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االجتماعيــة  الشــبكات  أو  االجتماعــي  التَّواصــل  مواقــع  تُعــد 
مظهــر مــن مظاهــر اإلعــام اجلديــد الــي أصبحــت مصــدرًا رئيســًيا 
املُســتخدمني،  بــني  نشــرها  وٕاعــادة  املعلومــات  وانتقــاء  وحتليــل  جلمــع 
حيــث أصبحــت العديــد مــن الوســائل اإلعاميــة التقليديــة تعتمــد علــى 
ُمســتجدات هــذه الوســائط وتــزود منهــا مبعلومــات دقيقــة وذات 
مــن قلــب األحــداث وعــن طريــق املواطــن  مصداقيــة مباشــرة 
لــذا  الوســائل اإلعاميــة،  مــن  للعديــد  املراســل  أصبــح  الــذي 
البــد مــن عــدم إغفــال أتثــر هــذه الشــبكات يف اجملتمــع علــى 
كافــة الشــرائح العمريــة خاصــة فئــة الشــباب الــذي يُعــد شــراين 

حيــاة اجملتمعــات وســبب تطورهــا وازدهارهــا ورقيهــا .

 دور مواقع التَّواصل االجتماعي في دعم وتكوين 
سلوك األفراد 
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متهيد :

رَاَساُت العربية واألجنبية  رَاَسِة حتليلية نقدية ُمقارنة للدِّ دِّ
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رَاَسِة : ُمشكلة الدِّ
تغيــر يف  إحــداث  أثــرًا كبــرًا يف  التَّواصــل االجتماعــي  ملواقــع  أن  الثابــت  مــن  ابتــت 
اجملتمعــات العربيــة، وأن كانــت ال تُعــد العامــل الوحيــد أو األساســي يف عمليــة التغيــر إال 
أهنــا عامــل ُمســاعد وحافــر لتجميــع األفــراد، ومــن مث تتشــكل جمموعــات ومجاعــات تتــاح 
أمامهــم فرصــة التَّواصــل بشــكل يومــي ولســاعات عــدة عــر مواقــع التَّواصــل االجتماعــي ، 
ممــا يتيــح الفرصــة لتشــكيل الوعــي واإلدراك مبحيطهــم االجتماعــي الصغــر والكبــر، ومــن 
مث يبــدأ األفــراد يف الدخــول إىل مرحلــة جديــدة وهــي مرحلــة تشــكيل االجتاهــات وتكويــن 
اآلراء بنــاء علــى املتابعــة الدوريــة واليوميــة لألحــداث، ويصبــح لــدى األفــراد القــدرة علــى 

القبــول والرفــض ألســباب تتفــق مــع قناعتهــم .
رَاَســِة إشــكالية : االحتيــاج الــذي  وبنــاء علــي مــا ســبق ســتتناول الباحثــة يف هــذه الدِّ
ُتشــبعه وســائل التَّواصــل االفرتاضيــة أكثــر مــن التَّواصــل االجتماعــي التقليــدي، ومــا إذا 
كان هذا التَّواصل كاٍف إلشباع هذه احلاجة اإلنسانية، أم أنه يصيب اإلنسان أبمراض 
أخــرى جتعلــه غــر قــادر علــى مواصلــة التَّواصــل الطبيعــي والضــروري مــع حميطــه، مــن انحيــة 
وتعطيــه جرعــات عاليــة مــن الرضــى الزائــف اجتماعًيــا مبــا حيولــه إىل كائــن افرتاضــي أكثــر 
منــه كائنًــا اجتماعيًــا، أم أن هــذه جمــرد ختوفــات مــن اجلديــد وأن هــذه الوســائل االفرتاضيــة 

هــي أدوات تيســرية مثلهــا مثــل اهلواتــف والســيارات، تدعــم ســلوك اإلنســان وتطــوره .

رَاَسِة : أهداف الدِّ
ُتدد الباحثة أهداف الدِّرَاَسِة فيما يلى : 

رصــد الظاهــرة البحثيــة وتوصيفهــا مــن خــال اجلمــع املوضوعــى واملنتظــم للبيــاانت وفًقــا 	 
للمعايــر العلميــة واملنهجية .

اســتخاص مســتوايت التنــوع واالختــاف ىف األبعــاد النظريــة واإلجرائيــة للظاهــرة 	 
البحثيــة .

التعــرف علــى األبعــاد النفســية الــى اهتمــت حبــوث ىف تليلهــا ودراســتها لتأثــر مواقــع 	 
التَّواصــل االجتماعــي لشــخصية الفــرد . 

املراجعة العلمية واملنهجية لبحوث مواقع التَّواصل االجتماعى للوقوف على جوانب 	 
القوة والضعف ىف تطبيقاهتا املختلفة .

إجــراء املقارنــة بــني التطبيقــات البحثيــة ىف الســياقيني العــرىب والغــرىب وإبــراز الفــروق 	 
النوعيــة بينهمــا مــن حيــث التوجهــات والــرؤى النظريــة واملنهجيــة .

إفــادة الباحثــني ىف جمــاالت اإلعــام بصفــة عامــة، بواقــع الدِّرَاَســاُت اإلعاميــة العربيــة 	 
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واألجنبيــة الــى تناولــت موضــوع مواقــع التَّواصــل االجتماعــي ودورهــا ىف تشــكيل ســلوك 
األفــراد .

رَاَسِة : أمهيَّة الدِّ
تنبع أمهيَّة الدِّرَاَسِة من جمموعة من النقاط ستعرضهم الباحثة ابلتفصيل فيما يلي : 

تســليط الضــوء علــى وســائل التَّواصــل االجتماعــي ومــدى أمهيتهــا، وأتثرهــا العميــق 	 
علــى األفــراد ابعتبارهــا فضــاًء ومصــدرًا مهًمــا للتغــر يعمــل علــى تشــكيل العقــول األفــراد 
وابلتــاىل يؤثــر علــى ثقافتهــم واألمــن الفكــري للمجتمــع و تشــكيل الوعــي االجتماعــي 

هلــم .
تســليط الضــوء علــى العاقــات االجتماعيــة وأتثرهــا ابســتخدام الشــبكات االفرتاضيــة 	 

ممــا خيلــق بعــض النقــاط املهمــة الــي تُوضــح االســتخدام األمثــل ملــا تتيحــه التكنولوجيــا 
احلديثــة . 

تقــدمي رؤى ومقرتحــات علميــة للتعامــل مــع أبــرز اإلشــكاليات ســواء علــى ُمســتوي 	 
تعلقــة ببحــوث مواقــع التَّواصــل االجتماعــي .

ُ
اإلجــراءات املنهجيــة أو النظــرايت امل

تقــدمي إضافــة حبثيــة معرفيــة ومنهجيــة تتســم ابملوضوعيــة والدقــة بــني النظريــة العلميــة 	 
واجملــاالت البحثيــة العلميــة ىف ضــوء األمهيــة البالغــة لتطويــر تلــك العاقــة الوظيفيــة وبنــاء 

الرتاكــم العلمــى الرصــني .

رَاَسِة : اإلطار املنهجي للدِّ
تُعــد الدِّرَاَســِة احلاليــة ضمــن الدِّرَاَســاُت الوصفيــة Descriptive Researches؛ 
 ،Meta Analysis الثــاين ســتوي 

ُ
امل دِّرَاَســاُت  منهجيًــا ضمــن  الدِّرَاَســِة  هــذه  وتقــع 

ويشــتمل جُمتمــع الدِّرَاَســِة علــي مجيــع البحــوث واملؤلفــات العلميــة العربيــة واألجنبيــة الــي 
تناولــت » دور مواقــع التَّواصــل االجتماعــي يف دعــم أو تكويــن أو تغيــر ســلوك األفــراد أاًي 
كان هــذا الســلوك »، ولذلــك متثلــت عينــة الدِّرَاَســِة يف البحــوث واملؤلفــات العلميــة العربيــة 
واألجنبيــة الــي متحــورت حــول هــذا املوضــوع ونشــرت مــا بــني عــام )2009 – 2019(، 
وتضمنــت هــذه العينــة 50 حبثًــا ومؤلًفــا موزعــني كالتــايل )25 حبثًــا ودِّرَاَســِة عربيــة ، و25 
تاحــة، وقــد قامــت 

ُ
حبثًــا ودِّرَاَســِة أجنبيــة(، وقــد مت اختيــار هــذه العينــة أبســلوب العينــة امل

الباحثــة ابختيــار هــذه العينــة لعــدة ُمــررات، وهــي :
ثبــت الــدور الــذي تقــوم بيــه مواقــع التَّواصــل االجتماعــي يف دعــم أو تكويــن أو تغيــر 	 

تعلقة هبذا 
ُ
سلوك الفرد أاًي كان هذا السلوك، ولذلك كان من الضروري دِّرَاَسِة البحوث امل
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الــدور وخصوًصــا أن اســتخدام مواقــع التَّواصــل االجتماعــي أصبحــت جــزءًا اليتجــزأ مــن 
حيــاة الفــرد األن .

تنــوع املوضوعــات والقضــااي الــي تناولتهــا هــذه البحــوث وتنــوع البــاد الــي طُبقــت 	 
فيهــا وكذلــك تنــوع األدوات واملناهــج والنظــرايت الــي اســتخدمتها تلــك البحــوث بقــدر 
اإلمــكان، فقــد حرصــت الباحثــة علــى اختيــار أحبــاث ُمتنوعــة، وذلــك لعــرض أكــر عــدد 
مــن األدوار الــي قامــت هبــا مواقــع التَّواصــل االجتماعــي يف دعــم أو تكويــن أو تغيــر 

ســلوك الفــرد .

رَاَسِة : تساؤالت الدِّ
للظاهــرة . 1 واإلجرائيــة  النظريــة  األبعــاد  ىف  واالختــاف  التنــوع  مســتوايت  هــي  مــا 

؟ البحثيــة 
مــا هــي األبعــاد النفســية الــى اهتمــت حبــوث )عينــة الدِّرَاَســِة( ىف تليلهــا ودراســتها . 2

لتأثــر مواقــع التَّواصــل االجتماعــي لشــخصية الفــرد ؟
مــا جوانــب القــوة والضعــف ىف املراجعــة العلميــة واملنهجيــة لبحــوث مواقــع التَّواصــل . 3

ختلفــة ؟
ُ
االجتماعــى وتطبيقاهتــا امل

مــا هــي الفــروق النوعيــة يف التطبيقــات البحثيــة ىف الســياقيني العــرىب والغــرىب مــن حيــث . 4
التوجهــات والــرؤى النظريــة واملنهجيــة ؟

رَاَساُت الي مت حتليلها : عرض وصفي ُمتصر للدِّ
أواًل : أنواع حبوث دور مواقع التَّواصل االجتماعي يف دعم وتكوين سلوك األفراد 
قامــت الباحثــة بتصنيــف املوضوعــات الــي تناولتهــا البحــوث الــي مت تليلهــا إيل ثاثــة 

أنــواع، ســتعرضها الباحثــة فيمــا يلــي :
حبــوث تناولــت أتثــر وســائل التَّواصــل االجتماعــي علــى ســلوك الفــرد : حيــث 	 

ُتشــر نتائــج التحليــل احلــاىل أن معظــم البحــوث الــى تناولــت موضــوع مواقــع التَّواصــل 
تنــدرج  الدِّرَاَســِة  حمــل  الزمنيــة  الفــرتة  خــال  التحليــل  إىل  والــى خضعــت  االجتماعــي 
ضمــن فئــة )حبــوث تناولــت أتثــر وســائل التَّواصــل االجتماعــي علــى ســلوك الفــرد(، وقــد 
بلــغ عــدد هــذه البحــوث 36 حبثًــا عربيًــا وأجنبيًــا بواقــع )%72( مــن إمجــاىل البحــوث 
اخلاضعــة للتحليــل، وفيمــا يلــى عــرض لبحــوث مواقــع التَّواصــل االجتماعــي الــى تنــدرج 
ضمــن فئــة )أتثــر وســائل التَّواصــل االجتماعــي علــى ســلوك وشــخصية الفــرد( مرتبــة 



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

املجلة العربية لبحو
470 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

 )Jaffar Abbas, et.al , 2019( تنازليًــا مــن األحــدث لألقــدم : » دِّرَاَســِة
)1( ، ودِّرَاَســِة )ســارة هزيــل، املهــدى كفيــف ، 2018( )2( ، دِّرَاَســِة )إهلــام فريــج 

 )4(  )2018  ، عيســي ايســني  )بيــان هشــام  ودِّرَاَســِة   ،  )3(  )2018  ، العويضــي 
، ودِّرَاَســِة )Saba Munir , 2018( )5( ، ودِّرَاَســِة )مضــاء فيصــل حممــد ، 
2017( )6( ، ودِّرَاَســِة )حممــد البخيــت يوســف عطــا املنــان ، 2017( )7( ، ودِّرَاَســِة 
)رشــيد حســني علــي لغــي ، 2017( )8(، ودِّرَاَســِة )موضــي بنــت شــليويح العنــزي 
بنــت  )أمســاء  ودِّرَاَســِة   ، )10(  )2017  ، وليــد  )دغبــوج  ودِّرَاَســِة   ،  )9(  )2017  ،
Joshua Ebere Chuk�( ودِّرَاَســِة ، )2017( )11  فــراج بــن خليــوي ،

 )12( )wuere, Precious Chibuike Chukwuere , 2017
 Evangelia Kyriakopoulou, Fotis Kitsios ,( ودِّرَاَســِة   ،
Bhuvanesh Kumar Sharma, Swar�( ودِّرَاَسِة ، )2017( )13

 Veronija Nolcheska ,( ودِّرَاَســِة ، )14( )na Parma , 2017
)فــارس  ودِّرَاَســِة   ،  )16(  )Hilal Uysal , 2017( ودِّرَاَســِة   ،  )15(  )2017
كاتــب، دنيــا عقــون ، 2016( )17( ، ودِّرَاَســِة )شــيماء عبــد العزيــز، هــدى حممــد ، 
2016( )18( ودِّرَاَســِة )أســعد بن انصر بن ســعيد احلســني ، 2016( )19( ، ودِّرَاَســِة 
 Tugberk Kaya,( ودِّرَاَســِة ، )لبــي مســعود عبــد العظيــم ، 2016( )20(
 John N. Fotis ,( ودِّرَاَســِة   ،  )21(  )Huseyin Bicen , 2016
 Melika Ben M’barek, Nabil Jeddi,( ودِّرَاَســِة ، )2015( )22
 N. Gir, S.( ودِّرَاَسِة ، )23( )Mohamed Ali Achouri , 2015
Benjamin Christophe , 2015( )24( ، ودِّرَاَســِة )حممــد مجيــل عبــد 
القــادر العضايلــة ، 2015( )25(  ، ودِّرَاَســِة )عليــاء احلســني حممــد ، 2015( )26( ، 
Ain�( ودِّرَاَســِة ، )27( )Syed Shah Alam, et.al , 2014( ِودِّرَاَســة

 )drila Biswas, Nikhil Ingle, Mousumi Roy , 2014
 Yizao( ودِّرَاَســِة   ،  )29(  )Rita Njoroge , 2013( ودِّرَاَســِة   ،   )28(

Mad�( ودِّرَاَســِة ، )30( )Liu , Rigoberto A. Lopez , 2013
 )hur Raj Jain, Palak Gupta, Nitika Anand , 2012
)31( ، ودِّرَاَســِة )Thomas D. Ruder, et.al , 2011( )32( ، ودِّرَاَســِة 

 ، )33( )Amy L. Gonzales, Jeffrey T. Hancock , 2011(
 Maria Kalpidou, Dan Costin, Jessica Morris( ودِّرَاَســِة
 )35( )Megan A. Moreno, et.al , 2011( ودِّرَاَســِة)2011 ,( )34
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 Sebastian Valenzuela,, Kerk F. Kee , 2009( ودِّرَاَســِة ،
. »)36( )Namsu Park

حبــوث تنــاول أتثــر وســائل التَّواصــل االجتماعــي علــى العاقــات االجتماعيــة 	 
لألســره : حيــث ُتشــر نتائــج التحليــل احلــاىل أن معظــم البحــوث الــى تناولــت موضــوع 
مواقع التَّواصل االجتماعي والى خضعت إىل التحليل خال الفرتة الزمنية حمل الدِّرَاَسِة 
تنــدرج ضمــن فئــة )حبــوث تنــاول أتثــر وســائل التَّواصــل االجتماعــي علــى العاقــات 
بلــغ عــدد هــذه البحــوث 9 حبــوث عربيــة وأجنبيــة بواقــع  االجتماعيــة لألســرة(، وقــد 
)%18( مــن إمجــاىل البحــوث اخلاضعــة للتحليــل، وفيمــا يلــى عــرض لبحــوث مواقــع 
التَّواصــل االجتماعــي الــى تنــدرج ضمــن فئــة )أتثــر وســائل التَّواصــل االجتماعــي علــى 
العاقــات االجتماعيــة لألســرة( مرتبــة تنازليًــا مــن األحــدث لألقــدم : » دِّرَاَســِة )فهــد 
اخلريــف وأخــرون ، 2019( )37( ، ودِّرَاَســِة )فــاداي اجلهــى ، 2017( )38( ، ودِّرَاَســِة 
)أســيا شــكرب ، 2016( )39( ، ودِّرَاَســِة )هالــة حجاجــى عبــد الرمحــن ، 2016( 
)40( ، ودِّرَاَســِة )شــكرى عبــد احلميــد ، 2014( )41( ، ودِّرَاَســِة )مــرمي نرميــان نومــار 

، 2012( )42( ، دِّرَاَســِة )Carlyne L. Kujath , 2011( )43( ، ودِّرَاَســِة 
 Amy( ودِّرَاَســِة  ،  )44(  )Keith N. Hampton, et.al , 2011(
 Muise, Emily Christofides, Serge Desmarais ,

. »)45( )2009
حبــوث تناولــت اجتاهــات اجلمهــور حنــو مواقــع التَّواصــل االجتماعــي : حيــث 	 

ُتشــر نتائــج التحليــل احلــاىل أن معظــم البحــوث الــى تناولــت موضــوع مواقــع التَّواصــل 
االجتماعــي والــى خضعــت إىل التحليــل خــال الفــرتة الزمنيــة حمــل الدِّرَاَســِة تنــدرج ضمــن 
فئــة )حبــوث تناولــت اجتاهــات اجلمهــور حنــو مواقــع التَّواصــل االجتماعــي(، وقــد بلــغ عــدد 
هــذه البحــوث 5 حبــوث عربيــة وأجنبيــة بواقــع )%10( مــن إمجــاىل البحــوث اخلاضعــة 
للتحليــل، وفيمــا يلــى عــرض لبحــوث مواقــع التَّواصــل االجتماعــي الــى تنــدرج ضمــن فئــة 
)اجتاهــات اجلمهــور حنــو مواقــع التَّواصــل االجتماعــي( مرتبــة تنازليًــا مــن األحــدث لألقــدم 
: » دِّرَاَســِة )هنــي الســيد أمحــد انصــر ، 2017( )46( ، ودِّرَاَســِة )تيســر حممــد علــي 
الصقــر، غــرام أمحــد توفيــق هنــداوي ، 2016( )47( ، ودِّرَاَســِة )أمحــد عبــد الســام ، 
 Yousef( ودِّرَاَســِة ، )2015( )48( ، ودِّرَاَســِة )غــادة محــزة حممــد ، 2014( )49

. »)50( )Alsharkh , 2012
ســتعرض الباحثــة فيمــا يلــي شــكل بيــاين يُوضــح جممــل تصنيفهــا للموضوعــات الــي 

تناولتهــا، ومت عرضهــا ابلتفصيــل فيمــا ســبق )ن = 50( :
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رَاَساُت  شكل رقم )1( يُوضح تصنيف الباحثة للموضوعات الي مت تناوهلا يف الدِّ
الي مت حتليلها 

الدَِّراَســِة( هبــا،  البحــوث )عينــة  الــى اهتمــت  شــكات 
ُ
امل مــن خــال رصــد طبيعــة 

قامــت الباحثــة برصدهــا مــن خــال مخــس نقــاط، وهــى :
أواًل: أتثــر وســائل االتصــال احلديثــة علــى العاقــات االجتماعيــة : بواقــع 8 	 

 )2019  ، وأخــرون  اخلريــف  )فهــد  دَِّراَســِة   « مشلــت   )16%( بنســبة  دَِّراَســاُت 
 Joshua Ebere Chukwuere, Precious( ودَِّراَســِة   ،
 Hilal Uysal ,( ودَِّراَسِة ، )Chibuike Chukwuere , 2017
َراَســِة )أســيا شــكرب ، 2016( ، ودَِّراَســِة )شــكرى عبــد احلميــد ،  2017( ، ودِّ
 Carlyne L.( ودَِّراَســِة ، )2014( ، ودَِّراَســِة )مــرمي نرميــان نومــار ، 2012
 Keith N. Hampton, et.al ,( ودَِّراَســِة ، )Kujath , 2011

 .  )2011
16 دَِّراَســِة 	  التَّواصــل االجتماعــي علــى الســلوك : بواقــع  اثنيًــا: أتثــر مواقــع 

 ،  )Jaffar Abbas, et.al , 2019( دَِّراَســِة   « مشلــت   )32%( بنســبة 
ودَِّراَســِة )Saba Munir , 2018( ، ودَِّراَســِة )حممــد البخيــت يوســف عطــا 
ودَِّراَســِة   ،  )2017  ، لغــي  علــي  حســني  )رشــيد  ودَِّراَســِة   ،  )2017  ، املنــان 
)موضــي بنــت شــليويح العنــزي ، 2017( ، ودَِّراَســِة )دغبــوج وليــد ، 2017( 
)Bhuvanesh Kumar Sharma, Swarna Par� َراَســِة  ، ودِّ
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َراَســِة  2016( ، ودِّ  ، دنيــا عقــون  )فــارس كاتــب،  )ma , 2017 ، ودَِّراَســِة 
)شــيماء عبــد العزيــز، هــدى حممــد ، 2016( ، ودَِّراَســِة )أســعد بــن انصــر بــن 
 Tugberk Kaya, Huseyin ودَِّراَســِة   ،  )2016  ، احلســني  ســعيد 
ودَِّراَســِة   ،  )2015  ، احلســني حممــد  )عليــاء  ودَِّراَســِة   ،  )Bicen , 2016(
 Melika Ben M’barek, Nabil Jeddi, Mohamed Ali
 )Aindrila Biswas, Nikhil ودَِّراَســِة   ،  )Achouri , 2015(
 )Rita Njoroge ودَِّراَسِة ، Ingle, Mousumi Roy , 2014(
 )Kerk F. Kee, Sebastian Valenzuela, 2013 , ، ودَِّراَسِة(

. »Namsu Park , 2009(
دَِّراَســِة 	   11 بواقــع   : التســويق  ىف  االجتماعــي  التَّواصــل  وســائل  دور  اثلثًــا: 

 ،  )2018  ، املهــدى كفيــف  هزيــل،  )ســارة  دَِّراَســِة   « مشلــت   )22%( بنســبة 
ودَِّراَســِة )إهلــام فريــج العويضــي ، 2018( ، ودَِّراَســِة )بيــان هشــام عيســي ايســني ، 
 )Evangelia 2018( ، ودَِّراَســِة )مضــاء فيصــل حممــد ، 2017( ، ودَِّراَســِة
)Ve� ودَِّراَســِة ، Kyriakopoulou, Fotis Kitsios , 2017(

)ronija Nolcheska , 2017 ، ودَِّراَســِة )لبــي مســعود عبــد العظيــم 
، 2016( ، ودَِّراَســِة )حممــد مجيــل عبــد القــادر العضايلــة ، 2015( ، ودَِّراَســِة 
 N. Gir, S. Benjamin( ودَِّراَسِة ، )John N. Fotis , 2015(
 )Yizao Liu, Rigoberto ودَِّراَســِة ، )Christophe , 2015

. »A. Lopez , 2013(
رابًعــا: دور مواقــع التَّواصــل االجتماعــي ىف تشــكيل الشــخصية : بواقــع 10 	 

، ودَِّراَســِة   )2017 )فــاداي اجلهــى ،  دَِّراَســِة  بنســبة )%20( مشلــت »  دَِّراَســاُت 
)أمســاء بنــت فــراج بــن خليــوي ، 2017( ، دَِّراَســِة )هالــة حجاجــى عبــد الرمحــن ، 
2016( ، ودَِّراَســِة )Syed Shah Alam, et.al , 2014( ، ودَِّراَســِة 
 )Madhur Raj Jain, Palak Gupta, Nitika Anand ,
)2012 ، ودَِّراَسِة )Thomas D. Ruder, et.al , 2011( ، ودَِّراَسِة 
 ، )Amy L. Gonzales, Jeffrey T. Hancock , 2011(
Maria Kalpidou, Dan Costin, Jessica Mor�( َراَســِة  ودِّ

 )Megan A. Moreno, et.al , 2011( ودَِّراَســِة ، )ris , 2011
 Amy Muise, Emily Christofides, Serge( ودَِّراَســِة   ،

. »)Desmarais , 2009
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بنحــو 	   : االجتماعــي  التَّواصــل  مواقــع  دور  حنــو  اجلمهــور  اجتاهــات  خامًســا: 
 ،  )2014  ، )غــادة محــزة حممــد  دَِّراَســِة  )%10( مشلــت »  بنســبة  دَِّراَســاُت   5
 )Yousef Alsharkh , ودَِّراَســِة )أمحــد عبــد الســام ، 2015( ، ودَِّراَســِة
)2012 ، ودَِّراَســِة )هنــي الســيد أمحــد انصــر ، 2017( ، ودَِّراَســِة )تيســر حممــد 
علــي الصقــر، غــرام أمحــد توفيــق هنــداوي ، 2016( ، فيمــا يلــي شــكل توضيــح 

هلــذه النســب )ن = 50( .

رَاَســاُت  رَاَســِة الي ُقدمت يف الدِّ شــكل رقم )2( يُوضح طبيعة ُمشــكات الدِّ
الــي مت حتليلهــا

ــا : األهــداف الــي ســعت حبــوث دور مواقــع التَّواصــل االجتماعــي يف دعــم  اثنًي
وتكويــن ســلوك  األفــراد 

قامــت الباحثــة يف حصــر األهــداف الــي تناولتهــا البحــوث الــي مت تليلهــا يف مخــس 
أهــداف رئيســية، وهــي كالتــايل : 

أواًل: حتديــد أثــر اعــاانت مواقــع التَّواصــل االجتماعــي علــي تعزيــز الســلوك 	 
 )Jaffar دِّرَاَســِة  متثلــت ىف »   )25%( بنســبة  دِّرَاَســِة   12 بواقــع   : االســتهاكي 
 ،  )2018  ، العويضــي  فريــج  )إهلــام  ودِّرَاَســِة   ،  Abbas, et.al , 2019(
ودِّرَاَســِة )بيــان هشــام عيســي ايســني ، 2018( ، ودِّرَاَســِة )ســارة هزيــل، املهــدى 
Ve�( ودِّرَاَســِة ، )2018( ، ودِّرَاَســِة )مضــاء فيصــل حممــد ، 2017  كفيــف ،
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Evangelia Kyria�( ودِّرَاَســِة ، )ronija Nolcheska , 2017
kopoulou, Fotis Kitsios , 2017( ، ودِّرَاَســِة )لبــي مســعود عبــد 
العظيــم ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )حممــد مجيــل عبــد القــادر العضايلــة ، 2015( ، 
)N. Gir, S. Ben�ودِّرَاَســِة ، )John N. Fotis , 2015(  ودِّرَاَســِة 
)Yizao Liu, Rigo�ودِّرَاَسِة ، jamin Christophe , 2015( 

 . « berto A. Lopez , 2013(
اثنًيــا: توضيــح أثــر شــبكات التَّواصــل االجتماعــي علــي تغيــر ســلوك واجتاهــات 	 

 )Saba وقيم املُسُنفيدين : بواقع 16 دِّرَاَسِة بنسبة )%33,3( متثلت ىف » دِّرَاَسِة
)Munir , 2018 ، ودِّرَاَســِة )حممــد البخيــت يوســف عطــا املنــان ، 2017( ، 
)Bhuvanesh Ku� رشــيد حســني علي لغي ، 2017( ، ودِّرَاَســِة(  ودِّرَاَســِة

 Hilal( ودِّرَاَســِة ، mar Sharma, Swarna Parma , 2017(
Uysal , 2017( ، ودِّرَاَســِة )فــارس كاتــب، دنيــا عقــون ، 2016( ، ودِّرَاَســِة 
)شــيماء عبــد العزيــز، هــدى حممــد ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )أســعد بــن انصــر بــن ســعيد 
 )Tugberk Kaya, Huseyin Bicen احلســني ، 2016( ، ودِّرَاَســِة
 Melika( ودِّرَاَســِة ، )2016 ,  ، ودِّرَاَســِة )عليــاء احلســني حممــد ، 2015(
 Ben M’barek, Nabil Jeddi, Mohamed Ali Achouri
)Aindrila Biswas, Nikhil Ingle, Mou� 2015 ,( ، ودِّرَاَسِة

)sumi Roy , 2014 ، ودِّرَاَسِة )Rita Njoroge , 2013( ، ودِّرَاَسِة 
 )Madhur Raj Jain, Palak Gupta, Nitika Anand ,
)2012 ، ودِّرَاَسِة )Keith N. Hampton, et.al , 2011( ، ودِّرَاَسِة 
 )Kerk F. Kee, Sebastian Valenzuela, Namsu Park

. « , 2009(
اثلثًــا: التعــرف علــي اجتاهــات اجلمهــور حنــو مواقــع التَّواصــل االجتماعــي : بواقــع 	 

4 دِّرَاَســاُت بنســبة )%8,3( متثلت ىف » دِّرَاَســِة )هني الســيد أمحد انصر ، 2017( 
، ودِّرَاَســِة )موضــي بنــت شــليويح العنــزي ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )أمحــد عبــد الســام 

، 2015( ، ودِّرَاَســِة )غــادة محــزة حممــد ، 2014( ».
رابًعــا: رصــد العاقــة بــني مواقــع التَّواصــل االجتماعــي وأتثرهــا علــي شــخصية 	 

الفــرد وحــدوث االضطــراابت النفســية : بواقــع 7 دِّرَاَســاُت بنســبة )%14,6( متثلــت 
 Syed Shah( ودِّرَاَســِة ، )ىف » دِّرَاَســِة )أمســاء بنــت فــراج بــن خليــوي ، 2017
 Thomas D. Ruder, et.al( ودِّرَاَســِة ، )Alam, et.al , 2014



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

املجلة العربية لبحو
476 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

Amy L. Gonzales, Jeffrey T. Han�( ودِّرَاَســِة ، ), 2011
 Maria Kalpidou, Dan Costin,( ودِّرَاَســِة ، )cock , 2011
 Megan A. Moreno,( ودِّرَاَســِة   ،  )Jessica Morris , 2011
Amy Muise, Emily Christo�( ودِّرَاَســِة   ،  )et.al , 2011

. « )fides, Serge Desmarais , 2009
خامًسا: أتثر مواقع التَّواصل االجتماعي على منط احلياة االجتماعية : بواقع 9 	 

دِّرَاَســاُت بنســبة )%18,8( متثلت ىف » دِّرَاَســِة )فهد اخلريف وأخرون ، 2019( ، 
Joshua Ebere Chukwuere, Precious Chibui�(  ودِّرَاَسِة

ke Chukwuere , 2017( ، ودِّرَاَســِة )فــاداي اجلهــى ، 2017( ، ودِّرَاَســِة 
)أســيا شــكرب ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )هالــة حجاجــى عبــد الرمحــن ، 2016( ، 
ودِّرَاَســِة )شــكرى عبــد احلميــد ، 2014( ، ودِّرَاَســِة )مــرمي نرميــان نومــار ، 2012( 
 Carlyne L.( ودِّرَاَســِة ، )Yousef Alsharkh , 2012( ودِّرَاَســِة ،

Kujath , 2011( »، فيمــا يلــي شــكل توضيــح هلــذه النســب )ن= 48( : 

رَاَساُت الي مت حتليلها لتحقيقها شكل رقم )3( يُوضح األهداف الي سعت الدِّ
اثلثًــا : تصنيفــات املناهــج الــي بــرزت اســتخدامها يف حبــوث دور مواقــع التَّواصــل 

االجتماعــي يف دعــم وتكويــن ســلوك األفــراد 
ســتخدم، 

ُ
ســتقوم الباحثــة يف هــذه اجلزئيــة بعــرض للدِّرَاَســاُت مــن خــال رصــد املنهــج امل

وســيتم عــرض ذلــك علــي شــكل جمموعــة مــن الفئــات العريضــة الــي ينــدرج تتهــا جمموعــة 
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مــن النقــاط، وهــي :
اعتمــدت معظــم حبــوث )عينــة الدِّرَاَســِة( علــى منهــج املســح بشــقه امليــداىن بنحــو 37 	 

دِّرَاَســِة بنســبة )%74(، ومتثلــت هــذه الدِّرَاَســاُت ىف » دِّرَاَســِة )فهــد اخلريــف وأخــرون 
)Saba Mu� 2019( ، ودِّرَاَسِة )إهلام فريج العويضي ، 2018( ، ودِّرَاَسِة ، 

)nir , 2018 ، ودِّرَاَســِة )حممد البخيت يوســف عطا املنان ، 2017( ، ودِّرَاَســِة 
)هنــي الســيد أمحــد انصــر ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )رشــيد حســني علــي لغــي ، 2017( 
، ودِّرَاَســِة )موضــي بنــت شــليويح العنــزي ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )أمســاء بنــت فــراج بــن 
خليوي ، 2017( ، دِّرَاَسِة )فاداي اجلهى ، 2017( ، ودِّرَاَسِة )مضاء فيصل حممد 
 Joshua Ebere Chukwuere, Precious( ودِّرَاَســِة ، )2017 ،
 )Bhuvanesh ودِّرَاَســِة   ،  )Chibuike Chukwuere , 2017
Ve�( ودِّرَاَسِة ، Kumar Sharma, Swarna Parma , 2017(

 )Hilal Uysal , 2017( ودِّرَاَسِة ، )ronija Nolcheska , 2017
، ودِّرَاَســِة )فــارس كاتــب ، دنيــا عقــون ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )شــيماء عبــد العزيــز، 
)هالــة  2016( ، ودِّرَاَســِة   ، )أســيا شــكرب  2016( ، ودِّرَاَســِة   ، هــدى حممــد 
حجاجــى عبــد الرمحــن ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )أســعد بــن انصــر بــن ســعيد احلســني 
، 2016( ، ودِّرَاَســِة )تيســر حممــد علــي الصقــر، غــرام أمحــد توفيــق هنــداوي ، 
)Tug� 2016( ، ودِّرَاَســِة )لبــي مســعود عبــد العظيــم ، 2016( ، ودِّرَاَســِة

)berk Kaya, Huseyin Bicen , 2016 ، ودِّرَاَســِة )عليــاء احلســني 
حممــد ، 2015( ، ودِّرَاَســِة )أمحــد عبــد الســام ، 2015( ، ودِّرَاَســِة )حممــد مجيــل 
 Melika Ben M’barek,( ودِّرَاَســِة ، )عبــد القــادر العضايلــة ، 2015
Nabil Jeddi, Mohamed Ali Achouri , 2015( ، ودِّرَاَســِة 
ودِّرَاَســِة   ،  )N. Gir, S. Benjamin Christophe , 2015(
 Syed Shah Alam, et.al ,( ودِّرَاَســِة ، )غــادة محــزة حممــد ، 2014(
)Aindrila Biswas, Nikhil Ingle, Mou� 2014( ، ودِّرَاَســِة

)sumi Roy , 2014 ، ودِّرَاَسِة )Rita Njoroge , 2013( ، ودِّرَاَسِة 
 Maria Kalpidou,( ودِّرَاَســِة ، )Yousef Alsharkh , 2012(
 Carlyne( ودِّرَاَســِة ، )Dan Costin, Jessica Morris , 2011
 Keith N. Hampton, et.al( ودِّرَاَســِة ، )L. Kujath , 2011
)Kerk F. Kee, Sebastian Valenzue� 2011 ,( ، ودِّرَاَســِة

 Amy Muise, Emily( ودِّرَاَســِة ، la, Namsu Park , 2009(
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. »)Christofides, Serge Desmarais , 2009
قامــت 5 دِّرَاَســاُت ابلدمــج بــني أكثــر مــن منهــج وذلــك بنســبة )%10(، وقــد متثلــت 	 

 )Jaffar Abbas, et.al , 2019( هذه الدِّرَاَساُت ىف اجملموعة التالية » دِّرَاَسِة
، ودِّرَاَســِة )ســارة هزيــل، املهــدى كفيــف ، 2018( ، ودِّرَاَســِة )بيــان هشــام عيســي 
 )Madhur Raj ايسني ، 2018( ، ودِّرَاَسِة )دغبوج وليد ، 2017( ، ودِّرَاَسِة

. »Jain, Palak Gupta, Nitika Anand , 2012(
ســعت عــدة دِّرَاَســاُت للبحــث مــا وراء النتائــج الكميــة واســتخدمت املنهــج الكيفــي 	 

التارخيــى   ، احلالــة  دِّرَاَســِة   ، التجريــى  املنهــج   ، االســتقرائي  )املنهــج  مثــل  التحليــل  ىف 
ومشلــت   ،)10%( بنســبة  دِّرَاَســاُت   5 بنحــو  وذلــك  ركــزة(، 

ُ
امل النقــاش  جمموعــات   ،

التــاىل » دِّرَاَســِة )John N. Fotis , 2015( ، ودِّرَاَســِة )شــكرى عبــد احلميــد 
 )Yizao Liu, Rigoberto A. Lopez , ودِّرَاَســِة   ،  )2014  ،
)2013 ، ودِّرَاَســِة )Thomas D. Ruder, et.al , 2011( ،  ودِّرَاَســِة 
. »)Amy L. Gonzales, Jeffrey T. Hancock , 2011(

اهتمــت دراســتني مــن إمجــاىل البحــوث اخلاضعــة للتحليــل بتطبيــق منهــج املســح وذلــك 	 
بشــقه التحليلــى بنســبة )%4(، وقــد متثلــت هــذه الدِّرَاَســاُت ىف اجملموعــات التاليــة » 
 Megan A. Moreno,( ودِّرَاَســِة ، )دِّرَاَســِة )مــرمي نرميــان نومــار ، 2012

. »)et.al , 2011

رابًعــا : األطــر النظريــة الــي بــرزت اســتخدامها يف حبــوث دور مواقــع التَّواصــل 
االجتماعــي يف دعــم وتكويــن ســلوك األفــراد :

ســتخدم يف الدِّرَاَســاُت الــي مت تليلهــا، فوجــدت الباحثــة أن 
ُ
ابلنســبة لإلطــار النظــري امل

هنــاك 36 دِّرَاَســِة مل تعتمــد أي نظريــة إعاميــة أو علميــة يف إطارهــا النظــري أي بنســبة 
)%72(، ويتمثلوا يف » دِّرَاَسِة )إهلام فريج العويضي ، 2018( ، ودِّرَاَسِة )بيان هشام 
عيسي ايسني ، 2018( ، ودِّرَاَسِة )سارة هزيل، املهدى كفيف ، 2018( ، ودِّرَاَسِة 
)حممــد البخيــت يوســف عطــا املنــان ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )هنــي الســيد أمحــد انصــر ، 
2017( ، ودِّرَاَســِة )رشــيد حســني علــي لغــي ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )فــاداي اجلهــى ، 
 )Joshua Ebere2017( ، ودِّرَاَسِة )مضاء فيصل حممد ، 2017( ، ودِّرَاَسِة
 Chukwuere, Precious Chibuike Chukwuere ,
 Evangelia Kyriakopoulou,  ,  2017( ودِّرَاَســِة   ،  2017(
 Bhuvanesh Kumar Sharma,( ودِّرَاَســِة ، )Fotis Kitsios
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 Veronija Nolcheska( ودِّرَاَســِة ، )Swarna Parma , 2017
2017 ,( ، ودِّرَاَسِة )Hilal Uysal , 2017( ، ودِّرَاَسِة )أسعد بن انصر بن 
ســعيد احلســني ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )تيســر حممــد علــي الصقــر، غــرام أمحــد توفيــق 
هنــداوي ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )هالــة حجاجــى عبــد الرمحــن ، 2016( ، ودِّرَاَســِة 
)Tugberk Kaya, Huseyin Bicen , 2016( ، ودِّرَاَســِة )أمحــد 
 Melika Ben M’barek, Nabil( ودِّرَاَســِة ، )عبــد الســام ، 2015
 N.( ودِّرَاَســِة   ،  )Jeddi, Mohamed Ali Achouri , 2015
 John( ودِّرَاَســِة ، )Gir, S. Benjamin Christophe , 2015
ودِّرَاَســِة   ،  )2014  ، حممــد  محــزة  )غــادة  ودِّرَاَســِة   ،  )N. Fotis , 2015
 Aindrila Biswas, Nikhil( ودِّرَاَسِة ، )شكرى عبد احلميد ، 2014(
 Syed Shah( ودِّرَاَســِة   ،  )Ingle, Mousumi Roy , 2014
 Yizao Liu , Rigoberto( ، ودِّرَاَســِة   )Alam, et.al , 2014
A. Lopez , 2013( ، ودِّرَاَســِة )مــرمي نرميــان نومــار ، 2012( ، ودِّرَاَســِة 
 Madhur Raj Jain,( ودِّرَاَســِة ، )Yousef Alsharkh , 2012(
 Maria( ودِّرَاَســِة  ،  )Palak Gupta, Nitika Anand , 2012
 ،  )Kalpidou, Dan Costin, Jessica Morris , 2011
 Megan A.( ودِّرَاَســِة   ،  )Carlyne L. Kujath , 2011( ودِّرَاَســِة
 Keith N. Hampton,( ودِّرَاَســِة   ،  )Moreno, et.al , 2011
 )Thomas D. Ruder, et.al , 2011( ودِّرَاَسِة ، )et.al , 2011
 Amy Muise, Emily Christofides, Serge( ودِّرَاَســِة   ،
 Sebastian Valenzuela,( ودِّرَاَســِة   ،  )Desmarais , 2009

. »)Namsu Park, Kerk F. Kee , 2009
كمــا أن هنــاك 14 دِّرَاَســِة أي بنســبة )%28( اســتندت إيل نظريــة إعاميــة أو علميــة 
أو أكثــر يف إطارهــا النظــري، ويتمثلــوا يف » دِّرَاَســِة )فهــد اخلريــف، وأخــرون ، 2019( 
الــي قــد اســتندت إيل ثــاث نظــرايت إعاميــة وهــي )نظريــة التعلــم االجتماعــي/ ونظريــة 
 Jaffar Abbas, et.al النسق االجتماعي/ ونظرية االنتشار الثقايف( ، ودِّرَاَسِة
 )Saba اعتمــدت علــي نظريــة اإلشــباع االجتماعــي ، ودِّرَاَســِة )2019 ,( والــي 
)Munir , 2018 فقــد اســتندت إيل عــدة نظــرايت إعاميــة وهــي )نظريــة بنــاء 
االســتخدامات واإلشــباع/  االتصــاالت/ ونظريــة  مــن  مــن خطوتــني  األجنــدة/ وتدفــق 
ونظريــة أنظمــة التبعيــة اإلعاميــة( ، ودِّرَاَســِة )موضــي بنــت شــليويح العنــزي ، 2017( 
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فقــد اعتمــدت هــذه الدِّرَاَســِة علــي ثــاث نظــرايت إعاميــة وهــم )نظريــة التحديــث/ 
جتمــع الشــبكي( ، ودِّرَاَســِة 

ُ
ســتحداثت لروجــز Rogers/ ونظريــة امل

ُ
ونظريــة انتشــار امل

وهــي  إعاميــة  نظــرايت  ثــاث  إيل  الدِّرَاَســِة  واســتندت   )2017  ، وليــد  )دغبــوج 
احظــة/ ونظريــة التأثــر علــي املــدي الطويــل »الرتاكميــة«/ 

ُ
)نظريــة التعلــم مــن خــال امل

باشــر »احلقنــة«( ، ودِّرَاَســِة )أمســاء بنــت فــراج بــن خليــوي ، 2017( 
ُ
ونظريــة التأثــر امل

وقــد اعتمــدت الدِّرَاَســِة علــي النظــرايت والنمــاذج األتيــة )النمــوذج املعــريف الســلوكي/ 
والنمــوذج الســيكو دينامــي/ ونظــرايت االكتئــاب، القلــق، االنطــواء( ، ودِّرَاَســِة )لبــي 
مســعود عبــد العظيــم ، 2016( والــي اســتندت إيل نظريــة االتصــال احلــواري ، ودِّرَاَســِة 
)فــارس كاتــب، دنيــا عقــون ، 2016( وقــد اعتمــدت علــي نظريتــان ومهــا )نظريــة 
االســتخدامات واالشــباعات/ ونظريــة احلتميــة القيميــة ىف اإلعــام( ، ودِّرَاَســِة )شــيماء 
عبــد العزيــز، هــدى حممــد ، 2016( واســتندت هــذه الدِّرَاَســِة إيل نظريــة االنتشــار 
الثقايف ، ودِّرَاَســِة )أســيا شــكرب ، 2016( والي اعتمدت علي نظرية األبعاد واالاثر 
الســلبية للعاقــات اإلنســانية ، ودِّرَاَســِة )حممــد مجيــل عبــد القــادر العضايلــة ، 2015( 
فقــد اعتمــدت الدِّرَاَســِة علــي منــوذج مــن تصميــم الباحــث ، ودِّرَاَســِة )عليــاء احلســني 
حممــد ، 2015( فقــد اســتندت إيل نظريتــان ومهــا )نظريــة الســببية االجتماعيــة/ والنظريــة 
البنائيــة الوظيفيــة( ، ودِّرَاَســِة )Rita Njoroge , 2013( والــي اعتمــدت علــي 
جمموعــة مــن النظــرايت اإلعاميــة وهــي )نظريــة االســتخدامات واالشــباعات ، ونظريــة 
 Amy( ودِّرَاَســِة ، )احلتميــة التكنولوجيــة ، ونظريــة كابــر لتعزيــز أو أتثــرات حمــدودة
L. Gonzales, Jeffrey T. Hancock , 2011( والــي اســتندت 

. »)OSA( إيل نظريــة آاثر مواقــع التَّواصــل االجتماعيــة علــى احــرتام الــذات

خامًســا : أبــرز النتائــج الــي برزهتــا حبــوث دور مواقــع التَّواصــل االجتماعــي يف دعــم 
وتكويــن ســلوك األفــراد :

بعــد أن قامــت الباحثــة بقــراءة ُمتعمقــة يف نتائــج الدِّرَاَســاُت الــي مت تليهــا فقــد توصلــت 
الباحثــة إيل، مــا يلــي : 

أن هنــاك 19 دِّرَاَســِة مــن أصــل )ن = 50( أي بنســبة )%38( قــد أوضحــت أن 	 
مواقع التَّواصل االجتماعي هلا أتثر علي ســلوك الفرد أاًي كان نوعية هذا الســلوك ولكن 
مل تُوضــح نوعيــة هــذا التأثــر ســواء كان إجيــايب أو ســليب، وتتمثــل هــذه الدِّرَاَســاُت يف » 
دِّرَاَســِة )Jaffar Abbas, et.al , 2019( ، ودِّرَاَســِة )ســارة هزيــل، املهــدى 
كفيــف ، 2018( ، ودِّرَاَســِة )بيــان هشــام عيســي ايســني ، 2018( ، ودِّرَاَســِة 
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 ،  )2017  ، فيصــل حممــد  )مضــاء  ودِّرَاَســِة   ،  )Saba Munir , 2018(
ودِّرَاَســِة )موضي بنت شــليويح العنزي ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )هني الســيد أمحد انصر 
 Bhuvanesh Kumar Sharma, Swarna( ودِّرَاَسِة ، )2017 ،
 ، )Veronija Nolcheska , 2017( ودِّرَاَســِة ، )Parma , 2017
ودِّرَاَســِة )أســيا شــكرب ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )أســعد بــن انصــر بــن ســعيد احلســني ، 
2016( ، ودِّرَاَســِة )لبــي مســعود عبــد العظيــم ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )تيســر حممــد 
علــي الصقــر، غــرام أمحــد توفيــق هنــداوي ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )حممــد مجيــل عبــد 
القــادر العضايلــة ، 2015( ، ودِّرَاَســِة )عليــاء احلســني حممــد ، 2015( ، ودِّرَاَســِة 
 Aindrila Biswas, Nikhil Ingle, Mousumi Roy(
 Yizao Liu , Rigoberto A. Lopez ,( ودِّرَاَســِة   ،  ), 2014
 Madhur( ودِّرَاَســِة ، )Rita Njoroge , 2013( ودِّرَاَســِة ، )2013

. »)Raj Jain, Palak Gupta, Nitika Anand ,   2012
أن هنــاك 12 دِّرَاَســِة مــن أصــل )ن = 50( أي بنســبة )%24( تُبــني أن مواقــع 	 

التَّواصــل االجتماعــي هلــا أتثــر إجيــايب علــي ســلوك الفــرد أاًي كان نوعيــة هــذا الســلوك، 
وتتمثــل هــذه الدِّرَاَســاُت يف » دِّرَاَســِة )حممــد البخيــت يوســف عطــا املنــان ، 2017( 
، ودِّرَاَســِة )Hilal Uysal , 2017( ، ودِّرَاَســِة )غــادة محــزة حممــد ، 2014( 
Melika Ben M’barek, Nabil Jeddi, Mo�( ودِّرَاَســِة  ، 
N. Gir, S. Ben�( ودِّرَاَســِة ، )hamed Ali Achouri , 2015

 Yousef Alsharkh( ودِّرَاَســِة ، )jamin Christophe , 2015
Amy L. Gonzales, Jeffrey T. Han�( ودِّرَاَســِة ، ), 2012

 )Megan A. Moreno, et.al , 2011( ودِّرَاَسِة ، )cock , 2011
 Keith N.( ودِّرَاَســِة ، )Carlyne L. Kujath , 2011( ودِّرَاَســِة ،
 Thomas D. Ruder,( ودِّرَاَســِة ، )Hampton, et.al , 2011
 Sebastian Kerk F. Kee , 2009( ودِّرَاَســِة  ،  )et.al , 2011

.  »)Valenzuela, Namsu Park,
أن هنــاك 13 دِّرَاَســِة مــن أصــل )ن = 50( أي بنســبة )%26( نُفيــد أن مواقــع 	 

التَّواصــل االجتماعــي هلــا أتثــر ســليب علــي ســلوك الفــرد أاًي كان نوعيــة هــذا الســلوك، 
وتتمثــل هــذه الدِّرَاَســاُت يف » دِّرَاَســِة )رشــيد حســني علــي لغــي ، 2017( ، ودِّرَاَســِة 
)دغبوج وليد ، 2017( ، ودِّرَاَسِة )أمساء بنت فراج بن خليوي ، 2017( ، ودِّرَاَسِة 
 Joshua Ebere Chukwuere,( ودِّرَاَســِة ، )فــاداي اجلهــى ، 2017(
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Precious Chibuike Chukwuere , 2017( ، ودِّرَاَســِة )فــارس 
كاتــب، دنيــا عقــون ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )شــيماء عبــد العزيــز، هــدى حممــد ، 
2016( ، ودِّرَاَســِة )أمحــد عبــد الســام ، 2015( ، ودِّرَاَســِة )شــكرى عبــد احلميــد 
، 2014( ، ودِّرَاَســِة )Syed Shah Alam, et.al , 2014( ، ودِّرَاَســِة 
 Maria Kalpidou, Dan( ودِّرَاَســِة  ،  )2012  ، نومــار  نرميــان  )مــرمي 
 Amy Muise,( ودِّرَاَســِة ، )Costin, Jessica Morris , 2011

 . »)Emily Christofides, Serge Desmarais , 2009
أن هناك دِّرَاَسِة واحدة من أصل )ن = 50( أي بنسبة )%2( ُتشر إيل أن مواقع 	 

التَّواصــل االجتماعــي ليــس هلــا أتثــر علــي ســلوك الفــرد أاًي كان نوعيــة هــذا الســلوك، 
 Evangelia Kyriakopoulou,( دِّرَاَســِة   « يف  الدِّرَاَســِة  هــذه  وتتمثــل 

. « )Fotis Kitsios , 2017
أن هنــاك مخــس دِّرَاَســاُت مــن أصــل )ن = 50( أي بنســبة )%10( مل تذكــر أيــة 	 

نتيجــة عــن أتثــر مواقــع التَّواصــل االجتماعــي علــي ســلوك الفــرد أاًي كان نوعيــة هــذا 
الســلوك، وتتمثــل هــذه الدِّرَاَســاُت يف » دِّرَاَســِة )فهــد اخلريــف وأخــرون ، 2019( ، 
ودِّرَاَســِة )إهلــام فريــج العويضــي ، 2018( ، ودِّرَاَســِة )هالــة حجاجــى عبــد الرمحــن ، 
 )Tugberk Kaya, Huseyin Bicen , 2016( ودِّرَاَسِة ، )2016
، ودِّرَاَســِة )John N. Fotis , 2015( »، وفيمــا يلــي شــكل توضيحــي هلــذه 

النســب )ن = 50( :
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رَاَساُت الي مت  شكل رقم )4( يُوضح تصنيف قامت به الباحثة لنتائج الدِّ
حتليلها

أوجه التميز والقصور يف الدِّرَاَساُت الي مت حتليها :
أوالً : أوجه التميز يف الدِّرَاَساُت الي مت حتليها 

شــكلة وصياغــة 	 
ُ
أن هنــاك 24 دِّرَاَســِة مــن إمجــاىل العينــة قامــت إبســتيفاء عناصــر امل

األهــداف بشــكل مفصــل وواضــح وذلــك بنســبة )48%( .
اعتمــدت بعــض الدِّرَاَســاُت علــى فكــرة الدمــج بــني التســاؤالت واألهــداف – علــى 	 

اعتبــار أن التســاؤالت تنبثــق مــن األهــداف وجتيــب عليهــا حيــث اكتفــت بصياغــة أهــداف 
للدِّرَاَســِة فقــط دون التطــرق إىل تســاؤالت مفصلــة، وظهــر ذلــك ىف 6 دِّرَاَســاُت بنســبة 
)%12(، وقــد مشلــت » دِّرَاَســِة )موضــي بنــت شــليويح العنــزي ، 2017( ، ودِّرَاَســِة 
)هنــي الســيد أمحــد انصــر ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )أمســاء بنــت فــراج بــن خليــوي ، 
 Aindrila 2017( ، ودِّرَاَســِة )لبــي مســعود عبــد العظيــم ، 2016( ، ودِّرَاَســِة
)Biswas, Nikhil Ingle, Mousumi Roy , 2014( ، ودِّرَاَســِة 

.  »)Rita Njoroge , 2013(
أن هناك 36 دِّرَاَســِة قامت بذكر نوع وحجم العينة الي مت االعتماد عليها أي بنســبة 	 

. )72%(
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أن هناك 15 دِّرَاَسِة قامت بذكر ُمرر اختيارها للعينة، وذلك بنسبة )30%( .	 
أن هنــاك مخــس دِّرَاَســاُت مــن أصــل 36 دِّرَاَســِة أي بنســبة )%13,9( مل تعتمــد 	 

أي نظريــة إعاميــة أو علميــة يف إطارهــا النظــري وذكــرت ُمــرر لذلــك، وهــذه الدِّرَاَســاُت 
متثلــت يف » دِّرَاَســِة )John N. Fotis , 2015( وذلــك ألهنــا اعتمــدت علــي 
املنهــج الكيفــي ، ودِّرَاَســِة )شــكرى عبــد احلميــد ، 2014( حيــث أهنــا اعتمــدت علــي 
 Yizao Liu , Rigoberto A. Lopez( املنهــج االســتقرائي ، ودِّرَاَســِة
 Madhur( وذلــك ألهنــا اعتمــدت علــي املنهــج التجريــيب ، ودِّرَاَســِة ), 2013
Raj Jain, Palak Gupta, Nitika Anand , 2012( وذلــك 
 Thomas D. Ruder,( ودِّرَاَســِة  االستكشــايف،  املنهــج  اســتخدمت  ألهنــا 
et.al , 2011( حيــث أهنــا أعتمــدت علــي املنهــج الكيفــي بتطبيــق دِّرَاَســِة احلالــة« .

رَاَســاُت الــي اعتمــدت علــي نظريــة إعاميــة 	  أنــه فيمــا خيتــص بقيــاس ُمتغــرات الدِّ
أو علميــة يف إطارهــا النظــري والــي مت حتليهــا، فقــد وجــدت الباحثــة أن هنــاك أربعــة 
رَاَســاُت قــد اســتخدمت الفــروض لقيــاس ُمتغراهتــا أي بنســبة )%33,33(، وقــد  دِّ
متثلــوا يف » دِّرَاَســِة )فهــد اخلريــف وأخــرون ، 2019( ، ودِّرَاَســِة )أمســاء بنــت فــراج 
بــن خليــوي ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )لبــي مســعود عبــد العظيــم ، 2016( ، ودِّرَاَســِة 
رَاَســاُت الي اعتمدت  )شــيماء عبد العزيز، هدى حممد ، 2016( »، وأن عدد الدِّ
رَاَســاُت أي بنســبة )33,33%(،  علــي التســاؤالت لقيــاس ُمتغراهتــا بلغــت أربعــة دِّ
وقــد متثلــوا يف » دِّرَاَســِة )Saba Munir , 2018( ، ودِّرَاَســِة )موضــي بنــت 
شــليويح العنــزي ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )فــارس كاتــب، دنيــا عقــون ، 2016( ، 
الــي  رَاَســاُت  ودِّرَاَســِة )Rita Njoroge , 2013( »، وأخــرًا أن عــدد الدِّ
رَاَســاُت بنســبة )%33,33(، وقــد متثلــوا يف  اســتندت إيل الفرضيــات كانــت أربعــة دِّ
» دِّرَاَســِة )دغبــوج وليــد ، 2017( ، ودِّرَاَســِة  )أســيا شــكرب ، 2016( ، ودِّرَاَســِة 
Amy L. Gon�( ودِّرَاَســِة ، )2015  )حممــد مجيــل عبــد القــادر العضايلــة ،

zales, Jeffrey T. Hancock , 2011( »، وجند هنا أن إمجايل عدد 
رَاَســاُت الــي قــد اســتعانت بنظريــة أو أكثــر يف إطارهــا النظــري وقامــت بصياغــة  الدِّ

رَاَســِة . املُتغــرات ســواء مــن خــال الفــروض أو التســاؤالت أو الفرضيــات 12 دِّ
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رَاَساُت الي مت حتليها  اثنًيا : أوجه القصور يف الدِّ
شكلة البحثية وكيفية اإلستدالل عليها، وقد ظهر 	 

ُ
مل يكن هناك شرح واضح لطبيعة امل

ذلــك ىف عــدد مــن الدِّرَاَســاُت الــى مت تليلهــا بواقــع 18 دِّرَاَســِة أى بنســبة )%36(، وقــد 
مشلت » دِّرَاَســِة )بيان هشــام عيســي ايســني ، 2018( ، ودِّرَاَســِة )إهلام فريج العويضي 
، 2018( ، ودِّرَاَســِة )حممــد البخيــت يوســف عطــا املنــان ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )هنــي 
الســيد أمحــد انصــر ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )رشــيد حســني علــي لغــي ، 2017( ، 
ودِّرَاَســِة )موضي بنت شــليويح العنزي ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )فاداي اجلهى ، 2017( 
، ودِّرَاَســِة )Hilal Uysal , 2017( ، ودِّرَاَســِة )شــيماء عبــد العزيــز ، هــدى 
حممد ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )أســيا شــكرب ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )هالة حجاجى عبد 
الرمحن ، 2016( ، ودِّرَاَســِة )أســعد بن انصر بن ســعيد احلســني ، 2016( ، ودِّرَاَســِة 
)Tugberk Kaya, Huseyin Bicen , 2016( ، ودِّرَاَســِة )حممــد 
 )John N. Fotis , 2015( ودِّرَاَســِة ، )مجيــل عبــد القــادر العضايلــة ، 2015
 Syed Shah Alam,( ودِّرَاَســِة ، )ودِّرَاَســِة )شــكرى عبــد احلميــد ، 2014 ،

. »)Yousef Alsharkh , 2012( ودِّرَاَســِة ، )et.al , 2014
أن هنــاك دِّرَاَســُتان مل يكــن عاقــة بــني أهدافهــا وتســاؤالهتا، حيــث ســعت التســاؤالت 	 

لقيــاس نقــاط وأبعــاد أخــرى ليــس هلــا عاقــة أبهــداف الدِّرَاَســِة، وظهــر ذلــك ىف دراســتني 
وذلــك بنســبة )%4( مــن إمجــاىل عينــة البحــث ، وقــد مشلــت » دِّرَاَســِة )غــادة محــزة حممــد 

. »)Keith N. Hampton, et.al ,   2011( ودِّرَاَســِة ، )2014 ،
مــن النقــاط الــى تُثــر اإلهتمــام هــو قيــام عــدد مــن الدِّرَاَســاُت بعــدم صياغــة تســاؤالت أو 	 

أهداف لدراســتها على اإلطاق، وظهر ذلك ىف 3 دِّرَاَســاُت وذلك بنســبة )%6(، وقد 
مشلــت » دِّرَاَســِة )شــكرى عبــد احلميــد ، 2014( ، ودِّرَاَســِة )دغبــوج وليــد ، 2017( 

، ودِّرَاَســِة )تيســر حممــد علــي الصقــر، غــرام أمحــد توفيــق هنــداوي ، 2016« .
أن هناك دراستني مل تقم بذكر أو صياغة أهداف أو تساؤالت لدراستها وذلك بنسبة 	 

)%4( متثلت ىف دِّرَاَســِة )دغبوج وليد ، 2017( ، دِّرَاَســِة )تيســر حممد علي الصقر، 
غــرام أمحــد توفيــق هنــداوي ،   2016(« .

تُبــني أن هنــاك حنــو 13 دِّرَاَســِة مل تذكــر نــوع العينــة ولكــن ذكــرت حجمهــا الــى مت 	 
اإلعتمــاد عليهــا وذلــك بنســبة )26%( .

أفــادت نتائــج التحليــل أنــه يوجــد 35 دِّرَاَســِة مل هتتــم بذكــر ُمــرر اختيارهــا للعينــة، وذلــك 	 
بنسبة )70%( .

أن هنــاك دِّرَاَســِة وحيــدة مل تذكــر املنهــج املتبــع وذلــك بنســبة )%2( وهــى دِّرَاَســِة 	 
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. )Evangelia Kyriakopoulou, Fotis Kitsios , 2017(
أن هنــاك 31 دِّرَاَســِة مل تعتمــد أي نظريــة إعاميــة أو علميــة يف إطارهــا النظــري مــن 	 

أصــل 36 دِّرَاَســِة ومل تذكــر ُمــرر لذلــك أي بنســبة )86,1%( .
أن هناك 16 دِّرَاَسِة علي الرغم من أهنم مل يستعينوا أبية نظرية إعامية أو علمية يف 	 

إطارهــم النظــري ومل يذكــروا ُمــرر لذلــك إال أهنــم قامــوا بقيــاس ُمتغراهتــم ســواء مــن خــال 
رَاَســاُت قامــوا بصياغــة  الفرضيــات أو الفــروض أو التســاؤالت، فنجــد أن هنــاك 10 دِّ
رَاَســِة بنســبة )%62,5( مــن أصــل 16 دِّرَاَســِة أي )ن  فرضيــات لقيــاس ُمتغــرات الدِّ
= 16(، ومتثلت هذه الدِّرَاَســاُت يف » دِّرَاَســِة )بيان هشــام عيســي ايســني ، 2018( 
، ودِّرَاَســِة )ســارة هزيل، املهدى كفيف ، 2018( ، ودِّرَاَســِة )حممد البخيت يوســف 
 Evangelia Kyriakopoulou,( ودِّرَاَســِة   ،  )2017  ، املنــان  عطــا 
 Bhuvanesh Kumar( ودِّرَاَســِة   ،  )Fotis Kitsios , 2017
 Veronija( ودِّرَاَســِة   ،  )Sharma, Swarna Parma , 2017
Nolcheska , 2017( ، ودِّرَاَســِة )فــاداي اجلهــى ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )مــرمي 
Maria Kalpidou, Dan Cos�( ودِّرَاَســِة ، )2012  نرميــان نومــار ،
Amy Muise, Em�( ودِّرَاَسِة ، )tin, Jessica Morris , 2011

ily Christofides, Serge Desmarais , 2009( »، وأن هنــاك 
رَاَســِة قامتــا قامــوا بصياغــة فرضيــات  رَاَســُتان بنســبة )%12,5( مــن أصــل 16 دِّ دِّ
رَاَســِة أي )ن = 16(، ومتثلــت هــذه الدِّرَاَســاُت يف » دِّرَاَســِة )هنــي  لقيــاس ُمتغــرات الدِّ
الســيد أمحــد انصــر ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )أســعد بــن انصــر بــن ســعيد احلســني ، 
رَاَســاُت قامــوا بصياغــة التســاؤالت لقيــاس  2016( »، وأخــرًا جنــد أن هنــاك 4 دِّ
رَاَســِة بنســبة )%25( مــن أصــل 16 دِّرَاَســِة أي )ن = 16(، ومتثلــت  ُمتغــرات الدِّ
هــذه الدِّرَاَســاُت يف » دِّرَاَســِة )مضــاء فيصــل حممــد ، 2017( ، ودِّرَاَســِة )أمحــد عبــد 
 )Keith N. Hampton, et.al , 2011( ودِّرَاَسِة ، )السام ، 2015
 Sebastian Valenzuela, Namsu Park, Kerk( ، ودِّرَاَســِة 

. »)F. Kee , 2009
أن هنــاك دِّرَاَســُتان بنســبة )%40( مــن أصــل مخــس دِّرَاَســاُت أي )ن = 5( مل 	 

تعتمــد علــي أي نظريــة إعاميــة أو علميــة يف إطارهــا النظــري وقــد ذكــرت ُمــرر لذلــك، 
وعلــي الرغــم مــن ذلــك قامــوا بصياغــة فرضيــات لقيــاس ُمتغــرات الدِّرَاَســِة يف حــني أهنــا مل 
 Yizao Liu,( تســتند إيل أي إطــار نظــري، ومتثلــت هــذه الدِّرَاَســاُت يف » دِّرَاَســِة
 Madhur Raj( ودِّرَاَســِة   ،  )Rigoberto A. Lopez , 2013
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. »)Jain, Palak Gupta, Nitika Anand , 2012
أن هنــاك دِّرَاَســُتان بنســبة )%14,29( مــن أصــل 14 دِّرَاَســِة أي )ن = 14( 	 

اســتخدمت نظريــة أو أكثــر يف إطارهــا النظــري مل يقومــوا ابالســتفادة مــن هــذا اإلطــار 
النظــري أو قامــوا بتطبيقــه أو بقيــاس ُمتغراتــه يف الدِّرَاَســِة، وقــد متثلــت هــذه الدِّرَاَســاُت 
يف » دِّرَاَســِة )Jaffar Abbas, et.al , 2019( ، ودِّرَاَســِة )عليــاء احلســني 

حممــد ، 2015( » .

توصيات البحث :
وقــد توصلــت الباحثــة إيل جمموعــة مــن التوصيــات ليســتفيد مــن الباحثــني يف حبوثهــم 

جتمــع، وهــي كالتــايل :
ُ
القادمــة يف هــذا اجملــال وليســتفيد منهــا امل

ســتقبلية الــي ســتتحدث عــن دور مواقــع التَّواصــل 	 
ُ
أنــه ينبغــي علــي الدِّرَاَســاُت العربيــة امل

االجتماعــي يف دعــم وتكويــن ســلوك وشــخصية األفــراد أن تُناقــش نتائــج الدِّرَاَســِة وخاًصــا 
جتمــع الــذي حدثــت تكــون فيــه الدِّرَاَســِة حيــث 

ُ
نتائــج فروضهــا وتُفســرها يف الســياق امل

أن كل جُمتمــع لــه عاداتــه وتقاليــده ومنــط حياتــه الــذي يــؤدي إيل اختــاف النتائــج ولذلــك 
جيــب تفســر النتائــج يف ضمــن هــذا الســياق .

ســتقبلية تُركــز علــي أكثــر مــن جانــب يف الدِّرَاَســِة 	 
ُ
أنــه إذا كانــت الدِّرَاَســاُت العربيــة امل

أو تســتخدم أكثــر مــن منهــج أو أكثــر مــن أداة جلمــع بيــاانت الدِّرَاَســِة فيجــب أن تقــوم 
ختلفــة 

ُ
بربــط النتائــج اخلاصــة ابجلوانــب أو املناهــج أو البيــاانت الــي مجعتهــا األدوات امل

بعضهــم البعــض، فــا جيــب أن تُعــرض نتائــج كل جــاين أو كل منهــج أو كل أداة كجــزء 
ُمســتقل بذاتــه .

الــي 	  ســتقبلية 
ُ
امل العربيــة  الدِّرَاَســاُت  مــن  النوعيــة  هــذه  إجــراء  عنــد  الباحثــة  توصــي 

ســتتحدث عــن دور مواقــع التَّواصــل االجتماعــي يف دعــم وتكويــن ســلوك األفــراد أن 
ُيشــارك هبــا أكثــر مــن ابحــث فمعظــم الدِّرَاَســاُت العربيــة الــي مت تليلهــا كانــت إنتــاج 
فــردي، فحــني أن العمــل اجلماعــي يُعطــي نتائــج أفضــل لوجــود أكثــر مــن وجهــة نظــر .

تفعيــل دور األســرة يف الرقابــة علــى األبنــاء يف حــاالت امتــاك اهلواتــف النقالــة خاصــة 	 
طــاب املــدارس، وتوجيههــم الوجهــة الصحيحــة أثنــاء اســتهاك واســتقبال مــا تُنتجــه هــذه 

الوســائل .
نشــر الوعــي لــدى الشــباب بضــرورة االســتفادة مــن املواقــع التفاعليــة بشــكل إجيــايب 	 

وتوجيههــا مبــا خيــدم اجملتمــع ويعــني علــى نشــر ثقافتــه عــن طريــق احملاضــرات واملنشــورات 
وكذلــك عــن طريــق وســائل اإلعــام نفســها .
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الرايضيــة وإقامــة 	  املركبــات  مثــل  النفــس  للرتفيــه عــن  للشــباب  توفــر جمــاالت أكــر 
املســابقات الثقافيــة إلخراجــه مــن العزلــة االفرتاضيــة الــي ختلقهــا الشــبكات االجتماعيــة .

وضــع برامــج تكويــن ُمتكاملــة تــدرس ىف املؤسســات الرتبويــة هتــدف إىل تربيــة النشــىء 	 
املتنــوع  االســتغال  مــن  ومُتكنــه  احلديثــة  اإلعــام  تقنيــات  مــع  املســئول  التعامــل  علــى 

تقبــل الســلى .
ُ
اإلعامــى أبســلوب الناقــد ال امل

عنــد 	  واالجتماعــي  الشــخصى  التوافــق  ملشــكات  وعاجيــة  وقائيــة  برامــج  وضــع 
. االجتماعــي  التَّواصــل  ملواقــع  ســتخدمني 

ُ
امل الشــباب 

حماولــة وضــع قوانــني ملراقبــة مضامــني الشــبكات االجتماعيــة وإقامــة مراكــز ُمتخصصــة 	 
يف هــذا اجملــال حلمايــة الشــباب واجملتمــع .

إعــداد وتقــدمي برامــج تربويــة هادفــة علــى شاشــات الفضائيــات وعــر املواقــع االلكرتونية 	 
لتزويــد أوليــاء األمــور مبضامــني الثقافــة االلكرتونيــة وقواعــد االســتخدام األمثــل لشــبكات 

التَّواصــل االجتماعــي .



489

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

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

رَاَسِة : مراجع الدِّ

1. Jaffar Abbas, et.al, The Impact of Social Media on 
Learning Behavior for Sustainable Education : Evidence 
of Students from Selected Universities in Pakistan, Sus-
tainability, Vol. 11, No. 6, 2019, pp. 1 – 23 .

2. سارة هزيل، املهدى كفيف، أثر مواقع التَّواصل االجتماعي على السلوك الشرائى 
للمســتهلك دِّرَاَســِة حالــة موقــع جوميــا اجلزائــر للتســوق، رســالة ماجســتر غــر منشــورة 
)اجلزائــر : املركــز اجلامعــي بلحــاج بوشــعيب لعــني متوشــنت ، معهــد العلــوم اإلقتصاديــة 

والعلــوم التجاريــة ، قســم علــوم التســير ، 2018( .
3. إهلــام فريــج العويضــي، أثــر اإلعــاانت يف مواقــع التَّواصــل االجتماعــي علــي تعزيــز 
الســلوك االســتهاكي لــدي طالبــات اجلامعــة، جملــة القــراءة واملعرفــة، العــدد 205 
 ، واملعرفــة  للقــراءة  املصريــة  اجلمعيــة   ، الرتبيــة  ، كليــة  مشــس  عــني  جامعــة   : )القاهــرة 

. 38  – 16 2018( ص 
4. بيــان هشــام عيســي ايســني، الرتويــج ابســتخدام الشــبكات االجتماعيــة وأثــره علــي 
ســتهلك الشــرائي يف حُمافظــة اخلليــل – دِّرَاَســِة قطــاع ُمســتحضرات التجميــل 

ُ
ســلوك امل

»الكوزمتكــس«، رســالة ماجســتر غــر منشــورة )فلســطني : جامعــة القــدس ، عمــادة 
الدِّرَاَســاُت العليــا ، 2018( .

5. Saba Munir, Social Media and Shaping Voting Be-
havior of Youth : The Scottish Referendum 2014 Case, 
The Journal of Social Media in Society, Vol. 7, No. 1, 
2018, pp. 253 – 279 .

6. مضــاء فيصــل حممــد، أثــر اســتخدام مواقــع التَّواصــل االجتماعــي علــى الســلوك 
الشــرائي من خال الكلمة املنطوقة اإللكرتونية، رســالة ماجســتر غر منشــورة )األردن 
: عمان ، جامعة الشــرق األوســط ، كلية األعمال ، قســم إدارة األعمال ، 2017( .

7 . حممد البخيت يوسف عطا املنان، أثر شبكات التَّواصل االجتماعي علي سلوك 
ســُنفيدين مــن 

ُ
ســُنفيدين حنــو التعامــل مــع املعرفــة : دِّرَاَســِة اســتطاعية آلراء امل

ُ
واجتاهــات امل

مكتبــات جامعــة اجلزيــرة – الســودان، حبــث ُمقــدم يف املؤمتــر الثامــن والعشــرون بعنــوان 
شــبكات التَّواصــل االجتماعــي وأتثراهتــا يف مؤسســات املعلومــات يف الوطــن العــريب 

)القاهــرة : االتــاد العــريب للمكتبــات واملعلومــات ، 2017( ص 1 – 23 .



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

املجلة العربية لبحو
490 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

8 . رشــيد حســني علــي لغــيب، شــبكات التَّواصــل االجتماعــي وعاقتهــا ابلســلوك 
العــدواين لــدي طــاب املرحلــة الثانويــة يف حُمافظــة العارضــة مبنطقــة جــازان، جملــة دراســات 
عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس، العــدد 88 )بنهــا : رابطــة الرتبويــني العــرب ، 2017(  

ص 271 – 291 .
 9 . موضــي بنــت شــليويح العنــزي، دور شــبكات التَّواصــل االجتماعــي يف الســلوك 
االســتهاكي لــدي األســرة يف مدينــة الــرايض، جملــة شــؤون اجتماعيــة، العــدد 136، 
تحــدة : الشــارقة ، مجعيــة االجتماعيــني يف الشــارقة ، 

ُ
جلــد 34 )االمــارت العربيــة امل

ُ
امل

2017( ص 145 – 193 .
 10. دغبوج وليد، استخدام مواقع التَّواصل االجتماعي وعاقتها ابلسلوك االحنرايف 
جلــد 1 

ُ
لــدي الطالــب اجلامعــي، جملــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، العــدد 5، امل
)فلســطني : غــزة ، املركــز القومــي للبحــوث بغــزة ، 2017( ص 74 – 85 .

رتبطــة ابســتخدام مواقــع 
ُ
11. أمســاء بنــت فــراج بــن خليــوي، االضطــراابت النفســية امل

التَّواصــل االجتماعــي لــدي طلبــة اجلامعــة، جملــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات الرتبويــة 
جلــد 25 )فلســطني : غــزة ، اجلامعــة اإلســامية ، 2017( 

ُ
والنفســية، العــدد 4، امل

ص 61 – 101 .
12.  Joshua Ebere Chukwuere, Precious Chibuike 

Chukwuere, The impact of social media on social life-
style : A case study of university female students, Gen-
der & Behaviour, Available At : https://www.research-
gate.net/publication/323014365 accessed on 14/9/2019 .

13. Evangelia Kyriakopoulou, Fotis Kitsios, The influ-
ence of social media on consumers’ behavior, Proceed-
ings of 6th International Symposium and 28th National 
Conference on Operational Research (Greece : Thessa-
loniki , 2017) pp. 62 – 66 .

14.  Bhuvanesh Kumar Sharma, Swarna Parma, Im-
pact of Social Media on Voter’s Behaviour-a Descrip-
tive Study of Gwalior, Madhya Pradesh, International 
journal of research in computer science and Manage-
ment, Vol. 1, No. 4, 2017, pp. 5 – 8 .



491

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

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

15. Veronija Nolcheska, The Influence of Social Net-
works on Consumer Behavior, Balkan and Near East-
ern Journal of Social Sciences : Balkan ve Yakın Doğu 
Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 3, No. 4, 2017, pp. 75 – 87 .

16. Hilal Uysal, The Relationship Between the Health 
Behaviours and Social Networks Usage Status of Istan-
bul University Students, International Journal of Car-
ing Sciences, Vol. 10, Issue 1, 2017, pp. 553 – 567 .

التَّواصــل االجتماعــي علــى  أثــر اســتخدام مواقــع  17. فــارس كاتــب، دنيــا عقــون، 
ســلوك الشــباب اجلزائــرى، رســاله ماجســتر غــر منشــورة )اجلزائــر : جامعــة العــريب بــن 
مهيــدي - أم البواقــي ، كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ، قســم العلــوم اإلنســانية ،   

.  )2016
18. شــيماء عبــد العزيــز، هــدى حممــد، أثــر اســتخدام وســائل التَّواصــل االجتماعــي 
رَاَســاُت اإلنســانية،  احلديثة على ســلوكيات وقيم الشــباب اجلامعي الريفى، جملة كلية الدِّ
العــدد 18 )القاهــرة : جامعــة األزهــر ، كليــة الدِّرَاَســاُت اإلنســانية ، قســم علــم االجتمــاع 

، 2016( ص 120 - 188 .
19. أســعد بــن انصــر بــن ســعيد احلســني، أثــر وســائل التَّواصــل االجتماعــي علــي 
ســلوكيات وقيــم الشــباب مــن منظــور الرتبيــة اإلســامية، جملــة الرتبيــة، العــدد 169، 
جلــد 3 )القاهــرة : جامعــة األزهــر ، كليــة الرتبيــة ، 2016( ص 324 – 358 .

ُ
امل

20. لبــي مســعود عبــد العظيــم، مواقــع التَّواصــل االجتماعــي ودورهــا يف دعــم الســلوك 
الشــرائي للجمهــور املصــري : دِّرَاَســِة ميدانيــة، جملــة حبــوث العاقــات العامــة الشــرق 
األوســط، العــدد 13 )القاهــرة : اجلمعيــة املصريــة للعاقــات العامــة ، 2016( ص 

. 255 – 209
21. Tugberk Kaya, Huseyin Bicen, The effects of so-

cial media on students’ behaviors; Facebook as a case 
study, Computers in Human Behavior, Vol. 59, 2016, 
pp. 374 – 379 .

22.  John N. Foti, The Use of Social Media and Its Im-
pacts on Consumer Behaviour : The Context of Holiday 
Travel, BHD (South England : Bournemouth Universi-
ty , 2015) .



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

املجلة العربية لبحو
492 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

23. Melika Ben M’barek, Nabil Jeddi, Mohamed Ali 
Achouri, Impact of Social Media on The Behavior of Tu-
nisian Voters : 2014 Election, British Journal of Market-
ing Studies, Vol. 3, No. 4, 2015, pp. 32 – 44 .

24. N. Gir, S. Benjamin Christophe, Impact of Face-
book on the Buying Behaviour of Students, Internation-
al Journal of Advance Research in Computer Science 
and Management Studies, Vol. 3, Issue 11, 2015, pp. 
86 – 92 .

25 . حممد مجيل عبد القادر العضايلة، دور شــبكات التَّواصل االجتماعي يف التأثر 
علــي القــرار الشــرائي للُمســتهلك عــر اإلنرتنــت : دِّرَاَســِة تليليــة يف جامعــة القصيــم – 
اململكــة العربيــة الســعودية، اجمللــة األردنيــة يف إدارة األعمــال، العــدد 1، اجمللــد 11 
)األردن : اجلامعــة األردنيــة ، عمــادة البحــث العلمــي ، 2015( ص 153 – 170 .

26.  عليــاء احلســني حممــد، دور وســائل التَّواصــل االجتماعــي علــى وعــي الشــباب يف 
شــاركة السياســية : دِّرَاَســِة ميدانيــة يف األنثروبولوجيــا االجتماعيــة، جملــة مركــز اخلدمــة 

ُ
امل

لاستشــارات البحثيــة، العــدد 50 )مصــر : جامعــة املنوفيــة ، كليــة األداب ، 2015( 
ص 237- 312.

27. Syed Shah Alam, et.al, Negative and positive im-
pact of internet addiction on young adults : Empirical 
study in Malaysia, Intangible Capital journal, Vol. 3, 
No. 10, 2014, pp. 619 – 638 .

28.  Aindrila Biswas, Nikhil Ingle, Mousumi Roy, In-
fluence of Social Media on Voting Behavior, Journal of 
Power, Politics & Governance, Vol. 2, No. 2, 2014, pp. 
127 – 155 .

29. Rita Njoroge, Impacts of social media among the 
youth on behavior change :  A Case study of university 
students in selected  universities in Nairobi, Kenya, MA 
(Nairobi : University of Nairobi , 2013) .

30. Yizao Liu, Rigoberto A. Lopez, The Impact of So-
cial Media on Consumer Demand : The Case of Carbon-
ated Soft Drink Market, Selected Paper prepared for 



493

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

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

presentation at the Agricultural & Applied Economics 
Association’s 2013 AAEA & CAES Joint Annual Meet-
ing (USA, Washington, 2013) pp. 1 – 7 .

31.  Madhur Raj Jain, Palak Gupta, Nitika Anand, im-
pact of social networking sites in the changing mindest 
of youth on social issues a study of –delhi-ncr youth, 
Journal of Arts, Science & Commerce, Vol. 3, No. 2, 
2012, pp. 36 – 43 .

 32.  Thomas D. Ruder, et.al, Suicide Announcement 
on Facebook, Hogrefe Publishing, Vol. 32, No .5, 2011, 
pp. 280 – 282 .

33.  Amy L. Gonzales, Jeffrey T. Hancock, Mirror on 
my Facebook Wall Effects of Exposure to Facebook on 
Self-Esteem, cyber psychology, behavior & Social Net-
working, Vol. 14, No. 2, 2011, pp. 79 – 83 .

34. Maria Kalpidou, Dan Costin, Jessica Morris, The 
Relationship Between Facebook and the Well-Being of 
Undergraduate College Students, cyber psychology, 
behavior & Social Networking, Vol. 14, No. 4, 2011, 
pp. 183 – 189 .

35. Megan A. Moreno, et.al, feeling bad on facebook 
depression disclosures by college students on a social 
networking site, depression and anxiety, Vol. 28, 2011, 
pp. 447 – 455 .

36. Sebastian Valenzuela, Namsu Park, Kerk F. Kee, Is 
There Social Capital in a Social Network Site? Facebook 
Use and College Students Life Satisfaction, Trust, and 
Participation, Journal of Computer-Mediated Com-
munication, Vol. 14, 2009, pp. 875 – 901 .

علــى  االجتماعــي  التَّواصــل  وســائل  اســتخدام  آاثر  وأخــرون،  اخلريــف  37. فهــد 
العاقــات األســرية للشــباب ابملنطقــة الشــرقية، جملــة واعــى )اململكــة العربيــة الســعودية : 
الرايض ، مؤسســة ســليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخلرية ، 2019( ص 6 – 85 .



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

املجلة العربية لبحو
494 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

38. فــاداي اجلهــى، أثــر اســتخدام مواقــع التَّواصــل االجتماعــي علــى التوافــق الشــخصي 
واالجتماعــي عنــد الشــباب، جملــة جامعــة البعــث للعلــوم االنســانية، العــدد 66، اجمللــد 

39 )ســوراي : محــص ، جامعــة البعــث ، 2017( ص 105 - 136 .
39. أســيا شــكرب، أثــر شــبكات التَّواصــل االجتماعــي ىف تغيــر أمنــاط العاقــات 
اإلســام  ىف  االجتماعــي  التَّواصــل  شــبكات  اســتخدام  ضوابــط  مؤمتــر  األســرية، 
)اململكــة العربيــة الســعودية : الــرايض ، اجلامعــة اإلســامية ابملدينــة املنــورة ، 2016( 

ص 79 – 130 .
40.  هالــة حجاجــى عبــد الرمحــن، التنشــئة األســرية للمراهقــني ىف ضــوء أتثــر مواقــع 
التَّواصــل االجتماعــي، جملــة دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس، العــدد 75 )مصــر 

: بنهــا ، رابطــة الرتبويــني العــرب ، 2016( ص 517 – 538 .
41 . شــكرى عبــد احلميــد، أثــر وســائل التَّواصــل احلديثــة علــى العاقــات االجتماعيــة 
واألســرية، املؤمتــر العلمــى الــدوىل الســنوى الرابــع »وســائل التَّواصــل االجتماعــي 
واثرهــا علــى اجملتمــع« )فلســطني : انبلــس ، جامعــة النجــاح الوطنيــة ، كليــة الشــريعة ، 

2014( ص 11 – 30 .
42. مــرمي نرميــان نومــار، اســتخدام مواقــع الشــبكات االجتماعيــة وأتثــره يف العاقــات 
االجتماعيــة دِّرَاَســِة عينــة مــن مســتخدمي موقــع الفايســبوك يف اجلزائــر، رســالة ماجســتر 
غــر منشــورة )اجلزائــر : جامعــة احلــاج خلضــر – ابتنــة ، قســم العلــوم االنســانية ، شــعبة 

علــوم اإلعــام واالتصــال ، 2012( .
43. Carlyne L. Kujath, Facebook and MySpace : Com-

plement or Substitute For Face-to-Face Interaction ?, cy-
ber psychology, behavior & Social Networking, Vol. 
14, No. 2, 2011, pp. 75 – 78 .

44. Keith N. Hampton, et.al, Social networking sites 
and our lives, Pew Research Center’s Internet & Amer-
ican Life (USA : Washington , 2011) pp. 2 – 85 .

45. Amy Muise, Emily Christofides, Serge Desmarais, 
More Information than You Ever Wanted : Does Face-
book Bring Out the Green-Eyed Monster of Jealousy?, 
cyber psychology, behavior & Social Networking, 
Vol. 12, No. 7, 2009, pp. 441 – 444 .



495

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

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

46. هنــي الســيد أمحــد انصــر، اجتاهــات اجلمهــور الســعودي حنــو إعــاانت مواقــع 
لبحــوث اإلعــام  العربيــة  اجمللــة  الشــرائي،  التَّواصــل االجتماعــي وعاقتهــا ابلســلوك 
واالتصــال، العــدد 17 )القاهــرة : جامعــة األهــرام الكنديــة ، 2017( ص 180 – 

.  201
47. تيســر حممــد علــي الصقــر، غــرام أمحــد توفيــق هنــداوي، واقــع اســتخدام مواقــع 
راهقــني وأثرهــا يف ســلوكهم مــن وجهــة 

ُ
التَّواصــل االجتماعــي مــن وجهــة نظــر الطلبــة امل

رَاَســاُت – سلســلة العلــوم اإلنســانية  نظــر أوليــا األمــور، جملــة مؤتــة للبحــوث والدِّ
جلــد 31 )األردن : جامعــة مؤتــة ، عمــادة البحــث العلمــي 

ُ
واالجتماعيــة، العــدد 2، امل

، 2016( ص 41 – 76 .
48. أمحــد عبــد الســام، دور مواقــع التَّواصــل االجتماعــي يف ارتفــاع معــدالت الســلوك 
اجلرمــي مــن وجهــة نظــر طلبــة جامعــة البلقــاء التطبيقيــة يف اململكــة األردنيــة اهلامشيــة، جملــة 
كليــة الرتبيــة، العــدد 60 )مصــر : جامعــة طنطــا ، كليــة الرتبيــة ، 2015( ص 283 

. 320 –
49 غــادة محــزة حممــد، الــدور الرتبــوي ملواقــع التَّواصــل االجتماعــي يف إحــداث التغــر 
االجتماعــي مــن وجهــة نظــر طــاب جامعــة امللــك خالــد، جملــة الرتبيــة، العــدد 157، 

اجمللــد األول )مصــر : جامعــة األزهــر ، كليــة الرتبيــة ، 2014( ص 11 – 67 .
50. Yousef Alsharkh, The Social Media Effect on the 

Families of the Saudi Society from the Perspective of 
the Youth, MA (USA : Arizona university , 2012).


