2069

اجمللد ()61

العدد ( )16

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

التأثيرات التربوية و النفسية لمواقع التواصل االجتماعي على
المجتمع العراقي(بحث نظري)
أ.م.د.سفيان صائب املعاضيدي/جامعة بغداد  /مركز البحوث الرتبوية و النفشية
ممخص البحث :
لقد أصبحت مواقع التواصؿ االجتماعي تمثؿ واقعا حقيقيا يعيشو أغمب الشباب و كبار العمر في الوقت الحاضر  ،و لما تمثمو ىذه
المواقع مف تأثير نفسي و تربوي جاءت فكرة البحث الحالي .
و اذ أف المجتمع العراقي دخؿ في ىذه المواقع متأخ ار بعض الشيء عف أقرانو مف العالـ  ،فقد حصمت العديد مف المشكالت التي
يجب الوقوؼ عندىا و معرفة تأثيرىا عمى ىذا المجتمع  .فمف ىنا برزت مشكمة البحث الحالي و الحاجة اليو .
ىدؼ البحث معرفة التأثيرات التربوية و النفسية بجوانبيا االيجابية و السمبية عند استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ،و قد قاـ
الباحث بعرض عدة أسئمة عمى ( 032شخصا) مف مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي بانواعيا المختمفة  ،و قاـ بتحميؿ نتائج
بحثو و حصؿ عمى عدد مف النتائج بما يثري بحثو  ،و قد خمص البحث الى عدد مف التوصيات و المقترحات كاف أىميا اآلتي :
تقنيف استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي .مراقبة االىؿ لممواقع المستخدمة مف قبؿ األبناء و بطريقة ال تشعرىـ أنيـ مراقبوف.تخصيص ساعة مف الوقت لتنبيو األبناء بأىمية الحياة االجتماعية الواقعية و عدـ االستمرار بالتواجد عمى مواقع التواصؿاالجتماعي بصورة دائمة .
تنبيو األبناء ضرورة اختيار األصدقاء ممف يتمتعوف بسمعة جيدة و أف يكوف الشاب و الشابة واعيا الختيار األصدقاء ممف يقصيوقتو معيـ.
تخصيص شيء مف الوقت أسبوعيا لمقاء عائمي خارج البيت أو في زيارة لألقارب حتى يتواصؿ األبناء مع العائمة الصغيرة و مععائمتيـ األكبر  ،و مف ثـ تغيير األجواء مف مواقع التواصؿ اإللكترونية الى المواقع االجتماعية الحقيقية.
اجراء دراسة مشابية تشمؿ الجامعات العراقية  ،و ىي في تفكير الباحث لمسنوات المقبمة اف شاء اهلل.اعداد برامج تمفزيونية تنبو الشباب الى مخاطر االدماف عمى االنترنيت النفسية و التربوية.اعداد بوسترات تقويمية سنوية تنبو الطمبة في المدارس و الجامعات الى الكثير مف المخاطر و منيا مخاطر االستخداـ غيرالصحيح لإلنترنيت.
 اعداد منيج دراسي أخالقي تربوي ال يكوف اليدؼ منو االمتحاف و ال يدخؿ ضمف االمتحانات و الدرجات التقويمية في المدارس والجامعات  ،بقدر ما ييدؼ الى بناء القيـ النفسية و التربوية السميمة وفقا لعادات و تقاليد العراؽ العريقة.

الكممات المفتاحية  :التأثيرات  ،التربوية  ،النفسية  ،مواقع التواصؿ االجتماعي
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The Educational and Psychological Effects of Social Networking websites on
Iraqi Society Assistant Professor
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Dr.Sufian Saeb Al_Maddidi
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Research Summary:
The aim of the research is to identify the educational and psychological effects
of the positive and negative aspects of using social networking websites. The
researcher administered a number of questions to (250) users of different types
of social networking websites. He analyzed his research results and obtained a
number of results. The research has reached a number of recommendations and
suggestion: Regulating the use of social media. Monitoring the parents of the
sites used by children in a way that they do not feel they are observers. It is
necessary to devote an hour daily to show the importance of real social life for
children other than using social media. It is necessary to show the importance
of choosing friends who have a good reputation. It is necessary to assign a
little time each week to meet family outside the house or visit relatives that help
children to communicate with other changing the electronic communication to
the real social media. It is necessary to show television programs to alert young
people to the dangers of addiction to the psychological and educational
internet. It is necessary to prepare annual calendar posters that alert students in
schools and universities to the type of risks, including the risks of incorrect use
of the Internet. It is necessary to prepare an educational curriculum that is not
intended for the exam and does not fall within the exams and grades in the
schools and universities, as much as it aims to build psychological and
educational values according to the customs and traditions of ancient Iraq.
Keywords: effects, educational, psychological, social networking sites
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مشكمة البحث و أىميتو :
تعد مواقع التواصؿ االجتماعي احدى أىـ المفاصؿ الرئيسة في حياة المجتمعات العالمية حاليا ،اذ انيا أصبحت
مصد ار لنشر األخبار و التواصؿ االنساني و نشر النشاطات الثقافية و العممية فضال عف تالقح االفكار في سبيؿ
الوصوؿ الى تفاىـ مشترؾ بيف الشعوب عامة و بيف أبناء الوطف الواحد خاصة و بيف المجتمعات بشكؿ عاـ .
ففي موقع (  ) Face Bookعمى سبيؿ المثاؿ نجد المالييف مف دوؿ العالـ المختمفة تناقش أفكا ار بكافة
مجاالت المغرفة السياسية و العممية و االجتماعية و الفكاىية الساخرة و االطعمة و الطب و عمـ النفس و
المغات و الفنوف  ....الخ  ،و كذا نرى (  ) Twitterبما يحويو مف افراد و جماعات  ..بؿ تعدى ذلؾ الى قياـ
المؤسسات العممية و االدارية و التربوية و الفنية في البمداف الى نشر نشاطاتيا و أىدافيا و كؿ ما يتعمؽ بيا.
)(Karbiniski.2010.P189
و بذلؾ أصبحت الغالبية العظمى مف البشر تستخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي بشكؿ منتظـ (بعضيا أو كميا)،
ٍّ
ولكؿ منيـ " شخصية افتراضية" يحددىا أسموب استخدامو ليذه الوسائؿ ،فيناؾ مف يحافظ عمى حضوره أكبر
قدر ممكف مف الوقت ،مقابؿ مف يحدد أوقات معينة ليدخؿ إلى فيس بوؾ أو تويتر)Wilde.2016.p35(.
وصؿ االمر باألفراد أف ىناؾ مف يقوـ بمشاركة أدؽ تفاصيؿ حياتو مع اآلخريف مقابؿ مف ال يرغب إال بمشاركة
أشياء عامة ،والكثير مف الصفات التي تحدد الشخصية االفتراضية لمستخدمي وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،مف
ىنا يبرز السؤاؿ الميـ حوؿ تأثير تمؾ الوسائؿ عمى جوانب حياة األفراد  ..و تأثيرىا في التربية  ..و تأثيرىا في
الجوانب االنسانية االجتماعية  ،و السؤاؿ األىـ لمعرفة مشكمة البحث و أىميتو  :ىؿ لوسائؿ التواصؿ
االجتماعي تأثيرات نفسية و تربوية عمى مجتمعنا ؟ و ىؿ تمتد تمؾ التأثيرات التربوية و النفسية لتؤثر عمى
العائمة العراق ية ؟ مع كيفية ايجاد السبؿ الكفيمة لحموؿ مؤثرة في استخداـ المواقع االجتماعية بشكؿ نافع ال يؤثر
بشكؿ سمبي عمى السموؾ.
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أىداؼ البحث :
ييدؼ البحث الحالي معرفة التأثيرات التربوية و النفسية بجوانبيا االيجابية و السمبية عند استخداـ مواقع
التواصؿ االجتماعي  .و محاولة ايجاد الحموؿ المناسبة لتخفيؼ التأثيرات السمبية .

تحديد المصطمحات :
(التأثيرات ):
(دافيدوؼ ) 0762كؿ ما يؤثر في سموؾ الفرد و يغير بطبيعة السموؾ ( .دافيدوؼ،0761،ص)547
( عدس ) 0202أثر يتركو محدد لسموؾ ما عمى الفرد و يغير جزءا مف سموكو ( .عدس ،0202،ص)022-021

(التربوية)  ( :عاقؿ  )0763ما تتأثر بو تربية األبويف مف عوامؿ خارجية (.عاقؿ ،0763 ،ص)56
(حسيف  )0204المتغيرات التي يحدثيا تربية الوالديف و مراكز التربية مثؿ المدرسة و اماكف العبادة و وسائؿ
االعالـ  ،في سموؾ الفرد( .حسيف ،0204،ص )024
(النفسية) ( :زىراف  )0766كؿ ما يتأثر بو الفرد مف الناحية السموكية ( .زىراف ،0766،ص)015
(ىايدي  ) 0203تأثر السموؾ بما يتعرض لو الفرد مف مثيرات بيئية )Hidey.2015.P335 (.

(مواقع التواصؿ االجتماعي) :
يعرفيا الباحث  :كؿ المواقع االلكترونية التي يتواصؿ االفراد بيا فيما بينيـ بعالقات صداقة و عالقات اجتماعية
عمى مستوى العالـ  ..و تتعدد نوعياتيا بدء" مف البرامج البسيطة التي بدأت في بدايات القرف العشريف وصوال
الى المواقع الحالية التي بمغ عدد متابعييا الى مئات المالييف عمى مستوى العالـ .
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المبحث الثاني :
أطر نظرية و دراسات سابقة :
تعد وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف أساسيات الحياة حاليا ،ليذا أصبحت تشغؿ كؿ حياة األفراد  ،لذا أصبح مف
الواجب و البدييي أف ترشيد استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعية سيكوف في طميعة اإلرشادات التي مف شأنيا
أف تخفؼ اآلثار السمبية لوسائؿ التواصؿ االجتماعي .و ىذا ما يؤكده عدد مف العمماء و المفكريف  .ال يكفي
فقط أف نقوـ بتحديد ساعات استخداـ وسائؿ التواصؿ  ،بؿ يجب أف تكوف المدة قميمة (أقؿ مف 42دقيقة
يومياً) كما يجب أف تكوف مرات الدخوؿ مضبوطة ،ويفضؿ أف نقوـ بتعطيؿ اإلشعارات عمى اليواتؼ النقالة
لنتمكف مف ضبط األمور أكثر(.العيسوي،0200،ص)032
ربما لف نتمكف مف تحديد عدد المنصات التي يعد استخداميا آمناً في واقت واحد ،لكف ال بد مف اإلشارة مجدداً
أف تعدد المنصات يضاعؼ احتماالت التعرض لالكتئاب.
يرى (جودرد  ) Judardاف المجوء لمواقع التواصؿ االجتماعي لتخفيؼ الضغط النفسي أو تحقيؽ الشعور
باالنتماء؛ فيبدو َّأنكـ تقصدوف المكاف الخاطئ ،ال بد مف إعادة تقييـ تأثير ىذه الوسائؿ عمى حياتكـ .و عميكـ
االقتراب أكثر مف أشخاص تعرفوىـ واقعياً وتعرفوا تفاصيؿ أكثر عف حياتيـ سيكوف أكثر صحية مف التعامؿ مع
أشخاص افتراضييف بالمطمؽ ،ىذا ال يعني التخمص مف األصدقاء الذيف ال نعرفيـ شخصياً ،ولكف وضع كؿ
صديؽ في مكانو الصحيح(Judard.2012.P47).
و مف البدييي أنو ال بد لألبويف أف يفرضوا رقابة عمى استخداـ أطفاليـ لتمؾ المواقع مف حيث النوعية والمدة
والطريقة ،وال بد مف توعيتيـ بطبيعة ىذه المواقع "االفتراضية" و أخطارىا المحتممة.
مف ىنا يرى ( ىنريؾ  ) Henrickأننا ال نممؾ الرجوع إلى الوراء خطوة ،فما قدمتو التقنيات الحديثة مف
تسييالت أصبح أم ارً ال يمكف االستغناء عنو ببساطة َّإال تحت ظروؼ قاىرة ،لكف الوعي بآثار ىذه التقنيات ىو
ما يعينا أوالً وأخي ارً ،لذلؾ ال بد مف إعادة التفكير في مدى وطريقة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي خاصة
مف قبؿ األطفاؿ المراىقيف(Henrick.2017.P325) .
اف التطور التكنولوجي في التسعينات مف القرف الماضي ادى لحدوث طفرة عمى كافة المستويات العممية ،
وانطالؽ ثورة عممية في كافة وسائؿ االتصاؿ  ,اذ بدأت شبكة اإلنترنت في أرجاء العالـ في ربط العالـ كمو  ،و
ىذا جعؿ العالـ اشبو بالقرية ,فأصبحت المجتمعات أكثر انفتاحا عمى بعضيا البعض و صار مف السيؿ التعارؼ
وتبادؿ اآلراء واألفكار والخبرات ,وتعد الشبكة الدولية لممعمومات اآلف أفضؿ وسيمة اتصاؿ بيف األفراد
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والجماعات ,ومع تعدد المواقع اإللكترونية والمدونات وشبكات المحادثة صار االتصاؿ شكال آخر ،كما برزت
أنواع أخرى أكبر تأثي ار  ,حيث يؤثر أصحاب المواقع عمى المستخدميف ويؤثر المستخدميف عمى بعضيـ البعض.
(حجازي ،0225،ص)65
"تعػػد مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عبػػارة عػػف مواقػػع اجتماعيػػة إلكترونيػػة عمػػى اإلنترنػػت تتػػيح لمسػػتخدمييا إنشػػاء
مدونات اإللكترونية  ،واجراء المحادثات  ،وارساؿ الرسائؿ ,كما تتيح
مشاركة الصور ومقػاطع الفيػديو والممفػات ,وتيسػر لممسػتخدميف نشػر ممفػات  ،والكتابػة حػوؿ موضػوعات محػددة
مػػف الممكػػف أف تػػدخؿ ضػػمف دائػػرة اىتمػػاـ مشػػتركيف آخػػريف  ،وتمكػػنيـ مػػف التعميػػؽ عمػػى تمػػؾ المواضػػيع وابػػداء
آرائيـ فييا "(.العبد،0204،ص)52
حسب االحصاءات فاف عدد مرتادي تمؾ المواقع يزداد بطريقة مطردة في كؿ ثانية فعمى سبيؿ المثاؿ موقع فيس
بوؾ يتراوح أعداد مستخدميو نحو المميار وما يقارب اؿ 42مميوف في منطقة الشرؽ األوسط وحدىا  ،لذلؾ يعد
أكبر موقع اجتماعي حوؿ العالـ ,ويميو موقع تويتر حيث يصؿ عدد مشتركيو إلى  072مميوف مشترؾ حوؿ
العالـ منيـ  4مالييف مشترؾ في العالـ العربي  ,وذلؾ حسب آخر إحصائية لعاـ  ,0206والجدير بالذكر أف
تمؾ اإلحصاءات قابمة لمزيادة والتطور في كؿ ثانية (.العبد،0204،ص)54
بعد اف اثبتت تمؾ المواقع اىميتيا وفعاليتيا وحجـ تأثيرىا عمى قطاعات مختمفة مف المتمقيف خاصة الشباب
بدأت الحكومات حوؿ العالـ في التفكير في االستفادة مف وجود تمؾ المواقع  ،حيث استخدمتو الواليات المتحدة
األمريكية في كشؼ بعض الجرائـ عف طريؽ تتبع الحسابات الشخصية لألشخاص المشتبو بيـ ,كما استخدمتيا
بعض المؤسسات التعميمية حوؿ العالـ كوسيمة لمساعدة الطالب عمى البحث العممي والتحصيؿ الدراسي .
ولما كاف العالـ العربي جزءا مف العالـ الكبير بات لزاما عميو مواكبة ىذه التطورات التكنولوجية الحديثة ,وىو ما
حدث بالفعؿ اذ ظيرت أجياؿ مف الشباب العربي لدييا أحالـ وتطمعات وآماؿ جديدة وكبيرة حوؿ مستقبميا
ومستقبؿ أوطانيا ,تمؾ التطمعات خمقت لديو مزيدا مف الشغؼ والتعطش لمعرفة المزيد عف العالـ الذي نعيشو
ومحاولة بناء طرائؽ لمتواصؿ والتعارؼ العالـ ,حيث أصبح لكؿ شاب عمى مواقع التواصؿ االجتماعي صفحتو
الخاصة بو والتي تمكنو مف التواصؿ بيسر والمقاء بزمالء قدامى كزمالء الدراسة مثال(.كامؿ ،0206،ص)05
الالفت في األمر ىو التوجو الكبير مف الشباب العربي ليس عمى استخداـ اإلنترنت كوسيمة اتصاؿ فقط وانما
إقباليـ عمى استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي( كالفيس بوؾ وتويتر) وىما األكثر انتشا ار في العالـ العربي,
وىو ما ظير جميا بعد االحداث في الوطف العربي عمى وجو الخصوص وكأف المشكالت والقضايا السياسية

471

2069

اجمللد ()61

العدد ( )16

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

واالجتما عية وحتى االقتصادية التي تؤرؽ العالـ العربي كميا كانت معمقة ومؤجمة إلى حيف ظيور تمؾ المواقع,
حيث انطمؽ الشباب العربي بكامؿ قوتو وجعؿ تمؾ المواقع ساحة لمناقشة ىذه القضايا التي كانت تنتظر متنفسا
لتخرج منو ,األمر الذي أدى إلى ظيور تساؤالت كثيرة حوؿ إمكانية قياـ مواقع التواصؿ االجتماعي في بناء
الشباب والتأثير في مشاعرىـ ,ويثبت مدى تراجع دور الصحؼ والمقاالت وحتى دور التميفزيوف في تنظيـ العمؿ
الجماعي في تطور يغير مفيوـ االتصاؿ بشكمو المعروؼ .
رغـ استخداـ الشباب تمؾ الصفحات في البدء لمدردشة واقامة الصداقات ،إال أنو ومع مرور الوقت تطورت
العالقة بيف الشباب ومواقع التواصؿ االجتماعي فبدأوا استعماليا في تبادؿ وجيات النظر ,ساعدت تمؾ المواقع
الكثير ممف يعانوف مف مشاكؿ العزلة أو الخجؿ مف التعامؿ مع اآلخريف عمى التغمب عمى ىذه المشاكؿ
واستخداـ ىذه الصفحات و المواقع في عالجيا.
يرى عدد مف عمماء النفس أف لمواقع التواصؿ تأثيرات أخرى عمى المجتمعات العربية ال توصؼ باإليجابية كميا,
ويمكف تصنيفيا بالتأثيرات السمبية لمواقع التواصؿ عمى الشباب العربي ,تمؾ المواقع عمى الرغـ مف أنيا تعزز
االتصاؿ المجتمعي  ،إال أنيا عمى الجانب اآلخر تؤدي إلى نوع مف أنواع اإلدماف الذي يقود إلى العزلة و تؤدي
بالتالي

بمستخدمييا الى نوع مف االنطوائية وتعطييـ فرصة اليروب مف واقعيـ

حيث أف المستخدميف

يتعامموف مع عالـ افتراضي ومع أشخاص غير حقيقييف حسب موقفيـ الذي يكونوا بو  ,أو عمى األقؿ ال
يدخموف في نطاؽ دائرة المعارؼ واألقارب و مف يتعرؼ عمييـ او يراىـ في نطاؽ صفحتو الخاصة فيـ غرباء ال
يستطيع أف يتعامؿ معيـ بشكؿ مباشر  ،وىو ما يسميو البعض العيش في عالـ األحالـ حيث صعوبة تعايشو
عمى أرض الواقع تدعوا الشباب إلى خمؽ عالـ خاص بيـ يرتقي لتطمعاتيـ وآماليـ(.حجازي،0225،ص)52
يقوـ التعامؿ مع مواقع التواصؿ االجتماعي بالتأثير عمى رؤية المستخدـ لنفسو وليس لمجتمعو فقط  ،اذ تضع
تمؾ الصفحات مستخدمييا اماـ أنفسيـ  ،و تجعميـ في محاولة دائمة لمظيور بصورة مثالية وتقديـ أنفسيـ
لمعالـ االفتراضي بصورة جديدة  ,عف طريؽ نشر صورىـ و أخبارىـ وما يحدث في حياتيـ مف أحداث ىامة
وينتظروف الحكـ عمييا مف قبؿ أصدقائيـ عمى مواقع التواصؿ وىو ما يؤدى إلى القمؽ والترقب الدائـ لمحكـ
الذي يحكمو األصدقاء عمى ما ىو منشور عمى الصفحة الشخصية لممستخدـ وىو ما يشعره باألماف واألىمية
الوىمية (.مكاوي،0202،ص)76
ام تد تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى طريقة المغة في العالـ أجمع اذ وصمت تمؾ المواقع إلى جميع
المؤسسات والييئات وأصبح ىناؾ قطاع كبير مف الشباب يتواصموف مف خالليا ويعبروف عف آرائيـ وأفكارىـ
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المختمفة وسيمتيـ في ذلؾ مفردات المغة ,أوجد الشباب المستخدـ لمواقع التواصؿ االجتماعي وطبيعة اإلنترنت
الذي يحتـ عمى مستخدميو السرعة فى األداء لغة خاصة بيـ ومفردات غريبة إلى حد ما عف مجتمعاتيـ متمثمة
في مجموعة مف المفردات أو الرموز المختصرة تستخدـ في صفحات الرسائؿ الخاصة ,أدى ذلؾ إلى تغير في
المستوى المغوي لدى ىؤالء األفراد اذ ما عادوا يعتمدوف في حواراتيـ عمى المغة الرصينة بؿ ظيرت لغة أخرى
مف حيث التعبيرات والمفردات وىو ما أثر سمبا عمى المغة بشكؿ عاـ في العالـ و المغة العربية بشكؿ خاص اذ
دخمت المفردات البسيطة و كذلؾ اختصارات المغة  ,نستطيع القوؿ بظيور لغة جديدة وىي المغة التي تمزج بيف
المفردات العربية واألحرؼ اإلنجميزية .
جذبت تمؾ القنوات الجديدة لمتواصؿ فئات عمرية مختمفة وخصوصا فئة الشباب الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف
 03إلى  13وعدد كبير منيـ وصؿ استخدامو لتمؾ المواقع إلى حالة اإلدماف التي تجعميـ يستخدمونيا أثناء
العمؿ مما يؤدي إلى ضعؼ اإلنتاجية وتكبد خسائر اقتصادية كبيرة.
استطاع الكثير مف مستخدمي تويتر وفيس بوؾ االجتماعي التعبير عف مواىبيـ و ىواياتيـ المختمفة ومنيا
الكتابة األدبية والشعر ونشرىا عمى صفحاتيـ الخاصة  ،وىو ما أدى إلى ضياع حقوؽ الممكية الفكرية ليؤالء
األفراد حيث يس تطيع أي شخص نسخ ما كتب عمى صفحة شخص آخر وسرقة محتوى صفحتو دوف دليؿ يثبت
ممكية األوؿ وال سرقة الثاني.
يرى العالـ األمريكي “الرى روزيف” أستاذ عمـ النفس بجامعة كاليفورنيا أف اإلدماف عمى مواقع التواصؿ
االجتماعي يؤدى إلى تزايد الشعور بالعدوانية و األنانية واالض طرابات النفسية والكآبة كما وأنيا تؤثر عمى
التحصيؿ الدراسي لمشخص المدمف عمى التعامؿ مع تمؾ المواقع( .حجازي،0225،ص)61-62
ختاما و بما نرى مف الواقع الذى نعيشة وفى ظؿ التاثير الكبير لمالعالـ الرقمى ال بد مف االعتراؼ باف مواقع
التواصؿ االجتماعي أصبحت مف الحتميات في العالـ العربي نظ ار النتشارىا المتزايد واإلقباؿ الشديد عمييا مف
الشباب العربي  ،كما أنيا خمقت بيئة أكثر ثراء في المحتوى المعموماتي في العالـ العربي  ،ولكف مثميا مثؿ أي
مف االختراعات الحديثة لدييا مف اإليجابيات ومف السمبيات ,العمؿ عمى نشر الوعي لمحد مف السمبيات
واالستخداـ األمثؿ لمواقع التواصؿ االجتماعي ىو التحدي األكبر الذي يواجو المجتمعات العربية في المستقبؿ
القريب.
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دراسات عربية :
دراسة (عثماف )0227
اجراىا عمى ( 222طالبة مف جامعتي الممؾ سعود و جامعة القاىرة)  022طالبة مف كؿ جامعة  ،ىدفت
الدراسة لتحديد العوامؿ المؤثرة عمى استخداـ االنترنيت عمى الفتيات السعوديات و المصريات  ،كشفت نتائج
الدراسة اف % 00.4مف الفتيات المصريات و  % 00.3مف السعوديات يساعدىف استخداـ االنترنيت عمى ازالة
القمؽ و التوتر( .عثماف،0227،ص)31
دراسة (الحمصي )0202
اجراىا عمى ( 032طالبا بواقع  002ذكور و  14اناث) بجامعة دمشؽ  ،ىدفت الدراسة لمبحث في االدماف
عمى االنترنيت  .توصمت نتائج الدراسة الى وجود عالقة دالة ارتباطيا بيف ادماف االنترنيت و استخداـ مواقع
التواصؿ االجتماعي  ،اذا أف استخداـ االنترنيت يجعؿ الفرد يخصص وقتا اقؿ لمنشاطات االخرى و تبيف تعمؽ
االناث باستخداـ االنترنيت اكثر مف الذكور (.الحمصي،0202،ص)65

دراسات اجنبية
أجرت جامعة بيتسبرغ ( )The University of Pittsburghدراسة عاـ  ، 0204أشارت إلى أف العالقة بيف
ازدياد وقت استخداـ فيسبوؾ ووسائؿ التواصؿ االجتماعي األخرى مف جية واحتماؿ تعرضيـ لالكتئاب مف جية
أخرى ىي عالقة طردية ،أي أف التعرض لالكتئاب يزداد مع ازدياد ساعات استخداـ المواقع االفتراضية ،تعد ىذه
الدراسة مف أحدث وأوسع الدراسات التي أجريت بيدؼ تحديد االرتباط بيف استخداـ وسائؿ التواصؿ واالكتئاب،
اذ تـ الوصوؿ لمنتائج مف خالؿ إجراء استبياف بمشاركة 0565شخص في واليات مختمفة مف أميركا تتراوح
أعمارىـ بيف  07و17عاماً(Pirmack.0204.P30-750) .
اجرت جامعة برواف ( )Brown Universityدراسة نشر ممخص نتائجيا موقع (،)Psychology Today
حيث أجريت الدراسة عمى 042مف الشباب المراىقيف ،والقصد مف الدراسة التعرؼ عمى مدى تعرضيـ لتجارب
سمبية أثناء استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي والعالقة بيف ىذه التجارب والصحة النفسية.و وجدت الدراسة
اآلتي:
 % 60مف المشاركيف تعرضوا لتجربة سمبية واحدة عمى األقؿ أثناء استخداميـ لموقع فيس بوؾ.فضال عف
 %02مف المشاركيف في الدراسة عانوا مف اكتئاب متوسط إلى شديد.
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األشخاص الذيف أبمغوا عف أربع تجارب سمبية أو أكثر يواجيوف خط ارً أكبر مف الذيف تعرضوا لتجارب سمبية
أقؿ)Al-Menayes.2015.P225(.
دراسة أجرتيا ( )American Academy of Pediatricsتشير إلى المشكالت التي قد يتعرض ليا األطفاؿ
أف أكثر مف  %00مف المراىقيف يسجموف
والمراىقوف نتيجة تعامميـ مع وسائؿ التواصؿ االجتماعية ،حيث َّ
دخوليـ أكثر مف عشر مرات في اليوـ الواحد إلى مواقع التواصؿ االجتماعي ،وتكمف الخطورة األساسية في
استخداميـ ليذه الوسائؿ َّأنيـ يمروف في مرحمة عمرية حساسة يحدث خالليا جزء كبيرة مف تطورىـ العاطفي
والمعرفي ،بالتوازي مع تعرضيـ لتجارب سمبية ومحتويات غير الئقة وغير خاضعة لمرقابة.
ومف بيف األخطار التي ذكرتيا الدراسة أيضاً معاناة األطفاؿ والمراىقيف الذيف يستعمموف التواصؿ االجتماعي مف
انخفاض تقدير الذات والشعور بالوحدة والعزلة نتيجة إحصاء التعميقات وتسجيالت اإلعجاب وسباؽ عدد
األصدقاء)Prill.2012.P175(.
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المبحث الثالث :
منيجية البحث :
استخدـ الباحث أسموب البحث النظري في بحثو ىذا  ،و قد اعتمد عددا مف المصادر العممية و مواقع االنترنيت
بيدؼ اتماـ بحثو  .كما أخذ آراء عينة عشوائية بمغت ( )032فردا مف الذكور و االناث لـ يأخذ الباحث
متغيرات في البحث ألف ىدفو معرفة التأثيرات النفسية و التربوية بغض النظر عف الشيادة الدراسية أو الموقع
االجتماعي أو الجنس  ...الخ مف المتغيرات  ،و قد أخذ العينة عشوائية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي مف
خالؿ األسئمة اآلتية:
-

ما رأيكـ بمواقع التواصؿ االجتماعي ؟

-

ىؿ لمواقع التواصؿ آثار ؟ و ما ىي ؟

-

ىؿ تعد موقع التواصؿ الذي تستخدمو حقيقة واقعا أـ وىما افتراضيا؟

-

كيؼ تعبر عف آرائؾ بمواقع التواصؿ ؟

و قد حصؿ الباحث عمى عدد مف االجابات كانت تتوزع وفقا لما يتـ استخدامو مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،
و سيقوـ الباحث مستقبال بالتوسع في بحثو مف خالؿ اعداد استبياف مغمؽ و ربط متغيرات اخرى اف شاء اهلل
بيدؼ تأكيد االىداؼ المتوخاة مف البحث .

الوسائؿ االحصائية :
استخدـ الباحث النسبة المئوية لتحقيؽ اىداؼ بحثو الحالي  .و ىو يعدىا دراسة نظرية  ..لذا لـ يقدـ وسائؿ
احصائية اعمى الستخراج نتائج البحث .
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المبحث الرابع

نتائج البحث .
جوابا لمسؤاؿ األوؿ الذي طرحو الباحث .
-ما رأيكـ بمواقع التواصؿ االجتماعي ؟

كانت اجابات ( )005مف أفراد العينة أي ما نسبتو ( ) % 25أنيا مواقع نافعة مفيدة
و توثؽ العالقات االجتماعية بيف افراد المجتمع .
بمغت اجابات(  ) 35فردا مف العينة أي ما نسبتو(  ) % 01وجدوا أف المواقع نافعة إليصاؿ االخبار اوال بأوؿ.
بمغت اجابات ( )21فردا مف افراد العينة نسبة ( )% 05يروف أف ىذه المواقع ضارة و تنتج عالقات غير نافعة.
اما اجابات(  ) 11فردا مف العينة اي ما نسبتو(  )% 01فكانت أنيـ يدخموف ىذه المواقع ألغراض ترفييية .
الجدوؿ رقـ ()0
الجدوؿ()0
السؤاؿ  :ما ىو رأيكـ بمواقع التواصؿ االجتماعي ؟
االجابة

عدد االفراد

النسبة المئوية

مواقع نافعة مفيدة توثؽ العالقات االجتماعية

005

%25

مواقع نافعة اليصاؿ االخبار

35

%01

مواقع ضارة و تنتج عالقات غير نافعة

21

%05

ندخؿ لممواقع الغراض ترفييية

11

% 01

المجموع

032

%022

جوابا لمسؤاؿ الثاني .
ىؿ لمواقع التواصؿ االجتماعي آثار ؟ و ما ىي ؟أجاب كافة افراد العينة عف الشطر األوؿ مف السؤاؿ بػ [نعـ]
أما عف الشطر الثاني فقد اختمفت االجابات .
أجاب ( )070فردا  ،أي بنسبة (  )% 55مف افراد العينة أجابوا أف آثار مواقع التواصؿ ايجابية أكثر مف
السمبية.
و قد أجاب ( ) 32فردا مف العينة اي بنسبة (  )% 02بآثارىا السمبية عمى االفراد الداخميف بمواقعيا .
بينما أجاب( )6مف افراد العينة اي بنسبة (  )% 1مف افراد العينة بعدـ معرفتيـ عف آثارىا  ،الجدوؿ رقـ ()0
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الجدوؿ رقـ ()0
ماىي آثار مواقع التواصؿ االجتماعي
االجابة

عدد االفراد

النسبة المئوية

آثار مواقع التواصؿ االجتمعي ايجابية اكثر مف السمبية

070

%55

ىناؾ آثار سمبية عمى الداخميف بمواقع التواصؿ

32

%02

ال نعرؼ اآلثار

6

%1

المجموع

032

%022

جواب السؤاؿ الثالث :
ىؿ تعد موقع التواصؿ الذي تستخدمو حقيقة واقعا أـ وىما افتراضيا؟اجاب ( )061مف افراد العينة أي ما نسبتو (  ) % 51انيا واقع حقيقي  ،بينما كانت اجابات ( )16مف أفراد
العينة  ،بنسبة (  )% 03انيـ ال يستطيعوف االجابة  ،و أجاب ( )07اي ما نسبتو ( )% 00مف أفراد العينة ،
أنيا واقع افتراضي ال يؤمنوف بو .
جدوؿ رقـ ()1
ىؿ تعد موقع التواصؿ االجتماعي الذي تستخدمو حقيقة واقعا أـ وىما افتراضيا ؟
االجابة

عدد االفراد

النسبة المئوية

اعد مواقع التواصؿ االجتماعي واقعا حقيقيا

061

%51

ال أستطيع االجابة عف السؤاؿ

16

%03

مواقع التواصؿ االجتماعي واقع افتراضي ال اؤمف بو

07

%00

المجموع

032

%022

اما اجابة السؤاؿ الرابع فكانت كاآلتي :
كيؼ تعبر عف آرائؾ بمواقع التواصؿ ؟أجاب عف السؤاؿ (  ) 002مف أفراد العينة أي ما نسبتو ( ) % 22اجابوا أنيـ يكتبوف آراءىـ بأسماء مستعارة
أجاب(  ) 71مف أفرد العينة أي ما نسبتو (  )% 15اجابوا أنيـ يعطوف آراءىـ بال خوؼ أو وجؿ .
فيما كاف (  )25فردا مف العينة أي ما نسبتو (  ) % 07أجابوا أنيـ أحيانا يكتبوف آراءىـ صراحة و أحيانا
يكتبونيا بطريقة تغاير وجية نظرىـ احتراما آلراء اصدقاء ليـ ال تتفؽ مع وجية نظرىـ  .الجدوؿ ()2
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الجدوؿ ()2
كيؼ تعبر عف آرائؾ بمواقع التواصؿ
االجابة

عدد االفراد

النسبة المئوية

اكتب آرائي باسـ مستعار

002

%22

أعطي آرائي بال خوؼ و باسمي الصريح

71

%15

أعطي آراءا متباينة وفقا لتوجيات اصدقائي في الموقع

25

%07

المجموع

032

%022

االستنتاجات :
يستنتج الباحث مف النتائج المتحققة في البحث اآلتي :
 .0اف ىناؾ تأثي ار نفسيا واضحا لمواقع التواصؿ االجتماعي بجانبيو االيجابي و السمبي  ،مع تغمب الجانب
االيجابي اذ أف تمؾ المواقع أوصمت االفراد ببعضيـ بعد قطيعة دامت عشرات السنوات فالكثير و نحف منيـ
وجدنا أصدقاء و أقارب عمى موقع (الفيس بوؾ) ىاجروا مف العراؽ منذ سنوات الثمانينات و التسعينات مف
القرف العشريف و تواصمنا معيـ بعد انقطاع امتد أكثر مف ثالثيف عاما .
 .0وثقت مواقع التواصؿ االجتماعي العالقات االجتماعية و ازالت الكثير مف المشكالت بيف اقرباء و غرباء مف
خالؿ النقاشات التي تمتد عمى صفحاتيـ  ،بؿ أنيا ساىمت حتى في توحد العراقييف تجاه العدو و ساىمت
في نقؿ معاناة الشعب العراقي الى العالـ  ..كما ساعدت في بناء عالقات متينة بعد ما تعرضت لو مناطؽ
في العراؽ الى احتالؿ و ارىاب (الدواعش) فقد رأينا و عشنا قصصا كثيرة مف سموؾ التعاوف ( ) Helpful
قاـ بو عدد مف الشباب با لعمؿ التطوعي في ايصاؿ ما يحتاجو الميجروف مف االخوة السورييف تبع ذلؾ
العمؿ عمى مساعدة الميجريف العراقييف و مف كافة محافظات العراؽ كانت المساىمات التطوعية.
 .1ساىمت مواقع التواصؿ االجتماعي اسياما جادا في نقؿ الصورة الخبرية مف كافة أنحاء العالـ  ،حتى قبؿ
وكاالت األنباء العالمية أحيانا و ىذه تحسب لإليجابيات.
 .2اكد افراد العينة بنسبة كبيرة عمى ايجابية مواقع التواصؿ االجتماعي و منفعتيا ليـ في جوانب االتصاؿ
المختمفة .
 .3واقعية مواقع التواصؿ لمكثير مف افراد العينة اكدت اىميتيا و الحاجة الكبيرة ليا في الوقت الحاضر لما
تض منتو مف خدمات سيمت الكثير ألفراد المجتمع بما جعؿ العالـ كما كانت الفكرة مف العولمة
(تحويؿ العالـ الى قرية صغيرة) أما الباحث فيرى أف العالـ اآلف أصبح شارعا في قرية صغيرة بسبب التقارب
في نقؿ االحداث و رؤيتيا عمى مستوى العالـ كمو في لحظتيا.
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 .4كاف لمواق ع التواصؿ دور كبير في زيادة الثقة لمفرد بنفسو اذ انو بدا يعبر عف آرائو بحرية كاممة تقريبا ،
اال عند المساس بالثوابت الدينية و االخالقية فينا يجب أف بؿ مف المطموب جدا التوقؼ قبؿ كتابة أي رأي
فييا ألنيا تمس القيـ المجتمعية و المثؿ العميا التي ترسخت في عقوؿ و قموب أفراد المجتمعات بشكؿ عاـ
 ،و المجتمع العراقي واحد مف ىذه المجتمعات .
 .5اكدت اجابات افراد العينة و ىو نفس ما يذىب اليو راي الباحث أىمية االلتزاـ بالمعايير الخمقية عند كتابة
رأي ما و اتفاؽ اآلراء عميو و مراعاة اختالؼ الفكر بيف ابناء المجتمع في عدد مف األفكار و اآلراء .
 .6كانت نسبة قميمة مف افراد العينة ترى في مواقع التواصؿ االجتماعي عالما افتراضيا  .بينما الكثير وجدىا
عالما حقيقيا تعرؼ مف خاللو عمى أشخاص لـ يعرفيـ سابقا و رأى كما أسمفنا اصدقاء و اقارب مرت
سنوات طواؿ لـ يرىـ بسبب الغربة و بعدىـ عف العراؽ .
 .7اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع عدد مف نتائج الدراسات السابقة في كثير مف موضوعاتيا و ىذا يعطي
مؤش ار موضوعيا ألىمية الجانب النفسي و التربوي في حياتنا بشكؿ عاـ و لمجتمع كمجتمعنا أستمرت عميو
الحروب و ضعؼ التوجيو منذ أكثر مف أربعيف عاما  ،و مف ىنا يصبح لزاما عمينا أف نتنبو الى ضرورة
األخذ بالحسباف الظروؼ النفسية و التربوية في بناء الشباب العراقي الذيف سيكوف عمييـ بعد سنوات قيادة
البمد و مسؾ زماـ أموره االدارية و العممية .
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Conclusions:
The researcher concludes from the results achieved in the following research:
1.There is a clear psychological impact of the social networking sites in both positive
and negative aspects, with the positive side overcoming the fact that these sites
brought the individuals after a break after dozens of years, many of whom we found
friends and relatives on the site (Facebook) emigrated from Iraq years ago The eighties
and nineties of the twentieth century and continued with them after a break lasted
more than thirty years.
2.The social networking sites documented social relations and removed many
problems between relatives and strangers through discussions on their pages. They
even contributed to unite the Iraqis towards the enemy and contributed to conveying
the suffering of the Iraqi people to the world. We have seen and experienced many
stories of the Helpful Behavior of a number of young people by volunteering to deliver
what the displaced Syrian brothers need, followed by work to help the displaced Iraqis
and Of all governorates of Iraq were voluntary contributions e.
3.Social networking sites have made a serious contribution to the transmission of the
news image from all over the world, even before the international news agencies
sometimes and these are calculated to the positives.
4.The respondents emphasized a large percentage of positive social networking sites
and their usefulness in different aspects of communication.
5.Realistic sites of communication for many of the sample members stressed the
importance and the great need for them at the present time because of the services
provided to many of the members of the community, making the world as the idea of
globalization (transforming the world into a small village) The researcher believes that
the world is now a street in A small village because of the convergence in the transfer
of events and see it all over the world in its moment.
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6.The sites of communication have a great role in increasing the confidence of the
individual himself as he appeared to express his views almost completely freely, but
only when the religious and ethical constants are violated, it is very necessary to stop
before writing any opinion because it affects the values and community ideals that Has
become entrenched in the minds and hearts of members of societies in general, Iraqi
society and one of these communities.
7.The answers of the sample respondents are the same as the opinion of the
researcher Ray, the importance of complying with ethical standards when writing
opinion and consensus on it and taking into account the difference of thought among
the members of society in a number of ideas and opinions.
8. A small percentage of respondents in social networking sites saw a virtual world.
While many found it a real world through which to know people who did not know
previously and saw, as we said friends and relatives passed years of years did not see
them because of alienation and after them from Iraq.
9. The results of the present study agreed with a number of the results of the previous
studies in many of its subjects. This gives an objective indication of the psychological
and educational importance of our life in general and of society as our society, which
has been under war and weak guidance for more than forty years. We must pay
attention to the need to take into account the psychological and educational conditions
in the construction of Iraqi youth who will have after years of leadership of the country
and take control of administrative and scientific.
The fifth topic
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المبحث الخامس
التوصيات :
 .0تقنيف استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي .
 .0مراقبة االىؿ لممواقع المستخدمة مف قبؿ األبناء و بطريقة ال تشعرىـ أنيـ مراقبوف.
 .1تخصيص ساعة مف الوقت لتنبيو األبناء بأىمية الحياة االجتماعية الحقيقية و عدـ االستمرار بالتواجد عمى
مواقع التواصؿ بصورة دائمة .
 .2تنبيو األبناء ضرورة اختيار األصدقاء ممف يتمتعوف بسمعة جيدة و أف يكوف الشاب و الشابة واعيا
الختيار األصدقاء ممف يقصي وقتو معيـ.
 .3تخصيص شيء مف الوقت أسبوعيا لمقاء عائمي خارج البيت أو في زيارة لألقارب حتى يتواصؿ األبناء مع
العائمة الصغيرة و مع عائمتيـ األكبر  ،و مف ثـ تغيير األجواء مف مواقع التواصؿ اإللكترونية الى المواقع
االجتماعية الحقيقية.
 .4العمؿ عمى التوجيو النفسي و التربوي مف خالؿ وسائؿ االعالـ و كافة الجيات األخرى بشكؿ عاـ.
 .5أىمية أخذ وزارة التربية دو ار في اعداد ساعة أسبوعيا تكوف لمتوجيو و االرشاد النفسي و التربوي لطمبة
المدارس .
 .6أىمية دور المرشد النفسي و التربوي في الجامعات العراقية لتنبيو الشباب عمى األخطاء التي تمر بحياتيـ
و االخطار التي تيدد مستقبميـ.
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Recommendations:
1. Legalize the use of social media.
2. Monitoring the parents of sites used by children in a way that they do not
feel they are observers.
3. The allocation of an hour of time to alert children to the importance of real
social life and not to continue to exist on the sites of communication
permanently.
4. Alert children to choose friends who enjoy a good reputation and be young
and young conscious to choose friends who spend time with them.
5. Dedicate a certain amount of time per week to meet family outside the house
or visit relatives so that the children communicate with the small family and
with their larger family, and then change the atmosphere from the sites of
electronic communication to the real social sites.
6. Work on psychological and educational guidance through the media and all
other parties in general.
7. The importance of taking the Ministry of Education role in the preparation of
an hour per week to be guidance and guidance psychological and
educational school students.
8. The importance of the role of psychological and educational counselor in the
Iraqi universities to alert young people to the mistakes that go through their
lives and the dangers that threaten their future.
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: المقترحات

. و ىي في تفكير الباحث لمسنوات المقبمة اف شاء اهلل،  اجراء دراسة مشابية تشمؿ الجامعات العراقية.0
. اعداد برامج تمفزيونية تنبو الشباب الى مخاطر االدماف عمى االنترنيت النفسية و التربوية.0
 اعداد بوسترات تقويمية سنوية تنبو الطمبة في المدارس و الجامعات الى الكثير مف المخاطر و منيا مخاطر.1
.االستخداـ غير الصحيح لإلنترنيت
 اعداد منيج دراسي أخالقي تربوي ال يكوف اليدؼ منو االمتحاف و ال يدخؿ ضمف االمتحانات و الدرجات.2
 بقدر ما ييدؼ الى بناء القيـ النفسية و التربوية السميمة وفقا لعادات و تقاليد، في المدارس و الكميات
.العراؽ العريقة

1. Proposals:
2. Conduct a similar study involving the Iraqi universities, and is in the thinking
of the researcher for the coming years, God willing.
3. Preparation of television programs to alert young people to the dangers of
addiction to the Internet psychological and educational.
4. Preparation of annual calendar posters that alert students in schools and
universities to a lot of risks, including the dangers of improper use of the
Internet.
5. Preparing a moral educational curriculum that is not intended for the exam
and does not fall within the examinations and grades in schools and
colleges, insofar as it aims to build psychological and educational values
sound according to the customs and traditions of ancient Iraq
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المصادر العربية :
 .0الحمصي ،روال ( ، )0202ادماف االنترنيت و عالقتو بمواقع التواصؿ االجتماعي .دراسة ميدانية عمى
عينة مف طالب جامعة دمشؽ  ،رسالة ماجستير غير منشورة.
 .0حجازي ،مصطفى( ، ) 0225عمـ النفس و العولمة ،رؤى مستقبمية في التربية و التنمية ،شركة المطبوعات
لمنشر و التوزيع  ،بيروت – لبناف.
 .1حسيف  ،عبداهلل ( )0204العولمة و اتجاىاتيا بمواقع التواصؿ ،دار الفكر  ،بيروت.
 .2دافيدوؼ  ،لندا .ؿ (( ،)0761مدخؿ عمـ النفس) ترجمة :سيد الطواب و آخروف،دار مكجر و ىيؿ،
الواليات المتحدة األمريكية .
 .3زىراف  ،حامد ( ، )0766الصحة النفسية ،دار المعارؼ  ،مصر.
 .4العبد  ،عاطؼ ( ، )0204مدخؿ الى االتصاؿ و الراي العاـ .األسس النظرية و العممية ،دار الفكر العربي ،
مصر.
 .5عاقؿ  ،فاخر ( ، )0763معجـ عمـ النفس  ،دار العمـ لممالييف  ،بيروت –لبناف.
 .6عثماف  ،عزة ( )0227العوامؿ المؤثرة عمى استخدامات الفتيات في السعودية و مصر لالنترنيت (دراسة
مقارنة)  ،المؤتمر الدولي األوؿ لتقنيات االتصاؿ و التغير االجتماعي  05-03آذار  ، 0227جامعة الممؾ
سعود  ،كمية االعالـ .
 .7عدس ،عبد الرحمف و محي الديف توؽ( )0202المدخؿ الى عمـ النفس ،دار جوف وايمي و أوالده
نيويورؾ.
 .02العيسوي ،عبد الرحمف ( ،)0200عمـ النفس الوقائي  ،دار الفكر الجامعي  ،اإلسكندرية.
 .00كامؿ  ،قاسـ حميد( ، )0206التواصؿ االجتماعي  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة.
 .00مكاوي  ،حسف السيد ( ، )0202االتصاؿ و نظرياتو المعاصرة  ،الدار المصرية المبنانية  ،القاىرة.
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