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  الفصل األول

  :المقدمة

، وتقنیـة المعلومـات،  شهد القرن التاسع عشر مجموعة من التغیرات المتسارعة في مجـال االتـصال

، الـذي أدى بـدورة إلـى التوسـع فـي التـصنیع، وذلك اسـتجابة لـبعض المـشكالت الناتجـة عـن الثـورة الـصناعیة

وســریعة لتبــادل ، فبــرزت الحاجــة الكتــشاف أســالیب جدیــدة، دممــا نــتج عنــه فــتح أســواق جدیــدة خــارج الحــدو 

إذ أصـبحت األسـالیب التقلیدیـة أبـرز مظـاهر التقنیـة المتمثلـة فـي االنـدماج الـذي حـدث ، المعلومات التجاریة

ــــین ظــــاهرتي ثــــورة االتــــصال ــــدفق المعلومــــات، ب ــــذي جعــــل العــــالم كقریــــة كونیــــة صــــغیرة، ت تنتقــــل فیهــــا ، ال

  .رجاء الكرة األرضیة في أجزاء من الثانیةالمعلومات إلى جمیع أ

والــذي بــدوره ، والــسیاسیة،  وانعكـس هــذا التطــور علــى جمیـع جوانــب الحیــاة االجتماعیــة االقتـصادیة

فتحولــت المجتمعــات إلــى مجتمعــات معلوماتیــة تعتمــد كلیــًا علــى تنــامي ، غیــر نمــط وأســلوب تفكیــر اإلنــسان

 أن یتـــیح فرصـــة االرتبـــاط بكافـــة ،االتـــصالمجـــال فـــي لكبیـــر االتطـــور هـــذا اســـتطاع ف، تقنیـــات المعلومـــات

 مظـاهر تكنولوجیـا االتـصال أكثـرمـن بـین وتعتبر مواقع التواصـل االجتمـاعي   ،مجاالت األنشطة اإلنسانیة

  . ورئیسًا في الحیاة الیومیة لألفرادأصبحت جزءا مهماً إذ ، الحدیثة تجلیا

علـى شـبكة اإلنترنـت لمـا تمتلكـه ذات انتـشار واسـع وتعتبر مواقع التواصل اإللكترونیة 

ممــا شــجع متــصفحي اإلنترنــت مــن ، تمیزهــا عــن المواقــع اإللكترونیــة األخــرى، مــن خــصائص

 التـأثیر الـسلبي والمباشـر ،كافة أنحاء العالم على اإلقبال المتزایـد علیهـا بـالرغم مـن االنتقـادات

ك مــن یــرى فیهــا وســیلة مهمــة للتنــامي لكــن فــي المقابــل هنــا، علــى المجتمــع األســري وتفككــه
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إضـافة لـدورها ، واإلطالع والتعـرف علـى ثقافـات الـشعوب المختلفـة، وااللتحام بین المجتمعات

  )١٢: ٢٠١٣:الشهري.(الفاعل والمتمیز كوسیلة اتصال

 حــد إلــىنجحــت إذ  ،         حیــث أدت مواقــع إلــى التواصــل االجتمــاعي إلــى التغیــر فــي طبیعــة التواصــل

 ونقل همومهم ومشاكلهم مـن خـالل بنـاء عالقـات اجتماعیـة ، في فتح فرص جدیدة أمام األفراد للتفاعلكبیر

الحیویـــة الـــسائدة فـــي االجتماعیـــة هـــدد العالقـــات ت تأصـــبحكمـــا أنهـــا ، افتراضــیة تنتهـــي عنـــد حـــدود الـــشاشة

 ،ة وتماســكهاشكل خطــورة علــى متانــة العالقــات األســریإذ أصــبحت تــ ، عامــة وفــي األســرة خاصــةالمجتمــع

، فظهـرت العالقـات االفتراضـیة والهویـة  الحیـاة االجتماعیـةتـأثیرات أخـرى علـى مختلـف مـستویاتباإلضافة ل

طبیعــة فــي  وبالتــالي للتــأثیر بــشكل كبیــر ،التــي تــسعى لمحاكــاة الواقـع" االفتراضــیات"االفتراضـیة وغیرهــا مــن 

  )٢ :٢٠١٢، نومار( .بط أفراد المجتمع ببعضهم اللحمة التي تر  تشكل التي كانت دائما،العالقات السائدة

 ، مجتمــع تقنــيإلــىلتحــول فالتوجــه واضــح ل، عــن هــذه الثــورةلــیس معــزوًال فــي هــذا المجــال واألردن  

ام فــي ن المزایــا التــي تقــدمها تقنیــة االتــصال بــشكل خــاص والتقنیــة الحدیثــة بــشكل عــ یقــوم علــى االســتفادة م

ــرض علــى الجمیــعجمیــع المیــادین؛ وحتــى ال تجــد نفــسها فــي عزلــة عــن ،  لمواكبــة عــصر المعلومــات الــذي فُ

، والـــــواتس آب، ن أشـــــهرها الفیـــــسبوكوتعـــــد مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي عبـــــر اإلنترنـــــت ومـــــ، بقیــــة العـــــالم

ورغــم أن هــذه المواقــع أنــشئت فــي ، هــا شــعبیةأكثر واالنــستجرام مــن أحــدث منتجــات تكنولوجیــا االتــصاالت و 

  )١١: ٢٠١٣:الشهري.(ساس للتواصل االجتماعي بین األفراداأل

وتــضمن مــشكلة ، تنـاول الفــصل األول مــدخل إلـى الدراســة،  تكونـت هــذه الدراســة مـن أربعــة فــصول

باإلضــافة ، ونظریـات الدراسـة، وتنـاول الفــصل الثـاني مفـاهیم الدراســة، وتــساؤالت الدراسـة، وأهمیتهـا، الدراسـة

واألســـالیب اإلحـــصائیة ، ن تنـــاول الفـــصل الثالـــث اإلجـــراءات المنهجیـــة للدراســـةفـــي حـــی، للدراســـات الـــسابقة
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باإلضــــافة ألهـــم التوصــــیات التــــي ، وفــــي الفـــصل الرابــــع تـــم عــــرض نتـــائج الدراســــة ومناقـــشتها، المـــستخدمة

  .توصلت إلیها الدراسة

  :  العلمیة والعملیة للدراسةاألهمیة

والتي أثارت ، هذه الدراسة في أنها تتناول وسیلة مهمة من وسائل االتصال الحدیثةتكمن أهمیة 

 كإحدى وسائل ،مواقع التواصل االجتماعيكما أنها من الدراسات الحدیثة ل، جدًال واسعًا بین المهتمین

أثیراتها واتسع نطاق ت،  األخیرة بشكل واضحتي تزاید عدد مستخدمیها في الفترةالتكنولوجیا الحدیثة ال

 االجتماعي للتحقق من العالقة بین ظاهرة استخدام شبكات التواصل ، المباشرة في ثقافة األفراد واتجاهاتهم

  .في العالقات االجتماعیة لدى األسرة وأثرها ،اإللكترونیة

وهي ، وحجر األساس في بناء المجتمع،         وتكمن أهمیتها أیضًا في أن األسرة تعتبر اللبنة األساسیة

وتعد العالقات األسریة بین أفراد األسرة من أهم العوامل لنجاح ، وثقافي یحتضن األبناء، أول وعاء تربوي

والتي تعد محاولة ، من هنا جاءت أهمیة الدراسة، وقیامها بوظائفها على أكمل وجه، الحیاة األسریة

تخدامها بما یضمن سالمة وحسن اس، لمساعدة األسرة في االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي

إضافة إلى توعیة األسرة بالطریقة المثلى للتعامل مع هذه الوسائل التي تعتبر حدیثة ، العالقات بین أفرادها

واالستفادة من تجارب المجتمعات السابقة في هذا المجال؛ لكي ، والمجتمع األردني ككل، على األسرة

كما أنها تساهم برفع الرصید ، خدام مواقع التواصل االجتماعيتتجنب اآلثار السلبیة الناتجة عن إساءة است

  .                     وسد ثغرة مهمة بالمكتبة العربیة بسبب محدودیة الدراسات في هذا المجال، والعلمي، المعرفي
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    : مشكلة الدراسة

وهـي بیئـة ، ذي یحتـضن األبنـاءوالوعاء التربوي والثقافي ال، تشكل األسرة النواة األولى في المجتمع         

،  الحدیثـــةزو وســـائل التواصـــل االجتمـــاعيبعـــد غـــكثیـــرًا  تغیـــر  قـــد حـــال األســـرة اآلنَّ أال أن، الطفـــل األولـــى

تاحتهـــا للـــربط بـــین ، لتواصـــل االجتمـــاعيا وفعالیتهـــا فـــي، وشـــهرتها الواســـعة، بـــالرغم مـــن أهمیتهـــا الكبیـــرة ٕ وا

ة بعــضهم الــبعض أال أنهــا قلبــت حــال ص والمجتمعــات المختلفــ والتواصــل بــین األشــخا،واألصــدقاء، الــزمالء

، هـــاروحویـــدمر ،  إذ أصـــبحت هـــذه المواقـــع تـــشكل خطـــرًا یهـــدد العالقـــات األســـریة، رأســـا علـــى عقـــباألســـرة

والعالقـة بــین ، واآلبـاء واألبنـاء، مــزق أواصـر العالقـات بـین الــزوجینوی، ویـدمر جـسور التواصـل االجتمـاعي

من هنا جاءت مشكلة الدراسة في التعرف على األثر الـذي أحدثتـه مواقـع التواصـل ، األبناء بعضهم البعض

والتعــرف علــى ، وبــین اآلبــاء واألبنــاء، والعالقــة بــین األبنــاء أنفــسهم، االجتمــاعي فــي العالقــة بــین الــزوجین

  .ثار السلبیة واالیجابیة لهااآل

  :أسئلة الدراسة

  ما األثر الذي أحدثته مواقع التواصل االجتماعي في األسرة ؟. ١

  العالقة بین الزوجین ؟في  هل تؤثر -

  العالقة بین األبناء أنفسهم؟في  هل تؤثر -

  العالقة بین الوالدین واألبناء ؟في  هل تؤثر -

   ؟ على العالقات األسریةما هي األسباب التي تدفع األفراد الستخدام مواقع التواصل االجتماعي. ٢

  ؟ على العالقات األسریةة الستخدام مواقع التواصل االجتماعيما هي اآلثار اإلیجابیة والسلبی. ٣
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  :أهداف الدراسة 

  .األسرة التعرف على األثر الذي أحدثته مواقع التواصل االجتماعي في - ١

  .العالقة بین الزوجین بعضهم البعضأثرها في   التعرف على -

  . التعرف على أثرها في العالقة بین األبناء أنفسهم-

  .  التعرف على أثرها في العالقة بین الوالدین واألبناء-

  . التعرف على األسباب التي تدفع األفراد الستخدام مواقع التواصل االجتماعي- ٢

  .اآلثار اإلیجابیة والسلیبة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي التعرف على - ٣
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  :مجاالت الدراسة

  :المجال المكاني

حیثُ حرصت الدراسة على  ،مدینة اربدمختارة من أحیاء أحیاء         المجال المكاني لهذه الدراسة هو 

.                            أن تكون األحیاء من كافة مناطق اربد؛ لتكون العینة ممثلة لمجتمع الدراسة  

  :المجال البشري

المستخدمة فرد من أفراد األسر ) ٢٩٧(والبالغ عددهم ، المقیمة في مدینة اربد عینة من األسر        

وتم االعتماد على المعلومات المقدمة من أفراد األسر المستخدمین لمواقع  ،لمواقع التواصل االجتماعي

           .التواصل االجتماعي

  :المجال الزمني

بدأت الدراسة من الفصل الدراسي األول للعام ،         استغرقت هذه الدراسة ثالثة فصول دراسیة

  .٢٠١٦/٢٠١٧وحتى الفصل الصیفي للعام الدراسي ، ٢٠١٧/ ٢٠١٦الدراسي 

أي ، ٢/٥/٢٠١٧ وحتى ٧/٤/٢٠١٧        وتم توزیع االستبیان لغایات هذه الدراسة خالل الفترة ما بین 

  .یوم) ٢٥(خالل 
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