وضع جمموعة من التوصيات.

الف�صل الثالث
�إجراءات البحث
لقد تطلب حتقيق أهداف البحث بناء مقياس

القيم ،كام استلزم حتديد جمتمع البحث وعينته لغرض

بناء أداة البحث واإلجابة عىل تساؤالهتا ،فض ً
ال عن
حتديد األساليب اإلحصائية املالئمة لتحليل البيانات،
ويف ما يأيت استعراض مفصل لتلك اإلجراءات.
أ .جمتمع البحث وعينته:

اجلامعة العراقية فهو يتمثل بطالبات كلية الرتبية
كمفردات لعينة هذا البحث وهم طلبة املراحل

االربعة لقسم الرتبية االسالمية وعلوم القرآن

واملراحل االربعة لطالبات كلية الطب العام يف كلية

الطب «ابن سيناء» وأن اختيار هاتان العينتان بصورة

عشوائية لألسباب التالية- :

أوال .الطلبة موزعني يف الكليتني عىل خمتلف

املراحل الدراسية وهذا يعد أكثر متثي ً
ال ملجتمع البحث.
ثاني ًا .االستخدام للمواقع االجتامعية يمثل صورة

متوافقة من حيث عدد الساعات.

ثالث ًا .الطلبة يف الكليتني من مستويات علمية

وعمريه وخربة متباينة والباحثة بحاجة ملثل هؤالء
الطلبة لغرض اإلجابة عىل فقرات املقياس

رابع ًا .قرب الكليتني من بعضهام سهلت مهمة

الباحثة يف توزيع االستبيان.

كام حتدد املجتمع اإلحصائي للبحث احلايل()250

طالب وطالبة وكام موضح يف اجلدول(. )1

جدول ( )1جمتمع البحث األصيل

ت

اسم الكلية

الطالبات

1

كلية الرتبية بنات

160

أ

املرحلة االوىل

40

ب

املرحلة الثانية

50

ج

املرحلة الثالثة

30
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د

املرحلة الرابعة

40

2

كلية الطب “ ابن سيناء “

90

أ

املرحلة االوىل

20

ب

املرحلة الثانية

20

موضوع البحث وكانت النتيجة احلصول عىل ()41
فقرة تغطي جماالت املقياس الثالثة وكام موضحة يف
اجلدول (. )2

جدول ( )2توزيع فقرات املقياس عىل جماالته

ج

املرحلة الثالثة

30

املجاالت(القيم)

عدد الفقرات

د

املرحلة الرابعة

20

القيم االجتامعية

16

الـمـجــمــوع

250

القيم االخالقية

13

القيم الدينية

12

املجموع

41

ب .خطوات بناء مقياس القيم

لتحقيق اهلدف من بناء مقياس القيم ترمجت

وأخذت فقرات هذا املقياس من عدد من املقاييس
األجنبية كام تم االستعانة من نتائج الدراسات

السابقة واألدبيات يف هذا اجلانب ،واملقاييس التي تم
االستفادة منها باإلضافة إىل األدبيات وهي:

 -اختبار لقياس القيم والذي قام بإعداده البورت

وفرنون  1913والذي عدل بعد ذلك واشرتك معهام
يف ذلك ()Allport & Vernon) & (Lindsey

يف االعوام ( . )1965- 1960فض ً
ال عن إن الباحثة
اطلعت عىل األدبيات املتيرسة واملتعلقة بموضوع
البحث وقد استخلصت منها فقرات إضافية

للمقياس.

ج .صياغة الفقرات

بعد حتديد التعريف اإلجرائي لكل جمال تم جتزئة

مكوناته وذلك من خالل صياغة فقراته بشكل يغطي
املجال وقد استمدت الباحثة فقراته كام ذكر سابق ًا من

املقاييس واألدبيات والدراسات السابقة التي ختص
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وبعد االنتهاء من صياغة الفقرات وتوزيعها عىل

جمموعة من اخلرباء من ذوي االختصاص يف جمال

علم النفس والرتبية ،للحكم عىل صالحيتها يف قياس

الظاهرة املراد قياسها مع بيان مدى متثيل الفقرات

للمجاالت التي وزعت بينها ،مع أجراء ما يرونه من

تعديالت وإعادة صياغة ،أو إضافة ما يرونه مناسب
من الفقرات ،ويف ضوء حتليل آراء اخلرباء يف استبعاد
الفقرات غري املالئمة تم اتباع اآليت- :

اوال .استبعاد الفقرات باستخدام مربع كاي ()X

ملعرفة داللة الفروق يف آراء اخلرباء بالنسبة لصالحية
فقرات املقياس وكام مبني يف اجلدول ( )3وبذلك تم

استبعاد ( )11فقرة.

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
جدول( :)3مستوى داللة فقرات مقياس املواقع
االجتامعية بطريقة مربع كاي
رقم الفقرات

قيمة كا2

مستخرجة

،18 ،14 ،1
،26 ،25 ،2

،36 ،35 ،31

11

مستوى

قيمة كا2

الداللة

اجلدولية

()0.01
ذو داللة

إحصائية

72.24

وبدرجة

41 ،38

،19 ،13 ،12
30 ،3 ،20

،34 ،33 ،32
،17 ،40 ،27
15

،8 ،7 ،6 ،5
23 ،9

،39 ،11 ،10
،28 ،29 ،22
16 ،24

21 ،37 ،4

حرية ()1
6
7
6

=

67.21

=

48.18
81.16

8

64.6

3

------

=

القيم االجتامعية

11

القيم االخالقية

10

القيم الدينية

9

املجموع

30

د .إعداد تعليامت املقياس

تعد تعليامت املقياس بمثابة الدليل الذي يسرتشد

به املجيب أثناء أجابته ،لذا روعي عند إعدادها أن

تكون بسيطة ومفهومة كام تم التأكيد فيها عىل رضورة
اختيار املستجيب لبديل االستجابة املناسب الذي يعرب

عن شعوره فع ً
ال بام يتضمنه مفهوم الفقرة وان بيانات

غري ذي
الفقرات

منهم اإلجابة بدقة عالية حفاظا عىل سالمة البحث

داللة

الغامضة

العــدد

الفقرات الغري دالة

8

املجموع

11

الفقرات الغامضة

املجاالت(القيم)

عدد الفقرات

هذا البحث سوف ال تستخدم إال ألغراض علمية

جدول( :)4الفقرات املستبعدة
الفقرات

جدول( :)5توزيع الفقرات املقبولة
عىل جماالت املقياس

3

بحثية ال يطلع عليها سوى الباحثة وكذلك الطلب

مع عدم ذكر االسم.

هـ .مقياس التقدير وتصحيح املقياس

اعتمد مقياس تقدير مخايس لقياس منظومة القيم

من خالل املواقع االجتامعية أي وضع لكل فقرة من
فقرات املقياس مخسة أوزان تكون درجة البديل(ال

ونتيجة لذلك توزعت الفقرات بني املجاالت(القيم)

اوافق بشدة) ( ، )1ودرجة البديل (ال اوافق) ()2

فقرة وللمجال االخالقي ( )10فقرات ،وللمجال

( ، )4ودرجة البديل (اوافق بشدة) ( )5وتعكس

بالشكل اآليت( )30فقرة .للمجال االجتامعي ()11

ودرجة البدليل (مرتدد) ( )3ودرجة البديل (اوافق)

الديني ( )9فقرات وكام مبني يف اجلدول(. )5

االوزان بالنسبة للفقرات السلبية وتستخرج الدرجة
الكلية للمقياس من خالل مجع درجات مجيع
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الفقرات حيث تبلغ أعىل درجة يمكن أن حيصل عليها

املجيب( )150وأقل درجة يمكن أن حيصل عليها
املجيب هي( )30وان درجة احلياد( )3وبرضب عدد
الفقرات الكلية للمقياس نحصل عىل( )90درجة

تعرب عن الوسط الفريض للمقياس.
و .الدراسة االستطالعية

البحوث املحكمة
لغرض إجراء التحليل بضوء هذا األسلوب

اتبعت اخلطوات اآلتية:

( )1حتديد الدرجة الكلية لكل استامرة.

( )2ترتيب االستامرات من أعىل درجة اىل أوطأ

درجة باالستعانة باحلقيبة اإلحصائية للعلوم النفسية

واالجتامعية(. )SPSS ،1996

تم القيام بدراسة استطالعية للتعرف عىل وضوح

( )3تعيني%27من االستامرات احلاصلة عىل

عن الفقرات والكلامت غري املفهومة لذا طبق املقياس

ومثلها للمجموعة الدنيا وهبذا يكون لدينا جمموعتان

التعليامت وفهم طريقة اإلجابة لدى األفراد والكشف

عىل عينة من الطالبات مؤلفة من ( )15من الطالبات
واختريوا بصورة عشوائية وأتضح من التطبيق إن

التعليامت وطريقة اإلجابة والفقرات واضحة وليس

فيها غموض.

ز .اإلجراءات اإلحصائية لتحليل الفقرات

يشري ايبل ( )Ebelإىل إن اهلدف من حتليل

الفقرات هو اإلبقاء عىل الفقرات اجليدة يف

املقياس( ، )Ebel ،1972 ،P392ويعد أسلوبا- :
اوال .املجموعتني املتطرفتني،

ثانيا .عالقة درجة الفقرة باملجموع الكيل.

إجراءين مناسبني يف عملية حتليل الفقرات وعىل

الرغم من وجود عالقة عالية بني األسلوبني إال انه تم
اللجوء أليهام مع ًا تأكيد ًا التساق التحليل واستخراج

قوة متييز كل فقرة حيث طبق املقياس عىل عينة من
العاملني بلغت ( )280طالبة.

اوال .املجموعتان املتطرفتان (Extreme

)Groups

290

الدرجات العليا والتي بلغ عددها( )40استامرة

بأقرب حجم ممكن ويقرب توزيعهام من التوزيع

الطبيعي وأقىص تباين ممكن بينهام (،1984 ،192.P
 )Mehrens & Lehmanوأجري التحليل عىل
فقرات املقياس باستعامل االختبار التائي لعينيتني
مستقلتني ملعرفة داللة الفروق بني املجموعة العليا

والدنيا لكل فقرة من الفقرات اخلاصة لكل معايري
مقياس املواقع االجتامعية وعدت القيمة التائية

مؤرش ًا لتمييز كل فقرة من فقرات املقياس وكانت
الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل

من( )0.01لفقرات املقياس مجيعها واجلدول ()6
يوضح ذلك.

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
جدول ( :)6معامالت متييز الفقرات اخلاصة باملجال االجتامعي بأسلوب املجموعتني املتطرفتني
املجموعة العليا (ن=)65

رقم الفقرة

املجموعة الدنيا (ن=)65

املتوسط

االنحراف املعياري

املتوسط

االنحراف املعياري

مستوى

القيمة التائية

الداللة

F1

2.512

0.5029

1.244

0.4321

17.321

000.

F4

2.963

0.1889

2.500

0.5031

7.809

000.

F3

2.549

F12

2.939

F19

2.939

F26

2.573

F29

2.902

F13

2.890

F22

2.915

F27

2.915

F30

1.293

0.5248
0.2408
0.3145
0.2408
0.2811
0.4977
0.2811
0.2985
0.4578

1.268
2.451
2.512
2.585
1.122
1.207
2.341
2.463
1.220

0.4458
0.5007
0.5029
0.4957
0.3292
0.4079
0.4771
0.5017
0.4165

000.

16.840

000.

7.951

000.

5.771

000.

5.811

37.495

000.

9.372

000.

000.

19.222

000.

6.809

286.

1.071

جدول( :)7معامالت متييز الفقرات اخلاصة باملجال األخالقي بأسلوب املجموعتني املتطرفتني
رقم الفقرة

املجموعة العليا (ن=)65

املجموعة الدنيا (ن=)65

املتوسط

االنحراف املعياري

املتوسط

F6

2.780

0.4165

1.207

F8

2.768

0.4792

1.244

F11

2.720

F16

2.890

F21

2.854

F7

2.854

F9

2.817

F14

2.793

F18

2.805

F24

2.793

0.3556
0.4195
0.4785
0.4079
0.3145
0.3987
0.3556
0.4079

1.500
1.293
1.220
1.171
1.195
1.305
1.207
1.171
ج
ج

االنحراف املعياري
0.5720
0.4371
0.4840
0.4859
0.4451
0.3786
0.4286
0.5137
0.4371
0.3786
ج
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القيمة التائية
16.388
26.457
19.619
22.192
20.783
26.392
28.875
20.887
26.457
26.392
ج

جج

مستوى
الداللة
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
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جدول( :)8معامالت متييز الفقرات اخلاصة باملجال الديني بأسلوب املجموعتني املتطرفتني
رقم الفقرة

F2
F5
F10
F15
F17
F20
F23
F25
F28

املجموعة العليا (ن=)65

املتوسط

االنحراف املعياري

2.854

0.3888

2.829

0.3786

2.817
2.890
2.829
2.915
2.902
2.841
2.829

0.3890
0.3145
0.3786
0.2811
0.2985
0.3675
0.3786

املجموعة الدنيا (ن=)40

املتوسط

1.941
2.077
2.139
1.955
2.226
2.176
2.151
2.004
2.139

االنحراف املعياري
0.6917
0.6248
0.5618
0.5874
0.5887
0.5171
0.6314
0.6859
0.5618
ج

القيمة التائية
10.411
9.103
9.230

12.705
7.809

11.361
9.737
9.745
9.230

مستوى الداللة
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.

جج

ثانيا .عالقة درجة فقرة باملجموع الكيل

أن األسلوب الثاين يف حتليل الفقرات هو أجياد العالقة االرتباطية يف املقياس والدرجة الكلية له (،262.P

Nunnally ،1978؛)Lindquist ،1951 ، P286

وقد استخدم معامل ارتباط بريسون الستخراج العالقة االرتباطية بني درجات الفقرات اخلاصة بكل معيار

(عدت املعايري مقياس ًا مستق ً
ال يف التصحيح) مع الدرجة الكلية له إذ إن من مميزات هذا األسلوب انه يقدم مقياس ًا

متجانس ًا يف فقراته وقد كانت مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01واجلدول ()9

يوضح ذلك:
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د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
جدول()9

معامالت ارتباط درجات الفقرات اخلاصة بكل جمال مع الدرجة الكلية للمقياس
املجال

رقم الفقرة

معامل االرتباط

املجال

رقم الفقرة

F29

352.

االجتامعي

F27

435.

F30

021.

االخالقي

F22

871.

F14
F16
F18
F21
F24

معامل االرتباط

F26

765.

F13

305.

F11

املجال

F19

336.

F4

F9

344.
771.
783.
778.

F2

261.

F10

291.

F5
F15
الديني

F12

381.

415.

F8

رقم الفقرة

F3

756.

F7

346.

395.
293.
765.
368.

معامل االرتباط

F1

733.

F6

285.

274.
573.

F17

581.

F23

600.

F20
F25
F28

615.
287.
305.

وان الفقرة اجليدة جيب أن يكون معامل ارتباطها أعىل من( )263.P ،1978 ،Nunnally( )0.20أما ايبل

( )Ebelفريى أن الفقرة تكون جيدة إذا بلغ معامل ارتباطها أعىل من( )30 .0أما الفقرة التي ارتباطها اكثر من
( )0.20فتعدل مع إهنا جيدة (. )392.P ،1972 ،Ebel

وأظهرت معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية ملجاهلا داللة إحصائية عند مستوى اقل من()0.01

ووجدت معامالت االرتباط بني درجة كل جمال مع الدرجة الكلية للمقياس وظهرت إهنا ذات داللة إحصائية عند

مستوى اقل من ( )0.01واجلدول ( )10يوضح ذلك.

اجلدول( )10معامالت االرتباط بني درجة كل جمال والدرجة الكلية للمقياس
معامل االرتباط

املجال االجتامعي

املجال األخالقي

املجال الديني

القيم

856.

930.

854.
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ح .مؤرشات الصدق والثبات

حمتوى املقياس وحتديده مستند اىل آراء اخلرباء يف

االختبار الصادق يقيس ما وضع لقياسه،

املحتوى نوعني من الصدق مها:

اوال .الصدق Validity

وللصدق أمهية قصوى يف بناء االختبارات النفسية

وذلك بالكشف عن حمتوياهتا الداخلية ويف اإلفادة من
تلك االختبارات يف االختبار التعليمي واملهني أي يف

التنبؤ بمستويات اإلفراد يف حياهتم التعليمية واملهنية
وتوفري ًا للجهد واملال والتدريب حتى يطمئن كل
فرد اىل انه جعل يف امليدان الذي يتفق مع استعداداته

ومهاراته املختلفة (السيد ،1979 ،ص، )550-549
ويعد الصدق من اخلصائص املهمة التي جيب االهتامم
هبا يف بناء االختبارات(. )Tyler، 1971، P.28

امليدان( )Allen & Yen، 1979، P.95ويضم صدق
(أوال) الصدق الظاهري()Face Validity

يدل الصدق الظاهري عىل املظهر العام لالختبار

كوسيلة من وسائل القياس العقيل (السيد،1979 ،
ص. )551

وأن عرض فقرات املقياس عىل جمموعه من

اخلرباء للحكم عىل صالحيتها يف قياس اخلاصية املراد

قياسها يعد صدق ًا ظاهر ًيا (Allen & Yan، 1979،

. )P.96 ;Ebel، 1972، P.555

وقد حتقق هذا النوع من الصدق يف املقياس احلايل

ومن العوامل التي تؤثر عىل الصدق هو طول

وذلك عندما عرض عىل جمموعة من اخلرباء يف علم

صدق االختبار وبام إن الصدق يعتمد عىل الثبات

اخلرباء حذفت الفقرات التي مل يتفق عىل صالحيتها

االختبار فكلام كانت أسئلة االختبار كثرية كلام زاد

والثبات يعتمد عىل طول االختبار إذن فالصدق
يعتمد عىل طول االختبار(السيد ،1979 ،ص)574

النفس والطب النفيس (ملحق )5ويف ضوء تقويم
إذ حيسن هذا اإلجراء فقرات االختبار فقط بواسطة

تقويمها وظهورها بشكل مناسب ومقبول يف

.ويف معايري االختبارات الرتبوية والنفسية تصنف

لظاهر(. )Anastasi، 1988، P.145

( )1الصدق املرتبط باملحتوى ((Content-

هيدف الصدق املنطقي إىل احلكم عىل مدى متثيل االختبار

أنواع الصدق إىل ثالث جمموعات هي- :

Related

( )2الصدق املرتبط بمحك

()Criterion-Related

(ثاني ًا) .الصدق املنطقي Logical Validity

للميدان الذي يقيسه (السيد ،1979 ،ص. )552

وتقوم فكرة الصدق املنطقي يف جوهرها عىل

 )(Anastasi، 1988، P.139وقد ركز البحث احلايل

اختيار أسئلة االختبار بالطريقة الطبقية التي متثل

 .1الصدق املرتبط باملحتوى Content-Related

املجال ويكشف عن عنارصه املختلفة (السيد،

عىل:

يتحقق صدق املحتوى من خالل حتليل
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ميدان القياس متثي ً
ال إحصائيا صحيح ًا فيبدأ بتحليل

 ،1979ص )553-552بحيث تغطي املساحات

د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
املهمة للظاهرة املراد قياسها (Allen&Yen، 1979،

بني سبريمان وبراون (Sperrman & ،1992

لتبني تعريف واضح للتعب النفيس كام حددت

إذا علمنا معامل ثبات نصفة أو أي جزء منه (السيد،

 )P.96وقد عد هذا الصدق متوفر ًا يف املقياس احلايل
جماالته ومعايريه اخلاصة باالستدالل عليه ،فض ً
ال عن
التحقق من تغطية الفقرات لكل معيار.
ثانيا :الثبات Reliability

تعتمد صحة القياس عىل مدى ثبات نتائجه،

فاملقياس الثابت يعطي نفس النتائج إذا قاس نفس

اليشء مرات متتالية (السيد ،1979 ،ص. )513

ويشري الثبات اىل االتساق يف الدرجات التي

حيصل عليها من األشخاص أنفسهم عندما يعاد

عليهم االختبار بأوضاع خمتلفة أو جمموعه خمتلفة

من الفقرات املتكافئة ()Anastasi، 1988، P.109

وتوجد عدة اساليب حلساب الثبات وقد استخدم

الباحثة الطرق التالية:

 )Brownأنه يمكن التنبؤ بمعامل ثبات أي اختبار
 ،1979ص . )521وحيسن الثبات بقسمة االختبار
إىل نصفني متساويني عن طريق أخذ الفقرات ذات

األرقام الفردية عىل جهة والفقرات ذات األرقام

الزوجية عىل جهة أخرى (P.32، 1981، Martin

. )& Bateson

وباالستعانة باحلقيقة اإلحصائية للعلوم النفسية

االجتامعية ( )SPSS ،1996وتطبيق معادلة
سبريمان-براون أصبح معامل الثبات للمقياس الكيل

 ))0.81وكام موضحة يف اجلدول(. )11

وهذا مؤرش عىل أن معامل الثبات جيدة وتعرب

عن عالقة قوية (Ghiselh، ،1981 ،232.P

 ).et.alوهناك معامالت ثبات مشاهبة ملقاييس

اوال .االتساق الداخيل :تعتمد هذه الطريقة عىل

أخرى منها مقياس (P.184، 1997، Taylor،

يمكن احلصول عىل تقدير ملا يسمى باالتساق الداخيل

جدول ( : )11معامالت الثبات بطريقة االتساق

االتساق يف أداء الفرد من فقرة إىل أخرى وبواسطتها
لالختبار.

ويشري إىل الدرجة التي تشرتك هبا مجيع

الفقرات لالختبار يف قياس خاصية معينة يف
الشخص(ثورندايك ،هيجن ،1989 ،ص. )80
وقد بلغ معامل الثبات للمقياس احلايل هبذه الطريقة

 ) )0.93وكام موضحة يف اجلدول(. )11

ثانيا .طريقة التجزئة النصفية (Split-Half-

 )et.alو(. )P.463، 1998، Mattick&Clark
الداخيل والتجزئة النصفية ملقياس القيم
جماالت املقياس

االتساق الداخيل

التجزئة النصفية

املجال االجتامعي

0.94

0.80

املجال االخاليف

0.93

0.81

املجال الديني

0.92

0.82

مقياس القيم

0.93

0.81

)Methoel
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ي .املتغريات الديموغرافية لعينة مقياس املواقع االجتامعية

ان املتغريات املؤثرة هي املرحلة ،عدد ساعات االستخدام املواقع االجتامعية ،والتخصص والتي من املمكن أن

تؤثر يف القيم ،واجلدول ( )12يبني توزيعات االفراد من حيث املتغريات الديموغرافية للعينة:
اجلدول ()12

توزيعات االفراد من حيث املتغريات الديموغرافية لعينة مقياس القيم
التخصص
االنساين
%

العلمي
ج
%

ساعات االستخدام

املرحلة
املرحلة1

املرحلة2

املرحلة3

املرحلة4

( )2-1ساعة

40

50

30

40

40

()4-3
ساعة

50

 5فأكثر
40

اليوجد
30

%14

%24

%10

%14

%20

%23

%18

%12

20

20

40

20

30

30

10

20

%7

%7

%14

%7

%8

%8

%4

%7

املجموع

60

70

70

60

70

80

50

50

%

%21

%31

%24

%24

%28

%31

%22

%19

وعند إجراء االختبارات اإلحصائية للمتغريات الديموغرافية وجدت كام يأيت- :
أوال .املراحل الدراسية

طبق مقياس اثر املواقع االجتامعية يف القيم عىل طالبات اجلامعة العراقية وعند استخدام االختبار التائي وبمقارنة

القيمة اجلدولية( )1.960مع القيم املحسوبة لكافة جماالت واملراحل الدراسية االربعة ،ظهر أن هناك فروق ًا ذات

دالله معنوية بني املراحل وبالنسبة للمعايري ،وظهر ايضا أن هناك فروق ًا ذات دالله معنوية بني املراحل بالنسبة
(للمجال االجتامعي) لصالح الرتبية عند مستوى داللة ( )0.05أما بالنسبة للمعايري واملجاالت األخرى فال توجد
فروق ذات دالله معنوية واجلدول( )13يوضح ذلك.
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د .حازم بدري امحد  ...ارساء عبد الكريم
جدول ( : )13االختبار التائي لعينة البحث بالنسبة للمراحل الدراسية
جماالت املقياس بحسب املراحل
املرحلة (1تربية) ×املرحلة (1طب)

180

100

0.429

2.297

1.960

0.02

املرحلة (2تربية) ×املرحلة (2طب)

180

100

0.341

2.908

==

0.00

180

100

0.299

0.304

==

0.76

املرحلة (4تربية) ×املرحلة (4طب)

180

100

0.409

0.911

==

0.36

املرحلة (1تربية) ×املرحلة (1طب)

180

100

0.322

1.700

==

0.09

املرحلة (2تربية) ×املرحلة (2طب)

180

100

0.382

1.580

==

0.11

180

100

1.205

2.211

==

0.02

املرحلة (4تربية) ×املرحلة (4طب)

180

100

0.604

0.131

==

0.89

املرحلة (1تربية) ×املرحلة (1طب)

180

100

0.329

1.019

==

0.30

املرحلة (2تربية) ×املرحلة (2طب)

180

100

0.442

0.002

==

0.99

180

100

1.181

0.216

==

0.82

180

100

0.327

0.376

==

0.70

املرحلة (3تربية) ×املرحلة (3طب)

املرحلة (4تربية) ×املرحلة (4طب)

القيم الدينية

املرحلة (3تربية) ×املرحلة (3طب)

القيم االخالقية

املرحلة (3تربية) ×املرحلة (3طب)

املجال

القيم االجتامعية

الرتبية

الطب

اخلطاء املعياري

tاملحسوبة

Tاجلدولية

الداللة

ثانيا :زمن االستخدام

قسمت عينة البحث إىل اربعة فئات زمنية حيث كانت الفئة األوىل من ( )2-1ساعة ،والثانية من ( )4-3ساعة

والفئة الثالثة (-5فأكثر)  ،والفئة الرابعة(صفر) ساعة ،وباستخدام حتليل التباين نقوم بمقارنة النسبة الفائية( )Fاملحسوبة

لكافة جماالت املقياس مع النسبة الفائية اجلدولية والتي قيمتها( )4.605بدرجة حرية ( )2أفقيا و( )299عموديا وعند
مستوى داللة ( )0.01ظهر إن هناك فروق ذات داللة معنوية بالنسبة للمجال(الديني) بني املراحل واالختصاص وال
يوجد فروق ذات داللة معنوية بالنسبة ملجايل املقياس(االجتامعي واالخالقي) واجلدول ( )14يوضح ذلك.
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جدول( : )14حتليل التباين الختبار الفروق املعنوية بني املراحل واالختصاص بالنسبة لزمن االستخدام
املراحل

مج املربعات

النسبة الفائية

اخلطاء

درجة

الداللة

االنحدار والتباين

املحسوبة

اجلدولية

املعياري

احلرية

املرحلة (1تربية) ×املرحلة (1طب)

3707.2

0.644

4.605

0.20199

282

0.526

املرحلة (2تربية) ×املرحلة (2طب)

2373.9

1.229

0.1616

282

0.294

املرحلة (3تربية) ×املرحلة (3طب)

1779.2

5.346

0.1399

282

0.005

املرحلة (4تربية) ×املرحلة (4طب)

3332.9

3.746

0.1915

282

0.025

املرحلة (1تربية) ×املرحلة (1طب)

2073.8

0.311

0.1510

282

0.733

املرحلة (2تربية) ×املرحلة (2طب)

2934.4

5.043

0.17997

282

0.007

املرحلة (3تربية) ×املرحلة (3طب)

29295.0

3.444

0.5677

282

0.033

املرحلة (4تربية) ×املرحلة (4طب)

7241.0

1.893

0.2822

282

0.139

املرحلة (1تربية) ×املرحلة (1طب)

2161.4

1.105

0.1542

282

0.332

املرحلة (2تربية) ×املرحلة (2طب)

3883.8

0.802

0.2067

282

0.449

املرحلة (3تربية) ×املرحلة (3طب)

27728.7

0.442

0.5523

282

0.643

املرحلة (4تربية) ×املرحلة (4طب)

2115.6

2.065

0.1526

282

0.129

املرحلة (1تربية) ×املرحلة (1طب)

2839.7

1.166

0.1767

282

0.313

املرحلة (2تربية) ×املرحلة (2طب)

1263.3

0.226

0.1179

282

0.798

املرحلة (3تربية) ×املرحلة (3طب)

8966.2

1.157

0.3141

282

0.316

املرحلة (4تربية) ×املرحلة (4طب)

2115.6

2.065

0.1526

282

0.129

مقياس املواقع االجتامعية

145976.7

1.849

1.2672

282

0.159

ثالثا .االختصاص

اختلف االختصاص لعينة البحث فقسم إىل مستويني األول (االنساين) والثاين (العلمي) وباستخدام حتليل

التباين نقوم بمقارنة النسبة الفائية ( )Fاملحسوبة لكافة معايري مقياس القيم مع النسبة الفائية اجلدولية وعند مستوى

بانه ليس هناك فروق ذات داللة معنوية بالنسبة (لالختصاص)  ،واجلدول( )15يوضح ذلك.
داللة ( )0.01ظهر ُ
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جدول( :)15حتليل التباين الختبار الفروق املعنوية لالختصاص
النسبة الفائية

اخلطاء

درجة

املعيار واملجاالت

مج املربعات

املرحلة (1تربية) ×املرحلة (1طب)

3707.210

3.896

املرحلة (2تربية) ×املرحلة (2طب)

2373.987

4.081

0.1616

املرحلة (3تربية) ×املرحلة (3طب)

1779.256

2.007

0.1399

301

املرحلة (4تربية) ×املرحلة (4طب)

3332.997

3.703

0.1915

301

0.026

املرحلة (1تربية) ×املرحلة (1طب)

2073.801

3.714

0.1510

301

0.026

املرحلة (2تربية) ×املرحلة (2طب)

2934.452

0.704

0.1797

301

0.495

املرحلة (3تربية) ×املرحلة (3طب)

29295.0

2.012

0.5677

301

0.136

املرحلة (4تربية) ×املرحلة (4طب)

7241.011

1.384

0.2822

301

0.252

املرحلة (1تربية) ×املرحلة (1طب)

2161.435

7.625

0.1542

301

0.001

املرحلة (2تربية) ×املرحلة (2طب)

3883.881

0.782

0.2067

301

0.458

املرحلة (3تربية) ×املرحلة (3طب)

27728.7

2.754

0.5523

301

0.065

املرحلة (4تربية) ×املرحلة (4طب)

2115.646

1.576

0.1526

301

0.209

املرحلة (1تربية) ×املرحلة (1طب)

2839.790

1.242

0.1767

301

0.209

املرحلة (2تربية) ×املرحلة (2طب)

1263.301

0.465

0.1179

301

0.629

املرحلة (3تربية) ×املرحلة (3طب)

8966.200

1.472

0.3141

301

0.231

املرحلة (4تربية) ×املرحلة (4طب)

2115.646

1.576

0.1526

301

0.209

مقياس املواقع االجتامعية

145976.7

2.629

1.2672

301

0.074

املحسوبة

اجلدولية

4.605

الداللة

املعياري

احلرية

0.2019

301

0.021

301

0.018
0.136
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البحوث املحكمة

توزيع فقرات االستبانة وتصحيحها

ت

الفقرات

1

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تستخدم للتواصل مع االصدقاء واالقرباء ؟++++

اجتامعي

4

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تساعد عىل اكتساب اصدقاء جدد ؟

اجتامعي

12

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تعزز الروح الوطنية والوالء واالنتامء ؟

اجتامعي

8

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تساعد عىل التعبري عن الرأي بحرية ؟

اخالقي

14

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تستخدم لتبادل االراء مع االصدقاء ؟

اخالقي

2

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تنمي لدينا الصرب عند املحن ؟

ديني

15

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تصلح بيننا عند وجود خالفات؟

ديني

3

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تستخدم للتسلية والرتفيه ؟

اجتامعي

13

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تساهم يف االساءة لقيمنا وتقاليدنا وعاداتنا؟

اجتامعي

19

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي حترض عىل الكراهية والعنف ؟

اجتامعي

22

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي ال تغرس احلياء بيننا ؟

اجتامعي

26

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي سامهت يف عدم اجتامع العائلة عىل مائدة الطعام ؟

اجتامعي

27

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي اصبحت بديل فعال عن اجهزة االتصال املحمول(املوبايل) ؟

اجتامعي

29

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تساعد عىل التقليل من العالقات االجتامعية داخل األرسة ؟

اجتامعي

30

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي فيها انتقاص من مشاعر اآلخرين ؟

اجتامعي

6

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تساعد عىل ترويج الشائعات ؟

اخالقي

7

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تشكل انتهاك ًا خلصوصية الفرد ؟

اخالقي

9

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تشوه وحترف احلقائق ؟

اخالقي

11

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تساعد عىل افساد الثقافة والذوق العام ؟

اخالقي

16

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تساعد عىل اجلريمة واالفعال الغري قانونية؟

اخالقي

18

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تساعد عىل الدخول يف مواقع حمظورة ؟

اخالقي

21

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تساعد عىل تبادل مقاطع فيديو وصور غري الئقة مع اآلخرين ؟

اخالقي

24

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تستخدم اللتقاط صور لآلخرين ونرشها دون علمهم بذلك ؟

اخالقي

5

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي ال تشجع اإليثار(ان حتب الخيك ماحتبهُ لنفسك) ؟

ديني
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اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تساعد كثري ًا عىل عدم تقبل النصائح يف اجلانب الديني ؟

ديني

17

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تشجع نمط الثقافة الغربية ؟

ديني

20

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي التشجع عىل الوفاء بالعهد بني اآلخرين ؟

ديني

23

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تشغلني عىل اداء الفرائض الدينية ؟

ديني

25

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي تشجع عىل عدم التقيد بالتعاليم واالرشادات الدينية؟

ديني

28

اشعر ان مواقع التواصل االجتامعي عىل ترويج ملا خيالف قيمنا االسالمية ؟

ديني

اوافق بشدة ( ، )5اوافق ( ، )4مرتدد ( ، )3الاوافق ( ، )2ال اوافق بشدة ()1

التو�صيات:
ان الدور الذي باتت تلعبه املواقع االجتامعية

وتأثري بعضها السلبي الواضح عىل أفراد املجتمع
وخاصة فئة الطلبة ،مع رضورة التعريف هبا ومعرفة

إجيابياهتا وسلبياهتا وتوجيهها بام خيدم املجتمع ويعني

عىل نرش ثقافته ،ال تركها تبث ما يؤثر فيه سل ًبا من
خالل بث مواد غري متوافقة مع رشيعته ،دون حسيب
أو رقيب .وقد خلص البحث اىل التوصيات اآلتية:

-1توعية الطلبة باجلانب السلبي الستخدام

املواقع االجتامعية عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة

املسموع منها واملقروء.

 -2نرش الوعي لدى الطلبة برضورة االستفادة

من املواقع االجتامعية بشكل إجيايب عن طريق

املحارضات واملنشورات وكذلك عن طريق وسائل

اإلعالم نفسها.

-3تنمية اإلحساس بالدين والوطن واالنتامء؛

حتى يكون املتلقي ذا مناعة قوية أمام كل ما من شأنه

أن جيرده من انتامئه وأصوله ،أو خيدش يف عقيدته ودينه.

-4توعية األرسة بأمهية الرتبية الدينية لألبناء

وأمهية غرس الوازع الديني فيهم عن طريق إقامة

املحارضات وكذلك التوعيات اخلارجية لألرسة،
فالرتبية الدينية ترسخ يف اإلنسان مبادئه األخالقية،
وعقائده اإلسالمية ،وتوجهه األخالقي؛ حتى يصان
من كل انحراف ،أو زيغ عقائدي ،أو ديني.

-5البحث عن الوجه املرشق يف هذه الوسائل

من حيث االستخدام؛ أي :نوظفها فيام يعود عىل
الشخص واألمة بالنفع يف مجيع اجلوانب.

-6أن يكون الشخص ذا حس نقدي ،يميز بني

الصالح والطالح؛ حتى ينخل األفكار التي يتلقاها
ويمحصها ،وال يكون عبدً ا هلا للمعرفة ،دون متييز،

بل جيب عليه أن يتمعن ،ويتدبر ،وحيس؛ حتى
يأخذ ما هو أهل لألخذ ،ويطرح ما هو أهل للنفور
واالشمئزاز.

-7تفعيل لغة احلوار والتفاهم بني الطلبة

واالساتذة يف اجلامعة العراقية ما قد يقلل بشكل كبري

من تأثري املحيط اخلارجي عليهم.
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-7التقنني وتنظيم الوقت ،وحسن توزيعه دون أن

يغلب الوقت الذي خيصص الستهالك ما تطرحه هذه
الوسائل عىل حساب الواجبات وااللتزامات األخرى.

-8إجياد نظام اجتامعي عام لشغل وقت الفراغ

بالنسبة للشباب ال سيام يف فرتات اإلجازات الصيفية

وغريها ،مثل إقامة برامج ٍ
نواد ينضم إليها الطلبة

لقضاء وقت الفراغ إضافة إىل القيام بام يفيدها ويفيد

املجتمع.

- 9رصف طاقتنا ،وبذل جهدنا يف تسخري هذه

التقنية للدعوة إىل اهلل ،واألمر باملعروف ،والنهي عن

وأجرا  -بإذن اهلل  -باق ًيا.
ثامرا يانعة،
املنكر؛ فإن هلا ً
ً

-10مراعاة األمانة يف استخدام مثل هذه

الربامج ،فال نسجل صوت املتصل إال بإذنه ،وال
نلتقط صورة أحد إال بإذنه ،فمن فعل شيئًا من ذلك
فقد خان األمانة ،واهلل ال هيدي كيد اخلائنني.
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