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  أحدثــت التطــورات التكنولوجيــة احلديثــة يف منتصــف عقــد التســعينيات 
مــن القــرن املاضــي نقلــة نوعيــة  وثــورة حقيقيــة يف عــامل االتصــال، وتُعتــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي هــى األكثــر انتشــاراً علــى شــبكة اإلنرتنــت، ملــا متتلكــه مــن 
خصائص,ومســات متيٌزهــا عــن املواقــع اإللكرتونيــة، ممــا شــجع متصفحــي اإلنرتنــت 
مــن كافــة أحنــاء العــامل علــى اإلقبــال املتزايــد عليهــا، وتعــددت هــذه املواقــع واســتأثرت 

جبمهــور واســع مــن املتلقــن.
   وقــد أحدثــت مواقــع التواصــل االجتماعــي طفــرة نوعيــة ليــس فقــط يف جمــال 
االتصــال بــن األفــراد  واجلماعــات، ولكــن أيًضــا يف نتائــج وأتثــرات هــذا االتصــال 
ســواء على املســتوى السياســي أو االجتماعي أو الثقايف أو االقتصادي، 

وســواء كانــت أتثــرات معرفيــة أو نفســية وجدانيــة أو ســلوكية.
ــة  ــر صــادر عــن موقــع we are social  بداي    وقــد كشــف تقري
عــام 2018، أن أكثــر مــن نصــف أعــداد ســكان العــامل اآلن مرتبــط 
بلــغ عــدد مســتخدمي اإلنرتنــت يف عــام  العنكبوتيــة، حيــث  ابلشــبكة 
2018 حــوايل 4.021 مليــار، بــزايدة تبلــغ ٪7 ســنواي ، وأن عــدد 
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي يف نفــس العــام أصبــح 3.196 
مليــار ، أي بــزايدة ٪13 ســنواي ، وأن 9 مــن أصــل 10 مــن هــؤالء 
املســتخدمن يدخلــون إىل هــذه املواقــع مــن خــال أجهــزة اهلاتــف احملمــول 

) أخــر احصائيــات العــامل الرقمــي (.

االتجاهات الحديثة في بحوث استخدامات مواقع 
التواصل االجتماعي وتأثيراتها النفسية واالجتماعية

عالم –  يون – لكية الإ ذاعة والتليفز أستاذ بقمس الإ

عالم وتكنولوجيا  جامعة القاهرة، ومعيدة لكية الإ

التصال / جامعة السويس

أ.د. وسام نرص

مقدمة:
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وتؤكــد هــذه األرقــام واإلحصائيــات أن مواقــع التواصــل االجتماعــي أصبحــت مكــون 
أساســي مــن مكــوانت احليــاة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة والتعليميــة 
لألفــراد واجملتمعــات، وهــو األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إىل اتســاع جمــال أتثرياهتــا يف خمتلــف 

اجملــاالت وعلــى خمتلــف مســتوايت وأمنــاط التأثــري.
  وأتيت التأثــريات االجتماعيــة والنفســية أبمناطهــا الفرعيــة ومســتوايهتا املختلفــة يف مقدمــة 
األفــراد  حتــرك  الــي  الدوافــع  نوعيــة  مــع  توافًقــا  التواصــل  مواقــع  حتدثهــا  الــي  التأثــريات 
الســتخدامها، وهــو اجملــال الــذي اجتــذب العديــد مــن الباحثــن علــى املســتوى العــريب 

والــدويل لدراســته للوقــوف علــى نوعيــة هــذه التأثــريات واجتاههــا ســلًبا وإجيــاًب. 
  ويف هذا اإلطار، تستعرض الباحثة خالل الصفحات التالية االجتاهات العلمية احلديثة 

يف حبوث استخدامات مواقع التواصل االجتماعي وأتثرياهتا النفسية واالجتماعية.

أهداف العرض التحليلي:
1- رصــد الدراســات العلميــة الــي تناولــت اســتخدامات مواقــع التواصــل االجتماعــي 
وأتثرياهتــا النفســية واالجتماعيــة أببعادهــا وأمناطهــا املختلفــة وذلــك خــالل الفــرة مــن عــام 

2014- 2019، يف املــدارس العربيــة واألوروبيــة واألمريكيــة واألســيوية.
2- الوقــوف علــى املوضوعــات واجملــاالت البحثيــة الــي تناولتهــا هــذه الدراســات عينــة 

التحليــل.
3- رصــد األطــر النظريــة واملنهجيــة واســتعراض اإلســهامات املعرفيــة والنظريــة واملنهجيــة 

للدراســات عينــة التحليــل.
4- تقــدمي رؤيــة نقديــة مقارنــة بــن املــدارس األربــع فيمــا يتعلــق بجملــاالت البحثيــة واألطــر 
النظريــة واملنهجيــة لبحــوث اســتخدامات مواقــع التواصــل االجتماعــي وأتثرياهتــا النفســية 

واالجتماعيــة أببعادهــا وأمناطهــا املختلفــة.
5- تقدمي رؤية مســتقبلية ووضع خطة حبثية لتطوير حبوث اســتخدامات مواقع التواصل 

االجتماعي وأتثرياهتا النفسية واالجتماعية. 

منهجية العرض التحليلي :  
  ينــدرج هــذا العــرض التحليلــي حتــت الدراســات الوصفيــة، واعتمــد علــى املنهــج الوصفــي 
 Second Analysis التحليلي  بستخدام أسلوب حتليل البياانت من املستوى الثاين
، وطبقــت الدراســة علــى البحــوث العربيــة واألجنبيــة يف جمــال اســتخدامات مواقــع التواصــل 

االجتماعــي وأتثرياهتــا النفســية واالجتماعيــة يف الفــرة مــن 2014- 2019.
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   واعتمــد العــرض علــى التحليــل الكيفــي هلــذه الدراســات للوقــوف علــى املوضوعــات 
واجملــاالت البحثيــة الــي تناولتهــا، مــع رصــد األطــر النظريــة واملنهجيــة هلــا هبــدف تقــدمي 
رؤيــة نقديــة مقارنــة بــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة وصــواُل لطــرح رؤيــة مســتقبلية ووضــع 
خطــة حبثيــة لتطويــر حبــوث اســتخدامات مواقــع التواصــل االجتماعــي وأتثرياهتــا النفســية 

واالجتماعيــة.

 جمتمع وعينة العرض التحليلي:
    يتمثــل جمتمــع العــرض التحليلــي يف مجيــع الدراســات العربيــة واألجنبيــة الــي تناولــت 
ومتثلــت  االجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  النفســية واالجتماعيــة الســتخدامات  التأثــريات 
العينــة يف الدراســات الــي أجريــت خــالل الفــرة مــن عــام 2014-2019 بســتخدام 
أســلوب احلصــر الشــامل املتــاح هلــذه الدراســات يف املكتبــة العربيــة واألجنبيــة بســتخدام 
أســلويب البحــث التقليــدي يف املكتبــات والبحــث اإللكــروين مــن خــالل حمــركات البحــث 
علــى شــبكة االنرنــت وقواعــد البيــاانت العربيــة واألجنبيــة، مــع اســتثناء رســائل املاجســتري.

  وقــد بلــغ إمجــايل البحــوث عينــة التحليــل ) 127( حبثُــا، متثلــت البحــوث العربيــة ب 
)58( حبــث، والبحــوث األجنبيــة )69( حبثًــا، وذلــك يف الفــرة مــن 2019-2014.

ومتثلت أدوات البحث التقليدية يف:
مكتبــة كليــة اإلعــالم/ جامعــة القاهــرة مبــا تتضمنــه مــن رســائل دكتــوراه ودورايت علميــة 	 

حمكمــة صــادرة عــن الكليــة وأقســامها الثالثــة.
املكتبة املركزية/ جامعة القاهرة مبا تتضمنه من رســائل دكتوراه يف ختصصات اإلعالم 	 

وعلم النفس واالجتماع.
مكتبة كلية اآلداب/ جامعة عن مشس مبا تتضمنه من رسائل دكتوراه يف ختصصات 	 

اإلعالم وعلم النفس واالجتماع.

ومتثلت قواعد البياانت اإللكرتونية العربية يف:
 	EKB »قاعدة بياانت »بنك املعرفة املصري
قاعدة بياانت »دار املنظومة«. 	 
قاعدة بياانت »معرفة«.	 
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ومتثلت قواعد البياانت اإللكرتونية األجنبية يف:
 -Ebesco                                                     -Sage publication
 -Proquest                                                      - Science direct
-Google scholar                                            Research gate

   **وســيتم خــالل هــذا القســم اســتعراض االجتاهــات احلديثــة يف حبــوث اســتخدامات 
ثالثــة  خــالل  مــن  واالجتماعيــة،  النفســية  وأتثرياهتــا  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
حمــاور رئيســية، يســتعرض احملــور األول منهــا الدراســات املرتبطــة بســتخدامات مواقــع 
التواصــل االجتماعــي وأتثرياهتــا النفســية، بينمــا يتنــاول احملــور الثــاين الدراســات املرتبطــة 
بســتخدامات مواقــع التواصــل االجتماعــي وأتثرياهتــا االجتماعيــة، وخيتــص احملــور الثالــث 
مبناقشــة نتائــج العــرض التحليلــي مــن حاملوضوعــات والقضــااي البحثيــة املطروحــة، واألطــر 
النظريــة واملنهجيــة الــي مت االســتعانة هبــا، فضــاًل عــن اإلســهامات املعرفيــة والتطبيقيــة الــي 

قدمتهــا هــذه الدراســات.

االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ابســتخدامات  املرتبطــة  الدراســات  األول:  احملــور 
النفســية وأتثراهتــا 

وأفــكار  أوقــات  علــى  بشــكل كبــري  تســيطر  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع    أصبحــت 
األفــراد الذيــن يقضــون أغلــب أوقاهتــم يف اســتخدامها، األمــر الــذي نتــج عنــه الكثــري 
مــن التأثــريات علــى الصحــة النفســية ملســتخدميها، وإن تفوقــت التأثــريات الســلبية علــى 
اإلجبابيــة وفــق مــا توصلــت إليــه معظــم الدراســات العربيــة واألجنبيــة الــي أجريــت يف هــذا 
الشــأن، فاإلفــراط يف اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي لــه تداعيــات نفســية متعــددة 
منهــا زايدة القلــق واالكتئــاب والرغبــة يف االنعــزال واإلدمــان الســيرباين والتنمــر اإللكــروين 
واخنفــاض معــدالت تقديــر الــذات، وهــو مــا ســيتم اســتعراضه مــن خــالل احملــاور الفرعيــة 

التاليــة:

أواًل: الدراســات ذات الصلــة ابلتنمــر اإللكــرتوين كأحــد أتثــرات اســتخدامات مواقــع 
التواصــل االجتماعي.

   تُعــد ظاهــرة التنمــر اإللكــروين أحــد النواتــج والتأثــريات النفســية املهمــة لالســتخدام 
املتزايــد ملواقــع التواصــل االجتماعــي، والــي أفــرزت مــا يســمى بـــــ »املتنمــر اإللكــروين«، 
تتزايــد بســتخدامه  مــن اضطــرابت نفســية وســلوكية  يعــاين  وهــو شــخص غــري ســوي 
املفــرط ملواقــع التواصــل االجتماعــي. ويف الســنوات األخــرية، ومــع االنتشــار الكبــري لشــبكة 
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االنرنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي، أصبــح األفــراد يتعرضــون للتخويــف اإللكــروين أو 
املشــاركة يف التســلط علــى اآلخريــن أو االخنــراط كضحــااي ومعتديــن يف أي حلظــة خــالل 

    )Field T., 2018( .حياهتــم اليوميــة
   ويُعــرف التنمــر اإللكــروين أبنــه »أنشــطة تتــم عــرب اإلنرنــت، وهتــدف إىل إذالل وهتديــد 
األفــراد ذوي القــوة املنخفضــة، متخــذة يف ذلــك العديــد مــن الوســائل كإرســال رســائل 
نصيــة أو تعليقــات غــري مرغوبــة أو مهينــة أو هتديــدات أو إشــاعات أو صــور حمرجــة أو 
صــور مســيئة أو مقاطــع فيديــو يتــم نشــرها عــرب الربيــد اإللكــروين أو مشــاركتها بواســطة 
مســتخدمي مواقــع الشــبكات االجتماعيــة، مســبًبا العديــد مــن التأثــريات النفســية الســلبية 
 .)Garett R, Lord LR, Young SD, 2016( »لضحــااي التنمــر
   ويف حــدود مــا قامــت بــه الباحثــة مــن حبــث يف املكتبــة العربيــة الرقميــة والتقليديــة مل 
جتــر دراســة علميــة عــن أتثــريات التنمــر اإللكــروين بســتثناء دراســة عربيــة مصريــة أجريــت 
حــول »التأثــريات النفســية واالجتماعيــة للتنمــر اإللكــروين علــى املــرأة املصريــة«، حيــث 
أجريــت علــى عينــة مــن املــرأة املصريــة قوامهــا )170( مفــردة أبســلوب العينــة العمديــة 
مــن الفتيــات والســيدات الالئــي تعرضــن بلفعــل للتنمــر اإللكــروين، ومت تطبيــق االســتبيان 
مــن خــالل اإلنرنــت. وتبــن وجــود معــدالت منخفضــة مــن االكتئــاب والقلــق والضغــط 
النفســي لــدى الغالبيــة العظمــى مــن إمجــايل املبحــواثت الالئــي تعرضــن للتنمــر اإللكــروين. 
وتبــن توســط معــدالت تقديــر املبحــواثت لذواهتــن جــراء تعرضهــن للتنمــر اإللكــروين 
خــالل الســتة أشــهر األخــرية، وثبــت وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًــا بــن درجــة 
قــوة اإليــذاءات الــي تتعــرض هلــا املبحــواثت عــرب اإلنرنــت ومعــدل إصابتهــن بإلكتئــاب 

والقلــق والضغــط النفســي) وســام نصــر، 2017(.
   وُيالحظ ضعف اهتمام املدرسة العربية بلبحث يف ظاهرة التنمر اإللكروين، وتركز 
معظــم الدراســات حــول أبعــاد التنمــر االلكــروين ووســائله دون التطــرق لتأثرياتــه، فمعظــم 

الدراســات كانــت عبــارة عــن أتطــري نظــري للظاهــرة دون الدراســة العلميــة املنهجيــة.
  وقــد تركــزت جهــود معظــم الدراســات األجنبيــة حــول »املتنمــر بــه«، أي الشــخص 
الــذي يتعــرض لإليــذاء والتهديــد اإللكــروين، ملــا يعانيــه مــن عواقــب وخيمــة كاالكتئــاب 
النفســية  األاثر  مــن  وغريهــا  املخــدرات  وإدمــان  االنتحــاري  والتفكــري  والتوتــر  والقلــق 
الســلبية، إال أن هنــاك بعــض الدراســات الــي تناولــت التأثــريات النفســية الــي يتعــرض هلــا 

كل مــن املتنمــر وضحيــة التنمــر.
 )Elisaومــن الدراســات الــي تناولــت املتنمريــن أنفســهم، دراســة إليســا وآخــرون  
)L., et al, 2018 الــي اســتهدفت رصــد املتغــرات الــي تتنبــأ مبشــاركة األفــراد يف 
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ارتــكاب التنمــر عــرب اإلنرنــت، وأجريــت الدراســة علــى عينــة قدرهــا 1,062 مراهــق 
أســباين ذكــور وإانث بــن 12-19 عاًمــا. وأشــارت النتائــج إىل إن ارتــكاب التســلط 
عــرب اإلنرنــت يرتبــط مبعــدالت مرتفعــة مــن تعــرض املتنمريــن أنفســهم لإليــذاء والتنمــر 
اإللكــروين، كمــا يرتبــط مبتغــريي الدعــم االجتماعــي والشــعور بلرضــا، وارتفــاع معــدالت 
االســتخدام ملواقــع التواصــل االجتماعــي، بينمــا مل يكــن ملتغــريي النــوع والســن دورًا مهًمــا 

يف التنبــؤ بعمليــات التســلط  عــرب اإلنرنــت. 
 )Tural H. S., & Ercan F., ويف نفــس اإلطــار، خلــص تــورال وإيــركان   
)2017 يف دراســتهما عــن التأثــريات النفســية للتنمــر علــى املتنمريــن وضحــااي التنمــر، 
والــي أجريــت علــى عينــة قوامهــا 1276مــن الطــالب األتــراك يف املرحلــة الثانويــة، إىل أن 
املعــدالت العاليــة مــن ممارســة التنمــر أو الوقــوع كضحيــة للتنمــر ترتبــط مبعــدالت عاليــة 
مــن االكتئــاب والقلــق والعنــف والعــداء واخنفــاض معــدالت تقديــر الــذات. وتتفــق هــذه 
الدراســة  يف   )Hamm MP et al.  ,2015( إليــه  توصــل  مــا  مــع  النتيجــة 
التواصــل االجتماعــي وعالقتهــا  تناولــت مواقــع  لـــ 36 دراســة  الــي أجروهــا  التحليليــة 

بلتنمــر اإللكــروين بســتخدام أســلوب التحليــل مــن املســتوى الثــاين. 
   واهتمت دراسة جوالدو وآخرون )Gualdo, A., et al  ,2015( بلبحث 
وتوقعــات  خــربات  منظــور  مــن  اإلنرنــت  عــرب  للتســلط  الســلبية  النفســية  العواقــب  يف 
املتنمريــن أنفســهم وضحــااي التنمــر، ومقارنــة ذلــك بلتنمــر التقليــدي. ومتثلــت عينــة 
املبحوثــن يف 1353 مراهــق أســباين. خلصــت الدراســة إىل أن ممارســي التنمــر يعتقــدون 
شــعور ضحاايهــم مبزيــد مــن االنزعــاج واألمل والتوتــر، وجــاءت هــذه االعتقــادات مبعــدل 
نســي أكــرب ممــا أفصــح بــه ضحــااي التنمــر أنفســهم عــن مشــاعرهم الســلبية. وأشــار ضحــااي 
التنمــر اإللكــروين والتنمــر التقليــدي مًعــا إىل أن التأثــريات الســلبية للتنمــر عــرب اإلنرنــت 

كانــت أكــرب وأشــد قــوة مقارنًــة بلتقليــدي. 
بــن  العالقــة  الوســيطة علــى  املتغــريات  بعــض  تناولــت أتثــري  الــي  الدراســات     ومــن 
 )Agathi S., et التنمــر اإللكــروين والتأثــريات النفســية، دراســة أجاثــي وزمــالؤه
الــي  الســلبية  النفســية  اخلــربات  بــن  العالقــة  رصــد  اســتهدفت  والــي   al , 2018(
يكتســبها الفرد جراء تعرضه للتنمر اإللكروين وضعف مســتوى أدائه الدراســي. وطبقت 
الدراســة علــى 160 طالبًــا تــراوح أعمارهــم بــن 12-17 ســنة يدرســون يف مــدارس 
الثانويــة العامــة ومؤسســات التعليــم الثانــوي املهــي يف أثينــا، ويــرددون علــى مراكــز مواجهــة 
صعــوبت التعلــم. ومت اســتخدام أســلوب التقريــر الــذايت. وأشــارت النتائــج أن هنــاك نســبة 
كبــرية مــن هــؤالء الطــالب تعرضــوا  حلــوادث تســلط إلكــروين نتــج عنهــا خــربات صادمــة 
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هلــم، جعلتهــم يعانــون مــن اخلــوف والقلــق واالكتئــاب، األمــر الــذي كان ســبًبا رئيســًيا يف 
إحــداث اضطــرابت وصعــوبت تعلــم لديهــم.   

التنمــر  بــن  العالقــة  يتوســط  النــوع كمتغــري  متغــر  تناولــت  الــي  الدراســات  ومــن     
 )Kim  et al,2018( اإللكروين والتأثريات النفسية السلبية، دراسة كيم وآخرون
,S، والــي أجريــت علــى 31.148 طالــب يف الصفــوف الدراســية مــن 6-12 أي 
املرحلــة االبتدائيــة واالعداديــة، وتوصلــت النتائــج إىل أن التنمــر اإللكــروين ارتبــط مبشــاكل 
عاطفيــة لــدى اإلانث، بينمــا ارتبــط مبشــاكل ســلوكية كالعنــف والعدائيــة لــدى الذكــور.

 )Llorent VJ, Ortega-Ruiz R, Zych وتوصل لورينت وأورتيجا   
(I.,2016 يف دراســتهما علــى 2139 مراهــق أســباين إىل أن غالبيــة املتنمريــن ذكــور 
وغالبيــة ضحــااي التنمــر إانث، مبــا يعكــس حجــم التأثــريات النفســية الســلبية الكبــرية الــي 

تعــاين منهــا اإلانث جــراء تعرضهــن للتنمــر عــرب الشــبكة. 
   وأجــرى يونــج وآخــرون )Young R,et al,2017( دراســة ختتــرب العالقــة بــن 
التنمــر اإللكــروين ودرجــة الــذكاء العاطفــي للمتنمــر بــه وأتثــري ذلــك علــى حالتــه النفســية، 
وأجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 1.660 مراهــق أســباين بســتخدام االســتبيان كأداة 
جلمــع البيــاانت. وتوصلــت النتائــج إىل إن ضحــااي التنمــر ذوي املعــدالت العاليــة مــن 
الــذكاء العاطفــي لديهــم معــدالت عاليــة مــن تقديــر الــذات ومعــدالت أقــل مــن التفكــري 

االنتحــاري. 
   وفيما خيتص بلدراسات الي تناولت التأثريات النفسية السلبية للتنمر اإللكروين على 
  )Sampasa-Kanyinga,2017(ضحــااي التنمــر، فقــد أجــرى ســامباس
دراسته على 4.886 من الطالب الكندين بملدارس املتوسطة والعليا لقياس التأثريات 
النفسية السلبية للتنمر اإللكروين، وأشارت النتائج إىل أن الوزن النسي املرجح للصحة 
العقليــة 5.02 ، وللضيــق النفســي 5.91 وللتفكــري االنتحــاري 6.17. وقــد تزايــدت 

هــذه املشــكالت بــن طــالب املــدارس املتوســطة مقارنــة بلعليــا. 
  )Waasdorp TE & Bradshawواهتمت دراسة واسدروب وبرادشو  
)CP,2015بلبحــث يف التأثــريات النفســية الداخليــة واخلارجيــة للتنمــر اإللكــروين، 
حيــث طبقــت علــى  28.104 طالــب بملرحلــة الثانويــة وتوصلــت إىل أن %50 مــن 

الطــالب ضحــااي التنمــر يعانــون مــن اضطــرابت نفســية داخليــة وخارجيــة.   
  واهتمت دراسة )Michael B. Perry,2015( ببحث العالقة بن التعرض 
للتنمــر عــرب االنرنــت والتداعيــات االجتماعيــة والنفســية الســلبية لســلوك التســلط عــرب 
اإلنرنــت. وتوصلــت الدراســة إىل ظهــور آاثرًا قصــرية وطويلــة املــدى علــى حــد ســواء هلــا 
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انعكاســات عاطفيــة واجتماعيــة كبــرية وشــديدة علــى الشــباب املعرضــن لســلوك التســلط 
والغضــب،  االجتماعــي، واالكتئــاب،  القلــق  اآلاثر يف:  هــذه  وتتمثــل  اإلنرنــت.  عــرب 
وتعاطــي املخــدرات، واضطــرابت األكل، وإيــذاء النفــس، والتفكــري يف االنتحــار، ويف 

بعــض احلــاالت االنتحــار. 
   وتناولــت دراســة ميســياس وأخــرون  .)Messias E, et al, 2014( العالقــة 
قواهنــا  عينــة  علــى  اســتبيان  تطُبيــق  اإللكــروين واالكتئــاب واالنتحــار، ومت  التنمــر  بــن 
15.425 طالــب بملرحلــة الثانويــة، وتوصلــت الدراســة إىل أن %15 مــن املتنمــر هبــم 

قامــوا مبحــاوالت لالنتحــار.   

اثنيًــا: الدراســات ذات الصلــة ابإلدمــان اإللكــرتوين كأحــد أتثــرات اســتخدامات 
مواقــع التواصــل االجتماعــي.

  يســتعرض هــذا احملــور الدراســات الــي تناولــت اإلدمــان اإللكــروين كأحــد التأثــريات 
أجريــت  وقــد  االجتماعــي،  التواصــل  ملواقــع  املتزايــد  االســتخدام  الــي حيدثهــا  النفســية 
العديــد مــن الدراســات األجنبيــة حــول اإلدمــان اإللكــروين،إال أن غالبيتهــا ارتكــز علــى 
اإلدمــان ودوره يف إحــداث أتثــريات اجتماعيــة ونفســية ســلبية للفــرد، وتنــاول القليــل منهــا 
اإلدمــان اإللكــروين كأحــد نواتــج وأتثــريات اســتخدام هــذه املواقــع ، وهــي الدراســات 

موضــع اهتمــام هــذا احملــور.
  وبلنســبة للدراســات العربيــة، فاإلنتــاج البحثــي يف جمــال اإلدمــان اإللكــروين حمــدود 
يــؤدي للقلــق والتوتــر  مقارنــة بألجنــي، ويرتكــز معظمــه يف اإلدمــان كمتغــري مســتقل 
واألكتئــاب وغــريه، أمــا الدراســات اخلاصــة بإلدمــان كمتغــري انتــج عــن كثافــة اســتخدام 
مواقــع التواصــل فهــي حمــددودة للغايــة وتركــز معظمهــا يف رســائل املاجســتر الــي ختــرج 
عــن اإلطــار احملــدد للبحــث املرجعــي. وقــد رجعــت الباحثــة يف هــذه اجلزئيــة للمكتبــات 
االعالميــة، ومكتبــات علــم النفــس واالجتمــاع، وكليــات الطــب والتمريــض، إال إهنــا مجيعــا 

رســائل ماجســتري.
  ويُعد إدمان مواقع التواصل االجتماعي نوًعا مهًما من أنواع إدمان اإلنرنت، فاألفراد 
الذيــن يقضــون ســاعات طويلــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي حريصــون علــى أن يتــم 
إعالمهــم بــكل مــا هــو جديــد، وبملثــل إعــالم غريهــم مبــا لديهــم بشــكل ســريع وفــوري، 
وتــزداد نتيجــة لذلــك معــدالت تعرضهــم للواقــع االفراضــي ومــا يرتبــط بــه مــن مشــكالت 
 )Sahinاإلنرنــت إبدمــان  ُيســمى  مــا  حتــت  نقــع  الســلوكيات  هــذه  افراضيــة، كل 

 .C.,2018(
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   وقــد ســبق اإلشــارة إىل أن عــدد مســتخدمي اإلنرنــت يف عــام 2018 بلــغ حــوايل 
التواصــل  وســائل  مســتخدمي  عــدد  وأن  ســنواي،   ٪7 تبلــغ  بــزايدة  مليــار،   4.021
االجتماعي يف نفس العام أصبح 3.196 مليار، أي بزايدة 13٪ سنواي ، وأن 9 من 
أصــل 10 مــن هــؤالء املســتخدمن يدخلــون إىل هــذه املواقــع مــن خــالل أجهــزة اهلاتــف 
احملمــول) أخــر احصائيــات العــامل الرقمــي (.ال شــك أن هــذه األرقــام واإلحصائيــات 
تدلــل علــى خطــوره مــا قــد يســببه تزايــد معــدالت اســتخدام مواقــع التواصــل مــن إدمــان 

إلكــروين ومــا يرتبــط بــه مــن أتثــريات نفســية واجتماعيــة عديــدة.
  وأشــار الباحثــون يف بلــدان خمتلفــة إىل أن إدمــان اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ال يقتصــر علــى طــالب اجلامعــة، ولكــن يشــمل أيًضــا طــالب املــدارس الثانويــة، فالفــرد 
الــذي يقضــي مــن 8.5 ســاعة إىل 21.5 ســاعة عــرب اإلنرنــت أســبوعًيا يعتــرب مدمنًــا 

  .)Al-Menayes, 2015(إلكرونيًــا
   وفيمــا يتعلــق برصــد أســباب اإلدمــان اإللكــرتوين، أجريــت العديــد مــن الدراســات 
اســتهدفت  الــي   )Aksoy, M.E.  2018( أكســوي  دراســة  ومنهــا  األجنبيــة، 
أنفســهم  يعرفــون  الذيــن  لألفــراد  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  إدمــان  أســباب  حتديــد 
كمدمنــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي، ومت اختيــار 25 طالًبــا جامعًيــا يعتــربون أنفســهم 
مدمنــن لوســائل التواصــل االجتماعــي، وطُبــق عليهــم اختبــار اإلدمــان. أظهــرت نتائــج 
البحــث أن أســباب إدمــان املبحوثــن لوســائل التواصــل االجتماعــي هــي قلــة األصدقــاء، 
والضــرورة االجتماعيــة لوســائل التواصــل االجتماعــي، واخلــوف مــن نســيان اآلخريــن لــه 
جــراء عــدم دخولــه علــى املواقــع بســتمرار، وتشــابك وســائل التواصــل االجتماعــي واحليــاة 
اليوميــة. وثبــت أن األفــراد مرحلــة البدايــة مييلــون إىل البــدء يف اســتخدام وســائل التواصــل 
االجتماعــي ألســباب مثــل عــدم القــدرة علــى العثــور علــى أصدقــاء، واالفتقــار إىل التنشــئة 
أهنــم  ذكــروا  الفــردي،  اإلدمــان  اســتمرارية  مرحلــة  يف  أمــا  احليــاة.  وراتبــة  االجتماعيــة، 
يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعــي ألســباب مثــل الوفــاء بواجــب ومحايــة العالقــات 

االجتماعيــة الــي لديهــم، واحلاجــة إىل التواصــل االجتماعــي. 
    وحاولــت دراســة جــواان وآخــرون (Joanna P., et al ,2017( التحقــق 
اســتخدام  معــدالت  وهــي:  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  إلدمــان  عوامــل  ثالثــة  مــن 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وأمنــاط اســتخدامها، وإدراك ســلبيات اســتخدامها وفًقــا 
ملعــدالت الوقــت الــذي يقضيــه الفــرد يف اســتخدام الشــبكة. وأجريــت الدراســة علــى 
عينــة قوامهــا 197 طالــب مــن كليــة العلــوم االقتصاديــة جبامعــة وارســو ببولنــدا. ومت مجــع 
البياانت بســتخدام أســلوب االســتقصاء. ومت تقســيم الطالب إىل ثالث جمموعات وفق 
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اســتخدامهم لالنرنت.وتبــن وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة بــن اجملموعــات 
الثالثــة يف معــدالت اســتخدامها ملواقــع التواصــل االجتماعــي، ويف أســباب االســتخدام، 
وكذلــك يف إدراك ســلبيات اســتخدامها، حيــث كان مــن يقضــون أكثــر مــن 4 ســاعات 

يوميًــا يف اســتخدامها عــم األكثــر إدراًكا لســلبياهتا.  
    وقــد أجــرى كل مــن )امحــد العازمــی, يوســف املرجتــی، 2017( دراســة اســتهدفت 
التعــرف علــى مســتوى إدمــان مواقــع وتطبيقــات التواصــل االجتماعــی، وداللــة إســهام 
کل مــن القلــق االجتماعــی، والفعاليــة الذاتيــة، والکفــاءة االجتماعيــة ىف التنبــؤ إبدمــان 
التواصــل االجتماعــی، ودور متغــريات اجلنــس واملســتوى التحصيلــى لــدى طلبــة املرحلــة 
الثانويــة بدولــة الکويــت، واتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــی االســتداللی وبلغــت العينــة 
الثانويــة مبــدى عمــری مــن 14 –  (420( طالبــا مــن اجلنســن مــن الطلبــة بملرحلــة 
ــا، واســتخدمت کل مــن مقيــاس إدمــان التواصــل االجتماعــي، ومقيــاس القلــق  19 عاًم
التفاعلــی، ومقيــاس الفعاليــة الذاتيــة، ومقيــاس الکفــاءة االجتماعيــة. وأشــارت النتائــج إىل 
أن مســتوى إدمــان الطلبــة للتواصــل االجتماعــی کان متوســطًاً بنســبة مئويــة 57.14%، 
کمــا تبــن أن القلــق االجتماعــی يســهم بصــورة دالــة فــی التنبــؤ إبدمــان تطبيقــات التواصــل 
االجتماعــی، بينمــا مل تســهم کل مــن الفعاليــة الذاتيــة والکفــاءة االجتماعيــة بصــورة دالــة 
إحصائيــا، وتبــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــود للجنــس أو املســتوى 
والفعاليــة  االجتماعــی،  والقلــق  االجتماعــی،  التواصــل  إدمــان  مــن  فــی کل  الدراســی 

الذاتيــة، والکفــاءة االجتماعيــة. 
 Mark  Daria K. , 2017( وهنــاك دراســة مســحية أجراهــا مــارك وداراي    
هبــدف  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  إدمــان  تناولــت  الــي  لألحبــاث   )D. G. &,
التواصــل  لوســائل  املراهقــن  احمليطــة بســتخدام  الرئيســية  املشــكالت  بعــض  اســتعراض 
للوجــود،  وإثبــات  االجتماعــي كوســيلة  التواصــل  يف  حتديدهــا  مت  والــي  االجتماعــي، 
واخلــوف مــن الشــعور بلفقــدان االجتماعــي علــى الشــبكة وأن حيتــل أحــد مكانــة الفــرد 
جــراء عــدم التواجــد املســتمر علــى الشــبكة، وإدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي، وإدمــان 
اهلاتــف الذكــي. وأظهــرت األحبــاث موضــع الدراســة والتحليــل أن هنــاك خطًــا فاصــاًل بــن 
االســتخدام املعتاد واالســتخدام اإلشــكايل املرتبط بإلدمان، وأشــارت األحباث أيًضا إىل 
أن اخلــوف مــن الفقــدان وعــدم القــدرة علــى التواصــل علــى الشــبكة قــد يســهم يف إدمــان 
مواقــع التواصــل، ألن األفــراد الذيــن يشــعرون بلقلــق مــن عــدم القــدرة علــى االتصــال 
الوقــت إىل إدمــان.  قــد تتطــور مبــرور  قــد يطــورون عــادات فحــص متهــورة  بشــبكاهتم 
وينطبــق األمــر نفســه علــى اســتخدام اهلاتــف احملمــول، نظــرًا ألن االخنــراط يف الشــبكات 
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االجتماعيــة هــو نشــاط رئيســي تشــارك فيــه اســتخدام تقنيــات اهلاتــف احملمــول. وأشــارت 
األحبــاث موضــع الدراســة إىل أن األجيــال الشــابة قــد تكــون أكثــر عرضــة خلطــر اإلصابــة 
أبعــراض اإلدمــان نتيجــة الســتخدامها مواقــع التواصــل االجتماعــي بشــكل أكثــر كثافــة. 
 Eduardo, G. et al ,( وزمــالؤه  إدواردو  أجــرى  الســياق،  نفــس  ويف     
2016(  مراجعة نقدية للبحوث الي أجريت يف اخلمس ســنوات الســابقة لشــهر يناير 
2015 عــن إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن خــالل عــدة قواعــد بيــاانت حبثيــة، 
الشــبكات االجتماعيــة«، »  وبســتخدام املصطلحــات: »إدمــان فيســبوك«، »مواقــع 
إســاءة اســتخدام الفيســبوك ». واســتهدفت الدراســة حتليــل كيفيــة تطــور مفهــوم اإلدمــان 
على مدى الســنوات اخلمس من أجل تفســري الظاهرة والوقوف على أتثرياهتا بســتخدام 
أســلوب التحليــل مــن املســتوى الثــاين. أشــارت النتائــج إىل أن إدمــان اســتخدام هــذه 
الواقع يتم حتت مربرات الشــعور الزائف بلرضا أو كوســيلة للشــعور بتحســن أو ثقة أكرب 
)زايدة مســتوى اإلاثرة أو اهلروب(، وخلصت الدراســة إىل أتثر احلياة الشــخصية واملهنية 

واألكادمييــة واالجتماعيــة والعائليــة للفــرد كلمــا زادت معــدالت اإلدمــان. 
  واهتمــت دراســة )ســعاد بــن جديــدي،2016( بلتعــرف علــى طبيعــة العالقــة بــن 
معــدل نرجســية الفــرد ومعــدالت إدمانــه للفيســبوك. وطُبقــت الدراســة علــى 251 مــن 
الطــالب اجلزائريــن املراهقيــن يف الصــف الثــاين الثانــوي. وطُبــق عليهــم مقيــاس للنرجســية، 
ومقيــاس بريجــن لإلدمــان. وأوضحــت النتائــج أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيُــا 
بــن مســتوى نرجســية الفــرد ومعــدالت إدمانــه للفيســبوك، حيــث حــاول املبحوثــون الذيــن 

يتصفــون بلنرجســية ترميــم جروحهــم النرجســية واســتثمارها يف العــامل االفراضــي.   
   ويف عــام 2014، أجــرى )صمويــل بشــرى، 2014( دراســة للتعــرف علــى العوامــل 
الكامنــة وراء إدمــان طــالب اجلامعــة املصريــن للفيســبوك. وأجريــت الدراســة علــى 660 
طالــب مــن طــالب كليــة الربيــة جبامعــة أســيوط طبــق عليهــم مقيــاس لإلدمــان. أشــارت 
النتائــج إىل أن املعــدالت املرتفعــة إلدمــان الفيســبوك بدافــع احلاجــة للحــب واحلنــان، 

والشــعور بألمــن واالســتقرار.  
   وابلنســبة ألمنــاط ومعــدالت اإلدمــان اإللكــرتوين  والتأثــرات النامجــة عنــه، فقــد 
اســتهدفت دراســة أوريلي وآخرون )O’Reilly, M., et al, 2018( التعرف 
علــى العالقــة بــن مواقــع التواصــل االجتماعــي والصحــة النفســية والرفاهــة العاطفيــة مــن 
منظــور البالغــن، وُأجريــت الدراســة علــى 54 مراهــق يف املرحلــة العمريــة مــن 18-11 
ســنة مــن مدينــي ليســر ولنــدن إبجنلــرا. ومت أســتخدام أســلوب جمموعــات التقــاش املركــزة، 
واألســلوب الكيفــي يف اســتخالص النتائــج. ومت تركيــز األســئلة يف ثــالث حمــاور رئيســية: 
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إحداهــا عــن تقييمهــم للعالقــة بــن اســتخدام مواقــع التواصــل والقلــق واالكتئــاب، والثــاين 
عــن عالقتهــا بلتنمــر، أمــا احملــور األخــري كان عــن إدمــان هــذه املواقــع. وأمجــع املبحوثــون 
علــى أن هنــاك إدمــان ملواقــع التواصــل االجتماعــي، وإن عــربوا عــن ذلــك أبســلوب مباشــر 
يرتبــط هبــم، أو غــري مباشــر يرتبــط أبقراهنــم، وأمجعــوا علــى أتثــريات ذلــك علــى عالقاهتــم 

أبســرهم.  
   وأجــرت آرشــاان )Archana  K.,2016( دراســة لرصــد معــدالت إدمــان 
البالغــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي والتأثــريات النامجــة عــن اإلدمــان. ومتثلــت العينــة 
يف 120 موظــف عامــل مــن القطاعــن احلكومــي واخلــاص بهلنــد بســتخدام أســلوب 
العينــات العشــوائية. وتوزعــت العينــة مناصًفــة بــن الذكــور واإلانث. وهــي دراســة وصفيــة 
بستخدام األساليب الكمية والنوعية.توصلت النتائج إىل أن البالغن من كال القطاعن 
والتفاعــل  االجتماعــي  التجمــع  مــن  بــداًل  االجتماعــي  التواصــل  ملواقــع  وقتهــم  يعطــون 
مــع أصدقائهــم وجهــا لوجــه. وثبــت وجــود عالقــة ســلبية بــن اســتخدام مواقــع التواصــل 

االجتماعــي والصحــة النفســية للعمــل.   
فحــص  دراســته  يف   )Al-Menayes J., 2015( املنايــس  واســتهدف      
معــدالت وأبعــاد إدمــان وســائل التواصــل االجتماعــي لــدى طــالب اجلامعــة. وقــد أجريــت 
دراســة مســحية مشلــت 1327 طالــب جامعــي بدولــة الكويــت يف املرحلــة العمريــة مــن 
18-31 عــام بســتخدام أســلوب االســتبيان. أشــارت النتائــج إىل أن اإلدمــان لــه ثالثــة 
أبعــاد مســتقلة، وهــذه األبعــاد كانــت مرتبطــة بشــكل إجيــايب إبدمــان املســتخدمن ملواقــع 
التواصــل االجتماعــي؛ وهــي مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه الفــرد يف اســتخدام وســائل 
التواصــل االجتماعــي، والشــعور بلرضــا يف اســتخدامها والتفاعــل معهــا،  واخلــربة الــي 
يتمتــع هبــا الفــرد مــع تعاملــه معهــا، وثبــت أن إدمــان وســائل التواصــل االجتماعــي مؤشــرا 

ســلبًيا لــألداء األكادميــي ، والــذي مت قياســه بملعــدل الراكمــي للطالــب.  
مســتوايت  علــى  بلتعــرف    )Akua, A.,2015(  أكيــوا دراســة  واهتمــت     
إدمــان الشــباب علــى خمتلــف منصــات الوســائط االجتماعيــة. وأجريــت الدراســة علــى 
مائــي طالــب مــن كليــات جامعــة غــاان األربــع. ومت مجــع البيــاانت بســتخدام اســتبياانت 
نظريــة  علــى  االعتمــاد  ومت  اإلنرنــت.  إدمــان  عنصــر الختبــار   13 مــن  مكونــة  ذاتيــة 
االســتخدامات واإلشــباعات ونظريــة االعتمــاد. وأظهــرت النتائــج أنــه علــى الرغــم مــن أن 
حــوايل 19٪ مــن املبحوثــن ال يدخلــون ضمــن فئــة إدمــان وســائل التواصــل االجتماعــي، 
إال أن 1٪ فقــط منهــم مدمنــون بشــدة، وأن %80 مــن املبحوثــن مدمنــون وســائل 

التواصــل االجتماعــي بشــكل معتــدل.  
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    وبلنســبة لصياغــة مقاييــس موثــوق هبــا لإلدمــان اإللكــرتوين، هدفــت دراســة ســينجز 
 )Cengiz S,2018( إىل تطوير مقياس صاحل وموثوق به ميكن االعتماد عليه يف 
حتديــد مــدى إدمــان الشــباب ملواقــع التواصــل االجتماعــي. وأجريــت الدراســة علــى 998 
ــا بملــدارس الثانويــة واجلامعــات مــن الذكــور واإلانث بركيــا. ومت االختيــار أبســلوب  طالًب
العينــة العشــوائية البســيطة. وأجريــت الدراســة مــن خــالل تطبيقــن، شــارك 476 طالــب 
يف التطبيــق األول إلجــراء عامــل االستكشــاف للمقيــاس، وشــارك 298 يف التطبيــق 
الثــاين إلجــراء عامــل التأكيــد للمقيــاس، ومت اســتخدام أســلوب إعــادة االختبــار لتحديــد 
االتســاق بــن املقيــاس والتطبيــق مبشــاركة 224 طالبًــا. ومت إعــداد مقيــاس صــاحل وموثــوق 
بــه لقيــاس مــدى االدمــان االلكــروين يتألــف مــن 4 عوامــل رئيســية تتعلــق بلتواصــل 
االفراضــي والتســامح االفراضــي واملعلومــات االفراضيــة واملشــكالت االفراضيــة، وينــدرج 

يف إطارهــا 29 عنصــرًا بســتخدام مقيــاس ليكــرت اخلماســي. 
   ويف ســياق مشــابه، تركــزت دراســة )أمــرة حســن، 2018( يف التحقــق مــن فاعليــة 
برانمــج معــريف ســلوكي لعــالج إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتطويــر املهــارات 
احلياتيــة لــدى عينــة مــن املراهقــن يف املرحلــة اإلعداديــة. وأجريــت دراســة جتريبيــة علــى 
عينــة قوامهــا 40 طالــب وطالبــة يف املرحلــة اإلعداديــة مــن 14-15 ســنة. وتبــن فاعليــة 

الربانمــج املعــريف الســلوكي يف التخفيــف مــن إدمــان املواقــع.  

اثلثًــا: الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى احلالــة 
النفســية للفــرد واملكــوانت الشــعورية لديــه

تلــك  البشــرية،  املتعلقــة بلنفــس  النفســية أبهنــا اخللــو مــن األمــراض    تعــرف الصحــة 
األمــراض الــي تســبب صراعــات داخليــة للفــرد مــع ذاتــه، وصراعــات خارجيــة مــع األفــراد 
احمليطــن بــه يف إطــار األســرة أو األصدقــاء أو العائلــة واألقــارب. وتــؤدي هــذه الصراعــات 
إىل ضعــف التوافــق الشــخصي مــع الــذات ومــع اآلخــر، ممــا يســبب خلــاًل يف الصحــة 

النفســية للفــرد. )زاهــدة أبــو عيشــة، 2016( 
   وتتمثــل املكــوانت الشــعورية يف االحســاس بالســتقرار النفســي، والتوافــق والتكيــف 
النفســي، والســعادة النفســية، واخللــو مــن اإلصابــة بالكتئــاب والقلــق والتوتــر والشــعور 

بلوحــدة النفســية. 
   وفيما يتعلق بدور مواقع التواصل االجتماعي يف حتقيق االســتقرار النفســي، حاولت 
التواصــل  مواقــع  إدمــان  معــدل  بــن  العالقــة  حبــث   )Yu et al,2016( دراســة 
االجتماعــي واالســتقرار النفســي للفــرد. ومت إجــراء الدراســة علــى عينــة قوامهــا 395 
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مفــردة مــن الطــالب الصينيــن مــن عمــر 17-27 ســنة. وتوصلــت النتائــج إىل أنــه كلمــا 
قــل معــدل إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي زاد معــدل شــعورهم بلكفــاءة الذاتيــة، 

وبلتــايل زاد شــعورهم بالســتقرار النفســي. 
                                                                                                                                            )Lee et al, 2014( واتفــق ذلــك مــع مــا توصلــت إليــه دراســة يل وآخــرون     
   الــي اســتهدفت رصــد العالقــة بــن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي وشــعور 
واالســتقرار  بهلــدوء  شــعوره  علــى  ذلــك  وأتثــري  اجلســد  عــن صــورة  بلرضــا  املســتخدم 
املتحــدة  الــوالايت  الدراســة علــى عينــة قوامهــا 502 مبحــوث يف  النفســي. وطبقــت 
األمريكيــة، و 518 مبحــوث مــن كــوراي بســتخدام االســتبيان كأداة جلمــع البيــاانت. 
وتوصلــت النتائــج إىل أن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي للحصــول علــى معلومــات 

عــن اجلســد يرتبــط ســلبًيا بلشــعور بلقلــق وعــدم االســتقرار النفســي. 
  واختلفت نتائج الدراستن السابقتن مع دراسة )أمل بدر، 2014( الي استهدفت 
التواصــل  الشــباب اخلليجــي ملواقــع  الثقافيــة والنفســية الســتخدام  التعــرف علــى اآلاثر 
االجتماعــي. وطًبقــت الدراســة علــى عينــة مــن الشــباب اخلليجــي مــن دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة قوامهــا 300 طالــب وطالبــة بســتخدام االســتبيان كأداة جلمــع البيــاانت. 
وتوصلــت النتائــج إىل أن اســتخدام الشــباب اإلمــارايت هلــذه املواقــع حقــق هلــم نوًعــا مــن 

االســتقرار النفســي، والتخلــص مــن القلــق، والبعــد عــن الضغــوط االجتماعيــة.  
   وعن دور مواقع التواصل االجتماعي يف حتقيق الســعادة النفســية، اســتهدفت دراســة 
)مســاح صــاحل، 2018( رصــد دور الفيســبوك يف حتقيــق الســعادة ملســتخدميه. وأجريــت 
دراســة جتريبيــة علــى 85 طالــب وطالبــة ينتمــون للتعليــم اجلامعــي ومــن ذوي اإلعاقــة 
البصريــة مــن ســن )19-23( ســنة. ومت تطبيــق قيــاس اســتخدام الفيســبوك ومقيــاس 
الســعادة النفســية. وتوصلت نتائجها إىل عدم وجود ارتباط دال إحصائًيا بن اســتخدام 

الفيســبوك وحتقيــق الســعادة ملســتخدميه مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة.   
 )Balakrishnan & وجرافيــث  بالكريشــنان  دراســة  واســتهدفت     
)Griffiths,2017 التعــرف علــى العالقــة بــن معــدل اســتخدام اليوتيــوب والشــعور 
االســتخدامات  نظريــة  علــى  الدراســة  واعتمــدت  الطــالب.  لــدى  النفســية  بلســعادة 
واإلشــباعات. وأجريــت علــى عينــة قوامهــا 410 طالــب وطالبــة مــن تســع جامعــات 
هندية. وأشــارت النتائج إىل أن ازدايد التعرض ملقاطع اليوتيوب يؤدي إىل عدم الشــعور 

النفســية.   بلســعادة 
   وأجــرى هوانــج )Huang,2017( دراســة مــن املســتوى الثــاين لتحليــل عــدد 
مــن الدراســات الــي تناولــت العالقــة بــن الوقــت الــذي يقضيــه الفــرد يف اســتخدامهم 
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ملواقــع التواصــل االجتماعــي والشــعور بلســعادة النفســية. وتوصلــت الدراســة إىل وجــود 
عالقــة ارتباطيــة بــن الوقــت الــذي يقضيــه الفــرد يف اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي 

والشــعور بلســعادة النفســية والرضــا عــن احليــاة. 
أتثــري  سريفاســتافا  )Srivastava  A.,2015( لرصــد  دراســة  وســعت     
اســتخدامات الفيســبوك علــى الرضــا عــن احليــاة والســعادة الشــخصية لطــالب اجلامعــات. 
وبلغــت عينــة الدراســة 150 طالــب وطالبــة جامعيــة تــراوح أعمارهــم بــن 16 و 30 
ســنة مــن مدينــة لكنــاو يف واليــة أواتر براديــش، مت اختيارهــم أبســلوب العينــة العمديــة. 
ومت وضــع مقيــاس للرضــا عــن احليــاة ومقيــاس للســعادة الشــخصية. ومت مجــغ اليــاانت عــن 
طريــق االســتبيان اإللكــروين. أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة إجيابيــة بــن اســتخدام 
الفيســبوك والرضــا عــن احليــاة والشــعور بلســعادة، وكان ذلــك لصــاحل اإلانث والفئــات 

األكــرب ســًنا.  
   وفيمــا يتعلــق ابالغــرتاب النفســي كأحــد املكــوانت الشــعورية، فقــد أجــرى لــو وآخــرون 
)Lo. J et al ,2018( دراســة اســتهدفت التعــرف علــى دور االســتخدام املكثــف 
للفيســبوك يف إحــداث نــوع مــن االغــراب النفســي لــدى الفــرد. ومت اســتخدام نظريــة 
الدعــم االجتماعــي. وأجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 1000 مســتخدم للفيســبوك. 
وتوصلــت الدراســة إىل أن مــن يتلقــون الدعــم االجتماعــي عــرب الفيســبوك هــم األكثــر 

اســتقرار مــن الناحيــة النفســية، واألقــل شــعورًا بالغــراب النفســي.  
    وتناولت دراسة )Raquel S, et al,2017( العالقة بن استخدام املراهقن 
للفيســبوك واالغــراب النفســي لديهــم. وحبثــت الدراســة فيمــا إذا كان هنــاك عوامــل أخــرى 
حمفــزة لالغــراب النفســي لــدى املراهــق كطبيعــة العالقــة بــن األبويــن. وأجريــت الدراســة 
علــى عينــة قوامهــا 761 مراهــق مــن مشــال الربتغــال. وتوصلــت النتائــج إىل أن اســتخدام 
الفيســبوك ليس الســبب الرئيســي يف إحداث االغراب النفســي لدى املبحوثن، بل تعد 

عامــاًل حمفــزًا للســبب الرئيــس املتمثــل يف اخلالفــات بــن األبويــن. 
    واتفقــت هــذه النتائــج غلــى حــد كبــري مــع نتائــج دراســة )جنــاء رســان، ســامح 
التکنولوجيــا  ضغــوط  بــن  العالقــة  عــن  بلکشــف  اهتمــت  الــي   )2017 ســعادة، 
واملتمثلــة فــی وســائل االعــالم ووســائل التواصــل االجتماعــی وبــن االغــرتاب النفســي, 
ومت اســتخدام مقيــاس ضغــوط التکنولوجيــا ومقيــاس االغــراب النفســي. وتکونــت عينــة 
الدراســة مــن )500( مبحــوث مناصفــًة بــن الذكــور واإلانث مــن الطــالب امللتحقــن 
بلدبلــوم العــام والتأهيــل الربــوی بکليــة الربيــة جامعــة األزهــر وکليــة الدراســات االنســانية 
بلقاهــرة. أســفرت نتائــج الدراســة عــن وجــود عالقــة ذات داللــة احصائيــة بــن ضغــوط 
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التکنولوجيــا واالغــراب النفســي. 
   وأكــدت النتائــج الســابقة دراســة )بثينــة حســن، 2015( الــي هدفــت إىل الكشــف 
عــن عالقــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي بالغــراب النفســي وأزمــة اهلويــة لــدى 
طــالب املرحلــة الثانويــة مبحافظــة الكــرك بلعــراق. ومتثلــت العينــة يف 300 طالــب وطالبــة 
مبرحلــة الثانويــة مت اختيارهــا بلطريقــة املتاحــة. ومت تطويــر ثالثــة مقاييــس )مقيــاس الدمــان 
وأثبتــت  للهويــة(.  مقيــاس  النفســي،  لالغــراب  مقيــاس  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
النتائــج وجــود عالقــة دالــة إحصائيًــا بــن معــدالت اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي 

ومعــدالت االغــراب النفســي.  
 )Turel et al., وفيمــا خيتــص ابلتوافــق النفســي، فقــد أجــرى تــورل وآخــرون   
)2018 دراســة اســتهدفت الوقــوف علــى االرتبــاط  بــن االســتخدام املكثــف ملواقــع 
التواصــل االجتماعــي وشــعور الفــرد بلتوافــق النفســي مــع الــذات واآلخــر. ومت إجــراء 
جبامعــات  طالــب   215 قدرهــا  عينــة  علــى  اإللكــروين  االســتبيان  أبســلوب  الدراســة 
االجتماعــي  التواصــل  ملواقــع  املفــرط  االســتخدام  أن  إىل  الدراســة  إســرائيل. وخلصــت 
يــؤدي إىل إصابــة الفــرد بالضطــرابت النفســية والعصبيــة مبــا يؤثــر علــى درجــة توافقــه مــع 

ذاتــه ومــع اآلخريــن.     
 )Naeemi & ومتــام  انعيمــي  دراســة  إليــه  توصلــت  ملــا  خمالًفــا  ذلــك  وجــاء     
)Tamam, 2017 الــي رصــدت العالقــة بــن اســتخدام املراهقــن ملواقــع التواصــل 
االجتماعــي وشــعورهم ابلتوافــق النفســي. وطبقــت الدراســة بســتخدام االســتبيان علــى 
عينــة قوامهــا 401  طالــب وطالبــة بملرحلــة الثانويــة يف ماليــزاي. وتوصلــت النتائــج إىل 
وجــود عالقــة ارتباطيــة ســلبية بــن معــدالت اســتخدام املراهقــن للفيســبوك ودرجــة الشــعور 

بلتوافــق النفســي.        
    واتفقــت نتائــج الدراســة الســابقة مــع دراســة )مليــاء حممــد، 2017( لرصــد العالقــة 
بــن اســتخدام طــالب اجلامعــة للفيســبوك والتوافــق النفســي لديهــم. وتُعــد الدراســة مــن 
الدراســات الوصفيــة بســتخدام املنهــج املســحي. ومتثلــت عينــة الدراســة يف200 طالــب 
جامعــي مت اختيارهــم أبســلوب العينــة العشــوائية البســيطة. واعتمــدت الدراســة يف إطارهــا 
النظــري علــى النظريــة التفاعليــة الرمزيــة. وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة عكســية 

بــن معــدالت اســتخدام الفيســبوك ومعــدالت التوافــق النفســي لديهــم.   
   ويف إطار مشابه، استهدفت دراسة )حازم البنا، 2016( رصد دور مواقع التواصل 
االجتماعــي يف حتقيــق التوافــق النفســي لــدى املكفوفــن. واعتمــدت الدراســة علــى عينــة 
عمديــة )عينــة كــرات الثلــج( بلــغ قوامهــا 150 مكفــوف بســتخدام صحيفــة االســتقصاء 
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بملقابلــة، كمــا مت إجــراء جلســات نقــاش مركــزة مــع 18 مبحــوث مــن املكفوفــن. ومت 
توظيــف نظريــي االســتخدامات واالشــباعات وثــراء الوســيلة اإلعالميــة. ومت اســتخدام 
مقيــاس للتوافــق النفســي, وخلصــت النتائــج إىل عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيًــا بــن 
معــدل اســتخدام الكفيــف ملواقــع التواصــل االجتماعــي ومســتوى التوافــق النفســي لديــه.      
    وأجــرت )أمــرة النمــر، 2014( دراســة تناولــت العالقــة بــن معــدالت اســتخدام 
طالبــات اجلامعــات املصريــة والســعودية لوســائل اإلعــالم اجلديــد ومعــدالت التوافــق النفســي 
واالجتماعــي لديهــم. وانطلقــت الدراســة يف إطارهــا النظــري مــن نظريــة االســتخدامات 
واإلشــباعات ونظريــة اجملــال العــام ومنــوذج احلضــور االجتماعــي. ومت إجــراء الدراســة علــى 
240 مفــردة مــن طالبــات اجلامعــات املصريــة والســعودية مت اختيارهــن بطريقــة عشــوائية 
منظمــة. وأوضحــت النتائــج وجــود عالقــة بــن معــدالت اســتخدام وســائل اإلعــالم اجلديــد 
ومعدالت التوافق النفسي والرضا عن شكل اجلسم وذلك بلنسبة للطالبات السعودايت. 
   وبلنســبة للعالقــة بــن مواقــع التواصــل االجتماعــي والشــعور ابلوحــدة النفســية، فقــد 
أجــرى ســليرب)Sleeper,2018(  دراســة حــاول فيهــا حبــث العالقــة بــن إدمــان مواقــع 
التواصل االجتماعي واخلوف من الفقد االجتماعي والشــعور بلوحدة النفســية. ومت إجراء 
الدراســة علــى 149 مــن طــالب اجلامعــات األمريكيــة مت اختيارهــم أبســلوب كــرة الثلــج. 
وتوصلــت الدراســة إىل أن الطــالب األكثــر إدمــااًن ملواقــع التواصــل االجتماعــي هــم األقــل 
شــعورًا بلرضــا عــن حياهتــم االجتماعيــة، واألكثــر شــعورا بخلــوف مــن الفقــد االجتماعــي 

والتعــرض للوحــدة النفســية.   
  ويف نفس الســياق، حاولت دراســة هود وآخرون )Hood et al., 2018( حبث 
العالقــة بــن معــدالت اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي ومعــدالت الشــعور بلوحــدة 
النفســية.  وطُبقت الدراســة على 149 شــاب من مســتخدمي مواقع التواصل بســتخدام 
ارتفعــت معــدالت  أنــه كلمــا  الدراســة إىل  البيــاانت. وخلصــت  االســتبيان كأداة جلمــع 
اســتخدام الفــرد ملواقــع التواصــل االجتماعــي ارتفعــت معــدالت شــعوره بلعزلــة االجتماعيــة، 

وبلتــايل شــعوره بلوحــدة النفســية.  
   وحاولــت دراســة شــيتار وآخــرون )Shettar et al., 2017( التعــرف علــى 
العالقــة بــن إدمــان الطــالب الشــباب للفيســبوك والشــعور بلوحــدة النفســية واخلــوف مــن 
الفقد االجتماعي. وطبقت الدراســة منوذج خلل املهارات احلياتية. ومت اســتخدام مقاييس 
لإلدمــان والوحــدة. ومتثلــت عينــة الدراســة يف 100 مفــردة مــن طــالب الدراســات العليــا 
بهلنــد. وأثبتــت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة إجيابيــة بــن إدمــان الفيســبوك وشــعور األفــراد 

بلوحــدة.   
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  ومل ختتلــف نتائــج الدراســات العربيــة عــن األجنبيــة يف هــذا الشــأن، حيــث أجــرى )علــي 
دغــري، 2017( دراســة للوقــوف علــى العالقــة بــن إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي 
والشــعور بلوحــدة النفســية. وأجريــت الدراســة علــى عينــة مــن املرحلــة املتوســطة والثانويــة 
بململكــة العربيــة الســعودية، بلــغ عددهــم 343 طالبًــا. ومتثلــت النتيجــة الرئيســية للدراســة 
يف أنــه كلمــا ارتفــع معــدالت ادمــان الفــرد ملواقــع التواصــل االجتماعــي ارتفعــت درجــة 

شــعوره بلوحــدة النفســية.  
   وأكــد ذلــك دراســة )زاهــدة أبــو عيشــة، 2016( الــي اســتهدفت الوقــوف علــى 
طبيعــة العالقــة بــن اســتخدام طالبــات اجلامعــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي واإلصابــة 
ابلوحــدة النفســية. وتبــن أن هنــاك عالقــة إجيابيــة طرديــة بــن اســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتماعي والشــعور بألرق النفســي، األمر الذي يؤدي إىل اإلصابة بلوحدة النفســية. 
   وحاولت دراسة دارسن وآخرون )Darcin et al.,2015( رصد العالقة بن 
إدمــان طــالب اجلامعــات لتطبيقــات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى اهلاتــف احملمــول 
ومعــدل الشــعور بلوحــدة النفســية. ومت تطبيــق مقيــاس الوحــدة النفســية ومقيــاس الرهــاب 
االجتماعــي علــى عينــة بلغــت 367 مفــردة مــن الطــالب األتــراك. وخلصــت النتائــج إىل 
وجــود عالقــة بــن كثافــة اســتخدام تطبيقــات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى اهلاتــف 

احملمــول ودرجــة الشــعور بلوحــدة النفســية والرهــاب االجتماعــي. 
   وأجــرى )حممــد عبــد املنعــم وآخــرون( دراســة اســتهدفت التعــرف علــى أثــر اســتخدام 
شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى مهــارات التواصــل والشــعور بلوحــدة النفســية لــدى 
طلبــة جامعــة امللــك فيصــل. ومتثــل اإلطــار النظــري يف نظريــة اجملتمــع الشــبكي، تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )200( طالــب وطالبــة مــن طــالب جامعــة امللــك فيصل.وقــد مت 
اختيــار العينــة بلطريقــة القصديــة. وتوصلــت الدراســة إىل وجــود ارتبــاط بــن املســتوايت 
النفســية، والــذي  التواصــل االجتماعــي والشــعور بلوحــدة  املختلفــة الســتخدام مواقــع 

ســجل معــدالت مرتفعــة. 
   وفيمــا يتعلــق ابألمــراض النفســية كالقلــق والتوتــر واالكتئــاب، فقــد انقشــت دراســة 
نصــري وآخــرون )Ahmad N. et al, 2018 ( اإلحبــاط الناتــج عــن اســتخدام 
طالب اجلامعة لشــبكات التواصل االجتماعى، حيث اســتهدفت قياس قوة العالقة بن 
معــدل االســتخدام و درجــة االحبــاط الناجتــة عنــه وذلــك وفقــا ملتغــري النــوع .واســتخدمت 
الدراســة املنهج الكيفى بالعتماد على أداة االســتقصاء بإلضافة إىل مقياس اإلحباط. 
وتكونــت العينــة مــن 200مفــردة موزعــة بــن الطــالب ، وعددهــم 123 طالــب و77 
طالبــة. وأوضحــت النتائــج حــدوث درجــة أعلــى مــن اإلحبــاط لــدى الذكــور مــن الطــالب 
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عنــه لــدى مســتخدمى نفــس املواقــع مــن اإلانث، كذلــك فــإن مســتوى اإلحبــاط كان 
أعلــى لــدى مســتخدمى مواقــع التواصــل بغــرض احلصــول علــى املعلومــات الصحيــة منــه 

لــدى املســتخدمن لنفــس املواقــع هبــدف احملــاداثت مــع األقــارب واألصدقــاء .
  وأجرى )كلر احللو وآخرون، 2018( دراسة هدفت إىل االبحث يف أثر استخدام 
مواقــع التواصــل االجتماعــي بكثــرة علــى احلالــة النفســية للطالــب اجلامعــي العــريب، ومت 
إعــداد اســتبيان مت تطبيقــه علــى 668 طالًبــا عربًيــا يف ســن بــراوح مــن 18-24 ســنة، 
ومت اختيارهــم مــن عــدد مــن البلــدان العربيــة. أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة دالــة إحصائيًــا 
بــن املعــدل اليومــي الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي واإلدمــان الســيرباين واإلصابــة 

بلغــرية واإلحبــاط.  
  وحــول مشــاعر اإلحبــاط الناجتــة عــن اســتخدام تلــك املواقــع، أجــرت داراي كيلوفــا 
 )Krylova, D., 2017(  دراســتها علــى الشــباب مــن 18 إىل 34 ســنة مــن 
أمريــكا للتعــرف علــى مــدى تنامــى الشــعور بإلحبــاط مــع تزايــد اســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتماعــي. ومت تطبيــق الدراســة بســتخدام أداة االســتقصاء اإللكــروىن وبلغــت عينــة 
الدراســة 198 مفــردة. وأوضحــت النتائــج أن أهــم املــواد الــى يتعرضــون هلــا عــرب مواقــع 
التواصــل هــى أخبــار غــري مؤكــدة وجمموعــة مــن الكتــابت ذات الطابــع الســلي والعديــد 
مــن وجهــات النظــر املتعارضــة، بإلضافــة إىل أمنــاط عديــدة مــن البلطجــة اإللكرونيــة. 
وقــد ارتبــط االســتخدام بتحقيــق معامــل مرتفــع ملقيــاس اإلحبــاط املســتخدم بلدراســة.
 )Lauren, B.t et al .2016( وقــد ركــزت دراســة لوريــن بســت وآخــرون   

علــى التأثــري اخلــاص بإلحبــاط مــن خــالل متغــريات مــدى تفضيــل مســتخدمى مواقــع 
التواصــل االجتماعــى ملنصــات معينــة بدرجــة أعلــى عــن غريهــا، ومــدى اختــالف معــدل 
ذلــك  علــى  يرتــب  ومــا  املســتخدمن،  لتفضيــالت  وفًقــا  املنصــات  لتلــك  االســتخدام 
مــن أتثــريات نفســية واجتماعيــة. وتناولــت الدراســة نــوع وشــدة العالقــة بــن التأثــريات 
النفســية املتحققــة وبعــض املتغــريات الدميوجرافيــة كالعمــر والنــوع. ومت تطبيــق  الدراســة 
وبلغــت  النفــس.  اإلعــالم وعلــم  املتخصصــن دراســًيا ىف  الطــالب  مــن  علــى جمموعــة 
العينــة 60 مفــردة موزعــة بــن االانث والذكور.واســتخدمت الدراســة أداة االســتقصاء 
اإللكــروىن واملقابــالت مــع بعــض املتخصصــن ىف جمــايل علــم النفــس واإلعــالم. واتبعــت 
الدراســة املنهــج الكيفــى. وتبــن وجــود ارتبــاط بــن تفضيــل نوعيــات معينــة مــن املنصــات 
واإلصابــة بإلحبــاط النفســي الــذي كانــت معدالتــه أعلــى بــن اإلانث مقارنًــة بلذكــور. 
   وتناولت دراسة )Bashir, H  & Bhat, S., 2016( أتثريات استخدام 
مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى الصحــة النفســية، حيــث توصلــت نتائجهــا إىل أن أهــم 
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املشــكالت النفســية الــى يعــاين منهــا مســتخدمى مواقــع التواصــل يف اهلنــد هــي؛ التوتــر 
العصــي واإلحبــاط والعزلــة بإلضافــة إىل مــا يســببه اســتخدام بعــض التطبيقــات املتداولــة 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن تزايــد العنــف والعنصريــة لــدى صغــار الســن مــن 

املســتخدمن. 
علــى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  اســتخدام  عــن  املتحققــة  التأثــريات  جمــال  وىف     
  E.,2014( الصحــة النفســية للمراهقــن والشــباب، ســعت دراســة اميليــا ســريكالند
Strickland(إىل دراســة العالقــة بــن اســتخدام مواقــع التواصــل والصحــة النفســية، 
وذلــك مــن خــالل الركيــز علــى النظــرايت النفســية واإلعالميــة واالجتماعيــة الــي تتعلــق 
بلفــرد واجملتمــع. وأوضحــت بعــض التأثــريات املرتبطــة بالســتخدام مثــل تبــدل الســلوكيات 
وتغريهــا واضطــرابت النــوم، بإلضافــة إىل ظهــور بعــض التأثــريات املتمثلــة ىف النرجســية 
مــن  االســتفادة  إىل  والشــباب  املراهقــن  توجيــه  بضــرورة  وأوصــت  واإلحبــاط.  والقلــق 
اإلمــكاانت اإلجيابيــة ملواقــع التواصــل وذلــك ىف ضــوء مــا أظهرتــه النتائــج مــن اهتمــام 

الشــباب بملوضوعــات الصحيــة والشــخصية علــى مواقــع التواصــل.
   وفيمــا يتعلــق بختبــار أتثــري بعــض املتغــريات الوســيطة علــى العالقــة بــن التعــرض ملواقــع 
 S., التواصــل واإلصابــة بلقلــق والتوتــر واالكتئــاب، اســتهدفت دراســة ســيان هاغــس
(Hughes 2018  (  الوصــول إىل فهــم أكثــر عمًقــا للعالقــة بــن متغــري العمــر 
والوقــت الــذى ميضيــة املســتخدم كل يــوم أمــام مواقــع التواصــل االجتماعــي، وكذلــك 
أكثــر املنصــات اســتخداًما. واعتمــدت الدراســة ىف التطبيــق علــى مقيــاس كثافــة وتفضيــل 
االســتخدام وعالقتــه بدرجــة اإلحبــاط والقلــق والتوتــر. واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج 
الوصفــى الكمــى، ومت تطبيقهــا علــى عينــة مكونــة مــن 73 مفــردة . وأوضحــت النتائــج 
وجــود عالقــة إجيابيــة ذات داللــة بــن اســتخدام عــدد مــن منصــات التواصــل االجتماعــى 
وحــدوث األعــراض الثالثة)اإلحبــاط والتوتــر والقلــق(، بينمــا ال توجــد عالقــة دالــة بــن 
حــدوث تلــك األعــراض وكل مــن متغــري العمــر ومتغــري معــدل االســتخدام ملواقــع التواصــل.

     وتناولت بعض الدراسات التأثريات االجيابية املتحققة عن استخدام مواقع التواصل 
مثــل  دراســة عايــدى فرهــود )Farhud A.,2016( الــى رصــدت نتائــج جمموعــة 
مــن الدراســات الــى أوضحــت الــدور اهلــام و املســتمر الــذى تقــوم بــه مواقــع التواصــل 
مــن خــالل رصــد أعــداد املســتخدمن ومــدى تفاعالهتــم علــى املواقــع، حيــث أن مواقــع 
مثــل الفيســبوك، وجوجــل بلــس،  وتويــر، ويوتيــوب،  وانســتجرام تســعى لتحقيــق هــدف 
أساســى يتعلــق بتســهيل عمليــة االتصــال والتفاعــل بــن األفــراد املســتخدمن هلــا الذيــن 
أصبحــوا قادريــن علــى صنــع وتبــادل ومشــاركة رســائل ذات مضامــن اتصاليــة وإاتحــة 
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حريــة التعبــري عــن الــرأى، وســهولة االتصــال بألقــارب واألصدقــاء، وســهولة تبــادل الصــور 
والكتــابت والفيديوهــات املصــورة لالحــداث اخلاصــة. وأكــدت ىف نتائجهــا علــى أن تلــك 
املواقــع  إذا مــا اســتخدمت بشــكل ســليم فإهنــا تعمــل علــى تقويــة العالقــات االجتماعيــة 
واملشــاركة السياســية واملدنية وكذلك تنمية الوعى الصحى والتعليم، بينما ركزت الدراســة 
البلطجــة اإللكرونيــة واإلحبــاط  التواصــل علــى  فيمــا يتعلــق بلتأثــريات الســلبية ملواقــع 

املســمى إبحبــاط الفيســبوك بإلضافــة اىل الدفــع إىل مغامــرات انتحاريــة.   
   ويف مقابــل زخــم الدراســات األجنبيــة يف هــذا اجملــال اخلــاص بتأثــريات مواقــع التواصــل 
االجتماعــي علــى اإلصابــة بلقلــق والتوتــر واالكتئــاب، جتــدر اإلشــارة إىل ضعــف اهتمــام 
الدراســات.  مــن  حمــدود  عــدد  علــى  واقتصارهــا  احملــور،  هبــذا  العربيــة  الدراســات 
ويف هــذا اإلطــار هدفــت دراســة )أمســاء بنــت فــراج بــن خليــوي، 2017( إىل رصــد 
العالقــة بــن مواقــع التواصــل االجتماعــي وبعــض االضطــرابت النفســية ( االكتئــاب- 
القلــق -االنطــواء ( لــدى طلبــة اجلامعــة، والتعــرف علــى مــدى ســوء اســتخدام مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، ومعرفــة الفــروق بــن الطلبــة ( الذكــور ,اإلانث ( يف اســتخدام 
مواقــع التواصــل االجتماعــي واملتغــريات النفســية املذكــورة. طبقــت الدراســة علــى عينــة 
عشــوائية مــن طلبــة جامعــة شــقراء مكونــه مــن 120 طالبــًا موزعــة علــى أربــع كليــات 
يف حمافظــة شــقراء بململكــة العربيــة الســعودية، تــراوح أعمارهــم مــن 10 -11 ســنة، 
واســتخدمت الدراســة املنهــج االرتباطــي التحليلــي وعــدد مــن األدوات منهــا مقيــاس 
التواصــل االجتماعــي، ومقيــاس الشــعور بلوحــدة النفســية,، ومقيــاس لالكتئــاب، ومقيــاس 
للقلــق الصريــح الظاهــر. واســتندت يف إطارهــا النظــري علــى عــدد مــن النمــاذج النفســية 
والنظريــة  النفســي،  التحليــل  الســلوكي، والســيكودينامي، ونظــرايت  املعــريف  كالنمــوذج 
اســتخدام مواقــع التواصــل  وأظهــرت النتائــج ســوء  االكتئــاب.  ونظــرايت  الســلوكية، 
االجتماعــي، وأن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة ( موجبــة ( بــن اســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتماعــي و(االكتئــاب، القلــق، االنطــواء( لــدى طلبــة اجلامعــة، وأن هنــاك فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــن الطــالب الذكــور واإلانث يف إصابتهــم بلقلــق ويف اســتخدام مواقــع 

التواصــل االجتماعــي لصــاحل الذكــور.   
  واهتمــت دراســة )جهــاد عــاء الديــن، 2014( برصــد أثــر اســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتماعــي علــى الصحــة النفســية للفــرد، ومت إجــراء الدراســة علــى 451 طالــب جامعــي 
بستخدام االستبيان كأداة جلمع البياانت. وخلصت الدراسة إىل إن االستخدام املفرط 
مبواقــع التواصــل االجتماعــي يرفــع مســتوى تطلعــات الفــرد ويفصلــه عــن عاملــه، وجيعلــه 

عرضــة لإلصابــة بالكتئــاب.  
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رابًعــا: الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى إدراك 
وتقديــر الــذات   

    يُعــرف تقديــر الــذات أبنــه تقييــم الفــرد خلصائصــه املعرفيــة والبدنيــة والنفســية تقييًمــا 
إجيابيًــا أو ســلبًيا أو حمايــًدا. ويعتمــد هــذا التقييــم علــى أســاس الــرأي الــذي يكونــه كل فــرد 
 )Ste-  عــن نفســه ،ويتــم أتكيــد هــذا التصــور الــذايت مــن خــالل األفــراد احمليطــن بلفــرد

  .fania,A et al,2017(.
 Khatun, &Halder, U., 2018(, ويف هذا اإلطار،أجرى خاتون وهالدر  
 ,.J( دراســة اســتهدفت التعــرف علــى العالقــة بــن مفهــوم الــذات واجتاهــات الطــالب 
اجلامعيــن حنــو اســتخدام الفيســبوك، ومــدى وجــود فــروق بــن الذكــور واإلانث والطــالب 
مــن املناطــق احلضريــة والريفيــة فيمــا يتعلــق هبــذه العالقــة. ومت اســتخدام املنهــج الوصفــى ىف 
 Gour تلــك الدراســة. وأجريــت الدراســة علــى عينــة مــن 400 طالــب جامعــى جبامعــة
Banga ابهلنــد. وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة إجيابيــة دالــة إحصائيــا بــن مفهــوم 
الــذات واالجتاهــات حنــو اســتخدام الفيســبوك، كمــا وجــدت فــروق دالــة بــن الذكــور 
واالانث ىف طبيعــة تلــك العالقــة لصــاحل اإلانث، وكذلــك بــن الريفيــن واحلضريــن لصــاحل 
الــذات  الــذات احلقيقيــة ومفهــوم  بــن  الريفيــن. كمــا وجــدت عالقــة ارتباطيــة إجيابيــة 
والغــرض مــن اســتخدام الفيســبوك، بينمــا وجــدت عالقــة ســلبية بــن تقــدمي الــذات عــرب 
الفيســبوك والغــرض مــن اســتخدام الفيســبوك بــن املبحوثــن واجتاهاهتــم حنــو اخلصوصيــة 

بلفيســبوك.  
   وتناولــت دراســة )حممــود رمضــان، 2018( تقديــر الــذات لــدى مســتخدمي مواقــع 
اجلمهــور  مــن  عينــة  رأي  اســتبيان  علــى  واعتمــدت  عــام.  بوجــه  االجتماعــي  التواصــل 
املصــري بلغــت 400 مســتخدم هلــذه املواقــع. وتوصلــت النتائــج إىل أن اســتخدام هــذه 
املواقــع يرتبــط بتوافــر درجــات متنوعــة مــن تقديــر الــذات ملســتخدميها، وأن هــذا التقديــر 

يــزداد برتفــاع كثافــة االســتخدام ويؤثــر علــى الصــورة الذهنيــة للمســتخدم.   
   وتناولــت دراســة كرامــر وآخــرون )Cramer,E., et al , 2016( اختبــار 
املقارنــة االجتماعيــة عــرب الفيســبوك، حيــث يقــدم املســتخدمون صــورة حمســنة ألنفســهم 
عــرب بيئــة وســائل االتصــال االجتماعيــة. وىف ضــوء النظريــة الوظيفيــة تقــوم تلــك الدراســة 
)مثــل حتســن  الدوافــع  علــى  تركــز  والــى  الفيســبوك  عــرب  االجتماعيــة  املقارنــة  بختبــار 
الــذات ودعــم الــذات وتقييــم الــذات (، كمــا تســعى الدراســة للتعــرف علــى دوافــع املقارنــة 
االجتماعيــة وعالقتهــا بتقديــر الــذات والنتائــج املرتبــة علــى ذلــك. وأجريــت الدراســة علــى 
عينــة مــن الطــالب اجلامعيــن بلــغ حجمهــا 267 مبحــواًث. وأظهــرت الدراســة أن كثــري 
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مــن املبحوثــن ذكــروا أهنــم يقومــون بملقارنــة االجتماعيــة كثــرًيا عــرب الفيســبوك وكان تقديــر 
الــذات املنخفــض أكــرب بــن األفــراد الذيــن يقارنــون أنفســهم بآلخريــن عــرب الفيســبوك، 
كمــا كانــوا أقــل ىف تقييــم الــذات وحتســن الــذات. وكان الدافــع لتحســن الــذات لــه أتثــري 
اجيــايب أكــرب بــن األفــراد األعلــى مــن حيــث املقارنــة االجتماعيــة مقارنًــة بذويهــم األقــل 

مقارنًــة. 
  & Dian A. , 2015( ويف نفــس الســياق، اســتهدفت دراســة كوهــن وداين    
بــن اســتخدام الفيســبوك وإدراك   Kuhne R.,o(التعــرف علــى طبيعــة العالقــة 
الــذات مــن خــالل املقارنــة االجتماعيــة الســلبية الــى ختتلــف بختــالف درجــة الســعادة 
بشــكل خمتلــف  االجتماعيــة  املعلومــات  يتلقــون  األكثــر ســعادة  فاألفــراد  الفــرد،  لــدى 
عــن األفــراد األقــل ســعادة.  وبســتخدام املنهــج املســحي مت إجــراء دراســة ميدانيــة علــي 
عينــة مــن 231 مــن طــالب إحــدى اجلامعــات هبولنــدا الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن 
18 و25 عاًما.وأظهــرت نتائــج الدراســة أن اســتخدام الفيســبوك ارتبــط بدرجــة أكــرب 
بملقارنــة االجتماعيــة الســلبية والــى ارتبطــت كذلــك ســلبًيا إبدراك الفــرد لقــدرة الــذات 
علــى التنافــس االجتماعــى واجلاذبيــة اجلســدية، حيــث تبــن وجــود عالقــة غــري مباشــرة 
بــن اســتخدام الفيســبوك وإدراك الــذات مــن خــالل املقارنــة االجتماعيــة الســلبية وكانــت 
العالقــة أضعــف بــن األفــراد األكثــر ســعادة بينمــا كانــت أعلــى بــن األفــراد األقــل ســعادة.  
   ويف إطــار مماثــل، اهتمــت )مهــت مصطفــى، 2016( برصــد العالقــة بــن اســتخدام 
الفيســبوك والثقــة بلنفــس وتقديــر الــذات. وأجريــت الدراســة علــى 150 طالــب مــن 
طــالب املؤسســات اإليوائيــة بســتخدام االســتبيان كأداة جلمــع البيــاانت. وتبــن وجــود 
ارتبــاط بــن اســتخدام الفيســبوك والثقــة بلنفــس وتقديــر الــذات واألمــن النفســي. وتبــن 
وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بــن مســتخدمي الفيســبوك )مرتفعــي ومتوســطي ومنخفضــي 

االســتخدام( فيمــا يتعلــق هبــذه املتغــريات النفســية.  
  )Brown B.,& Yang C.,2015(  واهتمــت دراســة بــراون واينــج    
للمرحلــة  التحــول  الــذات اإللكــروين عنــد  تقــدمي  التغــريات احلادثــة ىف  بلتعــرف علــى 
اجلامعيــة، كمــا اختــربت العالقــة بــن التقــدمي اإللكــروين للــذات ومعــدالت تقديــر الطالب 
اجلامعيــن لذواهتــم. وأجريــت الدراســة بســتخدام منهــج املســح علــى عينــة مــن 218 مــن 
الطــالب اجلامعيــن بلــوالايت املتحــدة. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن التقــدمي اإلجيــايب 
واحلقيقــي للــذات عــرب الفيســبوك يرتبــط ارتباطًــا إجيابيًــا بلدعــم املــدرك مــن اجلمهــور، كمــا 

يرتبــط ارتباطًــا اجيابًيــا برتفــاع  معــدالت تقديــر الــذات. 
    B,.2014( وعــن عالقــة الســمات الشــخصية بتقديــر الــذات أجــرى كــراول دراســة  
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Crowell( اســتهدفت إلقــاء الضــوء علــى اســتخدام األفــراد للفيســبوك مــن منظــور 
مساهتــم الشــخصية، ومفهــوم تقديــر الــذات، وكذلــك مفهــوم الرضــا عــن احليــاة وعالقــة 
ذلــك مبســتوى إدمــان الفيســبوك لديهــم. ومت اســتخدام عــدد مــن املقاييــس النفســية ىف 
 osenberg إلدمــان الفيســبوك ومقيــاس Bergen بنــاء االســتبيان ومنهــا مقيــاس
لتقديــر الــذات ومقيــاس جــودة احليــاة. وأجريــت الدراســة علــى عينــة مــن 1993مــن 
طالب اجلامعات مت اختيارهم من جامعة Alliant university تزيد أعمارهم 
على 18 عاًما. وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة دالة بن إدمان الفيسبوك وتسجيل 
درجــات مرتفعــة مبقيــاس تقديــر الــذات، بينمــا وجــدت عالقــة ســلبية بــن الرضــا عــن جــودة 

احليــاة وإدمــان الفيســبوك. 
  وفيمــا يتعلــق بتطويــر مفهــوم الــذات، أجــرت )أمــل الســيد، 2016( دراســة للبحــث 
عــن دوافــع اســتخدام املــرأة املصريــة للمجموعــات النســائية علــى الفيســبوك واإلشــباعات 
املتحققــة، وعالقــة ذلــك بتطويــر مفهــوم الــذات لديهــا. اعتمــدت الدراســة يف إطارهــا 
النظــري علــى نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات ونظريــة التعلــم االجتماعــي. وهــي مــن 
الدراســات الوصفيــة الــي اســتخدمت املنهــج املســحي واملقــارن. ومت إجــراء الدراســة علــى 
200 مفــردة مــن الفتيــات والســيدات املهتمــات مبتابعــة اجملموعــات النســائية بســتخدام 
مــن  جمموعــة  مــع  متعمقــة  مقابلــة   22 إجــراء  ومت  واإللكــروين،  التقليــدي  االســتبيان 
النســاء والفتيــات األعضــاء يف هــذه اجملموعــات. وتوصلــت النتائــج إىل وجــود ارتبــاط 
بــن اســتخدام اجملموعــات النســائية وتطويــر مفهــوم الــذات لــدى املــرأة املســتخدمة هلــا يف 
جوانــب حمــددة منهــا؛ تطويــر مهاراهتــا يف إدارة صورهتــا أمــام اآلخريــن، وتطويــر مهاراهتــا 

كزوجــة وأم وإمــرأة.
  وأجــرت ) والء عبــد املنعــم، 2014( دراســة تســتهدف التعــرف علــى العالقــة بــن 
اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي وإدراك مفهــوم الــذات لــدى طالبــات جامعــة 
امللــك ســعود. ومت تطبيــق اســتبيان علــى عينــة مقدارهــا 90 طالبــة. وتوصلــت النتائــج 
لــدى  الــذات  يرتبــط إبدراك مفهــوم  التواصــل االجتماعــي ال  اســتخدام مواقــع  إىل إن 

املبحــواثت.   

االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ابســتخدامات  املرتبطــة  الدراســات  الثــاين:  احملــور 
االجتماعيــة وأتثراهتــا 

   أحدثــت مواقــع التواصــل االجتماعــي أتثــريات عديــدة يف جمــال احليــاة االجتماعيــة، 
تنوعــت مــا بــن اإلجيابيــة والســلبية ، فقــد أاتحــت للجميــع بيئــة ثريــة بلتفاعــل واملشــاركة 
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اجملــال  يف  وأســهمت  التعليمــي،  اجملــال  يف  والباحثــن  الطــالب  وأفــادت  االجتماعيــة، 
األكادميــي وتطــوره، وأاتحــت حريــة التعبــري عــن الــرأي والــرأي اآلخــر، إال أن الباحثــن 
يف اجملــال اإلعالمــي واالجتماعــي يشــريوا إىل بعــض التأثــريات االجتماعيــة الســلبية الــي 
أفرزهتــا هــذه املواقــع كالعزلــة االجتماعيــة، واالغــراب االجتماعــي، وضعــف العالقــات 
االجتماعيــة واإلنســانية يف العــامل الواقعــي، فضــاًل عــن أتثرياهتــا املتعــددة علــى أمنــاط القيــم 

االجتماعيــة، وهــو مــا ســيتم اســتعراضه مــن خــالل احملــاور الفرعيــة التاليــة:

أواًل:الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى العاقــات 
االجتماعيــة.

   ميكــن تعريــف العالقــات االجتماعيــة أبهنــا انعــكاس للتفاعــل االجتماعــي بــن طرفــن 
أو أكثــر، حبيــث يتكــون لــدى كل طــرف صــورة عــن الطــرف اآلخــر، والــي تؤثــر ســلًبا أو 
إجيــاًب علــى حكــم كل منهــا علــى اآلخــر، ومــن أمنــاط هــذه العالقــات: الصداقــة والروابــط 

األســرية، والقرابــة، وزمالــة العمــل، واملعــارف. )رضــا أمــن،2016(    
 )Ghareb, M,I, et al, 2018( ويف هــذا اإلطــار، اســتهدفت دراســة   
اســتقصاء الــدور الــذي تقــوم بــه وســائل اإلعــالم االجتماعيــة يف العاقــات األســرية. 
وطبقت الدراســة على 254 شــخص كردســتاين من 5 مدن، مثلوا الطالب واحملاضرين 
واملوظفن والناس العادين. وأظهرت النتائج أن املســتخدمن أمضوا ســاعتن يومًيا على 
وســائل التواصل االجتماعي ويســتخدموهنا يف الغالب لقراءة منشــورات وســائل التواصل 
االجتماعــي، ولتحقيــق الرابــط العائلــي، وأشــارت نســبة كبــرية منهــم أن مواقــع التواصــل 

االجتماعــي هلــا آاثر ســلبية علــى األســرة والعالقــات النســبية.  
   واختــذت دراســة )مجيلــة الاعبــون، 2018( هدفًــا يتمثــل يف رصــد دور األســرة 
يف احلــد مــن أتثــري اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي علــى العاقــات األســرية، 
مواقــع وبرامــج واســتخدامات مواقــع  علــى  الفكــري  إطارهــا  يف  الدراســة  واعتمــدت 
يف  واعتمــدت  والتفاعــل االجتماعــي والعالقــات االجتماعيــة،  التواصــل االجتماعــي 
إطارهــا النظــري علــى النظريــة التفاعليــة الرمزيــة. وتعتــرب هــذه الدراســة مــن الدراســات 
الدراســة علــى 300  الــي اســتخدمت منهــج املســح االجتماعــي. وطبقــت  الوصفيــة 
أســرة ســعودية مقيمــة بلــرايض، مت اختيارهــم أبســلوب العينــة العشــوائية العنقوديــة متعــددة 
املراحــل. وأظهــرت النتائــج أن دور األســرة يف احلــد مــن أتثــري اســتخدام وســائل التواصــل 
االجتماعــي علــى العالقــات االجتماعيــة يــربز يف التوجيــه لألبنــاء يف طــول الســاعات الــي 
يضيعهــا األبنــاء بســتخدام املواقــع والربامــج ،ممــا أثــر علــى العالقــات األســرية وقلــة احلــوار 
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وضعــف العالقــة بــن األبنــاء والوالديــن، وإمهــال واجباهتــم األســرية وهروهبــم مــن املشــاكل 
األســرية إىل اإلدمــان علــى اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي. 

   واختــرب أوريب )Orbe.,  A,  2017(  يف دراســته كيفيــة أتثــري قــراءة املنشــورات 
عــرب املواقــع االجتماعيــة علــى تطويــر العالقــات االجتماعيــة بــن األفــراد. واســتخدمت 
الدراســة التصميــم طويــل املــدى بلتطبيــق علــى عينــة مكونــة مــن 243 مبحــواًث مــن 
الشــباب. وركــزت الدراســة علــى قيــاس متغــريي اإلفصــاح عــن الــذات واأللفــة املدركــة. ومت 
اســتخدام االســتبيان جلمــع البيــاانت. وأكــدت نتائــج الدراســة أن اإلفصــاح عــن الــذات 
واأللفــة املدركــة تعمــل كعوامــل وســيطة ىف أتثــري املنشــورات املقدمــة عــرب املواقــع االجتماعيــة 
علــى تطويــر العالقــات االجتماعيــة، فكانــت املنشــورات اإلجيابيــة تزيــد مــن إعجــاب 
املتابعــن أكثــر مــن املنشــورات الســلبية، وكان ينظــر إىل األفــراد اإلجيابيــن بعتبارهــم أكثــر 
جاذبيــة ومســاعدة للغــري وســهل التعامــل معهــم أكثــر مــن غريهــم، كمــا كان األشــخاص 
مــن  أكــرب  بدرجــة  للجمهــور وحمبوبــون  أكثــر وصــواًل  االجتماعيــة  امللتزمــن بألعــراف 

غريهــم.     
 )Eng, C. T, & Tang, M. J,, 2017( واختربت دراسة إنج واتنج   
أتثــريات املواقــع االجتماعيــة علــى االتصــال اإلنســاىن والعالقــات اإلنســانية، مــن خــالل 
املعاصــرة وأتثرياتــه علــى  البيئــة االلكرونيــة  عــن  الناتــج  الســلوكى  التغــري  التعــرف علــى 
االتصــال اإلنســاىن، وركــزت الدراســة حتديــًدا علــى أتثــري الفيســبوك وأتثــريات اســتخدامه 
علــى بنــاء أو حتطيــم االتصــال األســرى وأتثــريه علــى التماســك االجتماعــى ىف دولــة 
الدراســة علــى نظريــى االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم ونشــر  ماليــزاي. وقــد اعتمــدت 
املســتحداثت كإطــار نظــرى هلــا. ومت اســتخدام االســتبيان االلكــروين جلمــع البيــاانت مــن 
عينــة الدراســة الــى بلغــت 89 طالبًــا، وهــي عينــة عمديــة، اعتمــدت علــى الراغبــن فقــط 
ىف املشــاركة ىف الدراســة، وتراوحــت أعمارهــم مــا بــن 18 و34 عاًمــا. وأظهــرت نتائــج 
الدراســة أن %62.3 مــن املبحوثــن يســتخدمون اهلواتــف الذكيــة لالتصــال بلفيســبوك، 
وأشــار%71 مــن املبحوثــن أن الفيســبوك يســاعدهم علــى التجانــس اجملتمعــي بســهولة، 
و%64 مــن املبحوثــن يــرون أنــه وســيلة فعالــة لتبــادل الرســائل مــع ذويهــم، وأنــه منصــة 
املعلومــات عــن بعضهــم  مــن  املزيــد  أفــراد االســرة ووســيلة ملعرفــة  مــع  جيــدة لالتصــال 

البعــض. 
   وأجــرت )ســحر خليفــة، 2017( دراســة إللقــاء الضــوء علــى دور مواقــع التواصــل 
االجتماعــي يف تشــكيل وتغيــري بعــض االجتاهــات عنــد مجهــور الطلبــة اجلامعيــن بعتبارهــم 
أحد شرائح الشباب، مع الركيز على البعد اخلاص بالجتاهات حنو األسرة. واعتمدت 
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الدراسة على املنهج املسحي، ومت اختيار عينة عمدية قوامها  200  طالب وطالبة من 
اجلامعــة العراقيــة. ومت االعتمــاد علــى إطــار فكــري يُنظــر لالجتاهــات وأبعادهــا ومكوانهتــا 
آراء املبحوثــن فيمــا خيــص عاقاهتــم  تبايــن  إىل   الدراســة  وخلصــت  وخصائصهــا، 
االجتماعيــة ابألســرة واألصدقــاء، فقــد مكنــت هــذه املواقــع مــن إجيــاد دائــرة عالقــات 
أوســع فســجل املبحوثــن درجــات مرتفعــة يف مقاييــس التكيــف االجتماعــي ومهــارات 
االتصــال، إال أن مــن أهــم التأثــريات الســلبية ملواقــع التواصــل أهنــا جعلتهــم يبــدون تذمــرًا 

مــن ســلطة األهــل واجملتمــع.     
علــى  التعــرف   )Ngonidzashe, M., 2016(  دراســة واســتهدفت      
العاقــات األســرية.  التفاعــل االجتماعــي داخــل  الشــبكات االجتماعيــة علــى  أتثــري 
ومت اســتخدام املنهــج املســحى الوصفــى, وطُبقــت الدراســة علــى عينــة مــن 20 مبحــواًث 
مــن إحــدى املقاطعــات بدولــة زمبابــوي. واســتخدم االســتبيان كأداة جلمــع البيــاانت. 
بديلــة  وســيلة  االجتماعيــة  الشــبكات  ىف  يــرون  املبحوثــن  أن  إىل  الدراســة  وتوصلــت 
للتواصــل مــع أفــراد عائلتهــم، وخاصــًة أولئــك الذيــن ال يســتطيعون التواصــل معهــم وجًهــا 
لوجــه نظــرًا الختــالف املــكان اجلغــراىف او لضغــوط ومشــاغل احليــاة، لــذا كان االعتمــاد 
علــى الربيــد اإللكــروين والرســائل النصيــة. ويــرى املبحوثــون أنــه علــى الرغــم مــن أمهيــة 
الشــبكات االجتماعيــة كســاحة إلقامــة العالقــات الشــخصية إال أنــه ال ميكــن أن يكــون 

الشــكل الوحيــد لبنــاء العالقــات. 
   وحاولــت دراســة )رضــا أمــن، 2016( دراســة العالقــة بــن التطــورات التقنيــة يف جمــال 
اإلعــالم اإللكــروين والتواصــل االجتماعــي وأتثرياهتــا علــى البنيــة االجتماعيــة والقيميــة 
الــي تعريهــا. ومت االعتمــاد علــى نظريــة احلتميــة  لألســرة املســلمة ملعرفــة اإلشــكاليات 
القيمية واحلتمية التكنولوجية. وتُعد هذه الدراســة من الدراســات الوصفية، ومت االعتماد 
علــى املنهــج املســحي اإلعالمــي، واملنهــج املقــارن. ومت تطبيــق الدراســة علــى عينــة قوامهــا 
285 مفــردة مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي يف مملكــة البحريــن. وتبــن أن 
ملواقــع التواصــل االجتماعــي آاثرهــا اإلجيابيــة علــى األســرة العربيــة، ومنهــا التواصــل الدائــم 
مــع  أفــراد األســرة، والتثقيــف األســري، والرابــط األســري. وثبــت أهنــا تنطــوي علــى العديــد 
مــن املخاطــر لألســر العربيــة، كوقوعهــا فريســة للعديــد مــن اجلرائــم كالتصيــد وســرقة اهلويــة، 

وإنشــاء حســابت ومهيــة، واالحتيــال الرومانســي، وجرائــم الفــخ اجلنســي.     
   وحبثت دراسة )أفنان شعبان، 2016( يف استخدامات مواقع التواصل االجتماعي 
طــالب  مــن  عينــة  علــى  الدراســة  إجــراء  ومت  االجتماعيــة.  العالقــات  علــى  وأتثرياهتــا 
اجلامعــة العراقيــن بلغــت 130 طالــب وطالبــة بســتخدام االســتبيان. وأشــارت النتائــج 
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إىل ابتعــاد مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي عــن الواقــع الفعلــي، واالندمــاج يف 
الواقــع االفراضــي الــذي حيقــق هلــم مســاحة مــن احلريــة، مبــا يــؤدي إىل ضعــف العالقــات 

االجتماعيــة الفعليــة.  
 )Jobilal & Raheev M.M,2015(  وأجرى كل من جوبالل وراهيف   
دراســة هدفــت إىل اختبــار أتثــري املواقــع االجتماعيــة علــى العالقــات االجتماعيــة، وكذلــك 
هلــذا  واالجيابيــة  الســلبية  والتأثــريات  احملمولــة،  اهلواتــف  اســتخدام  علــى  املؤثــرة  العوامــل 
االســتخدام علــى املبحوثــن. وأجريــت الدراســة علــى عينــة عشــوائية بلــغ حجمهــا 50 
مبحواًث من الشباب تراوح أعمارهم ما بن 17 و23 عام. واستخدم االستبيان كأداة 
جلمــع البيــاانت. وتوصلــت الدراســة إىل أن االســتخدام املكثــف لإلنرنــت والفيســبوك 
وتويــر واملــدوانت وكذلــك مواقــع جوجــل هلــا أتثــري مباشــر علــى املبحوثــن ىف أداء مهامهــم 
ومســئولياهتم واألداء األكادميــي واملهــارات االجتماعيــة. ومتثلــت فوائــد املواقــع االجتماعيــة 
يف زايدة الثقة االجتماعية لدى املبحوثن، والدعم االجتماعى بشكل أكرب، واالندماج 
اهلواتــف  ومتكنهــم  االجتماعيــة.  واملهــارات  املعلومــات  علــى  واحلصــول  اجملتمــع  داخــل 

احملمولــة مــن اإلندمــاج ىف اجملتمــع الشــبكي وزايدة القــدرة علــى النقــاش. 
التواصــل  مواقــع  أتثــري  علــى  الوقــوف   )2015 األشــرم،  )رضــا  دراســة  وحاولــت     
االجتماعــي علــى العالقــات االجتماعيــة ملســتخدميها مــن الشــباب. وأشــارت النتائــج إىل 
أن مجيــع املســتخدمن أبــدوا ارتيــاح للعالقــات االجتماعــات االفراضيــة عــرب هــذه املواقــع، 
وغالًبــا مــا تكــون هــذه العالقــات أقــوى مــن العالقــات الــي تتــم داخــل العــامل الواقعــي. 

    وهدفــت دراســة )مفيــدة بوســحلة، نبيــل طهــوري( إىل التعــرف علــى األســباب 
الــي تدفــع الطلبــة إىل االشــراك يف موقعــي الفيســبوك وتويــر، والتعــرف علــى طبيعــة 
العالقــات االجتماعيــة عــرب هــذه املواقــع، والكشــف عــن اآلاثر اإلجيابيــة والســلبية الناجتــة 
عــن اســتخدام تلــك املواقــع لديهــم .واعتمــدت الــد راســة علــى املنهــج الوصفــي املعتمــد 
علــى التحليــل. واســتخدمت أداة االســتبيان جلمــع البيــاانت، حيــث مت تطبيــق البحــث 
بكليــة العلــوم االنســانية واالجتماعيــة جبامعــة تبســة علــى عينــة مكونــة مــن76  طالــب 
مت اختيارهــم بطريقــة عشــوائية قصديــة. وقــد توصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج 
أمهها: أن من أقوى األســباب الي تدفع الطلبة الســتخدام الفيســبوك وتوير هي ســهولة 
التعبري عن آرائهم واجتاهاهتم الفكرية الي ال يســتطيعون التعبري عنها صراًحة يف اجملتمع. 
وأشــارت النتائــج كذلــك أن الطــالب اســتفادوا مــن هذيــن املوقعــن يف تعزيــز صداقاهتــم 
ــا، فيمــا  القدميــة والبحــث عــن صداقــات جديــدة، والتواصــل مــع أقارهبــم البعيديــن مكانًي

جــاء قلــة التفاعــل األســري كأحــد أهــم اآلاثر الســلبية.   
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   وفيمــا خيتــص ابلعزلــة االجتماعيــة بعتبارهــا الوجــه اآلخــر للعالقــات االجتماعيــة 
والتفاعــل االجتماعــي، فهــي ظاهــرة تنشــأ بفعــل االســتخدام املكثــف ملواقــع التواصــل 
االجتماعــي، حيــث يكــون تعامــل الفــرد ضئيــاًل مــع جمتمعــه، ألنــه يفقــد القــدرة علــى 
الفعــل الفــردي الــذي يســتمده مــن فكــره وعملــه يف خدمــة اجلماعــة، ويصبــح هــارًب مــن 
الواقــع والتفاعــل االجتماعــي املباشــر مــع أفــراد مــن وســطه االجتماعــي واألانس الواقعيــن 

الذيــن يعيشــون يف حميطــه. 
     أجرت )مسر جال، 2018( دراسة للبحث يف كثرة استخدام الشباب اجلامعى 
للتكنولوجيــا احلديثــة وخاصــة شــبكات اإلنرنــت ومواقــع التواصــل اإلجتماعــى، ومعرفــة مــا 
إذا كانــت هــذه التكنولوجيــا وســيلة اتصــال فعالــة وصادقــة بــن األصدقــاء أم أهنــا أدت اىل 
العزلــة اإلجتماعيــة. اعتمــدت هــذه الدراســة علــى نظريــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم. 
وقامــت الباحثــة بتطبيــق صحيفــة اســتقصاء بملقابلــة علــى عينــة عمديــة مــن الشــباب مــن 
مســتخدمى مواقــع التواصــل اإلجتماعــى،  حيــث بلغــت العينــة 200 (مفــردة( مــن ســن 
 18اىل ســن 24 عامــا. تبــن أن  59 % يــرون أن مواقــع التواصــل اإلجتماعــى تؤثــر 
علــى قــوة العاقــات األســرية، وثبــت وجــود عالقــة إرتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن التعــرض 

للشــبكات االجتماعيــة والتواصــل مــع األصدقــاء، وكذلــك العزلــة االجتماعيــة.
   وســعت دراســة )مــوزة الــدوي، 2017( إىل التعــرف علــى التأثــريات االجتماعيــة 
الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى العاقــات األســرية، إبجــراء دراســة ميدانيــة 
البحريــن.  علــى عينــة عمديــة قوامهــا 150 مفــردة مــن طــالب كليــة اآلداب جبامعــة 
االســتبيان.  بســتخدام  البيــاانت  مجــع  ومت  التحليلــي،  الوصفــي  املنهــج  واســتخدمت 
واعتمــدت الدراســة يف إطارهــا النظــري علــى نظريــة الغــرس الثقــايف، ونظريــة التفاعليــة 
الرمزيــة، والبنائيــة الوظيفيــة . وأظهــرت النتائــج وجــود أتثــريات اجتماعيــة خطــرية ملواقــع 
الشــخص  بــن  احلميميــة  العالقــات  تراجــع  إىل  أدت  حيــث  االجتماعــي،  التواصــل 
املســتخدم هلــذه الوســائل وأفــراد أســرته وأقاربــه، حيــث تصبــح هــذه العالقــات ســطحية مبــا 

يــؤدي علــى املــدى البعيــد إىل العزلــة االجتماعيــة.   
  وحبــث دراســة )ميينــه زنــدي، 2017( يف عالقــة مواقــع التواصــل االجتماعــي بلعزلــة 
وطالبــة جزائريــن  طالــب   180 علــى  الدراســة  وطبقــت  الشــباب،  لــدى  االجتماعيــة 
وتبــن  االجتماعيــة.  العزلــة  مقيــاس  علــى  االعتمــاد  ومت  االســتبيان،  أداة  بســتخدام 
وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائًيــا بــن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي والعزلــة 

الشــباب.   لــدى  االجتماعيــة 
     وأجرى )يعقوب الكندري وآخرون، 2015( دراسة  للكشف عن استخدامات 
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الشــباب، وحماولــة  لــدى شــرحية  التواصــل االجتماعــي، والوقــوف علــى أمهيتهــا  مواقــع 
ربــط هــذا االســتخدام ببعــض املتغــريات االجتماعيــة. وركــزت الدراســة علــى أربــع وســائل 
مــن وســائل التواصــل االجتماعــي؛ وهــم: الفيســبوك وتويــر واليوتيــوب والواتــس آب. 
واعتمــدت يف إطارهــا النظــري علــى نظريــة الفعــل االتصــايل هلابريمــاس. واســتخدمت 
منهــج املســح االجتماعــي.  ومشلــت عينــة الدراســة 564 مبحــوث مــن الذكــور واإلانث 
االســتبيان  اســتخدام  ومت  الكويــي.  اجملتمــع  يف  ســنة   25-17 بــن  أعمارهــم  تــراوح 
كأداة رئيســية جلمــع البيــاانت. ومت االعتمــاد علــى مقيــاس العزلــة االجتماعيــة، واملشــاركة 
اجملتمعيــة. وكشــفت الدراســة عــن معــدالت االســتخدام الكبــري هلــذه املواقــع، وأتثرياهتــا 
علــى الشــباب, وكشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق دالــة  بــن اجلنســن يف معــدالت 
اســتخدام هــذه الوســائل، وعــدم وجــود عالقــة بــن كثاقــة االســتخدام والعزلــة االجتماعيــة.      
التواصــل  شــبكات  دور  رصــد    )2015 حــدادي،  )وليــدة  دراســة  واســتهدفت     
التحليــل  أســلوب  الدراســة  واســتخدمت  االجتماعيــة.  العزلــة  حتقيــق  يف  االجتماعــي 
النقــدي للدراســات الســابقة. وتوصلــت إىل أن االســتخدام العشــوائي غــري املنظــم ملواقــع 
التواصــل االجتماعــي يؤثــر ســلًبا علــى شــبكة عالقاتــه االجتماعيــة، وجيعلــه أكثــر اندماًجــا 

بلعــامل االفراضــي، مبــا يصيبــه بلعزلــة االجتماعيــة.  
اثنيًــا: الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى اهلويــة 

االجتماعيــة.
   *تُعــرف اهلويــة أبهنــا وجــود الشــخص أو الشــعب أو األمــة كمــا هــي، بنــاء علــى 
مقومــات ومواصفــات وخصائــص معينــة، متكــن مــن معرفــة صاحــب اهلويــة بعينــه، دون 
اشــتباه مــع أمثالــه مــن األشــباه، وهويــة أيــة أمــة هــي صفاهتــا الــي متيزهــا مــن بقــي األمــم 

لتعــرب عــن شــخصيتها احلضاريــة.
   *وتعــرف اهلويــة االفراضيــة أبهنــا جممــوع البيــاانت والرمــوز الــي يســتخدمها األفــراد يف 

تقــدمي أنفســهم لآلخريــن يف اجملتمعــات االفراضيــة ويتفاعلــون معهــم مــن خالهلــا. 
علــى  التعــرف   )Castleton,A., 2018) دراســة كاســتليتون  واســتهدفت     
الكيفيــة الــى يعــرب هبــا الشــباب مــن الســكان األصليــن بكنــدا عــن هوايهتــم عــرب مواقــع 
التواصــل االجتماعــي كالفيســبوك. واعتمــدت الدراســة علــى أداة املقابلــة جلمــع البيــاانت 
مــن املبحوثــن الذيــن مت اختيارهــم مــن خــالل تواجــد الباحــث ملــدة مخــس أســابيع ىف حميــط 
كليــة Arctic College،  وعقــد مقابــالت متعمقــة مــع شــباب الكليــة مــن فئــة 
الســكان األصليــن والذيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي. ومتثلــت أبــرز نتائــج 
الدراســة يف أن الشــباب مــن فئــة الســكان األ صليــن ينظــرون إىل الفيســبوك بعتبــاره 
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وســيلة متكــن مــن التواصــل مــع زمالءهــم مــن نفــس األصــول العرقيــة وإبمكاهنــم جعــل 
اجملموعــات مفتوحــة او مغلقــة. وأشــاروا اىل أمهيــة تلــك اجملموعــات ىف حياهتــم إذ يتعلمــون 
مــن خالهلــا عــادات وتقاليــد الســكان األصليــن ومفــردات لغتهــم، كمــا أهنــا تقــدم هلــم 

أشــكال لالتصــال والتواصــل وبنــاء عالقــات وفًقــا هلوايهتــم اخلاصــة.              
  ومتثــل اهلــدف الرئيــس لدراســة جونــدوز )Gündüz., U, 2017( يف تطويــر 
إطــار علمــي لفهــم وحتليــل املواقــع االجتماعيــة كبنــاء اجتماعــى معاصــر يســمح مــن خاللــه 
ببناء اهلوية. واستعرضت الدراسة املمارسات اإللكرونية لبناء اهلوية واملتعلقة بجملتمعات 
االفراضيــة واملواقــع االجتماعيــة، واألســباب الــى جتعــل األفــراد يشــعرون بحلاجــة إىل خلــق 
هويــة افراضيــة ألنفســهم والــى تتحــول مــع الوقــت إىل هويــة ىف العــامل الواقعــي. وخلصــت 
الدراســة إىل إنــه علــى الرغــم مــن أن وســائل اإلعــالم االفراضيــة تصنــف بعتبارهــا غــري 
البعــض  ببعضهــم  األفــراد  مــن خاللــه  يتصــل  الــذى  املــكان  أصبحــت  أهنــا  إال  واقعيــة 
كمــا حيــدث ىف احليــاة الواقعيــة، فالتفاعــل االجتماعــى أصبــح أكثــر ســهولة مــن خــالل 
اجملتمعــات االفراضيــة، الــي تســمح لألفــراد بالتصــال االجتماعــى فيمــا بينهــم، وتكــون 
تلــك اجملتمعــات وســيلة للهــروب مــن أدوارهــم ومتكنهــم مــن املشــاركة حبريــة والتعبــري عــن 

أنفســهم دون قيــد. 
   وحاولت )زينة جدعون، 2017( يف دراستها إلقاء الضوء على تفاعل أفراد اجملتمع 
االفراضــي وأبعــاد هــذا العــامل وأتثرياتــه علــى حياهتــم الواقعيــة وهويتهــم الفعليــة بلتطبيــق 
النظــري علــى نظريــة االســتخدامات  الدراســة يف إطارهــا  الفيســبوك. واعتمــدت  علــى 
واإلشــباعات. وأجريــت الدراســة علــى عينــة غــري عشــوائية قوامهــا 100 مفــردة بجلزائــر، 
بســتخدام أســلوب كــرة الثلــج. وتوصلــت النتائــج إىل أن الدافــع األهــم وراء االخنــراط يف 
اجملتمعــات االفراضيــة هــو إثبــات الــذات، وخبصــوص الشــعارات الــي تعكســها اجملتمعــات 
الــذي حيمــل  االفراضيــة تبــن أن الشــعارات الالهوتيــة قــد انلــت نســبة كبــرية، األمــر 
داللــة خطــرية وهــي ازدراء األداين واالســتهزاء والتهــاون. وتبــن أن معظــم أفــراد العينــة ال 
يتفاعلــون بشــخصياهتم احلقيقيــة، بــل يســتعريون شــخصيات افراضيــة، ممــا يشــري إىل أتثــري 

اهلويــة االفراضيــة علــى اهلويــة الفعليــة للمبحوثــن.  
 )Kaya T., & Bicen H.,2016(  واســتهدفت دراســة بيســن وكيــا   
التعــرف علــى أتثــريات املواقــع االجتماعيــة علــى ســلوكيات الطــالب وهويتهــم االجتماعيــة، 
الثقــة واملشــاركة بملوااقــع  بــن  الفيســبوك، ومــدى وجــود عالقــة إجيابيــة  أتثــري  وحتديــداً 
االجتماعيــة. ومت االعتمــاد علــى أداة املالحظــة لســلوك عينــة مــن الطــالب ىف إحــدى 
املــدارس الثانويــة، وكذلــك االســتبيان الــذي يقيــس مســتوى الثقــة واســتخدام الفيســبوك. 
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واشــتملت عينــة الدراســة علــى 362 طالبًــا .وكشــفت الدراســة أن الطــالب يســتخدمون 
الفيســبوك كأداة للرفيــه ومشــاركة األخبــار والصــور واألغــاىن، كمــا أظهــرت ارتفــاع درجــة 
وعيهم أبمهية محاية هويتهم االجتماعية على الفيسبوك، وأن حياهتم اخلاصة ال جيب أن 
تكــون متاحــة للعامــة، وأظهــرت الدراســة احرامهــم خلصوصيــة اآلخريــن وعــدم اســتغالل 

صفحــات أصدقاءهــم.    
 )Georgalou,M.,2016( ويف ذات الســياق، هدفــت دراســة جورجالــو   
إىل تقــدمي رؤيــة لقضيــة اخلصوصيــة وهــوايت اجلمهــور علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
 Seargeant وTagg  وحتديًدا موقع الفيسبوك. واعتمدت الدراسة على منوذج
جلمهــور الفيســبوك كإطــار نظــري هلــا، كمــا مت االعتمــاد علــى البيــاانت الــى قدمتهــا دراســة  
Georgalou2014، والــي أجريــت بســتخدام املنهــج اإلثنوجــراىف لدراســة بنــاء 
اهلــوايت علــى الفيســبوك خــالل الفــرة مــن مايــو 2010 حــى أبريــل 2013. واتبــع 
ذلــك دراســة حالــة خلمســة مــن مســتخدمى املواقــع االجتماعيــة بدولــة اليــوانن لتحليــل 
بغــرض  الفيســبوك  علــى  وتعليقــات وروابــط وصــور  منشــورات  مــن  ينشــرونه  مــا  كافــة 
نتائــج  وأظهــرت  هوايهتــم.  عــن  تعبريهــم  وكيفيــة  للخصوصيــة  ممارســتهم  علــى  التعــرف 
الدراســة أن الفيســبوك أداة اجتماعيــة متكــن االفــراد مــن املمارســات اللغويــة، وحمــو األميــة 
وأظهــرت  معــى.  ذات  هــوايت  وبنــاء  الشــخصية،  املعلومــات  ومشــاركة  التكنولوجيــة، 
النتائــج أن املبحوثــن يدركــون أن اخلصوصيــة مــن األمــور الــى ميكــن التحكــم فيهــا مــن 
خــالل الفيســبوك إذ حيــدد كل شــخص إعــدادات اخلصوصيــة اخلاصــة هبــم، وهــو مــا حيقــق 

نــوع مــن االســتقالل الــذايت لــكل فــرد. 
    وحبثت دراسة لورينزاان )Lorenzana,J,A.,2016( يف دور مواقع التواصل 
االجتماعــى وحتديــًدا الفيســبوك ىف احليــاة اليوميــة للمهاجريــن الفلبينيــن املقيمــن ىف دولــة 
اهلنــد، واســتخدام تلــك املواقــع ىف التعبــري عــن هوايهتــم وتطويرهــا، والتعــرف علــى ممارســاهتم 
مــع أصدقائهــم إلكرونيًــا.  املواقــع، وتدعيــم عالقاهتــم  تلــك  ىف مشــاركة إجنازاهتــم عــرب 
واعتمــدت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن (10( مبحوثــن واســتخدام أدايت املقابلــة 
املتعمقــة واملالحظــة، حيــث يقــوم الباحــث مبتابعــة كافــة األعمــال الروتينيــة للمبحوثــن 
ومشــاركتهم ىف األنشــطة اإللكرونيــة الــى ميارســوهنا. وأظهــرت الدراســة أن املهاجريــن 
الفلبنيــن بهلنــد يســتخدمون الفيســبوك بغــرض تقــدمي الــذات والتواصــل مــع املماثلــن هلــم 
واألصدقاء داخل وخارج اهلند. وكان املبحوثون يتشــاركون أخبار إجنازاهتم ونشــر الصور 
الــى تؤكــد تلــك اإلجنــازات. ورغــم أن املبحوثــن يــرون أن الفيســبوك أداة للتعبــري عــن 
الــذات إال أهنــم ســعوا للتعبــري عــن نشــر إجنازاهتــم عــرب الفيســبوك بغــرض التعبــري عــن قــوة 
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مكانتهــم ووضعهــم بلبلــد رغــم كوهنــم مهاجريــن. واســتغل املبحوثــون الفيســبوك كمســاحة 
للتعبــري عــن جتاهلهــم ىف اجملتمــع اهلنــدي نتيجــة للصــور املنطبعــة الســلبية عنهــم، وكانــت 

اإلانث أكثــر أتثــرًا بلصــور املنطبعــة. 
   وحبثــت دراســة )ســهام بوقلــوف، 2016( يف أثــر اإلعــالم اجلديــد علــى اهلويــة، 
بلتطبيق على مستخدمي الفيسبوك يف اجلزائر. واعتمدت الدراسة على إطار مفاهيمي 
للعالقــة بــن مواقــع التواصــل االجتماعــي واهلويــة الثقافيــة. وطبقــت الدراســة علــى عينــة 
عشــوائية قوامهــا 250 شــاب مــن مســتخدمي الفيســبوك بجلزائــر بســتخدام االســتبيان 
اإللكــروين. وخلصــت النتائــج إىل أن الســمة البــارزة للمحــاداثت عــرب مواقــع التواصــل 
االجتماعــي كانــت التــزاوج بــن اللغــة  العربيــة وبعــض الرمــوز املتداولــة بللغــة األجنبيــة ممــا 
يــؤدي ضيــاع اللغــة العربيــة املشــكلة للهويــة الثقافيــة للشــباب. وأشــارت النتائــج إىل أن 
نســبة كبــرية مــن مســتخدمي الفيســبوك بســتخدمون بعــض الروابــط يف شــكلها الظاهــري 
اســتخدام  الدينيــة وزعزعتهــا. وســاهم  القيــم  للديــن، ويف بطنهــا ختفــي ضــرب  تدعــو 
الفيســبوك يف إضعــاف الشــعور بلــوالء لألمــة العربيــة، وبلتــايل فهــو مؤثــر قــوي علــى اهلويــة 

الثقافيــة للشــباب أبشــكال خمتلفــة.      
والوقــت  املكثــف  االســتخدام   )Madison, G,.2014( دراســة  ورصــدت     
املقضى ىف املواقع االجتماعية ودوره يف بناء هوايت املستخدمن وفهم الذات بناء على 
رجــع الصــدى علــى منشــوراهتم عــرب تلــك املواقــع. واعتمــدت الدراســة علــى منهــج املســح 
اإلعالمــى حيــث أجريــت علــى عينــة عمديــة مكونــة مــن 300 مبحــوث مــن الــوالايت 
املتحــدة االمريكيــة ممــن يســتخدمون املواقــع االجتماعيــة. وخلصــت الدراســة إىل موافقــة 
غالبيــة املبحوثــن علــى أن اســتقباهلم لرجــع الصــدى علــى منشــوراهتم تزيــد مــن اهتمامهــم 
هبوايهتــم املقدمــة عــرب املواقــع االجتماعيــة، وأن فكــرة إدارة االنطبــاع ترتبــط خبلــق شــعور 
جيد لدى املســتخدم، وينعكس التحكم ىف اهلوية اإللكرونية بلنســبة للمســتخدم إجياًب 
علــى حتكمــه ىف اهلويــة خــارج املواقــع االجتماعيــة، إذ يســتفيد املســتخدمون مــن هوايهتــم 

اإللكرونيــة الــى خيلقوهنــا لكســب مجهــور خــارج نطــاق تلــك املواقــع االجتماعيــة. 
    *ويُقصد بلقيم االجتماعية جمموعة القواعد واملعايري والقوانن الي يرتضيها اجملتمع، 
والــي تعكــس أهدافــه وثقافتــه، ويكتســبها مــن خــالل عمليــة التنشــئة االجتماعيــة منــذ 
الصغــر يف األســرة واملدرســة ودور العبــادة ووســائل اإلعــالم. وهــي الركيــزة األساســية لبنــاء 

اجملتمــع وتقدمــه. 
   ويف هــذا اإلطــار، أجــرى )عبــد احلكــم أبــو حطــب، 2018( دراســة اســتهدفت 
التواصــل االجتماعــي  بــن تعــرض املبحــواثت ملواقــع  التعــرف علــى العالقــة االرتباطيــة 
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وكل مــن القيــم األســرية والسياســية والتعليميــة والدينيــة. واســتخدم الباحــث منهــج املســح 
اإلعالمــي عــن طريــق تطبيــق اســتبانه علــى عينــة مــن الريفيــات مبحافظــة الشــرقية قوامهــا 
400 مفــردة. وتوصلــت الدراســة إىل أن هــذه املواقــع ال تُعــري اهتماًمــا بلقيــم األســرية 
والتعليميــة والدينيــة بــل وتدعمهــا ســلبًيا مبــا يؤثــر علــى اجملتمــع، بينمــا كان هلــا أتثــري إجيــايب 

علــى القيــم السياســية فقــط.    
دراســة   )Kara, A.& Tekin,  H., 2017(  وتيكــن وأجــرى كارا     
اســتهدفت التحقــق مــن القيــم اإلنســانية املدركــة لــدى طــالب املــدارس الثانويــة  نتيجــة 
اســتخدامهم ملواقــع التواصــل االجتماعــي. ومت إجــراء هــذه الدراســة ملعرفــة العالقــة بــن 
اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي لطــالب املــدارس الثانويــة والقيــم اإلنســانية املدركــة 
لديهــم. ومت االعتمــاد علــى التنظــري الفكــري للقيــم ومواقــع التواصــل االجتماعــي. ومتثلــت 
عينــة الدراســة يف 1952 طالــب وطالبــة مــن طــالب املرحلــة الثانويــة، مت اختيارهــم مــن 
اإلنســانية،  القيــم  مقيــاس  علــى  االعتمــاد  بشــكل عشــوائي. ومت  مــدارس اثنويــة  تســع 
هنــاك  أن  النتائــج  وأظهــرت  االجتماعيــة.  الوســائط  اســتخدام  ورضــا  حافــز  ومقيــاس 
اختالف يف القيم املدركة لدى املبحوثن بختالف معدالت استخدامهم ملواقع التواصل 
االجتماعــي، واختــالف النــوع. فاالســتخدام املتزايــد ملواقــع التواصــل االجتماعــي أدى إىل 
اخنفــاض إمجــايل النقــاط مــن »مقيــاس القيــم اإلنســانية« ، فاألفــراد األكثــر اســتخداًما 
ملواقــع التواصــل االجتماعــي قلــت لديهــم قيــم املســئولية والصداقــة، وكان اإلانث لديهــم 
مســتوايت أعلــى مــن قيــم املســئولية وقيــم الصداقــة واألمانــة واالحــرام مقارنًــة بلذكــور.     
    وحبثــت دراســة دوريــدر )De Ridder,S.,2017( يف أمنــاط أتثــري مواقــع 
التواصــل االجتماعــي علــى قيــم وأعــراف الشــباب فيمــا يتعلــق بجلنــس. ومت إجــراء الدراســة 
علــى 14 جمموعــة نقــاش مركــزة بلــغ العــدد اإلمجــايل هلــا 89 مفــردة مــن الشــباب الذكــور 
واإلانث يف بلجيــكا. وتوصلــت الدراســة إىل وعــي نســبة كبــرية مــن املبحوثــن بتحــول 
ختتلــف يف  الــي  اجلنســية  بملنشــورات  تكتــظ  ســاحة  إىل  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
أمناطهــا، والــي متــارس أتثــريًا علــى اهلويــة الثقافيــة واجملتمعيــة للشــباب، ممــا يفــرض ضــرورة 
تســليح الشــباب بقيــم املســئولية االجتماعيــة والفرديــة للحفــاظ علــى القيــم األخالقيــة. 

   وحــاول )حــازم البنــا وآخــرون،2017( التعــرف علــى دوافــع اســتخدام الشــباب 
اجلامعي للصفحات الدينية ببعض مواقع التواصل االجتماعي وعالقته بلقيم األخالقية 
لديهــم. ومت إجــراء دراســة حتليليــة ملضمــون أربــع صفحــات دينيــة، وإجــراء دراســة ميدانيــة 
علــى عينــة مــن الشــباب اجلامعــي قوامهــا 400 مفــردة بســتخدام أدايت حتليــل املضمــون 
واالســتبيان بالعتمــاد علــى منهــج املســح اإلعالمــي. وتبــن وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
38 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

إحصائيًــا بــن كثافــة تعــرض الشــباب هلــذه الصفحــات الدينيــة مبواقــع التواصــل االجتماعــي 
ودرجــة التزامهــم بلقيــم األخالقيــة. 

   واختصــت دراســة لواحــظ حســن )Hussein, l. M.T.,2016( برصــد 
أتثــري موقــع التواصــل االجتماعــي »ســناب شــات« علــى ظهــور بعــض القيــم االجتماعيــة 
الســلبية )الكراهيــة االجتماعيــة( مــن وجهــة نظــر طالبــات كليــة العلــوم واآلداب والعلــوم 
جبامعــة القصيــم. واعتمــدت الباحثــة علــى املنهــج املســحي واملقــارن. ومتثلــت عينــة الدراســة 
يف )200( طالب وطالبة مت اختيارهم عشوائًيا من األقسام العلمية والفنية. ومت تصميم 
اســتخدام  أن  الطــالب علــى  اتفــاق  النتائــج  للكراهيــة االجتماعيــة. وأظهــرت  مقيــاس 
وســائل التواصــل االجتماعــي »ســناب شــات« أدى إىل ظهــور الكراهيــة االجتماعيــة. 
وأظهــرت النتائــج أيًضــا أن برانمــج التواصــل االجتماعــي »ســناب شــات« يلعــب دور 
متوســط التأثــري يف ظهــور قيــم الكراهيــة االجتماعيــة. وثبــت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف الدرجــة الكليــة لتقييــم الطالــب لتأثــري ســناب شــات علــى جوانــب الكراهيــة 

االجتماعيــة وفــق متغــريات معــدل االســتخدام، والعمــر، وأعضــاء هيئــة التدريــس.  
التواصــل  مواقــع  أتثــري  البحــث يف  إىل   )2016 جــودة،  )هيثــم  دراســة  وهدفــت     
االجتماعــي علــى منظومــة القيــم االجتماعيــة واألخالقيــة علــى الشــباب اجلامعــي املصــري 
والســعودي. وانطلقــت الدراســة مــن فرضيــات نظريــة رأس املــال االجتماعــي. واعتمــدت 
علــى منهــج املســح بلعينــة بشــقه امليــداين إلجــراء الدراســة علــى عينــة قوامهــا 396 مفــردة 
مــن طــالب اجلامعــة مبصــر والســعودية. ومت تطبيــق عــدد مــن املقاييــس منهــا: مقيــاس رأس 
املــال االجتماعــي، والثقــة، وتقديــر الــذات، واإلدمــان، والقيــم. وأظهــرت النتائــج التأثــري 
اإلجيــايب ملواقــع التواصــل االجتماعــي علــى القيــم االجتماعيــة مــن خــالل بعــد التعــاون، 

بينمــا أدت إىل انتشــار ممارســات ســلوكية غــري ســليمة مثــل التحــرر بــن اجلنســن. 
  وأجــرى )أســامة زيــن العابديــن، 2016( دراســته علــى مجهــور خمتلــف متثــل يف طــالب 
التعليــم الثانــوي الفــي مبحافظــة أســيوط، للوقــوف علــى مــدى انعــكاس معــدالت التعــرض 
ملواقــع التواصــل االجتماعــي علــى قيــم هــؤالء الطــالب. واســتخدمت الدراســة املنهــج 
الوصفي، وبســتخدام االســتبيان طُبقت الدراســة على عينة قوامها 320 طالب وطالبة 
مــن أربــع مــدارس حكوميــة للتعليــم الثانــوي الفــي مبحافظــة أســيوط. واعتمــدت الدراســة 
علــى اإلطــار املفاهيمــي لشــبكات التواصــل االجتماعــي. وخلصــت النتائــج إىل احتــالل 
القيــم االجتماعيــة للمرتبــة األوىل لــدى أفــراد العينــة مــن حيــث درجــة أتثــري مواقــع التواصــل 

االجتماعــي عليهــا، تلتهــا القيــم الدينيــة، وأخــريًا االقتصاديــة.  
    واســتهدف ديفيتو يف دراســته  )DeVito, M. A.2015(  رصد مدى أتثري 
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الفيســبوك علــى القيــم األســرية مــن خــالل الوقــوف علــى الــدور الــذي يقــوم بــه الفيســبوك 
حيــال تزويــد مســتخدميه بملعلومــات، وحــدود أتثــريه يف جمــال تدفــق املعلومــات الشــخصية. 
وأجريــت دراســة حتليليــة لألدبيــات الســابقة يف هــذا اجملــال والــي ركــزت علــى املنشــورات 
والتعليقــات املتداولــة علــى الفيســبوك لعــام 2014. وخلصــت الدراســة إىل أن الفــرد مييــل 
إىل اإلعجــاب والتعليــق علــى املنشــورات والتعليقــات الــي تتفــق مــع أيدلوجياتــه الفكريــة 
والعقائدية، إال أن ذلك ال ينفي أتثري الفيسبوك على األفراد ذوي املستوى الثقايف األقل، 

ممــا جيعــل منظومــة القيــم األســرية لديهــم أكثــر ميــاًل للتأثــر. 
مواقــع  دور    )Al-Mosa, N,A.,2015( موســى آل  دراســة  ورصــدت     
التواصــل االجتماعــي يف تطويــر القيــم الدينيــة واالجتماعيــة لــدى طــالب جامعــة العلــوم 
والربيــة اإلســالمية العامليــة بألردن.  واســتخدمت الدراســة املنهــج املســحي. ومتثلــت عينــة 
الدراسة يف عينة عشوائية طبقية مكونة من 334 طالب وطالبة. ومت استخدام االستبيان 
جلمــع البيــاانت. ومت اســتخدام مقيــاس للقيــم ومقيــاس ملعــدالت اســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتماعــي. وأظهــرت النتائــج فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف القيــم االجتماعيــة والدينيــة 
يعــزى إىل معــدالت التعــرض لوســائل التواصــل االجتماعــي الــي مارســت أتثــريات مرتفعــة 

ومتوســطة املــدى علــى القيــم الدينيــة واالجتماعيــة لــدى الشــباب املبحوثــن. 
   وســعت دراســة )إحســان حممــود احللــي وآخــرون، 2015( إىل حبــث العالقــة بــن 
كثافــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي والقيــم االجتماعيــة. ومت اســتخدام املنهــج شــبه 
التجريــي علــى عينــة قوامهــا 30 طالــب وطالبــة مــن طــالب كليــة الربيــة النوعيــة جامعــة 
القيــم، ومقيــاس الصداقــة.  املنصــورة. ومت االعتمــاد علــى عــدة مقاييــس منهــا، مقيــاس 
وخلصت النتائج إىل وجود ارتباط دال إحصائًيا بن استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

ومقيــاس القيــم االجتماعيــة ككل، ومنهــا قيــم الصداقــة وحتمــل املســئولية.    
    وهدفــت دراســة )فهــد بــن علــي الطيــار، 2014( إىل بيــان أثــر شــبكات التواصــل 
االجتماعــي يف تغيــري القيــم االجتماعيــة لــدى طــالب اجلامعــة. واعتمــدت الدراســة يف 
إطارهــا النظــري علــى املفهــوم النظــري للقيــم وخصائصهــا ووظائفهــا. واســتخدم الباحــث 
املنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكونــت عينــة الدراســة احلاليــة مــن طــالب جامعــة امللــك ســعود 
بلــرايض علــى اختــالف ختصصاهتــم العلميــة، وقــد مت اختيارهــم بطريقــة عشــوائية، وبلغــت 
العينــة النهائيــة 2274 طالبــاً. وتوصلــت الدراســة إىل أن مواقــع التواصــل االجتماعــي 
أســهمت يف تغيــري القيــم االجتماعيــة لــدى طــالب اجلامعــة، وجعلتهــم أكثــر حتــررًا وانفتاًحــا 

كإجــراء عالقــات غــري شــرعية مــع اجلنــس اآلخــر، واإلمهــال يف الشــعائر الدينيــة. 
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اثلثًــا: الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى رأس املــال 
االجتماعي.    

   يُعــد بيــري بورديــو)Bourdieu, 1986( واحــًدا مــن أوائــل العلمــاء الذيــن وضعــوا 
مفهوًمــا جيــًدا لــرأس املــال االجتماعــي، حيــث طــور أربعــة أشــكال مــن رأس املــال ، متثلــت 
يف رأس املــال االقتصــادي، والثقــايف، والرمــزي واالجتماعــي. وأشــار إىل أن رأس املــال 
االجتماعــي يتشــكل مــن خــالل امتــالك الفــرد لشــبكة قويــة مــن العالقــات االجتماعيــة 

مــع اآلخريــن، أو مبفهــوم آخــر عضويتــه يف مجاعــة معينــة.   
  ُويعــد رأس املــال االجتماعــي أحــد أبــرز املفاهيــم الــي ارتبطــت بلعــامل االفراضــي الــذي 
أاتح ملســتخدميه التعــارف وتبــادل األفــكار واملعلومــات ووجهــات النظــر، فضــاًل عــن 
تدعيــم العالقــات االجتماعيــة، وخلــق روابــط جديــدة، وتنميــة روابــط قدميــة. وتُعــد الثقــة 
وااللتــزام بألعــراف مــن أهــم متطلبــات نشــأة واســتمرارية رأس املــال االجتماعــي يف العــامل 

االفراضــي.
   ويف هــذا اإلطــار، تناولــت دراســة بنــج )Pang, 2018( البحــث يف العالقــة بــن 
كثافــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي واحلفــاظ علــى رأس املــال االجتماعــي. ومت 
إجــراء الدراســة علــى 206 طالــب مــن الطــالب الصينيــن الذيــن يدرســون يف أملانيــا. 
وتوصلــت الدراســة إىل أن مواقــع التواصــل االجتماعــي ســاعدت هــؤالء الطــالب علــى 
االحتفــاظ برأمساهلــم االجتماعــي الــذي قامــوا بتكوينــه يف وطنهــم األم، كمــا ســاعدهتم 

علــى زايدة حصيلــة رأمساهلــم التواصلــي يف أملانيــا.  
دور  بتنــاول   )Munzel et al., 2018( وآخــرون  ُمنــزل  دراســة  واهتمــت    
مواقــع التواصــل االجتماعــي يف دعــم رأس املــال االجتماعــي ببعديــه املتمثــالن يف بنــاء 
اجلســور وحتقيــق الرابــط، ومت تطبيــق االســتبيان علــى 2116 مســتخدم ملوقــع الفيســبوك. 
وخلصــت يف نتائجهــا إىل أن مواقــع التواصــل االجتماعــي هلــا دور فاعــل يف دعــم البعــد 
اخلــاص ببنــاء اجلســور، حيــث تتيــح التفاعــل بــن األفــراد ذوي االهتمامــات املشــركة، 
بينمــا يتضــاءل دورهــا يف حتقيــق البعــد اخلــاص بتحقيــق الرابــط نظــرًا للتنــوع واالختــالف 
الكبــري يف اآلراء ووجهــات النظــر املتعــددة املطروحــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.  
 )Phua,J., et al, 2017( ويف نفــس اإلطــار، رصــدت دراســة فــوا وآخــرون  
املــال  رأس  تكويــن  ودورهــا يف  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وإشــباعات  اســتخدامات 
االجتماعي ببعديه املتمثالن يف بناء اجلسور، وحتقيق الرابط، بلتطبيق على مستخدمي 
الفيســبوك وتويــر وانســتجرام وســناب شــات. ومت االعتمــاد علــى نظريــة االســتخدامات 
قوامهــا  عينــة  علــى  الدراســة  إجــراء  االجتماعــي. ومت  املــال  رأس  ونظريــة  واإلشــباعات 
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297 مــن مســتخدمي هــذه التطبيقــات. وتوصلــت النتائــج إىل أن مســتخدمي تويــر 
حــن  اجلســور، يف  بنــاء  يف  املتمثــل  االجتماعــي   املــال  رأس  معــدالت  أعلــى  لديهــم 
ميتلــك مســتخدمو الســناب شــات أعلــى معــدالت رأس املــال االجتماعــي املتمثــل يف 
حتقيــق الرابط.وتبــن أن املتغــريات اخلاصــة بكثافــة االســتخدام، والثقــة، واخلصوصيــة، 
واالنطــواء تتوســط العالقــة بــن اســتخدام هــذه املواقــع وتكويــن رأس املــال االجتماعــي 

العابــر والرابطــي. 
  )Brandon C & Melissa R.2017(وحاولت دراسة براندون وميليسا  
ومت  االجتماعــي.  املــال  رأس  تراكــم  يف  الفيســبوك  عــرب  التفاعليــة  دور  علــى  الوقــوف 
إجــراء الدراســة علــى 1000 مبحــوث مــن البالغــن األمريكيــن مت احلصــول عليهــا مــن 
خــالل هيئــة دوليــة لعينــات املســوح، ومت اســتخدام االســتبيان اإللكــروين. ومت حتديــد 
بعــض املتغــريات الوســيطة كاملتغــريات الدميوغرافيــة، واملشــاركة السياســية، والثقــة، وكثافــة 
اســتخدام الفيســبوك. وخلصــت النتائــج إىل وجــود اتثــري قــوي ملتغــريات الســن والثقــة 
واملشــاركة السياســية وكثافــة االســتخدام علــى العالقــة بــن اســتخدام الفيســبوك وتراكــم 

رأس املــال االجتماعــي.   
  وحبثــت دراســة )خالــد جاويــش، 2017( يف أثــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى 
العالقــات بــن األفــراد، ومــدى أتثريهــا علــى رأس املــال االجتماعــي للفــرد خاصــة يف ظــل 
األحــداث السياســية الــي يظهــر فيهــا صراعــات واختالفــات يف وجهــات النظــر.  ومت 
تطبيــق الدراســة علــى 177 مبحــوث مــن اجلمهــور املصــري بختــالف الفئــات العمريــة، 
وبســتخدام صحيفة االســتقصاء اإللكرونية أبســلوب العينة املتاحة غري االحتمالية. ومت 
االعتمــاد علــى نظريــة رأس املــال االجتماعــي كإطــار نظــري للدراســة. وخلصــت النتائــج 
مــا وجــدوا اآلخــر  إىل أن األفــراد علــى اســتعداد للتضحيــة بعالقاهتــم االجتماعيــة إذا 
متعارض معهم يف اآلراء واملواقف السياسية املهمة من وجهة نظرهم، أي أن دور مواقع 
التواصــل يف تعزيــز عالقــات األفــراد مرهــواًن بتوافقهــم يف اآلراء السياســية جتــاه القضــااي 

املهمــة خاصــة يف أوقــات األزمــات والتحــوالت السياســية الكــربى. 
  واستهدفت دراسة )إميان شومان، 2017( دراسة وحتليل دور اجلماعات االفراضية 
إجــراء دراســة ميدانيــة  الســعودي، ومت  املــال االجتماعــي يف اجملتمــع  يف تشــكيل رأس 
علــى عينــة عشــوائية مــن طالبــات كليــة اآلداب للبنــات بلدمــام بلغــت 200 بســتخدام 
االســتبيان كأداة جلمع البياانت. وتنتمي هذه الدراســة إىل الدراســات الوصفية التحليلية 
بالســتعانة بملنهــج الوصفــي التحليلــي. واعتمــدت علــى نظريــة التفاعليــة الرمزيــة، ورأس 
املــال االجتماعــي االفراضــي. وأظهــرت النتائــج أن االتصــال عــرب اإلنرنــت واملشــاركة 
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وبقــوي  االجتماعــي،  املــال  بنــاء وتشــكيل رأس  يســاهم يف  االفراضيــة  اجلماعــات  يف 
العالقــات الضعيفــة، ويشــجع علــى تعــدد العالقــات وتشــعبها، كمــا أهنــا انفــذة للتعبــري 

عــن الــرأي حبريــة وصراحــة، مبــا خيفــف الشــعور بلوحــدة والعزلــة. 
  وارتبطــت هبــذه الدراســة دراســة )خالــد كاظــم أبــو دوح، 2017( والــي اختــربت 
االجتماعــي يف تكويــن رأس املــال االجتماعــي لــدي الطالبــات  دور مواقــع التواصــل 
نظريــة الشــبكات االجتماعيــة،  علــى  النظــري  إطارهــا  يف  واعتمــدت  اجلامعيــات، 
ونظريــة رأس املــال االجتماعــي يف العــامل االفراضــي إلضافــة إيل بعــد أفــكار“ النســوية 
الســيربية”«. واســتخدمت  الدراســة تكنيــك“ املســح االجتماعــي االفراضــي” بتطبيــق 
اســتبيان إلكــروين علــى 328 طالبــة مت اختيارهــم أبســلوب العينــة العمديــة ممــن يتعرضــن 
العربيــة  بململكــة  الــرايض  مبدينــة  اجلامعــات  ببعــض  للفيســبوك والواتــس آب والتويــر 
الســعودية. وأكــدت الدراســة امليدانيــة علــي أن مواقــع التواصــل االجتماعــي، لعبــت دوراً 
يف تدعيــم رأس املــال االجتماعــي الواقعــي واالفراضــي لــدي غالبيــة عينــة الدراســة بمتــالك 
أصدقــاء ومتابعــن يف العــامل االفراضــي، كمــا جتــاوزن عــدد مــن القيــود االجتماعيــة والثقافية 

الــي حتــد مــن حركتهــن يف اجملتمــع.  
   وحاولــت دراســة )حســناء منصــور، 2017( رصــد أتثــري اســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتماعــي علــى درجــة إفصــاح الفتــاة الســعودية عــن ذاهتــا عــرب تلــك املواقــع، وكذلــك 
ضــوء  وذلــك يف  االجتماعــي،  املــال  ورأس  الــذات  عــن  اإلفصــاح  بــن  العالقــة  رصــد 
نظريــة االخــراق االجتماعــي ومفهــوم رأس املــال االجتماعــي. وبلــغ عــدد املشــاركات 
407 طالبــة مــن طالبــات جامعــة امللــك عبــد العزيــز جبــدة، وذلــك بســتخدام االســتبيان 
اإللكــروين، كمــا مت اســتخدام جمموعــات النقــاش املركــزة. وقــد ثبــت وجــود عالقــة ارتباطيــة 
دالــة إحصائيًــا بــن درجــة اإلفصــاح عــن الــذات وكٍل مــن رأس املــال الرابطــي ورأس املــال 

التواصلــي، واحملافظــة علــى عالقــات مواقــع التواصــل االجتماعــي.   
    وقد أجرى ليمربت  )Lambert, A.,2016( دراسة هدفت إىل رصد العالقة 
بــن التفاعــالت االجتماعيــة احلميمــة علــى الفيســبوك وتكويــن رأس املــال االجتماعــي. 
وقــد مت إجــراء مقابــالت متعمقــة ومقابــالت عــرب الربيــد اإللكــروين مــع املبحوثــن البالــغ 
الكيفــي يف  الذكــور واالانث, وقــد مت اســتخدام األســلوب  مــن  عددهــم 6 مبحوثــن 
إجــراء املقابــالت واســتخالص النتائــج.  وقــد خلصــت الدراســة إىل أن مواقــع التواصــل 
االجتماعــي ويف مقدمتهــا الفيســبوك لديــه قــدرة علــى تكويــن رأس مــال اجتماعــي محيــم، 
خاصــة يف ظــل توافــر املهــارات االجتماعيــة للفــرد يالزمهــا املهــارات التقنيــة واســتخدام 

التكنولوجيــا احلديثــة واهلواتــف الذكيــة.  
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    واســتهدفت دراســة )Geber , S., et al, 2016( حتليــل أتثــري اســتخدام 
مواقع التواصل االجتماعي على رأس املال االجتماعي. وقد مت إجراء الدراسة بالعتماد 
علــى التحليــل املتعــدد املســتوايت للبيــاانت املســتمدة مــن املســح االجتماعــي األورويب 
والبياانت الوطنية للمؤسسات اإلعالمية لرصد أبعاد رأس مال الشبكة  بتحليل بياانت 
53046 حالــة مــن 27 دولــة، ورأس املــال التشــاركي مــن خــالل رصــد مشــاركة الفــرد 
خــالل الســنة الســابقة بجــراء البحــث يف أي أنشــطة اجتماعيــة مدنيــة. تشــري النتائــج إىل 
أن اســتخدام اإلنرنــت والوســائط اإلعالميــة ، ومــا تتضمنــه مــن معلومــات وترفيــه يؤثــر 
علــى رأس املــال االجتماعــي، بإلضافــة إىل ذلــك، تُعــد دميقراطيــة اهليــاكل اإلعالميــة 

والســمات الشــخصية والتنشــئة االجتماعيــة متغــريات مهمــة إلحــداث هــذا التأثــري.
  وحاولت دراسة )ايمسن إبراهيم،2014( رصد العالقة بن استخدام مواقع التواصل 
االجتماعــي وتعزيــز رأس املــال االجتماعــي، ومت إجــراء الدراســة علــى 301 مبحــوث 
بســتخدام االســتبيان كأداة جلمــع البيــاانت. وأشــارت النتائــج إىل أن الثقــة يف الفيســبوك 

وكثافــة اســتخدامه ترتبــط براكــم رأس املــال االجتماعــي.   
 

رابًعــا :الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى اجملــال 
املهــي والتعليمــي.

   أدى تطــور مواقــع التواصــل االجتماعــي والتطــور الســريع يف اســتخدام التكنولوجيــا، 
إىل تطــور اســتخدام هــذه التكنولوجيــا احلديثــة يف العمليــة التعليميــة، حيــث متكــن 
املتعلمــن مــن الوصــول إىل معلومــات وخــربات وجتــارب تعليميــة يصعــب الوصــول إليهــا 
بطــرق أخــرى، وبســتخدام هــذه التكنولوجيــا تــزداد فــرص التعليــم والتعلــم، ومتتــد إىل 
أبعــد مــن نطــاق اجلامعــات؛ مبــا يــؤدي إىل تطويــر التفكــري اخلــالق لــدى الدراســن، 
وينقلنــا مــن التدريــس بلطــرق االعتياديــة التقليديــة إىل طريقــة التدريــس بلتعليــم املتمــازج 

)النبهــان،( 2008 . 
   وقــد أجريــت عديــد مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة يف هــذا الشــأن، حيــث أجــرت  
 )Salinda., H.  et al ,2019 ( دراســة اســتهدفت الوقــوف علــى الــدور 
التعليمــي للفيســبوك يف عصــر اهلواتــف الذكيــة. ومت مجــع البيــاانت مــن خــالل اســتبيان 
إلكــروين مت تطبيقــه علــى 600 طالــب مــن طــالب املرحلــة اجلامعيــة األوىل مــن إحــدى 
جامعــات ســريالنكا. وأظهــرت النتائــج أن االســتخدام التعليمــي للفيســبوك يرتبــط أكثــر 
شــخصية  عالقــات  إلقامــة  الطــالب  معظــم  يســتخدمه  حيــث  إنشــاؤه،  مــن  بهلــدف 
واجتماعيــة أكثــر مــن اســتخدامه يف اجملــال التعليمــي. ويــرى الطــالب أن الفيســبوك هــو 
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شــبكة اجتماعيــة بألســاس ال هتــدف إىل التعليــم، ومــع ذلــك، فــإن لديهــا إمــكاانت كبــرية 
لتعزيــز جتربــة التعلــم التفاعلــي مــع تكنولوجيــا اهلاتــف احملمــول.  

 Kolan, B., & Dzandza, وديزانــدز  دراســة كــوالن  ســعت  وقــد    
)P.,2018( إىل التحقق من مســتوى مشــاركة طالب جامعة غاان يف مواقع التواصل 
االجتماعــي وحتديــد أتثــري اســتخدامها يف اجملــال األكادميــي. ومت إجــراء الدراســة علــى 
200 طالــب مــن جامعــة غــاان أبســلوب العينــة العنقوديــة. وتوصلــت الدراســة إىل أنــه 
علــى الرغــم مــن الفوائــد الــي ميكــن للطــالب االســتفادة منهــا جــراء اســتخدام مواقــع 
التواصــل االجتماعــي مثــل تبــادل املعلومــات، بنــاء العالقــات األكادمييــة، املشــاركة يف 
جمموعــات نقــاش مــن خمتلــف درول العــامل إال أن إدمــان الطــالب الناجــم عــن اســتخدام 

مواقــع التواصــل االجتماعــي لــه عواقــب وخيمــة علــى احليــاة األكادمييــة للطــالب. 
  ويف نفــس الســياق، تناولــت دراســة )منــرة عبــد الكــرمي، حممــد ســليم، 2018( 
واقــع توظيــف مواقــع التواصــل االجتماعــي يف العمليــة التعليميــة يف اجلامعــات األردنيــة 
البكالوريــوس  مرحلــة  يف  وطالبــة  طالــب   382 علــى  الدراســة  وأجريــت  احلكوميــة. 
والدراســات العليــا. ومت اســتخدام املنهــج الوصفــي التطويــري، ومجــع البيــاانت بســتخدام 
االســتبيان. واعتمــدت الدراســة يف إطارهــا الفكــري علــى مدخــل خــاص مبواقــع التواصــل 
االجتماعــي. وأثبتــت النتائــج أن درجــة توظيــف مواقــع التواصــل االجتماعــي يف العمليــة 

التعليميــة يف اجلامعــات األردنيــة احلكوميــة كانــت منخفضــة. 
  وهدفــت دراســة جــون )John, A. M., 2017( إىل فهــم اجتاهــات الطــالب 
حنــو اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف الفصــل الدراســي، ومــا إذا كانــت اجتاهاهتــم 
أتثــرت بطبيعــة املدربــون الذيــن يســتخدمون هــذه املواقــع يف الفصــل. وأجريــت الدراســة 
بســتخدام جمموعــات النقــاش املركــزة، حيــث بلــغ عــدد املشــاركن 15 طالــب مــن طــالب 
جامعة ميدويســرن. مث مت تطبيق اســتبيان على 334 طالب وطالبة. ومت االعتماد على 
نظريــة الســلوك املخطــط كإطــار نظــري للدراســة. وأظهــرت النتائــج أن الطــالب حيملــون 
اجتاهــات إجيابيــة حنــو اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف اإلطــار التعليمــي إذا 

كانــت املدربــون يقومــون بذلــك بشــكل تطوعــي وبتميــزون بلكفــاءة. 
   ويف هذا اإلطار، استهدفت دراسة )مها حممد عقيل، عبدالعزيز مطران، 2017( 
التعــرف علــى الفــروق بــن متوســطي درجــات التطبيــق ( القبلــي –البعــدي ( يف فعاليــة 
اســتخدام عضــو هيئــة التدريــس لوســائل التواصــل االجتماعــي للتفاعــل مــع الطــالب حــول 
املقــرر الدراســي، وتنتمــي هــذه الدراســة إىل منــط الدراســات الوصفيــة التحليليــة بالعتمــاد 
علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، واقتصــرت حدودهــا علــى عينــة عددهــا 50 طالًبــا مــن 
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كليــة الربيــة األساســية يف مقــرر“ مقدمــة يف تكنولوجيــا التعليــم ” بلكويــت مــن خــالل 
إجــراء اختبــار قبلــي وبعــدي للمجموعــة. أظهــرت النتائــج وجــود فــرق دال إحصائيــاً بــن 
التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي للمجموعــة بعــد اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي 
لصــاحل التطبيــق البعــدي، وعــدم وجــود فــرق دال إحصائيــاً للتفاعــل مــع الطــالب حــول 

املقــرر طبقــا للمرحلــة العمريــة والســنة الدراســية. 
  وحاولــت دراســة أســد علــي وآخــرون )Ali A., et al,2016(  حتليــل آاثر 
وســائل التواصــل االجتماعــي علــى الطــالب، ومت تصميــم اســتبيان طُبــق علــى عينــة قوامهــا 
ــا مــن جامعــة ســارجودا الباكســتانية، مت اختيارهــم أبســلوب العينــة العشــوائية  380 طالًب
البســيطة، وأوضحــت النتائــج أن الوســائط االجتماعيــة تلعــب دورًا حيــواًي يف توفــري فــرص 

التعلــم والعمــل للطــالب. 
   وأجرى )عوده ســليمان مراد ، عمر موســى حماســنة ، 2016( دراســة هدفت إىل 
الكشــف عــن درجــة اســتخدام الطلبــة اجلامعيــن ملواقــع التواصــل االجتماعيــة يف العمليــة 
املنهــج الوصفــي املســحي.  اســتخدمت الدراســة  وصعــوبت اســتخدامها.  التعليميــة 
وأجريــت علــى 175 طالبــًا وطالبــة؛ مت اختيارهــم عشــوائيًا مــن طلبــة كليــة الشــوبك 
اجلامعيــة بألردن، ومت اســتخدام االســتبيان كأداة جلمــع البيــاانت. وأظهــرت النتائــج أن 
درجــة اســتخدام الطلبــة اجلامعيــن ملواقــع التواصــل االجتماعيــة يف العمليــة التعليميــة كانــت 
بدرجــة متوســطة، كمــا أشــارت النتائــج إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 
درجــة االســتخدام وفًقــا ملتغــري اجلنــس، والربانمــج الدراســي، واملســتوى الدراســي للطالــب. 
وثبــت وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف الصعــوبت الــي تواجــه الطلبــة اجلامعيــن يف 
اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف العمليــة التعليميــة تعــزى ألثــر متغــري الربانمــج 

الدراســي فقــط. 
   وحبثــت دراســة البحــراين وآخــرون .)Bahrani et al, 2015( يف وجهــات 
نظــر الطــالب حــول اســتخدام وســائل اإلعــالم االجتماعيــة يف الفصــول الدراســية. ومت 
إجراء دراسة ميدانية على 446 طالب. وأشار الطالب إىل أهنم مهتمون بخلصوصية، 
ولكنهــم علــى اســتعداد للتواصــل مــع أعضــاء هيئــة التدريــس طاملــا أنــه اتصــال يف اجتــاه 
واحــد. وأظهــرت الدراســة أيًضــا أن الطــالب مســتعدون للمشــاركة إذا كان اســتخدام 

ــا مــن الفصــل.   الوســائط االجتماعيــة جــزًءا تطوعًي
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  مــن  أنفســهم  املعلمــن  اســتفادة  مبــدى  يتعلــق  وفيمــا    
2018( إىل  )علــي بــن ســويعد،  التعليميــة والتدريســية، هدفــت دراســة  العمليــة  يف 
الكشــف عــن مــدى اســتخدام املعلمــن ملوقــع التواصــل االجتماعــي( تويــر( يف منوهــم 
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املهــي واجتاهاهتــم حنوهــا. واتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي. واعتمــدت علــى 
إطــار فكــري عــن تويــر واســتخداماته التعليميــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 405 معلــم 
ينتمــون إلدارة تعليــم مكــة املكرمــة. واســتخدمت االســتبانة كأداة للدراســة. وأظهــرت 
النتائج مســتوى متوســط للمعلمن يف اجتاهاهتم واســتخداماهتم والصعوبت ايل تواجههم 
يف اســتخدام تويــر للنمــو املهــي، كذلــك أشــارت الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات 
داللة إحصائية بن اســتجابت املشــاركن وفًقا ملتغريَي مكان العمل والعمر، يف املقابل، 
أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا بــن اســتجابت املشــاركن تبًعــا ملؤهلهــم العلمــي 

وبدايــة اســتخدامهم لتويــر وعــدد مــرات اســتخدامه. 
    ويف نفــس الســياق، حاولــت دراســة )معــن نصــر اويــن، وفايــزة ســعادة، 2018( 
التعــرف علــى درجــة اســتخدام املعلمــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي ومعوقاتــه يف العمليــة 
التعليميــة يف لــواء اجلامعــة، واســتمدت الدراســة إطارهــا الفكــري مــن أثــر مواقــع التواصــل 
علــى التعلــم والتعليــم، واعتمــدت علــى املنهــج الوصفــي امليــداين. ومت اختيــار عينــة مكونــة 
مــن  200  معلــم ومعلمــة مــن مديريــة تربيــة لــواء اجلامعــة بألردن، ومّت بنــاء أداتــن مهــا: 
اســتبانة درجــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي، واســتبانة معوقــات اســتخدام مواقــع 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة اســتخدام املعلمــن ملواقــع  التواصــل االجتماعــي. 
التواصــل االجتماعــي يف العمليــة التعليميــة جــاء بدرجــة متوســطة، كمــا أظهــرت الّنتائــج 
وجــود فــروق دالــة إحصائيــا لدرجــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي لصــاحل اإلانث، 

ولصــاحل الذيــن يُتقنــون اســتخدام احلاســوب. 

احملور الثالث: املناقشة النقدية لنتائج العرض التحليلي
  يتنــاول هــذا احملــور التحليــل النقــدي واملقــارن ألبــرز املوضوعــات والقضــااي البحثيــة 
التأثــريات  جمــال  يف  والغربيــة  العربيــة  املدرســتن  ودراســات  حبــوث  يف  تناوهلــا  مت  الــي 
النفســية واالجتماعيــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي يف الفــرة مــن عــام 2019-2014، 
واســتعراض أبــرز املداخــل والنظــرايت واألطــر املنهجيــة الــي مت االعتمــاد عليهــا يف كال 

املدرســتن برؤيــة نقديــة، وأخــريًا التنــاول النقــدي لإلســهامات املعرفيــة والتطبيقيــة. 
أواًل- التأثرات النفسية الستخدامات مواقع التواصل االجتماعي

أ- القضااي واملوضوعات البحثية 
   حظيــت اجملــاالت البحثيــة األربعــة الســتخدامات مواقــع التواصــل االجتماعــي وأتثرياهتــا 
النفســية بهتمــام مــن قبــل املدرســة العربيــة واألجنبيــة، وإن تفاوتــت درجــات االهتمــام 
مــن بعــد آلخــر، حيــث حظــى البعــد اخلــاص بلدراســات ذات الصلــة بلتنمــر اإللكــروين 
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التواصــل االجتماعي.أبعلــى معــدالت االهتمــام  كأحــد أتثــريات اســتخدامات مواقــع 
البحثــي األجنــي مقابــل ضعــف االهتمــام العــريب الختــالف البيئــات وبلتــايل اختــالف 
القضــااي حمــل االهتمــام، وتقاربــت نســب االهتمــام بــن املدرســتن العربيــة واألجنبيــة يف 
األبعــاد األخــرى، وإن تفوقــت نســبة الدراســات األجنبيــة علــى العربيــة يف كل حمــور مــن 

احملــاور الثــالث األخــرى، وجــاء ذلــك التقديــر وفــق مــا أتيــح للباحثــة مــن دراســات. 

- الدراســات ذات الصلــة ابلتنمــر اإللكــرتوين كأحــد أتثــرات اســتخدامات مواقــع 
التواصــل االجتماعــي.

• يف حــدود مــا قامــت بــه الباحثــة مــن حبــث يف املكتبــة العربيــة الرقميــة والتقليديــة، مل 	
جتــر دراســة علميــة عــن أتثــرات التنمــر اإللكــروين إبســتثناء دراســة عربيــة مصريــة واحــدة 
أجريــت عــن »التأثــريات النفســية واالجتماعيــة للتنمــر اإللكــروين علــى املــرأة املصريــة«. 
)وســام نصــر، 2017( وتركــز اهتمــام معظــم الدراســات العربيــة حــول أبعــاد التنمــر 
اإللكــروين ووســائله دون التطــرق لتأثرياتــه، وكانــت معظــم الدراســات عبــارة عــن أتطــر 

نظــري للظاهــرة دون الدراســة العلميــة املنهجيــة.
• ويف املقابــل، حظــى هــذا البعــد ابهتمــام حبثــي كبــر مــن قبــل املدرســة األجنبيــة وتركــز 	

يف املدرســة األوروبيــة وحتديــًدا يف )أســبانيا( بشــكل مكثــف، وقــد يرجــع ذلــك النتشــار 
ظاهــرة التنمــر التقليــدي واإللكــروين بجملتمعــات الغربيــة مقارنــة بلعربيــة. وقــد أجريــت 
بعــض الدراســات عــن املتنمريــن أنفســهم، اســتهدف بعضهــا رصــد املتغــريات الــي تنبــأ 
مبشــاركة الفــرد يف ارتــكاب التنمــر اإللكــروين )Elisa et al., 2018(، والوقــوف 
 Tural H.S. &Ecron F.,) علــى التأثــرات النفســية للتنمــر علــى املتنمريــن
2017(، والبحث يف العواقب النفسية السلبية للتنمر اإللكروين من منظور املتنمرين 

.)Gualdo, A, et al, 2015)
• للتنمــر 	 النفســي  التأثــري  لرصــد  التنمــر،  بضحــااي  أخــرى  دراســات  واختصــت 

 Agathi( اإللكــروين علــى ضحــاايه ومــا يســببه أيًضــا مــن ضعــف األداء املدرســي
التنمــر  بــن  العالقــة  النــوع كوســيط يف  متغــري  امهيــة  ومــدى   ،)S., et al, 2018
ومــدى   ،)Kim S., et al, 2018( الســلبية  النفســية  والتأثــريات  اإللكــروين 
 .)Young R., et al, 2017( بــه  للمتنمــر  العاطفــي  الــذكاء  متغــري  أمهيــة 
اإللكــروين علــى ضحــاايه  للتنمــر  النفســية  التأثــرات  علــى  أخــرى   وركــزت دراســات 

.)Michael B. P., 2015(و ،)Sampasa, K., 2017)
• مثــل 	 املراهقــن  علــى  أجريــت  املختلفــة  األجنبيــة مبجتمعاهتــا  الدراســات  غالبيــة 
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 ،)Agathi S., et al, 2018( و ،)Tural H.S. &Ecran, 2017)
واختصت دراسة )Kim S., et al, 2018( بطالب املرحلة االبتدائية واإلعدادية.

• مجيــع الدراســات األجنبيــة تناولــت أتثــريات مواقــع التواصــل االجتماعــي عامــة 	
علــى التنمــر اإللكــروين،  ومل تركــز علــى مواقــع بعينهــا.

• ــة للدراســات األوروبيــة هلــذا احملــور مــا بــن أســبانيا يف املقــام 	 ــة البحثي تنوعــت البيئ
األول، وأثينــا، وكنــدا، وتركيــا.

- الدراســات ذات الصلــة ابإلدمــان اإللكــرتوين كأحــد أتثــرات اســتخدامات مواقــع 
التواصــل االجتماعــي.

• بلنسبة للدراسات العربية، فاإلنتاج البحثي يف هذا اجملال حمدود مقارنة ابألجني، 	
ويرتكــز معظمــة يف اإلدمــان كمتغــري مســتقل يــؤدي للقلــق والتوتــر واإلكتئــاب وغــريه، أمــا 
الدراســات اخلاصــة بإلدمــان كمتغــر انتــج عــن كثافــة اســتخدام مواقــع التواصــل فهــي 
حمــدودة للغايــة. وعلــى النقيــض مــن الدراســات العربيــة، أجريــت العديــد مــن الدراســات 
األجنبيــة الــي اســتهدفت الوقــوف علــى اإلدمــان اإللكــروين كظاهــرة نفســية انجتــة عــن 

كثافــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي.
• التواصــل 	 مواقــع  إدمــان  مســتوايت  رصــد  علــى  العربيــة  الدراســات  بعــض  ركــزت 

ــة، والكفــاءة  ــة الذاتي االجتماعــي وداللــة إســهام كل مــن القلــق االجتماعــي، والفعالي
االجتماعيــة يف التنبــؤ بإلدمــان اإللكــروين )أمحــد العازمــي، يوســف املرجتــي، 2017( 
ودراســة )ســعاد بــن جديــدي، 2016( ملتغــري آخــر، وهــو النرجســية وأتثــري معــدالت 
نرجســية الفــرد علــى معــدالت إدمانــه للفيســبوك، وتطــرق )صمويــل بشــري، 2014( إىل 
العوامــل الكامنــة وراء إدمــان طــالب اجلامعــة املصريــن للفيســبوك، وحاولــت دراســة )أمــرية 

حســن، 2018( تطويــر برانمــج معــريف ســلوكي لعــالج اإلدمــان اإللكــروين.
• اجملــال وتركــزت 	 هــذا  إطــار  يف  للدراســات األجنبيــة  البحثيــة  اجملــاالت  وتنوعــت 

يف املدرســة األوروبيــة )إجنلــرا، بولنــدا، تركيــا، واملدرســة األســيوية املتمثلــة يف اهلنــد، 
ينتمــي  وغالبيتهــا  األجنبيــة  الدراســات  بعــض  وركــزت  )غــاان((.  النامــي  العــامل  ودول 
االجتماعــي  التواصــل  ملواقــع  اإللكــروين  اإلدمــان  أســباب  علــى  األوروبيــة  للمدرســة 
 ،)Joanna p., et al, 2017(و ،)Aksoy, M.E., 2018( مثــل دراســة
دراســة مســحية  أجــراي   اللــذان   )Mark D.G & Daria, 2017( ودراســة
لألحبــاث الــي تناولــت األســباب الرئيســية املتعلقــة بســتخدام املراهقــن ملواقــع التواصــل 
االجتماعــي. واختــذت دراســات أجنبيــة أبعــاد أخــرى للبحــث مثــل معــدالت وأمنــاط 
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 O’Reilly, M.et( اإلدمــان اإللكــروين والتأثــريات النامجــه عنــه، مثــل دراســات
 Archana, K.,( ودراســة ،)( وهــي خاصــة ابجملتمــع األورويب )إجنلــراal, 2018
ابلــدول   )Akua, A., 2015( ودراســة  )اهلنــد(،  اآلســيوي  ابجملتمــع   )2016
بتصميــم  االهتمــام  إىل  األجنبيــة  الدراســات  مــن  آخــر  منــط  وتطــرق  )غــاان(.  الناميــة 
.)Cengiz, S., 2018( مقاييــس موثــوق هبــا لإلدمــان اإللكــروين مثــل دراســة

• ركــزت معظــم الدراســات العربيــة علــى مجهــور الشــباب، والــذي متثــل يف طــالب 	
املرحلــة الثانويــة )أمحــد العازمــي، يوســف املرجتــي، 2017(، و)ســعاد بــن جديــدي، 
 Al. Menayes( و ،)2016( ، وطــاب اجلامعــة )صمويــل بشــري، 2014
J., 2015(، وأجريــت إحــدى الدراســات علــى املراهقــن يف املرحلــة اإلعداديــة )أمــرية 
الــي أجريــت عليهــا الدراســات األجنبيــة مــا  الفئــات  حســن، 2018(.  وتنوعــت 
 Akua,) والشــباب  ،)Aksoy, M.E., 2018( مثــل  اجلامعــة  طــاب  بــن 
A., 2015(، واملراهقــن (O’Reilly, M. et al, 2018(، ومجهــور خــاص 

.)Archana, K., 2016( العاملــن يف القطاعــن العــام واخلــاص
• تناولــت بعــض الدراســات العربيــة إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي بوجــه عــام 	

 ،)Al. Menayes J., 2015( ،)2017 ،مثــل )أمحــد العازمــي، يوســف املرجتــي
 ،)2016 جديــدي،  بــن  )ســعاد  حتديــًداً  الفيســبوك  إدمــان  اآلخــر  البعــض  وتنــاول 
)صمويــل بشــري، 2014(. وتناولــت مجيــع الدراســات األجنبيــة أتثــريات اســتخدام 

مواقــع التواصــل االجتماعــي بوجــه عــام علــى اإلدمــان اإللكــروين.
• تنــوع النطــاق اجلغــرايف للدراســات العربيــة بــن مصــر )صمويــل بشــري، 2014(، 	

 Al.( ،)2017 ،أمــرية حســن، 2018(، والكويــت )أمحــد العازمــي، يوســف املرجتــي(
Menayes J., 2015( واجلزائــر )ســعاد بــن جديــدي، 2016(. وتنوعــت البيئــة 
اجلغرافيــة للبحــوث األجنبيــة مــا بــن الدراســات األوروبيــة يف املقــام األول )بولنــدا، 
 Cengiz,(و ، )Joanna P. et al., 2018( مثــل دراســات )وإجنلــرا، وتركيــا
S., 2018(، والدراسات اآلسيوية )اهلند( )Archana, k, 2016( ودراسات 

دول العــامل النامــي (Akua, A., 2015(يف غــاان.

الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى احلالــة النفســية 
للفــرد واملكــوانت الشــعورية لديــه.

• واألجنبيــة 	 العربيــة  الدراســات  قبــل  مــن  حبثــي كبــر  ابهتمــام  البعــد  هــذا  حظــى 
وتعــددت حماورهــذا البعــد، ومتثلــت يف أتثــريات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى متغــريات 
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االســتقرار النفســي، والتوافــق والتكيــف النفســي، والســعادة النفســية، واخللــو مــن اإلصابــة 
بإلكتئــاب والقلــق والتوتــر والشــعور بلوحــدة النفســية.

• اســتهدفت الدراســات العربيــة الوقــوف علــى أتثــري مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى 	
االســتقرار النفســي للفــرد )أمــل بــدر، 2014(، والســعادة النفســية للمســتخدمن 
)مساح صاحل، 2018( واالغرتاب النفسي )جنالء رسالن، سامح سعادة، 2017(، 
و)بثينــة حســن، 2015(، والتوافــق النفســي )مليــاء حممــد، 2017(، )حــازم البنــا، 
2016(، والوحدة النفسية )على دغريي، 2017(، و)زاهدة أبو عيشه، 2016(. 
وبملثــل اســتهدفت الدراســات األجنبيــة الــي تنوعــت بــن املدرســة األوروبيــة واآلســيوية 
املســتخدم بلرضــا  التواصــل وشــعور  مواقــع  اســتخدام  بــن  العالقــة  واألمريكيــة رصــد 
 Lee et al,) النفســي ابالســقرار  علــى شــعوره  ذلــك  عــن صــورة اجلســد، وأتثــري 
 Raquel S. et(و ،)Lo. J et al, 2018) 2014(، واالغــرتاب النفســي

.)Turel et al, 2018) والتوافــق النفســي ،)al, 2017
• ومتيــزت املدرســة اآلســيوية إبجــراء دراســات عديــدة عــن أتثــريات مواقــع التواصــل 	

 ،)Balakishman& Griffiths, 2017( مثــل  النفســية  الســعادة  علــى 
 ،)Sleeper, 2018) النفســية  والوحــدة   )Srivastava A., 2015(و
أتثــريات  علــى  بلركيــز  األجنبيــة  املدرســة  و)Hood et al, 2018(.واتســمت 
 ،)Krylova, D, 2017) مواقع التواصل االجتماعي على إصابة الفرد ابإلحباط
 Bashir, H.& Bhat,) والتوتــر العصــي ،)Lauren, B. et al, 2016)
 Hughes(و ،)Strickland E, 2014) 2016(، والصحــة النفســية عامــة 
S., 2018( وتركــزت معظــم حبــوث التأثــريات يف جمــال اإلحبــاط والقلــق والكتئــاب 

والتوتــر يف املدرســتن األمريكيــة واآلســيوية.
• يف مقابــل زخــم الدراســات األجنبيــة يف جمــال أتثــريات مواقــع التواصــل االجتماعــي 	

علــى اإلصابــة ابلقلــق واإلكتئــاب والتوتــر، ُيالحــظ ضعــف اهتمــام الدراســات العربيــة 
 Ahnmed(و ،)هبــذا احملــور ومتثلــت يف دراســات )كلــري احللــو و آخــرون، 2016
N. et al, 2018(، و)أمســاء بنــت فــراج بــن خليــوى، 2017( و)جهــاد عــالء 

الديــن، 2014(.
• بــن الشــباب بوجــه 	 مــا  العربيــة  تنــوع اجلمهورالــذي أجريــت عليــه الدراســات   

)حممــد   ،  )2017 حممــد،  )مليــاء  اجلامعــة  وطــاب   ،)2014 بــدر،  )أمــل  عــام 
عبــد املنعــم وأخــرون(، ومجهــور مــن ذوي القــدرات اخلاصــة كطــاب اجلامعــة ذوي 
 ،)2016 البنــا،  )حــازم  واملكفوفــن   ،)2018 صــاحل،  )مســاح  البصريــة  اإلعاقــة 
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رســالن،  )جنــالء  الرتبويــة  والدبلومــة   ،)2015 حســن،  )بثينــة  الثانــوي  والتعليــم 
ســامح ســعادة، 2017(. ويف املقابــل طُبقــت غالبيــة الدراســات مــن خمتلــف املــدارس 
 Yu et( األمريكيــة واألســيوية واألوروبيــة علــى الطــاب اجلامعيــن مثــل دراســات
 Sleeper,(و  )Balakishnan& Griffiths, 2017( و   ،)al, 2016
 Raquel S. et al,( دراســات  مثــل  املراهقــن  علــى  بعضهــا  وطُبــق   ،)2018
 Hood et( والشــباب مثــل )Naeemi&Tamam, 2017(و ،)2017

.)Shettar et al, 2017(  ،)al, 2018
• غالبيــة الدراســات العربيــة اختصــت بدراســة أتثــريات مواقــع التواصــل االجتماعــي 	

عامــة علــى احلالــة النفســية واملكــوانت الشــعورية للفــرد )أمــل بــدر، 2014(، )علــي 
دغــريي، 2017(، ) أمــرية النمــر، 2014(، وتنــاول بعضهــا أتثــريات الفيســبوك مثــل 
)مســاح صــاحل، 2018(، )مليــاء حممــد، 2017(. وابملثــل، غالبيــة الدراســات األجنبيــة 
ركــزت علــى أتثــريات اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي عامــة علــى احلالــة النفســية 
للفــرد واملكــوانت الشــعورية لديــه بســتثناء بعــض الدراســات الــي ركــزت علــى مواقــع بعينهــا 
 Balakishnan,) واليوتيــوب   ،)Lo. H, et al, 2018) الفيســبوك  مثــل 

.)Griffiths, 2017
•  تنوعــت البيئــة اجلعرافيــة للدراســات العربيــة ومتثــل معظمهــا يف مصــر )مســاح صــاحل، 	

معظمهــا يف  أجــرى  2017(، وكذلــك  ســعادة،  ســامح  رســالن،  )جنــالء   ،)2018
الســعودية ) أمــرية النمــر، 2014(، )علــي دغــريي، 2017(،)أمســاء بنــت فــراج بــن 
خليــوى، 2017(، وكذلــك اإلمــارات )أمــل بــدر، 2014(.، وكذلــك تنــوع النطــاق 
 Yu et al,( اجلغرايف للدراســات األجنبية ما بن املدرســة األســيوية ممثلة يف الصن
 Naeemi&Tamam,( وماليزاي ،)Shettar et al, 2017( واهلند ،)2016
2017( وإســرائيل )Turel et al, 2018(، واملدرســة األوروبيــة ممثلــة يف تركيــا 
 Raquel S.( واملدرســة األمريكية ممثلة يف الربتغال )Darcin et al, 2015)

.)Strickland E., 2014( وبعــض الــوالايت األمريكيــة )et al, 2017

-الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى إدراك وتقديــر 
الذات.

•  تناولــت الدراســات العربيــة عــدة زوااي يف هــذا البعــد، متثلــت يف دراســة )حممــود 	
التواصــل  مواقــع  مســتخدمي  لــدى  الــذات  تقديــر  ملعــدالت   )2018 رمضــان، 
االجتماعــي، واختصــت دراســة )مهــت مصطفــى، 2016( بلبحــث يف أتثــري الفيســبوك 
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علــى معــدالت الثقــة ابلنفــس وتقديــر الــذات، وتناولــت دراســة )أمــل الســيد، 2016( 
بُعــداً خمتلــف للبحــث عــن دوافــع اســتخدام املــرأة املصريــة للفيســبوك وعالقــة ذلــك بتطويــر 
الــذات لديهــا، بينمــا تناولــت دراســة )والء عبداملنعــم، 2014( العالقــة بــن اســتخدام 
هــذه املواقــع وإدراك مفهــوم الــذات. ويف املقابــل، ركــزت الدراســات األجنبيــة علــى 
بعديــن، ومهــا معــدالت تقديــر الــذات، وإدراك مفهــوم الــذات. واختصــت املدرســة 
 Cramer, F. et( األمريكيــة بدراســة البعــد اخلــاص بتقديــر الــذات، حيــث تنــاول
al , 2016( اختبــار املقارنــة االجتماعيــة عــرب الفيســبوك ومــدى أتثريهــا علــى معــدالت 
تقديــر الــذات، وتنــاول )Brown B. & Yang C., 2015( التغــريات احلادثــة 
يف تقــدمي الــذات اإللكــروين عنــد التحــول للمرحلــة اجلامعيــة وعالقتــه مبعــدالت تقديــر 
 Khatun ., Holder,( الــذات. وتناولــت املدرســة اآلســيوية ممثلــة يف دراســة
الــذات واجتاهــات الطــالب حنــو اســتخدام الفيســبوك،  بــن مفهــوم  2018( العالقــة 
 )Kuhne, R.O. ., Dian, 2015( وركزت املدرسة األوروبية ممثلة يف دراسة
علــى العالقــة بــن اســتخدام الفيســبوك وإدراك الــذات مــن خــالل املقارنــة االجتماعيــة 

غــري الســلبية.
•  تنــوع مجهــور الدراســات العربيــة مــا بــن مجهــور عــام )حممــود رمضــان، 2018( 	

والفتيــات   ،)2014 عبداملنعــم،  والء   ( اجلامعــة  طالبــات  يف  متمثــل  ومجهورخــاص 
مهــت   ( اإليوائيــة  املؤسســات  وطــاب   ،)2016 الســيد،  أمــل   ( والســيدات 
مدارســها  بختــالف  األجنبيــة  الدراســات  مجيــع  املقابــل،  ويف  مصطفــى،2016(. 

طــاب اجلامعــة. البحثيــة أجريــت علــى 
•  تنــوع النطــاق اجلعــرايف للدراســات العربيــة مــا بــن الســعودية ) والء عبداملنعــم، 	

2014(، ومصــر ) أمــل الســيد، 2016(،و ) مهــت مصطفــى،2016(، و )حممــود 
رمضــان، 2018(. وتنوعــت البيئــات اجلغرافيــة الــي طُبقــت يف إطارهــا الدراســات 
األجنبيــة مــا بــن آســيا ممثلــة يف اهلنــد )Khatun& Holder, 2018( وأوروب 
املتحــدة  والــوالايت   )Kuhna, R.O & Dian, 2015( هولنــدا  يف  ممثلــة 

.)Brown B. & Yang, 2015( األمريكيــة 
•  اختصــت بعــض الدراســات العربيــة بدراســة أتثــريات مواقــع التواصــل االجتماعــي 	

عامــة علــى إدراك وتقديــر الــذات مثــل ) والء عبداملنعــم، 2014(، و) حممــود رمضــان، 
2018(، وتنــاول البعــض اآلخــر الفيســبوك حتديــداً )أمــل الســيد، 2016(، و)مهــت 
مصطفــي، 2016(. ويف املقابــل تناولــت مجيــع الدراســات األجنبيــة أتثــر الفيســبوك 

علــى معــدالت إدراك وتقديــر الــذات.
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ب: األطر النظرية واملنهجية.
- الدراســات ذات الصلــة ابلتنمــر اإللكــرتوين كأحــد أتثــرات اســتخدامات مواقــع 

التواصــل االجتماعــي.
مل جتــر يف هــذا اإلطــار، ســوى دراســة عربيــة واحــدة، واعتمــدت علــى إطــار معــريف 	•

عــن التنمــر اإللكــروين )املفاهيــم واألبعــاد والوســائل والعوامــل احملفــزة للتنمــر اإللكــروين( ) 
وســام نصــر، 2017(. واعتمــدت مجيــع الدراســات األجنبيــة علــى اختــاف جمتمعاهتــا 
األوروبيــة علــى أطــر فكريــة ومعرفيــة عــن التنمــر اإللكــروين وعالقتــه بســتخدام مواقــع 

التواصــل االجتماعــي.
مت االعتماد يف الدراســات العربية على منهج املســح بشــقيه امليداين. ويف املقابل، 	•

مثــل  امليــداين  بشــقة  املســحي  املنهــج  علــى  الدراســات األجنبيــة  غالبيــة  اعتمــدت 
دراسات )Elisa et al, 2018(، و)Young R. et al, 2017(، واعتمدت 
دراســة )Hamm MP et al, 2015( علــى املنهــج املســحي بشــقه التحليلــي 

للدراســات الــي تناولــت مواقــع التواصــل االجتماعــي وعالقتهــا بلتنمــر اإللكــروين.
ومتثلــت أداة مجــع البيــاانت يف الدراســة العربيــة يف االســتبيان اإللكــرتوين، وتنوعــت 	•

أدوات مجــع البيــاانت يف الدراســات األجنبيــة، وإن اعتمــد غالبيتهــا علــى االســتبيان 
 Kim(و ،)Agathi S., et al, 2018( التقليــدي واإللكــرتوين مثــل دراســات
 )Hamm MP et al, 2015( بينمــا اعتمــدت دراســة )S., et al, 2018

علــى أســلوب التحليــل مــن املســتوى الثــاين.
وطبقــت الدراســة العربيــة علــى عينــة عمديــة مــن الفتيــات والســيدات االيت تعرضــن 	•

بلفعــل للتنمــر اإللكــروين. وطُبقــت مجيــع الدراســات األجنبيــة هلــذا احملــور علــى عينــات 
عمديــة تعرضــوا بلفعــل للتنمــر اإللكــروين أو مارســوا التنمــر اإللكــروين ضــد غريهــم.

ومت االعتماد يف الدراسة العربية على مقاييس للقلق واالكتئاب والضغط النفسي، 	•
 Sampasa,( واعتمــدت كثــر مــن الدراســات األجنبيــة علــى مقاييــس مثــل دراســة
ــة والضيــق النفســي  Kanyinga, 2017( الــي صممــت مقاييــس للصحــة العقلي
 Messias E., et al,( للتنمراإللكــروين، ودراســة والتفكــر االنتحــاري كنواتــج 

2014( الــي صممــت مقاييــس للتنمــر اإللكــرتوين واالكتئــاب واالنتحــار.

- الدراســات ذات الصلــة ابإلدمــان اإللكــرتوين كأحــد أتثــرات اســتخدامات مواقــع 
التواصــل االجتماعــي.

مواقــع 	• حــول  فكريــة  أطــر  علــى  احملــور  هبــذا  العربيــة  الدراســات  مجيــع  اعتمــدت 
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التواصــل االجتماعــي وعالقتهــا بإلدمــان اإللكــروين لــدى األفــراد، وكذلــك اعتمــدت 
مجيــع الدراســات األجنبيــة علــى اختــاف مدارســها األوروبيــة واآلســيوية علــى أطــر 
فكريــة بســتثناء دراســة )Akua, A., 2015( الــي أجريــت علــى اجملتمعــات الناميــة 

)غــاان( واعتمــدت علــى نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات ونظريــة االعتمــاد.
العازمــي،  أمحــد   ( االســتداليل  الوصفــي  املنهــج  العربيــة  الدراســات  بعــض  اتبعــت 
 Al. Menayes,) يوســف املرجتــي، 2017(، واملنهــج املســحي بشــقه امليــداين
الدراســات  واعتمــدت   .)2018 حســن،  )أمــرية  التجريــي  واملنهــج    )J.,2015
 Mark( األجنبيــة يف غالبيتهــا علــى منهــج املســح بشــقه امليــداين، بســتثناء دراســي
اللتــان   )Eduardo, G. et al, 2016(و  )D.G & Daria, 2017

اعتمــدات علــى منهــج املســح التحليلــي.
تنوعــت أدوات الدراســات العربيــة، ومتثلــت يف أدوات خاصــة ابلدراســات التجريبيــة 	•

 Al. Menayes,) امليــداين  التقليــدي  واالســتبيان   ،)2018 حســن،  )أمــرية 
J.,2015(، و)صمويل بشــري، 2014(. وكان التنوع أكثر يف الدراســات األجنبية 
 Joanna P.) واالستقصاء ،)Aksoy, M.E, 2018( ما بن االستبيان مثل
 Mark D. G) وأســلوب حتليــل البيــاانت مــن املســتوى الثــاين ،)et al, 2017
Daria, 2017 &(، وجمموعــات النقــاش املركــزة مــع أســلوب التحليــل الكيفــي 
الستخالص النتائج )O’Reilly, M. et al, 2018(، ومعظم هذه الدراسات 

تنتمــي للمدرســة األوروبيــة.
معظــم الدراســات العربيــة اعتمــدت علــى عينــات عمديــة مــن مســتخدمي مواقــع 	•

التواصــل االجتماعــي، وكذلــك معظــم الدراســات األجنبيــة اعتمــدت علــى عينــات 
عمدية بختالف جمتمعاهتا مثل دراسة )O’Reilly, M. et al, 2018(،ودراسة 
(Akua, A., 2015( ودراســات اعتمــدت علــى عينــات عمديــة ممــن يســتخدمون 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، واعتمــدت دراســة )Aksoy, M.E., 2018( علــى 
عينــة عمديــة ممــن يعتــربون أنفســهم مدمنــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي، واعتمــدت 

دراســة )Cengiz, S., 2018( علــى عينــة عشــوائية بســيطة.
لإلدمــان 	• نفســية كمقاييــس  مقاييــس  علــى  العربيــة  الدراســات  غالبيــة  اعتمــدت 

اإللكــرتوين )صمويــل بشــري، 2014(، ومقيــاس للنفســية ومقيــاس لإلدمــان )ســعاد 
بنــت جديــدي، 2016( ومقيــاس للقلــق التفاعلــي، والفاعليــة الذاتيــة، والكفــاءة 
االجتماعيــة ) أمحــد العازمــي، يوســف املرجتــي، 2017(. وكذلــك اعتمــدت بعــض 
لإلدمــان  مقيــاس  مثــل  بحثيهــا  تصميــم  مــن  مقاييــس  علــى  األجنبيــة   الدراســات 
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للقلــق  ومقاييــس   ،)Akua, A., 2015(و  )Aksoy, M.E., 2018)
.)O’Reilly, M. et al, 2018) واإلدمــان  واالكتئــاب 

- الدراســات ذات الصلة بتأثرات مواقع التواصل االجتماعي على احلالة النفســية 
للفرد واملكوانت الشــعوريه لديه.

• متيــزت معظــم الدراســات العربيــة يف هــذا احملــور بالســتناد علــى عــدد كبــر ومتنــوع 	
حيــث  النفســي،  بجملــال  وارتباطهــا  الدراســة  ملوضــوع  املالئمــة  النظريــة  األطــر  مــن 
اعتمــدت )مليــاء حممــد، 2017( علــى نظريــة التفاعليــة الرمزيــة، واســتند )حممــد عبــد 
الدراســات علــى  مــن  الشــبكي، واســتند عــدد  املنعــم وآخــرون( علــى نظريــة اجملتمــع 
أكثــر مــن نظريــة ومنــوذج مثــل دراســة )حــازم البنــا، 2016( الــي اعتمــدت علــى نظريــة 
االســتخدامات واالشــباعات وثــراء الوســيلة، ووظفــت )أمــرية النمــر، 2014( نظريــي 
أمــا  االجتماعــي،  احلضــور  ومنــوذج  العــام،  واجملــال  واالشــباعات،  االســتخدامات 
)أمســاء بنــت خليــوي، 2017( فاعتمــدت علــى النمــوذج املعــريف الســلوكي، والنمــوذج 
الســيكودينامي، ونظرايت االكتئاب، والنظرية الســلوكية، ونظرية التحليل النفســي. 
وعلــى النقيــض، اعتمــدت غالبيــة الدراســات األجنبيــة علــى أطــر فكريــة عــن اســتخدام 
وإدمــان مواقــع االجتماعــي وعالقتــه بحلالــة النفســية للفــرد عــن شــعور بلراحــة النفســية، 
النفســي أو اإلصابــة بلقلــق والتوتــر واالكتئــاب. واعتمــد  والرضــا والســعادة، والتوافــق 
عــدد قليــل مــن هــذه الدراســات علــى أطــر نظريــة، وكان غالبيتهــا ينتمــي إىل املدرســة 
اآلســيوية مثــل دراســة )Balakishnana ., Griffiths, 2017( الــي اعتمــدت 
علــى نظريــة االســتخدامات، ودراســة )Shettar et al, 2017( الــي اعتمــدت 
على منوذج خلل املهارات احلياتية، ودراسة )Lo. J et al, 2018( الي اعتمدت 

علــى نظريــة الدعــم االجتماعــي .
• امليــداين، 	 بشــقيه  املســحي  املنهــج  علــى  اعتمــدت  العربيــة  الدراســات  معظــم   

 Ahmed, N.et al,( دراســة  بســتثناء  للبيــاانت  الكمــي  التحليــل  وأســاليب 
2018( الــي اعتمــدت علــى أســلوب التحليــل الكيفــي للبيــاانت، واعتمــدت )مســاح 
 )2017 بــت خليــوي،  )أمســاء  التجريــي، ووظفــت  املنهــج  2018( علــى  صــاحل، 
املنهــج االرتباطــي التحليلــي. وتنــوع املنهــج املســتخدم يف الدراســات األجنبيــة مــا بــن 
منهــج املســح بشــقه امليــداين الــذي اعتمــد عليــه غالبيــة الدراســات، واملنهــج املســحي 
 Farhad( ودراســة ،)Huang, 2017( التحليلــي الــذي اعتمــدت عليــه دراســة

.)A., 2016
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•  بلنســبة ألدوات مجــع البيــاانت، تنوعــت يف الدراســات العربيــة مــا بــن االســتبيان 	
يف غالبيتها، واالستقصاء ابملقابلة (Ahmed, N.et al, 2018( واالستقصاء 
ابملقابلــة وإجــراء جلســات نقــاش مركــزة )حــازم البنــا، 2016(، وأدوات الدراســات 
التجريبية )مساح صاحل، 2018(. وتنوعت أيًضا أدوات مجع البياانت يف الدراسات 
 )Hood et al, 2018( األجنبيــة، ومتثلــت يف االســتبيان التقليــدي مثــل دراســة
واالســتبيان اإللكــرتوين (Turel et al, 2018(، وأســلوب حتليــل البيــاانت مــن 
 Lauren, B. et al,( واســتعانت دراســة ،)Huang, 2017) املســتوى الثاين
2016( أبكثــر مــن أداة ممثلــة يف االســتبيان اإللكــرتوين واملقابــات مــع املتخصصــن 
يف جمــايل علــم النفــس واإلعــام مــع اســتخدام أســلوب التحليــل الكيفــي للبيــاانت .

•  تعددت املقاييس النفسية الي اعتمدت عليها الدراسات العربية، ومتثلت يف مقياس 	
 Ahmed, N.et) الســعادة النفســية )مســاح صــاحل، 2018(، ومقيــاس اإلحبــاط
al, 2018(، ومقيــاس التوافــق النفســي )حــازم البنــا، 2016(، واعتمــدت دراســات 
آخــرى علــى أكثــر مــن مقيــاس مثــل دراســة )جنــالء رســالن، ســامح ســعادة، 2017( 
الــي اعتمــدت علــى مقيــاس لضغــوط التكنولوجيــا ومقيــاس االغــرتاب النفســي، ودراســة 
) بثينــة حســن، 2015( اعتمــدت علــى مقاييــس لإلدمــان اإللكــرتوين، واالغــرتاب 
النفســي، واهلوية. كذلك اســتعانت الدراســات األجنبية بعدد من املقاييس النفســية، 
مقيــاس  علــى  الدراســات  بعــض  واعتمــدت  اآلســيوية  الدراســات  مــن  غالبيتهــا  وكان 
اعتمــدت  الــي   )Balakishnana& Griffiths, 2017( مثــل دراســة واحــد 
علــى مقيــاس الســعادة النفســية، ودراســة )Naeemi&Tamam, 2017( الــي 
اعتمــدت علــى مقيــاس للتوافــق النفســي، واعتمــدت دراســة أخــرى علــى مقياســن مثــل 
دراســة )Shettar et al, 2017( الــي اعتمــدت علــى مقيــاس لإلدمــان وآخــر 
مقياســن  الــي صممــت   )Darcin et al, 2015( النفســية، ودراســة  للوحــدة 

للوحــدة النفســية والرهــاب االجتماعــي.
•  وبلنســبة للعينات، متثل نوع العينة يف معظم الدراســات العربية يف العينة العمدية 	

بســتثناء )مليــاء حممــد، 2017( الــي اعتمــدت علــى عينــة عشــوائية بســيطة، و) أمــرية 
النمــر، 2014( الــي اعتمــدت علــى عينــة عشــوائية منظمــة. ويف املقابــل اعتمــدت 

مجيــع الدراســات األجنبيــة علــى عينــات عمديــة.
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- الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى إدراك وتقديــر 
الذات.

معظــم الدراســات العربيــة هلــذا احملــور اعتمــدت علــى أطــر فكريــة تُنظــر ملواقــع التواصــل 	•
االجتماعــي وعالقتهــا مبفهــوم الــذات وإدراكهــا وتطورهــا، يف حــن اعتمــدت دراســة )امــل 
الســيد، 2016( علــى نظريــي االســتخدامات واالشــباعات، والتعلــم االجتماعــي. 
Cra-( اواعتمــدت أيًضــ مجيــع الدراســات األجنبيــة علــى أطــر فكريــة بســتثناء دراســة

mer F. et al, 2016( الــي اعتمــدت علــى النظريــة الوظيفيــة.
وفيمــا خيتــص أبدوات مجــع البيــاانت، كان االســتبيان التقليــدي األداة الرئيســية 	•

الــي اعتمــدت عليهــا غالبيــة الدراســات )مهــت مصطفــى، 2016(، )حممــد رمضــان، 
األجنبيــة، كان  للدراســات  وبلنســبة   .)2014 املنعــم،  عبــد  )والء  و   ،)2018
االســتبيان التقليديأيًضــا األداة الرئيســية الــي اعتمــدت عليهــا مجيــع دراســات هــذا 

احملــور.
وطبقــت معظــم الدراســات العربيــة املنهــج املســحي بشــقه امليــداين )مهــت مصطفــي، 
 )2016 الســيد،  )أمــل  دراســة  واســتعانت   ،)2014 عبداملنعــم،  )والء   ،)2016
ابملنهــج املســحي واملقــارن. ومجيــع الدراســات األجنبيــة اخلاصــة هبــذا احملــور اعتمــدت 

علــى املنهــج املســحي بشــقه امليــداين.
• العينة العمدية هى السائدة يف مجيع الدراسات العربية واألجنبية هلذا احملور.	
يف 	• ضعيــف  للدراســة  مصممــة  نفســية  مقاييــس  علــى  اإلعتمــاد  كان 

الــي   )2016 مصطفــى،  )مهــت  دراســة  بســتثناء  العربيــة  الدراســات  إطــار 
الدراســات  واعتمــدت  الــذات.  وتقديــر  النفســي،  لألمــن  مقيــاس  وظفــت 
دراســة  واعتمــدت  الــذات،  وتقديــر  الــذات،  إلدراك  مقاييــس  علــى   األجنبيــة 
 Bergen مقيــاس  وهــي:  مقاييــس،  ثاثــة  علــى   )Crowell B., 2014)
إلدمــان الفيســبوك، ومقيــاس Osenberg لتقديــر الــذات ومقيــاس جــودة احليــاة.

ج- اإلسهامات املعرفية والتطبيقية
- الدراســات ذات الصلــة ابلتنمــر اإللكــرتوين كأحــد أتثــرات اســتخدامات مواقــع 

التواصــل االجتماعــي.
اإلسهامات املعرفية:

اقتصــر هــذا احملــور علــى دراســة عربيــة واحــدة، وهــى دراســة )وســام نصــر، 2017( 	•
الــي توصلــت إىل أن التنمــر اإللكــروين يعــد أحــد التأثــريات املهمــة الســتخدام املــرأة 
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املصريــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي، وتطبيقــات اإلنرنــت. وخلصــت الدراســة إىل أن 
النســبة األكثــر مــن املبحــواثت تعرضــن للتنمــر اإللكــروين ولكــن مبعــدالت منخفضــة، 
وأن مــا يقــرب مــن نصــف العينــة جلــأن بلفعــل إىل ممارســة التهديــد اإللكــروين كــرد فعــل 
ملــا تعرضــن لــه، وتبــن وجــود معــدالت منخفضــة مــن اإلكتئــاب والقلــق والضغــط النفســي 
لدى الغالبية العظمى من إمجايل املبحواثت الاليت تعرضن للتنمر اإللكروين. وتوصلت 
الدراســات األجنبيــة والــي اختصــت مجيعهــا ابملدرســة األوروبيــة إىل ارتبــاط ارتــكاب 
التســلط عــرب اإلنرنــت مبعــدالت مرتفعــة مــن تعــرض املتنمريــن أنفســهم لإليــذاء والتنمــر 
اإللكــروين )Elisa L. et al, 2008(, وأن ممارســة التنمــر مبعــدالت عاليــة يرتبــط 
 )Tural مبعــدالت مــن االكتئــاب والقلــق والعنــف والعــداء واخنفــاض تقديــر الــذات
 (H. & Ercan F., 2017 ، واعتقــاد ممارســي التنمــر بشــعور ضحاايهــم مبزيــد 
مــن اإلزعــاج واألمل والتوتــر، وهــي اعتقــادات مغايــرة ملــا يشــعر بــه ضحــااي التنمــر بلفعــل 
)Gualdo, A. et al, 2015(, وأمجعــت الدراســات علــى أن ضحــااي التنمــر 
يعانــون مــن اضطــرابت نفســية داخليــة وخارجيــة كالقلــق واالكتئــاب وتعاطــي احملــدرات 

.)Michael B. P., 2015( والتفكــري يف االنتحــار وأحيــااًن االنتحــار

اإلسهامات التطبيقية: 
• التوصيــات 	 مــن  التنمــر اإللكــروين عــدد  العربيــة يف جمــال    قدمــت الدراســات 

للمؤسســات املعنيــة كاملؤسســات التشــريعية والتعليميــة ومؤسســات اجملتمــع املــدين للحــد 
مهمــة  حبثيــة  قضــااي  األجنبيــة  الدراســات  وتناولــت  اإللكــروين.  التنمــر  ظاهــرة  مــن 
للمجتمعــات الغربيــة, تتعلــق مبــا يســببه ويدعمــه االســتخدام املكثــف ملواقــع التواصــل 
 ,)Elisa L. et al, 2008(االجتماعي من ممارسة للتنمر اإللكروين ضد األخرين
 , )Tural  H. &  Ercan F., 2017(أو الوقــوع كضحيــة للتنمــر اإللكــروين
وكذلــك التأثــريات النفســية الــي تقــع علــى املتنمــر )Elisa L. et al, 2008(, وتقــع 

 )Messias, E. et al, 2014(. علــى ضحــااي التنمــر

- الدراســات ذات الصلــة ابإلدمــان اإللكــرتوين كأحــد أتثــرات اســتخدامات مواقــع 
التواصــل االجتماعــي.
اإلسهامات املعرفية: 

•  أمجعــت الدراســات العربيــة علــى أن هنــاك عــدد مــن املتغــرات الــي تســاهم بكفــاءة 	
التواصــل االجتماعــي،  الفــرد املســتخدم ملواقــع  لــدى  يف إحــداث اإلدمــان اإللكــروين 
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ومســتوى   ،)2016 املرجتــي،  يوســف  العازمــي،  )أمحــد  االجتماعــي  القلــق  ومنهــا 
نرجســية الفــرد )ســعاد بــن حديــدي، 2016(، واحلاجــة إىل احلــب واحلنــان، والشــعور 
ــة  بألمــن واالســتقرار النفســي )صمويــل بشــري، 2014(، وأمجعــت الدراســات العربي
علــى إصابــة الفــرد املســتخدم هلــذه املواقــع بكثافــة بإلدمــان اإللكــروين الــذي يســبب 
أتثــريات عديــدة يف اجملــال النفســي واملهــي واألكادميــي. وتوصلــت الدراســات األجنبيــة 
إىل نتائــج مشــاهبة, منهــا قلــة األصدقــاء واخلــوف مــن الفقــد االجتماعــي, والرغبــة يف 
 )Aksay, M. اإللكــروين  لإلدمــان  تدفــع  االجتماعيــة كعوامــل  العالقــات  محايــة 
(E., 2018, كمــا يتــم اإلدمــان حتــت مــربرات الشــعور الزائــف بلرضــا أو كوســيلة 
وتوصلــت   .)Eduardo, G. et al, 2016( بلنفــس  بلثقــة  الشــعور  حملاولــة 
الدراســات التحليليــة للدراســات املرتبطــة بإلدمــان إىل أن األجيــال الشــابة أكثــر عرضــة 
 )Mark, D. G. ., Daria, K., حلطــر اإلصابــة أبعــراض اإلدمــان اإللكــروين
(2017. وأشــارت الدراســات األجنبيــة إىل أتثــر احليــاة الشــحصية واملهنيــة واألكادمييــة 
 )Eduardo, واالجتماعيــة والعائليــة للفــرد كلمــا زادت معــدالت اإلدمــان اإللكــروين

.G. et al, 2016(

اإلسهامات التطبيقية :
•   تناولــت الدراســات العربيــة موضوعــات وقضــااي ذات أمهيــة يف جمــال اإلدمــان 	

اإللكــروين، ومنهــا مــدى فاعليــة بعــض اخلصائــص النفســية واالجتماعيــة لــدى الفــرد يف 
التنبــؤ إبدمــان التواصــل االجتماعــي )أمحــد العازمــي، يوســف املرجتــي، 2017( ومــدى 
إســهام معــدالت نرجســية الفــرد يف إصابتــة بإلدمــان اإللكــروين )ســعاد بنــت حديــدي، 
 Al. Menayes,( وأبعــاد ومعــدالت اإلدمــان اإللكــروين لــدى الشــباب )2016
لكثافــة  الفــرد  تدفــع  الــي  األســباب  يف  اإلجنبيــة  الدراســات  وحبثــت   .)J, 2015
 )Joanna, P. اســتحدام مواقــع التواصــل االجتماعــي وبلتــايل إدماهنــا مثــل دراســة
(et al, 2017, وأمنــاط معــدالت اإلدمــان اإللكــروين والتأثــريات النامجــة عنــه, مثــل 

 )Archana, K., 2016(و ,)O’Reilly, M. et al, 2018(

الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى احلالــة النفســية 
للفــرد واملكــوانت الشــعورية لديــه.

اإلسهامات املعرفية :
•   غالبية الدراسات العربية أمجعت على غلبة وتعاظم التأثرات السلبية إلستخدام 	
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ــه،  ــة النفســية للفــرد واملكــوانت الشــعورية لدي مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى احلال
فبالنســبة ملتغــري الســعادة النفســية، وجــدت )مســاح صــاحل، 2018( عــدم وجــود عالقــة 
دالــة إحصائيــاً بــن اســتخدام الفيســبوك وتقديــر الســعادة ملســتخدمن مــن ذوي اإلعاقــة 
البصريــة، وتوصلــت دراســة )جنــالء رســالن، ســامح ســعادة، 2017( إىل وجــود عالقــة 
دالــة إحصائيــاً بــن ضغــوط التكنولوجيــا واالغــراب النفســي، وخلصــت )مليــاء حممــد، 
2017( إىل أن االســتخدام املرتفــع للفيســبوك يقابلــة معــدالت توافــق نفســي منخفضــه 
لــدى األفــراد، وتوصــل )علــى دغــريي، 2017( و )زاهــدة أبــو عيشــة، 2016( إىل 
أنــه كلمــا ارتفــع معــدالت إدمــان الفــرد ملواقــع التواصــل ارتفعــت درجــة شــعوره بلوحــدة 
النفســية، وأكــدت دراســة )Ahmed, N.et al, 2018( إىل حــدوث اإلحبــاط 
كنتيجــة لالســتخدام املرتفــع ملواقــع التواصــل، كمــا أكــدت دراســة ) جهــاد عــالء الديــن، 
إلســتخدام  املرتفعــة  املعــدالت  أن  علــى   )2017 خليــوي،  بنــت  )أمســاء   ،)2014
مواقــع التواصــل يرتــب مبعــدالت مرتفعــة مــن اإلكتئــاب والقلــق واإلنطــواء. واتفاقًــا مــع 
الدراســات العربيــة, توصلــت الدراســات األجنبيــة إىل نتائــج تؤكــد التأثــرات الســلبية 
ملواقــع التواصــل االجتماعــي علــى احلالــة النفســية للفــرد واملكــوانت الشــعورية لديــه, حيــث 
توصلــت دراســة )Lee et al, 2014( إىل أن كثافــة اســتخدام هــذه املواقــع يرتبــط 
النفســي  بلتوافــق  الشــعور  وعــدم  النفســي,  االســتقرار  وعــدم  بلقلــق  بلشــعور  ســلبًيا 
 )Hood والشعور بلعزلة والوحدة النفسية ,)Naeemi & Tmam, 2017(
 )Hughes, S., واإلصابــة بإلحبــاط والتوتــر والقلــق واالكتئــاب ,et al, 2018)
(2018, والبلطجــة اإللكرونيــة واالنتحــار )Farhud, A, 2016( ويف املقابــل 
أثبتــت غالبيــة الدراســات األجنبيــة وجــود عالقــة ارتباطيــة إجيابيــة بــن اســتخدام مواقــع 
 )Srivastava, A., التواصــل االجتماعــي والرضــا عــن احليــاة والشــعور بلســعادة

.2015)

اإلسهامات التطبيقية :
• ــة 	 ــة اخلاصــة هبــذا احملــور درســت ظواهــر وقضــااي حبثي ــة واألجنبي   الدراســات العربي

النفســي  املكــون  علــى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  بتأثــريات  تتعلــق  للغايــة،  مهمــة 
والشــعوري للفــرد كاالســتقرار النفســي، والتوافــق النفســي، والســعادة النفســية، والوحــدة 
النفســية، واالغــراب النفســي، والقلــق، واإلحبــاط، والتوتــر، واإلكتئــاب ومجيعهــا متغــريات 
التواصــل  املرتفعــة ملواقــع  الفــرد هبــا يف ظــل معــدالت االســتخدام  تتزايــد نســبة إصابــة 
االجتماعــي. وإن متيــزت الدراســات األجنبيــة ابلزخــم يف الدراســات اخلاصــة ابلقلــق 
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والتوتــر واالكتئــاب  واإلحبــاط كنواتــج لاســتخدام املكثــف ملواقــع التواصــل.
غالبيــة الدراســات العربيــة قدمــت توصيــات للفــرد واألســرة واملؤسســات التعليميــة، 	•

والربويــة واإلعالميــة.

الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى إدراك وتقديــر 
الــذات.

اإلسهامات املعرفية :
•  توصلــت غالبيــة الدراســات العربيــة إىل أتثــرات إجيابيــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي 	

على معدالت تقدير الذات لدى مستخدميها، حيث خلصت دراسة )مهت مصطفي، 
2016(، و)حممــود رمضــان، 2018( إىل أن اســتخدام مواقــع التواصــل حيقــق درجــات 
متنوعــة مــن تقديــر الــذات ملســتخدميها، وتوصلــت )أمــل الســيد، 2016( إىل وجــود 
ارتبــاط بــن اســتخدام اجملموعــات النســائية وتطويــر مفهــوم الــذات لــدى املــرأة املســتخدم، 
وابلنســبة  لذلــك.  عكســية  نتيجــة  إىل   )2014 عبداملنعــم،  )والء  توصلــت  بينمــا 
)Kha- للدراســات األجنبيــة وفيمــا يتعلــق مبفهــوم الــذات, فقــد توصلــت دراســة،

(tum, J., & Halder, U., 2018 إىل وجــود عالقــة إجيابيــة دالــة بــن مفهــوم 
 )Cramer, E., et الذات واالجتاهات حنو اســتحدام الفيســبوك, وتوصلت دراســة
(al, 2016إىل اخنفــاض معــدالت تقديــر الــذات بــن األفــراد الذيــن يقارنــون أنفســهم 
بغريهــم عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي, وأكــدت هــذه النتيجــة ماتوصلــت إليــه دراســة 
)Kuhne, R. O., &Dian, A., 2015(من أن استخدام الفيسبوك يرتبط 
ســلبيا إبدراك الفــرد لقــدرة الــذات علــى التنافــس االجتماعــي, يف حــن خلصــت دراســة 
)Brown, B., & Yang, C., 2015(إىل التقــدمي اإلجيــايب واحلقيقــي للــذات 

عــرب الفيســبوك يرتبــط ارتباطــا إجيابيــا برتفــاع معــدالت تقديــر الــذات.

اإلسهامات التطبيقية 
•  حبثــت الدراســات العربيــة واألجنبيــة هلــذا احملــور يف ظواهــر نفســية قائمــة بلفعــل، 	

ومرتبــة علــى التزايــد املعاصــر يف معــدالت اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي، وهــى 
مفهــوم الــذات لــدى الفــرد، ومعــدالت إدراكــة لذاتــه، ومعــدالت تقديــر الــذات وتطويرهــا. 
وقــدم كل منهمــا توصيــات لألفــراد املســتخدمن هلــذه املواقــع بكثافــة، كمــا اقرحــوا عــدد 

مــن اجملــاالت والــزوااي البحثيــة. 
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اثنًيا- التأثرات االجتماعية الستخدامات مواقع التواصل االجتماعي
أ- القضااي واملوضوعات البحثية 

   حظيــت اجملــاالت البحثيــة األربعــة الســتخدامات مواقــع التواصــل االجتماعــي وأتثرياهتــا 
االجتماعيــة بهتمــام مــن قبــل املدرســة العربيــة واألجنبيــة، وإن تفاوتــت درجــات االهتمــام 
مــن بعــد آلخــر، حيــث حظــى البعــد اخلــاص بســتخدامات مواقــع التواصــل االجتماعــي 
وأتثرياهتا على العالقات االجتماعية أبعلى معدالت االهتمام البحثي العريب، وتقاربت 
نســب االهتمــام بــن املدرســتن العربيــة واألجنبيــة يف األبعــاد األخــرى، وإن جــاء االهتمــام  
بلبعديــن املتعلقــن بــرأس املــال االجتماعــي واجملــال املهــي واألكادميــي يف الرتيــب األخــري، 

وجــاء ذلــك التقديــر وفــق مــا أتيــح للباحثــة مــن دراســات. 

- الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى العاقــات 
االجتماعيــة. 

•  حظــي هــذا البعــد بهتمــام كبــري مــن الباحثــن العــرب، وســار يف اجتاهــن رئيســين 	
ومهــا: العالقــات االجتماعيــة والوجــه اآلخــر هلــا املتمثــل يف العزلــة االجتماعيــة. ومل حيــظ  
يف املدرســة األجنبيــة بقــدر االهتمــام البحثــي الــذي حظــي بــه يف املدرســة العربيــة، وقــد 
يرجــع ذلــك ايل طبيعــة البيئــات البحثيــة الغربيــة واختالفهــا عــن العربيــة يف القضــااي 
واملوضوعــات االجتماعيــة حمــل االهتمــام البحثــي. وقــد ســارت الدراســات االجنبيــة يف 
اجتــاه واحــد فقــط، وهــو العالقــات االجتماعيــة وأتثــري مواقــع التواصــل االجتماعــي عليهــا 

دون االهتمــام مبجــال العزلــة االجتماعيــة
•  ركزت معظم الدراســات العربية على أتثري اســتخدام مواقع التواصل االجتماعي يف 	

العاقــات األســرية مثــل دراســات: )رضــا أمــن، 2016(، و)مســر جــالل، 2018(، 
و)مــوزة الــدوي، 2017(. وتنــاول بعضهــا التأثــري علــى العاقــات االجتماعيــة بــن 
 ،)2016 شــعبان،  و)أفنــان   ،)2015 األشــرم،  )رضــا  مثــل:  واألصدقــاء  األفــراد 
و)ســحر خليفــة، 2017(. واســتهدفت دراســة واحــدة )مجيلــة الالعبــون، 2018( 
دور األســرة يف احلــد مــن أتثــري اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي علــى  رصــد 

العاقــات األســرية. 
• احملــور علــي املدرســة 	 اقتصــرت دراســات هــذا   وبلنســبة للدراســات األجنبيــة،  

العاقــات  علــي  االجتماعــي  التواصــل  أتثــري وســائل  علــي  بعضهــا  ، وركــز  اآلســيوية 
 )Ghareb,( األســرية والتفاعــل االجتماعــي داخــل حميــط األســرة مثــل دراســات
Ngonidzashe, M., 2016( ،M,I, et al, 2018(. وتناولــت دراســة  
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 )Orbe.,  A,  2017( بعــد آخــر، وهــو تطويــر العاقــات االجتماعيــة بــن 
 )Eng,  &Tang, M. J,, 2017) إنــج واتنــج  بينمــا ركــزت دراســة  األفــراد، 
,C. T علــي بعــد أوســع ، وهــو مــدي أتثرهــا علــي االتصــال اإلنســاين والعاقــات 

اإلنســانية.
•  تنــاول عــدد مــن الدراســات العربيــة دور مواقــع التواصــل االجتماعــي يف خلــق العزلــة 	

 ،)2017 الــدوي،  و)مــوزة   ،)2018 جــالل،  )مســر  دراســات  ومنهــا  االجتماعيــة، 
و)ميينــه زنــدي، 2017(، و)يعقــوب الكنــدري وآخــرون، 2015(، و)وليــدة حــدادي، 
2015(. ومل تتنــاول أاًي مــن الدراســات األجنبيــة دور مواقــع التواصــل االجتماعــي يف 

خلــق العزلــة االجتماعيــة.
• أجريــت معظــم الدراســات العربيــة علــى فئــة الشــباب وبألخــص طــالب اجلامعــات 	

زنــدي،  و)ميينــه   ،)2016 شــعبان،  و)أفنــان   ،)2017 خليفــة،  )ســحر  ومنهــا: 
2017( بســتثناء دراســة )مجيلــة الالعبــون، 2018( الــي اســتهدفت األســر العربيــة 
وحتديــًدا األســرة الســعودية. يف املقابــل، تنوعــت الفئــات املســتهدفة مــن الدراســات 
األجنبيــة اخلاصــة بدراســة أتثــري مواقــع التواصــل االجتماعــي علــي العالقــات االجتماعيــة، 
 )Ghareb, M,I, et( مثــل           العــام  اجلمهــور  معظمهــا  واســتهدف 
الشــباب    إحداهــا  وتنــاول   .  )Ngonidzashe, M., 2016( ،al, 2018
 Tang, واســتهدفت دراســة واحــدة مجهــور الطــاب ، )Orbe.,  A,  2017( 

.)Eng, C. T,  &M. J,, 2017)
•  تنوعت البيئة اجلغرافية للدراسات العربية، ومتثلت يف السعودية )مجيلة الالعبون، 	

2018(، العــراق )أفنــان شــعبان، 2016(، و)ســحر خليفــة، 2017( ، البحريــن 
 ،)2015 األشــرم،  2017(، مصر)رضــا  الــدوي،  و)مــوزة   ،)2016 أمــن،  )رضــا 
و)مســر جــالل، 2018(، اجلزائر)ميينــه زنــدي، 2017( ، الكويــت )يعقــوب الكنــدري 
وآخــرون، 2015(.  ومتثلــت البيئــة اجلغرافيــة الــي تناولتهــا الدراســات األجنبيــة يف قــارة 
 & Raheev M.M,2015(  آســيا بختــالف الــدول الــي أجريــت عليهــا كاهلنــد

 )Eng, &Tang, M. J,, 2017) وماليــزاي ، )Jobilal
• مجيــع الدراســات األجنبيــة تناولــت أتثــر الفيســبوك علــي العالقــات االجتماعيــة 	

بســتثناء دراســةEng, C. T, &  J,, 2017) . Tang, M( الــي تناولــت 
أتثــري مواقــع التواصــل بشــكل عــام .
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اهلويــة  علــى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  بتأثــرات  الصلــة  ذات  الدراســات   -
االجتماعيــة. 

•  ركــزت معظــم الدراســات العربيــة علــى أتثــري العــامل االفراضــي علــى العــامل الواقعــي 	
للفــرد، والــذي حيمــل بــدوره إمكانيــة التأثــري علــى اهلويــة االجتماعيــة والثقافيــة بشــكل 
مباشــر، أو التأثــري علــى منظومــة القيــم لــدى الفــرد، والــي بدورهــا متثــل هتديــًدا للهويــة 
االجتماعيــة. يف حــن ركــزت معظــم الدراســات األجنبيــة علــي دور مواقــع التواصــل 
االجتماعــي يف التأثــري علــي اهلويــة االجتماعيــة بشــكل مباشــر، بينمــا تنــاول القليــل منهــا 
أتثــري مواقــع التواصــل علــي املنظومــة القيميــة الــي قــد متثــل بشــكل أو أبخــر هتديــًدا للهويــة 

االجتماعيــة .
• االجتماعــي 	 التواصــل  مواقــع  أتثــري  عــن  أجريــت  الــي  العربيــة  الدراســات  ومــن   

علــى اهلويــة الفعليــة للفــرد دراســات: )زينــة جدعــون، 2017(، و)ســهام بوقلــوف، 
2016(. ومــن الدراســات الــي تناولــت ذلــك التأثــري بشــكل غــر مباشــر مــن خــالل 
التأثــري علــى املنظومــة القيميــة لــدى الفــرد )عبــد احلكــم أبــو حطــب، 2108(، و)حــازم 
جــودة،  و)هيثــم   ،)Hussein, l. M.T.,2016(  ،)2017،وآخــرون البنــا 

.)2016 العابديــن،  زيــن  و)أســامة   ،)2016
•  ركزت الدراسات العربية للهوية االجتماعية على بعد اهلوية االجتماعية والدينية 	

)زينة جدعون، 2017(، بينما ركزت دراســات أخرى مثل )ســهام بوقلوف، 2016( 
علــى اهلويــة الثقافيــة. وبلنســبة للدراســات األجنبيــة الــي تناولــت التأثــري املباشــر ملواقــع 
التواصــل االجتماعــي علــي اهلويــة االجتماعيــة، فقــد تنوعــت يف موضوعاهتــا، حيــث 
كيفيــة   )Castleton,A., 2018) األمريكيــة   الدراســات  إحــدي  تناولــت 
وتناولــت دراســات  االجتماعــي كالفيســبوك،  التواصــل  مواقــع  علــي  اهلويــة  التعبرعــن 
أخــري ) )Gündüz., U, 2017( املمارســات اإللكرتونيــة لبنــاء اهلويــة املتعلقــة 
 )Kaya  H.,2016)  بجملتمعات االفراضية واملواقع االجتماعية. واستهدفت دراسة
  T.,& Bicen الوقوف علي أتثرات املواقع االجتماعية علي سلوكيات الطاب 
 ) Georgalou, M2016(.,  وهويتهــم االجتماعيــة. وحاولــت دراســة أوربيــة
تقــدمي  رؤيــة لقضيــة اخلصوصيــة وهــوايت اجلمهــور علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
 )Leorenzana, J , وحتديــًدا الفيســبوك. ورصــدت إحــدى الدراســات اآلســيوية
 (A , 2016 ( دور هــذه املواقــع يف احليــاة اليوميــة للمهاجريــن الفلبينــن املقيمــن 

يف اهلنــد. 
• 	 )Hussein,ركــزت معظــم الدراســات العربيــة للقيــم علــى القيــم االجتماعيــة مثــل
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 (l. M.T.,2016،  و)هيثــم جــودة، 2016(، والبعــض اآلخــر ركــز علــى القيــم 
األخاقية )حازم البنا وآخرون،2017(، و)هيثم جودة، 2016(. وتناولت دراسات 
)عبــد احلكــم أبــو حطــب، 2108(، و)أســامة زيــن العابديــن، 2016( التأثــري علــى 

القيــم األســرية والسياســية والتعليميــة والدينيــة.
 )Kara, A.& Tekin,  H., أمــا الدراســات األجنبيــة، فقــد رصــدت دراســة
االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  اســتخدام  نتيجــه  املدركــة  اإلنســانية  القيــم   2017) 
اتثــري  أمنــاط   )De Ridder,S.,2017( األوربيــة  الدراســات  إحــدي  وتناولــت 
مواقــع التواصــل علــي قيــم وأعــراف الشــباب فيمــا يتعلــق ابجلنــس. وتناولــت دراســة 
أوربيــة أخــرى )DeVito, M. A.2015( أتثــري الفيســبوك علــي القيــم االســرية.

 معظــم الدراســات العربيــة واألجنبيــة ركــزت علــى أتثــر الفيســبوك، مثــل دراســة ) 	•
 )DeVito, M. زينة جدعون، 2017(، و)سهام بوقلوف، 2016(، ودراسات

           .)Lorenzana,J,A.,2016(  ،A.2015)
 أجريــت معظــم الدراســات العربيــة علــى فئــة الشــباب مثــل: )ســهام بوقلــوف، 	•

 Al-Mosa, ،)2016 ،2016(، و)حازم البنا وآخرون،2017(، و)هيثم جودة
 (N,A.,2015(. وتناولت دراسة واحدة اجلمهور العام )زينة جدعون، 2017(. 
واختــص بعضهــا بدراســة مجهــور خــاص مثــل الريفيــات مبحافظــة الشــرقية )عبــد احلكــم 
أبــو حطــب، 2108(، وطــالب التعليــم الفــي الثانــوي أبســيوط )أســامة زيــن العابديــن، 
2016(. يف حــن ُأجريــت معظــم الدراســات األجنبيــة علــي اجلمهــور العــام مثــل 
 )Lorenzana,J,A.,2016(  ،)Georgalou,M.,2016(دراســات
،)Madison, G,.2014(( وتناولــت بعــض الدراســات األخــري جمتمــع الشــباب 
 )Kaya T., & Bicen H.,2016)   ) Castleton,A., 2018) مثــل

.)Kara, A.& Tekin,  H., 2017( ،
أبــو حطــب، 	• احلكــم  مصر)عبــد  بــن  العربيــة  للدراســات  اجلغــرايف  النطــاق  تنــوع 

 ،  )2016 جــودة،  و)هيثــم  وآخــرون،2017(،  البنــا  و)حــازم   ،)2108
2016( ، والســعودية )هيثــم  بوقلــوف،  2017(، و)ســهام  واجلزائر)زينــة جدعــون، 
  Al-Mosa,واألردن  ،  )2014 و)فهــد بــن علــي الطيــار،   ،)2016 جــودة، 
 (N,A.,2015(. وكذلــك تنــوع النطــاق اجلغــرايف للدراســات األجنبيــة مابــن كنــدا 
(Castleton,A., 2018(، واليوانن )Georgalou,M.,2016، والفلبين 
 ، )Madison, G,.2014( وأمريــكا ،)Lorenzana,J,A.,2016(  مثــل

.)De Ridder,S.,2017( وبلجيــكا 
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- الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى رأس املــال 
االجتماعــي 

• التأثــر 	 بعضهــا  تنــاول  ،حيــث  العربيــة  للدراســات  البحثيــة  اجملــاالت  تنوعــت   
املباشــر ملواقــع التواصــل االجتماعــي علــى تكويــن رأس املــال االجتماعــي )خالــد كاظــم 
أبــو دوح، 2017(، ودراســات أخــرى تناولــت دعــم وتعزيــز رأس املــال االجتماعــي 
)ايمســن إبراهيــم،2014(. وتناولــت بعــض الدراســات أثــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
علــى العاقــات بــن األفــراد، وأتثــري ذلــك املتغــري بــدوره علــى رأس املــال االجتماعــي 
للفــرد )خالــد جاويــش، 2017(، ويف نفــس الســياق تناولــت دراســة )حســناء منصــور، 
2017( أتثــري مواقــع التواصــل علــى درجــة إفصــاح الفــرد عــن ذاتــه، ومــن مث أتثــري ذلــك 
علــى رأس املــال االجتماعــي. وتنــاول البعــض اآلخــر دور اجلماعــات االفرتاضيــة يف 
تشــكيل رأس املــال االجتماعــي )إميــان شــومان، 2017(. وتناولــت بعــض الدراســات 
األزمــات السياســية الــي مُتثــل بُعــًدا مــن أبعــاد التأثــري علــى رأس املــال االجتماعــي، ومــدى 
إســهام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف إحــداث ذلــك التأثري)خالــد جاويــش، 2017(.  
وتطــرق عــدد مــن الدراســات األوربيــة إيل أبعــاد أخــرى خمتلفــة إىل حــد مــا، مثــل البحــث 
يف العالقــة بــن كثافــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي واحلفــاظ علــي رأس املــال 
االجتماعــي ) Pang, 2018 ( ، والوقــوف علــي دور مواقــع التواصــل يف دعــم رأس 
 )Munzel et املــال االجتماعــي ببعديــه املتمثــالن يف بنــاء اجلســور وحتقيــق الرابــط
(al., 2018  ، و )Phua,J., et al, 2017(. وتطرقت املدرسة األمريكية إيل 
 )Brandon C & Melissa رصد دور التفاعلية يف تراكم رأس املال االجتماعي

R.2017(
• معظــم الدراســات العربيــة ركــزت علــى أتثــر الفيســبوك ملــا حيظــى بــه مــن معــدالت 	

اســتخدام عاليــة، وإن تناولــت إحــدى  الدراســات )خالــد كاظــم أبــو دوح، 2017( 
الفيســبوك وتويــر واالنســتجرام وســناب شــات والواتــس  أتثــري أكثــر مــن موقــع مثــل 
التواصــل االجتماعــي » الفيســبوك » حمــور اهتمــام العديــد  آب، وبملثــل كان موقــع 
 S., et al, ودراســة ،) Pang,2018( مــن الدراســات األجنبيــة بســتثناء دراســة

.)Geber  ,  2016)
•  أجريــت معظــم الدراســات العربيــة علــى الشــباب وبوجــه خــاص طالبــات اجلامعــات 	

)إميــان شــومان، 2017(، و)خالــد كاظــم أبــو دوح، 2017(، و)حســناء منصــور، 
2017(. وتناولــت دراســة )خالــد جاويــش، 2017( اجلمهــور املصــري بوجــه عــام. 
وجــاءت الدراســات األجنبيــة علــى النقيــض، حيــث تنــوع اجلمهــور املســتهدف مــا بــن 
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 Phua.J., et al , 2017 ( ، ) Munzel.et al , 2018 ) مجهــور عــام
 )Brandon C & والشــباب   ، ) Pang ,2018 ) الطــاب ومجهــور   ، )

Melissa R.2017(
• تنــوع النطــاق اجلغــرايف للدراســات العربيــة بــن مصــر )خالــد جاويــش، 2017(، 	

والســعودية )إميــان شــومان، 2017(، و)خالــد كاظــم أبــو دوح، 2017(، و)حســناء 
منصــور، 2017(، وللدراســات األجنبيــة مــا بــن أملانيــا ( Pang,2018 ( وفرنســا   
 ) Brondan & Melissa, 2017 ) وأمريــكا ،) Munzel et,2018 )

.)Lambert.A,2016 ) واســرتاليا

- الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى اجملــال املهــي 
والتعليمي. 

حبثــت بعــض الدراســات العربيــة  يف واقــع توظيــف مواقــع التواصــل االجتماعــي يف 	•
العمليــة التعليميــة مثــل دراســة )منــرية عبــد الكــرمي، حممــد ســليم، 2018(، واهتمــت 
 )Bahrani et al,،)2017 عبدالعزيــز مطــريان،  )مهــا حممــد عقيــل،  دراســات 
التواصــل   (2015 مبحاولــة فهــم اجتاهــات الطــاب حنــو جــدوى اســتخدام مواقــع 
االجتماعــي يف الفصــل الدراســي مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس. وحــاول البعــض اآلخــر 
حتليــل أتثــريات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى الطــالب يف إطــار العمليــة التعليميــة، 
حيــث حبثــت دراســة )عــوده ســليمان مــراد ، عمــر موســى حماســنة ، 2016( يف درجــة 
اســتخدام الطــاب اجلامعيــن ملواقــع التواصــل والعمليــة التعليميــة والصعــوابت الــي 
تواجههــم. واهتمــت دراســات )علــي بــن ســويعد، 2018(، و)معــن نصــر اويــن، وفايــزة 
العمليــة  التواصــل يف  مــن مواقــع  املعلمــن  اســتفادة  مــدى  بقيــاس   )2018 ســعادة، 
الــدور  ىف  األســيوية  الدراســات  حبثــت  األجنبيــة،  للدراســات  وبلنســبة  التعليميــة. 
 Salimda H.etat, 2017 ( التعليمــي للفيســبوك ىف عصــر اهلواتــف الذكيــة
 Ali A.,et ( واآلاثر التعليميــة لوســائل التواصــل اإلجتماعــى عامــة علــى الطــالب )
al , 2016 (. وتناولــت املدرســة األمريكيــة إجتاهــات الطــالب حنــو اســتخدام مواقــع 

 . ) John , A.M., 2017 ( التواصــل االجتماعــى ىف الفصــل الدراســى
•  مجيــع الدراســات العربيــة هلــذا احملورركــزت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بوجــه 	

عــام بســتثناء دراســة )علــي بــن ســويعد، 2018( ركــزت علــى مــدى اســتخدام املعلمــن 
ملوقــع التواصــل االجتماعــي » تويــرت« يف دعــم اجتاهاهتــم ومنوهــم املهــي. واتفقــت معهــا 
الدراســات األجنبيــة، حيــث تنــاول معظمهــا أتثــري مواقــع التواصــل اإلجتماعــى بوجــه 
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 ) J0hn, A.M,،)  Kolan, B.,& Dzamdza, 2018  ( مثــل  عــام 
 (2017 ، بينمــا اقتصــرت دراســة ) Salimda H.etat, 2019 ( علــى رصــد 

الــدور التعليمــي للفيســبوك . 
•  أجريــت معظــم الدراســات العربيــة علــى الشــباب وبوجــه خــاص الطــالب بجلامعــة 	

مثل دراسات )منرية عبد الكرمي، حممد سليم، 2018(، و)مها حممد عقيل، عبدالعزيز 
مطريان، Bahrani et al, 2015( ،)2017(، وتناولت دراسة واحدة )علي بن 
ســويعد، 2018( مجهــور خــاص وهــو املعلمــن. وأجريــت مجيــع الدراســات األجنبيــة 

علــى الطــاب اجلامعيــن كمجتمــع للبحــث والدراســات . 
•  تناولــت الدراســات العربيــة عــدد مــن اجملتمعــات، مثــل األردن )منــرية عبــد الكــرمي، 	

حممد سليم، 2018(، و)معن نصر اوين، وفايزة سعادة، 2018(، و)عوده سليمان 
مــراد ، عمــر موســى حماســنة ، 2016(، والكويــت )مهــا حممــد عقيــل، عبداىلعزيــز 
الدراســات  تنوعــت   .)2018 )علــي بــن ســويعد،  والســعودية   ،)2017 مطــريان، 

األجنبيــة  مــا بــن دراســات آســيوية وأمريكيــة .

ب: األطر النظرية واملنهجية.
   اســتندت بعــض الدراســات العربيــة وكذلــك األجنبيــة عينــة التحليــل ألطــر نظريــة 
يف حــن اكتفــى البعــض اآلخــر بســتعراض األطــر الفكريــة والتأطــري النظــري واملفاهيمــي.

العاقــات  علــى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  بتأثــرات  الصلــة  ذات  الدراســات 
االجتماعيــة. 

تنوعت األطر النظرية الي استندت إليها بعض دراسات هذا احملور، حيث اعتمدت 	•
دراســة )رضــا أمــن، 2016(، علــى نظريــة احلتميــة القيميــة واحلتميــة التكنولوجيــة، 
واعتمــدت )مــوزة الــدوي، 2017(، علــى نظريــة الغــرس الثقــايف والتفاعليــة الرمزيــة 
والبنائيــة الوظيفيــة، واســتندت دراســة)يعقوب الكنــدري وآخــرون، 2015( علــى نظريــة 
الفعــل االتصــايل هلابرومــاس، واعتمــدت دراســة )مجيلــة الالعبــون، 2018(علــى نظريــة 
االعتمــاد علــى  2018( وظفــت نظريــة  الرمزيــة، ودراســة )مســر جــالل،  التفاعليــة 

وســائل االعــام.
يُنظــر لالجتاهــات 	• اعتمــدت دراســة )ســحر خليفــة، 2017( علــى إطــار فكــري 

وأبعادهــا ومكوانهتــا وخصائصهــا، وخلصــت الدراســة إىل  تبايــن آراء املبحوثــن فيمــا 
خيــص عالقاهتــم االجتماعيــة بألســرة واألصدقــاء. ويف املقابــل ُيالحــظ عــدم اســتناد 
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معظم الدراسات األحنبية الي تركزت يف الدراسات  اآلسيوية عينة الدراسة والتحليل 
 Eng, C.T & Tang, ( اىل أطــر نظريــة، وكذلــك أطــر فكريــة إبســتثناء دراســة
 M.d.2017 ( الــى اعتمــدت علــى نظريــة اإلعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم ومنــوذج 

نشــر األفــكار املســتحدثة . 
تناولــت 	• الــي  العربيــة  الدراســات  املســتخدمة، جنــد أن مجيــع  للمناهــج  وبلنســبة 

أتثــري مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى العالقــات االجتماعيــة هــي دراســات وصفيــة، 
اســتخدم معظمهــا منهــج املســح االجتماعــي )مجيلــة الالعبــون، 2018(، و)ســحر 
خليفــة، 2017(، و)يعقــوب الكنــدري وآخــرون، 2015( ، ومجــع بعضهــا بــن منهــج 
املســح اإلعامــي واملنهــج املقارن)رضــا أمــن، 2016(، واعتمــد بعضهــا علــى املنهــج 
أمــا  للمناهــج املســتخدمة ،  الــدوي، 2017(. وبلنســبة  التحليلــي )مــوزة  املســحي 
)Ngo-  الدراســات اآلســيوية فقــد اعتمــدت علــى املنهــج املســحى الوصفــى  معظــم

.nidzashe, M., 2016(
وفيمــا يتعلــق أبدوات مجــع البيــاانت، فقــد اعتمــدت مجيــع الدراســات العربيــة الــي 	•

تناولــت أتثــري اســتخدامات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى العالقــات االجتماعيــة علــى 
صحيفــة االســتبيان، ومنهــا دراســات: )مجيلــة الالعبــون،2018(، و)أفنــان شــعبان، 
2016(، و)ميينــه زنــدي، 2017(، و)يعقــوب الكنــدري وآخــرون، 2015(، بينمــا 
اعتمــدت دراســة )مســر جــالل، 2018( علــى صحيفــة االســتقصاء بملقابلــة. واعتمــدت 
  Orbe, A, 2017( معظــم الدراســات األجنبيــة علــى اإلســتبيان ومنهــا دراســات
 Eng, C.T & ( واعتمدت دراسة ،)Ngonidzashe, M., 2016( و ،)

 Tang, M.d.2017 ( علــى اإلســتبيان اإللكــرتوىن . 
• وتركــزت العينــات الــيُ طبقــت عليهــا الدراســات العربيــة يف نوعــن رئيســين، ومهــا: 	

العينــات العمديــة والــي اعتمــدت عليهــا غالبيــة الدراســات )مســر جــالل، 2018(، 
العنقوديــة  العشــوائية  والعينــة   .)2017 الــدوي،  )مــوزة   ،)2017 )ســحر خليفــة، 
متعــددة املراحــل الــي اعتمــدت عليهــا دراســة واحــدة فقــط )مجيلــة الالعبــون، 2018(، 
يف حــن اعتمــدت بعــض الدراســات األجنبيــة علــى العينــة العمديــة مثــل دراســة ) 

. ) Jobilal ) والعينــة العشــوائية البســيطة ) Eng, C.T
وفيمــا يتعلــق ابملقاييــس املســتخدمة، فقــد اعتمــدت بعــض الدراســات العربيــة علــى 	•

مقاييــس ملتغــريات مســتحدثة، وإن كان غالبيتهــا ســبق جتريبهــا وتطويرهــا يف املــدارس 
االتصــال  ومهــارات  االجتماعــي  التكيــف  مقيــاس  املقاييــس:  هــذه  ومــن  األجنبيــة. 
ــة )يعقــوب الكنــدري وآخــرون،  ــة االجتماعي )ســحر خليفــة، 2017(، ومقيــاس العزل
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 .)2015 وآخــرون،  الكنــدري  )يعقــوب  اجملتمعيــة  املشــاركة  ومقيــاس   ،)2015
واعتمــدت دراســة )Orbe, A,2017( علــى تصميــم مقيــاس امتغــريات اإلفصــاح 

عــن الــذات واأللفــة املدركــة . 

اهلويــة  علــى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  بتأثــرات  الصلــة  ذات  الدراســات   -
االجتماعيــة. 

• اقتصــرت األطــر النظريــة املســتخدمة يف إطــار الدراســات العربيــة لتأثــريات مواقــع 	
التواصــل االجتماعــي علــى اهلويــة االجتماعيــة علــى نظريتــن فقــط، ومهــا: االســتخدامات 
واإلشــباعات )زينــة جدعــون، 2017(، ونظريــة رأس املــال االجتماعــي )هيثــم جــودة، 
 Georgalou, M, 2016(. ويف الدراســات األجنبيــة،مل تعتمــد ســوى دراســة
,(2016(علــى إطــار نظــري، وهــو منــوذج Seargeant &Tagg لدراســة أتثــري 

مواقــع التواصــل اإلجتماعــى علــى اهلويــة اإلجتماعيــة ملســتخدمى الفيســبوك .
• )ســهام 	 دراســة  مثــل  مفاهيمــي،  إطــار  علــى  العربيــة  الدراســات  بعــض  واعتمــدت 

بــن مواقــع  العالقــة  الــي اعتمــدت علــى إطــار مفاهيمــي يوضــح  بوقلــوف، 2016( 
التواصــل االجتماعــي واهلويــة الثقافيــة، ودراســة )أســامة زيــن العابديــن، 2016( الــي 
اســتندت إىل إطــار مفاهيمــي لشــبكات التواصــل االجتماعــي، ودراســة )فهــد بــن علــي 
الطيــار، 2014( الــي تناولــت املفهــوم النظــري للقيــم وخصائصهــا ووظائفهــا. وبلنســبة 
 )Kara, A.& Tekin,  H., 2017( للدراســات األجنبيــة، اعتمــدت دراســة

علــى إطــار فكــرى يُنظرللقيــم ومواقــع التواصــل االجتماعــى . 
• ومل تســتند الدراســات األجنبيــة األخــرى اىل أطــر نظريــة أو منــاذج لدراســة الظواهــر 	

والقضــااي حمــل اإلهتمــام.
• وبلنســبة للمناهــج املســتخدمة، جنــد أن مجيــع الدراســات العربيــة الــي تناولــت 	

أتثــري مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى العالقــات االجتماعيــة هــي دراســات وصفيــة، 
تنوعــت مناهجهــا مــا بــن املنهــج املســحي االجتماعــي )زينــة جدعــون، 2017(، 
ومنهــج املســح اإلعامــي )حــازم البنــا وآخــرون،2017(، و)عبــد احلكــم أبــو حطــب، 
 ،  )Hussein, l. M.T.,2016( واملقــارن املســحي  واملنهــج   ،)2108
واملنهــج شــبه التجريــي )إحســان حممــود احللــي وآخــرون، 2015(، واملنهــج الوصفــي 
التحليلــي )فهــد بــن علــي الطيــار، 2014(. واعتمــدت مجيــع الدراســات األجنبيــة 
علــى منهــج املســح اإلعامــى إبســتثناء دراســة ) Georgalon ( اعتمــدت علــى 

املنهــج األثنوجــراىف لدراســة بنــاء اهلــوايت علــى الفيســبوك . 
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• وفيمــا خيتــص أبدوات مجــع البيــاانت، فقــد تنوعــت واعتمــدت معظــم الدراســات 	
العربيــة علــى أداة واحــدة. ومتثلــت هــذه األدوات يف االســتبيان اإللكــرتوين )ســهام 
  Al-Mosa, N,A.,2015(التقليــدي واالســتبيان   ،)2016 بوقلــوف، 
(،و)أســامة زين العابدين، 2016(.واعتمد )حازم البنا وآخرون،2017( على أداتن 
جلمع البياانت، ومها: االستبيان وصحيفة حتليل املضمون. ويف املقابل، اعتمدت معظم 
 Castleton,A.,( الدراســات  األجنبيــة علــى أكثــر مــن أداة حبثيــة مثــل دراســة
2018( الــى اعتمــدت علــى اســتمارة اإلســتقصاء ابملقابلــة واملقابــات املتعمقــة مــع 
املبحوثــن، ودراســة   (Kaya T.,& Bicen   H.,2016( الــى اســتندت اىل 
أداة املاحظــة للســلوك واإلســتبيان، ودراســة ,.)Georgalou, M2016( الــى 
اعتمــدت علــى دراســة احلالــة ملســتخدمى مواقــع التواصــل اإلجتماعــى وحتليــل املضمــون 
 )Leorenzana, J , A , للمنشــورات املتعلقــة بهلويــة علــى الفيســبوك، ودراســة

ــة املتعمقــة واملاحظــة .   (2016 ( الــى اســتدت اىل املقابل
• وتنوعــت العينــات يف الدراســات العربيــة بــن العينــة العشــوائية أبســلوب كــرة الثلــج 	

)زينــة جدعــون، 2017(، والعينــة العشــوائية البســيطة )ســهام بوقلــوف، 2016(، 
و)عبد احلكم أبو حطب، 2108(، و )Hussein, l. M.T.,2016( ، والعينة 
ــة)Al-Mosa, N,A.,2015 (. ويف املقابــل اعتمــدت غالبيــة  العشــوائية الطبقي
الدراســات األجنبيــة علــى عينــة عمديــة مــن مســتخدمى مواقــع التواصــل اإلجتماعــى 

لقيــاس أتثرياهتــا علــى اهلويــة اإلجتماعيــة . 
• وفيمــا يتعلــق ابملقاييــس، فقــد اعتمــدت غالبيــة الدراســات العربيــة علــى مقاييــس 	

للمتغــريات، وإن كان معظمهــا مســتمد مــن الدراســات الغربيــة، ومــن أمثلتهــا: مقيــاس 
الكراهيــة االجتماعيــة الــذي صممتــه )Hussein, l. M.T.,2016(، ومقيــاس 
اعتمــدت  ومجيعهــا  واإلدمــان  الــذات،  وتقديــر  والثقــة،  االجتماعــي،  املــال  رأس 
  Al-Mosa, دراســة القيــم يف  ومقيــاس   .)2016 جــودة،  )هيثــم  دراســة  عليهــا 
(N,A.,2015(، ومقيــاس الصداقــة )إحســان حممــود احللــي وآخــرون، 2015(، 
واعتمــدت بعــض الدراســات األجنبيــة علــى أكثــر مــن مقيــاس ملتغرياهتــا، مثــل دراســة 
للقيــم  مقيــاس  علــى  اعتمــدت  الــى   )Kara, A.& Tekin,  H., 2017( 

اإلنســانية ، ومقيــاس حافــز ورضــا اســتخدام مواقــع التواصــل اإلجتماعــي . 
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- الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى رأس املــال 
االجتماعــي 

• اعتمــدت بعــض الدراســات العربيــة علــى أكثــر مــن إطــار نظــري مثــل دراســة )خالــد 	
كاظــم أبــو دوح، 2017( الــي اســتندت إىل نظريــة الشــبكات االجتماعيــة، ورأس 
املــال االجتماعــي االفرتاضــي، واألفــكار النســوية الســيرية. واســتندت دراســة )إميــان 
شــومان، 2017( إىل نظريــة التفاعليــة الرمزيــة، ورأس املــال االجتماعــي االفرتاضــي، 
واعتمــدت )حســناء منصــور، 2017( علــى نظريــة االخــرتاق االجتماعــي ومفهــوم 
رأس املــال االجتماعــي. واعتمــدت دراســة )خالــد جاويــش، 2017( علــى نظريــة رأس 
املــال االجتماعــي. وايلنســبة للدراســات األجنبيــة، مل تســتند ســوى دراســة واحــدة 
املــال  اإلســتخدامات واإلشــباعات ونظريــة رأس  نظريــة  متثــل ىف  نظــرى  إلطــار  فقــط 
أطــر  اىل  اســتندت  الدراســات  ةمعظــم   ،)Phua, J,et al,2017( اإلجتماعــى 
فكريــة متعلقــة مبفاهيــم وأنــواع رأس املــال اإلجتماعــى وعالقــة مواقــع التواصــل اإلجتماعــى 

تكويــن وتدعيــم وتعزيــز رأس املــال اإلجتماعــى . 
• وفيما يتعلق بملناهج البحثية يف املدرســة العربية، فقد تنوعت بن املنهج املســحي 	

اإلعامــي )خالــد جاويــش، 2017(، والوصفــي التحليلــي )إميــان شــومان، 2017(، 
واملســحي االجتماعــي االفرتاضــي )خالــد كاظــم أبــو دوح، 2017(. وقــد كان املنهــج 
املســحى اإلعامــى بشــقه امليــداىن هــو القاســم املشــرك بــن مجيــع الدراســات األجنبيــة 
هلــذا احملــور، ومل تعتمــد ســوى دراســة )(Geber , S., et al, 2016( علــى منهــج 

املســح بشــقه التحليلــى . 
• وبلنســبة ألدوات مجع البياانت، فقد تنوعت يف الدراســات العربية بن االســتبيان 	

اإللكــرتوين الــذي اعتمــدت عليــه دراســات عديــدة مثــل: )خالــد جاويــش،2017(، 
)خالــد كاظــم أبــو دوح، 2017(. ، واالســتبيان التقليــدي )إميــان شــومان، 2017(، 
وجمموعــات النقــاش املركــزة الــي اعتمــدت عليهــا دراســة واحــدة، وهــي دراســة )حســناء 
منصــور، 2017(. اعتمــد عــدد مــن الدراســات األجنبيــة علــى أكثــر مــن أداة جلمــع 
البياانت حيث اعتمد ) Lambert.A,2016( على األسلوب الكيفى ىف إجراء 
 S., et al, 2016) املقابــات املتعمقــة واإلســتبيان اإللكــرتوىن واعتمــدت دراســة

, Geber( علــى التحليــل متعــدد املســتوايت للبيــاانت . 
• تنوعــت أمنــاط العينــات بــن عينــات عمديــة اعتمــدت عليهــا غالبيــة الدراســات 	

العربية )خالد كاظم أبو دوح، 2017، و)خالد جاويش،2017(، وعينات عشوائية 
بســيطة )إميــان شــومان، 2017(. واعتمــدت غالبيــة الدراســات األجنبيــة علــى عينــات 
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 Munzel.et al( عمديــة ملســتخدمى الفيســبوك ومســتخدمى مواقــع التواصــل عامــة
 .،) Phua, J,et al,2017(و  ) , 2018 

- الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى اجملــال املهــي 
والتعليمي. 

• ارتكــزت الدراســات العربيــة علــى أطــر فكريــة، ومل تعتمــد أي منهــا علــى نظــرايت، 	
حيــث اعتمــدت دراســة )منــرية عبــد الكــرمي، حممــد ســليم، 2018( علــى مدخــل فكــري 
خــاص مبواقــع التواصــل االجتماعــي، ودراســة )علــي بــن ســويعد، 2018( اســتندت إىل 
إطــار فكــري عــن تويــر واســتخداماته التعليميــة، بينمــا اســتندت دراســة )معــن نصــر 
اويــن، وفايــزة ســعادة، 2018( علــى إطــار مفاهيمــي ألثــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
علــى التعليــم والتعلــم. ومل تعتمــد الدراســات األجنبيــة ســوى دراســة واحــدة فقــط ( 
)J0hn, A.M, 2017 علــى نظريــة الســلوك املخطــط، بينمــا انطلقــت الدراســات 
األخــرى مــن أطــر فكريــة تُنظــر ملواقــع التواصــل اإلجتماعــى ودورهــا ىف اجملــال املهــى 

واألكادميــي.
• تنوعــت املناهــج البحثيــة يف املدرســة العربيــة، فاعتمــدت دراســة )مهــا حممــد عقيــل، 	

عبدالعزيــز مطــريان، 2017( علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي واملنهــج شــبه التجريــي، 
واســتخدمت )منــرية عبــد الكــرمي، حممــد ســليم، 2018( املنهــج الوصفــي التطويــري، 
واعتمــد عــدد مــن الدراســات علــى املنهــج الوصفــي املســحي )معــن نصــر اويــن، وفايــزة 
ســعادة، 2018(، و)علي بن ســويعد، 2018(. يف حن اعتمدت مجيع الدراســات 

األجنبيــة علــى منهــج املســح اإلعامــى بشــقه امليــداىن . 
•  وبلنســبة ألدوات مجــع البيــاانت، فتمثلــت يف االســتبيان يف مجيــع الدراســات 	

العربيــة، بينمــا تنوعــت أدوات مجيــع البيــاانت يف الدراســات األجنبيــة مــا بــن اســتبيان 
 Salimda H.etat,) واستبيان الكرتوىن ،)Ali A.,et al , 2016(  تقليدى

2019 (( الــى مجعــت بــن جمموعــات النقــاش املركــزة واإلســتبيان 
• وبملثــل 	 عمديــة،  عينــات  فكانــت مجيعهــا  العربيــة،  الدراســات  يف  العينــات  أمــا 

  )Ali ( اعتمــدت مجيــع الدراســات األجنبيــة علــى عينــات عمديــة إبســتثناء دراســة
 Kolan,(  الــى اعتمــدت علــى عينــة عشــوائية بســيطة ودراســةA.,et al , 2016

B.,& Dzamdza, 2018 ( الــى اعتمــدت علــى عينــة عنقوديــة . 
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ج: اإلسهامات املعرفية والتطبيقية.
- الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى العاقــات 

االجتماعيــة. 
*االسهامات املعرفية:

• توصلــت الدراســات العربيــة الــي تناولــت أتثــريات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى 	
هــذه  الــي حتدثهــا  والســلبية  اإلجيابيــة  التأثــريات  مــن  عــدد  إىل  االجتماعيــة  العالقــات 
املواقــع. ومتثلــت التأثــرات اإلجيابيــة يف إجيــاد دائــرة عالقــات أوســع، ودرجــات مرتفعــة يف 
مقاييــس التكيــف االجتماعــي ومهــارات االتصال)ســحر خليفــة، 2017(، والتواصــل 
الدائــم مــع  أفــراد األســرة، والتثقيــف األســري، والرابــط األســري )رضــا أمــن، 2016(، 
وســهولة التعبــري عــن اآلراء واالجتاهــات الفكريــة، وتعزيــز الصداقــات القدميــة والبحــث 
عــن صداقــات جديــدة، والتواصــل مــع األقــارب )مفيــدة بوســحلة، نبيــل طهــوري(. وعلــى 
النقيــض مــن الدراســات العربيــة الــي أجريــت يف هــذا اجملــال، وتوصلــت إىل عــدد مــن 
التأثــريات اإلجيابيــة والســلبية ملواقــع التواصــل االجتماعــي، فقــد توصلــت مجيــع الدراســات 
األجنبية – والي تركزت يف املدرسة األسيوية- إىل إحداث مواقع التواصل االجتماعي 
 Ghareb,( لتأثــرات إجيابيــة يف جمــال العالقــات االجتماعيــة كتحقيــق الرابــط العائلــي
M, I et al, 2018(، والنظــر إىل األفــراد اإلجيابيــن علــى مواقــع التواصــل بعتبارهــم 
أكثــر جاذبيــة ومســاعدة للغــري )Orbe., A, 2017(،  كمــا أن مواقــع التواصــل 
وحتديــًداً الفيســبوك تســاعد علــى التجانــس اجملتمعــي بســهولة، كمــا أنــه منصــة جيــدة 
وتدعــم   ،) )Eng,C.T.& Tang.M.J,2017(األســرة أفــراد  مــع  لالتصــال 
مواقــع التواصــل االجتماعــي الثقــة االجتماعيــة لــدى األفــراد، وتزيــد مــن الدعــم االجتماعــي 
  Jobilal & Raheev( والواقعــي  الشــبكي  اجملتمــع  داخــل  واالندمــاج  لديهــم 

.)M.M, 2015
• وايلنســبة للدراســات العربيــة، كان مــن أهــم التأثــرات الســلبية مــا توصلــت إليــه 	

الــدوي،  و)مــوزة   ،)2018 جــالل،  و)مســر   ،)2018 الالعبــون،  )مجيلــة  دراســات 
2017( مــن إضعــاف العالقــات األســرية، وقلــة احلــوار، وضعــف العالقــة بــن الوالديــن 
واألبنــاء، وإمهــال الواجبــات األســرية، وتوصلــت )ســحر خليفــة، 2017( إىل التذمــر 
مــن ســلطة األهــل واجملتمــع. وخلصــت دراســة )أفنــان شــعبان، 2016( إىل االبتعــاد عــن 
الواقــع الفعلــي واالندمــاج يف الواقــع االفراضــي، وضعــف العالقــات الفعليــة االجتماعيــة. 
واقتصــرت ســلبيات مواقــع التواصــل االجتماعــي يف جمــال العالقــات االجتماعيــة  يف 
 Ghareb, M, I( الدراســات األجنبيــة علــى دراســة واحــدة فقــط، وهــي دراســة
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et al, 2018( الــي توصلــت إىل أن مواقــع التواصــل هلــا آاثر ســلبية علــى األســرة 
والعالقــات النســبية.

*االسهامات التطبيقية
التواصــل 	• مواقــع  أتثــريات  تناولــت  الــي  العربيــة  والدراســات  البحــوث  اختصــت 

االجتماعــي علــى العالقــات االجتماعيــة ببحــث ظواهــر وقضــااي ذات أمهيــة، ومنهــا 
ضعــف العالقــات األســرية )ســحر خليفــة، 2017(، وضعــف العالقــات االجتماعيــة 
بــن األفــراد )رضــا األشــرم، 2015(، وضعــف العالقــات االجتماعيــة بــن األصدقــاء 
)أفنــان شــعبان، 2016(، وتدهــور البنيــة االجتماعيــة والقيميــة لألســرة )رضــا أمــن، 
2016(، والعزلــة االجتماعيــة )ميينــه زنــدي، 2017(. واتفقــت البحــوث والدراســات 
األجنبيــة مــع الدراســات العربيــة يف تنــاول بعــض القضــااي، مثــل ضعــف العالقــات األســرية 
 ،)Ngnidzashe, M. 2016(و  ،)Ghareb, M, I eta, 2018)
 .)Emg, C.T&Tang.M.J, 2017( االجتماعــي  التماســك  وضعــف 
ومتيــزت عنهــا يف تنــاول كيفيــة توظيــف مواقــع التواصــل يف تطويــر العالقــات االجتماعيــة 

،)Orbe., A, 2017( بــن األفــراد
قدمــت مجيــع الدراســات العربيــة مقرحــات وتوصيــات للمعنــن يف جمــال الدراســة، 	•

بلتأثــريات  الوعــي  بــزبدة  اإلعالميــة  واملؤسســات  التعليميــة،  واملؤسســات  كاألســرة، 
الســلبية ملواقــع التواصــل يف جمــال العالقــات االجتماعيــة.

اهلويــة  علــى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  بتأثــرات  الصلــة  ذات  الدراســات   -
االجتماعيــة. 

*االسهامات املعرفية
التواصــل 	• ملواقــع  الســلبية  التأثــرات  معــدل  العربيــة، كان  للدراســات  بلنســبة 

االجتماعــي علــى اهلويــة االجتماعيــة أكــر مــن معــدل التأثــرات اإلجيابيــة، وتنوعــت 
التأثــريات الســلبية مــا بــن إزدراء األداين واالســتهزاء والتهــاون، وســيطرة اهلويــة االفراضيــة 
علــى اهلويــة الفعليــة )زينــة جدعــون، 2017(، والتأثــري الســلي علــى اللغــة العربيــة وظهــور 
بعــض الرمــوز املتداولــة بللغــة األجنبيــة ممــا يــؤدي إىل فقــدان اهلويــة الثقافيــة للشــباب، 
وضــرب القيــم الدينيــة وزعزعــة اهلويــة الدينيــة )ســهام بوقلــوف، 2016(، وعلــى النقيــض 
مــن الدراســات العربيــة كان معــدل التأثــرات اإلجيابيــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي 
علــى اهلويــة االجتماعيــة أكــر ومتنــوع اجملــاالت، فمواقــع التواصــل االجتماعــي وســيلة 
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متكــن األفــراد مــن التواصــل مــع زمالءهــم مــن نفــس األصــول العرقيــة، ويتعلمــون منهــا 
العادات والتقاليد ومفردات اللغة )Castleton, A, 2018( ، كما يتعلمون منها 
Kaya T. &Bi- (أمهيــة احــرام خصوصيــة اآلخريــن ومحايــة هويتهــم االجتماعيــة 

con, 2016(، كمــا تســاهم يف بنــاء هــوايت اجتماعيــة ذات معــى، وحتقيــق نــوع مــن 
االســتقالل الــذايت للفــرد )Georgalou, M, 2016( ، ويعــد الفيســبوك وســيلة 
للتعبــري عــن الــذات ونشــر االجنــازات اخلاصــة بملهاجريــن يف دول آخــرى للتعبــري عــن قــوة 

.)Lorenzana, J.A, 2016( مكانتهــم بلبلــدان اآلخــرى
• وبلنســبة للبعــد اآلخــر مــن دراســات اهلويــة االجتماعيــة واخلــاص بلقيــم، فقــد تنوعــت 	

العربيــة واألجنبيــة، وإن غلبــت  الدراســات  والســلبية يف  اإلجيابيــة  بــن  مــا  التأثــريات 
التأثــريات الســلبية الــي متثلــت يف التأثــري الســلي علــى القيــم األســرية والتعليميــة والدينيــة 
)عبــد احلكــم أبــو حطــب، 2108(، وظهــور ممارســات ســلوكية غــري ســليمة مثــل التحــرر 
بــن اجلنســن )فهــد بــن علــي الطيــار، 2014(، و)هيثــم جــودة، 2016(، والتأثــري 
علــى قيــم الصداقــة وحتمــل املســئولية )إحســان حممــود احللــي وآخــرون، 2015(، والتأثــري 
علــى القيــم األخالقيــة )حــازم البنــا وآخــرون،2017(، واخنفــاض معــدل قيــم املســئولية، 
 ،)Kara, A&Tekin, H, 2017( والصداقة لدى مســتخدمي مواقع التواصل
)De Ridder, 2017( ًوالتأثري على القيم واالعراف اخلاصة بجلنس أتثرياً ســلبيا

• ومتثلــت التأثــرات اإلجيابيــة يف التأثــري اإلجيــايب علــى القيــم االجتماعيــة )هيثــم جــودة، 	
  .)2016

*االسهامات التطبيقية :
 بلنســبة للدراســات العربيــة، مت تنــاول موضوعــات وقضــااي حبثيــة علــى درجــة أمهيــة 	•

جمتمعيــة عاليــة، متثــل بعضهــا يف التأثــرات االجتماعيــة الســلبية احملتملــة لتعــرض اجلمهــور 
وتفاعلــه مــع الواقــع االفراضــي أكثــر مــن الواقعــي )زينــة جدعــون، 2017(،والتأثــريات 
السلبية على اهلوية الثقافية )سهام بوقلوف، 2016(، وتدهور منظومة القيم األخالقية 
 ،)2014 و)فهــد بــن علــي الطيــار،  وآخــرون،2017(،  البنــا  )حــازم  واالجتماعيــة 
و)هيثــم جــودة، 2016(، ومجيعهــا قضــااي حياتيــة تتأثــر بفعــل التعــرض املتزايــد ملواقــع 
مــن  بقضــااي  والدراســات األجنبيــة  البحــوث  بينمــا اختصــت  التواصــل االجتماعــي. 
 ،)Castleton, A, 2018( نــوع خمتلــف، مثــل قضــااي اهلويــة لألقليــات العرقيــة
 ،)Gunduz, 2017( والواقعيــة االفراضيــة  اهلويــة  لبنــاء  اإللكرونيــة  واملمارســات 
 ،)Georgalou, M, 2016( وقضيــة اخلصوصيــة واهلــوايت علــى مواقــع التواصــل
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وقضيــة   ،)Lorenzana, J.A, 2016( للمهاجريــن  االجتماعيــة  اهلويــة  وقضيــة 
 De( والقيــم األســرية )De Ridder, 2017( القيــم واألعــراف املتعلقــة بجلنــس

.)vito, M.A, 2015
• قدمــت مجيــع الدراســات مقرحــات وتوصيــات للمعنــن يف جمــال الدراســة بضــرورة 	

تفعيــل دور كل مؤسســات الدولــة لضبــط اجملتمــع االفراضــي حــى ال يبقــى اخلطــاب علــى 
مســتوى إعالمــي وأكادميــي كحتميــة فرضتهــا التحــوالت التكنولوجيــة.

- الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى رأس املــال 
االجتماعــي. 

*اإلسهامات املعرفية :
• فيمــا خيتــص ابملدرســة العربيــة، تنوعــت أتثــريات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى 	

رأس املــال االجتماعــي مــا بــن الســلبية واإلجيابيــة، وكان مــن التأثــرات الســلبية مــا 
توصلــت إليــه دراســة )خالــد جاويــش، 2017( مــن أن األفــراد علــى اســتعدلد للتضحيــة 
بعالقاهتــم االجتماعيــة إذا مــا وجــدوا اآلخــر متعــارض معهــم يف اآلراء واملواقــف السياســية 
)إميــان  دراســة  إليــه  توصلــت  مــا  اإلجيابيــات  ومــن  األزمــات.  أوقــات  املهمــة وخاصــة 
شــومان، 2017( مــن أن مواقــع التواصــل االجتماعــي تســاهم يف بنــاء وتشــكيل رأس 
املــال االجتماعــي وتقــوي العالقــات الضعيفــة وتشــجع تعــدد العالقــات، وأهنــا انفــذة 
للتعبري حبرية عن الرأي، وتدعم رأس املال االجتماعي الواقعي والفعلي  بمتالك أصدقاء 
ومتابعــن يف العــامل االفراضــي )خالــد كاظــم أبــو دوح، 2017(، وأن الثقــة يف الفيســبوك 

وكثافــة اســتخدامه يرتبــط براكــم رأس املــال االجتماعــي )ايمســن إبراهيــم،2014(.
• التواصــل 	 ملواقــع  اإلجيابيــة  التأثــرات  األجنبيــة، كانــت  ابملدرســة  يتعلــق  وفيمــا 

االجتماعــي علــى رأس املــال االجتماعــي أكــر وأكثــر تنوعــاً مقارنــة بلتأثــريات الســلبية، 
وتنوعت التأثريات ما بن مساعدهتا لألفراد يف احلفاظ على الرأمسال االجتماعي املتكون 
لديهــم )Pang, 2018(، والقيــام بــدور فاعــل يف دعــم الرأمســال االجتماعــي املتمثــل 
يف بنــاء اجلســور وحتقيــق الرابــط )Munzel et al, 2018(، وتكويــن معــدالت 
 Phua, J.,( مرتفعــة مــن الرأمســال االجتماعــي املتمثــل يف بنــاء اجلســور وحتقيــق الرابــط
 Brandon C&( والفاعليــة يف تراكــم رأس املــال االجتماعــي ،)et al, 2017

.)Melissa R, 2017
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*اإلسهامات التطبيقية:
• ــة هلــذا احملــور أبعــاد وزوااي مهمــة كتأثــري العالقــات بــن 	 تناولــت الدراســات العربي

األفــراد كمتغــري وســيط علــى العالقــة مــا بــن مواقــع التواصــل ورأس املــال االجتماعــي 
وخاًصــة أثنــاء األزمــات السياســية )خالــد جاويــش، 2017(، واجلماعــات االفراضيــة 
ودورهــا يف تشــكيل رأس املــال االجتماعــي )إميــان شــومان، 2017(، وأتثــري هــذه املواقــع 
علــى درجــة اإلفصــاح عــن الــذات والــي تؤثــر بدورهــا علــى رأس املــال االجتماعــي، وتعزيــز 
رأس املــال االجتماعــي )ايمســن إبراهيــم،2014(. وحبثــت الدراســات األجنبيــة يف عــدد 
مــن املوضوعــات والقضــااي اجملتمعيــة، وهــي تكويــن ودعــم وتراكــم رأس املــال االجتماعــي 

وكيفيــة احلفــاظ عليــه. 
• مــن 	 مزيــد  إجــراء  بضــرورة  خاصــة  توصيــات  العربيــة  الدراســات  مــن  عــدد  قــدم 

الدراســات حــول اجلماعــات االفراضيــة وأتثرياهتــا علــى الشــباب وعلــى اجتاهاهتــم حنــو 
قضــااي وأحــوال اجملتمــع، وضــرورة توجيــه مزيــد مــن التوعيــة األســرية واجملتمعيــة واإلعالميــة 
حنــو احملافظــة علــى اهلويــة االجتماعيــة والثقافيــة، واســتعرضت بعــض الدراســات األجنبيــة 
مقرحــات أبســاليب تكويــن ودعــم وتراكــم رأس املــال االجتماعــي وكيفيــة احلفــاظ عليــه 

مــن خــالل مواقــع التواصــل االجتماعــي.

- الدراســات ذات الصلــة بتأثــرات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى اجملــال املهــي 
والتعليمي. 

*اإلسهامات املعرفية:
• التواصــل 	 مواقــع  أتثــريات  عــن  أجريــت  الــي  العربيــة  الدراســات  نتائــج  رصــدت 

االجتماعــي يف اجملــال املهــي والتعليمــي العديــد مــن الســلبيات، ومل يتوصــل أي منهــا 
لنتائــج إجيابيــة. ومتثلــت الســلبيات فيمــا خلصــت إليــه دراســة )منــرية عبــد الكــرمي، حممــد 
ســليم، 2018( مــن ضعــف درجــة توظيــف مواقــع التواصــل االجتماعــي يف العمليــة 
 ، )عــودة ســليمان مــراد، عمــر موســى حماســنة  اجلامعيــة. وتوصلــت دراســة  التعليميــة 
2016( إىل توســط درجــة اســتخدام الطــالب اجلامعيــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي 
يف العمليــة التعليميــة، كمــا توصلــت دراســة )معــن نصــر أويــن، وفايــزة ســعادة، 2018( 
إىل توســط اجتاهــات املعلمــن واســتخداماهتم ملواقــع التواصــل االجتماعــي يف العمليــة 

التعليميــة. 
• ومحلــت معظــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســات األجنبيــة نظــرة إجيابيــة يغلفهــا 	

 )Kalan, B., &Dzandza, p.,2018( دراســة  مثــل  واملخــاوف،  القلــق 



79

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

الــي خلصــت إىل فاعليــة مواقــع التواصــل يف جمــال تبــادل املعلومــات، وبنــاء العالقــات 
األكادمييــة،إال أهنــا محلــت خمــاوف مــن إدمــان الطــالب هلــا وأتثــري ذلــك علــى حياهتــم 
األكادميية، ودراسة )Salinda, H. et al, 2019( الي توصلت إىل نظرة األفراد 
للفيســبوك علــى أنــه وســيلة اجتماعيــة أكثــر منهــا تعليميــة علــى الرغــم مــن فاعليتهــا يف هــذا 
اجملــال، ودراســة )John A.M., 2017( الــي خلصــت إىل االجتاهــات التعليميــة 

اإلجيابيــة حنــو هــذه املواقــع بشــرط احلفــاظ علــى اخلصوصيــة.

*اإلسهامات التطبيقية:
• تناولــت الدراســات العربيــة قضــااي حبثيــة علــى درجــة عاليــة مــن األمهيــة لتنميــة 	

العمليــة  يف  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  توظيــف  ضعــف  يف:  بعضهــا  متثــل  اجملتمــع، 
التعليميــة )مهــا حممــد عقيــل، عبدالعزيــز مطــريان، 2017(، و)منــرية عبــد الكــرمي، حممــد 
التواصــل يف الفصــول الدراســية )عــوده  ســليم، 2018(، ومعوقــات اســتخدام مواقــع 
ســليمان مــراد، عمــر موســى حماســنة ، 2016(، واالجتاهــات الســلبية للمعلمــن حنــو 
توظيــف هــذه املواقــع يف الفصــول الدراســية )علــي بــن ســويعد، 2018(، و)معــن نصــر 

أويــن، وفايــزة ســعادة، 2018(. 
• حاولت معظم الدراسات األجنبية رصد املخاوف بشأن استخدام مواقع التواصل 	

االجتماعــي يف اجملــال التعليمــي واملهــي مــع الوقــوف علــى درجــة فاعليتهــا يف هــذا اجملــال، 
 Salinda, H.( وتنــاول قضــااي حبثيــة هامــة مثــل واقــع توظيفهــا يف اجملــال التعليمــي
Kalan, B., &Dzand-( ومستوايت املشاركة الطالبية فيها )Et al, 2019

 John A.M.,( واجتاهــات الطــالب حيــال فاعليــة اســتخدامها ،)za, p.,2018
.)2017

• ومتثلت أهم التوصيات الي قدمتها الدراســات العربية يف ضرورة عقد املؤسســات 	
هيئــة  وأعضــاء  للمعلمــن  املتخصصــة  التدريبيــة  الــدورات والــورش  ملزيــد مــن  التعليميــة 
التدريــس يف جمــال اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف العمليــة التعليميــة، وتوفــري 

برجميــات جاهــزة للمــواد التعليميــة، وإجــراء مزيــد مــن البحــوث يف هــذا اجملــال. 

الرؤى املستقبلية واألجندة البحثية املستخلصة من العرض التحليلي:
   يف ضوء املناقشة النقدية لنتائج العرض التحليلي، والتحليل النقدي واملقارن ألبرز 
املوضوعــات والقضــااي البحثيــة، واملداخــل والنظــرايت واألطــر املنهجيــة، واإلســهامات 
املعرفيــة والتطبيقيــة الــي مت تناوهلــا يف حبــوث ودراســات املدرســتن العربيــة والغربيــة يف جمــال 
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التأثــريات النفســية واالجتماعيــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي يف الفــرة مــن عــام 2014-
2019، ســيتم يف هــذه اجلزئيــة اســتخاص رؤيــة مســتقبلية تقــدم أجنــدة حبثيــة لتطويــر 

حبــوث التأثــريات النفســية واالجتماعيــة الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي.

أواًل: الــرؤى املســتقبلية واألجنــدة البحثيــة لبحــوث التأثــرات النفســية الســتخدامات 
مواقــع التواصــل االجتماعي

تطوير القضااي واملوضوعات البحثية:
بــرز اجتــاه ضعيــف للغايــة يف املدرســة العربيــة حنــو دراســة التنمــر اإللكــرتوين كأحــد 	•

التأثــريات النفســية املهمــة الناجتــة عــن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي بكثافــة، 
يف حــن حظيــت هــذه الظاهــرة ابهتمــام حبثــي كبــر مــن قبــل الدراســات األجنبيــة 
وحتديــًدا املدرســة األوربيــة، الــي تناولــت املتغــريات الــي تتنبــأ إبســهام الفــرد يف التنمــر 
اإللكــروين أو الوقــوع كضحيــة لــه، كمــا تناولــت بعــًدا مهًمــا وهــو البحــث يف التأثــريات 
ــذا تشــر  النفســية للتنمــر اإللكــروين مــن منظــور املتنمريــن أنفســهم وضحــااي التنمــر. ول
نتائــج العــرض التحليلــي إىل ضــرورة إجــراء دراســات عربيــة عــن معــدالت وأمنــاط التنمــر 
ــا، والتأثــريات النفســية واالجتماعيــة  اإللكــروين، ودوافــع ممارســة التنمــر نفســًيا واجتماعًي
للتنمــر اإللكــروين علــى املتنمريــن وضحــااي التنمــر، ورصــد املتغــريات الوســيطة الشــخصية 
والنفســية واجملتمعيــة الــي تنبــأ مبشــاركة الفــرد يف ارتــكاب التنمــر أو الوقــوع كضحيــة لــه.

حمدوديــة االنتــاج البحثــي العــريب يف جمــال اإلدمــان اإللكــرتوين كمتغــري انتــج عــن 	•
كثافــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي، يف مقابــل إجــراء العديــد مــن الدراســات 
اإللكــروين  أســباب وأمنــاط ومعــدالت اإلدمــان  لرصــد  األجنبيــة األوربيــة واآلســيوية 
كظاهــرة نفســية انجتــة عــن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي بكثافــة، ودراســة مــدى 
إســهام بعــض املتغــريات الشــخصية والنفســية  يف إحــداث اإلدمــان، لــذا تشــر نتائــج 
العــرض التحليلــي إىل أمهيــة إجــراء مزيــد مــن الدراســات العربيــة عــن أمنــاط ومعــدالت 
اإلدمــان اإللكــروين، واملتغــريات الشــخصية والنفســية واجملتمعيــة الــي تســهم يف إحداثــه، 

وعالقــة اإلدمــان بلســمات الشــخصية للمســتخدم.
يف مقابل زخم الدراسات األجنبية اآلسيوية واألمريكية واألوربية يف جمال أتثريات 	•

والتوتــر واالكتئــاب واإلحبــاط،  ابلقلــق  اإلصابــة  علــى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
ُيالحــظ ضعــف اهتمــام الدراســات العربيــة هبــذا اجملــال  البحثــي، وتؤكــد نتائــج العــرض 
بــن  التحليلــي النقــدي ضــرورة إجــراء مزيــد مــن الدراســات العربيــة الختبــار العالقــة 
معــدالت اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي واإلصابــة هبــذه األمــراض النفســية، ورصــد 
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مــدى فاعليــة بعــض املتغــريات الشــخصية والنفســية واالجتماعيــة يف نفعيــل هــذه العالقــة 
وتويــر يف  الوســائل حتديــًدا كالفيســبوك  بعــض  اســتخدام  أثــر  قيــاس  مــع  مــن عدمــه، 

اإلصابــة هبــذه األمــراض.
الســلبية 	• النفســية  التأثــرات  رصــد  علــى  واألجنبيــة  العربيــة  الدراســات  ركــزت 

الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى احلالــة النفســية واملكــوانت الشــعورية للفــرد، 
وتنــاول القليــل منهــا التأثــرات اإلجيابيــة هلــذه املواقــع علــى الصحــة النفســية، لــذا تشــر 
نتائــج العــرض التحليلــي إىل إجــراء مزيــد مــن الدراســات املعنيــة برصــد التأثــريات اإلجيابيــة 
لتعزيــز اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف االجتــاه اإلجيــايب الــذي يدعــم ويعــزز مــن 

الصحــة النفســية ملســتخدميها.
تناولــت الدراســات األجنبيــة متغــرات مل يتــم التطــرق إليهــا يف الدراســات العربيــة 	•

الــي حبثــت يف العالقــة بــن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي وتقديــر الــذات، ومنهــا 
متغــريات املقارنــة االجتماعيــة عــرب الفيســبوك، وأمنــاط تقــدمي الــذات إلكرونيًــا، والســمات 
الشــخصية للفــرد، وعالقــة هــذه املتغــريات إبدراك وتقديــر الــذات. وركــزت الدراســات 
االجتماعــي وعالقتــه إبدراك  التواصــل  مواقــع  اســتخدام  معــدالت  متغــري  علــى  العربيــة 
مفهــوم الــذات وتقديــر الــذات والثقــة بلنفــس، لــذا تؤكــد نتائــج العــرض التحليلــي أمهيــة 
إجــراء دراســات عربيــة تتنــاول هــذه املتغــريات املهمــة الــي تناولتهــا الدراســات األجنبيــة مــن 
أجــل تفســري علمــي منهجــي لكيفيــة أتثــري مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى معــدالت 

تقديــر الــذات لــدى مســتخدميها.
مل تتطــرق أي مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة لــدور الوســاطة األبويــة أبمناطهــا 	•

الثالثة )الوســاطة التقييدية والوســاطة بملشــاركة والوســاطة النشــطة( يف احلد من التأثريات 
األثــر  وتعزيــز  دعــم  دورهــا يف  االجتماعــي، وكذلــك  التواصــل  ملواقــع  الســلبية  النفســية 
النفســي اإلجيــايب هلــذه املواقــع, لــذا يشــر العــرض التحليلــي  إىل ضــرورة إجــراء دراســات 
تتنــاول هــذا املتغــري وتبحــث يف دوره كمتغــري وســيط يف العالقــة بــن اســتخدام مواقــع 

التواصــل والتأثــريات النفســية املختلفــة هلــا.

 رؤية مستقبلية لألطر النظرية :
اعتمــدت معظــم الدراســات العربيــة واألجنبيــة علــى أطــر فكريــة ومعرفيــة حــول 	•

الــي  الدراســات  أمــا  الســتخدامها،  النفســية  والتأثــريات  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
نظــرايت  علــى  غالبيتهــا  اعتمــد  فقــد  ومنــاذج،  ومداخــل  نظريــة  أطــر  إىل  اســتندت 
تقليديــة كاالســتخدامات واإلشــباعات، واالعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم بســتثناء بعــض 
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الدراســات العربيــة الــي اعتمــدت علــى نظــرايت حديثــة كاجملتمــع الشــبكي، والتفاعليــة 
منــاذج حديثــة  علــى  اعتمــدت  األجنبيــة  الدراســات  وبعــض  الوســيلة،  وثــراء  الرمزيــة، 
مثــل منــوذج خلــل املهــارات احلياتيــة، لــذا يقــرتح العــرض التحليلــي املقــارن ضــرورة تبــي 
مداخــل وأطــر نظريــة جديــدة تتــاءم مــع طبيعــة الوســيلة وطبيعــة الدراســة، وجتمــع بــن 

اجملالــن اإلعامــي والنفســي.

رؤية مستقبلية للمناهج واألدوات البحثية :
كان املنهــج املســحي بشــقه امليــداين هــو الغالــب األعــم يف معظــم الدراســات 	•

العربيــة واألجنبيــة، وإن اعتمــد القليــل منهــا املنهــج املســحي التحليلــي النقــدي واملنهــج 
التجريــي واملنهــج املقــارن، لــذا يوصــي العــرض التحليلــي املقــارن أبمهيــة التنويــع يف 
املقارنــة والدراســات  التجريبيــة والدراســات  الدراســات  مــن  املناهــج وإجــراء مزيــد 

النقديــة الــي تعطــي نتائــج أكثــر داللــة.
اهتمــت الدراســات األجنبيــة وبصفــة خاصــة املدرســة األوروبيــة إبجــراء دراســات 	•

مســحية تعتمــد علــى أســلوب التحليــل مــن املســتوى الثــاين للدراســات الــي تناولــت 
بعــض التأثــريات النفســية ملواقــع التواصــل االجتماعــي للوقــوف علــى األســباب، والدوافــع 
والتأثــريات علــى مــدار زمــي طويــل نسبًيا,لتفســري بعــض الظواهــر والوقــوف علــى أتثرياهتــا, 
ومل جتــر دراســة عربيــة لتحقيــق هــذا الغــرض, لــذا يقــرتح العــرض التحليلــي إجــراء 
دراســات عربيــة مســحية تعتمــد علــى أســلوب التحليــل مــن املســتوى الثــاين للوقــوف علــى 
االجتاهــات البحثيــة احلديثــة يف هــذا اجملــال ورصــد مــا توصلــت إليــه، وطــرح أجنــدة حبثيــة 

ورؤى مســتقبلية للتطويــر.
عليهــا 	• اســتندت  الــي  البحثيــة  األدوات  يف  حــد كبــر  إىل  تنوًعــا  هنــاك  كان 

الدراســات العربيــة واألجنبيــة وخاًصــة يف جمــال التأثــريات علــى املكــوانت الشــعورية للفــرد 
وجمــال اإلدمــان اإللكروين،وذلــك مــا بــن االســتبيان التقليــدي واالســتبيان اإللكــرتوين، 
بينمــا  وأدوات الدراســات التجريبية،واالســتقصاء ابملقابلــة، واملقابــات املتعمقــة، 
كان االســتبيان التقليــدي واإللكــروين الغالــب األعــم يف مجيــع الدراســات، لــذا يقــرتح 
العــرض التحليلــي أمهيــة االهتمــام بلتنــوع يف األدوات البحثيــة واالعتمــاد علــى األســاليب 

الكيفيــة وليســت الكميــة ملــا تعطيــه مــن عمــق ودالالت. 

رؤية مستقبلية للمقاييس املستخدمة :
بعــض الدراســات األجنبيــة وخاصــة األوروبيــة, متثــل اهلــدف الرئيــس هلــا يف تصميــم 	•
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مقاييــس موثــوق هبــا وميكــن االعتمــاد عليهــا يف حتديــد مــدى إدمــان الفــرد ملواقــع 
التواصــل اإلجتماعــي, وهــو جمــال حبثــي تفتقــر إليــه الدراســات العربيــة. واعتمــدت 
قبــل  مــن  معظمهــا  تصميــم  مت  نفســية  مقاييــس  علــى  األجنبيــة  الدراســات  معظــم 
الباحثــن أنفســهم، وتنوعــت مــا بــن مقاييــس للصحــة النفســية والضيــق النفســي والتفكــري 
والســعادة  واالكتئــاب  والقلــق  واإلدمــان  واالكتئــاب  اإللكــروين  والتنمــر  االنتحــاري 
النفســية والوحــدة النفســية والتوافــق النفســي وجــودة احليــاة، وهــذا ال ينفــي اعتمــاد بعــض 
الدراســات العربيــة علــى مقاييــس نفســية القليــل منهــا مــن تصميــم الباحثــن العــرب، 
والغالبيــة مســتمدة مــن الدراســات األجنبيــة. لــذا يقــرتح العــرض التحليلــي ضــرورة اهتمــام 
قطــاع مــن الدراســات العربيــة بتصميــم وصياغــة مقاييــس نفســية للتاثــريات املختلفــة 
النامجــة عــن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي, حيــث تُعــد معظــم الدراســات العربية 
مقتبــس وانقــل هلــذه املقاييــس شــريطة أن تتــاءم هــذه املقاييــس مــع طبيعــة وخصائــص 
اجملتمعــات العربيــة، وطبيعــة الظواهــر والتأثــرات النفســية ملواقــع التواصــل، والــي 

ختتلــف ابختــاف البيئــات والعــادات والتقاليــد والثقافــات.

رؤية مستقبلية للعينـــــــات :
ملواقــع 	• النفســية  التأثــريات  جمــال  يف  واألجنبيــة  العربيــة  الدراســات  معظــم  ركــزت 

التواصــل االجتماعــي علــى فئــات الشــباب، واملراهقــن، وبنســب ضعيفــة الفئــات اخلاصــة 
ســواء مــن الناحيــة املهنيــة، او الذهنيــة أو النــوع، وهــو اجتــاه متيــزت بــه الدراســات العربيــة 
يف جمــال التأثــري علــى الصحــة النفســية، ولــذا يوصــي العــرض التحليلــي املقــارن إبجــراء 
مزيــد مــن الدراســات علــى اجلمهــور العــام لرصــد االختافــات بــن الفئــات املختلفــة 
عمــراًي ومكانيًــا ونوعيًــا وتعليميًــا وثقافيًــا ومهنيًــا وافتصــاداًي فيمــا يتعلــق بلتأثــريات النفســية 

املختلفــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي.

االجتماعيــة  التأثــرات  لبحــوث  البحثيــة  واألجنــدة  املســتقبلية  الــرؤى  اثنيًــا: 
االجتماعــي التواصــل  مواقــع  الســتخدامات 
رؤية مستقبلية للقضااي واملوضوعات البحثية:

·         برز وجــود اجتــاه حبثــي قــوي إىل حــد مــا يف املدرســة العربية لدراســة أتثــري 
اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي على العاقــات االجتماعيــة، وكذلــك العزلــة 
االجتماعيــة، إال أن الدراســات العربية اقتصــرت علــى رصــد التأثــرات الســلبية على 
العالقــات األســرية والعالقــات بــن األصدقــاء واألشــخاص. يف حن تطرقــت الدراســات 
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األجنبية والــي متثلــت يف املدرســة اآلســيوية إىل مفاهيــم أخــرى ذات صلة ابلعاقــات 
االجتماعيــة، مثــل الدعــم االجتماعــي، والتكيــف االجتماعــي، والرتابــط االجتماعــي، 
والتفاعــل االجتماعــي، وأســاليب تطويــر العاقــات االجتماعيــة، وهــي جمــاالت مل 
العــرض  اإلطار يؤكــد  هــذا  ويف  العربيــة.  قبل الدراســات  مــن  اهتمــام  حتــظ أبي 
أتثــري  حــدود  العربية لتتجــاوز  يف الدراســات  املفاهيــم  هــذه  دراســة  التحليلي ضــرورة 
اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى العالقــات بــن أفــراد األســرة واألصدقــاء إىل 

أتثرياهتــا على مفاهيــم الدعــم والتكامــل والتكيــف االجتماعــي.
·        اهتمت املدرســة العربيــة واألجنبية بدراســة أتثــري مواقــع التواصــل االجتماعــي 
التأثريعلــى  دراســة  اقتصرت علــى  العربيــة  أن املدرســة  االجتماعيــة، إال  على اهلويــة 
الركيــز علــى  العــام، ودون  اهلــوايت االجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة مبفهومهــا وإطارهــا 
أبعــاد حمــددة وزوااي حبثيــة أكثــر ختًصًصــا. ويف املقابل تناولــت املدرســة األمريكيــة زوااي 
التواصــل،  مواقــع  علــى  اهلويــة  عــن  التعبــر  ختصًصا كدراسة أســاليب  أكثــر 
واختصت املدرســة  والواقعيــة.  االفرتاضيــة  اهلويــة  لبنــاء  اإللكرتونيــة  واملمارســات 
التواصــل  مواقــع  االجتماعية علــى  واهلــوايت  اخلصوصيــة  األوربية بدراســة قضااي 
احلفــاظ  يف  التواصــل   مواقــع  دور  اآلسيوية بدراســة  ومتيزت املدرســة  االجتماعــي، 
الــزوااي  هــذه  مثــل  تنــاول  التحليلي أمهيــة  العــرض  لذا يقــرتح  املهاجريــن،  على هويــة 
البحثيــة يف الدراســات العربيــة إلعطــاء نتائــج أكثــر عمًقــا عــن أتثــريات مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.
·     ركــزت الدراســات العربيــة واألجنبية علــى رصد التأثــرات السلبية الســتخدام 
العــرض  نتائــج  تشــر  االجتماعية، لــذا  اهلويــة  علــى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
التحليلــي إىل إجــراء دراســات معنيــة برصــد التأثــريات اإلجيابيــة لتعزيــز اســتخدام مواقــع 
التواصــل االجتماعــي يف االجتــاه اإلجيــايب الــذي يدعــم ويعــزز مــن اهلويــة االجتماعيــة.

التواصــل  مواقــع  أتثــريات  تناولــت  العربية الــي  الدراســات  ·        ركزت معظــم 
واألســرية  واألخالقيــة  االجتماعيــة  القيــم  أبعــاد  علــى  القيــم  علــى  االجتماعــي 
الدراســات  بينما ركــزت  العــام،  يف إطارهــا  وذلــك   ، والدينيــة  والتعليميــة  والسياســية 
األجنبية على القيــم اإلنســانية كقيم الصداقــة واملســئولية واألمانــة والتعــاون واالحــرام، 
وتناولت قيــم وأعــراف الشــباب فيمــا يتعلــق ابجلنــس، ولذلك تشــر نتائــج العــرض 
التحليلــي املقــارن إىل أمهيــة دراســة مثــل هــذه التأثــريات يف الدراســات العربيــة خاصــة يف 

التواصــل وخاًصــة يف فئــات الشــباب. الــي أوجدهتــا مواقــع  القيميــة  ظــل التحــوالت 
التواصــل  مواقــع  اســتخدام  واألجنبية أتثــريات  العربيــة  ·         تناولت املدرســتان 
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واحلفــاظ  االجتماعــي  املــال  رأس  وتعزيــز  ودعــم  عملية تكويــن  علــى  االجتماعــي 
عليه، ومتيــزت املدرســة العربيــة  بدراســة أتثــري مواقــع التواصــل علــى هــذه األبعــاد بشــكل 
مباشــر، أو مــن خــالل قيــاس دور بعــض املتغــريات الوســيطة يف إحــداث ذلــك التأثــري 
الفــرد، واألزمــات  الــي ينتمــي إليهــا  بــن األفــراد، واجلماعــات االفراضيــة  كالعالقــات 
التواصــل  مواقــع  أتثــري  البحــث يف  إىل  تطرقــت  األجنبيــة  الدراســات  أن  إال  السياســية 
االجتماعــي على األبعــاد املكونــة لــرأس املــال االجتماعــي وليــس املفهــوم يف عمومــه، 
التحليلي ضــرورة  العــرض  الرتابط. لذا يقــرتح  وحتقيــق  اجلســور،  بنــاء  بعــدي  مثــل 
مــع  االجتماعــي  املــال  وحمــاور رأس  حول أبعــاد  العربيــة  الدراســات  مــن  مزيــد  إجــراء 
تطبيق نظــرايت رأس املــال االجتماعي الختبــار العالقــة بــن دوافــع االســتخدام وطبيعــة 
الشــخصية  والســمات  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  إطــار  تتشــكل يف  الــي  العالقــات 

للمســتخدم.
·  اهتمت غالبيــة الدراســات العربيــة واآلســيوية واألمريكية بتنــاول أتثــريات مواقــع 
االهتمــام  نــدرة  مقابــل  واألكادميــي، يف  التعليمــي  اجملــال  علــى  االجتماعــي  التواصــل 
ابجملــال املهي، لــذا يؤكــد العــرض التحليلي ضــرورة إجــراء مزيــد مــن الدراســات الــي 
ختتــرب العالقــة بــن معــدالت اســتخدام مواقع التواصــل االجتماعــي واألداء املهــي يف 

ضــوء بعــض املتغــريات الشــخصية والنفســية واجملتمعيــة للمســتخدمن.
التعليمــي  على اجملــال  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  بتأثــريات  اخلــاص  اجملــال  ·  يف 
الطــاب  بفهم اجتاهــات  اخلاصــة  العربية األبعــاد  تناولت الدراســات  واألكادميــي، 
واملعلمن حنــو اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف اجملــال التعليمي، ويف املقابــل 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  بعــض  أتثــري  األجنبية علــى  الدراســات  بعــض  ركــزت 
كالفيســبوك  يف العمليــة التعليميــة، وتناولــت أتثــريات بعض املتغــرات النفســية كاخلجــل 
والرغبــة يف اخلصوصية كوســيط يف العالقــة بــن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي 
واألداء األكادميي. ويشــر العــرض التحليلــي املقــارن إىل أمهيــة إجــراء دراســات تتنــاول 
العالقــة بــن اســتخدام هــذه املواقــع واألداء األكادميــي يف ضــوء بعــض املتغــريات الوســيطة 

كالســمات الشــخصية والشــعور بخلجــل وغريهــا.
رؤية مستقبلية لألطر النظرية

·   متيزت معظم الدراسات العربية واألجنبية الي أجريت حول التأثريات االجتماعية 
ملواقــع التواصــل االجتماعــي بســتنادها إىل أطــر نظريــة حديثة كالنظريــة احلتميــة القيميــة، 
واحلتميــة التكنولوجيــة، والتفاعليــة الرمزيــة، والبنائيــة الوظيفيــة، ونظريــة الفعــل االتصــايل 
هلابريومــاس، ونظريــة رأس املــال االجتماعــي، ونظريــة الشــبكات االجتماعيــة, واالخــراق 
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االجتماعي,. ومتثلــت النظــرايت التقليديــة يف االســتخدامات واإلشــباعات واالعتمــاد 
علــى وســائل اإلعــالم، والســلوك املخطط. ويشــر العــرض التحليلــي إىل أمهيــة االســتناد 
إىل أطــر نظرية مائمــة لطبيعــة وســائل اإلعــام اجلديــد ومــا تتيحــه مــن تطبيقــات وأن 

جتمــع بــن جمــاالت اإلعــام وعلــم النفــس واالجتمــاع.
رؤية مستقبلية للمناهج واألدوات البحثية

·  كان املنهــج املســحي اإلعامــي واملســحي االجتماعي هــو القاســم املشــرك بــن 
أغلب الدراســات العربيــة يف جمــال التأثــريات االجتماعيــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي, 
وإن اعتمــدت بعــض الدراســات على عــدد مــن املناهــج األخــرى كاملنهــج املقــارن 
الدراســات  التطويري.واعتمدت غالبيــة  الوصفــي  واملنهــج  التجريــي  شــبه  واملنهــج 
الدراســات  إحــدى  وإعتمــدت  اإلعامــي,  منهج املســح  واآلســيوية على  األوروبيــة 
املناهــج  يف  التحليلي أمهية التنويــع  العــرض  لذا يقــرتح  االثنوجــرايف.  على املنهــج 
وإجــراء مزيــد مــن الدراســات التجريبيــة وشــبه التجريبيــة واملقارنــة والنقدية الســتخراج 

نتائــج أكثــر داللــة.
حــد كبــر يف األدوات  إىل  ابلتنــوع  واألجنبيــة  العربيــة  الدراســات  ·  اتســمت 
االســتبيان  بــن  العربية مــا  الدراســات  وتنوعــت أدوات  املســتخدمة،  البحثيــة 
وأدوات  املركــزة،  النقــاش  اإللكــرتوين،  وجمموعــات  واالســتبيان  التقليــدي، 
الدراســات شــبه التجريبيــة، وإن غلــب علــى معظــم الدراســات العربيــة االســتناد 
إىل االســتبيان التقليــدي واالســتبيان اإللكــرتوين، بينمــا اتسمت املدرســة األوروبيــة 
يف اإلســتبيان  البياانت متثلــت  مجــع  واآلســيوية بتنوع كبــر يف أدوات  واألمريكيــة 
التقليــدي، واإلســتبيان اإللكــرتوين، واملاحظــة للســلوك، ودراســة احلالــة, وأســلوب 
التحليــل متعــدد املســتوايت للبيــاانت, واستخدام األســلوب الكيفــي يف اســتخالص 
النتائج, لــذا يقــرتح العــرض التحليلي أمهيــة اســتناد الدراســات العربيــة إىل أدوات حبثيــة 
النتائــج. واســتخالص  التحليــل  والكيفــي يف  الكمــي  مابن األســلوبن  متنوعة متــزج 

رؤية مستقبلية للمقاييس املستخدمة
كان  وإن  اجتماعيــة،  العربية على مقاييــس  الدراســات  ·    اعتمدت بعــض 
ومنها مقياس التكيــف  األجنبيــة،  املــدارس  يف  وتطويرهــا  جتريبهــا  غالبيتها ســبق 
االجتماعــي ومهــارات االتصــال, ومقيــاس العزلــة االجتماعيــة, ومقيــاس املشــاركة 
وتقديــر  االجتماعــي,  املــال  ورأس  االجتماعيــة,  الكراهيــة  ومقيــاس  اجملتمعيــة, 
ملتغريات اإلفصــاح  مقيــاس  اآلســيوية على  األجنبيــة  الذات. واعتمدت الدراســات 
عــن الــذات واأللفــة املدركــة, والقيــم االنســانية, وحافــز ورضــا اســتخدام مواقــع 
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االجتماعــي. التواصــل 
ــة أن املقاييــس االجتماعيــة الــي اســتندت عليهــا  ·      واتسمت الدراســات األجنبي
بــذل  التحليلي بضــرورة  العــرض  الباحثــن, لذا يوصــي  كانــت من إعــداد وتصميــم 
ــة  مزيــد مــن االهتمــام مــن جانــب الباحثــن العرب لصياغــة مقاييــس نفســية واجتماعي

وإعامية تتــالءم مــع طبيعــة وخصائــص اجملتمــع الــذي ينتمــون إليــه.
رؤية مستقبلية للعينـــــــات

بن العينــات  واألجنبية مــا  العربيــة  العينات يف الدراســات  أنــواع  ·     تنوعــت 
العمديــة والعشــوائية البســيطة والعنقوديــة والطبقيــة, وإن كانت العينــات العمدية هــي 
العربيــة واألجنبيــة، والي اســتمدت من  الدراســات  الغالــب االعتمــاد عليهــا يف معظــم 
العربيــة  بعض الدراســات  أن  خــاص إال  بوجــه  العــام  واجلمهــور  فئات الشــباب 
متيــزت بتطبيقها علــى بعض الفئــات اخلاصــة كاملــرأة الريفيــة وطــاب التعليــم الفــي 
واملعلمن. ومتيــزت بعــض الدراســات األجنبيــة بعتمادهــا على عينــات كبــرة احلجــم، 
لذا يقــرتح العــرض التحليلي تطبيــق بعــض الدراســات العربيــة وفًقــا ألهدافهــا وأدواهتــا 
البحثيــة على عينــات ذات أحجــام كبرة ممــا يســمح بتعميــم أفضــل للنتائــج وخاصــة يف 

حبــوث التأثــريات االجتماعيــة.
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