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دوافع استخذام مواقع التواصل االجتماعي واثرها على املشاكل االسرية
أ.د.جنان صادق عبد الرزاق
مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية
المستخمص :
وتتحدداىداؼ فيما يأتي التعرؼ عمى أنواع جرائـ تقنية المعمومات الحديثة ،فيما تتمثؿ في
استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ومعرفة اىـ األضرار النفسية واالجتماعية التي تحدثيا
التقنية الحديثة ومعرفة كيؼ تقوـ األسرة (أولياء األمور) بدورىـ في التبصير والحد مف
جرائـ تقنية المعمومات الحديثة مع وضع مقترحات وتوصيات في الحد مف تمؾ االنحرافات
في ضوء نتائج البحث ومعرفة آراء األسر ووجيات النظر ألولياء األمور حوؿ التقنية
الحديثة ومخاطرىا عمى االبناء واخي ار معرفة الدور الكبير الذي تمعبو التكنولوجيا الحديثة
لئلعبلـ و االتصاؿ في حياة األشخاص.
عمى ضوء ما تـ عرضة فقد توصؿ الى النتائج االتية :
ٔ -اف مواقع التواصؿ االجتماعي وسائؿ يستخدميا مف يشاء ،لنشر األخبار واآلراء
بشكؿ مكتوب أو مسموع أو مرئي" ،متعدد الوسائط.
ٕ-اف استخدـ الشباب شبكات التواصؿ اإلجتماعي لمدردشة ولتفريغ الشحف العاطفية ،ومف
ثـ أصبح الشباب يتبادلوف وجيات النظر الثقافية واألدبية والسياسية.
تعد مواقع التواصؿ االجتماعي إعبلماً بديبلً :ويقصد بو "الموقع الذي يمارس فيو
ٕ-
ّ
النقد".
ٗ -ال تمثؿ مواقع التواصؿ االجتماعي العامؿ األساس لمتغيير في المجتمع ،لكنيا اصبحت
عامؿ ميـ في تييئة متطمبات التغيير عف طريؽ تكويف الوعي.
٘ -اصبحت تتشكؿ بفضؿ شبكة اإلنترنت فضاءات تواصمية عدة ىي بمثابة أمكنة
إفتراضية ،واف مف بيف مزاياىا نياية فوبيا المكاف.
التمرد عمى الخجؿ واالنطواء وانتياء
لمتمرد والثورة – بداية مف ّ
ّ -ٙأنيا فضاءات مفتوحة ّ
السياسية.
بالثورة عمى األنظمة
ّ

في ضوء نتائج البحث نوصي باالتي :
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ٔ.

توعيةالشباب واالطفاؿ والمراىقيف بأىمية شبكة اإلنترنت باعتبارىا إحدى مستجدات

التكنولوجيا ،وخاصة التعميمية منيا في الحصوؿ عمى المعمومات العممية المتنوعة ،مف
خبلؿ توزيع النشرات العممية ،وعقد الندوات والمقاءات.
ٕ.

عمؿ دورات تدريبية وورشات عمؿ مكثفة تعريفية بشبكة اإلنترنت لتدريب الشباب

واالطفاؿ والمراىقيف عمى االستخداـ المفيد ليا ،مف خبلؿ تدريبيـ عمى كيفية انتقاء
المعمومات واختيار المناسب منيا في البحوث والدراسات العممية ،التي تخدـ مسيرتيـ
العممية.
ٖ.

إصدار نشرة إعبلمية إرشادية مف قبؿ الجية المختصة داخؿ الجامعة ،توزع داخؿ

المختبرات الحاسوبية التي تتوافر فييا شبكة اإلنترنت ،توضح طريقة استخداـ اإلنترنت
بالشكؿ األنسب ،وتحدد ساعات االستخداـ ليا.
ٗ.

أىمية إجراء دراسات مستقبمية شاممة لفئات عمرية متعددة ،نظ اًر النتشار استخداـ

شبكة اإلنترنت وتأثيراتيا المباشرة في الحياة االجتماعية لؤلفراد ،حيث ال زالت الدراسات في
ىذا الموضوع محدودة جداً ،وخاصة مف المنظور االجتماعي ،لمحد مف اآلثار السمبية ليذه

التقنية ،واالستفادة مف اآلثار اإليجابية ليا.
٘.

إجراء دراسات لتتبع مدى انتشار ىذه التقنية ،وتحديد أكثر فئات المجتمع تأث اًر بيا،

وأوجو التأثير.

Abstract:
The objectives of the following are to identify the types of crimes of
modern information technology, in the use of social networking sites
and know the most important psychological and social damage caused
by modern technology and know how the family (parents) in turn to
clarify and reduce the crimes of modern information technology with
the development of proposals and recommendations in the limit Of
these deviations in the light of the results of the research and know
the views of families and views of parents on the modern technology
and risks to children and finally know the great role played by
modern technology for information and communication in the lives of
people.
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In the light of what has been exposed, it has reached the following
results:
.1Social networking sites are means for those who wish to publish
news and opinions in written, audible or visual form, "multimedia.
- 2that young people used social networks to chat and to unload
emotional freight, and then young people exchange cultural, literary
and political views.
.2Social networking sites are alternative media: the "site in which
criticism is practiced."
.4Social networking sites do not represent the basis for change in
society, but they have become an important factor in creating the
requirements for change by creating awareness.
.5Thanks to the Internet, several communication spaces have become
virtual places, including the end of space phobia.
.6They are open spaces for rebellion and revolution - from rebellion
to shyness and introversion to the revolution of political regimes.
In the light of the search results we recommend the following:
.1Educate young people, children and adolescents about the
importance of the Internet as one of the latest developments in
technology, especially educational ones, in obtaining the various
scientific information through distributing scientific publications,
holding seminars and meetings.
.2Conducting training sessions and intensive workshops on the
Internet to train youth, children and adolescents on their useful use,
through training them on how to select information and choose the
appropriate ones in research and scientific studies, which serve their
scientific path.
.3Issuing an informative informational bulletin by the competent
authority within the university, distributed within the computer labs
that have internet access, showing how to use the Internet in the most
suitable manner and determining the hours of use.
.4The importance of conducting comprehensive future studies for
multiple age groups, due to the widespread use of the Internet and its
direct effects on the social life of individuals. Studies on this subject
are still very limited, especially from a social perspective, to reduce
the negative effects of this technology.
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.5Conduct studies to track the prevalence of this technique, identify
the most affected groups of society, and influence.
المشكمة :
تعد مواقع التواصؿ االجتماعي ىي األكثر انتشا ار عمى شبكة االنترنيت لما تمتمكو مف
خصائص تميزىا عف المواقع االلكترونية مما شجع متصفحي االنترنيت في كافة أنحاء
العالـ عمى اإلقباؿ المتزايد عمييا .
كما إف استخداـ ىذه المواقع و إف كاف يعبر عف صيحة تكنولوجية الفتة ساىمت بشكؿ
كبير في ربط العديد مف العبلقات،
ومف ىذا المنطمؽ يجدر بنا التركيز عمى اىمية دور األسرة في بناء المجتمع وادامة
تنظيمو واستق ارره باعتبارىا النواة األساسية في بناء المجتمع مف خبلؿ تأثيرىا في تربية
األبناء وتوجيييـ وتوعيتيـ حيث انيا مصدر األخبلؽ والدعامة األولى لضبط السموؾ
واإلطار الذي يتمقى فيو الفرد اوؿ دروس الحياة االجتماعية ولكي يتـ ذلؾ فبلبد ليا اف تأخذ
دورىا االيجابي في ىذه المواجية الجادة وذلؾ مف خبلؿ تركيز كؿ الجيود عمى تفعيؿ دور
األسرة في توعية وتوجيو أبنائيا وتذكيرىـ بالمخاطر السمبية لمتكنولوجيا الحديثة وتبصيرىـ
بالخطوط الحمراء التي يجب عدـ التعرض ليا او المساس بيا ومنيا مسائؿ الشرؼ
والعرض فيجب التحذير مف المساس بيا وتنبيو األبناء عمييا وباألخص بعد دخوؿ شبكة
االنترنيت الى اغمب البيوت وايصاليا بنظاـ الياتؼ المحموؿ الذي وصؿ الى جميع الفئات
مف ابناء المجتمع الكبار والمراىقيف والصغار ،فضبل عف وجود مقاىي خاصة في جميع
األحياء السكنية مرتبطة بشبكة االنترنيت فنرى فييا مف الشباب والمراىقيف واألطفاؿ الذيف
يقضوف الكثير مف الوقت فيما يعرؼ بالدردشة وفتح المواقع االباحية الجنسية ،والتعرؼ عمى
ابرز الفضائح لبعض الشخصيات االجتماعية والثقافية وغيرىا  ،وارساليا وتناقميا بيف
األطفاؿ والشباب عبر ما يسمى بنظاـ البموتوث في الياتؼ المحموؿ ،كؿ ىذه السموكيات
بدأت تصنؼ تحت مسميات جرائـ التقنية الحديثة والتي يستوجب االمر دراستيا ومعالجتيا
ومف خبلؿ رصدنا ألبرز المشكبلت التي بدأت تظير في مجتمع تبنى التكنولوجيا المتطورة
وىو في حالة مف الصراع النفسي واالجتماعي والثقافي والسياسي ولّدىالمحتؿ ،كاف يجدر
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بنا اف نقوـ بالدراسة والمعالجة مف اصغر واىـ وحدة اجتماعية في المجتمع وىي األسرة
ومف خبلؿ دورىا وتأثيرىا الكبير عمى منظومة التفاعؿ والعبلقات االجتماعية عف طريؽ ما
عدىاا الكوابح األساسية لضبط سموؾ الفرد ومنعو
تقوـ بو مف ادوار ووظائؼ ميمة يمكف ّ

مف الخروج عف ما ىو مألوؼ في المجتمع مف قيـ وعادات وتقاليد اجتماعية أساسية
تحصف الفرد وتضبطو وتذكره دائما بأىمية االلتزاـ بيا وعدـ الخروج عنيا وذلؾ مف خبلؿ
ممارستيا لدورىا األساس في التوعية والتنبيو لؤلبناء حوؿ المخاطر التي تتحقؽ بتقنية
المعمومات الحديثة وكيفية االبتعاد عنيا
أىميةالبحث :
تتمثؿ أىمية ىذا البحث في رصد اتجاىات الشباب واالطفاؿ والمراىقيف

نحو مواقع

التواصؿ االجتماعي ،ومعرفة مدى تمبية الشبكات االجتماعية الحتياجات و رغبات و
اىتماماتيـ و بياف التفاوت في أثر ىذه المواقع عمى الشباب واالطفاؿ والمراىقيف سمبا كاف
أـ إيجابا.
أىداؼ البحث  :وتتحدد فيما يأتي :
ٔ -التعرؼ عمى أنواع جرائـ تقنية المعمومات الحديثة ،فيما تتمثؿ في استخداـ مواقع
التواصؿ االجتماعي .
ٕ -معرفة اىـ األضرار النفسية واالجتماعية التي تحدثيا التقنية الحديثة.
ٖ -معرفة كيؼ تقوـ األسرة (أولياء األمور) بدورىـ في التبصير والحد مف جرائـ تقنية
المعمومات الحديثة.
ٗ -وضع مقترحات وتوصيات في الحد مف تمؾ االنحرافات في ضوء نتائج البحث.
٘ -معرفة آراء األسر ووجيات النظر ألولياء األمور حوؿ التقنية الحديثة ومخاطرىا عمى
االبناء.
 -ٙمعرفة الدور الكبير الذي تمعبو التكنولوجيا الحديثة لئلعبلـ و االتصاؿ في حياة
األشخاص.
 -ٚالتعرؼ عمى أىـ الخدمات التي توفرىا مواقع الشبكات االجتماعية.
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 -ٛمعرفة مدى تأثير العبلقات االجتماعية بسبب استخداـ الشبكات االجتماعية
االفتراضية .
جرائـ التقنية الحديثة لممعمومات :
اف جرائـ تقنية المعمومات ىي جرائـ تقنية تنشأ في الخفاء يقوـ بيا مجرموف أذكياء
يمتمكوف ادوات المعرفة التقنية ،التي توجو لمنيؿ مف الحؽ في المعمومات وتطاؿ اعتداءاتيا
معطيات الكمبيوتر المخزونة والمعمومات المنقولة وفي مقدمتيا االنترنيت .وىذا يظير لنا
مدى خطورة ىذه الجرائـ فيي تطاؿ المجتمع وتمس الحياة الخاصة واألسرية لؤلفراد وتيدد
األمف واالستقرار وتشيع الرعب والفوضى في المجتمع ومف ىذه الجرائـ ما يأتي(ٔ)
أوال -االختراقات :وىي النفاذ الى مواقع وعقوؿ الحاسبات اآللية المحصنة امنيا والممنوعة
تقنياً.

ثانيا -صناعة ونشر الفيروسات :يقصد االضرار بأشخاص ومؤسسات سياسية واجتماعية

وثقافية واقتصادية.
ثالثا -انتحاؿ الشخصية  :وتعد مف جرائـ العصر الحديث والمتقنة في استخداـ ىوية
شخصية اخرى بطريقة غير قانونية وغير رسمية.
رابعا -المضايقة والمبلحقة :وتتمثؿ في االبتزاز والتيديد والوعيد عبر مسجات تستيدؼ إثارة
الرعب النفسي واالجتماعي بالضحية.
خامسا -اإلغراء واالستدراج  :وتتـ مف خبلؿ استدراج الضحية بإقامة عبلقات مصمحية
مضمونيا سحب الضحية الى تحقيؽ أغراض شخصية باستخداـ وسائؿ التقنية في تنفيذىا
والوصوؿ الييا بطريقة غير مكشوفة وغامضة.
سادسا -التشيير وتشويو السمعة :يقوـ المجرـ بنشر معمومات قد تكوف سرية او مظممة او
مغموطة عف ضحيتو  ،والذي قد يكوف فردا او جماعة او مجتمعاً او ديناً او مؤسسة تجارية
او سياسية.

سابعا -صناعة ونشر اإلباحية الجنسية  :تعد سيولة الوصوؿ الى مواقع اإلباحية والجنسية
مف أسيؿ المواقع في الوصوؿ الييا والتعرؼ عمى ما تعرضو مف صور وأفبلـ مغرية
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وبجميع األوقات وبتقنيات متعددة عبر البموتوث واالنترنيت وغيرىا مما سيؿ وصوليا الى
جميع افراد المجتمع العربي المحافظة.
ثامنا -النصب واالحتياؿ :يعد االنترنيت مف اىـ المواقع في عرض الخدمات التجارية
والصناعية واالقتصادية وبسيولة بدوف الخضوع لمرقابة والجودة النوعية في عممية العرض
والدعاية مما يشجع عمى النصب واالحتياؿ لبلفراد والمؤسسات والمجتمعات(ٕ)
دور األسرة في التبصير والحد مف الجرائـ التقنية الحديثة
األضرار االجتماعية لجرائـ التقنية الحديثة
اف مف ابرز االضرار االجتماعية لمبرامج االلكترونية والمعموماتية لمتقنية الحديثة ىو
تقميص لمعبلقات االجتماعية والتي أشارت الييا اغمب الدراسات الحديثةوالتي كاف ليا دور
في (ٖ)
تأثيرات مجتمعية واسرية:
يرى بعض الباحثيف في عمـ اإلجتماع  :إف تمؾ المواقع أثّرت سمباً عمى العبلقات األسرية،

اصؿ االجتماعي وعمى
َ
وساعدت عمى اتساع الفجوة بيف أفراد األسرة والتفكؾ فمواقع التو ُ
التقارب
رأسيا الػ”فيسبوؾ” أصبحت إدماناً ُيمثّؿ خطورة عمى األسرة العربية والعبلقات و ُ

يتميز بو المجتمعات العربية ،كونيا تتجو نحو “تفتيت الجميور” وتقميص
والدؼء الذي ّ
العبلقات الحقيقية لصالح العبلقات االفتراضية)ٗ(.
تتسبب في قطع
اصؿ االجتماعي تؤثر سمبياً عمى عبلقات الصداقات ،وقد ّ
إف مواقع التو ُ
المقربيف ،كما أنيا تؤدي إلى تضييع وقت كثير دوف استثماره في
العبلقات بيف األصدقاء ّ
لممستخدـ ،وزيادة
شيء ُمفيد ،باإلضافة إلى أنيا تؤثر عمى الحالة النفسية والمزاجية ُ
اإلحساس بالوحدة واالكتئاب ،باإلضافة إلى عدـ رغبة المستخدـ في االختبلط واالكتفاء
ومراقبة أصدقائو بدالً مف
التفاعؿ معيـ ،فضبلً
ُ
بمتابعة الحياة عبر الشبكات اإللكترونية ُ ،
عف التأثير عمى الترُابط األسري ،والشعور بالوحدة والعزلة االجتماعية واالكتئاب وعدـ الثقة

في النفس ،ىذا بجانب خطورة تمؾ المواقع وما تؤدي إليو مف إختبلط ثقافي ،وما ينتج عنو
مف رفض الشباب العربي لتقبؿ المنظومة القيمية العربية و الشرقية المحافظة و أُسس
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ومبادئ المجتمع العربي التي يفرضيا الديف والثقافة ،بسبب ما يتعرض لو الشباب مف أفكار
وقيـ غربية – قد تكوف متحررة أكثر مما يجب وتتيح لو كسر كثير مف القيود المجتمعية
والدينية واألخمقية -وما تُ ْحدثو تمؾ المواقع مف اىتزاز ثقة الشباب العربي في ُمجتمعو العربي
واإلسبلمي بماضيو وحاضره وتراثو ونظـ حكمو(٘).
لذايجب عودة نمط األسرة إلى البيت العربي ،وضرورة إيجاد وقت لمقاء بيف أفراد األسرة
التعانؽ ،حيث ترتقي األمـ ويرث األبناء عادات وتقاليد األجداد مف خبلؿ التربية
والتصافُح و ُ
اصؿ اإلنساني ال
والتنشئة االجتماعية واالحتكاؾ و ُ
التفاعؿ بيف ُمختمؼ األجياؿ ،فالتو ُ

اصؿ إلكتروني.
ُيضاىيو ّ
أي تو ُ
وكذلؾ يجب أف تتواصؿ الحكومات مع شباب دوليا وتتعرؼ عمى أفكارىـ وطموحات الجيؿ
الجديد المنفتح عمى أفكار جديدة تختمؼ في كثير مف أطرىا عف أفكار مجتمعاتيـ وتقودىـ
لمتمرد ورفض واقعيـ الذي يعيشوف فيو)ٙ(.
تاثيرات مواقع التواصؿ االجتماعي :
عرض مجموعة مف الباحثيف اإلجتماعييف تحمؿ أراء مختمفة حوؿ تأثير مواقع التواصؿ
اإلجتماعي وتؤكد عمى إيجابياتيا ومنيـ الدكتور صالح حزيف أستاذ عمـ النفس بجامعة عيف
التطور التكنولوجي وتأثيراتو
اصؿ االجتماعي تأتي في إطار
شمس الذي يرى أف مواقع التو ُ
ّ
عمى العبلقات االجتماعية وأف تمؾ المواقع أتاحت الفرصة لبلطبلع عمى الثقافات المختمفة
اصؿ بيف الشعوب واالختبلط الفكري ،والقوؿ بأنيا سبب التفكؾ األسري ىو نوع مف
والتو ُ
ساعدت قطاعات واسعة مف
الخمط ،وىي فرضية خاطئة مف األساس ،فالشبكات االجتماعية
َ

اصؿ المستمر والدائـ مع أبنائيـ
األسر التي بيا األب أو األـ مسافراف خارج الببلد عمى التو ُ
اصؿ االجتماعي أثّرت في الكثير
وتقميص الشعور بالغربة ،ويشير حزيف إلى أف مواقع التو ُ
التطور الفكري لفئة الشباب مف خبلؿ
وساعدت عمى
مف مجاالت الحياة كالثقافة والفنوف،
َ
ّ
وساىمت في
المتغيرات ،واذابة الحواجز بيف الشعوب،
التفاعؿ مع
َ
ّ
االختبلط مع اآلخر و ُ

زيادة ُمشاركة المرأة في األحداث والتعبير عف رأييا بحرية ،موضحاً أنو يمكف التغمّب عمى
اصؿ االجتماعي بتحويؿ ىذا العالـ االفتراضي إلى واقع كما حدث في
سمبيات مواقع التو ُ
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تحولت إلى واقع أسقط األنظمة
ثورات الربيع العربي ،حيث بدأت الثورة عمى “الفيسبوؾ” ثـ ّ
المستبدة)ٚ(.
مفيوـ شبكات التواصؿ االجتماعي :
لقد شيدت مواقع التواصؿ االجتماعي عمى االنترنيت انتشا ار واسعا خبلؿ السنوات األخيرة
وتعددت و تنوعت محاولة تقديـ العديد مف الخدمات وتحقيؽ مختمؼ اإلشباعات
لمستخدمييا ويأتي في مقدمتيا موقع فيسبوؾ ،تويتر ،يوتيوب ،واتس اب وغيرىا ،وتعددت
تعريفات مواقع التواصؿ االجتماعي ،وتختمؼ مف باحث إلى آخر ،حيث يعرفيا "باالس" «
 BALAS » 2006عمى" إنيا مواقع

تستخدـ لبناء مجتمعات افتراضية عمى شبكة

االنترنيت تمكف لؤلفراد أف يتصموا ببعضيـ البعض لمعديد مف األسباب المتنوعة")ٛ(.
مواقع شبكة التواصؿ االجتماعي :
مفيوـ "مواقع التواصؿ االجتماعي" مثير لمجدؿ ،نظ ار لتداخؿ اآلراء واالتجاىات في دراستو.
ع َكس ىذا المفيوـ ،التطور التقني الذي ط أر عمى استخداـ التكنولوجيا ،وأُطمػػؽ
عمى كؿ ما يمكف استخدامو مف قبؿ األفراد والجماعات عمى الشبكة العنكبوتية العمبلقة.
اإلعبلـ االجتماعي:

"وىو المحتوى اإلعبلمي الذي يتميز بالطابع الشخصي ،والمتنا َقؿ بيف طرفيف أحدىما ِ
مرسؿ
ِ
لممرسؿ ،وحرية التجاوب
واآلخر مستقبِؿ ،عبر وسيمة /شبكة اجتماعية ،مع حرية* الرسالة
معيا لممستقبِؿ" .االشتراكات الفكرية أو غيرىا وتوفر ىذه الخدمات ميزات مثؿ المحادثة
الفورية والتراسؿ العاـ والخاص ومشاركة الوسائط المتعددة مف صوت وصورة وفيديو
والممفات وقد استقطبت ىذه الخدمات مبلييف المستخدميف مف شتي ببلد العالـ
كما تعد مواقع التواصؿ االجتماعي منظومة مف الشبكات االلكترونية عبر االنترنيت تتيح
لممشترؾ فييا إنشاء موقع خاص فيو ومف ثـ ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماعي الكتروني مع
أعضاء آخريف لدييـ نفس االىتمامات أو جمعو مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية أو غير
ذلؾ  .وىو أيضا مصطمح يطمؽ عمى مجموعة مف المواقع عمى شبكة االنترنيت ظيرت مع
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الجيؿ الثاني "لمويب" ،الذي يتيح التواصؿ بيف األفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعيـ
حسب مجموعات اىتماـ أو شبكات انتماء (بمد ،جامعة ،شركة ،)...،كؿ ىذا يتـ عف طريؽ
خدمات التواصؿ المباشر مف إرساؿ الرسائؿ أو االطبلع عمى الممفات الشخصية لآلخريف
ومعرفة أخبارىـ ومعموماتيـ التي يتيحونيا لمعرض.
وتعتبر شبكات التواصؿ االجتماعي الفيس بوؾ  face bookوالتويتر TWITTER
وجوجؿ  GOOGLE PLUSE +وماي سيبس  MY SPACEوىاي فاي  HI5واليؼ
بورف  LIFE BOONولينكد اف  LINKED INوغيرىا مف أشير المواقع التي تقدـ
خدمات لممستخدميف

وىي المواقع التي تسمح بإنشاء صفحات خاصة باألشخاص

والتواصؿ مع أصدقائيـ ومعارفيـ ،ونعرؼ بعضا منو()ٜا
الفيسبوؾ face book :وىو موقع الكتروني لمتواصؿ االجتماعي ،أي أنو يتيح عبره
عزز مكانتو عبر أدوات
لؤلشخاص العادييف واالعتبارييف (كالشركات) أف يبرز نفسو وأف ي ّ
الموقع لمتواصؿ مع أشخاص آخريف ضمف نطاؽ ذلؾ الموقع أو عبر التواصؿ مع مواقع
تواصؿ أخرى ،وانشاء روابط تواصؿ مع اآلخريف.
التويتر TWITTERوىو إحدى شبكات التواصؿ االجتماعي التي انتشرت في السنوات
األخيرة ،ولعبت دو ار كبي ار في األحداث السياسية في العديد مف البمداف و خاصة الشرؽ
األوسط ،واخذ تويتر اسمو مف مصطمح "تويت" الذي يعني "التغريد" واتخذ مف العصفورة
رم از لو ،وىو خدمة مصغرة تسمح لممغرديف إرساؿ رسائؿ نصية قصيرة ال تتعدىٓٗٔ حرفا
لمرسالة الواحدة ،ويجوز لممرء أف يسمييا نصا  ،ويمكف لمف لديو حساب في موقع تويتر أف
يتبادؿ مع أصدقائو تمؾ التغريدات أو التويترات مف خبلؿ ظيورىا عمى صفحاتيـ الشخصية
أو في حالة دخوليـ عمى صفحة المستخدـ صاحب الرسالة ،وتتيح شبكة تويتر خدمة
التدويف المصغرة ،وامكانية والردود والتحديثات عبر البريد االلكتروني  ،كذلؾ أىـ األحداث
مف خبلؿ خدمة «  » RSSعبر الرسائؿ النصية « » SMS
اليوتيوب «  :» youtubeاختمفت اآلراء حوؿ موقع "يوتيوب" وما إذا كاف ىذا الموقع شبكة
اجتماعية أو ال ،حيث تميؿ بعض اآلراء إلى اعتباره موقع مشاركة الفيديو « video
 ،» sharing siteعير أف تصنيفو كنوع مف مواقع التواصؿ االجتماعي نظ ار الشتراكو
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معيا في عدة مف الخصائص جعمنا نتحدث عنو كأىـ ىذه المواقع نظ ار لؤلىمية الكبيرة التي
يقوـ بيا في
مجاؿ نشر الفيديوىات واستقباؿ التعميقات عمييا ونشرىا بشكؿ واسع.
أي أف اليوتيوب موقع الكتروني يسمح ويدعـ نشاط تحميؿ و تنزيؿ ومشاركة األفبلـ بشكؿ
عاـ ومجاني ،وىو يسمح بالتدرج في تحميؿ وعرض األفبلـ القصيرة مف أفبلـ عامة
يستطيع الجميع مشاىدتيا إلى أفبلـ خاصة يسمح فقط لمجموعة معينة بمشاىدتيا)ٔٓ(.
خصائص شبكات التواصؿ االجتماعي :
تشترؾ الشبكات االجتماعية في خصائص أساسية بينما تتمايز بعضيا عف البعض بمميزات
تفرضيا طبيعة الشبكة ومستخدمييا ومف أبرزىا:
الممفات الشخصية أو الصفحات الشخصية « :» profile page
ومف خبلؿ الممفات الشخصية يمكف التعرؼ عمى اسـ الشخص ،ومعرفة المعمومات
األساسية عنو كالجنس ،وتاريخ الميبلد ،واالىتمامات والصور الشخصية...باإلضافة إلى
غيرىا مف المعمومات ،ويعد الممؼ الشخصي بوابة الدخوؿ لعالـ الشخص ،فمف خبلؿ
الصفحة الرئيسية لمممؼ الشخصي يمكف مشاىدة نشاط الشخص مؤخرا ،ومعرفة مف ىـ
أصدقاءه وما ىي الصور الجديدة التي وضعيا...إلى غير ذلؾ مف النشاطات)ٔٔ(.
دوافع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي :
توجد عدة دوافع تجعؿ الفرد ينتقؿ مف العالـ الواقعي إلى العالـ االفتراضي وينشأ حسابا
واحدا لو عمى األقؿ في إحدى مواقع التواصؿ االجتماعي ،ومف بيف أىـ العوامؿ التي تدفع
بمختمؼ األفراد وخصوصا الشباب لبلشتراؾ في ىذه المواقع ما يمي(ٕٔ)
ٔ -المشاكؿ األسرية:
تشكؿ األسرة الدرع الواقي لمفرد حيث توفر لو األمف والحماية واالستقرار والمرجعية ،ولكف
في حالة افتقاد الفرد ليذه البيئة المتكاممة ينتج لديو نوع مف االضطراب االجتماعي الذي
يجعمو يبحث عف البديؿ لتعويض الحرماف الذي قد يظير مثبل في غياب دور الوالديف أو
أحدىما بسبب مشاغؿ الحياة أو التفكؾ األسري.
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ٕ -الفراغ:
يعد الفراغ الذي ينتج عف سوء إدارة الوقت أو حسف استغبللو بالشكؿ السميـ الذي يجعؿ
الفرد ال يحس بقيمتو ويبحث عف سبيؿ يشغؿ ىذا الوقت مف بينيا مواقع التواصؿ
االجتماعي حيث أف عدد التطبيقات البلمتناىية الذي تنتجو شبكة الفيسبوؾ مثبل
لمستخدمييا ومشاركة كؿ مجموعة أصدقاء بالصور والممفات الصوتية يجعؿ الفيسبوؾ
خاصة وشبكات التواصؿ االجتماعي عامة أحد الوسائؿ مؿء الفراغ وبالتالي يصبح كوسيمة
لمتسمية وتضييع الوقت عند البعض منيـ.
ٖ -البطالة:
تعد عف عممية االنقطاع وعدـ االندماج الميني الذي يؤدي لدعـ االندماج االجتماعي
والنفسي ومنو إلى اإلقصاء االجتماعي الذي ىو نتيجة تراكـ العوائؽ واالنقطاع التدريجي
لمعبلقات االجتماعية وىي مف أىـ المشاكؿ االجتماعية التي يعاني منيا الفرد والتي تدفعو
لخمؽ حموؿ لمخروج مف ىذه الوضعية التي يعيشيا حتى واف كانت ىذه الحموؿ افتراضية،
فيناؾ مف تجعؿ منو البطالة واستم ارريتيا شخصا ناقما عمى المجتمع الذي يعيش فيو
باعتباره لـ يوفر لو فرصة لمعمؿ والتعبير عف قدراتو وايديولوجياتو كربط عبلقات مع
أشخاص افتراضييف مف أجؿ االحتياؿ والنصب.
ٗ -الفضوؿ :
تشكؿ مواقع التواصؿ االجتماعي عالما افتراضيا مميئا باألفكار والتقنيات المتجددة التي
تستيوي الفرد لتجريبيا واستعماليا سواء في حياتو العممية أو العممية أو الشخصية ،فمواقع
التواصؿ االجتماعي تقوـ عمى فكرة الجذب واذا ما توفرت ثنائية الجذب وا والفضوؿ تحقؽ
األمر.
٘ -التعارؼ و تكويف الصداقات:
سيّمت مواقع التواصؿ االجتماعي تكويف الصداقات حيث تجمع ىذه الشبكات بيف
الصداقات الواقعية والصداقات االفتراضية فيي توفر فرصة لربط عبلقات مع أفراد مف نفس
المجتمع أو مف مجتمعات أخرى مختمفة بيف الجنسيف أو بيف أفراد الجنس الواحد.
 -ٙالتسويؽ أو البحث عف وظائؼ:
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في الواقع مواقع التواصؿ االجتماعي لـ تعد لمجرد التعارؼ بؿ أصبحت أداة تسويقية قوية
وفعالة لمغاية ألصحاب األعماؿ ،كونيا منخفضة التكاليؼ ،وتضمف سيولة االتصاؿ بيا
داخؿ و خارج مقر العمؿ ،باإلضافة إلى سيولة االنضماـ إلييا واالشتراؾ بيا.
كما تتمتع بقابمية التصميـ والتطوير ،وتصنيؼ المشتركيف حسب العمر والجنس
واالىتمامات واليوايات وسيولة ربط األعماؿ بالعمبلء وأيضا ربط أصحاب العمؿ بطالبي
-ٚالعمؿ وانتشار المعمومة واستثمارىا.
فتجربة التسويؽ عبر الشبكات تزيد مف التواصؿ مع المستيمكيف ومع الكفاءات كما أنيا
أصبحت مف بيف الوسائؿ لمبحث عف وظائؼ وفرص التطوير الوظيفي وتبادؿ الخبرات
والكفاءات كما ىو الحاؿ في شبكة لينكداف.
فمف خبلؿ عرض ألىـ العوامؿ التي تدفع باألفراد لئلقباؿ الكبير لبلشتراؾ في شبكات
التواصؿ االجتماعي نجد أف ىناؾ مف يستخدميا بدافع التعمـ وتوسيع المعارؼ والميا ارت
الشخصية والحياتية ،مناقشة قضايا المجتمع ،التعبير عف اآلراء بحرية والتنفس عف الذات
 ،...باإلضافة إلى مجموعة مف األسباب التي لـ يسعنا ذكرىا جميعا)ٖٔ(.
التأثيرات االيجابية و السمبية لمواقع التواصؿ االجتماعي :
اوال :التأثيرات االيجابية
ببل أدنى شؾ أف تكنولوجيا شبكات التواصؿ االجتماعي ومواقع التواصؿ أضفت بعدا
ايجابيا جديدا عمى حياة المبلييف مف البشر مف إحداثيا لتغييرات ثقافية واجتماعية وسياسية
واقتصادية في حياة مجتمعات بأكمميا ،ومف أىـ ىذه اآلثار االيجابية :
ٔػ نافذة مطمة عمى العالـ:
اذ وجد المبلييف مف أبناء الشعوب األجنبية والعربية بشكؿ خاص في الشبكات االجتماعية
نافذة حرة ليـ لبلطبلع عمى أفكار وثقافات العالـ بأسره .ػ فرصة لتعزيز الذات :فمف ال يممؾ
فرصة لخمؽ كياف مستقؿ في المجتمع يعبر بو عف ذاتو ،فإنو عند التسجيؿ بمواقع التواصؿ
االجتماعي وتعبئة البيانات الشخصية ،يصبح لؾ كياف مستقؿ وعمى الصعيد العالمي.
ٕػ أكثر انفتاحا عمى اآلخر :

29

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد التـاسـع
إف التواصؿ مع الغير ،سواء أكاف دلؾ الغير مختمؼ عنؾ في الديف و العقيدة والثقافة
والعادات والتقاليد ،والموف والمظير والميوؿ ،فإنؾ قد اكتسبت صديقا ذا ىوية مختمفة عنؾ
وقد يكوف بالغرفة التي بجانبؾ أو عمى بعد آالؼ األمياؿ في قارة أخرى.
ٖػ منبر لمرأي و الرأي اآلخر:
إف مف أىـ خصائص مواقع التواصؿ االجتماعي سيولة التعديؿ عمى صفحاتيا ،وكذلؾ
حرية إضافة المحتوى الذي يعبر عف فكرؾ ومعتقداتؾ ،والتي قد تتعارض مع الغير،
فالمجاؿ مفتوح أماـ حرية التعبير مما جعؿ مواقع التواصؿ االجتماعي أداة قوية لمتعبير عف
الميوؿ واالتجاىات والتوجيات الشخصية تجاه قضايا األمة المصيرية.
ٗػ التقميؿ مف صراع الحضارات:
فقد تعزز مواقع التواصؿ االجتماعي مف ظاىرة العولمة الثقافية ،ولكنيا في اآلف ذاتو
تعمؿ عمى جسر اليوة الثقافية والحضارية ،وذلؾ مف خبلؿ ثقافة التواصؿ المشتركة بيف
مستعممي تمؾ المواقع وكذلؾ تبياف وتوضيح اليموـ العربية لمغرب بدوف زيؼ اإلعبلـ ونفاؽ
السياسة ،مما يقضي في النياية عمى تقارب فكري عمى صعيد األشخاص فالجماعات
والدوؿ.
٘ػ تزيد مف تقارب العائمة الواحدة:
فاليوـ ومع تطور تكنولوجيا التواصؿ فإنو أصبح أيسر عمى العائبلت متابعة أخبار
بعضيـ البعض عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ،خاصة وأنيا أرخص مف نظيراتيا األخرى
مف وسائؿ االتصاؿ المختمفة.
ٙػ تقدـ فرصة رائعة إلعادة روابط الصداقة القديمة:
حيث بإمكانؾ مف خبلؿ ىذه المواقع أف تبحث عف أصدقاء الدراسة أو العمؿ ممف
اختفت أخبارىـ بسبب تباعد المسافات أو مشاغؿ الحياة ،وقد ساعدت ىذه المواقع في
بعض الحاالت عائبلت فقدت أبناءىا إما بسبب التبني أو االختطاؼ أو اليجرة ،فيتـ العثور
عمى األبناء)ٔٗ(.
ثانيا :التأثيرات السمبية:
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مثمما يوجد آثار ايجابية لمواقع التواصؿ االجتماعي فإنو ليا أثار سمبية أيضا فيي سبلح ذو
حديف ،ومف تمؾ اآلثار السمبية:
ٔػ يقمؿ مف ميارات التفاعؿ الشخصي:
فمع سيولة التواصؿ عبر ىذه المواقع فإف ذلؾ سيقمؿ مف زمف التفاعؿ عمى الصعيد
الشخصي لؤلفراد والجماعات المستخدمة ليذه المواقع ،وكما ىو معروؼ فإف ميارات
التواصؿ الشخصي تختمؼ عف ميارات التواصؿ االلكتروني ،ففي الحياة الطبيعية ال
تستطيع أف تخمؽ محادثة شخص ما فو ار وأف تمغيو مف دائرة تواصمؾ بكبسة.
ٕػ إضاعة الوقت:
حيث أنيا مع خدماتيا الترفييية التي توفرىا لممشتركيف ،قد تكوف جذابة جدا لدرجة تنسى
معيا الوقت.
ٖػ اإلدماف عمى مواقع التواصؿ:
إف استخداميا خاصة مف قبؿ ربات البيوت والمتقاعديف ،يجعمو-بسبب الفراغ -أحد
النشاطات الرئيسية في حياة الفرد اليومية ،وىو ما يجعؿ ترؾ ىذا النشاط أو استبدالو أم ار
صعبا لمغاية خاصة وأنيا تعد مثالية مف ناحية الترفيو لمؿء وقت الفراغ الطويؿ.
ٗػ قمة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لغير الترفيو مف قبؿ مجتمعاتنا العربية.
٘ػ ضياع اليوية الثقافية العربية واستبداليا باليوية العالمية لمواقع التواصؿ:
حيث أف العولمة الثقافية ىي مف اآلثار السمبية لمواقع التواصؿ االجتماعي بنظر
الكثيريف.
ٙػ انعداـ الخصوصية:
تواجو أغمبية المواقع االجتماعية مشكمة انعداـ الخصوصية مما تتسبب بالكثير مف
األضرار المعنوية والنفسية عمى الشباب وقد تصؿ في بعض األحياف ألضرار مادية ،فممؼ
المستخدـ عمى ىذه الشبكة يحتوي عمى جميع معموماتو الشخصية إضافة إلى ما يبثو مف
ىموـ ،ومشاكؿ قد تصؿ بسيولة إلى يد أشخاص قد يستغمونيا بغرض اإلساءة والتشيير.
ٚػ الصداقات قد تكوف مبالغا فييا أو طاغية في بعض األحياف:
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فجميع األشخاص الذيف تعرفيـ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي نضيفيـ كأصدقاء وىو
لقب غير دقيؽ ،ألف الصداقة تتشكؿ مع الزمف وليس فورا ،ففيو نوع مف النفاؽ.
ٛػ انتحاؿ الشخصيات:
تبقى مجيولة المصدر الحقيقي خمؼ مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي دافعا أحيانا
إلى مستخدمييا في االبتزاز وانتحاؿ الشخصية ونشر المعمومات المضممة وتشويو السمعة،
أو في الجريمة كالدعارة أو السرقة أو االختطاؼ.
ٜػ تراجع استخداـ المغة العربية الفصحى لصالح العامية:
أضحى استخداـ مزيج مف الحروؼ واألرقاـ البلتينية بدؿ الحروؼ العربية الفصحى
خاصة عمى شبكات التعارؼ والمحادثة فتحولت حروؼ المغة العربية إلى رموز وأرقاـ باتت
الحاء " "ٚوالعيف "ٖ" وىذا ما أكدتو دراسة عمي صبلح محمود بعنواف "ثقافة الشباب
العربي(٘ٔ)
النتائج :
عمى ضوء ما تـ عرضة فقد توصؿ الى النتائج االتية :
 -1اف مواقع التواصؿ االجتماعي وسائؿ يستخدميا مف يشاء ،لنشر األخبار واآلراء بشكؿ
مكتوب أو مسموع أو مرئي" ،متعدد الوسائط.
ٕ-اف استخدـ الشباب شبكات التواصؿ اإلجتماعي لمدردشة ولتفريغ الشحف العاطفية ،ومف
ثـ أصبح الشباب يتبادلوف وجيات النظر الثقافية واألدبية والسياسية.
تعد مواقع التواصؿ االجتماعي إعبلماً بديبلً :ويقصد بو "الموقع الذي يمارس فيو النقد".
ّ -2
ٗ -ال تمثؿ مواقع التواصؿ االجتماعي العامؿ األساس لمتغيير في المجتمع ،لكنيا اصبحت
عامؿ ميـ في تييئة متطمبات التغيير عف طريؽ تكويف الوعي.
٘ -اصبحت تتشكؿ بفضؿ شبكة اإلنترنت فضاءات تواصمية عدة ىي بمثابة أمكنة
إفتراضية ،واف مف بيف مزاياىا نياية فوبيا المكاف.
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التمرد عمى الخجؿ واالنطواء وانتياء
لمتمرد والثورة – بداية مف ّ
ّ -ٙأنيا فضاءات مفتوحة ّ
السياسية.
بالثورة عمى األنظمة
ّ
 -ٚيكمف النظر لمتغير االجتماعي برؤية "حتمية" التحوؿ في ثبلثة مسارات .أوليما ،ما
يعرؼ "بالحتمية التقنية" ،وثانييما ،ما يعرؼ "بالحتمية االجتماعية" ،ثـ الحتمية المعموماتية.
 -ٛاف المستخدميف يسعوف أكثر لكسب رأسماؿ رمزي مف وراء إنخراطيـ في ىذا اإلعبلـ
أكثر مف إنخراطيـ في تحقيؽ رأسماؿ مادي ،ويمكف أف تزدىر فيو مبادرات المجتمع
المدني.
 -ٜيفتقر اإلعبلـ الجديد الى الوضوح ،بالنسبة الى مجالو ومداه ،وقد يعني ىذا اف اشكاؿ
اإلعبلـ الجديد تعكس عمـ الشؾ ،والنسبية ،والفوضى األوصاؼ المشتركة لمثقافة المعاصرة.
ٓٔ -تتشكؿ االجندة اإلعبلمية لمواقع التواصؿ االجتماعي ،عف طريؽ األحداث البارزة
التي تفرض نفسيا.
ٔٔ -اف التغيير السياسي الحقيقي لـ يولد في االنترنت ،بؿ تولد في الشارع ،وجاء االعبلـ
الجديد مكمبل لو.
ٕٔ -إف تخمؼ الديمقراطية وممارستيا في الوطف العربي يعود إلى تخمؼ في فيـ أوعية
الديمقراطية ووسائطيا في الفكر ،ويؤدي ىذا إلى نبذ انتشار الفكر وشيوعو وتداولو ألف
التداوؿ عمى السمطة ما ىو إال تداوؿ عمى أفكار وتصورات ومناىج.
التوصيات :
في ضوء نتائج البحث نوصي باالتي :
ٔ.

توعيةالشباب واالطفاؿ والمراىقيف بأىمية شبكة اإلنترنت باعتبارىا إحدى مستجدات

التكنولوجيا ،وخاصة التعميمية منيا في الحصوؿ عمى المعمومات العممية المتنوعة ،مف
خبلؿ توزيع النشرات العممية ،وعقد الندوات والمقاءات.
ٕ.

عمؿ دورات تدريبية وورشات عمؿ مكثفة تعريفية بشبكة اإلنترنت لتدريب الشباب

واالطفاؿ والمراىقيف عمى االستخداـ المفيد ليا ،مف خبلؿ تدريبيـ عمى كيفية انتقاء
المعمومات واختيار المناسب منيا في البحوث والدراسات العممية ،التي تخدـ مسيرتيـ
العممية.
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ٖ.

إصدار نشرة إعبلمية إرشادية مف قبؿ الجية المختصة داخؿ الجامعة ،توزع داخؿ

المختبرات الحاسوبية التي تتوافر فييا شبكة اإلنترنت ،توضح طريقة استخداـ اإلنترنت
بالشكؿ األنسب ،وتحدد ساعات االستخداـ ليا.
ٗ.

أىمية إجراء دراسات مستقبمية شاممة لفئات عمرية متعددة ،نظ اًر النتشار استخداـ

شبكة اإلنترنت وتأثيراتيا المباشرة في الحياة االجتماعية لؤلفراد ،حيث ال زالت الدراسات في
ىذا الموضوع محدودة جداً ،وخاصة مف المنظور االجتماعي ،لمحد مف اآلثار السمبية ليذه

التقنية ،واالستفادة مف اآلثار اإليجابية ليا.
٘.

إجراء دراسات لتتبع مدى انتشار ىذه التقنية ،وتحديد أكثر فئات المجتمع تأث اًر بيا،

وأوجو التأثير.

 -ٙالعمؿ عمي تفعيؿ وحدة اإلرشاد النفسي واألكاديمي في الجامعة إلرشاد الطمبة
وتوجييييـ لبلستخداـ األمثؿ لشبكات التواصؿ االجتماعي ومواجية األزمات النفسية
واألكاديمية لشباب الجامعة لتقديـ مساعدة مستمرة ليـ لمساعدتيـ في خفض مستوي الشعور
بالوحدة النفسية لدبييـ وميارات التواصؿ
 -ٚضرورة اىتماـ المرشديف االكاديميف بالتوعية باآلثار االيجابية والسمبية لمواقع التواصؿ
االجتماعي إجراء المزيد مف الدراسات التي تمقي الضوء عمي خطورة مواقع التوصؿ
االجتماعي مف حيث إدماف االنترنت إعراضو وأسبابو وطرؽ عبلجو وتأثيره عمي بناء
الشخصية

قائمة المصادر :
ٔ -جيتس ،بيؿ (ٜٜٔٛـ)" .المعموماتية بعد اإلنترنت ،طريؽ المستقبؿ" .ترجمة
عبدالسبلـ رضواف ،عالـ المعرفة ،الكويت ،عدد ٖٖٔ.
ٕ -حداد ،جيياف (ٕٕٓٓـ) .المقاىي االلكترونية ودورىا في التحوؿ الثقافي في مدينة إربد
 :دراسة انثروبولوجية .جامعة اليرموؾ ،رسالة ماجستير غير منشورة .
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ٖ-الخميفي ،محمد بف صالح (ٕٕٓٓـ)" .تأثير اإلنترنت في المجتمع :دراسة ميدانية" ،عالـ
الكتب ،المجمدٕٕ ،العدداف ٘ و.ٙ
ٗ-ساري ،حممي (ٕ٘ٓٓـ) .ثقافة اإلنترنت دراسة في التواصؿ االجتماعي .دار مجدالوي
لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
٘ -السنوي ،معتصـ زكيٕٓٓ٘( .ـ)" .الشاشة الصغيرة وأثرىا في سموكيات األطفاؿ".
مجمة التربية ،العددٗ٘ٔ ،السنة الرابعة والثبلثوف ،المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة
والعموـ ،قطر.
-ٙالشامي ،عبدالرحمفٕٓٓٗ( .ـ)" .استخداـ الشباب الجامعي اليمني لبلنترنت:دراسة
مسحية" .المجمة العربية لمعموـ اإلنسانية،جامعة الكويت ،العدد ،ٕٕ/ٛٛص ٘٘ٔ.ٕٓٛ-
-ٚجرار  ،ليمى أحمد .)ٕٓٔٔ( .المشاركة بموقع الفيس بوؾ وعبلقتو باتجاىات طمبة
الجامعات األردنية نحو العبلقات األسرية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية األعبلـ ،
جامعة الشرؽ األوسط  ،عماف.
-ٛحجاب  ،محمد منير ( ٕٓٔٓ) .نظريات االتصاؿ .دار الفجر لمنشر والتوزيع  ،القاىرة.
ىمت .)ٕٓٔٓ( .دراسات في نظريات األعبلـ ،ط ٔ ( القاىرة  :مصر العربية
 -ٜحسف َ ،
لمنشر والتوزيع ).
ٓٔ-الحفني ،عبد المنعـ ( :)ٜٔٚٛموسوعة عمـ النفس والتحميؿ النفسي ،الطبعة األولى،
الجزء األوؿ ,القاىرة ،مكتبة المد بولي.
ٔٔ-الحمصي ،روال .)ٕٓٓٛ( ،إدماف اإلنترنت عند الشباب وعبلقتو بميارات االتصاالت
االجتماعي دراسة ميدانية عمى عينة مف طبلب جامعة دمشؽ ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة دمشؽ.
ٕٔ-الدسوقي ،مجدئٜٜٛ( .ـ) .مقياس الشعور بالوحدة النفسية .مكتبة األنجمو المصرية
 :القاىرة  ،مصر.
ٖٔ -راضي ،زاىر (ٖٕٓٓ)  :استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في العالـ العربي.
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ٗٔ-الساري  ،حممي خضر .)ٕٜٓٓ( .ثقافة اإلنترنت...دراسة التواصؿ االجتماعي.
منشورات و ازرة الثقافة  ،عماف  ،األردف.
٘ٔ-الشرايري  ،محمد .)ٕٜٓٓ( .األفكار البلعقبلنية والشعور بالوحدة النفسية والعبلقة
بينيما لدى عينة مختارة مف طمبة جامعة اليرموؾ .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
اليرموؾ.
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