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مجلة الدراسات االجتماعية السعودية
السعودية للدراسات االجتماعية،  العلمية  –  دورية - محكمة( تصدر عن الجمعية  مجلة ) علمية 
بجامعة الملك سعود، تنشر المواد العلمية التي لم يسبق نشرها، بالعربية أو باإلنجليزية، وتشمل البحوث 

العلمية يف مجاالت الدراسات االجتماعية، والرتبوية، وعلم النفس، والرتبية الخاصة.

الرؤية

الرسالة

األهداف

هــ

تسعى المجلة أن تكون رائدة ومميزة يف مجال النشر العلمي، وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النشر 
العربية والعالمية، وتكون  إحدى المجالت المتميزة وفق معايير قواعد البيانات الدولية.

 اإلسهام العلمي من خالل دعم النشر العلمي للبحوث المحكمة يف العلوم االجتماعية والرتبوية 
وعلم النفس والرتبية الخاصة وفق معايير مهنية عالمية متميزة.

المستويين  والنفسية على  والرتبوية  االجتماعية  العلوم  الباحثين يف مجال  بين  المعريف  التنوع  تعزيز   -1 
اإلقليمي والدولي. 

 2- تطوير المعرفة االجتماعية والنفسية واإلسهام يف نشر المعرفة وتبادلها بما يخدم المجتمع ويحقق تقدمه. 
 3- تلبية حاجة الباحثين؛ لنشر أبحاثهم وفق معايير التحكيم العلمي.
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قواعد النشر

المواد المنشورة:
تنش��ر المجلة البحوث التي لم يس��بق نش��رها، بالعربية أو باإلنجليزية، يف حقل الدراس��ات االجتماعية 

والرتبية، والرتبية الخاصة، وعلم النفس.
تعليمات للباحثين:

- ال يتج��اوز عدد كلمات البحث )10 آالف كلمة( متضمن��ة الملخصين العربي واإلنجليزي، والمراجع. 
ال مس��افة بين عالمات الرتقيم والكلمات التي تسبقها، فالمسافة دائمًا بين عالمات الرتقيم والكلمات 
التي تليها، إال عالمات الرتقيم المزدوجة لحصر ما بينها مثل: القوس��ين ) ( والش��ولتين » « والشرطتين 

- -، فإهنا ُتفصل بمسافة عما قبل الحصر هبما وعما بعده، ولكنهما بال مسافة عما يحصرانه بينهما.
- يرفق مع كل مادة مقدمة للنش��ر ملخصان أحدهما بالعربي��ة واآلخر باإلنجليزية، على أال تجاوز كلمات 

كل منهما )200 كلمة(.
- تكتب بيانات الباحث )االسم، الرتبة العلمية، التخصص، المؤسسة التعليمية: )القسم، الكلية، الجامعة، 
وعنوان المراس��لة( باللغتي��ن العربية واإلنجليزية، يف صفحة مس��تقلة يف أول البحث ثم تتبع بصفحات 

البحث مفتتحة بعنوان البحث.
- ال يرد اس��م الباحث، أو الباحثين، يف متن البحث أو هوامش��ه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي إش��ارة 

تكشف عن هويته، أو هوياهتم، وتستخدم بداًل من ذلك كلمة »الباحث« أو »الباحثين«
- ُيتبع كل مس��تخلص بكلمات مفتاحية Keywords تعبِّر عن موضوع البحث، والقضايا الرئيس��ة التي تناولها، 

وذلك بعد بيانات الباحث وقبل الملخص يف نسختيه العربية واإلنجليزية، وال يتجاوز عددها )6( كلمات.
 The World List of  Scientific ُتس��َتخَدم اختص��ارات عناوي��ن الدوريات العلمية كم��ا ه��و وارد يف -
Periodicalsوتس��تخدم االختصارات المقننة دوليًا، مثل: سم، مم، م، كم، سم2، مل، مجم، كجم، 

ق، % ...الخ.
- يت��م اإلش��ارة إل��ى المراجع بنظام االس��م والتاري��خ )name/ date( داخل المتن وال يقب��ل نظام ترقيم 
المراج��ع داخل المت��ن. وترتب المراج��ع يف هناية البحث هجائي��ًا بقائمة مس��تقلة والمراجع األجنبية 
بقائمة مس��تقلة أخرى أس��فل منها وال ترق��م المراجع يف قائمة المراجع هنائي��ًا. ويكون ترتيب البيانات 

الببليوجرافية على النحو التالي:
أ - يشار إلى الكتب يف المتن داخل قوسين باسم المؤلف والتاريخ ورقم الصفحة. أما يف قائمة المراجع، 
فيكتب االس��م األخير للمؤلف )اسم العائلة( ثم االس��م األول ثم األسماء األخرى أو اختصاراهتا 

بالخط األسود. فعنوان الكتاب ببنط مائل ثم بيان الطبعة. فمدينة النشر: ثم الناشر، ثم سنة النشر.
مثال: المصري، وحيد عطية. مقدمة يف هندس��ة العمليات الحيوية. الرياض: جامعة الملك سعود، 

1425ه�.

و
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ب - يش��ار إلى الدوريات يف المتن بنظام االس��م والتاريخ بين قوسين على مستوى السطر. أما يف قائمة 
المراجع فيبدأ بذكر االس��م األخير للمؤلف )اس��م العائلة( ثم االسم األول ثم األسماء األخرى أو 
اختصاراهتا بالخط األس��ود. فعنوان البحث كامالً بين ش��ولتين “ “. فاس��م الدورية مختصرًا ببنط 

مائل، فرقم المجلد، ثم رقم العدد بين قوسين، ثم سنة النشر بين قوسين.
مثال:فقيه��ا، أني��س بن حم��زة. “نمذجة تقطير خليط ذي نس��بة تطاير عالية”. مجل��ة جامعة الملك 

سعود )العلوم الهندسية(، مجلد15، العدد )1(، )2003م(، 27-13.
ت - إذا كان المرج��ع )رس��الة علمية لم تطبع(: فرتتب يف قائمة المراجع بذكر االس��م األخير للباحث 
)اسم العائلة(، فاالسم األول واألسماء األخرى: فعنوان الرسالة، فدرجة الرسالة )رسالة ماجستير/
دكتوراه(، فمكاهنا: البلد، القسم، الكلية، الجامعة، فالسنة(. مثال: الكناين، ظافر مشبب: الذات يف 
النقد العربي القديم، رس��الة دكتوراة، الس��عودية، قس��م اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة الملك 

سعود، 1430ه�.
ث - تس��تخدم الحواش��ي لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية، ويشار إليها يف المتن بأرقام مرتفعة عن 
الس��طر. وترقم التعليقات متسلس��لة داخل المتن. وعند الحاجة، يمكن اإلش��ارة إلى مرجع داخل 
الحاشية عن طريق استخدام كتابة االسم والتاريخ بين قوسين وبنفس طريقة استخدامها يف المتن، 

وتوضع الحواشي أسفل الصفحة التي تخصها والتي ذكرت هبا وتفصل بخط عن )المتن(.
- يتأكد الباحث من سالمة لغة بحثه، وخلوه من األخطاء المطبعية واللغوية قبل إرساله.

- المواد المنشورة يف المجلة ال تعرب بالضرورة عن رأي جامعة الملك سعود.
- يرسل للباحث نسخة إلكرتونية وورقية واحدة فقط من عدد المجلة تتضمن بحثه المنشور.

إجراءات النشر:
- يرسل الباحث بحثه عرب موقع المجلة، واتباع اإلجراءات المطلوبة.

- ُيعد إرس��ال الباحث بحثه عرب موقع المجلة اإللكرتوين تعهدًا من الباحث/الباحثين بأن البحث لم يسبق 
نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر ف�ي جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه ف�ي المجلة.

- لهيئة تحرير المجلة حق الفحص األولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.
- تخضع جميع البحوث، بعد إجازهتا من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على نحو سري.

- يرس��ل البحث إلى اثني��ن من المحكمين المختصي��ن يف موضوعه فإن اختلف رأيهما، أرس��ل إلى ثالث 
ويكون رأيه حاسمًا.

- البحوث التي يقرتح المحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا إلجراء التعديالت.
- عن��د قبول البحث للنش��ر، ال يجوز نش��ره يف أي منفذ نش��ر آخر ورقي أو إليك��رتوين، دون إذن كتابي من 

رئيس هيئة التحرير.
- يبلغ أصحاب البحوث المرفوض نشرها دون إبداء األسباب.

ز
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كلمة رئيس التحرير 

الحمد هلل رب العالمين، حمًدا يليق بكماله وجالله ، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:
 فيسعد هيئه تحرير مجلة الدراسات االجتماعية السعودية أن تضع بين أيديكم العدد التاسع من سلسلة 
إصداراهت��ا، ملتزمين بالمنهج الذي حرصنا عليه من التدقي��ق والتحكيم العلمي الجاد ؛ لنرضي طموحات 

الباحثين والقراء . 
    ويتضمن هذا العدد خمسة بحوث متنوعة ، جاء البحث األول بعنوان: » مستوى الخدمات التعليمية 
المقدم��ة للطلب��ة ذوي اإلعاقة من وجهة نظ��ر أولياء أمورهم يف ظل جائحة كورون��ا كوفيد-19 ، والبحث 
الثاين بعنوان: انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري من وجهة نظر الشباب 
يف المجتم��ع السعودي)دراس��ة تطبيقية عل��ى عينة من طالب بعض الجامعات بمدين��ة الرياض(، والبحث 
الثالث بعنوان:  وعي المجتمع الس��عودي باإلتجار باألش��خاص عرب مواقع التواصل االجتماعي، دراس��ة 
ميدانية ، والبحث الرابع بعنوان: آثار اس��تخدام مواقع التواصل االجتماعي على الش��باب االمارايت يف ظل 
أزمة كورونا، دراس��ة اجتماعية ميدانية ، والبحث الخامس بعنوان : الفكاهة يف مواقع التواصل االجتماعي 

خالل جائحة كورونا منصة تويرت أنموذًجا )دراسة على عينة من الحسابات السعودية يف تويرت(.   
    وأختت��م ه��ذه االفتتاحية بتوجيه الش��كر إل��ى الزمالء أعضاء هيئ��ه التحرير على جهوده��م الموفقة، 
وزمالئنا من المحكمين الذين أثرت مالحظاهتم العلمية الدقيقة البحوث العلمية المقدمة، وإين ألرجو أن 
تكون الجهود المبذولة واألعداد القادمة يف مستوى تطلع القراء حتى تحقق هذه المجلة األهداف المرجوة 
وتواكب المس��توى واألهداف النبيلة اللي تس��عى إليها الجامعة. كما نقدم الش��كر للباحثين الذين اختاروا 

المجلة وعاًء لنشر بحوثهم ولكافة قرائها الذين يتابعوهنا. 
وفقنا اهلل جميعا لما فيه خدمة العلم واالنتفاع به.                                                          

رئي�س التحرير         

اأد. حممد بن عبداهلل ال�سايع         

ح
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المحتويات

........................................................................................ ي أبحاث العدد

التعليمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر أولياء أمورهم يف ظل جائحة  مستوى الخدمات   •
كورونا كوفيد-19

30-1 ........................................................     د. عبد العزيز بن عبد اهلل زيد آل عثمان 

• انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري من وجهة نظر الشباب يف المجتمع 
السعودي )دراسة تطبيقية على عينة من طالب بعض الجامعات بمدينة الرياض(

76-31 ................................................................   د. فيصل بن محمد المحارب

• وعي المجتمع السعودي باإلتجار باألشخاص عرب مواقع التواصل االجتماعي: دراسة ميدانية 

126-77 ..........     د. سناء بنت محسن العتيبي / أ. حصة يوسف العتيق  / أ.نجد عبداهلل الدوسري 

• آثار استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الشباب االمارايت يف ظل أزمة كورونا )دراسة اجتماعية ميدانية(

   أ.د.سعيدناصف/أ.د.عالءالرواشدة/ أ.د.أسماءالعرب/ د.عثمان أحمد/ د. إنعام يوسف.. 170-127

•  الفكاهة يف مواقع التواصل االجتماعي خالل جائحة كورونا منصة تويرت أنموذًجا )دراسة على عينة من 
الحسابات السعودية يف تويرت(

202-171 .............................................................    أ.نوره عبداهلل محمد السالم 

ط
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اأبحاث العدد

ي



د. عبد العزيز بن عبد اهلل زيد آل عثمان: مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة
  من وجهة نظر أولياء أمورهم يف ظل جائحة كورونا كوفيد-19

1

مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة 
من وجهة نظر أولياء أمورهم يف ظل جائحة كورونا كوفيد-19

د. عبد العزيز بن عبد اهلل زيد آل عثمان
أستاذ الرتبية الخاصة المشارك -كلية الرتبية-جامعة المجمعة. 

الملخص:
   هدف��ت الدراس��ة الحالية إلى معرفة مس��توى الخدمات التعليمية المقدمة للطلب��ة ذوي اإلعاقة يف برامج 
الدم��ج الرتبوي بمدارس التعليم الع��ام بمحافظة المجمعة من وجهة نظر أولياء أمورهم خالل جائحة كورونا 
)كوفيد-19( يف ضوء عدد من المتغيرات. اس��تخدمت الدراس��ة المنهج الوصفي المسحي، ولتحقيق أهداف 
الدراس��ة ت��م بناء أداة لمعرفة مس��توى الخدمات التعليمي��ة المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة م��ن وجهة نظر أولياء 
أمورهم مكونة من )25( فقرة، يقابلها س��لم تقدير خماس��ي: )موافق بش��دة، موافق، ليس تمامًا، غير موافق، 
غير موافق بش��دة(. تم التحقق من دالالت صدقها وثباهتا بما يتناس��ب والغرض من الدراسة، يف حين تكونت 
عينة الدراس��ة من )295( ولي أمر. وقد أش��ارت نتائج الدراس��ة إلى أن مس��توى الخدمات التعليمية المقدمة 
للطلبة ذوي اإلعاقة يف برامج الدمج من وجهة نظر أولياء أمورهم قد جاءت بمس��توى “مرتفع”، كما أش��ارت 
النتائج إلى وجود فروق يف مستوى آراء أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة حول الخدمات التعليمية المقدمة عن 
بعد حس��ب المتغير، نوع إعاقة الطالب، لصالح الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، والطلبة ذوي صعوبات 
التعل��م. يف حي��ن لم تش��ر النتائج إلى وج��ود أي فروق ذات دالل��ة إحصائية لصالح أي من متغيرات الدراس��ة 
)جنس الطالب، المرحلة الدراسية، المستوى التعليمي لولي األمر( قد يؤثر ذلك على مستوى آراء أولياء أمور 
الطلب��ة ذوي اإلعاقة حول الخدم��ات التعليمية المقدمة ألبنائهم عن بعد يف ظ��ل جائحة كورونا. وقد أوصت 
الدراس��ة بالعمل على تفعيل خدمات االس��تجابة والرد الس��ريع على ش��كاوى ومقرتحات أولياء األمور تجاه 
الخدم��ات المقدمة ألبنائه��م ذوي اإلعاقة خالل تلقيهم خدمات التعليم عن بعد بم��ا يضمن ديمومة وفاعلية 
هذه الخدمات، وكذلك أوصت الدراس��ة بضرورة تفعيل ورش العمل والربامج التوعوية التي تس��تهدف رفع 

مستويات الوعي لدى أولياء األمور باحتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة وخصائصهم الرتبوية. 

الكلمات المفتاحية: الخدمات التعليمية، ذوي اإلعاقة، جائحة كورونا، التعليم عن بعد.



مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )9(، ص ص )1-30(  يونيو 2022 م / ذو القعدة 1443هــ 

2

The level of Educational Services Provided to Students with Disabilities from the 

Point of View of their Parents in light of the COVID-19 Pandemic

Abstract:
The current study aimed to know the level of educational services provided to students with 

disabilities in educational integration programs in public education schools in Al Majmaah 
Governorate from the point of view of their parents during the Corona pandemic (Covid-19) 
in light of several variables. The study used the descriptive survey method، and to achieve the 
objectives of the study، a tool was built to know the level of educational services provided to 
students with disabilities from the point of view of their parents، consisting of (25) items، corre-
sponding to a five-point scale: (strongly agree، agree، not completely، disagree، disagree Strongly 
Agree). Its validity and reliability were verified in proportion to the purpose of the study، while 
the study sample consisted of (295) parents. The results of the study indicated that the level of 
educational services provided to students with disabilities in the integration programs from the 
point of view of their parents came at a «high» level، and the results indicated that there were 
differences in the level of opinions of parents of students with disabilities about educational 
services provided remotely according to the variable The type of student’s disability، in favor 
of students with autism spectrum disorder، and students with learning difficulties. While the 
results did not indicate the presence of any statistically significant differences in favor of any 
of the study variables (student gender، school stage، parent’s educational level) this may affect 
the level of opinions of parents of students with disabilities about educational services provided 
to their children remotely in light of the pandemic. corona. The study recommended working 
on activating response services and rapid response to complaints and suggestions of parents 
regarding the services provided to their children with disabilities while receiving distance edu-
cation services to ensure the sustainability and effectiveness of these services. 

Key words: Educational Services، Students with Disabilities، The Corona pandemic، Dis-
tance Education services.
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المقدمة:
       لق��د ش��هد العال��م ث��ورة تكنولوجية كبيرة 
ومتس��ارعة قادت إلى تحوالت سريعة ومتالحقة 
يف ش��تى مجاالت الحياة، إذ أصب��ح مقياس القوة 
والتق��دم بم��دى االندم��اج يف رك��ب الحض��ارة، 
واألخذ بأس��باب الثورة التقني��ة الحديثة، ومما ال 
ش��ك فيه أن بداية التق��دم الحقيقية تك��ون بأنظمة 
الرتبي��ة والتعليم. وبالتالي ال بد م��ن العمل الجاد 
لمواكب��ة ه��ذا التق��دم، وذل��ك باالهتم��ام بالنظام 
التعليمي وتزويده بالتقني��ات التعليمية واألدوات 
التكنولوجي��ة الرتبوية الحديث��ة، فاللحاق بالركب 
وق��د  والعم��ل.  بالعل��م  إال  ي��أيت  ال  الحض��اري 
جاءت جائح��ة كورونا المس��تجد، لتكون واحدة 
م��ن األزمات التي قارب��ت حد الكارث��ة، نظرًا لما 
س��ببته من حال��ه من اإلرب��اك العام على مس��توى 
المجتمع��ات وال��دول المختلف��ة على حد س��واء 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  المج��االت  كاف��ة  يف 
والصحي��ة، والتعليمي��ة. وتعد فيروس��ات كورونا 
)COVID19( فصيل��ة كبيرة من الفيروس��ات التي 
ق��د تس��بب الم��رض للحي��وان واإلنس��ان. ومم��ا 
قد تس��ببه فيروس��ات كورونا للبش��ر م��ن حاالت 
عدوى الجه��از التنفس��ي التي ت��رتاوح حدهتا من 
نزالت الربد الش��ائعة إلى األمراض األش��د تأثيرًا، 
حي��ث تتمث��ل األع��راض األكثر ش��يوعًا لمرض 
والس��عال  واإلره��اق  الحم��ى  يف  )كوفي��د-)19 

.)WHO، 2020( الجاف

ويف ظ��ل انتش��ار ه��ذه الجائح��ة أصب��ح م��ن 
التعليمي��ة  المؤسس��ات  عل��ى  بم��كان  الصع��ب 
بمستوياهتا ومراحلها المختلفة أن تمارس نشاطها 
بش��كل طبيعي كالمعتاد، وذل��ك خوفًا من ارتفاع 
نس��ب االنتش��ار واإلصاب��ات وال س��يما كون هذا 
الفي��روس س��ريع االنتش��ار. ل��ذا كان عل��ى ه��ذه 
المؤسس��ات اس��تغالل االنفجار المع��ريف الهائل 
والتق��دم التقن��ي والتكنولوج��ي المت��اح، وذل��ك 
بالنظ��ر إلى تس��خير هذه التقني��ات يف عملية وضع 
آلي��ات للتعلم والتعليم بعيدًا عن المخاطر التي قد 
ترتتب على اتخاذ قرارات الستئناف الدوام بشكل 
حضوري. بناًء على ذلك، أصبح استخدام تقنيات 
التعلي��م الحديث��ة أم��رًا البد من��ه، إذ فتح��ت ثورة 
االتصاالت آفاقًا جديدة لتطوير التعليم واإلسهام 
يف حل كثيرًا من مش��كالته، وساعدت على إيجاد 
بيئات تعليمية جديدة لم تعهد من قبل، وذلك مثل 
التعلي��م االفرتاض��ي، والتعليم الرقم��ي، والتعليم 

اإللكرتوين أو التعليم عن بعد )العنزي،2021(.
     ونظرًا لكون المملكة العربية السعودية أحد 
مكونات المنظومة والمجتمع الدولي التي جاهبت 
جائح��ة كورونا منذ بدايات انتش��اره، فقد س��عت 
وبشكل جدي وعاجل إلى اتخاذ كافة اإلجراءات 
الالزمة للوقاي��ة المجتمعية، وقد كانت أولى تلك 
التدابي��ر المرتبطة بعملية التعلي��م. حيث صدرت 
الق��رارات المباش��رة بتعلي��ق الدراس��ة والتعلي��م 
بخدم��ات  واس��تبدالها  الحض��وري  المدرس��ي 
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التعلي��م ع��ن بعد، وذل��ك كإجراء اح��رتازي. كما 
عملت وزارة التعليم على تفعيل خاصية المدارس 
االفرتاضية والمنص��ات التعليمية الجامعية للتعلم 
ع��ن بعد خالل ف��رتة تعليق الدراس��ة. وتم إطالق 
عدة منصات تعليمية مثل منصة مدرستي، ومنصة 
س��هل التعليمي��ة، ومنصة مي��م التعليمي��ة، ومنصة 
بواب��ة عي��ن التعليمة الوطنية، وذل��ك حرصًا على 

توفير أفضل الفرص التعليمية المتاحة. 
ولكون فئة الطلبة ذوي اإلعاقة من المستفيدين 
من هذه الخدم��ات التعليمي��ة، حرصت الجهات 
المعنية على استمرارية تقديم خدماهتا لطلبتها من 
خالل منظوم��ة التعليم عن بعد وذلك بتس��خيرها 
المس��تمر  وبالتنس��يق  المتاح��ة  الوس��ائل  لكاف��ة 
)وزارة  اإلعاق��ة  ذوي  الطلب��ة  أم��ور  أولي��اء  م��ع 

التعليم:2020(. 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

انطالًق��ا من حداثة  تلك اإلج��راءات المرتبطة 
بخدم��ات التعليم عن بعد يف وزارة التعليم بش��كل 
عام ومع الطلبة ذوي اإلعاقة بشكل خاص، والتي 
جاءت اس��تجابة لحزمة من اإلجراءات الحكومية 
المتبع��ة لمواجهة أزم��ة جائحة كورونا المس��تجد 
)COVED-19(، وبع��د مرور ف��رتة قاربت العامين 
م��ن تطبيق نظ��ام التعليم عن بعد عل��ى كافة الطلبة 
ممن هم على مقاعد الدراسة ويف مختلف المراحل 
الدراس��ية، متضمني��ن الطلب��ة م��ن ذوي اإلعاق��ة 
الملتحقي��ن بربامج الدمج بالتعلي��م العام؛ ظهرت 

الحاجة إل��ى معرفة مس��توى الخدم��ات التعليمية 
المقدم��ة للطلب��ة ذوي اإلعاق��ة يف برام��ج الدم��ج 
الرتبوي بم��دارس التعليم العام، والبحث يف مدى 
فاعلي��ة هذه الخدم��ات وآلي��ات تقديمها، وكذلك 
التحق��ق من مدى االس��تفادة من ه��ذه الخدمات؛ 
هبدف تحسين العملية التعليمية وتطويرها والعمل 
عل��ى تج��اوز العقبات التي قد تح��ول دون تحقيق 

المستوى المطلوب من هذه الخدمات.
وبن��اًء عل��ى ه��ذه التط��ورات، ولمواكب��ة هذا 
التعلي��م،  الط��ارئ عل��ى ديناميكي��ة مهن��ة  التغي��ر 
خرجت وظيف��ة معلم الرتبية الخاص��ة عن إطارها 
التقلي��دي القائم عل��ى التدريب والتعليم المباش��ر 
للطلب��ة ذوي اإلعاق��ة ضم��ن بيئة صفي��ة وتعليمية 
مح��دده، إل��ى تعلي��م ضمن واق��ع افرتاض��ي، من 
خالل برامج التعليم عن بعد، مما فرض على معلم 
الرتبي��ة الخاصة ضرورة التكي��ف مع هذه المرحلة 
ومتطلباهتا، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات 
الرتبوية والتأهيلية المتخصصة للطلبة ذوي اإلعاقة 
)عطيات وأبو حمور،2020(.  وقد برزت مشكلة 
الدراس��ة لدى الباحث من خالل مراجعة عدد من 
الدراس��ات الس��ابقة، س��واء ضمن البيئة السعودية 
كدراس��ة أبو عباه )2021( أو أخرى ضمن بيئات 
عربية وأجنبية كدراسة )الشريف وشقدار،2021( 
التي هدفت إلى معرف��ة اتجاهات أمهات األطفال 
م��ن ذوي اإلعاقة الفكرية نح��و التعليم عن بعد يف 
مرحلة الطفولة المبكرة. وكذلك دراس��ة اوزدملي 
ويل��دز )Ozdamli & Yildiz 2017،( الت��ي هدفت 
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إلى تحديد مس��توى استخدام تكنولوجيا األجهزة 
المحمولة وآراء أولياء أمور األطفال يف المدارس 
 West( االبتدائية. وكذلك دراسة ويست وسيمون
and Semon، 2012( التي سعت إلى تقييم مستوى 

رضا المعلمين على اس��تخدام التعليم عن بعد مع 
الطلبة ذوي اإلعاقة؛ إال أن الدراسة الحالية تختلف 
عن بقية الدراسات الس��ابقة بتناولها جانب معرفة 
مس��توى الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي 
اإلعاق��ة يف برامج الدمج الرتبوي بمدارس التعليم 
الع��ام بمحافظ��ة المجمعة م��ن وجهة نظ��ر أولياء 
أمورهم وذلك خالل جائحة كورونا )كوفيد-19( 
يف ضوء عدد م��ن المتغيرات ضمن منطقة محددة 
جغرافيًا، تمثلت يف محافظة المجمعة يف المملكة 
العربية الس��عودية. وكذلك نظرًا لكون الباحث قد 
أش��رف على تدريب ع��دد م��ن الطلبة/المعلمين 
الملتحقي��ن بربنامج بكالوري��وس الرتبية الخاصة 
يف جامعة المجمعة ضمن مسار التدريب الميداين 
)الرتبية العملية(، والذي تم من خالل التعليم عن 
بعد، وبعد ما تلقاه م��ن طلبته المتدربين من تغذية 
راجع��ه ح��ول تباين ردود الفعل ل��دى أولياء أمور 
الطلبة ذوي اإلعاق��ة حول التعليم عن بعد المقدم 
ألبنائهم ومدى ج��دواه وفعاليته. جاءت رغبة من 
الباح��ث يف معرف��ة مس��توى الخدم��ات التعليمية 
المقدم��ة للطلب��ة ذوي اإلعاق��ة يف برام��ج الدم��ج 
الرتبوي بمدارس التعليم العام بمحافظة المجمعة 
من وجهة نظر أولياء أمورهم وذلك خالل جائحة 

كورونا )كوفيد-19( يف ضوء عدد من المتغيرات. 
وبش��كل أكثر تحديدًا تمثلت مش��كلة الدراس��ة يف 

سعيها لإلجابة عن األسئلة التالية:   
المقدم��ة  التعليمي��ة  الخدم��ات  مس��توى  م��ا   -1
للطلبة ذوي اإلعاق��ة يف برامج الدمج الرتبوي 
بمدارس التعليم العام بمحافظة المجمعة من 

وجهة نظر أولياء أمورهم؟ 
- ه��ل هن��اك ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة بي��ن  2
متوسطات آراء أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة 
ح��ول مس��توى الخدم��ات التعليمي��ة المقدم��ة 
ألبنائهم من شأهنا أن تعزى إلى متغيرات )جنس 
الطال��ب، ن��وع اإلعاق��ة، المرحل��ة الدراس��ية، 

المستوى التعليمي لولي األمر(؟
أهداف الدراسة:

    هدفت الدراس��ة الحالية إلى معرفة مس��توى 
الخدمات التعليمية المقدم��ة للطلبة ذوي اإلعاقة 
يف برام��ج الدم��ج الرتبوي بم��دارس التعليم العام 
بمحافظة المجمعة من وجه��ة نظر أولياء أمورهم 
)كوفي��د-19(  كورون��ا  جائح��ة  خ��الل  وذل��ك 
يف ض��وء ع��دد م��ن المتغي��رات. باإلضاف��ة إل��ى 
الكش��ف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين 
متوس��طات آراء أولي��اء أمور الطلب��ة ذوي اإلعاقة 
حول مس��توى الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة 
ذوي اإلعاق��ة م��ن ش��أهنا أن تعزى إل��ى متغيرات 
جن��س الطالب، نوع اإلعاقة، المرحلة الدراس��ية، 

المستوى التعليمي لولي األمر.
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 أهمية الدراسة:
األهمية النظرية

   تكم��ن األهمي��ة النظري��ة للدراس��ة الحالي��ة 
يف ن��درة الدراس��ات العربية الت��ي بحثت يف مجال 
تقديم الخدمات الرتبوية للطلبة ذوي اإلعاقة وفق 
نظام التعليم عن بعد يف المملكة العربية السعودية 
-يف حدود علم الباحث- ولعل ذلك من ش��أنه أن 
يع��زى إلى حداث��ة الموضوع مح��ور البحث، كما 
يتوقع أن تمهد الدراس��ة الحالية الطريق لدراسات 
أخ��رى ضم��ن مح��ور البحث، م��ع إس��هام نتائج 
الدراس��ة الحالي��ة يف تزويد مي��دان الرتبية الخاصة 
بُتقّييِ��م مس��توى خدم��ات التعليم عن بع��د للطلبة 
ذوي اإلعاق��ة م��ن وجهة نظ��ر أولي��اء أمورهم، إذ 
اقتصرت معظم الدراس��ات الس��ابقة على البحث 
الخدم��ات  نح��و  المعلمي��ن  واتجاه��ات  آراء  يف 
التعليمي��ة عن بع��د، أو البح��ث يف المعيقات التي 

تواجه الطلبة ذوي اإلعاقة أثناء التعليم عن بعد.
األهمية التطبيقية 

تكم��ن األهمي��ة التطبيقي��ة للدراس��ة الحالي��ة 
يف كوهن��ا تس��هم يف تزويد ميدان البح��ث يف الرتبية 
الخاص��ة ب��أداة قي��اس هت��دف إلى تقيي��م خدمات 
التعلي��م عن بعد المقدم��ة للطلبة ذوي اإلعاقة من 
وجهة نظر أولياء أمورهم، وتكمن كذلك يف سعي 
الدراس��ة الحالي��ة إل��ى وضع التوصي��ات يف ضوء 
نتائجه��ا، وص��واًل إلى ح��ل المش��كالت التي من 
شأهنا أن تحول دون توافر المستوى المطلوب من 

الخدم��ات التعليمية عن بعد للطلبة ذوي اإلعاقة، 
هبدف ضبط جودهتا وجودة مخرجاهتا.

حدود الدراسة:
الح��دود المكاني��ة: تقتص��ر الدراس��ة الحالية   -
على برام��ج الدمج ل��ذوي اإلعاق��ة بمدارس 

التعليم العام بمحافظة المجمعة.
الح��دود الزماني��ة: تم تطبيق الدراس��ة الحالية   -
الع��ام  م��ن  الدراس��ي األول  الفص��ل  خ��الل 

الدراسي 2022/2021 م.
الحدود البش��رية: تقتص��ر الدراس��ة الحالية على   -
أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقين بربامج 

الدمج لذوي اإلعاقة بمدارس التعليم العام. 
الح��دود الموضوعية: تقيي��م خدمات التعليم   -
عن بع��د المقدمة للطلب��ة ذوي اإلعاقة خالل 
ف��رتة جائح��ة كورون��ا من وجه��ة نظ��ر أولياء 
يف  والتباي��ن  الف��روق  يف  والبح��ث  أموره��م 
ه��ذه اآلراء وفقا لع��دد من المتغي��رات والتي 
تمثلت بجنس الطالب، نوع اإلعاقة، المرحلة 

الدراسية، المستوى التعليمي لولي األمر.
مصطلحات الدراسة:  -
الخدمات التعليمية عن بعد

تعرف خدمات التعليم عن بعد اصطالحًا بأهنا 
تلك العملّية التي يتم من خاللها الفصل ما بين كل 
من المتعّلم والمعّلم والكتاب ضمن بيئة التعليم، 
ونق��ل البيئ��ة التقليدّي��ة للتعليم من المدرس��ة، أو 



د. عبد العزيز بن عبد اهلل زيد آل عثمان: مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة
  من وجهة نظر أولياء أمورهم يف ظل جائحة كورونا كوفيد-19

7

الجامعة، إلى بيئة متعددة ومنفصلة جغرافّيًا، وهو 
ظاه��رة حديثة نس��بيًا، تطورت بس��بب من التطور 
التكنولوج��ي المتس��ارع يف العال��م، مم��ا يس��هم 
يف توفي��ر فرص��ة التعلي��م للطلبة مم��ن ال يمكنهم 
الحصول عليه ضمن ظروٍف تقليدية ودواٍم يومي 
 )Nacheva-Skopalik and Green،2020(.ومباشر
وتع��رف إجرائي��ًا: بكوهن��ا تل��ك الخدم��ات 
التعليمية والمس��اعدة التي تقدم من خالل معلمي 
الرتبي��ة الخاصة ومعلمي الصف��وف لطلبتهم ذوو 
والمس��تهدفة  كورون��ا،  جائح��ة  خ��الل  اإلعاق��ة 

بالتقييم من خالل أداة الدراسة الحالية.
الطلبة ذوي اإلعاقة

اصطالح��ًا: ه��م أولئ��ك الطلبة مم��ن لديهم 
قص��ور كل��ي أو جزئي بش��كل مس��تديم يف قدراته 
الجسمية، أو الحسية، أو العقلية، أو التواصلية، أو 
األكاديمية، أو النفس��ية إلى الحد الذي يس��توجب 
تقديم خدمات الرتبية الخاصة )القواعد التنظيمية 

لمعاهد وبرامج الرتبية الخاصة،1422ه�(
 أما )الخطيب،2012( فأشار إلى أهنم أولئك 
الطلبة ممن تم التحقق من أهليتهم لتلقي خدمات 
الرتبي��ة الخاص��ة، بس��بب م��ن صعوب��ة ُممارس��ة 
حياهتم وتعلمهم بش��كل طبيعّي دون تقديم رعايٍة 
خاّص��ة لهم نتيجَة وجود قصور ذهني، أو عصبّي، 
أو حس��ّي، أو م��ادّي، أو مزيج من ه��ذه الحاالت 
كّلها بش��كٍل دائم، باإلضافة إل��ى حاجتهم لخدمة 
تف��ّوق تلك الخدمات الُمقّدم��ة ألقراهنم من نفس 

الفئة العمرية.

الملتحقي��ن  الطلب��ة  أولئ��ك  ه��م  وإجرائي��ًا: 
بربام��ج الدمج بم��دارس التعليم الع��ام لمختلف 
المراح��ل التعليمي��ة )ابتدائ��ي، متوس��ط، ثانوي( 
ممن ثبتت أهليتهم لتلقي خدمات الرتبية الخاصة 

والمستهدفين بتلقيهم خدمات التعليم عن بعد.

)Coved-19 جائحة كورونا(

جوائ��ح،  جم��ع  اللغ��ة  يف  الجائح��ة  لغوي��ًا: 
وهي م��ن الج��وح واالجتياح وتعني االس��تئصال 
واله��الك، فيق��ال أصابت��ه جائح��ة بمعن��ى ش��دة 
ومصيب��ة، فالجائح��ة ه��ي المصيب��ة الت��ي تصيب 
الرجل يف ماله فتهلكه وتتلفه إتالفا ظاهرًا كالسيل 

والحريق واآلفات )ابن منظور،1992(.
اصطالح��ًا: أطلق على جائحة كورونا مرض 
الفي��روس التاج��ي بس��بب التنوع��ات الموجودة 
على سطحه والتي تشبه التاج واالسم اإلنجليزي
)Covid-19(  مش��تق كالتال��ي: »CO« وهم��ا أول 
حرفي��ن م��ن »corona« و »VI«  هم��ا أول حرفي��ن 
م��ن »virus« و »D« هو أول حرف من كلمة مرض 
باللغ��ة اإلنجليزية »disease« ]7[ وأضيف له رقم 
19 للدالل��ة على الس��نة التي ظه��ر فيها. ففيروس 
عائل��ة  م��ن   )19 )كوفي��د-  المس��تجد  كورون��ا 
الفيروس��ات تتش��ابه عوارضه مع بعض األمراض 
 )Sars( السابقة، كالفيروس المعروف باسم سارس
الذي انتش��ر يف الفرتة ما بين  2002- 2003 وهو 
متالزم��ة تنفس��ية ح��ادة وخيمة، وفي��روس ميرس 
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)Mers( )متالزمة الش��رق األوس��ط التنفس��ية(، 
لكن��ه يختل��ف عنها كونه يس��بب ارتف��اع يف درجة 
الحرارة باإلضافة إلى سعال حاد وجاف ومشاكل 
تنفس��ية، تؤثر على الدماغ والقلب وقد تؤدي إلى 
الوفاة، خاصة لدى المس��نين والمصابين بأمراض 
مزمن��ة، و ينتش��ر ه��ذا الفي��روس بي��ن الن��اس عن 
طريق السعال والعطس أو لمس شخص مصاب، 
ولح��د  اآلن ل��م يتم إيج��اد عالج ش��ايف منه. وقد 
توصلت منظمة الصحة العالمية إلى هذا الوصف 
الطب��ي، يف ضوء نتائ��ج التش��خيص التي توصلت 
إليه��ا الف��رق الطبي��ة المتخصصة التابع��ة لمنظمة 
األمم المتحدة حول طبيع��ة هذه الجائحة )عماين 

وعالق،2021(. 
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

م��ن الممكن القول ب��أن الخدم��ات التعليمية 
عن بع��د بمفهومها األساس��ي يعتم��د على وجود 
المتعلم يف مكان يختلف عن المصدر الذي يكون 
فيه الكتاب أو المعلم أو حتى مجموعة الدارسين، 
بمعن��ى أنه يتمث��ل يف نق��ل الربنام��ج التعليمي من 
موضع��ه يف ح��رم المؤسس��ة التعليمية إل��ى أماكن 
الطلب��ة مم��ن ال  إل��ى ج��ذب  متفرق��ة، ويه��دف 
يستطيعون االستمرار بالربنامج التعليمي النظامي 
االعتي��ادي س��واء يف ظروف عادي��ة أو غير عادية. 
وهذا يس��هم يف رف��ع المس��توى الثق��ايف والعلمي 
واالجتماعي لدى األفراد، وس��د النقص يف أماكن 
المدرس��ين المؤهلي��ن يف بعض المج��االت، كما 

يعمل على تجنب اآلثار السلبية لضعف اإلمكانات 
المتاحة، والعمل على توفير مصادر تعليمية متنوعة 
ومتعددة تس��اعد يف الحد من الف��روق الفردية بين 
المتعلمي��ن، وذلك م��ن خالل دعم المؤسس��ات 
التعليمية بوسائط وتقنيات تعليم متنوعة وتفاعلية 
تعزز الفهم وأثر التعلم لدى الطلبة، وتتضمن هذا 
التقنيات الحواسيب وشبكاته ووسائطه المتعددة 
من صوت وصورة ورس��ومات وآلي��ات البحث، 
والمكتب��ات اإللكرتوني��ة واألق��راص المدمج��ة، 
اإللكرتوني��ة  والمعام��ل  اإللكرتوني��ة،  والكت��ب 

)حسين، 2009(. 
 كم��ا عرف��ت الخدم��ات التعليمي��ة ع��ن بع��د 
بأكث��ر من مس��مى وال يوجد له مس��مى بعينه على 
وجه التحديد، فقد يش��ار إليه بالتعليم بالمراسلة، 
والتعليم المفتوح، والتعليم الموزع، أو كالدراسة 
المنزلية، والدراس��ة المس��تقلة. وقد عرف التعليم 
عن بع��د م��ن قبل منظمة األم��م المتح��دة للرتبية 
بأن��ه   ،)UNESCO، 2002( والثقاف��ة  والعل��م 
عملي��ة تربوية يتم فيه��ا كل أو معظم التدريس من 
ش��خص بعيد يف المكان والزمان عن المتعلم، مع 
التأكي��د على أن أغلب االتص��االت بين المعلمين 
والمتعلمي��ن تت��م م��ن خالل وس��يط معين س��واء 
الهمام��ي  أو مطبوع��ًا. ويع��رف  إلكرتوني��ًا  كان 
وإبراهي��م )2020( التعلي��م ع��ن بعد بأن��ه عملية 
نق��ل المعرف��ة إل��ى المتعل��م يف موق��ع إقامت��ه أو 
عمله عوض��ًا عن انتق��ال المتعلم إلى المؤسس��ة 



د. عبد العزيز بن عبد اهلل زيد آل عثمان: مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة
  من وجهة نظر أولياء أمورهم يف ظل جائحة كورونا كوفيد-19

9

التعليمي��ة، إذ يق��وم على أس��اس م��ن العمل على 
إيص��ال المعرفة والمهارات والمواد التعليمية إلى 
المتعلم عرب وس��ائط وأس��اليب تقني��ة مختلفة بما 
يحاكي االتصال الذي يحدث وجه لوجه وبشكل 
مباش��ر. وهذا يدل عل��ى أن التعليم عن بعد يعتمد 
على أساس��ين وهما: وس��ائل االتصال والتواصل 
المتع��ددة، ووجود ح��دود مكانية تفص��ل المعلم 

عن المتعلم.
ويف ه��ذا الصدد ذك��ر كل من ينج��ر وويليامز 
وج��ود  إل��ى   )Younger and Williams، 1999(
ثالثة أنماط للتفاعل بين أطراف العملية التعليمية 
يف نظ��ام التعلي��م ع��ن بع��د، إذ تتضم��ن تفاع��ل: 
المتعل��م والمعلم، المتعلم والمحت��وى، المتعلم 
والمتعلم. كما يشير اوسمان )Osman،2012( إلى 
أن أه��م عنصر من عناصر نجاح التعلم هو التفاعل 
بين المش��اركين، حيث تس��هم ه��ذه التفاعالت يف 
الحد من مشاعر الُعزلة لدى المتعلم والتخلص من 
الشعور بعدم الرضا، وسوء األداء، باإلضافة إلى أن 
تلك التفاعالت تمثل أس��اليب تعليمية موجهة إلى 
 Nacheva-Skopalik( المتعلم. وقد صنف كل من
and Green، 2020(، والنوايس��ة )2007( أنم��اط 

التعلم عن بعد إلى ثالثة أنواع وهي:
 E- Learning –التعل��م عن بعد المتزام��ن  -
synchronous ؛ وه��ذا الن��وع م��ن التعليم 
يحت��اج إلى وج��ود الطلب��ة يف نف��س التوقيت 
التفاع��ل  إلج��راء  الحاس��وب  أجه��زة  أم��ام 

والمحادثة بين الطلبة، وبين المعلم من خالل 
غرف المحادثة والح��وار المتعدد أو الصوت 
والفيدي��و وح��وار اإلنرتن��ت الجماع��ي الذي 

يجمع المعلم مع المتعلمين.
E- Lear - التعليم ع��ن بعد غير المتزام�� ن- 
ing – asynchronous ؛ وال يحت��اج هذا 
الن��وع من التعليم تواج��د المعلم والمتعلم يف 
نفس الوقت أو المكان، ويتم عن طريق بعض 
تقنيات التعليم عن بعد، مثل الربيد اإللكرتوين 
إذ يت��م تب��ادل البيان��ات ما بين الطلبة أنفس��هم 
وبين معلميهم يف أوق��ات متفاوتة، وينتقي فيه 
المتعل��م األوق��ات الت��ي تالئمه مم��ا يزيد من 

االنضباط الذايت لدى المتعلم. 
 E- learning-التعلي��م ع��ن بع��د المدم��ج  -
blended ؛ ويعتم��د ه��ذا النوع م��ن التعليم 
عل��ى أس��اس الدمج بي��ن النوعين الس��ابقين، 
التعلي��م عن بع��د المتزام��ن وغي��ر المتزامن، 
وهو عبارة عن مجموع��ة من الطرق التعليمية 
المعدة مس��بقًا لتعزز عملي��ة التعليم عن بعد، 
اإلنرتن��ت،  ع��رب  التعلي��م  مق��ررات  وتش��مل 
وأنظمة دع��م األفراد اإللكرتوني��ة، ومقررات 

التعليم الذايت.
وق��د ش��اع مفه��وم خدم��ات التعلم ع��ن بعد 
يف كثي��ر م��ن المؤسس��ات األكاديمي��ة والتعليمية 
عل��ى مس��توى العال��م، إذ اتجه��ت معظ��م ه��ذه 
المؤسس��ات إلى األخ��ذ بتقنيات التعل��م عن بعد 
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أو  فيه��ا  التعليمي��ة  الخدم��ات  لتطوي��ر  كمدخ��ل 
لتوس��يع أنش��طتها الرتبوي��ة إلى خارج أس��وارها، 
وخ��ارج ح��دود دولته��ا، أو حتى لخف��ض تكلفة 
التعلي��م فيه��ا، والتغل��ب على الكثاف��ة الطالبية يف 
المؤسس��ات التقليدية، وقد ازداد االهتمام مؤخرًا 
يف التعل��م عن بعد كمنظوم��ة للتعليم، وذلك نظرًا 
لم��ا يتمتع به من س��مات خاصة جعلت منه نظامًا 
يمك��ن االعتم��اد عليه يف ح��ل مش��كالت التعليم 
التقليدي، وال سيما يف أوقات األزمات والظروف 
غي��ر االعتيادية )Brown and Green، 2019(. هذا 
وتربز أهمي��ة التعليم ع��ن بع��د يف إمكانية تدريب 
الطلبة ذوي اإلعاقة وتجاوز قيود الزمان والمكان 
يف العملية التعليمية، وكس��ر الحواجز النفسية بين 
المعل��م والمتعلم، إذ يعمل التعلي��م عن بعد على 
توظيف تقنيات التعليم يف كافة األنش��طة والربامج 
التعليمية، مما يضمن سهولة الوصول إلى المتعلم 
واالس��تمرارية يف الوصول إل��ى المناهج التعليمية 

.)Itmizi، 2008( على مدار الساعة
وق��د أش��ارت العديد م��ن الدراس��ات إلى أن 
اس��تخدام خدم��ات التعلي��م ع��ن بعد م��ن خالل 
اللج��وء إل��ى األدوات التكنولوجي��ة م��ع الطلب��ة 
ذوي اإلعاق��ة ل��ه العديد من الفوائ��د التي تنعكس 
عليهم إيجابًا سواء من الناحية النفسية، أو الناحية 
األكاديمي��ة والمعرفي��ة. حي��ث أش��ارت الدخي��ل 
للوس��ائط  إيجاب��ي  دور  وج��ود  إل��ى   ،)2000(
المتع��ددة كتقنية تعليمية يف تحس��ين النطق واللغة 

لألطف��ال ذوي اإلعاق��ة العقلي��ة البس��يطة. وتذكر 
الرصي��ص )2003(، إل��ى أن الربام��ج التفاعلي��ة 
تعلي��م  تيس��ير  الحاس��وب  باس��تخدام  التعليمي��ة 
م��ادة الرياضي��ات ونقل أث��ر التعليم إل��ى مواقف 
جدي��دة للتالميذ ذوي اإلعاقة. كم��ا تضيف أمين 
)2008(، إل��ى أن النتائ��ج الميداني��ة توض��ح أن 
التعليم عن بعدة باستخدام التكنولوجيا الفعالة مع 
الطلبة ذوي اإلعاقة له آثار إيجابية وفاعلة وأس��هم 
كذلك يف عالج مشكلة الفروق الفردية بين الطلبة 
ذوي اإلعاق��ة إذ يس��تطيع تقدي��م مثي��رات متعددة 
للطلب��ة، كم��ا يس��هم التعليم ع��ن بعد باس��تخدام 
األدوات التكنولوجية يف تكوين اتجاهات إيجابية 
ل��دى الطلبة األم��ر الذي يس��اعدهم على التكيف 

االجتماعي.
كم��ا أن خدم��ات التعليم ع��ن بعد، ق��د يواجه 
مجموعة م��ن التحديات أو العقب��ات التي قد تحد 
من مس��توى نجاحه أو تحول دون تحقيقه ألهدافه 
ضمن المستوى المطلوب. حيث أشار نشيفا وغرين 
)Nacheva-Skopalik and Green، 2020( إلى أن 
ق��ات للتعلم ع��ن بعد، تتمث��ل يف كون  أب��رز المعوِّ
الرتكيز األكرب يكون على الجانب المعريف أكثر من 
االهتمام بالجانب المهارى والوجداين، باإلضافة 
إل��ى ارتفاع الكلفة التش��غيلية ألدوات التعليم عن 
بعد خاصة يف المراح��ل األولى للتطبيق، ويحتاج 
ذلك إل��ى بنى تحتي��ة مثل األجه��زة والمختربات 
وخط��وات االتص��ال الس��ريعة، وكذل��ك يحت��اج 
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تطبيقه��ا إلى نوعية معينة م��ن المعلمين المؤهلين 
للتعام��ل م��ع المس��تحدثات التقنية المس��تخدمة 
وللمتخصصين بإع��داد المناهج اإللكرتونية، إلى 

قسم مختص للدعم الفني.
 Boling et( وقد أش��ار كل من بولنغ وآخرون
al.، 2012( إلى معوقات اس��تخدم الوسائل التقنية 

التعليمة بكوهنا ثالثة أنم��اط من المعوقات والتي 
تتمثل فيما يلي:

المعوقات المرتبطة بمعلم الطلبة ذوي اإلعاقة   -
وتتمثل ه��ذه المعوقات يف ع��دم توفر دورات 
تدريبية أثناء الخدمة يف مجال استخدام التعليم 
عن بعد وال��ذي يحول دون تطبيقه كما يجب، 
باإلضافة إلى اعتقاد معلمي الرتبية الخاصة أن 
استخدام الوسائل التعليمية يحتاج إلى مجهود 

أكرب من التدريب بالطريقة التقليدية.  
المعوق��ات المرتبط��ة بالطلب��ة ذوي اإلعاق��ة،   -
وتتمثل أبرز هذه المعوقات يف س��وء استعمال 
الطلب��ة ذوي اإلعاق��ة لألجه��زة دون إش��راف 
أولي��اء األمور يعم��ل على تعطله��ا، باإلضافة 
إل��ى أن بعض الطلب��ة ذوي اإلعاقة يعانون من 
مش��كالت حس��ية أو بدني��ة تح��د بدورها من 

قدرهتم على استخدام التعليم عن بعد.
المعوقات المرتبط��ة بالجانب التقني والفني،   -
فعدم وجود مس��ؤولي الصيان��ة لخدمة الطلبة 
والمعلمي��ن، يعم��ل عل��ى الحد من اس��تدامة 
خدم��ات التعليم عن بع��د، باإلضافة إلى عدم 

توافر أجهزة وأدوات ووس��ائل تعليمية كافية، 
وع��دم توفر الربمجيات التكنولوجية المالئمة 
لحاجات كل طالب بحس��ب الفئة التي ينتمي 

إليها من فئات الرتبية الخاصة. 
وتجدر اإلش��ارة هن��ا إلى وج��ود تباين واضح 
يف اتجاه��ات المعلمي��ن ح��ول اس��تخدام آلي��ات 
التعلي��م عن بع��د ونظامه، ما بين مؤي��ٍد، ومعارض 
أو متحفظ. ولكل منه��م مربراته حول تبنيه لموقفه 
واتجاه��ه ه��ذا. فالمؤي��دون يطمحون إل��ى مواكبة 
الحديث��ة  التكنولوجي��ا  وتوظي��ف  العص��ر  روح 
يف خدم��ة العملي��ة التعليمي��ة وتعلي��م طلبته��م من 
ذوي اإلعاق��ة، والمعارض��ون يميل��ون إل��ى النمط 
الكالس��يكي المتب��ع يف التدري��س، ومم��ا اعت��ادوا 
عليه من ممارس��ات تس��تند إلى التعلي��م والتدريب 
المباش��ر. أما المتحفظي��ن تجاه ه��ذه الخطوة فهم 
يوضح��ون موقفه��م ويرجعون��ه إل��ى ع��دم توف��ر 
المس��توى المالئ��م من الوع��ي هبذه التقنية بش��كل 
واض��ح المعالم، وعدم القدرة على اس��تخدام هذه 
التكنولوجي��ا والتقنيات بش��كل فاع��ل، والحل من 
وجه��ة نظره��م هو ض��رورة وض��ع برام��ج تدريبية 
للمعلمي��ن تس��تهدف تأهيله��م بكيفي��ة اس��تخدام 
الحاس��وب بش��كل ع��ام، وباس��تخدام اإلنرتن��ت، 
 Al-Antably(وكيفية توظيف هذه التقنية يف التعليم

.)and Al-Khataf، 2016

 ه��ذا وقد تنوعت الخدم��ات المقدمة عن بعد 
للطلب��ة ذوي اإلعاق��ة الملتحقي��ن بربام��ج الدمج 
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الرتب��وي، إذ تظاف��رت الجهود لتقدي��م الخدمات 
الرتبوية المختلفة كخدمات التقييم والتش��خيص، 
والخدمات األكاديمية ومتابعة سير التعليم لهؤالء 
الطلبة وفق الربنامج الرتبوي الفردي الخاص بكل 
طال��ب، وكذلك خدمات اإلرش��اد والتوجيه لكل 
م��ن الطلب��ة وذويهم. كما أص��درت وزارة التعليم 
دليل إس��رتاتيجيات التعليم عن ُبعد للطالب ذوي 
اإلعاق��ة والمعلمين وأولياء األم��ور؛ هبدف تعزيز 
الخدمات التعليمية والنفسية والتأهيلية التي تسهم 
يف إكس��اهبم المعرف��ة، وتنمية مهاراهت��م، وكذلك 
المجتمعي��ة  والمس��ؤولية  التوعي��ة  برام��ج  دع��م 
لتعزيز الوعي، وإرش��اد المعلمين واألس��ر لطرق 
التعام��ل األمث��ل مع الط��الب ذوي اإلعاق��ة، إلى 
دلي��ل  المجتم��ع. ويتضم��ن  جان��ب دمجه��م يف 
إس��رتاتيجيات التعلي��م ع��ن ُبع��د للط��الب ذوي 
اإلعاقة للمعلمي��ن وأولياء األمور إس��رتاتيجيات 
التدري��س ع��ن ُبع��د لإلعاق��ات الحس��ية »اإلعاقة 
وإس��رتاتيجيات  الس��معية«،  واإلعاق��ة  البصري��ة 
التدري��س ع��ن ُبع��د لإلعاق��ات كثي��رة االنتش��ار 
»اإلعاقة الفكرية وصعوب��ات التعّلم«، إضافة إلى 
إس��رتاتيجيات التدريس عن ُبع��د لإلعاقات قليلة 
االنتش��ار »اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 
واضط��راب طي��ف التّوح��د«. وق��د ض��م الدلي��ل 
إرش��ادات للمعلمي��ن وأولياء األم��ور حول كيفية 
تدري��س الط��الب ذوي اإلعاقة، بما يتناس��ب مع 
خصائصه��م الفردي��ة، حي��ث تمت إتاح��ة الدليل 
عل��ى موقع العودة للم��دارس للمعلمي��ن وأولياء 

األمور )وزارة التعليم،2021(.
وق��د حرص��ت المملك��ة العربي��ة الس��عودية 
ومنذ بداي��ة الجائحة عل��ى مواكبة ه��ذه التغيرات 
والتط��ورات إذ ب��ادرت بتفعي��ل برنام��ج التح��ول 
الرقم��ي، أح��د الربام��ج األساس��ية لتحقي��ق رؤية 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية )2030(، وباعتب��ار 
أن المنص��ات الرقمي��ة إح��دى أدوات التعليم عن 
بع��د؛ اس��تحدثت وزارة التعليم منص��ات تعليمية 
افرتاضية لكافة المراحل الدراس��ية ضمن منصات 
إدارة التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد كمنصة 
)روضت��ي( لمرحل��ة ري��اض األطف��ال و )منص��ة 
مدرس��تي( للمراح��ل االبتدائي��ة حت��ى المرحل��ة 
الثانوي��ة، متضمنة جمي��ع الخدم��ات اإللكرتونية 
التي يحت��اج إليها كل من المعل��م والطالب وولي 
األم��ر من أجل تس��هيل العملي��ة التعليمية عن بعد 

)المنصة الوطنية الموحدة، 2021(.
ويف إطار مراجعة األدب النظري والدراس��ات 
الس��ابقة المرتبط��ة بموض��وع الدراس��ة الحالي��ة، 
حرص الباحث على مراجعة عدد من الدراس��ات 
المتاح��ة ضم��ن قواع��د البيان��ات، وبس��بب م��ن 
حداث��ة الموضوع وجدت��ه واجه الباح��ث تحديًا 
تمث��ل يف قلة الدراس��ات التي تطرق��ت للموضوع 
المس��تهدف، وفيما يلي عرض ألبرز الدراس��ات 

التي توصلوا إليها.
دراس��ة أبوعب��اه )2021( والت��ي هدف��ت إلى 
تقييم تجربة المملكة العربية السعودية يف خدمات 
التعلي��م عن بعد يف ظل جائح��ة كورونا من وجهة 
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نظ��ر أولي��اء األمور بمدين��ة الرياض، وق��د اتبعت 
الباحث��ة المنهج الوصف��ي التحليلي وذلك بتطبيق 
اس��تبانة مكون��ه م��ن )47( فقرة موزعة على س��تة 
محاور رئيس��ية. وقد تم تطبيق االستبانة على عينة 
عش��وائية من أولياء أمور طلب��ة المرحلة االبتدائية 
بمدين��ة الري��اض، مكونة م��ن )310( ف��ردًا. وقد 
أش��ارت نتائ��ج الدراس��ة إل��ى إيجابي��ة التجرب��ة، 
وبمتوس��ط عام )2.93(، وبدرجة تقدير مرتفعة، 
كما أظهرت نتائج الدراس��ة تباي��ن يف درجة تقدير 
أولي��اء األم��ور للمس��تويات المختلف��ة الخاص��ة 
بتجرب��ة التعلي��م ع��ن بعد، حي��ث ج��اء يف المرتبة 
األولى تقييم تجربة التعليم عن بعد يف ظل جائحة 
كورون��ا، وبمتوس��ط )3.54(، وبدرج��ة تقدي��ر 
مرتفعة ج��دًا، وج��اء تقييم التجربة على مس��توى 
وبدرج��ة   ،)2.48( بمتوس��ط  المدرس��ة،  إدارة 
تقدير متوس��طة. وقد خلصت الدراسة إلى توصية 
بتوجيه إدارات المدارس االبتدائية لزيادة إش��راك 
أولياء األم��ور يف الخطط التعليمي��ة الخاصة بنظم 
التعليم عن بعد، ووضع خط��ة لتدريب المعلمين 

على نظام التعليم عن بعد.
     أم��ا الش��ريف وش��قدار )2021( فقد قامتا 
بدراس��ة هدف��ت إل��ى معرف��ة اتجاه��ات أمه��ات 
األطفال م��ن ذوي اإلعاقة الفكري��ة نحو خدمات 
التعليم عن بعد يف مرحلة الطفولة المبكرة ووصف 
االختالف فيما بينها، وقد اتبعت الدراس��ة المنهج 
النوعي، وتمثلت عينة الدراس��ة م��ن )5( أمهات، 
تم إج��راء مقابلة هاتفية فردية لكل مش��اركة كأداة 

للدراس��ة. وقد أش��ارت نتائج الدراس��ة إلى اتفاق 
األمه��ات عل��ى أث��ر تدري��ب األطف��ال م��ن ذوي 
اإلعاقة الفكري��ة يف كال التدريبي��ة والتعليمية التي 
س��بقت التعلي��م ع��ن بع��د، ون��وع الجه��از الذي 
يس��تخدمه الطف��ل يف التعلي��م ع��ن بع��د، وفعالية 
دور المعلم��ة يف التعلي��م عن بع��د، ومهارة األم يف 

استخدام التكنولوجيا.
 وقد هدفت الدراس��ة التي أجراه��ا كل من أبو 
زيتون، وأب��و حمور، وابداح )2021( إلى التعرف 
عل��ى اتجاهات أولياء أم��ور الطلبة ذوي صعوبات 
التعلم نح��و خدمات التعليم عن بعد خالل جائحة 
كورون��ا)COVID-l9(  ولغايات هذه الدراس��ة، تم 
تطبي��ق مقياس االتجاه��ات نحو التعلي��م عن بعد؛ 
عل��ى عينة مكونة من )308( من أولياء أمور الطلبة 
ذوي صعوبات التعلم. وقد أش��ارت نتائج الدراسة 
إلى أن اتجاهات أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات 
التعل��م نح��و التعلي��م ع��ن بع��د س��لبية، وأظهرت 
النتائ��ج أيض��ًا وجود ف��روق ذات دالل��ة إحصائية 
)α=0.05( يف االتجاه��ات نح��و التعليم عن بعد 
تعزى ألثر المستوى األكاديمي للوالدين، ولصالح 
الدراس��ات العليا، وبينت النتائج عدم وجود فروق 
ذات دالل��ة إحصائي��ة )α=0.05( يف االتجاهات 
نحو التعلم اإللكرتوين تعزى لمتغير جنس الطالب.
 كم��ا ق��ام كل م��ن الخليف��ة ووهب��ي، وعب��د 
المطل��ب )2019( بدراس��ة هدف��ت إل��ى تقدي��م 
نظام��ًا تعليمي��ًا إلكرتونيًا مبتك��رًا موجهًا للطلبة 
ذوي اإلعاق��ة العقلي��ة هبدف معالج��ة اضطرابات 
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التكامل الحس��ي لديهم، ويعتم��د هذا النظام على 
المتابع��ة الفردية لنمو الطفل البيولوجي من خالل 
المعلمين الذين يس��تخدمون النظ��ام اإللكرتوين، 
وتكون��ت العين��ة م��ن 12 طف��ل وطفلة م��ن ذوي 
اإلعاق��ة العقلية وت��م توزيعهم عل��ى مجموعتين، 
وأظه��رت النتائج أن تطوير العملية الرتبوية لذوي 
اإلعاقة تعمل على خلق بيئة مرنة وجاذبة ومحفزة 
للتعل��م والتفكير)وتوفر خربات حس��ية متعددة(، 
كم��ا أن نظ��ام التعلي��م اإللك��رتوين التفاعلي عمل 
على صقل تلك الخربات عرب مجموعة نش��اطات 
لعالج اضطرابات التكامل الحسي، ألطفال ذوي 
اإلعاقة العقلية، باإلضافة إل��ى أن هذه البيئة تعترب 
أكثر راحة وطمأنينة وتحفيزًا  ألطفال المتالزمات 

ما أسهم يف تطوير تعليمهم وتحسين سلوكهم.
Oz- 2017 )يف حي��ن قام كل م��ن أوزداملي ويل��دز

damli & Yildiz،(، بدراسة هدفت إلى تحديد مستوى 

اس��تخدام تكنولوجيا األجهزة المحمول��ة وآراء أولياء 
أمور األطفال يف المدارس االبتدائية بنيقوسيا جمهورية 
المنه��ج  الدراس��ة  الرتكي��ة، واتبع��ت  ق��ربص  ش��مال 
الوصف��ي، وقد تمثلت أداة الدراس��ة يف االس��تبيان، يف 
حين كان��ت عينة الدراس��ة )790( من أولي��اء األمور. 
وأش��ارت النتائج إلى أن آراء الوالدين بش��أن استخدام 
األجه��زة المحمولة كأداة تعليمية إيجابية بش��كل عام، 
وأظه��رت النتائ��ج أن آراء الوالدي��ن نح��و التعاون بين 

المدرسة واألسرة من خالل التكنولوجيا إيجابية.  
 West and( أما دراس��ة كل من ويست وسيمون
Semon، 2012( فقد عملت على تقييم مستوى رضا 

المعلمين على اس��تخدام التعليم عن بعد مع الطلبة 
ذوي اإلعاق��ة. وبل��غ عدد المش��اركين يف الدراس��ة 
)19( معلمة من خريجي ماجستير الرتبية الخاصة، 
واس��تخدمت الدراسة االس��تبانة يف جمع البيانات، 
حيث رك��زت االس��تبانة على محتوي��ات التدريس 
عن بعد، وعلى العوامل التي تسهم يف زيادة مستوى 
رضا الطلبة ذوي اإلعاقة على اس��تخدام التعلم عن 
بعد. وأش��ارت نتائج الدراس��ة إلى أن مستوى رضا 
المعلمي��ن عل��ى اس��تخدام التعليم عن بع��د للطلبة 
ذوي اإلعاق��ة كان بمس��توى جي��د، وأهن��م ش��عروا 
أيضًا بمس��توى مناس��ب من الراحة عند العمل عن 

بعد مع الطلبة ذوي اإلعاقة.
وباالط��الع على الدراس��ات الس��ابقة يتبين أهنا 
ق��د تناول��ت خدمات التعلي��م عن بع��د للطلبة ذوي 
اإلعاق��ة م��ن جوان��ب مختلف��ة؛ كمعرف��ة اتجاهات 
أمه��ات األطف��ال م��ن ذوي اإلعاق��ة الفكري��ة نح��و 
التعليم عن بعد يف مرحلة الطفولة المبكرة )الشريف 
اس��تخدام  مس��توى  تحدي��د  وش��قدار،2021(؛ 
تكنولوجي��ا األجه��زة المحمول��ة وآراء أولي��اء أمور 
 Ozdamli 2017( األطف��ال يف الم��دارس االبتدائي��ة
Yildiz &،(؛ تقيي��م مس��توى رض��ا المعلمي��ن على 

اس��تخدام التعليم عن بع��د مع الطلب��ة ذوي اإلعاقة 
)West and Semon، 2012(. ويف إطار تحديد موقع 
الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التي تناولت 
خدم��ات التعليم عن بعد للطلبة ذوي اإلعاقة يتضح 
تشابه الدراس��ة الحالية مع بعض الدراسات السابقة 
من حي��ث المنهجية المتبعة وأداة الدراس��ة المتبعة. 
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إال أن ه��ذه الدراس��ة تختل��ف ع��ن بقية الدراس��ات 
الس��ابقة بتناوله��ا جان��ب معرفة مس��توى الخدمات 
التعليمي��ة المقدم��ة للطلب��ة ذوي اإلعاق��ة يف برامج 
الدم��ج الرتب��وي بم��دارس التعليم الع��ام بمحافظة 
المجمعة من وجهة نظر أولياء أمورهم وذلك خالل 
جائح��ة كورون��ا )كوفي��د-19( يف ض��وء ع��دد من 
المتغيرات ضم��ن منطقة مح��ددة جغرافيًا، تمثلت 

يف محافظة المجمعة يف المملكة العربية السعودية.
إجراءات ومنهجية الدراسة: 

اتبع الباحث المنهج المس��حي الوصفي، نظرًا 
لمناسبته لطبيعة وأهداف الدراسة.

مجتمع وعينة الدراسة   
تمث��ل مجتم��ع الدراس��ة الحالية م��ن مجموع 
م��دارس وبرام��ج الدم��ج يف التعليم الع��ام التابعة 
لمحافظة المجمعة التعليمية والبالغ عددها )32( 
مدرسة ويبلغ عدد الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقين 
هب��ذه الربام��ج )816( طالب��ًا وطالب��ة. يف حي��ن 
تمثل��ت عينة الدراس��ة ب��� )295( من أولي��اء أمور 
الطلب��ة ذوي اإلعاقة ممن يتلق��ى أبناءهم خدمات 
الرتبي��ة الخاصة. والجدول رق��م )1( أدناه يوضح 

عينة الدراسة الحالية بشكل أكثر تفصيالً.

جدول )1(: التكرارات والنسب المئوية لعينة أولياء األمور بحسب متغيرات الدراسة.

النسبةالتكرارالفئاتالمتغير 

جنس الطالب
15251.5ذكر
14348.5أنثى

المستوى التعليمي لولي األمر
13244.7دون الثانوية

11037.4الثانوية العامة
5317.9جامعي

إعاقة الطالب

12341.7اإلعاقة العقلية
227.6اضطرابات طيف التوحد

13545.7صعوبات التعلم
155.0أخرى

المرحلة الدراسية 
3411.5االبتدائي
15853.5المتوسط
10335.0الثانوي

295100.0المجموع



مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )9(، ص ص )1-30(  يونيو 2022 م / ذو القعدة 1443هــ 

16

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث ببناء أداة 
الدراس��ة بعد االطالع على األدب النظري السابق 
كدراسة عطيات وأبو حمور )2021( ودراسة أبو 
عباه )2021( ودراسة الشريف وشقدار)2021( 
ودراس��ة   )Ozdamli & Yildiz  2017( ودراس��ة 
العم��ل  ث��م  وم��ن   ،)West and Semon، 2012(
عل��ى تحديد مجموع��ة المهارات والممارس��ات 
المرتبطة بكاف��ة جوانب الخدم��ات التعليمية عن 
بع��د بش��كل ع��ام وللطلب��ة ذوي اإلعاق��ة بش��كل 
خاص؛ كالخدمات التعليمي��ة وااللتزام بالربنامج 
الرتبوي الفردي للطالب، وتقديم خدمات التوجيه 
واإلرش��اد، وتوفير التدريب والتقني��ات التعليمية 
المس��تخدمة بالتعلي��م عن بع��د، وخدمات الدعم 
الفن��ي عند الحاجة له��ا من قبل فنيي��ن مختصين، 
والخدمات المس��اندة األخرى. وق��د تمثلت أداة 
الدراس��ة باس��تبانة تض��م )25( فق��رة، تس��تهدف 
الخدمات المختلف��ة المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة 
يقابلها سلم تقدير مكون من خمس درجات هي: 
)موافق بش��دة، مواف��ق، ليس تمام��ًا، غير موافق، 

غير موافق بشدة(.
المعيار اإلحصائي:

ت��م اعتماد س��لم ليكرت الخماس��ي لتصحيح 
أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة 
واح��دة م��ن بين درجات��ه الخمس )موافق بش��دة، 
موافق، ليس تمامًا، غير موافق، غير موافق بشدة( 

وهي تمثل رقميًا )5، 4، 3، 2، 1( على الرتتيب، 
وقد تم اعتم��اد المقياس التال��ي ألغراض تحليل 
 -1.00( م��ن  المتوس��طات  اعت��ربت  النتائ��ج: 
2.33( تش��ير إل��ى مس��توى قلي��ل م��ن خدم��ات 
التعلي��م عن بعد، وم��ن )2.34- 3.67( تش��ير 
إلى مستوى متوسط من الخدمات، يف حين كانت 
المتوسطات )3.68- 5.00( تشير إلى مستوى 
كبي��ر أو مرتفع م��ن الخدمات. وقد تم احتس��اب 

المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية:
الح��د األعلى للمقي��اس )5(/ الح��د األدنى 

للمقياس)1(/ عدد الفئات المطلوبة .)3( 
ث��م إضاف��ة  1.33( وم��ن   =   3 / 1 –  5(

)1.33( إلى هناية كل فئة.
الصدق والثبات ألداة الدراسة:  

أوالً: صدق أداة الدراسة
ت��م التحقق من ص��دق األداة من خ��الل اتباع 

اإلجراءات اآلتية:
-    ت��م التحقق من دالالت )صدق المحكمين( 
الص��دق الظاه��ري من خ��الل ع��رض األداة 
عل��ى أح��د عش��ر محكم��ًا م��ن ذوي الخربة 
الخاص��ة  الرتبي��ة  مج��ال  يف  واالختص��اص 
والقياس النفس��ي، والعاملين يف ميدان الرتبية 
الخاصة لمعرفة آرائهم بأداة الدراسة من حيث 
ش��موليتها ومالئمتها لهدف الدراسة ومن ثم 
تم اس��تخراج نس��ب االتفاق بي��ن المحكمين 
عل��ى مختل��ف فق��رات األداة، إذ ت��م اعتم��اد 
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معامل إجمالي )85%( التفاق المحكمين.
ت��م التحق��ق أيضًا م��ن دالالت ص��دق األداة   -
باتباع طريقة صدق المحتوى من خالل الحكم 
على مدى جودة ومالئمة المحتوى المتضمن 
يف األداة وقدرهت��ا عل��ى اس��تخالص النتائج، 
أي مق��دار ارتباط محت��وى األداة بقياس أبعاد 
الدراس��ة. وذل��ك بع��رض أداة الدراس��ة على 
سبعة محكمين من ذوي الخربة واالختصاص 
يف مج��ال الرتبي��ة الخاصة والقياس النفس��ي، 
والعاملي��ن يف مي��دان الرتبية الخاص��ة لمعرفة 
آرائه��م ب��أداة الدراس��ة وم��دى مناس��بة ه��ذه 
الفقرات ومالئمتها لتحقيق أغراض الدراسة، 
وق��د تكون��ت أداة الدراس��ة بصورهت��ا األولية 
م��ن )32( فق��رة وبع��د نتائ��ج عرضه��ا عل��ى 
المحكمي��ن ت��م األخذ بالمالحظ��ات الواردة 

من قبلهم حول أداة الدراس��ة س��واء بالحذف 
واإلضافة والتعديل لتخ��رج بصورهتا النهائية 

مكونة من )25( فقرة.
  ثانيًا: ثبات أداة الدراسة 

    للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق 
 )test-retest( بطريقة االختبار وإعادة االختبار
بتطبي��ق االس��تبانة، وإعادة تطبيقها بعد أس��بوعين 
عل��ى مجموعة م��ن خارج عين��ة الدراس��ة مكّونة 
م��ن )12( م��ن أولياء األمور، ومن ثم تم حس��اب 
معامل ارتباط بيرس��ون بي��ن تقديراهتم يف المرتين 
إذ بلغ )0.94(، وتم أيضًا حساب معامل الثبات 
بطريقة االتس��اق الداخلي حسب معادلة كرونباخ 
ألفا، إذ بل��غ )0.92( واعتربت هذه القيم مالئمة 
لغايات هذه الدراس��ة. والجدول رقم )2( يوضح 

االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لفقرات األداة.

جدول )2(: يوضح نتائج معامالت كرونباخ ألفا ومعامالت االرتباط لفقرات مقياس مستوى الخدمات 
التعليمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة يف برامج الدمج التربوي بمدارس التعليم العام بمحافظة المجمعة من 

وجهة نظر أولياء أمورهم. 

ثبات اإلعادةاالتساق الداخليالفقرةم
0.930.95أمتلك المعرفة الالزمة الستخدام تقنيات التعليم عن بعد. 1

وفٍر لي من قبل المدرسة كل ما يلزم من تقنيات وأجهزة تضمن متابعة 2
0.950.93عملية تعلم أبني/ أبنتي عن ُبعد كما ينبغي.

0.920.93تتوفر خدمات الدعم الفني عند الحاجة لها من قبل فنيين مختصين.3

0.940.96وفرت خدمات الدعم الفني بوقت قياسي.4
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ثبات اإلعادةاالتساق الداخليالفقرةم

كانت التعليمات المرتبطة بنظام الخدمات التعليمية عن ُبعد ألبنائنا 5
0.920.94واضحة وسهلة التنفيذ.

0.840.96حرص معلم الرتبية الخاصة على التواصل معي.6

0.890.94حرص معلم الرتبية الخاصة على اإلجابة على كافة تساؤاليت.7

يتس��م دور معلم الرتبية الخاصة بالوضوح فيما يتعلق بتعليم الطلبة 8
0.910.93ذوي اإلعاقة.

حقق نظام الخدم��ات التعليمية عن بعد األهداف الواردة بالربنامج 9
0.920.95الرتبوي الفردي كما يجب.

حقق نظام الخدمات التعليمية عن بعد فرصًا أكرب للتواصل المباشر 10
0.930.94والمستمر مع معلمي واختصاصي الرتبية الخاصة.

انعك��س التواص��ل المس��تمر مع معلم��ي أبني/ أبنت��ي إيجابًا على 11
0.930.96مستوى تحقيق األهداف التعليمية الخاصة هبم.

تالءمت التقنيات التعليمية المستخدمة بالتعليم عن بعد مع سمات 12
0.920.93وخصائص أبني/ أبنتي.

تضم��ن التقنيات المس��تخدمة يف التعليم عن بعد س��هولة الوصول 13
0.840.93للمحتوى التعليمي من قِبلنا ومن قِبل أبنائنا الطلبة.

وف��ر نظ��ام الخدم��ات التعليمية عن بع��د إمكانية اس��تخدام الوس��ائل 14
0.950.94التعليمية بما يخدم الهدف التعليمي ويتناسب مع قدرات أبني/ أبنتي.

أتاح نظام الخدمات التعليمية عن بعد فرصًة أكرب للتواصل والتعاون 15
0.930.96الفعال ما بيننا كأولياء أمور ومعلمي الرتبية الخاصة.

16
تلق��ى أبن��ي/ أبنت��ي كاف��ة الموائم��ات والتعدي��الت والخدم��ات 
المنص��وص عليها ضمن الربنامج الرتب��وي الفردي من خالل نظام 

الخدمات التعليمية عن ُبعد.
0.920.93

 تتس��م االمتحانات عن بع��د بالمرونة ومراعاة الف��روق الفردية بين 17
0.930.94الطلبة.
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عرض نتائج الدراسة: 
لإلجاب��ة ع��ن س��ؤال الدراس��ة األول، والذي 
ن��ص عل��ى: »م��ا مس��توى الخدم��ات التعليمي��ة 
المقدم��ة للطلب��ة ذوي اإلعاق��ة يف برام��ج الدم��ج 
التربوي بمدارس التعليم العام بمحافظة المجمعة 

م��ن وجهة نظ��ر أولي��اء أمورهم؟«. تم اس��تخراج 
المتوس��طات الحس��ابية واالنحراف��ات المعيارية 
لقي��اس مس��توى الخدم��ات التعليمي��ة المقدم��ة 
للطلبة ذوي اإلعاق��ة يف برامج الدمج الرتبوي من 
وجه��ة نظر أولياء أمورهم، والجدول أدناه يوضح 

ذلك.

ثبات اإلعادةاالتساق الداخليالفقرةم

حّرص المعنيين على تفعيل قنوات التواصل المباش��رة لمتابعة سير 18
0.930.91عملية التعليم عن ُبعد ألبنائنا.

ألم��س تعاونًا من قبل كافة المعنيين يف س��بيل إنجاح عملية التعليم 19
0.920.93عن بعد ألبني/ أبنتي.

ألمس تطورًا ملحوظًا بآليات وتقنيات الخدمات التعليمية عن بعد 20
0.920.94المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة مقارنة ببداية انطالقها.

0.920.93أنا راٍض عن الخدمات التعليمية عن ُبعد المقدمة ألبني/ أبنتي.21

تلق��ى أبن��ي/ أبنت��ي جلس��ات الخدم��ات المس��اندة )نط��ق، عالج 22
0.920.95وظيفي، سلوكي، طبيعي( وفقًا للخطة العالجية الخاصة به/ هبا.

كانت اس��تجابت إدارة المدرس��ة للش��كاوى واالقرتاحات بسرعه 23
0.960.94وفعالية.

زودت بالخطة العالجية الخاصة بأبني مما يسهم يف إمكانية المتابعة 24
0.930.95المنزلية.

أنا راض عن نتائج ومخرجات الجلسات العالجية المقدمة للطلبة 25
0.930.93ذوي اإلعاقة.

0.920.94الدرجة الكلية
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ج��دول )3(: المتوس��طات الحس��ابية واالنحرافات المعياري��ة للفقرات المتعلقة بمس��توى الخدمات 
التعليمي��ة المقدم��ة للطلبة ذوي اإلعاقة يف برامج الدمج التربوي بم��دارس التعليم العام بمحافظة المجمعة 

من وجهة نظر أولياء أمورهم خالل جائحة كورونا، مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية.

المستوىاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيرقم الفقرةالرتبة
مرتفع.1164.47646
مرتفع.254.40717
مرتفع.374.29799
مرتفع.424.28798
مرتفع.564.28804
مرتفع.6134.27715
مرتفع.7154.26765
مرتفع.8174.26794
مرتفع.9184.18865

مرتفع.10204.18923
مرتفع.11194.17794
مرتفع.1284.16797
مرتفع.13104.15775
مرتفع.14214.15840
مرتفع.1544.13814
مرتفع.16114.10832
مرتفع.1794.07813
مرتفع.18224.07837
مرتفع.1934.06831
مرتفع.20254.04850
مرتفع.21144.03868
مرتفع.22244.01887
مرتفع.23124.00850
متوسط2413.411.370
متوسط25233.391.348

مرتفع.4.138518الدرجة الكلية 
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المتوس��طات  أن   )3( الج��دول  م��ن  يتبي��ن   
الحس��ابية قد تراوحت ما بين )4.47-3.39(، 
إذ ج��اءت الفق��رة رق��م )16( والت��ي تن��ص على 
»تلق��ى أبني/ أبنتي كاف��ة الموائمات والتعديالت 
والخدم��ات المنص��وص عليه��ا ضم��ن الربنامج 
الخدم��ات  نظ��ام  م��ن خ��الل  الف��ردي  الرتب��وي 
التعليمي��ة عن ُبع��د« يف المرتبة األولى وبمتوس��ط 
حسابي بلغ )4.47(، وبمستوى مرتفع.  إذ تشير 
المتوسطات التي ترتاوح ما بين )3.68- 5.00( 
إلى مس��توى كبير أو مرتفع من الخدمات. يف حين 
ج��اءت الفق��رة رق��م )23( ونصه��ا »اس��تجابت 
إدارة المدرس��ة للش��كاوى واالقرتاحات بس��رعة 
وفعالي��ة«. بالمرتب��ة األخيرة وبمتوس��ط حس��ابي 
تش��ير  إذ  متوس��ط،  وبمس��توى   ،)3.39( بل��غ 
 -2.34( بي��ن  م��ا  ت��رتاوح  الت��ي  المتوس��طات 
3.67( إلى مس��توى متوسط من الخدمات. وأما 
المتوس��ط الحس��ابي للدرجة الكلي��ة ألداء أولياء 

األم��ور عل��ى أداة الدراس��ة فقد بل��غ )4.138(، 
وبمستوى مرتفع. هذا ومما يجدر ذكره أيضًا إلى 
ك��ون نتائج الدراس��ة على هذا الس��ؤال قد جاءت 
بمس��توى مرتف��ع وعلى كاف��ة الفقرات، باس��تثناء 
الفقريتين )1، 23(، فقد جاءتا بمستوى متوسط. 

ولإلجابة عن السؤال الثاين والذي نص على: 
»هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
آراء أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة حول مستوى 
الخدم��ات التعليمي��ة المقدمة ألبنائهم من ش��أنها 
أن تعزى إلى متغي��ر )جنس الطالب، نوع اإلعاقة، 
المرحل��ة الدراس��ية، المس��توى التعليم��ي لول��ي 
األمر(؟«. تم اس��تخراج المتوس��طات الحس��ابية 
واالنحراف��ات المعيارية آلراء أولي��اء أمور الطلبة 
ذوي اإلعاق��ة حول مس��توى الخدم��ات التعليمية 
عن بعد بحس��ب متغي��رات )جن��س الطالب، نوع 
اإلعاقة، المرحلة الدراس��ية، المس��توى التعليمي 

لولي األمر( والجدول )4( أدناه يبين ذلك.

ج��دول )4(: المتوس��طات الحس��ابية واالنحراف��ات المعيارية آلراء أولي��اء أمور الطلب��ة ذوي اإلعاقة حول 
مس��توى الخدمات التعليمية عن بعد حس��ب متغيرات جنس الطالب، والمس��توى التعليمي لولي األمر، وإعاقة 

الطالب، والمرحلة الدراسية.

العدداالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمتغير

جنس الطالب
4.15477.155ذكر
4.18546.146أنثى

المستوى التعليمي 
لولي األمر

4.11479.137دون الثانوية العامة
4.22531.111الثانوية العامة

4.17544.53جامعي
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يف  ظاهري��ًا  تباين��ًا   )4( الج��دول  يبي��ن   
المتوس��طات الحس��ابية واالنحراف��ات المعيارية 
الطلب��ة ذوي اإلعاق��ة ح��ول  أم��ور  أولي��اء  آلراء 
تقييمه��م لمس��توى الخدم��ات التعليمي��ة عن بعد 
بس��بب م��ن متغي��رات )جن��س الطال��ب، إعاق��ة 

الطالب، المرحلة الدراسية، والمستوى التعليمي 
لول��ي األمر(، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين 
المتوس��طات الحسابية تم استخدام تحليل التباين 

المتعدد والجدول )5( يوضح ذلك.

العدداالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمتغير

إعاقة الطالب

4.13616.125إعاقة ذهنية
4.22344.19اضطراب طيف التوحد

4.19390.135صعوبات تعلم 
4.11637.22أخرى

المرحلة الدراسية 
4.25472.34االبتدائي
4.18359.158المتوسط
4.11681.109الثانوي

جدول )5(: تحليل التباين المتعدد ألثر جنس الطالب، إعاقة الطالب، المرحلة الدراس��ية، والمس��توى 
التعليمي لولي األمر، على آراء أولياء األمور حول مستوى الخدمات التعليمية عن بعد

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

.056.1056.214.644جنس الطالب
.3.72631.2424.641004إعاقة الطالب

.1.1112556.2.137120المرحلة الدراسية
.532.2266.1.023361المستوى التعليمي لولي األمر

.76.176292260الخطأ
78.298300الكلي
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يتبين من الجدول )5( اآليت:
 - وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة عن��د 
مس��توى الدالل��ة )α = 0.05( تع��زى ألثر متغير 
نوع إعاقة الطالب )إعاق��ة ذهنية، اضطراب طيف 
التوحد، صعوبات تعلم، واالعاقات األخرى( يف 
مس��توى تقييم خدم��ات التعليم عن بع��د المقدمة 
كورون��ا  جائح��ة  خ��الل  اإلعاق��ة  ذوي  للطلب��ة 
)كوفي��د -19(، حيث بلغ��ت قيمة ف )4.641( 
ولبي��ان   .)0.004( بلغ��ت  إحصائي��ة  وبدالل��ة 

الفروق الزوجية الدالة إحصائيًا بين المتوسطات 
الحس��ابية تم اس��تخدام المقارنات البعدية بطريقة 

شيفيه كما هو مبين يف الجدول )6(.
- عدم وجود ف��روق ذات داللة إحصائية عند 
مس��توى الدالل��ة )α = 0.05( يف مس��توى تقييم 
خدم��ات التعلي��م عن بع��د المقدم��ة للطلبة ذوي 
اإلعاقة خ��الل جائحة كورون��ا )كوفيد -19( من 
ش��أهنا أن تع��زى ألث��ر جن��س الطال��ب، المرحلة 

الدراسية، والمستوى التعليمي لولي األمر.

جدول )6(: المقارنات البعدية بطريقة شافيه ألثر متغير نوع إعاقة الطالب على آراء أولياء األمور حول 
مستوى الخدمات التعليمية عن بعد

مصدر التباين
المتوسط 
الحسابي

إعاقة ذهنية
اضطراب طيف 

التوحد
صعوبات تعلم

نوع 
اإلعاقة

.3.30129اإلعاقة العقلية
اضطراب طيف 

التوحد
3.79*362.*492.

.577.086*.448*3.88صعوبات تعلم 
.3.28126أخرى

   )0.05 = α( دالة عند مستوى الداللة *

 يتبين من الجدول )6( وجود فروق ذات داللة 
عند مستوى )α = 0.05( بين فئة متغيري اإلعاقة 
العقلي��ة، واإلعاقات األخرى م��ن جهة، وكل من 
اضط��راب طي��ف التوحد، وصعوب��ات التعلم من 
جهة أخرى يف مس��توى تقييم خدمات التعليم عن 

بع��د المقدمة للطلب��ة ذوي اإلعاقة خ��الل جائحة 
كورون��ا )كوفي��د -19( وجاءت الف��روق لصالح 
كل من فئات اضطراب طيف التوحد، وصعوبات 

التعلم.
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مناقشة النتائج:
هدف��ت الدراس��ة الحالية إلى معرفة مس��توى 
الخدمات التعليمية المقدم��ة للطلبة ذوي اإلعاقة 
يف برام��ج الدم��ج الرتبوي بم��دارس التعليم العام 
بمحافظة المجمعة من وجه��ة نظر أولياء أمورهم 
وذلك خ��الل جائح��ة كورون��ا )كوفي��د-19( يف 
ض��وء ع��دد م��ن المتغيرات؛ وق��د أش��ارت نتائج 
الدراسة المرتبطة بالسؤال األول والذي نص على 
»ما مس��توى الخدم��ات التعليمي��ة المقدمة للطلبة 
ذوي اإلعاق��ة يف برام��ج الدمج الترب��وي بمدارس 
التعلي��م الع��ام بمحافظة المجمعة م��ن وجهة نظر 
أولي��اء أموره��م؟« وبالنظر إل��ى أداء أف��راد العينة 
عل��ى أداة الدراس��ة نرى بأن ما نس��بته )98%( من 
فقرات أداة الدراسة قد جاءت بمستوى مرتفع، يف 
حين جاءت فقرتين فقط بمستوى متوسط وبنسبة 
)2%( ولغاي��ات تس��هيل إج��راءات مناقش��ة نتائج 
الس��ؤال األول ق��ام الباحث بتوزيع فق��رات األداة 
على ثالث أبعاد )األجه��زة والتقنيات، الخدمات 
والتع��اون(،  التواص��ل  والمس��اندة،  التعليمي��ة 
 )2،3،4،12،13 ،1( الفق��رات  اندرج��ت  وق��د 
والفق��رات  والتقني��ات،  األجه��زة  ُبع��د  تح��ت 
ضم��ن   )9،14،16،17،20،21،24،5،8(
ُبع��د الخدمات التعليمي��ة والمس��اندة، والفقرات 
ُبع��د  ضم��ن   )6،7،10،11،15،18،19،23(
التواص��ل والتع��اون. وقد ج��اء يف المرتبة األولى 
ُبع��د الخدم��ات التعليمية والمس��اندة وبمتوس��ط 
ُبع��د التواص��ل والتع��اون  )4.16(، بينم��ا ج��اء 

بالمرتب��ة الثاني��ة وبمتوس��ط )4.10( وبمس��توى 
مرتف��ع أيض��ًا، وج��اء ُبع��د األجه��زة والتقني��ات 
بالمرتب��ة الثالث��ة وبمتوس��ط )4.02( وبمس��توى 
مرتف��ع أيضًا، األمر الذي من ش��أنه أن يش��ير إلى 
تحقيق عملية التعلي��م عن بعد ألهدافها من حيث 
شمولها وتغطيتها لكافة محاور وأهداف الربنامج 
الرتب��وي الفردي الخ��اص بالطلب��ة ذوي اإلعاقة، 
وذلك بتلقيهم الموائمات والتعديالت والخدمات 
المنصوص عليها ضمن الربنامج الرتبوي الفردي 
م��ن خ��الل نظ��ام الخدم��ات التعليمية ع��ن ُبعد، 
ووض��وح التعليم��ات المرتبطة بنظ��ام الخدمات 
التعليمي��ة عن ُبعد وس��هولة تنفيذه��ا. وقد جاءت 
ه��ذه النتائ��ج متفق��ه م��ع ما توصل��ت إلية دراس��ة 
أبوعب��اه )2021( والتي هدفت إل��ى تقييم تجربة 
المملكة العربية الس��عودية يف خدمات التعليم عن 
بع��د يف ظل جائح��ة كورونا من وجه��ة نظر أولياء 
األمور بمدينة الرياض، والتي أشارت إلى إيجابية 
التجرب��ة وبدرج��ة تقدي��ر مرتفعة، والتي أش��ارت 
نتائجه��ا كذلك إل��ى تباين مس��تويات تقدير أولياء 
األم��ور لألبعاد المختلفة الخاص��ة بتجربة التعليم 
ع��ن بعد، وق��د اتفقت كذل��ك مع نتائج الدراس��ة 
الحالي��ة من حيث تقييم تجرب��ة التعليم عن بعد يف 
ظ��ل جائحة كورونا. كما اتفقت الدراس��ة الحالية 
أيضًا مع ما توصلت إلية دراس��ة ويست وسيمون 
)West and Semon، 2012( يف ه��ذا الص��دد.  يف 
حي��ن اختلفت نتائ��ج الدراس��ة الحالية م��ع نتائج 
الدراس��ة الت��ي أجراه��ا كل م��ن أبو زيت��ون، وأبو 
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حم��ور، واب��داح )2021( والتي أش��ارت إلى أن 
اتجاه��ات أولي��اء أم��ور الطلب��ة ذوي صعوب��ات 

التعلم نحو التعليم عن بعد كانت سلبية.
 أم��ا على صعيد الفق��رات فقد نرى ب��أن الفقرة 
أبن��ي/ »يتلق��ى  عل��ى  تن��ص  والت��ي   )16( رق��م 
أبنت��ي كاف��ة الموائم��ات والتعدي��الت والخدمات 
المنصوص عليها ضمن الربنام��ج الرتبوي الفردي 
م��ن خالل نظ��ام الخدم��ات التعليمية ع��ن ُبعد« يف 
المرتبة األولى وبمتوس��ط حس��ابي بل��غ )4.47(، 
وبمس��توى مرتف��ع، وهذا قد يفس��ر ب��أن آراء أولياء 
أم��ور الطلب��ة ذوي اإلعاق��ة لخدم��ات التعلي��م عن 
بع��د ألبنائه��م جاء مرتفع��ًا، مما أت��اح الفرصة لهم 
لمتابع��ة كافة الموائمات والتعديالت المش��ار إليها 
بالربنامج الرتب��وي الخاص بالطالب، حيث س��هل 
لهم ذلك االطالع على أداء أبنهم ومراقبة اس��تفادته 
م��ن خدم��ات التعليم عن بع��د، ورصد مس��تويات 
فرص��ة  توف��ر  وكذل��ك  مس��تمر،  بش��كل  تقدمه��م 
التواص��ل المباش��ر ما بي��ن أولياء األم��ور ومعلمي 
الرتبية الخاصة أو مقدمي الخدمة المساندة كتعديل 
الس��لوك، ومدرب النطق، وغيرهم. وهذا من شأنه 
أن ينعكس إيجابًا على مخرجات العملية التعليمية 
ككل. وه��ذا بطبيع��ة الح��ال، يع��زز س��بل التعاون 

والعالقات التشاركية لمصلحة الطالب.
يف حي��ن جاءت الفقرة رقم )23( »اس��تجابت 
إدارة المدرس��ة للش��كاوى واالقرتاحات بس��رعه 
وفعالي��ة«. بالمرتب��ة األخيرة وبمتوس��ط حس��ابي 
بل��غ )3.39(، وبمس��توى متوس��ط، ومما تجدر 

اإلش��ارة إليه هنا إلى أنه وعلى الرغم من كوهنا قد 
جاءت بالمرتبة األخيرة إال أهنا قد جاءت بمستوى 
متوس��ط، األمر الذي من شأنه أن يعزى إلى طبيعة 
التعلي��م عن بعد كإج��راء طارئ، تم اتخ��اذ القرار 
بالعمل فيه بسبب ما فرضته جائحة كورونا )كوفيد 
19( من تحديات على كافة القطاعات وال س��يما 
القطاع التعليمي، فمن الطبيعي أن يتلقى القائمين 
عل��ى ه��ذه الخدمات كم��ا هائ��الً من الش��كاوى 
واالقرتاحات، والتي قد تتفاوت نس��ب االستجابة 
إليه��ا أو العمل هبا بحس��ب أهميتها ومدى تأثيرها 
عل��ى س��ير العملي��ة التعليمي��ة، وعل��ى الرغم من 
كون التقييم قد جاء بمس��توى متوس��ط فهي درجة 
معقول��ة ومقبول��ة نوعا م��ا، وذلك بس��بب حداثة 
ه��ذه اإلجراءات وغموضه��ا يف كثير من األحيان، 
وأم��ا المتوس��ط الحس��ابي للدرج��ة الكلي��ة آلراء 
أولياء أم��ور الطلبة ذوي اإلعاق��ة حول الخدمات 
التعليمي��ة ع��ن بع��د عل��ى أداة الدراس��ة فق��د بلغ 
)4.138(، وبمس��توى مرتفع. وقد اتفقت نتائج 
الدراس��ة الحالية مع تلك الدراس��ة التي قامت هبا 
Yildiz، Oz-(ودراس��ة كل من ،)2021 ،)أبو عباه
damli، 2017(. يف حين أن النتائج الحالية اختلفت 

مع دراس��ة )الشريف وش��قدار،2021(، ودراسة 
)أبو زيتون، وأبو حمور، وابداح، 2021(.

أما الس��ؤال الثاين والذي نص على »هل هناك 
فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات آراء أولياء 
أمور الطلبة ذوي اإلعاقة حول مس��توى الخدمات 
التعليمي��ة المقدم��ة ألبنائه��م من ش��أنها أن تعزى 
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إلى متغير )جنس الطال��ب، نوع اإلعاقة، المرحلة 
الدراس��ية، المستوى التعليمي لولي األمر(؟«  فقد 
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 
إحصائية يف مس��توى آراء أولي��اء أمور الطلبة ذوي 
اإلعاق��ة ح��ول الخدم��ات التعليمي��ة المقدمة عن 
بعد ألبنائهم ذوي اإلعاقة يف ضوء متغير فئة إعاقة 
الطال��ب لصال��ح فئتي اضط��راب طي��ف التوحد، 
وصعوب��ات التعلم. األمر الذي ي��دل على أن أراء 
أولي��اء أمور الطلبة ذوي اإلعاق��ة من ضمن هاتين 
الفئتي��ن جاء أكثر إيجابية مقارنة بالفئات األخرى، 
وق��د يع��زى ذل��ك إل��ى ك��ون الطلب��ة م��ن ذوي 
اضطراب طيف التوح��د، وذوي صعوبات التعلم 
ه��م غالبًا ما يمتلكون قدرات معرفية من الممكن 
أن تنعك��س ايجاب��ًا على البعد األكاديمي بش��كل 
أكث��ر وضوحًا مقارن��ة بأقراهنم م��ن ذوي اإلعاقة 
العقلي��ة. كما أنه من الممكن أن يفس��ر ذلك أيضًا 
نتيجة ت��دين س��قف التوقعات المرتبطة بمس��توى 
اإلنج��از والتقدم المع��ريف واألكاديمي للطلبة من 
ذوي اإلعاق��ة العقلية م��ن قبل أولي��اء األمور. مع 
اإلشارة إلى أن مس��توى التقييم وبشكل عام وفقًا 
لمتغير نوع إعاقة الطالب قد جاء بمستوى مرتفع.

      أم��ا فيم��ا يتعلق باإلعاق��ات األخرى والتي 
ق��د اش��تملت عليه��ا عين��ة الدراس��ة فق��د تمثلت 
بأولي��اء أم��ور الطلب��ة م��ن ذوي اضط��راب نقص 
االنتباه والنش��اط الزائد، واضطراب��ات التواصل، 
واإلعاقة الجس��دية. فقد أش��ارت النتائج إلى عدم 
وجود فروق من ش��أهنا أن تعزى لمستويات تقييم 

الخدم��ات التعليمية وفقا له��ذه االعاقات. ولعل 
ذل��ك من ش��أنه أن يفس��ر أيضًا إلى ك��ون كل من 
الخدم��ات التعليمي��ة والخدم��ات المس��اندة ق��د 
قدم��ت إلى مس��تحقيها م��ن الطلب��ة ذوي االعاقة 
بشكل مهني ومتكامل، بما يضمن تلقيهم الفرص 
األمثل للتعلم بش��كل عادل وعلى قدم المس��اواة 
فيم��ا بينه��م مهم��ا كان��ت إعاقته��م، أو جنس��هم. 
ل��ذا وبغض النظ��ر عن أي من المتغيرات المش��ار 
إليه��ا أعاله فق��د اتفق أولي��اء األم��ور ومن خالل 
االس��تجابات الواردة من قبلهم، على أن خدمات 
التعليم عن بعد المقدمة ألبنائهم من ذوي اإلعاقة 
خ��الل جائح��ة كورون��ا )كوفيد-19( ق��د جاءت 
بمس��توى مرتف��ع. األم��ر ال��ذي يع��زز م��ن فرص 
ممارسة وتعميم هذا النمط من التعلم ليكون نمطًا 
تعليميًا موازيًا لخدمات التعليم الحضوري، وال 
س��يما يف حال وجود حاالت تس��تدعي توفير هذا 
النمط من التعلم، كحاالت اإلقامة لفرتات طويلة 
لتلقي الع��الج يف المستش��فيات للطلب��ة من ذوي 
اإلعاقة، أو للطلبة الذين لديهم صعوبات ش��ديدة 
يف التنقل لفرتة مح��ددة، أو حاالت العالج خارج 
المملكة، إذ أن عامل فئة اإلعاقة هو العامل األهم 
واألكث��ر تأثي��رًا يف مدخالت ومخرج��ات العملية 
التعليمي��ة بش��كل ع��ام ويف تعلي��م ذوي اإلعاق��ة 
بش��كل خاص. ويمكن الق��ول بأنه طالما جاء هذا 
النم��ط م��ن التعلم عن بع��د بمثل ه��ذه النتائج مع 
الطلبة من مختل��ف فئات اإلعاقة، فيمكننا اعتباره 
ق��د نجح يف تلبي��ه حاجة كبيرة خ��الل فرتة جائحة 
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كورون��ا، بإتاحت��ه الفرص��ة الس��تمرارية وديمومة 
العملية التعليمة بكافة عناصرها. وقد جاءت هذه 
النتائ��ج، متفقة مع نتائج دراس��ة )الخليفة، وهبي، 
وعب��د المطل��ب، 2019(، بينم��ا اختلفت يف هذا 
الجانب مع دراس��ة )الشريف وش��قدار،2021(، 

ودراسة )أبو زيتون وآخرون، 2021(.
توصيات الدراسة: 

بناء على ما أش��ارت له نتائج الدراس��ة الحالية 
يوصي الباحث فيما يلي:

1- العم��ل على تفعيل خدمات االس��تجابة والرد 
السريع على شكاوى ومقرتحات أولياء األمور 
تجاه الخدمات المقدمة ألبنائهم ذوي اإلعاقة 
خ��الل تلقيه��م خدم��ات التعليم عن بع��د بما 

يضمن ديمومة وفاعلية هذه الخدمات.
2- ض��رورة تفعي��ل ال��ورش والربام��ج التوعوية 
الت��ي تس��تهدف رف��ع مس��تويات الوع��ي لدى 
أولياء األمور باحتياج��ات الطلبة ذوي اإلعاقة 

وخصائصهم الرتبوية. 
3- التوس��ع يف خدم��ات التعلي��م المدم��ج ما بين 
تقدي��م الخدمات الرتبوي��ة بالطريق��ة التقليدية 
المباشرة والتعليم عن بعد للطلبة ذوي اإلعاقة. 
4- إشراك أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة بربامج 
تدريبي��ة هت��دف إل��ى رف��ع الكفاي��ات الالزمة 

لالستفادة من خدمات التعليم عن بعد.
5- العم��ل عل��ى دعم منص��ات التعلي��م عن بعد 
روضت��ي،  منصت��ي،  مث��ل  م��ن  اإللكرتوني��ة 

ومدرستي وغيرها.
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انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري 
من وجهة نظر الشباب يف المجتمع السعودي

)دراسة تطبيقية على عينة من طالب بعض الجامعات بمدينة الرياض(

د. فيصل بن محمد المحارب
أستاذ علم اجتماع التنمية والتغير االجتماعي المساعد  - قسم االجتماع والخدمة االجتماعية – 

كلية العلوم االجتماعية - جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.
       

ملخص البحث: 
هدف��ت الدراس��ة إل��ى التعرف على انعكاس��ات ش��بكات التواص��ل االجتماعي عل��ى وظائف الضبط 
األس��ري من وجهة نظر الش��باب٬ من خالل التعرف على وس��ائل التواصل االجتماعي األكثر تأثيرًا على 
وظائ��ف الضبط األس��ري، وايضًا التعرف على وس��ائل التواص��ل االجتماعي األكثر تأثي��رًا على وظائف 
الضبط األس��ري. وقد اس��تخدمت الدراس��ة المس��ح االجتماع��ي بالعين��ة واعتمدت على االس��تبانة كأداة 

للدراسة طبقت على عينة عشوائية قوامها )306( طالب وطالبة بالجامعات يف مدينة الرياض. 
وقد توصلت الدراسة إلى أن جميع أفراد العينة يمتلكون حساب واحد على األقل يف وسائل التواصل 
االجتماعي وأكثر وس��ائل التواصل االجتماعي لدى الش��باب تأثيرًا هي تويرت يليها الواتس أب ثم س��ناب 
شات. وأيضا من نتائج الدراسة أن لوسائل التواصل االجتماعي تأثيرًا سلبيا على وظائف الضبط األسري، 
كما بينت نتائج الدراس��ة أن أغلب أفراد عينة الدراس��ة يقضون من 4 إلى أقل من 6 س��اعات على وس��ائل 

التواصل االجتماعي المختلفة.  

الكلمات المفتاحية: انعكاسات -شبكات التواصل االجتماعي- وظائف الضبط األسري - الشباب.
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The Implications of Social Networks on Family Control jobs from 

The Point of View of The Youth in the Saudi Society

(Applied study on a sample of university students in Riyadh)

Abstract:
The aim of the study is to identify the effects of social networking on family control jobs 

from the youth’s point of view، by finding the social media that most affect the jobs of family 

control. The study used the descriptive analytical methodology and depended on a question-

naire as a study tool that was applied to a random sample of (306) male and female students in 

universities in Riyadh.

The study found that all sample members have at least one social media account، and the 

most influential social media among the youth is Twitter، followed by WhatsApp and Snapchat. 

The results of the study also found that social media has a negative influence on family control 

jobs. The results of the study also showed that most of the study sample spend from 4 to less 

than 6 hours on different social media.

Keywords: implications، social media networks، family control jobs، youth.
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مقدمة
لقد عني اإلس��الم بالمجتمع عامة وباألس��رة 
خاص��ة وتولى األس��رة بعناي��ة فائقة؛ ألّن األس��رة 
لبن��ة المجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع، وإذا 
فس��دت فسد المجتمع، وألّن األس��رة كما جعلها 
اهلل وأراد لها أن تكون هي محّل الس��كن والسكينة 
وال��دفء االجتماع��يّ والنفس��ي ووس��يلة الموّدة 
والمحّب��ة، وموطن الرحمة والرتاحم واإلحس��ان 
واألرض المناس��بة لزراع��ة ب��ذور مس��تقبل حياة 
اإلنس��ان الس��لوكّية، ومي��دان التدري��ب على هذه 
المع��اين اإلنس��انّية الرفيعة. فاألس��رة تعترب الخلّية 
األول��ى يف المجتمع، وأكثرها عمومية وانتش��ارًا، 
فال يخل��و إّي مجتمع من الجانب األس��رّي، فهي 
نواة المجتمع ومركز التنش��ئة والرتبية، فمنها ينمو 
الفرد، وتنم��و الخصائ��ص الفردّي��ة واالجتماعّية 
والنفس��ّية، وهي المرك��ز الرئيس��ّي للتدريب على 
العالق��ات االجتماعّية وغرس القيم ونقل الثقافة. 
ونعن��ي بكلمة أس��رة » تلك الجماع��ة المكونة من 
الزوج والزوجة وأوالدهما غير المتزوجين الذين 

يقيمون يف مسكن واحد«.)الناصر، 2019م(.
فالكيان األسرّي يعترب بالغ األهمية يف التنظيم 
االجتماع��ّي النفس��ّي، حيث تعّد األس��رة هي أول 
الجماع��ات ذات التأثير يف العالقات االجتماعّية. 
وكلم��ا كان��ت العالق��ات االجتماعّي��ة بي��ن أفراد 
األس��رة موجب��ة ويف مس��ارها الصحيح، س��اد جّو 
التماس��ك والوف��اء والرتاب��ط بينه��ا، والعكس من 

ذلك كلما كانت العالقات االجتماعّية سالبة، ساد 
التنافر والتباعد والتفكك بين أفراد األسرة.

يحت��ّل االّتصال مكانة محورّية يف حياة البش��ر 
ويف مناحي حياهتم وأسباب رفاهيتهم، وقد أتاحت 
تكنولوجي��ا اإلعالم فرص��ًا وإمكانيات جديدة يف 
مجال التواصل فتعددت أشكاله ووسائل تأثيراته. 
وتعّد مواق��ع التواصل االجتماع��ّي اليوم الظاهرة 
تس��تقطب  كوهن��ا  عالمن��ا،  يف  األب��رز  اإلعالمّي��ة 
فئ��ات المجتم��ع، وخاّص��ة  ش��ريحة كبي��رة م��ن 
الش��باب باعتباره��م األكث��ر تأثي��را يف أّي مجتمع 
يمّثلون��ه، وأصبحوا يتداولون ذلك بش��كل يومي، 
فهذه المواقع تس��اعد على التعّرف والتواصل بين 
األش��خاص والمجتمع��ات، وم��ن ه��ذا المنطلق 
س��عت الش��بكات اإللكرتونّية لتوفير قدر مناسب 
م��ن المواق��ع التي تدع��م التواصل، ومما الش��ّك 
في��ه أّن العال��م المعاص��ر يعي��ش مرحل��ة تح��ّول 
ك��ربى أختزل من خاللها عامل الزمن، وأصبحت 
الشبكات االجتماعية هي البديل المماثل ألنشطة 
الماضي التقليدّية، وحالة التفاعل بين المجتمعات 

المحيطة)نورمان، 2016م(.
ويف الس��ياق ذات��ه ع��ول كثي��ر من الخ��رباء يف 
المجاالت كافة على دور األسرة من خالل قيامها 
بوظائف الضبط األس��ري يف مواجهة تنامي اآلثار 
الس��لبية الناجمة عن استخدام ش��بكات التواصل 
االجتماع��ي فالحف��اظ عل��ى المس��توى القيم��ي 
والتنظيم��ي لدى الش��باب يتطلب وح��دة المعيار 
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يف وظيفة الضبط األس��ري ال��ذي يعني أحد أوجه 
االتفاق عل��ى الثوابت مع مرونة التطبيق)رمضان، 
ه��ذه  أهمي��ة  يوض��ح  م��ا  وه��و  49(؛  2017م، 
الدراسة التي توضح انعكاسات شبكات التواصل 
االجتماع��ي عل��ى وظائ��ف الضبط األس��ري كما 

يراها طلبة الجامعات األهلية بمدينة الرياض .
مشكلة البحث:

رغ��م فوائ��د ش��بكات التواص��ل االجتماعي 
فهي س��الح ذو حدي��ن حيث تعد منص��ات لبث 
الصحيح��ة  س��واء  انواعه��ا  بكاف��ة  المعلوم��ات 
أو الخاطئ��ة )خ��رباين والزه��راين ، 2018( كم��ا 
أن لديه��ا مش��اكل كبي��رة فيما يتعل��ق بخصوصية 
المعلوم��ات واألم��ن )Srinivasan ،2012( مم��ا 
الش��باب  م��ن  وخصوص��ا  مس��تخدميها  جع��ل 
غي��ر قادري��ن عل��ى التمييز بي��ن الح��ق والباطل، 
والص��واب والخط��أ، فظه��ر التط��رف الفك��ري 

. (Al–Smadi ، 2016) ؛ (Zheng & Lee،2016(
والتأثير الناتج عن االستخدام الكثيف لألفراد 
لش��بكات التواص��ل االجتماع��ي بش��تى أنواعها، 
واالس��تمرار يف التقادم على اس��تخدامها قد يدفع 
الف��رد إل��ى االس��تغناء ع��ن التواصل م��ع األفراد 
المحيطي��ن ب��ه، وه��ذا يقل��ل م��ن ف��رص االلتقاء 
والتواصل المباش��ر، وهذا بدوره يضعف حلقات 
الحوار بين الفرد وأس��رته نتيج��ة انعزال الفرد عن 
محيطه االجتماعي واألسري وشعوره باالغرتاب 

)أبورومي، 2017م(.

وه��ذا م��ا أّكدته العدي��د من نتائج الدراس��ات 
منه��ا: دراس��ة أس��ماء الذي��ب ) 2014م (، حيث 
أش��ارت إلى أّن الستخدام الش��بكات االجتماعية 
تأثيرًا إيجابيًا على الطالبات الجامعيات تمثلت يف 
كوهن��ن يتحاورن مع األصدقاء أو الزمالء حول ما 
قّدمته الش��بكات من معلومات عن الموضوعات 
المطروحة، ويناقش��نها مع األهل، بينما السلبيات 
م��ن وجهة نظره��ّن تمثل��ت بكوهنا تس��هم يف نقل 
عل��ى  وتس��اعد  مجتمعن��ا،  إل��ى  غربّي��ة  ثقاف��ات 
ع��دم قضاء الوقت ال��كايف للجلوس مع األس��رة، 
وعلى تقّل��ص العالقات المباش��رة بين األصدقاء 
واألس��رة. كذل��ك تناول��ت دراس��ة عبير س��فران 
)2013م( العالقة بين استخدام اإلنرتنت والعزلة 
االجتماعّي��ة للطالب��ة الجامعّي��ة عن أفراد أس��رهتا 
وأقارهبا والمحيطين هبا، وقد توّصلت النتائج إلى 
إّن الستخدام اإلنرتنت تأثيرًا متوسطًا على العزلة 
االجتماعّي��ة ع��ن األس��رة واألق��ارب، ومع ذلك 
توافق المبحوثات عل��ى أّن اإلنرتنت أصبح جزءًا 
رئيس��ّيًا من نم��ط حياهت��ّن اليومّية، فم��ن مميزاته 
التس��لية والرتفيه، وإمكانّية التواصل االجتماعّي. 
كم��ا تناولت دراس��ة س��لوى الفاض��ل )2013م( 
الجوانب اإليجابّية والس��لبّية الس��تخدام شبكات 
التواص��ل، وم��ن تل��ك الجوان��ب اإليجابّي��ة أّنها 
تزيد من الرتابط االجتماعي وترفع من المس��توى 
الثقايفّ لألفراد، وتمنح مساحة من الحرّية والتعبير 
عن آرائهم، أّما من الناحية السلبّية فإّن االستخدام 
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المفرط لوس��ائل التواص��ل االجتماعّي تؤّدي إلى 
ضعف العالقات األس��رّية، وتضعف القدرة على 
التواصل المباش��ر، وتؤّدي إلى مشاكل يف األسرة 
نفس��ّية واجتماعي��ة. كم��ا أوضحت دراس��ة حنان 
الش��هري )2013م(، أن توّفر تقنيات االّتصاالت 
الحديثة يمنح الشعور باالستقاللّية والثقة بالنفس 
ه��ذا من الناحية اإليجابّية، أّما من الناحية الس��لبّية 
فتذّم��ر األس��ر م��ن اس��تخدام المبحوث��ات له��ذه 
المواق��ع، عالوة عل��ى قلة التفاعل األس��ري. كما 
أكدت دراسة رمضان )2017م(على أن لشبكات 
التواص��ل االجتماع��ي تأثي��را كبي��را عل��ى العديد 
م��ن وظائ��ف الضب��ط األس��ري مث��ل أداء األدوار 
االجتماعي��ة المطلوب��ة، وتحقيق تنش��ئة اجتماعية 

سليمة للفرد.
وبن��اء عل��ى م��ا أكدت��ه األدبي��ات الحديثة من 
انعكاس��ات ش��بكات التواص��ل االجتماعي على 
وظائف الضبط األس��ري، وما توصلت إليه نتائج 
الدراس��ات ج��اءت ه��ذه الدراس��ة الت��ي يح��اول 
الباحث من خاللها اإلجابة على التس��اؤل الرئيس 
التال��ي: م��ا دور انعكاس��ات ش��بكات التواص��ل 
االجتماع��ي عل��ى وظائ��ف الضب��ط األس��ري من 

وجهة نظر الشباب بمدينة الرياض؟
أهداف الدراسة

التعرف على أس��اليب الجذب التي تستخدمها   .1
ع��دد  لزي��ادة  االجتماع��ي  التواص��ل  وس��ائل 
مرتديها من وجهة نظر الشباب بمدينة الرياض.

التع��رف عل��ى وس��ائل التواص��ل االجتماعي   .2
األكثر تأثيرًا على وظائف الضبط األسري من 

وجهة نظر الشباب بمدينة الرياض. 
التعرف على آثار اس��تخدام وس��ائل التواصل   .3
االجتماعي على وظائف الضبط األس��ري من 

وجهة نظر الشباب بمدينة الرياض.
ف��روق  هن��اك  كان��ت  إذا  م��ا  عل��ى  التع��رف   .4
دالل��ة  ذات  ف��روق  إحصائي��ة  دالل��ة  ذات 
عين��ة  تقدي��رات  متوس��طات  بي��ن  إحصائي��ة 
الدراس��ة نح��و انعكاس��ات ش��بكات التواصل 
االجتماع��ي عل��ى وظائ��ف الضب��ط األس��ري 
التواص��ل  برنام��ج  لمتغيرات)العم��ر-  وفق��ًا 
المستخدم-معدل الساعات اليومية للتواصل(.

تساؤالت الدراسة
م��ا أس��اليب الجذب التي تس��تخدمها وس��ائل   .1
التواصل االجتماعي لزي��ادة عدد مرتديها من 

وجهة نظر الشباب بمدينة الرياض ؟
ما وس��ائل التواص��ل االجتماعي األكث��ر تأثيرًا   .2
عل��ى وظائف الضبط األس��ري من وجهة نظر 

الشباب بمدينة الرياض؟
ما آثار استخدام وس��ائل التواصل االجتماعي   .3
عل��ى وظائف الضبط األس��ري من وجهة نظر 

الشباب بمدينة الرياض؟
ه��ل توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة بي��ن   .4
نح��و  الدراس��ة  عين��ة  تقدي��رات  متوس��طات 
انعكاسات ش��بكات التواصل االجتماعي على 
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وظائف الضبط األسري وفقًا لمتغيرات)العمر- 
برنامج التواصل المس��تخدم-معدل الس��اعات 

اليومية للتواصل(؟
أهمية الدراسة

األهمية العلمية: 
تظهر أهمّية البحث يف أّن موضوعه يعد حيوّيًا   .1
وحديث��ًا، إلى جان��ب قّلة الدراس��ات العربّية 
عموم��ًا والس��عودّية خصوص��ّا يف حدود علم 
الباحث التي تدرس دور وس��ائل االجتماعّي 
كذلك مّما يزيد أهّمّية البحث انتشار استخدام 
مواقع التواص��ل االجتماعّي بش��كل كبير بين 

مختلف الفئات.
2.  كذلك تسهم الدراس��ة يف الكشف عن ظاهرة 
االجتماع��ّي  التواص��ل  ش��بكات  اس��تخدام 
كإح��دى وس��ائل التكنولوجي��ا الحديث��ة التي 
تزاي��د ع��دد مس��تخدميها يف اآلون��ة األخي��رة 
بشكل واضح، واّتسع نطاق تأثيراهتا المباشرة 

يف ثقافة األفراد واتجاهاهتم.
3.  ومن الممكن أن تس��هم الدراسة يف نشر ثقافة 
التثبت من صّحة ما ينشر على مواقع التواصل 
مصادره��ا  إل��ى  األم��ور  ورّد  االجتماع��ّي، 
الكاذب��ة  اإلش��اعات  وكتم��ان  الصحيح��ة 
ومواجهتها باألدلة القاطعة التي هتدمها مما قد 
يساعد على تنمية اإلحس��اس بالدين والوطن 
واالنتم��اء، حتى يكون المتلّق��ي ذا مناعة قوية 
أم��ام كّل م��ا من ش��أنه أن يج��ّرده م��ن انتمائه 

وأصوله، أو يخدش يف عقيدته ودينه. 
أيض��ا م��ن الممك��ن أن تس��هم الدراس��ة   .4  
الحالي��ة يف إث��راء المكتبة العربي��ة بالمزيد عن 
والعالق��ات  االجتماع��ّي  التواص��ل  وس��ائل 
االجتماعية واألس��رية األمر الذي قد يس��اعد 
يف الح��د م��ن المش��كالت الت��ي ق��د تنتج من 

استخدام تلك الشبكات ّ. 

األهمية العملية: 
تس��عى الدراس��ة الحالي��ة إل��ى تقدي��م الدعم   .1
والمس��اعدة س��واء عل��ى مس��توى األف��راد أو 
الجه��ات والهيئات من خالل  تعريفهم بأهمية 
مواجه��ة اآلث��ار الت��ي ق��د تنت��ج ع��ن وس��ائل 
التواصل االجتماعي على االستقرار األسري 

وانضباطه. 
يتوق��ع أن يس��تفيد م��ن نتائ��ج ه��ذه الدراس��ة   .2
يف وض��ع ضواب��ط ومعايي��ر لفح��ص وتقني��ن 
استخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي 

للحد من تأثيره على السرة.

حدود الدراسة
الحدود المكانية: اقتصرت هذه الدراسة على 

الجامعات األهلية بمدينة الرياض.
الحدود الزمانية: س��يتم تطبيق هذه الدراسة يف 

1443ه�/ 2021م.
موض��وع  س��يقتصر  الموضوعي��ة:  الح��دود 
التواص��ل  ش��بكات  انعكاس��ات  عل��ى  الدراس��ة 
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االجتماع��ي عل��ى وظائ��ف الضبط األس��ري من 
وجهة نظر الشباب بمدينة الرياض.

الحدود البش��رية: س��تطبق هذه الدراس��ة على 
طالب )جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-

جامعة الملك سعود-جامعة األمير سلطان(.
مصطلحات الدراسة

وسائل التواصل االجتماعي:
تع��ّرف وس��ائل التواص��ل االجتماع��ّي بأّنه��ا 
»ش��بكة مواقع فّعالة يف تس��هيل الحياة االجتماعّية 
بي��ن مجموع��ة م��ن المع��ارف واألصدق��اء، كما 
تمّك��ن األصدق��اء القدامى من االّتص��ال ببعضهم 
البع��ض وبعد طول س��نوات وتمكنه��م أيضًا من 
التواص��ل المرئّي والصويت وتبادل الصور وغيرها 
م��ن اإلمكانات الت��ي توّط��د العالق��ة االجتماعّية 

بينهم« )المنصور، 2012م، ص25(.
األكث��ر  »الوس��ائل  بأهن��ا:  إجرائي��ًا  تع��رف 
استخدامًا من قبل الش��باب للتواصل االجتماعي 
والتي ترتك العدي��د من اآلثار اإليجابية والس��لبية 

على األسرة يف المجتمع السعودي«.
الضبط األسري: 

  يعرف الضبط األسري على أنه »مجموعة من 
اإلجراءات المتبعة من جانب اآلباء لقمع إساءة أو 
لتقويم سلوك معوج لدى األبناء كالرفض العدائي 
واإلهمال الوج��داين والعقاب البدين، كمحددات 
رئيس��ة يف عمليات التطبيع االجتماعي« )رمضان، 

2017، ص 47(.

ويمكن تعريف��ه إجرائيا بأنه » األس��اليب التي 
تتبعها األسرة لحماية أفرادها من التأثيرات السلبية 

لوسائل التواصل االجتماعي«.

أوال: اإلطار النظري:
- وسائل التواصل االجتماعي:

م��ع هناي��ة الق��رن العش��رين توس��عت ش��بكة 
اإلنرتنت حول العالم ومع زيادة عدد مس��تخدميه 
ظهرت وس��ائل التواص��ل االجتماعي وأصبحت 
تجم��ع المش��رتكين تحت مظل��ة تفاعلي��ة تقاربية 
لتب��ادل األخبار والصور ومقاط��ع الفيديو متخطية 
بذلك الحدود الجغرافية والسياسية، وبذلك فإهنا 
» أحدثت تغيي��رًا بنيويًا يف نوعية الكم والكيف يف 
وس��ائل اإلع��الم، ومواق��ع التواص��ل االجتماعي 
ببس��اطة هي من وس��ائل إعالم الرقمية والش��بكية 
والتفاعلي��ة؛ وذل��ك لتفريقها عن وس��ائل اإلعالم 
والمرئي��ة«  والمس��موعة  المطبوع��ة  التقليدي��ة 

)المعايطة، 2015م، ص5(.
وتوف��ر » مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي فضاء 
يتناق��ض ظاهري��ًا مع اإلعالم التقلي��دي، فهو غير 
خاضع إلى بيروقراطية أو أسس أيديولوجية، فهو 
مفتوح لكل توج��ه، ومتاح لكل الناس كما وفرت 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي فرص االس��تخدام 
الفردي لوس��ائل اإلعالم والتفاعل معها والتعليق 
على الخرب وبش��كل مباش��ر«. )الوقيان، 2010م، 

ص47(.
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نشأة وتطور شبكات التواصل االجتماعي:  -
مفهوم الش��بكات االجتماعي��ة » يعود ظهوره 
إلى عال��م  االجتماع جون بارن��ز، يف عام 1954، 
إذ يطل��ق ه��ذا المصطل��ح عل��ى نوادي المراس��لة 
العالمي��ة بش��كلها التقلي��دي التي كانت تس��تخدم 
يف رب��ط العالق��ات بي��ن األف��راد م��ن دول العالم 
المختلفة باستخدام الرسائل االعتيادية المكتوبة« 
)الزيون، 2014م، ص225(، أما تاريخ التواصل 
اإلنس��اين ع��رب اإلنرتنت » فيرجع ظه��وره إلى عام 
1989 عندما تم اخرتاع شبكة الويب وظهور أول 
متصف��ح على ش��بكة اإلنرتنت وال��ذي أطلق عليه 
)World Wide Web( فاتح��ًا بذلك األبواب أمام 
التواصل اإلنساين عرب ش��بكة اإلنرتنت« )موسى، 

2012م، ص240 (. 
وق��د ظه��رت ش��بكات الوي��ب  عل��ى ش��كل 
تجمع��ات على اإلنرتنت  »يف ع��ام 1994م وهذه 
التجمع��ات ركزت على ربط لق��اءات بين األفراد 
واألف��كار الش��خصية، بش��أن المواضي��ع العام��ة 
باس��تخدام وسائل شخصية للنش�ر عرب الصفحات 
وه��و األس��اس ال��ذي قام��ت علي��ه المدون��ات« 

)مش�ري، 2012م، ص155(.
أما ظهور ش��بكات التواصل االجتماعي فيعود 
»إل��ى عام 1995 عندما ظهر موقع زمالء الدراس��ة 
للتواص��ل   )Cassmates.com( باس��م  والمعروف��ة 
بين زمالء الدراس��ة يف المدارس والجامعات، ويف 
عام 1997م تأسست شبكة )Sixdigrees.com( يف 

نيويورك لتقدم عدة خدمات لمشرتكيها كالملفات 
الشخصية وإرسال الرسائل الخاصة لمجموعة من 
األصدقاء، إذ تقدم هذه المواقع خدمات متش��اهبة 
لخدمات الش��بكات االجتماعية الحالية ألن  تلك 
المواقع لم تستطع أن تحقق أرباحًا لمالكيها وتم 

إغالق بعضها«) الوردي، 2013م، ص104(.
الفعل��ي  المي��الد  فيع��د  2002م  »ع��ام  أم��ا 
لش��بكات التواصل االجتماعي التي نعرفها اليوم، 
إذ تمثل هذا الميالد بظهور موقع )Friendster( يف 
بداية عام 2002 إذ حقق هذا الموقع نجاحًا كبيرًا 
مما دفع شركة )google( إلى محاولة لشرائه لكن  
لم يتم  التوافق على ش��روط االستحواذ، ويف هناية 
 )sky rock (   عام 2002م ظهرت يف فرنسا شبكة
كمنصة للتدوين، وبعد ذلك تحولت بشكل كامل 
إل��ى ش��بكة اجتماعي��ة، وق��د اس��تطاعت بس��رعة 
كبي��رة إن تحق��ق انتش��ارًا واس��عًا بين الش��بكات 

االجتماعية«) جرار، 2012م، ص38(.
م��اي س��بيس  ع��ام 2003 ظه��ر »موق��ع  ويف 
)Myspace( يف س��انتا موني��كا يف والي��ة كاليفورنيا 
يف الواليات المتحدة، وبعد إطالقه أراد أن يجذب 
 ،)Frindster( المس��تخدمين ويبعدهم ع��ن موق��ع
 )Frindster( وتحقق ذلك بعدما أطلق إشاعة بأن موقع
سيعتمد نظام الرسوم لألشخاص المشرتكين؛ مما 
دفع مستخدمي موقع)Frindster( إلى نش�ر رسائل 
تش��جيعية لالنضمام لموقع بديل ع��ن هذا الموقع 
إلى نشر رس��ائل تش��جيعية لالنضمام لموقع بديل 
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عن هذا الموقع، واس��تطاع موق��ع)Myspace( من 
النمو بس��رعة مس��تفيدًا من اإلشاعة وهجرة أعضاء 
موق��ع )Frindster( ه��م م��ن المراهقي��ن بينم��ا لم 
 »)Frindster( يكن يس��مح لهم االنضم��ام لموق��ع

)العامري، 2012م، ص62(.
ويع��د موق��ع )Myspace( »م��ن أك��رب مواق��ع 
التواص��ل االجتماع��ي على مس��توى العالم ومعه 
منافس��ه الشهير فيس بوك الذي بدأ خدماته يف عام 
2004م عل��ى ي��د )م��ارك زوكربيرج( أح��د طلبة 

جامعة هارفارد” ) عامر، 2011م، ص205(.
ومما سبق يالحظ التطور المتسارع يف شبكات 
التواصل االجتماعي وهذا يدل على مدى اإلقبال 
الكبي��ر عليه��ا؛ مما دف��ع مؤسس��يها إل��ى التطوير 
المستمر لكل الشبكات وزيادة أعدادها مما القى 

قبواًل لدى المرتددين عليها.
-  أشكال وسائل التواصل االجتماعي:

التواص��ل  وس��ائل  وأش��كال  ص��ور  تتع��دد 
االجتماعي، ومنها:

وينش��ر  يكت��ب  وس��يلة  ه��ي  المدون��ات:   .1
فيه��ا األف��كار الخاص��ة، لذل��ك فه��ي ش��بيهة 
بالمذك��رات الورقي��ة ، لكنه��ا تختل��ف يف آلية 
الكتابة، وهذه الوس��يلة تلق��ى تعليقات القراء، 
وتتن��وع موضوعاهت��ا فبعضه��ا يخت��ص بنق��ل 
المعلوم��ات ع��ن األخب��ار، وبعضه��ا يختص 
أهمه��ا  وم��ن  الش��خصية،  اليومي��ة  بالحي��اة 
المدونات الجزئية)األمير، 2013م، ص97(.

وبذلك فإن المدونات هي صفحات إلكرتونية 
تتي��ح  الوي��ب  ش��بكات  يف  للجمي��ع  متاح��ة 
لمستخدمها كتابة المقاالت وإضافة األخبار، 
كم��ا أهنا تتيح لزائريها كتاب��ة تعليقاهتم على ما 
ينشر، ورغم أن هذه الصفحات قد تتيح فرصة 
لحري��ة الرأي إال أن عدم الرقابة على ما ينش��ر 
قد يس��بب بعض الضرر للقراء، أو تحريض أو 

غيره مما ال يتوافق مع قيم المجتمع.
تويت��ر:  م��ن وس��ائل التواصل المجاني��ة التي   .2
تق��دم خدم��ة التدوي��ن، فيقوم المس��تخدمون 
بإرسال الرسائل القصيرة لبعضهم، أيضًا نقل 
األفكار بطريقة سريعة، ويطلق عليها تويتات،  
نظ��رًا لتتابع نش��رها بش��كل  مرت��ب زمنيًا من 
إح��دى شاش��ات الكمبيوتر أو الج��وال، وقد 
أثب��ت فعاليته��ا خاصة يف األحداث السياس��ية 
واإلقب��ال  الفعالي��ة  ذات  الموضوع��ات  أو 

الجماهيري) البشير، 2014م، ص 67(.
ومن خالل تعريف » تويرت« يالحظ أنه وس��يلة 
الق��ت نجاحًا وانتش��ارًا واس��عًا، حيث يتيح 
لمس��تخدميه إرس��ال رس��ائل نصية، و إضافة 
الصور ومقاطع الفيديو ويس��تطيع المشرتكين 
يف توي��رت متابعة أي كاتب، وإرس��ال تعليقاهتم 
مباش��ر،  بش��كل  واألح��داث  األخب��ار  عل��ى 
وبذل��ك فإن��ه يمن��ح مرتاديه نوع م��ن التفاعل 

وتبادل اآلراء.



مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )9(، ص ص )31-76(  يونيو 2022 م / ذو القعدة 1443هــ 

40

الويك��ي: » هي مواقع تمكن العديد من الناس   .3
م��ن االش��رتاك يف تكوي��ن معلوم��ات مرتابطة 
بش��كل منطقي عن طري��ق رواب��ط إلكرتونية، 
ويمك��ن إضاف��ة أي ن��ص أو تصحيح��ه دون 
الحاجة إلى تعدي��ل هيكل الصفحة بأكملها«. 

)األمير، 2013م، ص97(.
وعل��ى الرغم م��ن أن » الويك��ي« يمثل مصدر 
للمعلوم��ات إال أن ه��ذه المعلوم��ات تفتق��د 
إلى الدقة ألنه يغلب عليها الطابع الش��خصي، 
إضافة إلى أهنا قد تس��تخدم يف تغيير أو تزييف 
الحقائ��ق والتاري��خ، خاص��ة وأن��ه يتي��ح ألي 

شخص أو جهة إضافة أو تغيير دون رقابة.
اليوتي��وب: »تعت��رب هذه الوس��يلة أش��هر وس��ائل   .4
التواص��ل االجتماع��ي لتقدي��م خدم��ة الفيدي��و، 
ويس��مح للمس��تخدمين بتحميل مقاط��ع الفيديو 
إلى الموقع، ويف الوقت نفسه المشاهدة والتعليق 
على ما يشاهدونه«) البشير، 2014م، ص 68(.

وعل��ى الرغم م��ن أن اليوتيوب من الوس��ائل 
المميزة يف إتاحة الفرصة لتحميل الفيديوهات 
التعليمي��ة أو العلمي��ة أو الثقافي��ة إال أنه يمثل 
ض��ررًا بالغ��ًا على المش��اهد نظ��رًا ألن بعض 
الفيديوه��ات التي تعرض على تلك الوس��يلة 
ق��د تكون إلث��ارة الفتن��ة أو تغيير القي��م الثابتة 
والراس��خة لدى النشء؛ مما قد يس��هم بشكل 
كبير يف انحراف الش��باب والنشأ وخاصة أهنم 

األكثر ترددًا على تلك الوسيلة.

أه��م  أح��د  ب��وك  الفي��س  يعت��رب  الفيس��بوك:   .5
عل��ى  نش��أت  الت��ي  االفرتاضي��ة  المجتمع��ات 
اإلنرتنت، والذي يجمع الماليين من المشرتكين 
م��ن مختلف بالد العالم، والفيس بوك يعد عالم 
افرتاض��ي بح��ق، فهو يحت��وي على الدردش��ة، 
إضافة إلى العديد من التطبيقات التي تتيح للفرد 
أن يعرب عن نفسه بشتى الطرق، وأن يتعرف على  
حي��اة اآلخري��ن، والبيانات الش��خصية المتعلقة 
هب��م ، والت��ي يجتم��ع أفراده��ا على فك��رة ما أو 

هدف ما)حالوة، 2014م، ص45(.
وعل��ى الرغ��م من الفي��س بوك وس��يلة لتبادل 
اآلراء وحري��ة التعبي��ر؛ إال أن��ه من الوس��ائل الغير 
المراقب��ة الت��ي ق��د توظف إلث��ارة الفتن بي��ن أبناء 
الش��عب الواح��د، أو بين الش��عوب، وتعترب أيضًا 
أداة لتنفي��ذ المخطط��ات السياس��ية، والتنظيمات 
اإلرهابية يف بعض األحي��ان، وخير دليل على قوة 
تأثير هذه الوسيلة الربيع العربي حيث اعترب الفيس 
ب��وك ه��و المح��رك األول والرئيس��ي له��ا والذي 
س��اعد على انتش��ار أهدافها بشكل سريع، ومثلت 
تلك الفرتة األكثر ش��هرة وتأثيرًا له��ا منذ ظهورها 

كوسيلة من وسائل التواصل االجتماعي.
ونالحظ مما سبق أن وسائل التواصل السابق 
ذكره��ا تش��رتك جميعها يف أهنا وس��ائل تس��تخدم 
للتواص��ل بين األفراد والجماع��ات، وأن جميعها 
توف��ر آلي��ة نقل الص��ور ومقاطع الفيدي��و، كما أهنا 

وسائل لنقل المعلومات.
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خصائص شبكات التواصل االجتماعي:  -
لشبكات التواصل االجتماعي عدة خصائص 
والتي تميزها عن وس��ائل االتصال األخرى، ومن 

هذه الخصائص، هي:
التفاعلية والتش��اركية: »أن ش��بكات التواصل   .1 
االجتماع��ي تمت��از بخاصية التفاعلي��ة القائمة 
على تبادل اآلراء واألف��كار والمعلومات بين 
المستخدمين والتعليق على األخبار التي تنشر 
على هذه المواقع، فض��الً عن إتاحتها لجميع 
مس��تخدميها مشاركة األنش��طة واالهتمامات 
والهوايات الش��خصية، مثل: الف��ن والرياضة 
المتعلق��ة  المعلوم��ات  ع��ن مش��اركة  فض��الً 
وتعري��ف  والتقالي��د  والع��ادات  بالثقاف��ات 
األصدق��اء بمعال��م الوط��ن ع��ن طري��ق نش��ر 
الخرائ��ط والص��ور الخاص��ة بالبلد«)قتلوين، 

2014، ص ص 98-97(.
وي��رى الباحث أن ه��ذه الخاصية م��ن أهم ما 
تتمي��ز به وس��ائل التواص��ل االجتماعي والتي 
القت بس��ببها إقب��ااًل كبيرًا ومتس��ارعًا من كل 
الفئ��ات ب��دءًا م��ن األطف��ال وانته��اء بالكبار، 
ف��كل فئة وج��دت هدفه��ا وتس��ليتها الخاصة 
على تلك الوس��يلة؛ ولذلك فهي تفاعلية نظرًا 
للتواص��ل بي��ن المرتددين، وتش��اركية إلتاحة 

الفرصة إلبداء الرأي بحرية مطلقة.
الحض��ور الدائم غير المادي: » توفر ش��بكات   .2 
التواص��ل االجتماعي لمس��تخدميها االتصال 

م��ع بقي��ة األعض��اء أو األصدق��اء ولك��ن هذا 
االتص��ال ال يتطل��ب الحض��ور الدائم، وذلك 
ع��رب ت��رك رس��الة نصي��ة أو ص��ور أو مقاط��ع 
فيديو بحس��ب  نوع االتصال والذي يس��تطيع 
أن ي��رد عليه بالطريقة نفس��ها من دون الحاجة 
يمك��ن  كم��ا  نفس��ها  باللحظ��ة  لتواجدهم��ا 
لهم��ا االتصال مباش��رة«) مش��ري، 2012م ، 

ص158(.
فوسائل التواصل تمنح المستخدمين الطريقة 
المناسبة لكل فرد يف التوصل، سواء كان ذلك 
محادثة كتابية أو صوتية أو مرئية؛ أي أنه حقق 
لكل مستخدم الطريقة التي يفضلها، وهذا هو 
سبب التزايد المستمر للمستخدمين على تلك 

الوسائل.
االنفت��اح: » إن ش��بكات التواصل االجتماعي   .3 
الفع��ل  ل��ردود  مفتوح��ة  خدم��ة  ع��ن  عب��ارة 
والمش��اركة، حي��ث ال تضع ه��ذه المواقع أي 
حواجز أو مبالغ أمام المستخدمين يف الوصول 
منه«)ص��الح،  واالس��تفادة  المحت��وى  إل��ى 

2013م، ص8(.
وي��رى الباح��ث أن عدم وج��ود أي قيود على 
مس��تخدمي تلك الوس��ائل هو أساس نجاحها 
المتزاي��د، وس��بب يف أن يك��ون له��ا تأثير كبير 
على المس��تخدمين، ب��ل أن البعض يعترب تلك 
الوس��ائل مصدر إله��ام أو ملج��أ للهروب من 

الواقع أحيانًا.
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تمت��از ش��بكات  الح��وار:  المناقش��ة وتب��ادل   .4 
التواصل االجتماعي عن غيرها من الوس��ائل 
بخاصية المناقش��ة وتبادل اآلراء والمعلومات 
بين المس��تخدمين؛ إذ تتبنى هذه المواقع نمط 
االتص��ال التح��اوري ال��ذي يقوم عل��ى تبادل 
االتصال بي��ن األطراف المش��رتكة فيه، فضالً 
ع��ن أهنا تقوم بش��كل كبير عل��ى توظيف هذه 
الخاصي��ة يف فت��ح المج��ال أم��ام المناقش��ات 
بي��ن األف��راد المهتمين بموضوع��ات وقضايا 

واحدة« )صالح، 2013م، ص8(.
ورغم أن المناقشة وتبادل الحوار من أهم مزايا 
تلك الوسائل إال أهنا تعترب من أخطرها ألنه قد 
يجذب ش��ريحة كبيرة وخاصة غي��ر المثقفين 
تح��ت عبارة » حرية الرأي » لزعزعة اس��تقرار 
بعض الدول، أو لنش���ر أفكار متطرفة، أو غيره 

مما قد يمثل خطرًا على األمن االجتماعي.
الرتاب��ط: أن ه��ذه المواق��ع عبارة عن وس��ائل   .5 
اجتماعية مرتابطة بعضها مع بعض، وذلك عن 
طريق وص��الت وروابط تربط المس��تخدمين 
بمواق��ع التواص��ل االجتماع��ي األخرى، مثل 
خرب م��ا  عل��ى مدونة يعجب��ك وتري��د أن يراه 
أصدقائ��ك فتق��وم بنش��رة أو مش��اركته عل��ى 
صفحتك مما يسهل الوصول إليه)المقدادي، 

2013م ، ص27(.
وه��ذه الخاصي��ة م��ن المزاي��ا الت��ي تتس��م هبا 
وس��ائل التواصل االجتماعي إذا اس��تخدمت 

بش��كل إيجاب��ي، ولكن قد يتم اس��تخدامها يف 
نش��ر الش��ائعات واألف��كار المضلل��ة، والذي 
ق��د يش��كل ض��ررًا كبيرًا عل��ى اس��تقرار وأمن 

المجتمع.
التجم��ع: تتيح ش��بكات التواص��ل االجتماعي   .6 
بس���رعة  التجم��ع  إمكاني��ة  لمس��تخدميها 
والتواصل بشكل فاعل، وتربط تلك التجمعات 
األش��خاص ذو االهتمامات المش��رتكة، مثل: 
االهتمام بالقضايا السياسية أو حب التصوير أو 
االهتمامات الرياضية)شمس الدين، 2013م، 

ص50(.
وعلى الرغ��م من أن التجمع م��ن الخصائص 
المهم��ة التي تتمي��ز هبا تلك الوس��ائل، إال أهنا من 
أب��رز مخاطره��ا ألن ه��ذا التجمع قد يس��تخدم يف 
هتديد اس��تقرار المجتمع، عن طري��ق تكوين رأي 
منحرف أو دخيل أو تحقيق أهداف لدول أخرى.

الخدم��ات التي تقدمها وس��ائل التواصل   -
االجتماعي:

م��ن أهم المه��ام والخدم��ات التي تق��وم هذه 
ومج��االت  االجتماعي��ة  والمواق��ع  التطبيق��ات 

استخداماهتا ما يأيت:
أن ش��بكات التواص��ل االجتماعي » ش��بكات   .1 
عالمية، وأغلب تلك الش��بكات متاحة للجميع 
وبالمجان، وإهنا مص��در جديد للحصول على 
المعلوم��ات، وهي أداة للتواص��ل االجتماعي 
واإلعالمي بين األفراد والجماعات المختلفة«.
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بينه��م  فيم��ا  للمس��تخدمين»التواصل  تتي��ح   .2 
الص��ور  بمش��اركة  أو  الفوري��ة  بالمحادث��ات 
أو مقاط��ع الفيدي��و أو بالمراس��لة الكتابي��ة أو 

التعليقات على منشورات الغير.
تؤمن وتمك��ن قواعد ومنص��ات تفاعلية على   .3 
ش��بكات اإلنرتنت عالميًا من خالل مش��اركة 
المحت��وى  عل��ى  التعلي��ق  يف  المس��تخدمين 
وتأمي��ن وس��يلة للتواص��ل مع المس��تخدمين 

والجمهور.
يمكن أن تتم االتصاالت عن طريق الحاسوب،   .4 
بم��ا يف ذل��ك أجه��زة الحواس��ب فض��الً ع��ن 
الذكية”)قنديل��ي،  الهوات��ف  ع��رب  االتص��ال 

2010م، ص287(.
إهن��ا عملت على » تحويل المس��تخدم لها من   .5 
متل��ق للمعلوم��ات كم��ا يف وس��ائل اإلع��الم 
التقليدية إلى منتج للمعلومات ومشارك فيها.

مواقع التواصل االجتماعي وسائل يستخدمها   .6 
من يش��اء لنش���ر األخب��ار واآلراء بش��كل حر 
للتعبي��ر ع��ن وجهات نظ��ره، ويعتق��د البعض 
أن ظه��ور المدون��ات اإللكرتونية وانتش��ارها 
يف اآلون��ة األخي��رة، قد يقض��ي على الصحف 

التقليدية يف المستقبل القريب«.
تقديم المعلومات واألخبار »بشكل أسرع من   .7 
الفضائي��ات، كما س��بقت الفضائيات يف نش��ر 

األحداث الهامة لحظة وقوعها.
تمتاز بس��رعة تبادل المعلومات معززة باتساع   .8 

نط��اق نش��ر مث��ل تل��ك المعلوم��ات؛ حي��ث 
اإلع��الم  وس��ائل  يف  االتص��االت  طبيع��ة  إن 
االجتماعي��ة تمتاز بالس��رعة، الت��ي هي معززة 
باتساع نطاق نشر المعلومات، وبعبارة أوضح 
ف��إن ه��ذه االتص��االت فيه��ا يمك��ن أن تكون 
واحد إل��ى واحد، أو واحد إل��ى كثير، أو كثير 

إلى كثير أو عدد«.
أصبح الشباب عرب وسائل التواصل االجتماعي   .9 
واألدبي��ة  الثقافي��ة  النظ��ر  وجه��ات  يتبادل��ون 
والسياس��ية واالجتماعي��ة عرب تلك الش��بكات« 

)قنديلي، 2010م، ص287(.
مما س��بق يرى الباح��ث أن وس��ائل التواصل 
االجتماعي هي وس��يلة تفاعلية تتيح التواصل عن 
طريق الحاس��وب والجوال وتس��اهم يف الحصول 
عل��ى المعلوم��ات بش��كل لحظ��ي وذل��ك بطرق 
متعددة، كما أهنا تتيح للمستخدمين التعليق وإبداء 

الرأي؛ ولذلك فهي وسيلة جذب للمستخدمين.

التواصل االجتماعي  انعكاس��ات ش��بكة   -
على المجتمع:

إن تفاعل الفرد مع شبكة التواصل االجتماعي 
يرتك أبعادًا متعددة االتجاهات تنعكس باإليجاب 

أو السلب على أمته الفكري كما يلي:
البع��د االجتماع��ي والنفس��ي: »ال تعد ش��بكة   .1
التواص��ل االجتماعي مجرد ش��بكة اتصاالت 
فقط بل ظاهرة حقيقية تعادل العناصر الرئيسة 
يف النسيج االجتماعي، والتفاعل مع اإلنرتنت 
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يس��عى إلى تخريب الرواب��ط االجتماعية ألنه 
يغير يف طبيعة العالقات اإلنس��انية بتش��جيعها 
بش��كل من االتصال دون احتكاك«)األسطل، 

2011م، ص18(.
اس��تخدام  “أدى  والخالق��ي:  الدين��ي  البع��د   .2
ش��بكة التواص��ل االجتماع��ي إل��ى التخفيف 
من القي��ود والحدود التي كان��ت تقوم بعملية 
م��ن  وأصب��ح  المعلوم��ايت،  الس��لوك  ضب��ط 
الممك��ن تجاوز القي��م والمعايي��ر والضوابط 
االجتماعي��ة، فهناك مواق��ع إباحية تعمل على 
تدمير األخالق والقي��م، وتنمي الرذيلة وتبعد 
اإلنس��ان عن دين��ه وعاداته وتقالي��ده، وتدفعه 
الرتكاب الجرائم وفعل المحرمات”)قنيطة، 

2011م، ص22(.
البعد السياس��ي: يس��عى اإلنرتنت إلى تحقيق   .3
إطار سياس��ي مناس��ب مرتب��ط بالس��لطة ألنه 
يس��عى إلى تمويله��ا، ولكن هن��اك العديد من 
المشكالت السياس��ية التي يسببها االستخدام 

السيئ لشبكة اإلنرتنت، ومنها:
»اإلره��اب: م��ع ظه��ور اإلنرتن��ت أصبح  أ. 
وس��يلة اتصال للجماع��ات اإلرهابية أو ما 

يسمى باإلرهاب اإللكرتوين.
المواقع المعادية: يكثر انتشار المواقع غير  ب. 
المرغوبة على ش��بكة اإلنرتنت، ومن هذه 
المواقع ما يكون موجهًا ضد سياس��ة دولة 
م��ا، و ضد عقيدة أو مذهب معين، وهي يف 

المقام األول هندف يف المقام األول تشويه 
صورة الدولة أو المعتقد.

التجسس اإللكرتوين: يف عصر المعلومات  ت. 
وبفع��ل وج��ود تقني��ات عالية التق��دم فإن 
ح��دود الدولة مس��تباحة بأقمار التجس��س 
والب��ث الفضائ��ي، فلق��د تحولت وس��ائالً 
لتجس��س من الط��رق التقليدي��ة إلى طرق 
حديث��ة اس��تخدمت فيه��ا التقني��ة الحديثة 
اإلنرتنت”)األس��طل،  وج��و  م��ع  خاص��ة 

2011م، ص19(.
البعد االقتصادي: »يف الوقت الذي ساعدت فيه   .4
ش��بكات التواصل االجتماعي إل��ى تغيير طرق 
األداء االقتصادي بانخفاض األسعار واألجور 
ه��ذا فضالً ع��ن تمكن الن��اس م��ن أداء عملهم 
وهم يف منازلهم«)األسطل، 2011م، ص19(.

وظائف الضبط األسري:  -
تتع��دد وظائ��ف الضب��ط األس��ري، ويمك��ن 

توضيحها فيما يلي)رمضان، 2017م، 47(:
وظيفة تحقيق التوافق مع المجتمع: وهي   -
الت��ي تس��تهدف انتم��اء الف��رد لجماعاته وأس��رته 
يف المجتم��ع م��ن خالل تعل��م كيفي��ة التفكير مثل 
اآلخري��ن واكتس��اب المع��ارف نفس��ها والقوانين 
الرمزية واللغة المشرتكة السائدة بينهم، والتقاسم 
معهم يف القيم والطموحات واألهداف واألنشطة.
وظيف��ة أداء األدوار االجتماعي��ة المطلوبة، والتي   -
المطل��وب  األدوار  الف��رد  ي��ؤدي  خالله��ا  م��ن 
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من��ه ويش��ارك يف تحقيق األه��داف التي رس��مها 
المجتم��ع ل��ه، وفق��ًا لمعايي��ر األداء المتوقع منه 
بصرف النظ��ر عن غرائزه التي تمي��ل إلى األنانية 
وحب الذات والرغبات الشخصية وعليها ترتتب 

الواجبات التي يحاسب عليها الفرد اجتماعيًا.
وظيفة تحقيق تنشئة اجتماعية سليمة للفرد من   -
خالل عملية الرتبية التي تحدث داخل األسرة 
والتي تقوم على التفاعل االجتماعي، وهتدف 
إلى إكس��اب الفرد سلوكًا ومعايير واتجاهات 
مناس��بة ألدوار اجتماعية معينة، بحيث تمكنه 
من مسايرة جماعته والتوافق االجتماعي معه، 
وتكسبه الطابع االجتماعي وتيسر له االندماج 

يف الحياة االجتماعية المستقبلية.
المجتم��ع  ت��وازن  عل��ى  المحافظ��ة  وظيف��ة   -
واس��تقراره: وهي الوظيفة التي تتحقق بتحقق 

ما قبلها من وظائف بصورة مرضية.
وحيث أن ش��بكات التواص��ل االجتماعي بما 
وفرت��ه من وس��ائل تواص��ل تفاعلي��ة جديدة، 
تتداخ��ل العالق��ة بينها وبين الثقافة وتتش��ابك 
إل��ى الح��د ال��ذي جع��ل الرتبويي��ن ينظ��رون 
إل��ى االتص��ال والثقاف��ة باعتبارهم��ا وجهي��ن 
لعمل��ة واحدة، فالع��ادات والتقالي��د والرتاث 
والخ��ربات والقيم والمع��ارف المختلفة كلها 
تنتقل بين األش��خاص والجماعات واألجيال 
وه��ذا االنتق��ال والتواص��ل ه��و م��ا يعطيه��ا 

االستمرارية والبقاء يف الوجود.

 ثانيا: نظريات الدراسة:
يزخر الرتاث السوس��يولوجي باهتمام العديد 
الضب��ط  موض��وع  تناول��وا  الذي��ن  العلم��اء  م��ن 
االجتماع��ي بالدراس��ة والتحليل، وك��ذا مختلف 
االتجاهات القديمة منها والحديثة، حيث ظهرت 

نظريات عديدة يف هذا الشأن منها:
نظرية تطور وس��ائل الضب��ط االجتماعي   -1

:)Ross روس(
تقوم هذه النظرية على أس��اس الطبيعة الخيرة 
لإلنسان، إذ يعتقد روس أن داخل النفس اإلنسانية 
أربع غرائ��ز هي: المش��اركة، القابلي��ة لالجتماع، 
اإلحس��اس بالعدال��ة، ورد الفعل الف��ردي. حيث 
تش��كل هذه الغرائز نظاما اجتماعيا لإلنس��ان يقوم 
عل��ى تبادل العالق��ات بين أفراد المجتمع بش��كل 
ودي. بمعن��ى آخر أنه كلما تط��ورت المجتمعات 
ضعفت تل��ك الغرائز وظهرت س��يطرة المصلحة 
الذاتية على أفرادها، وهنا تضطر تلك المجتمعات 
إلى وضع ضوابط مصطنع��ة تحكم العالقات بين 
كافة أفرادها. وت��زداد تلك الضوابط وتتطور كلما 
ازداد تحضر المجتمع، وتعقدت أنظمته، وتباينت 
جماعات��ه، أي أن هناك أس��باب أوج��دت الحاجة 
إل��ى الضبط االجتماعي وتطور وس��ائله )س��امي، 

1984م، ص67( وهي:
-زي��ادة حجم الس��كان وظهور طوائف وعش��ائر 

جديدة.
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-ضعف الغرائز الطبيعية، وظهور األنانية الفردية.
-ظهور جماعات متباينة يف المجتمع الواحد.

وتفس��ر ه��ذه النظرية الدراس��ة الحالي��ة لنظرًا 
لتناوله��ا وس��ائل التواص��ل االجتماعي كأحد 
واح��د  مجتم��ع  يف  المتباين��ة  المجتمع��ات 
)وس��ائل التواصل( وآثار تل��ك الظاهرة على 
الش��باب مم��ا يوضح أهمي��ة تل��ك النظرية يف 
التصدي آلثار وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
والت��ي نقل��ت تقالي��د وع��ادات م��ن مختلف 
المجتمع��ات مم��ا يوجد الحاج��ة إلى الضبط 
االجتماعي للتصدي ألي آثار قد تسبب خلل 

يف التكوين االجتماعي للشباب.

:) Sumner2-نظرية الضوابط التلقائية ) سمنر
      إن الفكرة األساس��ية لنظرية س��منر تنصب 
على العادات الش��عبية التي تعت��رب من وجهة نظره 
الصف��ة الرئيس��ية للواقع االجتماع��ي التي تعرض 
نفس��ها بطريق��ة واضحة يف تنظيم الس��لوك، إذ أهنا 
تعم��ل على ضب��ط التفاع��ل االجتماع��ي، لكوهنا 
تع��رب ع��ن ع��ادات المجتم��ع و أعراف��ه، وطالم��ا 
أن تل��ك الصف��ة محتفظ��ة بفاعليته��ا فه��ي تحكم 
بالضرورة الس��لوك االجتماع��ي، وبالتالي تصبح 
ضروري��ة لنجاح الرؤس��اء يف الضبط االجتماعي، 
فاألعراف عند سمنر لها أهمية بالغة، حيث تحكم 
النظم القوانين، وهو ي��رى أنه ال يوجد حد فاصل 
بي��ن األعراف والقوانين، والف��رق بينهما يكمن يف 

الجزاءات القانونية التي قد يلجأ إليها الرؤس��اء يف 
بع��ض األحيان، لكوهنا أكثر عقالني��ة وتنظيما من 

الجزاءات العرفية)فرحان، 2010م، 16(.
وتفس��ر هذه النظرية الدراس��ة الحالية لتناولها 
آث��ار التفاع��ل االجتماع��ي المرتت��ب عل��ى تل��ك 
التواصل وما قد يس��ببها ذلك التفاعل من خلل يف 

الضبط األسري.

:)Cooley 3- نظرية الضبط الذاتي )كولي
ينظ��ر كول��ي للمجتمع على أس��اس أنه كل ال 
يتج��زأ، يعتمد يف تنظيم��ه االجتماعي على الرموز 
واألنماط والمس��تويات الجمعية والقيم والمثل، 
فهو ي��رى أن الضبط االجتماعي هو »تلك العملية 
المس��تمرة التي تكمن يف الخل��ق الذايت للمجتمع، 
أي أن��ه ضبط ذايت يق��وم به المجتم��ع، فالمجتمع 
ه��و ال��ذي يضب��ط، وه��و ال��ذي ينضب��ط يف نفس 
الوق��ت، وبن��اء عليه فاألف��راد ليس��وا منعزلين عن 
العق��ل االجتماعي، والضب��ط االجتماعي يفرض 
عل��ى ال��كل االجتماع��ي وبواس��طته، وه��و يظهر 
يف المجتمع��ات الش��املة والجماع��ات الخاص��ة 

)الرشدان، 1999م، 82(.  
وقد تفس��ر هذه النظرية الدراسة الحالية يف أن 
الضب��ط االجتماع��ي وظيفته تتمثل يف اس��تمرارية 
التماس��ك والرتاب��ط ال��ذايت للمجتم��ع والتصدي 
ألي ع��وارض ق��د تؤثر عل��ى ذلك الخل��ل ومنها 

وسائل التوصل االجتماعي.
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ثالثا: الدراسات السابقة:
أوالً: الدراسات العربية:

  هدفت دراسة لمحمود )2012( إلى التعرف 
عل��ى دور األس��رة يف تنمية بعض القي��م اإليجابية 
ل��دى األبن��اء من وجهة نظ��ر اآلب��اء، تكونت عينة 
الدراس��ة م��ن )100( معلم��ا ومعلم��ة، اس��تخدم 
معهم مقياس للقيم اإليجابية من تصميم الباحث، 
وقد توصلت الدراسة إلى أن لألسرة دورا كبيرا يف 
غرس وتنمية عدد من القيم اإليجابية لدى األبناء، 
مث��ل: ب��ث روح التس��امح واالبتعاد ع��ن التطرف 
وإزال��ة الخالفات بين األط��راف المتنازعة وتنمية 
الش��عور بالوح��دة الوطني��ة بين مختل��ف طوائف 
التواص��ل  مه��ارات  وتنمي��ة  الواح��د،  المجتم��ع 

اإليجابي.
ويف دراس��ة عمارة، وبو عيش��ة )2013( التي 
هدف��ت إل��ى التع��رف عل��ى أهمي��ة قدرة األس��رة 
على تحقيق الحوار بي��ن أفرادها وتأثير ذلك على 
االتزان االنفعالي لدى األبناء المراهقين، تكونت 
عين��ة الدراس��ة م��ن )197( م��ن ط��الب المرحلة 
المتوس��طة، اس��تخدم معه��م أداة لقي��اس الحوار 
األس��ري، وأخرى لقي��اس االت��زان االنفعالي من 
إع��داد الباحثي��ن، أش��ارت نتائج الدراس��ة إلى أن 
الح��وار األس��ري بي��ن أف��راد األس��رة ي��ؤدي إلى 
تحقيق االتزان االنفعالي، وأن اإلناث أكثر نضجا 
واتزان��ا انفعاليا وتقبال ورغبة يف الحوار األس��ري 

من الذكور.

وهدفت دراسة محمد)2013م( إلى التعرف على 
مدى إس��هام بعض متغيرات األم الديموجرافية يف 
التنبؤ بمستوى ممارستها للضبط الوالدي لألبناء، 
النتائ��ج باس��تخدام تحلي��ل االنح��دار  وكش��فت 
المتع��دد أن متغي��ر الحال��ة االجتماعي��ة كان أكثر 
المتغي��رات الديموجرافية المنبئة هبذا المس��توى، 

يليه محل الميالد، .
كم��ا أج��رى كل م��ن ديميربيلي��ك، وأوت��رار 
هدف��ت  دراس��ة   )Demirbilek & Otrar، 2014(
إل��ى المقارن��ة بي��ن المراهقين الذين يعيش��ون مع 
أح��د الوالدين فق��ط وليس كالهما بس��بب الوفاة 
أو االنفص��ال، والمراهقي��ن الذي��ن يعيش��ون م��ع 
كال الوالدي��ن يف أس��ر مكتملة، وذلك يف مس��توى 
التوكيدي��ة ومفه��وم ال��ذات، وق��د تكون��ت عين��ة 
الدراس��ة م��ن )435( طالب��ا بالصفوف الس��ادس 
والس��ابع والثام��ن، )223( منه��م م��ن المراهقين 
الذي��ن يعيش��ون م��ع أح��د الوالدي��ن، )212( من 
المراهقي��ن الذين يعيش��ون م��ع كال الوالدين، تم 
تطبيق قائم��ة توبوكو للتوكيدي��ة، ومقياس بيريز- 
هاريس لمفه��وم الذات، توصلت نتائج الدراس��ة 
إل��ى وج��ود ف��روق بي��ن العينتي��ن يف مس��تويات 
التوكيدية ومفهوم الذات، وكانت الفروق لصالح 
المراهقي��ن الذي��ن يعيش��ون م��ع كال الوالدي��ن يف 
جمي��ع المقايي��س الفرعية للتوكيدي��ة، ويف مفهوم 

الذات اإليجابي.
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ويف دراسة أجراها الحس��ين )2014( هدفت 
إل��ى التعرف عل��ى دور األس��ر يف الرعاي��ة وتنمية 
القيم االجتماعية لدى األطفال يف مرحلة الطفولة 
المتأخ��رة وم��ن بين ه��ذه القي��م التع��اون والعفو 
واألمانة، تكونت عينة الدراسة من )273( تلميذا 
وتلمي��ذة طب��ق عليهم اس��تبيان مصم��م ألغراض 
الدراس��ة، توصلت نتائج الدراس��ة إلى أن لألسرة 
دورا بالغ األهمية يف رعاية وتنشئة األطفال وتنمية 
القي��م االجتماعي��ة لديهم وه��ي العف��و والتعاون 

واألمانة.
وهدفت دراسة الغدائي )2014( إلى البحث 
يف العالق��ة بي��ن أس��اليب المعامل��ة الوالدي��ة كما 
يدركه��ا األبناء واالت��زان االنفعالي ل��دى األبناء، 
تكونت عينة الدراس��ة م��ن )56( مراهقا تراوحت 
أعماره��م بي��ن )12 – 17( س��نة، ت��م اس��تخدام 
مقي��اس أس��اليب المعامل��ة الوالدي��ة م��ن إع��داد 
الصنعاين، ومقي��اس االتزان االنفعال��ي من إعداد 
ريان، وقد أظهرت نتائج الدراس��ة س��يادة أساليب 
المعاملة الوالدية السالبة لدى عينة الدراسة والتي 

ارتبطت سلبيا باالتزان االنفعالي لدى األبناء.
وزمالئ��ه  التواي��و  دراس��ة  هدف��ت  كم��ا 
تأثي��ر  معرف��ة  إل��ى   )Hlatywayo et al.، 2014(
العالقات األس��رية متمثلة يف الصراع الناش��ئ عن 
عم��ل المرأة فيما يس��مى بصراع األس��رة العاملة، 
والضغ��وط الت��ي تواجهه��ا األس��رة بس��بب ه��ذا 
الصراع، على مستوى االتزان االنفعالي لدى عدد 

)72( من الزوجات العامالت، تم اس��تخدام عدة 
مقايي��س لقياس ص��راع األس��رة العاملة وضغوط 
العم��ل والضغوط األس��رية واالت��زان االنفعالي، 
أش��ارت النتائ��ج إلى وج��ود ارتب��اط دال موجب 
بين الضغوط وصراع األس��رة العامل��ة، كما وجد 
ارتباط دال س��الب بين االت��زان االنفعالي وصراع 
األس��رة العاملة، وارتباط دال س��الب بين االتزان 

االنفعالي والضغوط.
األس��ري  »الضب��ط  العج��الن.)2015م(. 
والحوادث المرورية يف المملكة العربية السعودية«.
هدف��ت الدراس��ة إل��ى التع��رف عل��ى الضبط 
األسري التي تقوم به األسرة يف الحد من الحوادث 
المروري��ة، وكذل��ك م��دى فاعلي��ة قي��م التنش��ئة 
االجتماعي��ة يف األس��رة. وب��رزت أهمية الدراس��ة 
العلمي��ة يف التغير االجتماع��ي واالقتصادي الذي 
تعيش��ه المملكة العربية الس��عودية حيث األس��رة 
ه��ي الن��واة األولى التي تش��كل األف��راد ولها دور 
فاعل يف عملية الضبط األس��ري مما يعطي مؤشرًا 
واقعيًّا وحقيقيًّا عل��ى قيم ومعايير المجتمع. وبعد 
اس��تعراض الدراس��ات الس��ابقة اس��تعان الباحث 
بمنهج المس��ح االجتماع��ي حيث تم اس��تخدامه 
بطريقة العينة غير االحتمالية بقصد تحليل البيانات 
كميا من عينة الدراس��ة، واعتمد الباحث على أداة 
االستبيان لجمع البيانات من المبحوثين. وأظهرت 
النتائج أن بعض العبارات حصلت على تأييد أكثر 
مثل عبارة »إدخال مادة السالمة المرورية يف مناهج 
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التعليم« ق��د حصلت على أكثر تأييد وذلك بأعلى 
وس��ط حس��ابي )2.68 )وانحراف معياري قدره 
)0.591( حيث ال يوجد تشتت يف إجابات أفراد 
عين��ة الدراس��ة. كما حصلت »عبارة مدى س��ماح 
الوالدي��ن لألبناء بتجاوز الس��رعة المحددة« أدنى 
قبول من عينة البحث وذلك بوس��ط حسابي قدره 
)1،85(. كم��ا حصلت عبارة »مدى دور األس��رة 
يف الحد من الحوادث المرورية« على نسبه موافقة 
مرتفعة بمتوسط حسابي قدره )2.65( وانحراف 
معي��اري ق��دره )0.735( حيث ال يوجد تش��تت 
يف إجاب��ات أف��راد عينة الدراس��ة. وخلص البحث 
إل��ى مجموع��ة من التوصي��ات منها وض��ع برامج 
توعية تش��ارك فيها جميع الفئ��ات، وإلزام مرتكبي 
بحض��ور  المروري��ة  والح��وادث  المخالف��ات 
الدورات والحلقات التدريبي��ة لتزويدهم بمبادئ 
بالقان��ون،  االلت��زام  وأص��ول  المروري��ة  الثقاف��ة 
وتضمين أحد المقررات الدراسية مبادئ وأساليب 
الس��المة المرورية، وضرورة استخدام األساليب 
الحديث��ة والمتطورة يف التخطي��ط للمحافظة على 

أرواح الناس.
إل��ى  أبوروم��ي)2015م(  دراس��ة  وهدف��ت 
التع��رف على وس��ائل التواصل اإللك��رتوين ومدى 
تأثيرها عل��ى الضبط األس��ري، اعتمدت الدراس��ة 
عل��ى المنه��ج الوصف��ي التحليلي، وتكون��ت عينة 
الدراس��ة من 200 فردًا من طالب جامعة الزيتونة، 
وتوصلت الدراس��ة إل��ى مجموعة م��ن النتائج كان 

م��ن أهمه��ا: أن مواقع التواصل اإللكرتوين تس��اعد 
يف بن��اء رأس الم��ال االجتماعي وتعم��ل على ربط 
االصدقاء واألقارب عرب المسافات، لكنها أحدثت 
فج��وة عميقة يف عالقات األفراد، وقللت من فرص 
ف��رض الرقابة والمتابعة، كما بينت الدراس��ة وجود 
فروق ذات دالل��ة إحصائية تتعلق بأدوات التواصل 
اإللك��رتوين تع��زى إل��ى متغي��ر الدخ��ل الش��هري 
باإلضاف��ة إلى وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائية 
تتعلق بالضبط االسري تعزى إلى النوع االجتماعي.
ويف دراسة حالة أجراها زويمك - ديال وكافن 
Ziomek-Daile & Cavin )2015(  لطفل يمارس 

س��لوكيات العن��ف والتخري��ب يف المدرس��ة ومع 
زمالئه، تمت دراس��ة تأثير األسرة والمدرسة على 
تنمية الس��لوك اإليجابي لدى هذا الطفل، ومعرفة 
تأثي��ر ذلك على خفض س��لوك العنف والتخريب 
لتدري��ب  إرش��ادي  نم��وذج  تصمي��م  ت��م  لدي��ه، 
أف��راد األس��رة عل��ى آلي��ات للتعامل م��ع الطفل، 
ونف��س األمر ح��دث يف المدرس��ة، وقد أش��ارت 
نتائ��ج الدراس��ة إل��ى أن طريق��ة التعامل األس��ري 
والمدرس��ي مع الطفل تحس��ن م��ن إيجابيته التي 
بدوره��ا تكون س��الحا فعااًل يف تخفيف الس��لوك 

العدواين والعنف.
إل��ى  رمض��ان.)2017م(.  دراس��ة  وهدف��ت 
التواص��ل  ش��بكات  انعكاس��ات  ع��ن  الكش��ف 
االجتماع��ي عل��ى وظائ��ف الضبط األس��ري كما 
يراه��ا طلب��ة الجامعات الس��عودية، واس��تخدمت 



مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )9(، ص ص )31-76(  يونيو 2022 م / ذو القعدة 1443هــ 

50

الوصف��ي  المنه��ج  أهدافه��ا  لتحقي��ق  الدراس��ة 
المس��حي م��ن خ��الل تطبي��ق اس��تبانة عل��ى عينة 
ت��م اختياره��ا بطريقة طبقية عش��وائية بل��غ قوامها 
)1325( طالب��ًا حي��ث أوضحت نتائج الدراس��ة 
أن أكث��ر وظائ��ف الضب��ط األس��ري الت��ي تأثرت 
بدرجة كبيرة نتيجة انعكاس��ات شبكات التواصل 
االجتماع��ي عليها، جاءت كما ي��أيت: أداء األدوار 
االجتماعي��ة المطلوب��ة، وتحقيق تنش��ئة اجتماعية 
س��ليمة للف��رد، والمحافظة على توازن واس��تقرار 

المجتمع، وتحقيق التوافق مع المجتمع.
 Mir & Sankar،( وأجرى كل من مير وسانكار
2017( بحثهما لدراس��ة تأثير العمر ونمط األس��رة 

على االت��زان االنفعالي لدى )400( ش��خصا من 
مدمني الكحوليات، استخدم معهم مقياس االتزان 
االنفعالي لفوهر، أشارت النتائج إلى وجود فروق 
دالة إحصائي��ا بين عينتي البحث م��ن حيث العمر 
)15-25، 26-35( س��نة لصال��ح األك��رب عمرا، 
حي��ث وج��دت مس��تويات منخفضة م��ن االتزان 
االنفعالي لدى األصغر س��نا بشكل دال عن األكرب 
س��نا، كذلك أثر نمط األسرة على مستوى االتزان 
االنفعالي، حيث وجدت مس��تويات منخفضة من 
االت��زان االنفعال��ي لدى األف��راد الذين يعيش��ون 
يف أس��ر ممتدة أو مركبة، بش��كل دال عن مس��توى 
االت��زان االنفعالي لدى األفراد الذين يعيش��ون يف 
أس��ر صغي��رة )األب واألم واألخ��وة فقط( أو كما 

تسمى باألسر النواة.

التعليق على الدراسات السابقة:
تم ع��رض عدد م��ن الدراس��ات الس��ابقة بلغ 
عددها )12( دراسات ما بين)2011-2017م(، 
وم��ن خ��الل م��ا تم عرض��ه م��ن دراس��ات يمكن 
توضيح أوج��ه االتف��اق واالختالف واالس��تفادة 

على النحو التالي:
أوالً: أوجه االتفاق: تتفق الدراس��ة الحالية يف 
بع��ض أهدافها الفرعية مع بعض الدراس��ات التي 
تناول��ت أحد متغيرات الدراسة)وس��ائل التواصل 
يف  تتف��ق  كم��ا  األس��ري(،  االجتماعي-الضب��ط 

استخدامها المنهج الوصفي.
ثاني��ًا: أوج��ه االخت��الف:  تختلف الدراس��ة 
الحالي��ة م��ع كل الدراس��ات الس��ابقة يف اله��دف 

الرئيس للدراسة.
ثالث��ًا: أوجه االس��تفادة: اس��تفاد الباحث من 
الدراسات السابقة يف تعريف مصطلحات الدراسة 
وبناء اإلطار النظري، وبناء االس��تبانة واس��تخدام 

المنهج الذي يتناسب وطبيعة الدراسة.

منهجية الدراسة:
منهج الدراسة: 

اس���تخدم الباحث منهج المس��ح االجتماعي 
بالعينة، والذي يعرفه العس��اف )2012، 65( بأنه 
المنهج الذي يتم من خالله اس��تجواب كافة أفراد 
مجتمع الدراسة أو عينة منهم وذلك هبدف وصف 
الظاه��رة المدروس��ة، وق��د اس��تخدمه الباحث يف 
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وص��ف أف��راد عين��ة الدراس��ة، كما اس��تخدمته يف 
وصف استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محاور 

الدراسة.
مجتمع الدراسة :

تمث��ل مجتم��ع الدراس��ة الحالية م��ن الطالب 
والطالب��ات المنتظمي��ن يف الدراس��ة المنهجي��ة يف 
مرحل��ة البكالوري��وس يف الفصل الدراس��ي الثاين 
للعام الجامع��ي 1443-1444ه��� يف الجامعات 
الري��اض٬ وهم��ا  الس��عودية الحكومي��ة بمدين��ة 
جامعت��ي اإلم��ام محم��د بن س��عود اإلس��المية٬ 

وجامعة الملك سعود.
عينة الدراسة:

 بلغ اجمالي حج��م مجتمع البحث )1500( 
مف��ردة تم تحديده من طالب وطالبات المس��توى 
الثامن الذين يدرس��ون يف كلية العلوم االجتماعية 
وكلي��ة االع��الم بجامع��ة االمام محمد بن س��عود 
المل��ك  بجامع��ة  اآلداب  وكلي��ة  اإلس��المية٬ 
س��عود وذل��ك لتق��ارب موضوع البح��ث مع هذه 
روب��رت  معادل��ة  تطبي��ق  وبع��د  التخصص��ات. 
تامس��ون لحج��م العينة بلغ حج��م العينة ) 306 ( 
مفردة بحثية٬ حددت كعينة عنقودية على أس��اس 
الكلي��ة٬ حي��ث ت��م تمثي��ل كل كلي��ة ب )102( 
مفردة٬ وقد تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة. 

أداة الدراسة: 
يف ضوء أهداف الدراس��ة وأس��ئلتها فإن األداة 

المناس��بة لتحقيق أهداف الدراس��ة هي االستبانة، 
والت��ي عرفه��ا العس��اف )2012، 65( بأهنا عبارة 
ع��ن أداة يش��مل محتواه��ا مجموعة من األس��ئلة 
أو العب��ارات المكتوب��ة مزودة بإجاباهت��ا أو اآلراء 
المحتمل��ة هب��دف الحصول عل��ى إجاب��ات أفراد 

العينة على أسئلة الدراسة.
ولقد تكونت اس��تبانة » انعكاس��ات ش��بكات 
الضب��ط  وظائ��ف  عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل 
األس��ري من وجهة نظر الش��باب بمدينة الرياض« 

يف صورتها النهائية على األجزاء التالية:
الج��زء األول: ويحت��وي عل��ى بي��انات أولي��ة 

ع��ن عين��ة الدراس��ة .
وتتمثل محاور الدراسة الحالية فيما يلي:

البعد األول:  أساليب الجذب التي تستخدمها 
وس��ائل التواصل االجتماعي لزيادة عدد مرتديها 
من وجهة نظر الشباب بمدينة الرياض ويتكون من 

)11( عبارة.
البع��د الث��اين : وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
األكث��ر تأثيرًا عل��ى وظائف الضبط األس��ري كما 
يرها طالب الجامعات ويتكون من )3( عبارات.

البعد الثالث : آثار اس��تخدام وسائل التواصل 
االجتماعي على وظائف الضبط األسري ويتكون 

من )15( عبارات.
ويقاب��ل كل فق��رة م��ن فق��رات ه��ذه المحاور 
قائمة تحمل االس��تجابات التالية: )موافق بشدة- 
مواف��ق- محايد- غير موافق- غير موافق بش��دة( 
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وق��د ت��م إعط��اء كل عبارة م��ن العبارات الس��ابقة 
درجات لتتم معالجتها إحصائًيا على النحو اآليت: 
موافق بش��دة )5( درجات، مواف��ق )4( درجات، 
محاي��د )3( درجات، غي��ر مواف��ق )2( درجتين، 

غير موافق بشدة )1( درجة واحدة.
صدق أداة الدراس��ة: اعتم��د الباحث للتحقق 

م�ن ص�دق االس�تبانة عل�ى ط�ريقتين:
أ-ص��دق التكوين )الص��دق الظاهري(: يهتم 
هذا الجان��ب بالص��ورة الخارجية ألداة الدراس��ة 
من حي��ث بنية العب��ارات وموضوعيتها وأهميتها، 
كذلك الرتاكيب اللغوية ومدى مناس��بتها بالنس��بة 
لألف��راد المس��تهدفين بالدراس��ة كم��ا يهت��م ه��ذا 
الجانب بمدى مالئمة أداة الدراس��ة للهدف الذي 
وضعت م��ن أجله ومدى اتس��اقها مع تس��اؤالت 

الدراس��ة، ولقي��اس ه��ذا الص��دق تم ع��رض أداة 
الدراس��ة عل��ى مجموع��ة م��ن المحكمي��ن وت��م 
التعدي��ل عل��ى أداة الدراس��ة واعداده��ا بصورهتا 

النهائية يف ضوء مقرتحاهتم.
يعط��ي  الداخل��ي:  االتس��اق  -ص��دق  ب 
ص��ورة عن مدى التناس��ق الموج��ود بين الفقرات 
الموج��ودة داخل نفس الٌبعد، ومدى اتس��اق هذه 
الفق��رات مع الٌبعد الذي ينتم��ي إليه، كذلك مدى 
التناس��ق الداخلي بين محاور االستبانة وتم التأكد 
م��ن ص��دق االتس��اق الداخل��ي من خ��الل إيجاد 
معام��ل االرتباط بي��ن درجة كل فقرة م��ع الدرجة 
الكلي��ة للٌبعد الذي تنتمي إلي��ه ومع الدرجة الكلية 
للمحور ال��ذي تنتمي إليه وفيما يلي عرض لنتائج 

صدق االتساق الداخلي:

جدول رقم )1( معامالت االرتباطات لبيرس��ون لفقرات االس��تبانة  ومدي ارتباطه��ا بالبعد التي تنتمي 
إليه وبالدرجة الكلية لالستبانة » انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري من 

وجهة نظر الشباب بمدينة الرياض« .

معامل االرتباط رقم العبارة
بالٌبعد

 معامل االرتباط
 معامل االرتباطرقم العبارة بالدرجة الكلية

بالٌبعد
معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

 البعد األول :  أساليب الجذب التي تستخدمها وسائل التواصل االجتماعي لزيادة عدد مرتديها من وجهة نظر
الشباب بمدينة الرياض.

1**0.831**0.8497**0.819**0.820
2**0.891**0.8908**0.846**0.851
3**0.940**0.9679**0.831**0.824
4**0.844**0.84110**0.869**0.849
5**0.879**0.88011**0.832**0.836
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يتضح م��ن الجدول رق��م )1( أن ق�يم معام�ل 
ارتب�اط بيرسون لبيرسون لفقرات االستبانة  ومدي 
ارتباطها بالبعد  التي تنتمي إليه وبالدرجة الكلية » 
انعكاس��ات ش��بكات التواص��ل االجتماعي على 
وظائف الضبط األس��ري من وجهة نظر الش��باب 
بمدينة الرياض » ، جاءت العبارات  موجب�ة ودال�ة 
إح�صائيا وذات قيم متوس��طة ومرتفعة، فضالً عن 
كوهن��ا ذات داللة إحصائية مما يش��ير إلى أن أبعاد 
ومحاور الدراسة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جًدا 
وعلي��ه فأن ه��ذه النتيج��ة توضح ص��دق عبارات 

محاور االستبانة وصالحيته للتطبيق الميداين.

ثبات أداة الدراسة:
ويقص��د ب��ه إل��ى أي درج��ة يعط��ي المقي��اس 
ق��راءات متقارب��ة عن��د كل م��رة يس��تخدم فيها، او 
يعن��ي التأك��د م��ن ان االس��تجابة س��تكون واحدة 
تقريبًا ل��و تكرر تطبيقها على أش��خاص مختلفين 
يف اوق��ات مختلف��ة، وقد تم اس��تخدام معامل ألفا 
كرونب��اخ )Chronbach Alpha( للتأك��د من ثبات 
أداة الدراس��ة، ويوض��ح الج��دول رق��م )2( قي��م 
معامالت الثبات ألفا كرونب��اخ لكل بعد من أبعاد 

االستبانة:

معامل االرتباط رقم العبارة
بالٌبعد

 معامل االرتباط
 معامل االرتباطرقم العبارة بالدرجة الكلية

بالٌبعد
معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

6**0.851**0.867
البعد الثاين : وسائل التواصل االجتماعي األكثر تأثيرًا على وظائف الضبط األسري كما يرها طالب الجامعات.

1**0.861**0.8583**0.838**0.840
2**0.887**0.845

البعد الثالث :  آثار استخدام وسائل التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري.
1**0.844**0.8509**0.901**0.885
2**0.880**0.83910**0.810**0.826
3**0.837**0.82711**0.861**0.870
4**0.871**0.85912**0.849**0.838
5**0.894**0.89113**0.905**0.890
6**0.921**0.91914**0.824**0.854
7**0.890**0.89315**0.869**0.851
8**0.911**0.913

** دالة عند مستوى الداللة 0.01 فأقل.
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جدول )2( معام��ل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 
أداة الدراسة

 عددأبعاد األستبانة
معامل الثباتالفقرات

البعد األول : »أساليب الجذب 
وس��ائل  تس��تخدمها  الت��ي 
لزي��ادة  االجتماع��ي  التواص��ل 
ع��دد مرتديه��ا م��ن وجه��ة نظر 

الشباب بمدينة الرياض«.

11**0.897

البعد الثاين: » وسائل التواصل 
االجتماعي األكث��ر تأثيرًا على 
وظائ��ف الضبط األس��ري كما 

يرها طالب الجامعات«.

30.891**

البع��د الثالث : » آثار اس��تخدام 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 
على وظائف الضبط األسري«.

150.904**

0.897**29الثبات الكلي لالستبانة

يتض��ح م��ن الج��دول رق��م )2( أن معام��الت 
الثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة مرتفعة حيث  
بلغ معامل الثبات العام للبعد األول )0.897**( 
الث��اين  للبع��د  الع��ام  الثب��ات  معام��ل  بل��غ  بينم��ا 
)0.891** (، بينم��ا بل��غ معام��ل الثب��ات العام 
للبع��د الثال��ث ) 0.904** (، اما الثب��ات العام 
ألداة الدراس��ة فقد بل��غ ) 0.897**( وجميعها 
معامالت ثبات مرتفعة، مما يدل على أن االستبانة 
تتمت��ع بدرج��ة عالية م��ن الثبات يمك��ن االعتماد 

عليها يف التطبيق الميداين للدراسة.
إجراءات تطبيق الدراسة: بعد التأكد من صدق 
االستبانة وثباهتا تم تطبيقها ميدانيًا، حيث ُوزعت 

االستبانة بعد تحويلها الكرتونيًا على جميع أفراد 
مجتمع الدراس��ة، ثم تجميع االستجابات وكانت 
جميعه��ا صالح��ة، واس��تخدام أس��اليب التحليل 

اإلحصائية المناسبة.
أس��اليب التحليل اإلحصائية :لتحقيق أهداف 
الدراس��ة وتحلي��ل البيان��ات الت��ي ت��م تجميعه��ا، 
ت��م اس��تخدام العدي��د م��ن األس��اليب اإلحصائية 
المناس��بة باس��تخدام الح��زم اإلحصائي��ة للعل��وم 
االجتماعي��ة، والت��ي يرم��ز له��ا اختص��ارًا بالرم��ز 
)SPSS(. وذل��ك ٌبعد ترميز وادخ��ال البيانات إلى 
الحاس��ب االل��ي، حيث اعطيت االجاب��ة ) موافق 
بش��دة = 5 درج��ات(، )مواف��ق = 4 درج��ات(، 
)محاي��د = 3 درجات(، )غير موافق  = درجتان(، 
)غير موافق بش��دة = درجة واح��دة(، ومن ثم قام 
الباحث بحساب الوسط الحسابي إلجابات أفراد 

مجتمع الدراسة. 
ولتحديد ط��ول خالي��ا المقياس الخماس��ي 
)الح��دود الدنيا والعلي��ا( المس��تخدم يف محاور 
الدراس��ة، ت��م حس��اب الم��دى)5-1=4(، ث��م 
تقس��يمه عل��ى ع��دد خالي��ا المقي��اس للحصول 
على ط��ول الخلية الصحيح أي) 5/4= 0.80(  
ٌبع��د ذل��ك تم إضاف��ة هذه القيم��ة إلى أق��ل قيمة 
يف المقي��اس وذل��ك لتحديد الح��د األعلى لهذه 
الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يوضحها 

الجدول التالي:
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ج��دول ) 3 ( درجة الموافقة وم��دى الموافقة 
على مقياس ليكرت الخماسي

الترميزالتدرج 
) الوزن النسبي (

مدى الموافقة 
)قيمة المتوسط 

الحسابي(

مستوي 
درجة 

الموافقة
غير 

موافق 
بشدة

من 1 إلى 1
1.80

ضعيفة 
جدًا

غير 
1.81 إلى 2موافق

ضعيفة2.60

2.61 إلى 3محايد
متوسطة3.40

3.41 إلى 4موافق
كبيرة4.20

موافق 
4.21 إلى 5بشدة

5.0
كبيرة 
جدًا

ولخدمة اغراض الدراس��ة وتحلي��ل البيانات التي 
ت��م تجميعها من خ��الل اداة الدراس��ة يف الجانب 
الميداين، اسُتخدمت عدد من األساليب اإلحصائية 
لمعرف��ة اتجاه��ات أف��راد مجتمع الدراس��ة حول 
التساؤالت المطروحة، وذلك باستخدام أساليب 

المعالجة اإلحصائية التالية:
التكرارات والنسب المئوية للتعرف على   -1
الخصائ��ص الش��خصية والوظيفي��ة ألف��راد عين��ة 
الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات 

المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.
وذل��ك   »Mean« الحس��ابي  المتوس��ط   -2
لمعرف��ة م��دى ارتف��اع أو انخف��اض اس��تجابات 
أفراد عينة الدراس��ة عن المحاور الرئيسة )متوسط 
العبارات(، م��ع العلم بأنه يفيد يف ترتيب المحاور 

حسب أعلى متوسط حسابي.
 »Standard Deviation« االنحراف المعياري  -3
للتعرف على مدى انحراف اس��تجابات أفراد عينة 
الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، 
ولكل محور من المحاور الرئيس��ة عن متوس��طها 
المعي��اري  االنح��راف  أن  ويالح��ظ  الحس��ابي. 
يوضح التشتت يف اس��تجابات أفراد عينة الدراسة 
ل��كل عب��ارة من عب��ارات متغيرات الدراس��ة، إلى 
جانب المحاور الرئيس��ة، فكلما اقرتبت قيمته من 

الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.
person Correl-«4- معامل االرتباط بيرس��ون
tion«: لمعرفة درجة االرتباط بين عبارات االستبانة 

والمحور الذي تنتمي إليه كل عبارة من عباراهتا.
 :)Cronchlph( كرونب��اخ  ألف��ا  معام��ل   -5

الختبار مدى ثبات أداة الدراسة.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

هدف��ت ه��ذه الدراس��ة إل��ى تحديد مس��توى  
»انعكاس��ات ش��بكات التواصل االجتماعي على 
وظائف الضبط األس��ري من وجهة نظر الش��باب 
بمدين��ة الرياض«، ولتحقيق هذه األهداف س��عت 

الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية: 
للبيان��ات  الوصف��ي  التحلي��ل  نتائ��ج   - أوالً 

األساسية لعينة الدراسة  :
ت��م وص��ف مف��ردات عين��ة الدراس��ة بن��اء عل��ى 
متغي��ر العمر ويف ضوء ه��ذه المتغيرات يمكن تحديد 

خصائص مفردات عينة الدراسة على النحو التالي:



مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )9(، ص ص )31-76(  يونيو 2022 م / ذو القعدة 1443هــ 

56

توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا » للعمر«:
ج��دول رق��م)4( توزيع اف��راد الدراس��ة وفق 

لمتغير » العمر «.
النسبةالتكرارالعمر

10836.3أكثر من 18 سنة وأقل من 22 سنة
11838.6من 22 سنة وأقل من 24 سنة

248026.1 سنة فأكثر
100 %306المجموع

يتض��ح من الجدول رق��م ) 4 ( : توزيع أفراد عينة 
الدراسة حسب العمر ، حيث بلغ عدد من هم بعمر 
أكثر من 18 سنة وأقل من 22 سنة  )108 ( بنسبة  
36.3 % من عينة الدراس��ة، بينما بلغ عدد من هم 
بعمر من 22 سنة وأقل من 24 سنة  )118( بنسبة  
38.6 % من عينة الدراسة، بلغ عدد من هم بعمر  

24 س��نة فأكث��ر ) 80( بنس��بة  26.1 % م��ن عينة 
الدراسة.

ثاني��ًا - تحلي��ل ومناقش��ة النتائ��ج المتعلق��ة 
بالسؤال األول: ما أساليب الجذب التي تستخدمها 
وس��ائل التواصل االجتماعي لزي��ادة عدد مرتديها 

من وجهة نظر الشباب بمدينة الرياض؟:
لإلجاب��ة عن هذا الس��ؤال ُحس��بت التكرارات، 
الحس��ابية،  والمتوس��طات  المئوي��ة،  والنس��ب 
واالنحرافات المعيارية، والرتب الس��تجابات أفراد 
الدراس��ة من درجة مستوى » أس��اليب الجذب التي 
تستخدمها وس��ائل التواصل االجتماعي لزيادة عدد 
مرتديه��ا من وجهة نظر الش��باب بمدين��ة الرياض«، 

وجاءت النتائج كما تبّينها الجداول التالية:

ج��دول رقم )5( التكرارات والنس��ب المئوية والمتوس��طات الحس��ابية وترتيبها تنازلي��ًا، واالنحراف 
المعياري الس��تجابات أفراد الدراس��ة حول مس��توى » أس��اليب الجذب التي تس��تخدمها وسائل التواصل 

االجتماعي لزيادة عدد مرتديها من وجهة نظر الشباب بمدينة الرياض« .

العبارةم

االستجابة ) درجة الموافقة (.

سط
متو

 ال
بي

سا
لح

ا

ف
حرا

الن
 ا

ري
عيا

الم

ب
رتي

الت

 غيرمحايدموافقموافق بشدة
موافق

غير موافق 
بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك

1

وس��ائل  اس��تخدام 
 التواص��ل االجتماعي
أجه��زة خ��الل   م��ن 

االتصال الحديثة

11035.9519664.05------4.360.4810

2

 تتي��ح وس��ائل التواص��ل
 االجتماعي التعرف على
 أح��دث األخب��ار وتلقي

المعلومات الجديدة

18259.4812440.52------4.590.492
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3

وس��ائل  تس��اهم 
 التواص��ل االجتماعي
م��ع التواص��ل   يف 

األصدقاء الجدد

19262.7511437.25------4.630.481

4
التواصل  تتيح وسائل 
النق��اش  االجتماع��ي 

والمداخالت
16052.2914647.71------4.520.54

5
وس��ائل  تخل��ق 
وس��يلة  التواص��ل 

اتصال تفاعلية
11838.5618861.44------4.390.489

6

وس��ائل  تتي��ح 
االجتماعي  التواص��ل 
الص��ور  اس��تخدام 
يف الفيدي��و   ومقاط��ع 
الموضوعات الخاصة

12239.8718460.13------4.400.498

7

التواصل  تتيح وسائل 
تكوي��ن  االجتماع��ي 
 عالق��ات يف مجاالت

مختلفة

12841.8317858.17------4.420.497

8

وس��ائل  تس��اهم 
 التواصل االجتماعي يف
 االستفادة من الخرباء يف

المجاالت المختلفة

14447.0616252.94------4.470.496

9

التواصل وس��ائل   تق��دم 
ص��ور  االجتماع��ي 
إلش��باع  متع��ددة 
احتياجات المستخدمين

4م4.520.5------15851.6314848.37

10

 تتيح مواق��ع التواصل
مساحات  االجتماعي 
حري��ة م��ن   واس��عة 
والتعبي��ر  ال��رأي 

للمستخدمين

14647.7116052.29------4.480.55

11
 تمنح وسائل التواصل
 االجتماعي ميزة إخفاء

هوية المستخدمين
16654.2514045.75------4.540.493

4.480.49 المتوسط الحسابي العام للبعد ككل
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يتض��ح م��ن خالل الج��دول رق��م )5( أن بعد 
»أساليب الجذب التي تستخدمها وسائل التواصل 
االجتماع��ي لزي��ادة ع��دد مرتديها م��ن وجهة نظر 
الش��باب بمدينة الرياض » يتكون من )11 ( عبارة 
، كم��ا أن عب��ارات البع��د تراوحت المتوس��طات 
الحس��ابية م��ا بي��ن ) 4.36 – 4.63(. كم��ا بلغ 
المتوسط الحسابي العام للٌبعد)4.48( بانحراف 
معياري)0.49(، والعب��ارات التالية تناقش مدي 
درجة ممارسة )أس��اليب الجذب التي تستخدمها 
وس��ائل التواصل االجتماعي لزيادة عدد مرتديها 
من وجهة نظر الش��باب بمدين��ة الرياض( ، وذلك 

على النحو التالي:
جاء يف بداية الرتتيب كالً من العبارات التالية :

 - ج��اءت العب��ارة رقم )3(، وهي : )تس��اهم 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي يف التواص��ل م��ع 
م��ن  )األول��ي(  بالمرتب��ة   الج��دد(   األصدق��اء 
بي��ن العب��ارات المتعلقة )أس��اليب الج��ذب التي 
تس��تخدمها وس��ائل التواصل االجتماع��ي لزيادة 
ع��دد مرتديه��ا م��ن وجه��ة نظ��ر الش��باب بمدينة 
الرياض( ، بمتوسط حسابي) 4.63 (، وانحراف 
معي��اري ) 0.48(، وقد يعزى ذل��ك إلي» الدافع 
يف تكوي��ن صداقات جديدة حيث أن بعض القيود 
االجتماعي��ة لدى بعض فئ��ات المجتمع تقلل من 
القدرة على تكوين صداقات بش��كل مباشر فيلجأ 
الش��باب لوس��ائل التواص��ل االجتماعي لس��هولة 
التع��ارف وس��رية المحادث��ات والهوية خصوصًا 

الصداقات بين الجنسين «.

- جاءت العبارة رقم )2(، وهي : )تتيح وسائل 
التواصل االجتماعي التعرف على أحدث األخبار 
وتلق��ي المعلوم��ات الجديدة(  بالمرتب��ة  )الثانية( 
م��ن بي��ن العب��ارات المتعلق��ة )أس��اليب الجذب 
الت��ي تس��تخدمها وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 
لزيادة عدد مرتديها من وجهة نظر الش��باب بمدينة 
الرياض( ، بمتوس��ط حسابي)4.59(، وانحراف 
معي��اري )0.49(، وق��د يع��زى ذل��ك إلي »حب 
التطل��ع إل��ي كل ماه��و جدي��د وس��هولة وس��رعة 

الحصول على المعلومة«.
بينم��ا ج��اء يف هناية الرتتيب كالً م��ن العبارات 

التالية :
- جاءت العبارة رقم )5(، وهي : )تخلق وسائل 
التواصل وسيلة اتصال تفاعلية(  بالمرتبة  )التاسعة( 
م��ن بين العب��ارات المتعلقة )أس��اليب الجذب التي 
تستخدمها وس��ائل التواصل االجتماعي لزيادة عدد 
مرتديه��ا م��ن وجهة نظر الش��باب بمدين��ة الرياض( 
، بمتوس��ط حس��ابي)4.39(، وانح��راف معي��اري 
)0.48(، وربم��ا يع��ود ذل��ك إلي »س��رعة ومرونة 

التواصل مع اآلخرين».
- جاءت العبارة رقم )1(، وهي : ) اس��تخدام 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي من خ��الل أجهزة 
االتص��ال الحديث��ة (  بالمرتب��ة  )العاش��رة( م��ن 
بي��ن العب��ارات المتعلقة )أس��اليب الج��ذب التي 
تس��تخدمها وس��ائل التواصل االجتماع��ي لزيادة 
ع��دد مرتديه��ا م��ن وجه��ة نظ��ر الش��باب بمدينة 
الرياض( ، بمتوس��ط حسابي)4.36(، وانحراف 
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معياري )0.48( ، وقد بعزى إلي »سهولة وسائل 
التواصل الحديثة يف اإلستخدام والتطبيق«.

دراس��ة  م��ع  يتف��ق  نتائ��ج  م��ن  س��بق  مم��ا 
أبوروم��ي)2015م( والتي توصلت إلى مجموعة 
م��ن النتائ��ج كان من أهمه��ا: أن مواق��ع التواصل 
اإللكرتوين تس��اعد يف بناء رأس المال االجتماعي 
وتعم��ل عل��ى رب��ط االصدق��اء واألق��ارب ع��رب 
يف  عميق��ة  فج��وة  أحدث��ت  لكنه��ا  المس��افات. 
عالقات األفراد، وقلل��ت من فرص فرض الرقابة 
والمتابعة، كما بينت الدراس��ة وج��ود فروق ذات 
داللة إحصائية تتعلق بأدوات التواصل اإللكرتوين 
تعزى إل��ى متغير الدخ��ل الش��هري باإلضافة إلى 
وج��ود فروق ذات داللة إحصائي��ة تتعلق بالضبط 

االسري تعزى إلى النوع االجتماعي.
ثالث��ًا - تحلي��ل ومناقش��ة النتائ��ج المتعلق��ة 
بالس��ؤال الثاين » ما وس��ائل التواصل االجتماعي 
األكث��ر تأثيرًا عل��ى وظائف الضبط األس��ري كما 

يرها طالب الجامعات؟«
لإلجابة عن هذا الس��ؤال ُحسبت التكرارات، 
والنس��ب المئوية، الس��تجابات أفراد الدراسة من 
درج��ة مس��توى » وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 
األكث��ر تأثيرًا عل��ى وظائف الضبط األس��ري كما 
يره��ا ط��الب الجامع��ات«، وج��اءت النتائج كما 

تبّينها الجداول التالية:
توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا » هل تمتلك 
حساب على أحد وسائل التواصل االجتماعي« :

ج��دول رق��م(6( توزيع اف��راد الدراس��ة وفق 
لمتغي��ر »ه��ل تمتلك حس��اب على أحد وس��ائل 

التواصل االجتماعي«.
هل تمتلك حساب على أحد 
وسائل التواصل االجتماعي

النسبةالتكرار

306100نعم
100 %306المجموع

يتض��ح من الجدول رق��م )6( : توزي��ع أفراد عينة 
الدراس��ة حس��ب هل تمتلك حس��اب عل��ى أحد 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي ج��اءت ان عين��ة 
الدراسة بالكامل )306( تمتلك حساب علي أحد 
وسائل التواصل االجتماعي بنسبة 100 %٬ وهذا 
ي��دل على مدي تأثير مواق��ع التواصل االجتماعي 

ومدى ارتباطها بفئة الشباب.
توزي��ع مف��ردات عين��ة الدراس��ة وفق��ا » ك��م 
من الوق��ت تمضيه )يوميًا( يف اس��تخدام وس��ائل 

التواصل االجتماعي بصفة عامة«:
ج��دول رق��م(7( توزيع اف��راد الدراس��ة وفق 
لمتغير »كم من الوقت تمضيه )يوميًا( يف استخدام 

وسائل التواصل االجتماعي بصفة عامة«.
 كم من الوقت تمضيه )يوميًا( يف

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي
راربصفة عامة

تك
ال

سبة
الن

309.8من ساعة إلى أقل من ساعتين
9832من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات
14045.8من أربع ساعات إلى أقل من ست ساعات

3812.4من ست ساعات فأكثر
100 %306المجموع
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يتضح م��ن الجدول رقم )7( : توزي��ع أفراد عينة 
الدراسة حسب كم من الوقت تمضيه )يوميًا( يف 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي بصفة عامة 
، ج��اءت كاآليت  حي��ث بلغ عدد م��ن يمضي من 
الوقت يف اس��تخدام وسائل التواصل االجتماعي 
من س��اعة إلى أقل من ساعتين )30( بنسبة  9.8 
% من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد من يمضي من 
الوقت يف اس��تخدام وسائل التواصل االجتماعي 
م��ن س��اعتين إلى أقل م��ن أربع س��اعات  ) 98( 
بنس��بة  32 % من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد من 
يمضي من الوقت يف اس��تخدام وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي من أربع س��اعات إلى أقل من س��ت 
عين��ة  م��ن   %  45.8 بنس��بة    )140( س��اعات 
الدراس��ة، بينما بل��غ عدد من يمض��ي من الوقت 
يف اس��تخدام وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي من 
س��ت س��اعات فأكثر  )38( بنس��بة  12.4 % من 
عينة الدراس��ة. وقد يبين ذلك مدى تعلق الشباب 
بوس��ائل التواصل االجتماعي وما تقدمه لهم من 
تس��لية وأخبار وعالقات اجتماعية جذابة بالنسبة 

لهم ويؤثرون ويتأثرون هبا. 
ج��دول رق��م)8( توزيع اف��راد الدراس��ة وفق 
لمتغير »ح��دد المواقع التي تمتلك حس��ابًا عليها 

)يمكن اختيار أكثر من وسيلة(«.

 حدد المواقع التي
 تمتلك حسابًا عليها

 )يمكن اختيار أكثر من
وسيلة(

 التكرار
النسبة)ن=306(

facebook3411.11%
tik tok5919.28%

youtube11437.25%
Telegram6721.89%

twitter29395.75%
snapchat26285.62%
Instagram24078.43%
WhatsApp28191.83%
google+4113.40%

يتض��ح من الج��دول رق��م )8( : توزيع أف��راد عينة 
الدراس��ة حس��ب حدد المواقع التي تمتلك حسابًا 
عليها )يمك��ن اختيار أكثر من وس��يلة( ، حيث بلغ 
 facebook عدد من يمتلك حس��اب علي  فيس بوك
)  34 ( بنس��بة  40.85 % من عينة الدراسة، حيث 
 tik بل��غ ع��دد م��ن يمتل��ك حس��اب عل��ي تيك ت��وك
tok  ) 59 ( بنس��بة  19.28 % م��ن عينة الدراس��ة، 

حي��ث بلغ عدد من يمتلك حس��اب عل��ي  يوتيوب 
عين��ة  م��ن   %  37.25 بنس��بة    )114  (  youtube

الدراس��ة، حيث بلغ عدد من يمتلك حس��اب علي  
تليج��رام Telegram ) 67( بنس��بة  21.89 % م��ن 
عينة الدراس��ة، حي��ث بلغ عدد من يمتلك حس��اب 
عل��ي تويرتtwitter  )293( بنس��بة   95.75 % من 
عينة الدراس��ة، حيث بلغ عدد من يمتلك حس��اب 
عل��ي س��ناب ش��ات snapchat  ) 262  ( بنس��بة  
85.62 % م��ن عينة الدراس��ة، حيث بلغ عدد من 
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 )240  ( instagramيمتلك حساب علي  انستغرام
بنس��بة   78.43 % م��ن عينة الدراس��ة، حيث بلغ 
  WhatsApp عدد من يمتلك حس��اب عل��ي تطبيق
)281 ( بنسبة91.83  % من عينة الدراسة، حيث 
 )41(  +google بلغ عدد من يمتلك حس��اب علي
بنس��بة 13.40% من عينة الدراسة. وهذه النتيجة 
قد توضح درجة تأثير بعض المواقع على الشباب 
يف المجتمع الس��عودي٬ فمن النسب يتضح لنا أن 
تويرت والواتس أب وس��ناب ش��ات وانستقرام هي 
الربام��ج الل��ي يتفاعل معها الش��باب بش��كل أكرب 

ويقضون عليها وقتًا أطول.

رابع��ًا - تحلي��ل ومناقش��ة النتائ��ج المتعلق��ة 
بالسؤال الثالث » ما آثار استخدام وسائل التواصل 

االجتماعي على وظائف الضبط األسري ؟« :
لإلجابة عن هذا الس��ؤال ُحسبت التكرارات، 
الحس��ابية،  والمتوس��طات  المئوي��ة،  والنس��ب 
واالنحراف��ات المعياري��ة، والرت��ب الس��تجابات 
أفراد الدراس��ة من درجة مس��توى » آثار استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي على وظائف الضبط 
األس��ري« ، وج��اءت النتائج كم��ا تبّينها الجداول 

التالية:

ج��دول رقم )9( التكرارات والنس��ب المئوية والمتوس��طات الحس��ابية وترتيبها تنازلي��ًا، واالنحراف 
المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول مستوى » آثار استخدام وسائل التواصل االجتماعي على وظائف 

الضبط األسري « .

العبارةم

اإلستجابة ) درجة الموافقة (.

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

الم

غير محايدموافقموافق بشدة
موافق

غير موافق 
بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك

1

تراج��ع  يف  س��اهمت 
يف  الوالدي��ن  س��لطات 
ضب��ط  عل��ى  الس��يطرة 

سلوك األبناء

8828.7621871.24------4.
29

0.
45

2

اس��تقطاب  إل��ى  أدت 
عالمه��م  يف  األبن��اء 
بعي��دًا عن  االفرتاض��ي 

الواقع المعاش

17858.1712841.83------4.
58

0.
49

3
عززت ص��راع األجيال 
اآلب��اء  بي��ن  الفك��ري 

واألبناء
17456.8613243.14------4.

57

0.
49
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العبارةم

اإلستجابة ) درجة الموافقة (.
ط 

وس
لمت

ا
بي

سا
لح

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

الم

غير محايدموافقموافق بشدة
موافق

غير موافق 
بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك

4

وظائ��ف  عل��ى  أث��رت 
فيما  األس��ري  الضب��ط 
المعايير  بدم��ج  يتعل��ق 

االجتماعية

15450.3315249.67------4.
50

0.
5

5

قللت من قدرة الوالدين 
عل��ى ممارس��ةس دور 
والمتابع��ة  اإلش��راف 

على األبناء

13644.4417055.56------4.
44

0.
49

6

تسببت يف تراجع سلطة 
الس��يطرة  يف  الوالدي��ن 
س��لوك  ضب��ط  عل��ى 

األبناء

11838.5618861.44------4.
39

0.
48

7

أدت إلى سيطرة الطابع 
طبيع��ة  عل��ى  ال��ذايت 
األس��رية  العالق��ات 
بالتنظي��م  يتعل��ق  فيم��ا 
للواجب��ات  والتحدي��د 
واألدوار داخل األسرة

13042.4817657.52------4.
42

0.
46

8

األبناء  تربية  اس��تبدلت 
بالق��دوة الجس��نة إل��ى 
بالق��دوات  الرتبي��ة 
المخالف��ة  والنم��اذج 
االجتماعي��ة  للمعايي��ر 

واألسرية

15049.0215650.98------4.
49

0.
5

9

الضبط  وظيف��ة  حولت 
مفه��وم  م��ن  األس��ري 
الس��لطة كحق مش��روع 
األبن��اء  توجي��ه  يف 
واالس��تماع إليه��م إلى 
والتس��لط  القوة  مفهوم 
الحريات  والتدخ��ل يف 

الشخصية لألبناء

18660.7812039.22------4.
61

0.
48
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العبارةم

اإلستجابة ) درجة الموافقة (.
ط 

وس
لمت

ا
بي

سا
لح

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

الم

غير محايدموافقموافق بشدة
موافق

غير موافق 
بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك

10

انخف��اض  إل��ى  أدت 
دور الضبط األسري يف 
تحقيق اإلشباع النفسي 
لألبن��اء  واالجتماع��ي 
نتيجة لالهنماك يف حياة 

العالم االفرتاضي

17657.5213042.48------4.
57

0.
49

11

بات قبول العرف والتقاليد 
يقاب��ل بكثير م��ن المقاومة 
بي��ن اآلب��اء واألبن��اء نتيجة 
عل��ى  للخ��روج  الدع��وة 
المألوف والمعايير السائدة 

يف المجتمع

16052.2914647.71------4.
52

0.
5

12

الهوة  اتس��اع  ساهمت يف 
والقي��م  الثواب��ت  بي��ن 
التي يؤك��د عليها الضبط 
األسري وبين المتغيرات 
ع��ن  الناجم��ة  الحديث��ة 
إفرازات اإلعالم الجديد

15650.9815049.02------4.
51

0.
5

13

أصبح التذبذب األسري 
االجتماعي��ة  التنش��ئة  يف 
الش��ائع  النم��ط  ألبنائه��ا 
وج��ود  لع��دم  كنتيج��ة 

سياسات تربوية واضحة

13644.4417055.56------4.
44

0.
49

14

نم��ط  م��ن  غي��رت 
المعيش��ة داخل األسرة 
أوق��ات  حي��ث  م��ن 
وطريق��ة  الجل��وس 

تناول الوجبات...ألخ

13845.1016854.90------4.
45

0.
49

15
الوالدي��ن  عل��ى  فرض��ت 
ض��رورة إدارك المتغيرات 
وتأثيراهتا على  المجتمعية 

وظائف الضبط األسري
14045.7516654.25------4.

46

0.
49

0.480.48المتوسط الحسابي العام للبعد كل
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يتض��ح م��ن خالل الج��دول رق��م )9( أن بعد 
»آثار استخدام وس��ائل التواصل االجتماعي على 
وظائف الضبط األس��ري« يتكون من )15 ( عبارة ، 
وتراوحت المتوسطات الحس��ابية لعبارات البعد 
م��ا بي��ن )4.29 – 4.61(. كم��ا بلغ المتوس��ط 
بانح��راف   )4.48( للٌبع��د  الع��ام  الحس��ابي 
معياري)0.48(، والعب��ارات التالية تناقش مدي 
درجة ممارس��ة )آثار اس��تخدام وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي عل��ى وظائ��ف الضب��ط األس��ري ( ، 

وذلك على النحو التالي:
جاء يف بداية الرتتيب كالً من العبارات التالية :
 - جاءت العبارة رقم )9(، وهي : )حولت وظيفة 
الضبط األس��ري من مفهوم السلطة كحق مشروع يف 
توجي��ه األبناء واالس��تماع إليه��م إلى مفه��وم القوة 
والتس��لط والتدخل يف الحريات الش��خصية لألبناء(  
بالمرتب��ة  )األولي( من بي��ن العبارات المتعلقة )آثار 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي على وظائف 
حس��ابي)4.61(،  بمتوس��ط   ، األس��ري(  الضب��ط 
يع��زى ذل��ك  وانح��راف معي��اري )0.48(، وق��د 
إلي»رغبة الش��باب يف التحرر من أي قيود واختالف 
معايي��ر الث��واب والخط��أ وأيض��ا وجود فج��وة بين 
األجيال وعدم تفهم بعض األسر للتغيرات التي يمر 

هبا المجتمع  «.
- ج��اءت العبارة رق��م )2(، وهي: )أدت إلى 
اس��تقطاب األبن��اء يف عالمه��م االفرتاض��ي بعيدًا 
ع��ن الواق��ع المع��اش( بالمرتبة  )الثاني��ة( من بين 

العبارات المتعلقة )آثار استخدام وسائل التواصل 
االجتماع��ي عل��ى وظائ��ف الضب��ط األس��ري( ، 
بمتوس��ط حس��ابي)4.58(، وانح��راف معياري 
)0.49(، وق��د يع��زى ذل��ك إل��ي » رغب��ة الكثير 
م��ن الش��باب لله��روب من الواق��ع المع��اش إلى 
العال��م االفرتاض��ي نتيجة الضغ��وط الحياتية التي 

يتعرضون لها«.
بينم��ا ج��اء يف هناية الرتتيب كالً م��ن العبارات 

التالية:
- ج��اءت العب��ارة رق��م )6(، وهي )تس��ببت 
يف تراجع س��لطة الوالدين يف الس��يطرة على ضبط 
س��لوك األبن��اء(  بالمرتب��ة  )الثاني��ة عش��ر( م��ن 
بي��ن العب��ارات المتعلق��ة )آثار اس��تخدام وس��ائل 
الضب��ط  وظائ��ف  عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل 
األس��ري( ، بمتوسط حسابي)4.39(، وانحراف 
معي��اري )0.48(، وق��د يع��زى ذلك إل��ي » رغم 
االنفت��اح واالطالع عل��ى الثقاف��ات المختلفة من 
خالل وس��ائل التواصل االجتماع��ي إال أن مازال 
الضبط األسري والس��يطرة علي سلوك األبناء يتم 
من خالل األس��رة كوظيفة أساس��ية لها بالرغم من 

تراجعها الى حد ما عن السابق«.
دراس��ة  م��ع  يتف��ق  نتائ��ج  م��ن  س��بق  مم��ا 
أبوروم��ي)2015م( وتوصل��ت الدراس��ة إلى أن 
مواقع التواصل اإللك��رتوين أحدثت فجوة عميقة 
يف عالق��ات األف��راد، وقلل��ت م��ن ف��رص فرض 

الرقابة والمتابعة.
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وأيضًا دراسة رمضان.)2017م(. أوضحت 
نتائ��ج الدراس��ة أن أكث��ر وظائف الضبط الس��ري 
انعكاس��ات  نتيج��ة  تأث��رت بدرج��ة كبي��رة  الت��ي 
ش��بكات التواصل االجتماعي عليها، جاءت كما 
ي��أيت: أداء األدوار االجتماعية المطلوبة، وتحقيق 
تنش��ئة اجتماعية س��ليمة للف��رد، والمحافظة على 
ت��وازن واس��تقرار المجتمع، وتحقي��ق التوافق مع 

المجتمع.
خامس��ًا - تحليل ومناقش��ة النتائ��ج المتعلقة 
بالس��ؤال الراب��ع : ه��ل توج��د ف��روق ذات داللة 

إحصائية بين متوس��طات تقديرات عينة الدراس��ة 
نح��و انعكاس��ات ش��بكات التواص��ل االجتماعي 
عل��ى وظائ��ف الضبط األس��ري وفق��ًا لمتغيرات 
)العم��ر - برنام��ج التواص��ل المس��تخدم-معدل 

الساعات اليومية للتواصل(؟.
1-ه��ل توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة بين 
نح��و  الدراس��ة  عين��ة  تقدي��رات  متوس��طات 
انعكاس��ات ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي 
عل��ى وظائف الضبط األس��ري وفق��ًا لمتغير 

)العمر(؟.

جدول ) 10 ( : الفروق اإلحصائية بين متوس��طات تقديرات عينة الدراس��ة نحو انعكاس��ات ش��بكات 
التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري وفقًا لمتغير )العمر(.

المتوسطات نمستوي العمرم
الحسابية

االنحرافات 
مستوي الداللة قيمة )ف (المعيارية

اإلحصائية

أكثر من 18 سنة وأقل 1
784.4990.11من 22 سنة

1.1710.311

من 22 سنة وأقل من 2
241484.4770.09 سنة

24804.4800.10 سنة فأكثر3

3064.4830.10المتوسط العام

** دالة عند مستوى الداللة )0.01( فأقل.              * دالة عند مستوى الداللة )0.05( فأقل.
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يتض��ح من خ��الل الجدول )10( م��ا يلي : ال 
توج��د فروق ذات داللة إحصائية بين متوس��طات 
تقديرات عينة الدراس��ة نحو انعكاس��ات شبكات 
الضب��ط  وظائ��ف  عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل 
األس��ري وفقًا لمتغير )العمر( حيث أن قيمة )ف 
= 1.171 ( عند مستوي داللة = )0.311( غير 

دالة إحصائيًا.

2- ه��ل توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة بين 
نح��و  الدراس��ة  عين��ة  تقدي��رات  متوس��طات 
انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على 
وظائف الضبط األسري وفقًا لمتغير )برنامج 

التواصل المستخدم(؟.

ج��دول )11( : الفروق اإلحصائية بين متوس��طات تقديرات عينة الدراس��ة نحو انعكاس��ات ش��بكات 
التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري وفقًا لمتغير )برنامج التواصل المستخدم(.

برنامج التواصل م
المتوسطات نالمستخدم

الحسابية
اإلنحرافات 

المعيارية
قيمة 
)ف (

مستوي 
الداللة 

اإلحصائية
1facebook 1254.4610.10

0.8230.961

2tik tok593.4280.09

3youtube1144.4730.10

4Telegram672.4640.11

5twitter2934.4940.10

6snapchat2624.4920.11

7Instagram2404.4910.11

8WhatsApp1504.4730.10

9+google412.4710.11
3064.4390.11المتوسط العام

** دالة عند مستوى الداللة )0.01( فأقل.              * دالة عند مستوى الداللة )0.05( فأقل.
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يتض��ح من خ��الل الج��دول )11( مايلي : ال 
توج��د فروق ذات داللة إحصائية بين متوس��طات 
تقديرات عينة الدراس��ة نحو انعكاس��ات شبكات 
التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري 
وفقًا لمتغير )برنامج التواصل المس��تخدم( حيث 
أن قيمة )ف = 0.823( وهي غير دالة إحصائيًا .

3- هل توجد ف��روق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات عينة الدراسة نحو انعكاسات 
شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط 
األسري وفقًا لمتغيرات )معدل الساعات اليومية 

للتواصل(؟.

ج��دول )12( : الفروق اإلحصائية بين متوس��طات تقديرات عينة الدراس��ة نحو انعكاس��ات ش��بكات 
التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري وفقًا لمتغيرات)معدل الساعات اليومية للتواصل(.

معدل الساعات اليومية م
المتوسطات نللتواصل

الحسابية
االنحرافات 

قيمة ) ف (المعيارية
مستوي 
الداللة 

اإلحصائية

من ساعة إلى أقل من 1
304.5420.06ساعتين

7.0360.00

من ساعتين إلى أقل من 2
984.4920.10أربع ساعات

من أربع ساعات إلى أقل 3
1404.4790.09من ست ساعات

384.4310.12من ست ساعات فأكثر4

3064.4830.10المتوسط العام

** دالة عند مستوى الداللة )0.01( فأقل.              * دالة عند مستوى الداللة )0.05( فأقل.

يتض��ح م��ن خ��الل الج��دول )12( م��ا يلي : 
توج��د فروق ذات داللة إحصائية بين متوس��طات 
تقديرات عينة الدراس��ة نحو انعكاس��ات شبكات 
الضب��ط  وظائ��ف  عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل 
األس��ري وفقًا لمتغي��ر )معدل الس��اعات اليومية 

للتواص��ل( حي��ث أن قيم��ة )ف = 7.036( دالة 
إحصائيًا عند مستوي معنوية  = )0.01(.
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ملخص نتائج الدراسة:
أ- ملخص النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:

النتائ��ج المتعلقة بالس��ؤال األول: ما أس��اليب 
التواص��ل  وس��ائل  تس��تخدمها  الت��ي  الج��ذب 
االجتماع��ي لزي��ادة ع��دد مرتديها م��ن وجهة نظر 

الشباب بمدينة الرياض؟:
ج��اءت نتائ��ج  بع��د » أس��اليب الج��ذب التي 
تس��تخدمها وس��ائل التواصل االجتماع��ي لزيادة 
ع��دد مرتديه��ا م��ن وجه��ة نظ��ر الش��باب بمدينة 
الري��اض » يتكون من )11 ( عبارة ، وقد تراوحت 
المتوسطات الحسابية لعبارات البعد بين )4.36 
– 4.63(. كم��ا بل��غ المتوس��ط الحس��ابي العام 
معي��اري)0.49(،  بانح��راف   )4.48( للٌبع��د 
والعب��ارات التالي��ة تناق��ش م��دي درجة ممارس��ة 
وس��ائل  تس��تخدمها  الت��ي  الج��ذب  )أس��اليب 
التواص��ل االجتماع��ي لزي��ادة ع��دد مرتديه��ا من 
وجهة نظر الش��باب بمدينة الرياض( ، وذلك على 

النحو التالي:
جاء يف بداية الترتيب كالً من العبارات التالية :
 - ج��اءت العب��ارة رقم )3(، وهي : )تس��اهم 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي يف التواص��ل م��ع 
م��ن  )األول��ي(  بالمرتب��ة   الج��دد(   األصدق��اء 
بي��ن العب��ارات المتعلقة )أس��اليب الج��ذب التي 
تس��تخدمها وس��ائل التواصل االجتماع��ي لزيادة 
ع��دد مرتديه��ا م��ن وجه��ة نظ��ر الش��باب بمدينة 

الرياض( ، بمتوسط حسابي) 4.63 (، وانحراف 
معي��اري )0.48(، وق��د يعزو الباح��ث ذلك إلى 
ما تتس��م ب��ه وس��ائل التواصل م��ن التغل��ب على 
بعد المس��افات وس��هولة التواص��ل يف أي وقت٬ 
وكذلك الدافع يف تكوي��ن صداقات جديدة حيث 
أن بع��ض القي��ود االجتماعي��ة ل��دى بع��ض فئات 
المجتم��ع تقلل من القدرة عل��ى تكوين صداقات 
بش��كل مباش��ر فيلجأ الش��باب لوس��ائل التواصل 
االجتماعي لس��هولة التعارف وس��رية المحادثات 
والهوية خصوصًا الصداقات بين الجنسين. وهذا 
يتفق م��ع دراس��ة )رمض��ان 2017( والتي اكدت 
يف نتائجه��ا إقبال الش��باب على وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي هب��دف التع��رف على أصدق��اء جدد 
وخاصة من الجنس االخر. كما تتفق مع ودراس��ة 
)أبو رومي2015( واذي أكد فيها على ان وس��ائل 
التواصل االجتماعي تس��هل عملي��ة التعرف على 
األصدق��اء ولكنه��ا تقل��ل م��ن رقابة األه��ل. وقد 
أك��د )س��منر( يف نظريت��ه عل��ى أن ضب��ط التفاعل 
االجتماع��ي الب��د ان يتف��ق م��ع ع��ادات وأعراف 
المجتم��ع٬ ولكن هناك صعوب��ة يف ضبط التفاعل 
االجتماعي يف وس��ائل التواصل مما قد يؤدي الى 

حدوث خلل يف منظومة الضبط األسري.
- جاءت العبارة رقم )2(، وهي : )تتيح وسائل 
التواصل االجتماعي التعرف على أحدث األخبار 
وتلق��ي المعلوم��ات الجديدة(  بالمرتب��ة  )الثانية( 
م��ن بي��ن العب��ارات المتعلق��ة )أس��اليب الجذب 
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الت��ي تس��تخدمها وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 
لزيادة عدد مرتديها من وجهة نظر الش��باب بمدينة 
الرياض( ، بمتوس��ط حسابي)4.59(، وانحراف 
معي��اري )0.49(، وق��د يعزو الباح��ث ذلك إلى 
دورها يف متابعة األخبار بش��كل لحظي بما يس��هم 
يف س��هولة وس��رعة التعرف على األخبار وكذلك 

حب االطالع إلي كل ما هو جديد.
بينما ج��اء يف نهاية الترتي��ب كالً من العبارات 

التالية:
- ج��اءت العب��ارة رق��م )5(، وه��ي: )تخل��ق 
وس��ائل التواصل وس��يلة اتصال تفاعلية( بالمرتبة 
)التاس��عة( من بين العب��ارات المتعلقة )أس��اليب 
التواص��ل  وس��ائل  تس��تخدمها  الت��ي  الج��ذب 
االجتماع��ي لزي��ادة ع��دد مرتديها م��ن وجهة نظر 
حس��ابي  بمتوس��ط  الري��اض(،  بمدين��ة  الش��باب 
)4.39(، وانحراف معياري )0.48(، وقد يعزو 
الباح��ث ذلك إلى ما تتس��م ب��ه وس��ائل التواصل 
من س��هولة وسرعة يف التواصل تس��هم يف تفاعلية 

التواصل.
- ج��اءت العبارة رقم )1(، وهي: )اس��تخدام 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي من خ��الل أجهزة 
م��ن  )العاش��رة(  بالمرتب��ة  الحديث��ة(  االتص��ال 
بي��ن العب��ارات المتعلقة )أس��اليب الج��ذب التي 
تس��تخدمها وس��ائل التواصل االجتماع��ي لزيادة 
ع��دد مرتديه��ا م��ن وجه��ة نظ��ر الش��باب بمدينة 
الرياض(، بمتوس��ط حسابي )4.36(، وانحراف 

معي��اري )0.48(، وق��د يعزو الباح��ث ذلك إلى 
التط��ور المتالح��ق يف األجه��زة الحديث��ة وال��ذي 
يسهم يف سهولة وسرعة استخدام وسائل التواصل 

من خاللها.
النتائ��ج المتعلقة بالس��ؤال الثاين » ما وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي األكثر تأثي��رًا على وظائف 

الضبط األسري كما يرها طالب الجامعات؟ » :
توزي��ع أف��راد عينة الدراس��ة حس��ب هل   -
التواص��ل  أح��د وس��ائل  تمتل��ك حس��اب عل��ى 
االجتماع��ي ج��اءت ان عين��ة الدراس��ة بالكام��ل 
)306( تمتلك حساب على أحد وسائل التواصل 
االجتماعي بنس��بة 100 %. وهذا يتفق مع دراس��ة 
Mir & Sankar 2017. الت��ي اكدت على ان أغلب 

الشباب يمتلكون حساب واحد على األقل وسائل 
التواصل االجتماعي.

-  توزي��ع أف��راد عينة الدراس��ة حس��ب كم 
من الوق��ت تمضيه )يوميًا( يف اس��تخدام وس��ائل 
التواص��ل االجتماعي بصف��ة عامة ، جاءت كاآليت  
حيث بلغ عدد من يمضي من الوقت يف اس��تخدام 
وسائل التواصل االجتماعي من ساعة إلى أقل من 
س��اعتين )30( بنس��بة  9.8 % من عينة الدراس��ة، 
بينم��ا بلغ عدد من يمضي من الوقت يف اس��تخدام 
وس��ائل التواصل االجتماعي من ساعتين إلى أقل 
م��ن أرب��ع س��اعات  ) 98( بنس��بة  32 % من عينة 
الدراس��ة، بينما بلغ عدد م��ن يمضي من الوقت يف 
اس��تخدام وس��ائل التواصل االجتماع��ي من أربع 
س��اعات إلى أقل من ست س��اعات )140( بنسبة  
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45.8 % م��ن عين��ة الدراس��ة، بينما بل��غ عدد من 
يمضي من الوقت يف اس��تخدام وس��ائل التواصل 
االجتماعي من س��ت س��اعات فأكثر  )38( بنسبة  

12.4 % من عينة الدراسة.
-  توزي��ع أف��راد عينة الدراس��ة حس��ب حدد 
المواقع التي تمتلك حسابًا عليها )يمكن اختيار أكثر 
من وسيلة( ، حيث بلغ عدد من يمتلك حساب علي  
فيس ب��وك facebook )  34 ( بنس��بة  11.11 % 
من عينة الدراسة، حيث بلغ عدد من يمتلك حساب 
عل��ي تيك ت��وك tik tok  )  59 ( بنس��بة  19.28 
% م��ن عين��ة الدراس��ة، حيث بل��غ عدد م��ن يمتلك 
حس��اب علي  يوتيوب youtube ) 114 ( بنس��بة  
37.25 % م��ن عينة الدراس��ة، حيث بل��غ عدد من 
 )67 ( Telegram يمتلك حس��اب علي  تليجرام
بنس��بة  21.89 % من عينة الدراسة، حيث بلغ عدد 
 ) 293  (  twitterمن يمتلك حس��اب علي توي��رت
بنسبة   95.75 % من عينة الدراسة، حيث بلغ عدد 
  snapchat من يمتلك حساب علي س��ناب شات
) 262  ( بنس��بة  85.62 % م��ن عين��ة الدراس��ة، 
حي��ث بلغ عدد من يمتلك حس��اب علي  انس��تغرام
instagram )  240 ( بنسبة   78.43 % من عينة 
الدراس��ة، حيث بل��غ عدد من يمتلك حس��اب علي 
تطبيق WhatsApp  )  281 ( بنس��بة  83.91 % 
من عينة الدراس��ة، وقد بلغ عدد من يمتلك حساب 
عل��ي google+  )41( بنس��بة 13.40% م��ن عينة 

الدراسة .

النتائ��ج المتعلق��ة بالس��ؤال الثال��ث » م��ا آثار 
عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل  وس��ائل  اس��تخدام 

وظائف الضبط األسري؟ » 
ج��اءت نتائ��ج بع��د » آث��ار اس��تخدام وس��ائل 
التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري 
» يتك��ون م��ن )15( عبارة، كما أن عب��ارات البعد 
تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )4.29 – 
4.61(. كما بلغ المتوس��ط الحسابي العام للٌبعد 
)4.48( بانحراف معياري )0.48(، والعبارات 
التالية تناقش مدي درجة ممارس��ة )آثار استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي على وظائف الضبط 

األسري( ، وذلك على النحو التالي:
جاء يف بداية الترتيب كالً من العبارات التالية:

 - ج��اءت العب��ارة رقم )9(، وه��ي: )حولت 
وظيفة الضبط األس��ري من مفهوم الس��لطة كحق 
مش��روع يف توجي��ه األبن��اء واالس��تماع إليهم إلى 
مفه��وم الق��وة والتس��لط والتدخ��ل يف الحري��ات 
الش��خصية لألبن��اء( بالمرتب��ة )األول��ي( م��ن بين 
وس��ائل  اس��تخدام  )آث��ار  المتعلق��ة  العب��ارات 
الضب��ط  وظائ��ف  عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل 
األسري(، بمتوسط حس��ابي)4.61(، وانحراف 
معي��اري )0.48(. وتتفق هذه النتيجة مع دراس��ة 
أبوروم��ي)2015م( الت��ي أكدت عل��ى أن مواقع 
التواص��ل اإللك��رتوين أحدث��ت فج��وة عميق��ة يف 
عالقات األفراد، وقلل��ت من فرص فرض الرقابة 

والمتابعة.



د. فيصل بن محمد المحارب : انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري 
من وجهة نظر الشباب يف المجتمع السعودي

71

 وق��د يع��زو الباح��ث ذل��ك س��بب ذل��ك إلي 
»رغبة الش��باب يف التحرر م��ن أي قيود واختالف 
معايي��ر الث��واب والخط��أ وأيضا وج��ود فجوة بين 
األجي��ال وعدم تفهم بعض األس��ر للتغيرات التي 
يم��ر هب��ا المجتم��ع. وق��د أك��د )س��منر( يف نظرية 
الضواب��ط التلقائية على أن العادات هي من تحكم 
التفاع��الت االجتماعية بين أف��راد المجتمع٬ ويف 
س��بيل حف��اظ المجتم��ع عل��ى عاداته ق��د يتحول 
مراقبة األهل ألبنائهم ومحاولة توجيههم للحفاظ 
عل��ى الع��ادات والتقالي��د ال��ى تس��لط وتدخل يف 

حرياهتم الشخصية.
)أدت  رق��م )2(، وه��ي:  العب��ارة  - ج��اءت 
إل��ى اس��تقطاب األبن��اء يف عالمه��م االفرتاض��ي 
بعي��دًا عن الواق��ع المعاش( بالمرتب��ة )الثانية( من 
بي��ن العب��ارات المتعلق��ة )آثار اس��تخدام وس��ائل 
الضب��ط  وظائ��ف  عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل 
األس��ري(، بمتوسط حسابي )4.58(، وانحراف 
معياري )0.49(. وقد يعزوا الباحث هذه النتيجة 
إلى رغبة الكثير من الش��باب لله��روب من الواقع 
المع��اش إلى العال��م االفرتاضي نتيج��ة الضغوط 
الحياتية التي يتعرضون لها. وتتفق مع هذه النتائج 
دراس��ة كال من )عماره وبوعيشه 2013( ودراسة 
)أب��و روم��ي 2015( والذي��ن اكدوا عل��ى التأثير 
الكبي��ر لوس��ائل التواص��ل االجتماع��ي بمختلف 
انواعه��ا عل��ى وظيف��ة الضب��ط األس��ري، وأيض��ا 
س��اهمت وس��ائل التواصل االجتماع��ي يف زيادة 

التباعد االجتماعي بين أفراد األسرة.

بينما ج��اء يف نهاية الترتي��ب كالً من العبارات 
التالية:

- ج��اءت العب��ارة رق��م )6(، وهي: )تس��ببت 
يف تراجع س��لطة الوالدين يف الس��يطرة على ضبط 
س��لوك األبن��اء( بالمرتب��ة )الثاني��ة عش��ر( من بين 
العبارات المتعلقة )آثار استخدام وسائل التواصل 
االجتماع��ي عل��ى وظائ��ف الضب��ط األس��ري(، 
بمتوس��ط حس��ابي )4.39(، وانح��راف معياري 
)0.48(. وقد يعزو الباحث ذلك سبب ذلك إلي 
» رغم االنفتاح واالطالع على الثقافات المختلفة 
من خالل وسائل التواصل االجتماعي إال أن مازال 
الضبط األسري والس��يطرة علي سلوك األبناء يتم 
من خالل األس��رة كوظيفة أساس��ية لها بالرغم من 
تراجعه��ا الى ح��د ما عن الس��ابق«. . وه��ذا يتفق 
مع دراس��ة )العج��الن 2015( والتي أكدت على 
ان وس��ائل التواصل االجتماعي ساهمت إلى حد 
كبير يف تراجع دور األس��رة الس��لطوي على ابنائها 

وعلى عمليات التنشئة االجتماعية.
النتائ��ج المتعلقة بالس��ؤال الراب��ع » هل توجد 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
عينة الدراس��ة نحو انعكاسات ش��بكات التواصل 
االجتماع��ي عل��ى وظائف الضبط األس��ري وفقًا 
لمتغيرات )العمر - برنامج التواصل المستخدم-

معدل الساعات اليومية للتواصل(؟ ».
-  ال توج��د فروق ذات دالل��ة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات عينة الدراسة نحو انعكاسات 
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شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط 
األس��ري وفقًا لمتغير )العمر( حيث أن قيمة )ف 
= 1.171( عند مس��توي داللة = )0.311( غير 

دالة إحصائيًا.
ال توج��د فروق ذات دالل��ة إحصائية بين   -
متوسطات تقديرات عينة الدراسة نحو انعكاسات 
وظائ��ف  عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل  ش��بكات 
الضبط األس��ري وفق��ًا لمتغير )برنام��ج التواصل 
المس��تخدم( حيث أن قيمة )ف = 0.823( وهي 

غير دالة إحصائيًا.
توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة بين   -
متوسطات تقديرات عينة الدراسة نحو انعكاسات 
وظائ��ف  عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل  ش��بكات 
الضبط األس��ري وفق��ًا لمتغير )معدل الس��اعات 
اليومي��ة للتواصل( حيث أن قيمة )ف = 7.036( 
دالة إحصائيًا عند مستوي معنوية = )0.01(. أي 
أن معدل الس��اعات اليومية للتواصل له تأثير على 
إجابات عبنة الدراس��ة نحو انعكاس��ات ش��بكات 

التواصل على وظائف الضبط األسري.
التوصيات: 

من خالل نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة 
من التوصيات اإلجرائية اآلتية:

توصلت النتائج إلى أن » أساليب الجذب   .1
الت��ي تس��تخدمها وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 
لزيادة عدد مرتديها من وجهة نظر الش��باب بمدينة 
الرياض » )تس��اهم وس��ائل التواصل االجتماعي 

يف التواص��ل م��ع األصدقاء الجدد و تتيح وس��ائل 
أح��دث  عل��ى  التع��رف  االجتماع��ي  التواص��ل 
األخب��ار وتلقي المعلوم��ات الجديدة ، كما تخلق 
وس��ائل التواص��ل وس��يلة اتص��ال تفاعلي��ة » ل��ذا 
توصي الدراس��ة وتؤكد علي أهمي��ة توفير بيئة من 
العالقات االجتماعية الطبيعية سواء داخل األسرة 
أو خارجها من األصدقاء تكون علي نفس مستوي 
الج��ذب والتش��ويق لتحقي��ق التكافئ بينه��ا وبين 

أساليب جذب وسائل التواصل االجتماعي.
توصل��ت النتائج إل��ي ان  نتائج  بعد »آثار   .2
عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل  اس��تخدام وس��ائل 
وظائف الضبط األس��ري  ٬ من حيث أهنا حولت 
وظيفة الضبط األس��ري من مفهوم الس��لطة كحق 
مش��روع يف توجي��ه األبن��اء واالس��تماع إليهم إلى 
مفه��وم الق��وة والتس��لط والتدخ��ل يف الحري��ات 
الش��خصية لألبن��اء أدت إلى اس��تقطاب األبناء يف 
عالمه��م االفرتاض��ي بعي��دًا ع��ن الواق��ع المعاش 
تس��ببت يف تراجع سلطة الوالدين يف السيطرة على 
ضبط س��لوك األبناء ، كما أهنا س��اهمت يف تراجع 
س��لطات الوالدين يف الس��يطرة على ضبط س��لوك 
األبناء ، لذا توصي الدراس��ة بأهمي��ة توعية األبناء 
بمخاطر تلك الوس��ائل وكذلك دعم الوالدين من 
خالل أكاس��بهم أس��اليب الرتبية الس��وية والرتبية 
اإليجابي��ة وكيفية مواكبة التط��ورات التكنولوجية 
وكيفي��ة اس��تخدام أس��اليب دعم إيجاب��ي وتحفيز 

لألبناء.
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رابعًا: المقترحات
م��ن خ��الل نتائج الدراس��ة وتوصياهت��ا يقرتح 
إج��راء دراس��ات مماثل��ة عل��ي س��بيل  الباح��ث 

االقرتاح كاآليت:
كيفية مواجهة اآلثار السلبية الستخدام وسائل   -1
التواص��ل االجتماع��ي على وظائ��ف الضبط 

األسري.
دع��م التماس��ك األس��ري يف مواجهة وس��ائل   -2
التواص��ل االجتماعي وتأثيره��ا على وظائف 

الضبط األسري.
ألي��ات تحقيق الضبط األس��ري الفعال يف ظل   -3

المخاطر التكنولوجية والغزو الثقايف.
المصادر

أوالً: المصادر العربية:
• األس��طل، يعق��وب يون��س خلي��ل)2011م(. 	

المش��كالت النف��س اجتماعي��ة واالنحراف��ات 
الس��لوكية لدى المرتديين على مراكز اإلنرتنت 
بمحافظ��ة خ��ان يونس، رس��الة ماجس��تير غير 

منشورة، كلية الرتبية، الجمعة اإلسالمية.
• األمي��ر، وع��د إيراهي��م)2013م(. العن��ف يف 	

بجن��وح  وعالقت��ه  المرئي��ة  االتص��ال  وس��ائل 
األح��داث، ط1، دار غي��داء للنش���ر والتوزيع، 

األردن.
• دور 	 األمي��ن)2009م(.  محم��د  البش��ري، 

مؤسس��ات المجتمع المدين يف التوعية األمنية، 
مرك��ز الدراس��ات والبح��وث، قس��م الندوات 

واللقاءات العلمية، األردن.

• البش��ير، حم��دي)2014م(. ظاه��رة اإلع��الم 	
والنش���ر  للطباع��ة  أم��واج  ط1،  االجتماع��ي، 

والتوزيع، األردن.
• الفيس��بوك 	 أحم��د)2012م(.  ليل��ى  ج��رار، 

والشباب العربي، القاهرة، مكتبة الفالح للنش�ر 
والتوزيع.

• ح��الوة، محم��د الس��يد)2014م(. العالق��ات 	
االجتماعي��ة للش��باب بي��ن دردش��ة اإلنرتن��ت 
والفي��س ب��وك، ط1، ال��دار الجامعي��ة للنش���ر 

والتوزيع، اإلسكندرية، مصر.
• اآلث��ار 	 س��ليم)2014م(.  محم��د  الزي��ون، 

التواص��ل  لش��بكات  والثقافي��ة  االجتماعي��ة 
االجماع��ي عل��ى األطفال يف س��ن المراهقة يف 
األردن، المجل��ة األردنية للعل��وم االجتماعية، 

مج)7(، ع)2(.
• شفيق، حس��نين)2011م(. التدريب اإلعالمي 	

ع��رب اإلنرتن��ت، ط1، القاه��رة، دارفك��ر وف��ن 
للطباعة والنش�ر، األردن.

• ش��بكات 	 فتح��ي)2013م(.  الدي��ن،  ش��مس 
التواص��ل االجتماعي والتحول الديمقراطي يف 

مصر، القاهرة، دار النهضة العربية.
• اإلع��الم 	 عص��ام)201م(.  م��روي  ص��الح، 

اإللكرتوين: األس��س وآفاق المستقبل، عمان، 
دار اإلعصار العلمي للنش�ر والتوزيع.

• ص��الح، مه��ا عبدالمجي��د)2013م(. توظيف 	
مكافح��ة  يف  االجتماع��ي  التواص��ل  ش��بكات 
المخدرات، المجلة العربية للدراسات األمنية 

والتدريب، مج)29(، ع)57(. 
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• وس��ائل 	 حس��ين)2011م(.  فتح��ي  عام��ر، 
االتص��ال الحديثة من الجي��دة إلى الفيس بوك، 

ط1، العربي للنش�ر والتوزيع، القاهرة.
• التأثي��رات 	 محم��د)2012م(.  العام��ري، 

االجتماعية الس��تخدام الشباب العراقي لموقع 
Facebook: دراس��ة ميدانية، بحوث المؤتمر 
العلم��ي الس��نوي الس��ادس لإلع��الم العرق��ي 
ومتغيرات العصر، كلية اإلعالم، جامعة بغداد.

• الدي��ن)2014م(. 	 حس��ام  مصع��ب  قتل��وين، 
ث��ورات الفيس��بوك مس��تقبل رس��ائل التواصل 
االجتماع��ي يف التغيي��ر، بي��روت، ط1، ش��ركة 

المطبوعات للتوزيع والنش�ر.
• قنديلي، عامر إبراهيم)2015م(. اإلعالم اإللكرتوين، 	

ط1، دار المسيرة للطباعة والنش�ر، القاهرة.
• قنيط��ة، أحم��د أحم��د بك��ر)2011م(. اآلث��ار 	

الس��لبية الس��تخدام اإلنرتن��ت من وجه��ة نظر 
طلب��ة الجامع��ة اإلس��المية بغ��زة ودور الرتبي��ة 
اإلس��المية يف عالجها، رس��الة ماجس��تير، كلية 

الرتبية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين.
• مشري، مرس��ي)2012م(. ش��بكات التواصل 	

االجتماعي الرقمية نظرة يف الوظائف، بيروت، 
مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة 

العربية، ع)395(.
• المق��دادي، خال��د غس��ان يوس��ف)2013م(. 	

ثورة الشبكات االجتماعية، عمان، دار النفائس 
للنش�ر والتوزيع.

• موس��ى، محم��د األمي��ن)2012م(.  التواصل 	
الفعال ، األسس النظرية والمجاالت التطبيقية، 

الشارقة، جامعة الشارقة.

• المعرف��ة 	 حس��ين)2013م(.  زك��ي  ال��وردي، 
المعلوماتي��ة: مهارات التعامل مع المعلومات، 

بغداد، شركة األنس للطباعة والتوزيع.
• فرح��ان، الرش��يدي ناي��ف.)2010م(. فاعلية 	

دور رؤس��اء مراك��ز اإلم��ارة بمنطق��ة حائ��ل يف 
الضب��ط االجتماع��ي، رس��الة ماجس��تير، كلي��ة 
الدراس��ات العلي��ا، قس��م العل��وم االجتماعية، 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
• الرش��دان، عب��داهلل.)1999م(. عل��م اجتم��اع 	

الرتبية، ط1، عمان: دار الشروق.
• القان��ون 	 جاب��ر.)1984م(.  محم��د  س��امي، 

دار  اإلس��كندرية:  االجتماعي��ة،  والضواب��ط 
المعرفة الجامعية.

• الطي��ار، خال��د عبداهلل.)1439ه���(. اإليجابية 	
متغي��رات  ض��وء  يف  الجامع��ة  ط��الب  ل��دى 
العالقات األسرية والتنظيم والضبط األسريين 

كما يدركها الطالب،.
• أس��اليب 	  .)2014( راش��د  ناص��ر  الغدائ��ي، 

المعاملة الوالدية كم��ا يدركها األبناء وعالقتها 
باالت��زان االنفعالي لدى األطف��ال المضطربين 
كالميا بمحافظة مس��قط. رسالة ماجستير، كلية 

العلوم واآلداب، جامعة نزوي.
• الحس��ين، عزي )2014(. األس��رة ودورها يف 	

تنمي��ة القيم االجتماعية ل��دى الطفل يف مرحلة 
الطفل المتأخرة. رس��الة ماجستير، كلية العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مولود معمري.

• س��فران، عبير محمد ب. )2013(. اس��تخدام 	
اإلنرتن��ت وعالقت��ه بالعزل��ة االجتماعي��ة لدى 
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طالبات جامعة الملك س��عود. دراس��ة وصفية 
مطبق��ة على عين��ة م��ن طالبات جامع��ة الملك 
س��عود بمدينة الرياض. رس��الة ماجستير، كلية 

اآلداب، جامعة الملك سعود.
• أبع��اد 	  .)2013( محم��د.  س��لوى  الفاض��ل، 

استخدام الشباب السعودي للشبكات التواصل 
االجتماع��ي. دراس��ة ميدانية مطبق��ة على عينة 
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وعي المجتمع السعودي باإلتجار باألشخاص عبر مواقع التواصل االجتماعي: دراسة ميدانية

د. سناء بنت محسن العتيبي
أستاذ علم االجتماع المساعد، قسم الدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود

أ.حصة يوسف العتيق                      أ.نجد عبداهلل الدوسري
بكالوريوس علم االجتماع، قسم الدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود.

الملخص :
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وعي أفراد المجتمع السعودي باالتجار باألشخاص عرب مواقع 
التواصل االجتماعي بالرتكيز على األبعاد المتعلقة ب�)االتجار بالعمالة، التسول، االتجار باألطفال والنساء(. 
وطبقت الدراس��ة على عينة من أفراد المجتمع الس��عودي بلغ مجموعها )400( مفردة. وتم تحليل بيانات 
الدراسة باستخدام الربنامج اإلحصائي SPSS. وأبرز نتائج هذه الدراسة أن نحو 17.75% من أفراد العينة 
يرون بأن لهم الحق يف وضع إعالن على شبكة اإلنرتنت يوضحون فيه أن لديهم عاملة منزلية تعمل بالساعة 
من أجل أن يحققوا مكاسب مالية. كما تبين أن 18.5% من أفراد عينة الدراسة يبادرون بالمساعدة المالية 
عن��د رؤيته��م لفواتي��ر الكهرباء عرب مواق��ع التواصل االجتماعي. وتبي��ن أيضًا أن 16.5% م��ن أفراد عينة 
الدراسة يعتقدون أنه ال بأس من استخدام صور األطفال لكسب الشهرة يف الحسابات عرب مواقع التواصل 
االجتماع��ي، كما أن ما يوازي 36% من أفراد عينة الدراس��ة ال يأخ��ذون اإلذن من أطفالهم عند تصويرهم 
ونش��ر صورهم عرب هذه المواقع. واتضح أن 42.8% من أفراد عينة الدراس��ة ال يقومون باإلبالغ يف حال 
رؤيتهم لش��خص يس��تغل طفله يف إعالنات عرب مواقع التواصل االجتماعي تفوق قدرة الطفل الجسدية أو 
النفس��ية. وأظهرت نتائج الدراس��ة أن 65% من أفراد عينة الدراس��ة ال يقومون باإلبالغ عن الحسابات التي 
تستخدم النساء لتسويق منتج معين. وبناء على ما توصلت إليه الدراسة فقد أوصت بنشر الوعي المجتمعي 
بصور االتجار باألطفال والنس��اء والعمالة الوافدة واس��تغاللهم عرب مواقع التواصل االجتماعي، وتش��ديد 

العقوبات ألي مخالفات يف هذا الصدد.
الكلمات المفتاحية: االتجار باألشخاص، مواقع التواصل االجتماعي، الوعي، العمالة، حقوق اإلنسان.
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social awareness among Saudis society about using social media 
in human trafficking : A field work Study

Abstract:
This study aimed to identify the reality of Saudi society’s awareness of human trafficking 

through social networking sites by focusing on the dimensions related to (labor trafficking، 

beggary، and trafficking in children and women). The study was applied to a sample of Saudi 

society members، a total of 400 individuals. The study data was analyzed using the SPSS statis-

tical program. Among the most prominent results revealed by the study is that about 17.75% of 

the sample members believe that they have the right to place an advertisement on the Internet، 

explaining that they have an hourly domestic worker in order to achieve financial gains. It was 

also found that 18.5% of the study sample initiate financial assistance when they see electricity 

bills through social networking sites. It was also found that 16.5% of the study sample members 

believe that it is okay to use children’s photos to gain fame in accounts through social network-

ing sites، and the equivalent of 36% of the study sample members do not take permission from 

their children when photographing and publishing their photos on these sites. It turned out that 

42.8% of the study sample did not report if they saw a person exploiting their child in advertise-

ments on social networking sites that exceed the child’s physical or psychological ability. The 

results of the study showed that 65% of the study sample do not report accounts that use women 

to market a particular product. Based on the findings of the study، it recommended spreading 

societal awareness of the images of trafficking in children، women and expatriate workers and 

their exploitation through social networking sites، and tightening penalties for any violations in 

this regard.

Keywords: Trafficking in persons، Social networking Sites، Awareness، Employment، 

Human rights.
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مقدمة:
االتجار باألش��خاص، جريمة نك��راء؛ عار يف 
جبي��ن اإلنس��انية؛ ظاه��رة دولية؛ وقال��ب آخر من 
قوال��ب الرق والعبودي��ة... واهلل س��بحانه وتعالى 
يقول: » ولقد كرمنا بني آدم« )سورة اإلسراء: اآلية 
70(. م��ن ه��ذا المنطلق فأهنا تع��د جريمة خطيرة 
وانتهاكا صارخًا لحقوق اإلنس��ان، يمس اآلالف 
من الرجال والنس��اء واألطفال ممن يقعون فريسة 
يف أيدي المتاجرين س��واًء يف بلداهنم أو خارجها. 
ناهيك عما لهذه الجريمة من تأثير على كل بلد يف 
العال��م، س��واء كان ذلك البلد هو المنش��أ أو نقطة 

العبور أو المقصد للضحايا.
ولم��ا لهذا الموض��وع من أهمي��ة؛ فقد حاولنا 
تس��ليط الض��وء عل��ى جان��ب م��ن جوان��ب تلك 
الجريم��ة التي تع��د وفقًا التفاقية األم��م المتحدة 
من الجرائ��م المنظم��ة العابرة للح��دود وذلك يف 

السطور اآلتية.
أوالً: مشكلة الدراسة:

تعد جريمة االتجار باألشخاص ظاهرة دولية، 
ال تقتص��ر عل��ى دول��ة معينة، فهي جريم��ة خطيرة 
وانتهاك لحقوق اإلنس��ان، فضالً عن كوهنا شكالً 
من أش��كال ال��رق يف العصر الحديث. وقد أش��ار 
تقري��ر لمكتب األمم المتحدة ع��ام 2006 إلى أن 
االتجار غير المش��روع باألشخاص أصبح ظاهرة 
عالمي��ة يف ض��وء اتس��اع نط��اق أنش��طة عصابات 
تق��ف وراء  الت��ي  المنظم��ة وعملياهت��ا  الجريم��ة 

الظاهرة والتي غالًبا ما تكون متعددة الجنس��يات، 
وأوض��ح أن��ه ال يوج��د تقريًب��ا أي دول��ة يف العالم 
ال تع��اين منه��ا. وع��دد التقري��ر 127 دول��ة منش��أ 
لألفراد المتاجر هبم، و96 دولة عبور و137 دولة 
مقص��د، حيث تم اس��تغالل األش��خاص المتاجر 
هبم يف تج��ارة الجنس وعمالة الس��خرة، وأوضح 
التقري��ر أن أكثر المناط��ق تأثًرا بتل��ك التجارة هي 
أوروبا الشرقية وآسيا )الشبلي،2013: 3(. وقدر 
التقرير حجم الدخل الذي ُيجنى من هذه الجرائم 
بي��ن 5-7 ملي��ارات دوالر س��نوًيا. وذك��ر تقري��ر 
منظم��ة األم��ن والتع��اون األوروب��ي األول حول 
االتج��ار باألش��خاص، أن االس��تغالل الجنس��ي 
هو الش��كل األكثر ش��يوعًا لالتجار باألش��خاص 

)القاضي،2013(.
األم��م  لمكت��ب  العالم��ي  التقري��ر  وكش��ف 
المتح��دة المعني بالمخ��درات والجريمة الصادر 
ع��ام 2020 م أنه يف ع��ام 2018، »تم التحقق من 
نحو 50 ألف ضحية لالتجار باألش��خاص وأبلغ 
عنها من قبل 148 دول��ة. لكن بالنظر إلى الطبيعة 
الخفية لهذه الجريمة، ف��إن العدد الفعلي لضحايا 
االتجار باألشخاص أعلى بكثير... والضحايا من 
اإلناث ال يزلن متأثراٍت بش��كل خ��اص باالتجار 
باألش��خاص، فف��ي مقاب��ل كل 10 ضحاي��ا ت��م 
اكتشافهم على مس��توى العالم، كان هناك حوالي 
خمس نساء راشدات واثنتان كانوا من الفتيات. يف 
حين كان حوالي ثلث إجمالي الضحايا المكتشفة 
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من األطف��ال، فتيات )19 يف المائ��ة( وفتيان )15 
يف المائ��ة(، بينما كان )20 يف المائ��ة( من الرجال 
 Global(    البالغين« ضحايا لإلتجار باألش��خاص

.)Report on Trafficking in Persons 2020: 9

وبالتزامن مع التطورات التكنولوجية المستمرة 
يف مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، تزايدت 
خطورة جرائم االتجار باألش��خاص؛ نظرًا لتطور 
وسائل ارتكاهبا وصعوبة مالحقة مرتكبيها؛ كوهنا 
أصبح��ت ترتكب بأح��دث وس��ائل التقنية، وعرب 
مواقع التواصل االجتماعي المتزايدة على ش��بكة 

اإلنرتنت )عبد الحميد، 2012: 486(.
وقد تضافرت جه��ود دولية كبيرة وحثيثة على 
الصعيد العالم��ي لمكافحة االتجار باألش��خاص 
بعدة طرق ومنهجيات، ولهذا الغرض فقد ُأنشأت 
العديد من المنظم��ات الحكومية وغير الحكومية 
لمكافح��ة ه��ذه الجريمة، كما تبل��ورت يف اإلطار 
ذات��ه العدي��د م��ن االتفاقي��ات الدولي��ة المتعلق��ة 
باالتجار باألش��خاص، منه��ا: االتفاقي��ة الخاصة 
 29 رق��م  الس��خرة  واتفاقي��ة   ،)1926( بال��رق 
المتعلق��ة بالعمل الج��ربي أو االلزامي )1930(، 
واتفاقي��ة حظ��ر االتجار باألش��خاص واس��تغالل 
دعارة الغير )1949(، واالتفاقية التكميلية إلبطال 
ال��رق وتج��ارة الرقي��ق واألعراف والممارس��ات 
الش��بيهة بال��رق )1956(، االتفاقي��ة )رقم 105( 
واتفاقي��ة   ،)1957( الس��خرة  بتحري��م  الخاص��ة 
لع��ام 1973م  الح��د األدن��ى لس��ن االس��تخدام 

رق��م )138(، واتفاقي��ة حظر أس��وأ أش��كال عمل 
األطفال لعام 1999م رق��م )182(، وبروتوكول 
منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة 
النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عرب الوطنية )2000(، 
وبروتوك��ول تعزيز الجه��ود العالمية للقضاء على 

العمل الجربي )2016(.
وفيم��ا يتعل��ق بال��دول العربي��ة، فق��د صيغ��ت 
اتفاقي��ات مماثل��ة لنظيرهت��ا عل��ى الصعي��د الدولي 
بغ��رض مكافح��ة االتج��ار باألش��خاص، ومنه��ا: 
القانون العربي االسرتشادي، وكذلك االسرتاتيجية 
العربية الشاملة لمكافحة االتجار باألشخاص. كما 
أصدرت كثي��ر من الدول العربي��ة قوانينها الخاصة 
بمكافح��ة جريم��ة االتج��ار باألش��خاص )مرك��ز 

المعلومات العدلي، د. ت: 1(.
أخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها 
مواجهة جريمة االتجار باألشخاص ونشر الوعي 
بخطورهت��ا، حي��ث ص��در نظ��ام مكافح��ة جرائم 
االتج��ار باألش��خاص بالمرس��وم الملك��ي رق��م 
م/40 وتاري��خ 1430/7/21ه���. كم��ا أص��در 
النائ��ب العام قرار رق��م 1 بتاريخ 1442/1/1ه� 
ق��رارًا باعتب��ار جريم��ة االتج��ار باألش��خاص من 
الجرائ��م الموجب��ة للتوقيف. كما ص��درت أنظمة 
أخ��رى تس��اهم يف الحد من ه��ذه الجريمة، كنظام 
الحماي��ة م��ن اإلي��ذاء )1434ه�(، ونظ��ام حماية 
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جرائ��م  مكافح��ة  ونظ��ام  )1436ه���(،  الطف��ل 
المعلوماتية )1428ه�(. 

تق��وم الجه��ود الس��عودية يف مكافح��ة جرائم 
االتج��ار باألش��خاص عل��ى مرتك��زات تتمثل يف 
المن��ع، والحماية، والمحاكمة، ومن اآلليات التي 
وضعته��ا الدول��ة لمنع ومكافحة ه��ذه النوعية من 
الجرائ��م إنش��اء اللجن��ة الدائمة لمكافح��ة جرائم 
االتجار باألش��خاص هبيئة حقوق اإلنسان، والتي 
تم تشكيلها من عدة وزارات: ) الداخلية، والعدل، 
والثقافة واإلعالم، والخارجية، والموارد البشرية 
والتنمي��ة االجتماعي��ة(، بجان��ب هيئ��ة التحقي��ق 
واالدعاء العام، وهيئة حقوق اإلنس��ان، ومن مهام 
هذه اللجنة التنس��يق م��ع الجه��ات التنفيذية ذات 
العالق��ة لوضع آليات محددة للبحث النش��ط عن 
ضحاي��ا جرائم االتجار باألش��خاص، أو الضحايا 
المحتملي��ن له��ذه الجرائ��م، وعند التع��رف على 
ح��االت تتعلق بجرائم اتجار يت��م ضبطها وتقديم 
مرتكبيه��ا للمحاكم��ة، وتقدي��م الرعاي��ة الالزم��ة 
للضحايا صحًيا ونفس��ًيا واجتماعًيا وتوفير أماكن 
آمن��ة إليوائه��م     )هيئة حقوق اإلنس��ان، 2021: 

.)www.hrc.gov.sa

تتع��اون المملك��ة م��ع المنظم��ات الحكومية 
وغي��ر الحكومي��ة اإلقليمي��ة والدولي��ة يف العدي��د 
م��ن األنش��طة والفعاليات لتعزيز حقوق اإلنس��ان 
ومكافح��ة الجرائ��م المنظم��ة العاب��رة للحدود ال 
سيما يف شكلها الجديد المتمثل يف جرائم االتجار 

باألش��خاص. كما تعمل على بن��اء قدرات رجال 
إنفاذ األنظم��ة والقانون يف الجه��ات ذات العالقة 
م��ن خالل التدري��ب الع��ام والمتخصص. كذلك 
فق��د انضمت المملك��ة إلى العديد م��ن الصكوك 
الدولية ذات الصلة بمكافحة االتجار باألشخاص 
م��ن أبرزه��ا اتفاقي��ة األم��م المتح��دة لمكافح��ة 
وبروتوك��ول  الوطني��ة،  ع��رب  المنظم��ة  الجريم��ة 
من��ع وقمع ومعاقب��ة االتجار باألش��خاص خاصة 
النس��اء واألطف��ال، وبروتوك��ول مكافح��ة هتريب 
المهاجرين عن طريق الرب والبحر والجو المكمل 
الجريم��ة  لمكافح��ة  المتح��دة  األم��م  التفاقي��ة 
المنظمة عرب الوطنية، والعديد من اتفاقيات منظمة 
العم��ل الدولية أهمها االتفاقية رقم 290 و 182، 
واالتفاقي��ة الدولي��ة للقض��اء على جميع أش��كال 
التميي��ز العنص��ري، واتفاقي��ة القض��اء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، 
واالتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 )هيئة حقوق 

.)www.hrc.gov.sa :2021 ،اإلنسان
وبالرغ��م من كافة الجه��ود الدولية واإلقليمية 
والمحلية، ومع التطور التكنولوجي السريع الذي 
تشهده البش��رية، فالمالحظ أن أس��اليب وأشكال 
جريم��ة االتج��ار باألش��خاص ق��د تط��ورت هي 
الخرى، فاتخذت هذه الجريمة أساليب تكنولوجية 
وإلكرتونية فأصبحت تقوم بأعمالها التجارية عرب 
الش��بكة اإللكرتوني��ة مم��ا س��اهم يف انتش��ار هذه 
الجريمة وتس��هيلها، فيتم بيع وش��راء الفيديوهات 
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اإلباحي��ة وبيع األطفال والنس��اء بغ��رض الدعارة 
وغي��ره إلكرتونًي��ا، وكذل��ك بي��ع وش��راء وتأجير 
العمال��ة إلكرتونًيا. ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، 
ف��إن أكثر م��ن 40 مليون ش��خص يف جميع أنحاء 
العال��م هم ضحاي��ا للرق الحدي��ث، وعلى الرغم 
من أن االسرتقاق الحديث غير معرف يف القانون، 
إال أنه يس��تخدم كمصطلح يش��مل ممارسات من 
قبيل العمل الجربي، واس��تعباد المدين، والزواج 
القس��ري، واالتج��ار باألش��خاص، وه��ي تش��ير 
أساًس��ا إل��ى ح��االت االس��تغالل الت��ي ال يمكن 
للشخص أن يرفضها أو يغادرها بسبب التهديدات 
والعنف واإلكراه والخداع و/ أو إس��اءة استعمال 
الس��لطة، فضالً عن تع��رض العديد م��ن األطفال 
يف أنح��اء العالم المختلفة للعم��ل الجربي )األمم 

.)www.un.org :2021 ،المتحدة
االتج��ار  جرائ��م  أصبح��ت  فق��د  علي��ه  وبن��اء 
باألش��خاص المعاص��رة بكافة صورها أح��د القضايا 
البحثية المهمة التي تثير اهتمام الباحثين لمعرفة آثارها 
وتداعياهت��ا ومخاطره��ا االجتماعي��ة، واالقتصادي��ة، 
العولم��ة  تداعي��ات  ظ��ل  يف  الس��يما  والقانوني��ة، 
والتط��ورات المس��تمرة يف تقني��ات االتصال وش��بكة 
اإلنرتن��ت والت��ي أدت لزيادة وتوس��ع جرائم االتجار 
باألش��خاص؛ حي��ث ل��م تع��د قاص��رة عل��ى التجارة 
التقليدية بل اتخذت أس��اليب جديدة يف ممارسة هذه 
الجريمة مستفيدة من مواقع التواصل االجتماعي وما 

تتيحه من مزايا تقنية )العموش، 2016: 26(.

فقد أتاحت مواقع التواصل االجتماعي فرصًا 
كبيرًة لمس��تخدميها للتأثير واالتصال عرب الحدود 
ب��ال قي��ود ودون رقابة إال بش��كل نس��بي محدود؛ 
األم��ر ال��ذي هي��أ مزي��دًا م��ن الف��رص الرتكاب 
أش��كال وطرق مس��تحدثة من الجرائ��م المعتمدة 
على ما أتاحته هذه الش��بكات من تسهيالت تقنية، 
وباالعتماد على الحاس��ب اآلل��ي كأداة الرتكاب 
الفض��اء  ع��رب  الجرائ��م  م��ن  مس��تحدثة  أنم��اط 

اإللكرتوين )فاريش و قاوش، 2018م: 9(
ويف ض��وء م��ا تق��دم، تتح��دد إش��كالية ه��ذه 
الدراس��ة يف تن��اول واق��ع وع��ي أف��راد المجتم��ع 
باألش��خاص ع��رب  الس��عودي بجريم��ة االتج��ار 
مواقع التواصل االجتماعي؛ بالرتكيز على األبعاد 
األساس��ية المتعلقة ب� )االتج��ار بالعمالة الوافدة، 
والتسول اإللكرتوين، واالتجار باألطفال والنساء 

الكرتونيًا(.
ثانيًا: أهمية الدراسة:

ال ت��زال الدراس��ات السوس��يولوجية المهتمة   -1
بجرائ��م اإلتج��ار باألش��خاص يف المجتم��ع 
الس��عودي مح��دودة، وم��ن ث��م تس��تمد هذه 
الدراس��ة أهميتها فيما تقدمه من إضافة علمية 

يف هذا الصدد.
تح��اول ه��ذه الدراس��ة اإلس��هام ول��و بق��در   -2
محدود يف نش��ر الوع��ي لدى أف��راد المجتمع 
الس��عودي بجريمة االتجار باألش��خاص عرب 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي بتوضيح بعض 
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من أس��اليبها وممارس��اهتا الراهنة، الس��يما يف 
ظل التنامي المستمر ألعداد مستخدمي مواقع 

التواصل االجتماعي. 
من الممكن أن تكون هذه الدراسة نواة لمزيد   -3
م��ن الدراس��ات األخ��رى فيما يخ��ص عالقة 
جريمة االتج��ار باألش��خاص بأنظمة العمل، 
وضمان��ات حقوق اإلنس��ان على المس��تويين 
الدول��ي والمحل��ي المرتبط بواق��ع المجتمع 

السعودي.
ثالثًا: أهداف الدراسة:

يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة يف التعرف 
على واقع وعي أفراد المجتمع السعودي باالتجار 
باألش��خاص ع��رب مواق��ع التواص��ل االجتماعي. 

وينبثق عن هذا الهدف األهداف الفرعية التالية:
الكشف عن وعي المجتمع السعودي باالتجار   -1

بالعمالة عرب مواقع التواصل االجتماعي.
الس��عودي  المجتم��ع  وع��ي  عل��ى  الوق��وف   -2
بالتس��ول اإللك��رتوين ع��رب مواق��ع التواص��ل 

االجتماعي.
الس��عودي  المجتم��ع  وع��ي  عل��ى  التع��رف   -3
باالتج��ار باألطف��ال والنس��اء الكرتوني��ًا عرب 

مواقع التواصل االجتماعي.
رابعًا: تساؤالت الدراسة:

يف ضوء أهداف الدراس��ة المش��ار إليها تسعى 
الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية:

- ما هو واقع وعي المجتمع السعودي باالتجار  1

بالعمالة عرب مواقع التواصل االجتماعي؟
ما هو واقع وعي المجتمع السعودي بالتسول   -2

اإللكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي؟
ما هو واقع وعي المجتمع السعودي باالتجار   -3
مواق��ع  ع��رب  إلكرتونًي��ا  والنس��اء  باألطف��ال 

التواصل االجتماعي؟
خامسًا: مفاهيم الدراسة:

)1(- الوعي المجتمعي:
ُيع��رف الوع��ي بأن��ه »إدراك الم��رء لذات��ه ولما 
يحيط به إدراكًا مباشرًا، ومن ثم يعد الوعي أساس 
كل معرفة، ويتضح من هذا التعريف وجود عناصر 
إجرائي��ة ثالث��ة تك��ون ه��ذا المفه��وم ه��ي: إدراك 
الم��رء لما يحيط به إدراكًا مباش��رًا، وإدراكه لذاته، 
واندماج��ه م��ع اآلخرين. ويس��تعمل الوعي كذلك 
بمعنى المسؤولية وااللتزام بقيم الجماعة يف مقابل 

التهور واالستهتار«. )بن عمر،2010: 38(. 
بحس��ب  المجتمع��ي  الوع��ي  مفه��وم  أم��ا 
معج��م المصطلح��ات االجتماعي��ة فيش��ير إل��ى: 
»وعي األش��خاص بالعالق��ات االجتماعية بينهم 
وتجارهب��م المش��رتكة وقد ينمو هذا الش��عور نحو 
االشرتاك يف تحمل مسؤولية النهوض بمجتمعهم« 

)بدوي،1978: 81(.
الوع��ي  مفه��وم  يش��ير  اإلجرائ��ي:  التعري��ف 
المجتمع��ي يف ه��ذه الدراس��ة إل��ى »إدراك أف��راد 
المجتمع الس��عودي لجريمة االتجار باألشخاص 
ع��رب مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي، وم��ا يندرج 
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مس��ؤوليتهم  ومعرف��ة  أش��كال،  م��ن  إطاره��ا  يف 
االجتماعية والقانونية نحو هذه الجريمة«.

)2(- االتجار باألشخاص:
دولي��ًا  علي��ه  المتف��ق  األول  التعري��ف  يع��د 
بخص��وص االتج��ار باألش��خاص ه��و التعري��ف 
الذي تبناه بروتوكول من��ع وقمع ومعاقبة االتجار 
باألش��خاص وبخاصة النساء واألطفال )2000( 
المتح��دة لمكافح��ة  ، المكم��ل التفاقي��ة األم��م 
الجريم��ة المنظم��ة ع��رب الوطني��ة وال��ذي ع��رف 
االتج��ار باألش��خاص بأنه: »تجنيد األش��خاص، 
أو نقله��م، أو تنقيلهم، أو إيواؤهم، أو اس��تقبالهم 
بواس��طة التهديد بالقوة أو اس��تعمالها أو غير ذلك 
من أش��كال القسر، أو االختطاف، أو االحتيال، أو 
الخداع، أو اس��تغالل الس��لطة، أو اس��تغالل حالة 
اس��تضعاف، أو بإعط��اء أو تلق��ي مبال��غ مالية، أو 
مزايا لنيل موافقة ش��خص له سيطرة على شخص 
آخر لغرض اس��تغالل ويش��مل االس��تغالل كحد 
أدن��ى، اس��تغالل دعارة الغي��ر، أو االس��ترقاق، أو 
الممارس��ات الش��بيهة بال��رق، أو االس��تعباد، أو 
ن��زع األعض��اء«. )بروتوكول منع وقم��ع ومعاقبة 

االتجار باألشخاص، 2000: المادة 3(.
يف  الحاصل��ة  التط��ورات  إل��ى  واس��تنادًا 
المجتمعات البش��رية، وما يقرتن بذلك من تطوير 
للوس��ائل اإلجرامي��ة، فقد انعك��س ذلك وبصورة 
واضح��ة عل��ى م��ا ين��درج ضم��ن نط��اق جريم��ة 

االتجار باألشخاص )حسين، 2016م: 548(. 

يشير التقرير العالمي عن االتجار باألشخاص 
)2009م( إلى أن مصطلح االتجار باألش��خاص 
يمكن أن يكون مضلالً؛ »فهو يش��دد على جوانب 
المعامل��ة المتعلقة بجريمة يمكن أن توصف على 
نحو أدّق بأهنا اسرتقاق: استغالل الناس يومًا بعد 

يوم ولسنوات دون انقطاع«.
ويالحظ وجود تأثير ملموس لربوتوكول منع 
وقم��ع ومعاقب��ة االتج��ار باألش��خاص )2000( 
على التنظيم التش��ريعي لمواجه��ة ظاهرة االتجار 
البشر يف الدول العربية، كما أن المحاور األساسية 
للحقوق المقررة لضحايا االتجار باألشخاص يف 
الربوتوكول تتضمننها تشريعات مكافحة االتجار 
باألش��خاص يف الدول العربية، مع مراعاة ظروف 

كل دولة على حده )محمد، 2014(.
التعري��ف اإلجرائ��ي: يقصد بمفه��وم االتجار 
باألش��خاص يف ه��ذه الدراس��ة ممارس��ة أح��د أو 
جميع أش��كال استغالل األش��خاص بغرض ربح 
المال أو لنيل الش��هرة باس��تخدام وس��ائل قس��رية 
تم��ارس بغي��ر رض��ا الضحية س��واء بالعن��ف، أو 
اإليذاء، أو اإلكراه، أو الخداع لالستغالل تجاريًا 
من خالل مواقع التواصل االجتماعي وفق أي من 

األشكال التالية:
)3(- مواقع التواصل االجتماعي:

أن  ق��اوش )2018م: 20(  و  فاري��ش  يذك��ر 
مواقع التواصل االجتماعي هي »مواقع اجتماعية 
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تفاعلي��ة تتيح فرصة التواصل لمس��تخدميها يف أي 
وق��ت يري��دون ويف أي م��كان يف العال��م، وذل��ك 
للتع��ارف والتواص��ل االجتماعي بينه��م والتعبير 
ع��ن ال��رأي بحي��ث تع��ددت يف اآلون��ة األخي��رة 
وظيفته��ا االجتماعية بعد أن كانت وس��يلة تعبيرية 
إيجابية، لتصبح وس��يلة للتقاذف ونشر الشائعات 
واألكاذي��ب، وانته��اك القيم واألخ��الق، بما يؤثر 

سلبًا علي المجتمع ككل..«.
ويبين س��جية وخي��رة )2019م: 9( أن مواقع 
التواص��ل االجتماعي ه��ي »عبارة ع��ن مجموعة 
من الش��بكات اإللكرتونية، تس��مح للمستخدمين 
بالتواص��ل م��ع اآلخرين وبإنش��اء ملف��ات خاصة 

لهم«.
التعري��ف اإلجرائي: يقص��د بالمفهوم يف هذه 
الدراس��ة كافة المواقع اإللكرتوني��ة الحديثة ذائعة 
االنتش��ار فيم��ا يخ��ص إج��راء المحادثات ونش��ر 
وتب��ادل األخبار والمعلومات عرب مواقع التواصل 
االجتماع��ي ومن أمثلته��ا )توي��رت، والفيس بوك، 
وانس��تجرام، ويوتيوب، وسناب ش��ات..( والتي 
يتم توظيفها لغرض اس��تغالل األشخاص بطريقة 
قس��رية لتحقيق مكاس��ب مادية أو معنوية من وراء 
ذل��ك، خاصة فيما يخص فئات األطفال والنس��اء 

والتشغيل القسري للعمالة الوافدة.

سادسًا: اإلطار النظري للدراسة.
)أ(- االتجار باألشخاص: تطورها وأشكالها 

المعاصرة وجهود مكافحتها.
لم يكن ال��رق ظاهرة تاريخية عربت ثم ولت، 
ولكن��ه ظاه��رة عاش��ت يف حواش��ي المجتمعات 
البش��رية، لها جذورها وتبعاهت��ا وتأثيراهتا الظاهرة 
والملموس��ة. ويعني لفظ الرق أن يصبح اإلنس��ان 
معظ��م  م��ن  فيح��رم  ف��رد،  أو  لجماع��ة  ممل��وًكا 
الحق��وق المدنية وحقوق اإلنس��ان الت��ي ينعم هبا 
األح��رار، ويعام��ل معامل��ة الس��لعة المملوكة مع 
بعض الفوارق التي تقتضيها طبيعته البش��رية، كما 
يقتضيه��ا اختالف مقوماهت��ا اختالًفا جوهريًا عما 
عداها من الملكيات المتعلقة بالجماد )الشناوي، 

.)36 :2014
كان الرق نظاًما مقبواًل ومنتشرًا يف الحضارات 
الفرعوني��ة واليوناني��ة والرومانية وحض��ارة بابل، 
وظل��ت آخذة باالتس��اع حتى وصل��ت لدرجة أن 
قارة بأكملها وبس��كاهنا تباع وتشرتى، وكانت هذه 
المجتمع��ات منقس��مة إلى طبق��ات، أدناها درجًة 
طبق��ة العبي��د الذين ل��م يع��رتف لهم بالش��خصية 
القانونية أو لم يمنح لهم أي نوع من أنواع الحقوق. 
وم��ع بداي��ات ظه��ور الديانات الس��ماوية ظهرت 
الدع��وة إل��ى التخل��ي ع��ن بع��ض ص��ور اإلتجار 
بالبشر، فنادت الديانة اليهودية بعدم جواز استعباد 
اليهود واالتجار هبم، ويف الديانة المس��يحية كانت 
الكنائس تعم��ل على جمع األموال وش��راء حرية 
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العبي��د واألس��رى. أما بالنس��بة للدين اإلس��المي 
وعلى الرغم من انتش��ار العبودية واالس��رتقاق مع 
ظهوره، فقد جاءت الش��ريعة اإلسالمية بنصوص 
ضيق��ت يف أس��باب االس��رتقاق وفتح��ت باًبا أمام 
تحري��ر األرق��اء، باعتم��اده كف��ارة ع��ن الذنوب، 
كما جاءت الش��ريعة اإلس��المية ب��دالالت عديدة 
تحارب الرق واالس��تغالل وتحمي وتدعم الحق 
يف المساواة والحرية الش��خصية والكرامة وحرمة 
النس��اء وحماي��ة األطف��ال )العن��زي، س��ماعلي، 

.)8-7 :2018
 يمك��ن الق��ول إن االتج��ار باألش��خاص ه��و 
المظهر الحديث للرق يف العصور القديمة والذي 
كان منتش��رًا يف العال��م القديم، وال��رق كما عرفته 
بال��رق )1926م(:«حال��ة أو  االتفاقي��ة الخاص��ة 
وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة 

عن حق الملكية، كلها أو بعضها«.
ويالح��ظ أن االتج��ار باألش��خاص ل��ه معنى 
أوسع من مجرد بيع األشخاص عرب صور عديدة، 
كما يتخذ مرتكبي هذه الجريمة العديد من الطرق 
الرتكاهبا. وعلى الرغم من تش��عب هذه الجريمة 
بص��ورة يصع��ب اإلحاطة بجميع أش��كالها إال أنه 
ثمة أشكال معاصرة يدرجها المتخصصون ضمن 
نط��اق جريم��ة االتجار باألش��خاص كوهن��ا تقوم 
على االستغالل باختالف عناصره األساسية ومن 

أبرزها ما يلي:

العم��ل  بغ��رض  باألش��خاص  1- االتج��ار 
القسري:

ت��أيت ضحاي��ا هذا الش��كل الواس��ع االنتش��ار 
م��ن االتجار يف المق��ام األول من البل��دان النامية. 
يتم اس��تقدامهم واالتجار هبم باس��تخدام الخداع 
واالك��راه ويجدون أنفس��هم محتجزين يف ظروف 
العبودي��ة للقي��ام بمجموع��ة متنوعة من األش��غال 
يمك��ن أن تش��ارك الضحاي��ا يف أعم��ال زراعية أو 
تعدين أو صيد األس��ماك أو يف أعم��ال البناء، إلى 
جانب عبودية منزلية وغيرها من الوظائف الكثيفة 

.)www.interpol.int :2021 ،االنرتبول(
طاب��ع  ذات  القس��ري  العم��ل  ظاه��رة  وتع��د 
عالم��ي، وال يوج��د دول��ة بمن��أى عنه��ا، ولذلك 
عنيت التش��ريعات الدولية بمحارب��ة هذه الظاهرة 
ومواجهته��ا، م��ن خالل حث ال��دول على تجريم 
العمل القسري والمعاقبة عليه بعقوبة جنائية، كما 
أن تحديد العمل القس��ري يت��م من خالل الرجوع 
إل��ى طبيع��ة العالقة ما بي��ن العام��ل ورب العمل، 
ولي��س من خ��الل الرج��وع إلى مش��روعية العمل 
الم��ؤدي، حي��ث أن طوعية العم��ل أو قيام العامل 
بالعمل بإرادته هو المعول عليه، فال يشرتط إلسباغ 
وصف العمل القسري على نشاط معين، أن يكون 
النش��اط متوافًق��ا م��ع القوانين الوطني��ة، وبصرف 
النظر س��واء أكان النشاط مش��روًعا أم غير مشروع 
ف��إن ذل��ك ال يؤثر عل��ى كينون��ة العمل القس��ري 
المرتبطة بحري��ة العامل يف العم��ل، وليس بنوعية 
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أو مش��روعية العمل الذي يقوم به )غنيم، 2020: 
99(. ويف كثير من األحيان يجري إخضاع اإلناث 
من ضحايا العمل القس��ري لالس��تغالل الجنسي، 
وخاصة النساء اللوايت يقدمن خدماهتن يف المنازل 

الخاصة )رشاد، 2017 :101(.
 2- التسول:

ال��ذل  بمظه��ر  »الوق��وف  بالتس��ول:  يقص��د 
والمس��كنة أم��ام اآلخري��ن اس��تدرارًا لعواطفه��م 
بقص��د الحصول على المال بأي ش��كل كان، كما 
يعرف بأنه االستجداء أو المساءلة وطلب الصدقة 
م��ن الغير بدون مقاب��ل أو يف مقابل تاف��ه لم يطلبه 
ذل��ك الغي��ر، ويع��د يف ذاته وس��يلة غير مش��روعة 
للعي��ش فضاًل عن أنه جريمة يعاقب عليها القانون 
)س��عود، 2019: 101(. ويع��رف نظ��ام مكافحة 
التس��ول يف المملكة العربية الس��عودية المتس��ول 
بان��ه من يس��تجدي للحصول على م��ال غيره دون 
مقاب��ل أو بمقابل غي��ر مقصود بذاته نق��دًا أو عينًا 
بطريقة مباش��رة أو غير مباش��رة، يف األماكن العامة 
أو المحال الخاصة أو يف وسائل التقنية والتواصل 
الحديث��ة، أو ب��أي وس��يلة كانت. )نظ��ام مكافحة 

التسول،1443(
ويف ظ��ل التط��ورات التقني��ة المتالحقة أصبح 
البعض يس��تفيد م��ن مواقع التواص��ل االجتماعي 
لغرض التسول اإللكرتوين، وقد يتم ابتزاز آخرين 
أو إجبارهم على ممارسة هذا الشكل من التسول، 

مما يندرج ضمن جريمة االتجار باألشخاص.

3- اإلتجار باألطفال:
وفق��ًا لتعري��ف األم��م المتحدة، يع��د »تجنيد 
طف��ل، أو نقل��ه، أو إي��واءه، أو اس��تقباله لغ��رض 
االس��تغالل اتجاًرا باألش��خاص«، ويقصد بتعبير 
طف��ل أي ش��خص دون الثامن��ة عش��ر م��ن العمر. 
ويستدل من ذلك على أن مفهوم االتجار باألطفال 
ال يعن��ي مج��رد بيع األطف��ال، إنما تتعدد أش��كاله 
وص��وره، ومن األمور التي يتم اس��تغالل األطفال 
فيها االس��تغالل الجنسي واالستغالل االقتصادي 

والعمل القسري )عبد الحليم،2011: 25(.
ومع التطور التكنولوجي أصبح يتم اس��تغالل 
األطفال عن طريق مواق��ع اإلنرتنت، وأصبح هذا 
النوع هو األكثر ش��يوًعا؛ إذ تقدر االحصائيات أن 
هذا النوع من التجارة هو األس��رع انتش��اًرا وربًحا 
يف العال��م؛ فقد أصبحت تجارة جنس األطفال تتم 
عن طريق الص��ور واألفالم اإلباحي��ة والرتويجية 
وكذل��ك ممارس��ات الواقع االفرتاض��ي )قناوي، 

.)486 :2015
ويبدأ التمهيد الس��تغالل األطفال جنس��ًيا من 
خ��الل عرض م��واد إباحية عل��ى الطفل ألغراض 
تعليمي��ة، ث��م تب��دأ مح��اوالت إقن��اع الطف��ل بأن 
النش��اط الجنس��ي الصريح أمر مقبول بل مرغوب 
فيه، وبأن��ه ليس الوحيد يف هذا المجال، ويس��تمر 
هذا األمر حتى يصل الطف��ل إلى حالة التبلد تجاه 
المواد اإلباحي��ة وإزالة العقبات التي كانت تحول 
دون االطالع عليها، ثم السماح له بالتعريف على 
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الربامج والندوات التي تناقش الموضوعات ذات 
الصلة، ث��م التقاط ورؤية صور فوتوغرافية وأفالم 
عن أنشطة جنسية صريحة، وأخيًرا استخدام ذلك 
كمادة ج��ذب وإغ��واء لضحاي��ا أكثر )الحس��اين، 

.)29 :2019
وقد يقوم مرتكبو هذه الجريمة بابتزاز األطفال 
بالمقاط��ع اإلباحية التي التقطوه��ا لهم لتوريطهم 
يف جرائ��م أخ��رى ومطالب��ة األطف��ال ب��أن يقوموا 
بإرس��ال ص��ور أو تس��جيالت  وبش��كل طوع��ي 
مص��ورة له��م تحت��وي على ايح��اءات جنس��ية ثم 
ابتزازهم إلرسال المزيد من الصور والتسجيالت 
أو التهديد بنش��ر م��واد خاصة ال يرغ��ب الضحايا 
م��ن األطف��ال يف نش��رها كوهن��ا تتعل��ق هب��م، وقد 
يقوم البعض باس��تغالل األطفال ع��ن طريق إقامة 
حوارات ودردش��ات جنس��ية عن طريق ش��بكات 
التواص��ل االجتماعي، أو اس��تدراج األطفال عرب 
رواب��ط األلع��اب اإللكرتوني��ة وكس��ب ثقتهم من 
خ��الل اللعب معهم ومس��اعدهتم عل��ى الفوز من 
أجل هدف آخر وهو اس��تغاللهم يف إقامة عالقات 

جنسية معهم )عبده، 2019: 157(.
 4- االتجار بالنساء:

يش��ير االتج��ار بالنس��اء إل��ى: »أي ممارس��ة 
تنط��وي على نقل النس��اء داخل الح��دود المحلية 
أو عرب الوطنية لغرض االس��تغالل الجنس��ي، فقد 
يكون االتجار ناتًجا عن استخدام القوة أو اإلكراه 
والتالع��ب والخداع وس��وء اس��تخدام الس��لطة، 

والموافق��ة المبدئي��ة والضغ��وط العائلي��ة من قبل 
األس��رة والمجتمع يف الماضي والعنف األس��ري 
والحرم��ان االقتص��ادي أو غي��ر ذلك من ش��روط 

عدم إنصاف المرأة« )حسين، 2018: 50(.
ويتضمن االتجار بالنس��اء استغاللهن جنسيًا 
م��ن أجل الحصول على مناف��ع مالية، أو أي منافع 
أخرى من خالل توريطهن يف الدعارة أو االستعباد 
الجنس��ي أو أي ن��وع من الخدم��ات األخرى مثل 
اس��تغالل النس��اء لتصوير المش��اهد اإلباحية عرب 
مواق��ع التواصل االجتماع��ي. )عبدالنور، 2017 
:32( ويعترب هذا الش��كل من أكث��ر أنواع االتجار 
 .)183  :2018 )الزغ��ل،  ش��يوًعا  باألش��خاص 
فالضحي��ة يف مث��ل هذا الن��وع من الجرائ��م تعامل 
كس��لعة تعرض للبيع ولتحقيق االش��باع الجنسي. 
ويؤثر هذا الش��كل الس��ائد لالتج��ار يف كل منطقة 
يف العال��م، إم��ا كبل��د مص��در، أو بل��د عب��ور، أو 
بل��د مقصد. إن النس��اء م��ن البل��دان النامية، ومن 
البل��دان  القطاع��ات الضعيف��ة م��ن المجتم��ع يف 
المتقدم��ة، تغريهم الوعود بالعمل الالئق ومغادرة 
منازله��م والس��فر إل��ى م��ا يعتربونه حي��اة أفضل. 
وكثيًرا ما يت��م تزويد الضحايا بوثائق س��فر مزورة 
وُتستخدم ش��بكة منظمة لنقلهم إلى بلد المقصد، 
باالس��تغالل  مجربي��ن  أنفس��هم  يج��دون  حي��ث 
الجنسي ومحتجزين يف ظروف غير إنسانية ورعب 
.)www.interpol.int :2021 ،مستمر )االنرتبول

ويف ه��ذا اإلطار يتم إيه��ام الفتيات بالحصول 
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على األعمال المناس��بة مقابل أج��ور مالية باهظة 
ليت��م بعد ذلك تس��فيرهن بطريقة غير ش��رعية إلى 
دول تق��وم باس��تغاللهن لممارس��ة البغ��اء. ويت��م 
تصويره��ن يف مش��اهد خليعة ونش��رها أو التهديد 

بذلك عرب اإلنرتنت )البلعاوي، 2017 :82(.
وق��د بات م��ن المع��روف أن جريم��ة االتجار 
باألشخاص تمثل ظاهرة اجتماعية خطيرة تواكب 
المجتمع��ات  يف  والعلم��ي  االجتماع��ي  التط��ور 
المعاصرة، وتقوم فكرة االتجار باألشخاص على 
مفهوم أساس��ه هو استغالل حاجة أو ضعف فئات 
معين��ة من األش��خاص لالتج��ار هبم مع اس��تمرار 
االس��تغالل بع��د النقل م��ن مكان آلخر بأس��اليب 

مختلفة )حسين، 2018: 20(. 
ولذا فقد ظهرت العديد من االتفاقيات الدولية 
المتعلقة بجريمة االتجار باألش��خاص والمش��ار 
إليها يف موضع س��ابق. كما صدرت يف هذا اإلطار 
العديد من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ديس��مرب   18 بتاري��خ   176/57 الق��رار  ومنه��ا: 
2002، المعن��ون »االتج��ار بالنس��اء والفتيات«، 
والق��رار 137/58 بتاري��خ 22 ديس��مرب 2003، 
المعنون »تعزيز التعاون الدولي على منع االتجار 
باألشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه«، والقرار 
156/59 بتاري��خ 20 ديس��مرب 2004، المعنون 
البش��رية  باألعض��اء  االتج��ار  ومكافح��ة  “من��ع 
والمعاقب��ة عليه”، والق��رار 166/59 بتاريخ 20 
ديس��مرب 2004 أيضًا وكذلك الق��رار 144/61 

بتاريخ 19 ديسمرب 2006، المعنونين ب� »االتجار 
بالنس��اء والفتي��ات«، وكذل��ك الق��رار 180/61 
بتاري��خ 20 ديس��مرب 2006، المعن��ون »تحس��ين 
االتج��ار  لمكافح��ة  المبذول��ة  الجه��ود  تنس��يق 
باألش��خاص« )يف: الربنام��ج العالم��ي لمكافح��ة 

االتجار بالبشر، 2006م(.
العربي��ة  المملك��ة  تب��ذل  الس��ياق،  ه��ذا  ويف 
الس��عودية العدي��د من الجه��ود لمكافح��ة جرائم 
االتج��ار باألش��خاص التزام��ًا بأح��كام الش��ريعة 
اإلسالمية والتي تؤكد على احرتام اإلنسان وحفظ 
حقوق��ه وكرامت��ه. فجنب��ًا إل��ى جنب م��ع إصدار 
التش��ريعات واألنظم��ة الهادفة للتص��دي لجرائم 
االتج��ار باألش��خاص، فإهن��ا تعم��ل عل��ى إيجاد 
اآللي��ات التنفيذي��ة التي تضمن تفعيله��ا ووضعها 
موض��ع التطبي��ق العمل��ي )لجنة مكافح��ة جرائم 

االتجار باألشخاص، 2021: 1(.
 )ب(- النظريات المفسرة لموضوع الدراسة:

تقدم النظرية اإلطار التصوري الذي يسرتش��د 
به الباحث السوس��يولوجي عند معالجته للظواهر 
االجتماعي��ة؛ وق��د اس��تعانت الدراس��ة بنظريت��ي 
التعل��م االجتماع��ي والنش��اط الرتي��ب يف تفس��ير 

موضوعها كما يلي:
نظرية التعلم االجتماعي  .1

تع��ود ج��ذور نظري��ة التعلم االجتماع��ي التي 
ظهرت سنة 1941م على يد كل من ميلر ودوالرد 
حي��ث نش��را كتابيهم��ا ح��ول التعل��م االجتماعي 
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والتقلي��د، ثم ب��دأ يتزاي��د اهتمام أصح��اب نظرية 
الت��ي  المعرفي��ة  بالعوام��ل  االجتماع��ي  التعل��م 
تضمنته��ا النظري��ة المعرفي��ة، باعتبار أن اإلنس��ان 
ليس مجرد آلة يستجيب للنماذج ويقوم بمحاكاهتا 
بش��كل آلي، بل إنه يمتلك قدرات خاصة وُيجري 
عملي��ات عقلية داخلية تقوده إل��ى اختيار األفعال 
واالس��تجابات المختلف��ة، وكان من أب��رز هؤالء 
العلم��اء بان��دروا حيث نش��ر نظريته ح��ول التعلم 

المعريف عام 1986م )جومابيلي، 2019: 29(.
وطبق��ًا للنظرية، ُيع��رف التعلم عل��ى أنه تغير 
مس��تمر يف أداء الف��رد نتيج��ة لتفاع��ل المتعلم مع 
البيئ��ة المحيط��ة، كم��ا وأنه تغير أس��مى نس��بيًا يف 
مع��ارف وس��لوكيات الف��رد نتيج��ة النخراط��ه يف 
خربات جديدة. والتعلم كذلك هو تغير واضح يف 
األنماط الس��لوكية أو يف قدرة الفرد على التصرف 
بطريق��ة معينة نتيجة الكتس��ابه لمهارات ومعارف 
جديدة أو لممارسته نمط سلوكي عدة مرات أدى 
بالضرورة إلى إحداث تغيير يف المخزون المعريف 
والس��لوكي للفرد. وتؤك��د نظرية التعل��م على أن 
البيئ��ة ه��ي العامل األكث��ر تأثي��رًا يف نم��و المتعلم 

)العنزي، 2020: 17(.
ُيطلق أيضًا على هذه النظرية التعلم من خالل 
المراقب��ة وه��ي طريقة تعلم مس��تندة عل��ى مراقبة 
ومالحظة األنماط الس��لوكية لآلخرين واعتبارها 
نموذج��ًا ُيحت��ذى ب��ه م��ن أج��ل تقليد الس��لوك، 
ويف نظري��ة التعل��م االجتماع��ي تتغي��ر اتجاه��ات 

وس��لوكيات المتعل��م المالح��ظ بش��كل إيجاب��ي 
أو س��لبي بع��د أن تنته��ي عملية المالحظ��ة، وُيعد 
أح��د أهم نماذج نظرية التعل��م االجتماعي المثال 
ال��ذي قدم��ه بان��دورا وال��ذي يذكر ب��أن األطفال 
حي��ث يرغبون يف تعل��م س��لوكيات جديدة يجب 
عليهم مالحظتها لدى اآلخرين، كما ويستطيعون 
اكتس��اب مه��ارات معرفي��ة وس��لوكية م��ن خالل 
مالحظة نمط السلوك النموذجي بالنسبة لهم، كما 
ويتعلم األش��خاص ما ينبغي عليهم القيام به وماال 
ينبغي عليهم تعلمه، إضافة إلى ذلك يشكل لديهم 
دافعي��ة للتعلم ويجعله��م قادرين على اس��تخدام 
متغيرات البيئة المحيطة بش��كل فاعل، إضافة إلى 
توظيف األش��ياء الموجودة فيها من أجل اكتساب 

خربات جديدة )العنزي، 2020: 18(.
تفيد الدراس��ة الراهنة من ه��ذه النظرية يف فهم 
موضوعه��ا م��ن منطل��ق أن ع��دد م��ن األس��اليب 
الت��ي تندرج ضم��ن جريمة االتجار باألش��خاص 
كاس��تغالل األطف��ال والنس��اء والعمال��ة وص��ور 
التسول اإللكرتوين، قد يتعلمها بعض األشخاص 
يف المجتم��ع الس��عودي س��واء بطريقة مباش��رة أو 
غير مباش��رة، ع��رب انخراطهم يف وس��ائل التواصل 
االجتماعي، والتي قد تعزز من هذه الممارسات؛ 
نتيجة لع��دم وعي بعض أفراد المجتمع بخطورهتا 
أو أهن��ا تعد م��ن الممارس��ات الس��لبية التي يجدر 
التواص��ل  أن وس��ائل  االبتع��اد عنه��ا. ويالح��ظ 
االجتماع��ي تع��د بيئة غنية ب��كل الم��واد الصوتية 
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والمرئية والمكتوبة، والتي توفر إطارًا سهالً لتعلم 
أنم��اط متنوع��ة من جريم��ة االتجار باألش��خاص 

وغيرها من الجرائم األخرى.
نظرية النشاط الرتيب  .2

ترج��ع ه��ذه النظري��ة إل��ى الباح��ث ماركوس 
م��ع  مش��رتك  بح��ث  يف  عرضه��ا  وق��د  فيلس��ون 
يف   1979 س��نة  يف  نش��راه  كوهي��ن،  األمريك��ي 
مجلة العل��وم االجتماعي��ة األمريكي��ة. وأرجعت 
النظري��ة ارتف��اع مع��دالت الجريم��ة يف المجتمع 
األمريكي - بخالف العوام��ل االقتصادية والعوز 
الم��ادي الت��ي اعتمدهت��ا النظرية البنائية يف تفس��ير 
الجريم��ة - إل��ى التغي��ر االجتماع��ي الذي حصل 
بع��د الح��رب العالمية الثاني��ة وال��ذي انبثقت عنه 
أنماط جديدة من النش��اط الروتيني لحياة الفرد يف 
المجتمع األمريكي، كنتيجة للتحسن الذي حصل 
للف��رد.  واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة  الوضعي��ة  يف 
بالنس��بة لفيلس��ون، الروتي��ن اليومي للحي��اة يعني 
مجمل النش��اطات اليومية الت��ي يقوم هبا الفرد )يف 
المجتم��ع المعاصر، أو المتقدم صناعيًا( بش��كل 
رتيب )روتيني(، دون أن يحس��ب حس��ابًا لما قد 
ينت��ج عنها من عواقب وبخاصة يف مجال الجريمة 
واالنح��راف. وي��رى كون وفيلس��ون أن النش��اط 
الرتي��ب لجماعة معين��ة قد يعرضه��م لمخاطر أن 
يكون��وا ضحاي��ا للجريم��ة. كم��ا أن التغي��رات يف 
وتي��رة الحي��اة االجتماعي��ة واليومية ت��زود الجناة 
المندفعي��ن بف��رص جريمة أكثر، وعام��ة فإن تغير 

النش��اط الرتي��ب لحي��اة الناس ي��ؤدي إل��ى زيادة 
األه��داف المناس��بة، وانخفاض تواجد الحراس��ة 

المناسبة )البداينة، 2010 :190(.
الرتي��ب يف  النش��اط  نظري��ة  توظي��ف  يمك��ن 
تفس��ير موض��وع الدراس��ة بالنظر إلى أن وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي ق��د أثرت على نح��و ما يف 
تعزي��ز جريمة االتجار باألش��خاص عرب أس��اليب 
متنوعة؛ فقد س��هلت وسائل التواصل االجتماعي 
تواص��ل المجرمي��ن م��ع الضحايا؛ فحي��ن يقضي 
األش��خاص وقت��ًا طوي��الً يف اس��تخدام وس��ائل 
التواصل االجتماعي ب��دون أن يكون لديهم وعي 
باألم��ور التي م��ن الممك��ن أن تعرضه��م ضحايا 
للمجرمين، وكذلك بعض األطفال الذين يقضون 
وقتًا طويالً بدون رقابة والديهم، فمن خالل ذلك 
تكون الفرص متوفرة لدى مجرمين تجارة البش��ر 

بأن يجد ضحايا لهم.
)ج(- الدراسات السابقة:

يعرض هذا المحور لمجموعة من الدراسات 
الس��ابقة المرتبطة بمش��كلة البحث الحالي والتي 
حاول��ت الدراس��ة اإلف��ادة منها. ويف ه��ذا اإلطار 
فق��د خلص��ت دراس��ة الش��بلي )2013( إل��ى أن 
جريمة االتجار باألشخاص جريمة متطورة وتدار 
يف أغل��ب األحيان بواس��طة جماع��ات منظمة تدر 
عليها أرباًحا طائلة حيث صنفت ثالث أكثر جريمة 
انتشاًرا بعد جريمتي المخدرات وهتريب السالح. 
وال توجد دولة بمن��أى عن هذه الجريمة والتي يف 
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أغلب األحي��ان ال تعرتف بالح��دود وتكون )عرب 
وطني��ة( بحيث ترتكب يف دولة م��ا وضحاياها من 
دولة أخرى لالس��تغالل هبم يف دولة ثالثة. وتظهر 
ه��ذه الجريم��ة بص��ور وأش��كال جديدة تنس��جم 
والطب��ي  واالقتص��ادي  التكنولوج��ي  والتط��ور 

ومثالها االستغالل الجنسي عرب اإلنرتنت. 
أن  ع��ن   )2014( النس��ور  دراس��ة  كش��فت 
االتج��ار باألش��خاص هو م��ن الجرائ��م المنظمة 
العاب��رة للحدود الوطنية وتحتل مرك��ًزا متقدًما يف 
تصني��ف عال��م الجريمة بع��د تج��ارة المخدرات 
وتجارة الس��الح؛ ل��ذا اتخذ القان��ون الدولي منها 
موقف ص��ارم، وطالب��ت الهيئ��ات الدولية الدول 
األط��راف بتضمينها يف التش��ريع الداخلي الوطني 
باعتبارها جريمة مس��تقلة بذاهتا. وحتى يتم تفعيل 
مكافح��ة هذه الجريمة يجب أن يقوم تعاون دولي 
بي��ن األجه��زة المختصة يف الدول على أن يش��مل 
هذا التعاون تقديم المساعدة القانونية المتبادلة يف 
التحقيق��ات واإلجراءات القضائية المختلفة، مثل 
تب��ادل المعلومات وش��هادة األش��خاص والخربة 

الفنية.
خلصت دراسة الربيعي )2015( إلى أن صور 
وأنم��اط االتج��ار باألش��خاص تختلف م��ن دولة 
إل��ى أخرى طبًق��ا لنظ��رة الدولة لمفه��وم االتجار 
باألش��خاص وم��دى احرتامها لحقوق اإلنس��ان، 
ووفًق��ا لعاداهت��ا وتقاليدها وثقافتها والتش��ريعات 
الجنائية النافذة فيها والنظام السياس��ي المتبع هبا. 

كما أن جريمة االتجار باألشخاص ينبغي أن تفهم 
على أهنا سلس��لة م��ن األفع��ال اإلجرامية، بحيث 
يش��كل كل م��ن تل��ك األفع��ال )التجني��د، النقل، 
التنقيل، اإليواء، االس��تقبال( جريمة مس��تقلة، إذا 
ما اق��رتن هذا الفعل بإس��اءة االس��تغالل أيا كانت 
الوسائل المس��تخدمة يف ارتكاهبا. كما أن االتجار 
باألش��خاص ينصب يف أغلب األحيان على فئتين 
رئيسيتين تأيت يف األهمية األولى فئة النساء والثانية 

فئة األطفال.
 )2016( مرع��ي  دراس��ة  تناول��ت  حي��ن  يف 
بالبش��ر  االتج��ار  جرائ��م  مكافح��ة  اس��رتاتيجية 
وتحلي��ل  وص��ف  لغ��رض  مق��ارن  منظ��ور  م��ن 
االس��رتاتيجيات الوطنية لمكافحة جريمة االتجار 
باألش��خاص يف جمهورية مصر والمملكة العربية 
الس��عودية. وق��د توصل��ت ه��ذه الدراس��ة إلى أن 
سياس��ة مكافحة االتجار باألشخاص يف المملكة 
يج��ب أن تنطل��ق من منظ��ور االع��رتاف بالواقع؛ 
األم��ر ال��ذي يوج��ب تضافر كاف��ة أجه��زة الدولة 
من أجل رس��م اس��رتاتيجية وطنية تتسم بالشفافية 
والمرونة لمكافحة مظاهر هذه الجريمة، الس��يما 
فيما يخص: مش��كالت العمال��ة األجنبية مع نظام 
الكفي��ل، والعن��ف تج��اه خ��دم المنازل، وتس��ول 

األطفال.
أم��ا دراس��ة المجال��ي )2016( فق��د هدف��ت 
إل��ى التع��رف على جريم��ة االتجار باألش��خاص 
من حيث مفهومها، وآثاره��ا واتجاهات العاملين 
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يف جامع��ة مؤت��ة نحوه��ا والتعرف عل��ى العوامل 
المساهمة يف انتش��ارها. ومن أجل تحقيق أهداف 
هذه الدراس��ة ت��م تطوير اس��تبانة لجم��ع البيانات 
ووزع��ت على عينة بلغت )212( موظًفا وموظفة 
م��ن جامع��ة مؤت��ة، وق��د توصل��ت الدراس��ة إلى 
مجموع��ة م��ن النتائ��ج من أهمه��ا: أن المتوس��ط 
الع��ام التجاهات موظفي جامعة مؤتة نحو جريمة 
االتجار باألشخاص وفًقا للعوامل: )االقتصادية، 
واالجتماعي��ة( جاء بمس��توى مرتف��ع، بينما دلت 
النتائ��ج أن��ه ال يوجد ف��روق ذات دالل��ة إحصائية 
عن��د مس��توى الدالل��ة )α≥0.05( التجاهاهت��م 
نح��و جريم��ة االتجار باألش��خاص وفًق��ا لجميع 
العوام��ل التي تع��زى إلى المتغي��رات الديمغرافية 
)الن��وع االجتماع��ي، والدخل الش��هري، والحالة 

االجتماعية(.
من ناحيتها س��عت دراسة عبد النور )2017( 
إلى التعرف على مفهوم االتجار باألشخاص وبيان 
أح��كام جرائم االتج��ار باألش��خاص يف المواثيق 
مالم��ح  وبي��ان  المقارن��ة  والتش��ريعات  الدولي��ة 
السياس��ة التجريمية والعقابية التي اتبعها المش��رع 
الجزائري يف قانون العقوبات، ومدى مالئمة هذه 
السياس��ة يف مكافح��ة ه��ذه النوعية م��ن الجرائم. 
وتوصل��ت ه��ذه الدراس��ة الى ع��دد م��ن النتائج، 
أهمه��ا أن مواجه��ة جرائ��م االتجار باألش��خاص 
عل��ى المس��توى الداخل��ي أمر مطل��وب لكنه غير 
كاف لمواجهة ه��ذه الجرائم ومما يزيد من فاعلية 

ه��ذه المواجهة هو التعاون بمختلف الصور للحد 
من هذه الظاه��رة، مثل التعاون الدولي واإلقليمي 

والعربي والتعاون بين المؤسسات.
أما دراس��ة رحم��ة )2017( والتي هدفت إلى 
إلقاء الضوء على دور التش��ريعات الوطنية الدولية 
يف مكافح��ة جرائ��م االتجار بالبش��ر، فق��د انتهت 
نتائجه��ا إل��ى أن الح��روب والنزاع��ات واألزم��ة 
االقتصادي��ة العالمي��ة والفس��اد وعدم االس��تقرار 
السياس��ي لبعض الدول وما خلفته هذه األس��باب 
من فقر وجهل، تعد الس��بب المباش��ر وراء جرائم 
االتجار بالبشر وعدم توفر إحصاءات دولية دقيقة 
حول حجم هذه الجرائم، إال أن التقارير والوقائع 
تش��ير الى عالمي��ة الظاه��رة واتس��اعها واالخفاق 

الدولي يف معالجتها.
بينما خلصت دراس��ة محم��د )2018( حول 
آلي��ات مكافحة االتجار بالبش��ر يف ض��وء القوانين 
الس��ودانية واالتفاقيات الدولية 2000م، إلى عدد 
م��ن النتائ��ج، أهمه��ا: أن قانون مكافح��ة االتجار 
باألش��خاص )2014م( ل��م ين��ص عل��ى إنش��اء 
صندوق لمس��اعدة ضحايا االتجار باألش��خاص 
للمجن��ي  المالي��ة  المس��اعدات  بتقدي��م  يق��وم 
عليه��م، كما ان اللجنة الوطني��ة لمكافحة االتجار 
باألش��خاص لم تس��تخدم س��لطاهتا لتفعي��ل كافة 
اختصاصاهت��ا ومهامه��ا المبنية يف الم��ادة )5( من 

قانون مكافحة االتجار باألشخاص )2014م(.
أم��ا دراس��ة العن��زي )2018( والت��ي تناولت 
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مكافح��ة االتج��ار بالبش��ر بي��ن القان��ون الدول��ي 
والتشريعات الوطنية لدولة الكويت، فقد توصلت 
إلى أنه ال يتم مكافحة هذه الجريمة بشكل صحيح 
بوجود التشريعات الدولية والوطنية وحدها فقط، 
بل يجب أن يوازيها وعي كاف لألفراد بسلوكياهتم 
وبمختل��ف مظاه��ر االتجار باألش��خاص خاصة 
الحديث منها والعمل على إعادة استثمار األموال 
المص��ادرة من عملي��ات االتجار باألش��خاص يف 

سبيل تطوير الجهود مكافحتها.
)2019م(  عس��يري  دراس��ة  خلص��ت  بينم��ا 
ح��ول المس��ؤولية الجنائي��ة ع��ن جريم��ة اإلتجار 
بالبشر عرب وسائل التواصل االجتماعي، إلى عدة 
نتائ��ج أبرزه��ا أنه ورغ��م حداثة وس��ائل التواصل 
االجتماعي إال أن المملكة العربية الس��عودية تعد 
من أكثر الدول استخدامًا لها، كما أظهرت النتائج 
أن االتجار بالبشر عرب وسائل التواصل االجتماعي 
يرتبط بكونه سلوك مس��تخدم يف تحقيق استخدام 
األش��خاص أو تنظي��م ايواءه أو الحاق��ه أو نقله أو 
تنقيله لغرض االس��تغالل الس��يء، ويف ضوء ذلك 
فق��د أوصت الدراس��ة بتفعي��ل العقوب��ات البديلة 
المحقق��ة ألغ��راض العقوبة، والتوس��ع يف مجال 
األبحاث والدراس��ات المختصة بجرائم االتجار 
بالبش��ر ع��رب التقني��ات الحديث��ة الس��يما وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي وتوضي��ح قدر جس��امتها، 
لكوهنا ضرورة ال يمكن االس��تغناء عنها، ومعرفة 

مكامن الخطر فيها.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يالحظ اتفاق جميع الدراس��ات الس��ابقة التي 
ت��م اس��تعراضها، عل��ى خط��ورة جريم��ة اإلتجار 
كاف��ة  عل��ى  المختلف��ة  وتداعياهت��ا  باألش��خاص 
األصع��دة. إال أن��ه ثم��ة جوان��ب أخ��رى لالتفاق 
واالخت��الف بي��ن الدراس��ة الراهن��ة والدراس��ات 

السابقة. 
ويف هذا اإلطار تتفق الدراسة الحالية مع دراسة 
عسيري )2019م( يف الرتكيز على جريمة االتجار 
باألش��خاص عرب وس��ائل التواص��ل االجتماعي، 
وإن كان��ت تلك األخي��رة هتتم بجانب المس��ئولية 
الجنائية، فإن الدراسة الراهنة هتتم أساسًا بالوعي 
المرتكب��ة  الجريم��ة  ه��ذه  بأس��اليب  المجتمع��ي 

اعتمادًا على مواقع التواصل االجتماعي.
بينم��ا اس��تفادت الدراس��ة الحالية من دراس��ة 
العن��زي )2018( يف التع��رف عل��ى التش��ريعات 
باألش��خاص  االتج��ار  لمكافح��ة  الدولي��ة 
والتش��ريعات العربي��ة لمكافح��ة ه��ذه الجريم��ة 
إلح��دى ال��دول الخليجي��ة وه��ي دول��ة الكويت 
 )2018( محم��د  دراس��ة  تتف��ق  كم��ا  كنم��وذج. 
م��ع الدراس��ة الحالي��ة يف تن��اول جريم��ة االتجار 
باألش��خاص وتعريفها واس��تعراض أهم صورها 
وأركاهن��ا والتطور التاريخي لها وأس��باهبا وآثارها 
والوقوف على موقف االتفاقيات الدولية ومعرفة 
اآلليات المتبعة لمكافحة هذه الجريمة، وتختلف 
عنها يف الحدود المكانية والزمانية والمنهج المتبع 
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حي��ث اس��تخدم الباحث يف هذه الدراس��ة المنهج 
التاريخ��ي والوصفي التحليلي المقارن، وتختلف 
يف أن الدراس��ة الحالية تناولت أهم التغيرات التي 
ط��رأت على جريم��ة االتجار باألش��خاص نتيجة 
للتط��ور التقني، واس��تفادت الدراس��ة الحالية من 
هذه الدراسة يف تمييز جريمة االتجار باألشخاص 

عن جريمة هتريب المهاجرين.
ويف الس��ياق ذاته تتفق دراس��ة رحمة )2017( 
م��ع الدراس��ة الحالي��ة يف تن��اول جريم��ة االتج��ار 
باألش��خاص وتعريفه��ا وبي��ان صوره��ا وأس��باهبا 
وآثارها وأركاهنا والتشريعات الدولية لمكافحة هذه 
الجريم��ة واآلليات المتبع��ة لمكافحتها، وتختلف 
عنه��ا يف الح��دود المكاني��ة والزماني��ة وتختلف يف 
أن الدراس��ة الحالي��ة تناول��ت أهم التغي��رات التي 
ط��رأت عل��ى جريمة االتج��ار باألش��خاص نتيجة 
للتط��ور التقن��ي. واس��تفادت الدراس��ة الحالية من 
هذه الدراسة يف معرفة الخصائص التي تميزها عن 
الجرائم المش��اهبة لها. بينما تتفق دراسة عبد النور 
)2017( مع الدراس��ة الحالية يف التعريف بجريمة 
االتجار باألشخاص وجوانبها القانونية، وتختلف 
المكاني��ة  الح��دود  المتب��ع ويف  المنه��ج  عنه��ا يف 
والزمانية وتختلف يف أن الدراس��ة الحالية تناولت 
أه��م التغي��رات التي ط��رأت على جريم��ة االتجار 

باألشخاص نتيجة للتطور التقني.
م��ع   )2016( المجال��ي  دراس��ة  تتف��ق  كم��ا 
الدراس��ة الحالية يف التعرف عل��ى جريمة االتجار 

باألش��خاص من حيث مفهومها وآثارها وتختلف 
معها يف الحدود الزمانية والمكانية، وقد استفادت 
الدراس��ة الحالية من هذه الدراسة يف التعرف على 
بعض النظريات المهمة التي تفسر جريمة االتجار 
باألش��خاص. وتتف��ق كذلك الدراس��ة الحالية مع 
دراسة مرعي )2016( يف خطورة جريمة االتجار 
باألشخاص وتطورها يف ظل التطور التكنولوجي 
م��ع العولم��ة فتط��ورت أنم��اط وأس��اليب ه��ذه 
الجريم��ة، واس��تفادت الدراس��ة الحالي��ة من هذه 
الدراس��ة فيم��ا يخ��ص االس��رتاتيجيات الوطني��ة 
لمكافحة جريمة االتجار باألشخاص يف المملكة 
العربي��ة الس��عودية والتع��رف عل��ى أش��كال هذه 

الجريمة المنتشرة يف المملكة.
بينما تتفق الدراس��ة الحالية مع دراسة الربيعي 
)2015( يف خطورة جريمة االتجار باألش��خاص 
وانتشارها يف المجتمعات ولكنها تختلف معها يف 
الحدود الزمانية والمكانية والمنهج المستخدم يف 
البحث، حيث اس��تخدام الباحث يف هذه الدراسة 
ع��دة مناه��ج منه��ا المنه��ج التحليل��ي م��ن خالل 
تحليل نصوص االتفاقيات الدولية والتش��ريعات 
الوطنية ذات الصلة، وأيًضا المنهج المقارن حيث 
تم إجراء مقارنة بين عدد من التش��ريعات الوطنية 
واالتفاقي��ات الدولي��ة وكذل��ك أج��رى الباح��ث 
مقارنة بين بعض التش��ريعات الوطنية نفسها لبيان 
مزاي��ا وعيوب هذه التش��ريعات، وأخي��ًرا المنهج 
التطبيق��ي عن طريق ذكر عدد م��ن األمثلة الواقعية 
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والقرارات القضائية للمحاكم الدولية والوطنية.
وأفادت الدراس��ة الحالية من دراس��ة النس��ور 
االتج��ار  جريم��ة  مفه��وم  معرف��ة  يف   )2014(
باألش��خاص العابرة للح��دود الوطني��ة والتعرف 
على أسباهبا ودوافعها وأشكالها وأهم التشريعات 
الت��ي وضع��ت لمكافح��ة  واالتفاقي��ات الدولي��ة 
ه��ذه الجريمة. كما تم اإلفادة من دراس��ة الش��بلي 
)2013( يف تميي��ز جريم��ة االتجار باألش��خاص 

عن جريمة هتريب المهاجرين.
وإجم��ااًل فق��د أف��ادت الدراس��ة الحالي��ة من 
الدراسات الس��ابقة يف اإلحاطة بمحاور المشكلة 
البحثي��ة المح��ددة، وكذل��ك يف صياغ��ة اإلط��ار 
النظ��ري والمنهج��ي للدراس��ة، وكذلك بن��اء أداة 

جمع البيانات.
سابعًا: اإلجراءات المنهجية للدراسة

نوع الدراسة:  -1
الدراس��ات  ضم��ن  الدراس��ة  ه��ذه  تن��درج 
الوصفية التي تركز على فهم وتفسير الوضع القائم 
فيم��ا يتعل��ق بالوعي بأش��كال وأس��اليب االتجار 
باألش��خاص عرب وس��ائل التواص��ل االجتماعي، 
وم��ن ث��م تعمل عل��ى وصفه��ا كما ه��ي موجودة 
يف الواق��ع م��ن خ��الل تحدي��د ظروفه��ا وأبعادها 
وتوصي��ف العالق��ات بينه��ا هب��دف االنته��اء إلى 
وصف علمي دقيق متكامل للظاهرة، أو المشكلة 
باالعتم��اد عل��ى الحقائ��ق المرتبطة هب��ا )عبيدات 

وآخرون، 2011: 176(.

منهج الدراسة:  -2
يع��رف المنه��ج بأن��ه »مجموعة م��ن القواعد 
العام��ة والثابت��ة نس��بًيا، والت��ي تس��تهدف توجي��ه 
الباحث العلمي يف معالجة المشاكل التي يواجهها 
يف بحثه مس��تهدًفا بذلك الكشف عن حقائق تتسم 
بالص��دق والدقة، والمنه��ج هو الطري��ق المؤدي 
للكش��ف عن الحقيقة يف العلوم المختلفة؛ وذلك 
ع��ن طريق جملة م��ن القواعد العامة التي تس��يطر 
على س��ير العقل، وتح��دد عملياته حتى يصل إلى 

نتيجة مقبولة« )محمود، 2014: 155(. 
تعتم��د هذه الدراس��ة يف منهجيته��ا ومن أجل 
تحقي��ق أهدافه��ا المتعلق��ة بالتعرف عل��ى الوعي 
المجتمعي بأشكال وأساليب االتجار باألشخاص 
ع��رب وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي، عل��ى منهج 
المس��ح االجتماع��ي بالعين��ة بوصفه أح��د مناهج 
البحث الرئيسة التي تستخدم يف البحوث الوصفية 
بقص��د اإللم��ام بالظواه��ر االجتماعي��ة من خالل 

جمع بيانات مقننة عنها )الخطيب، 2016(.
مجتمع الدراسة:  -3

ُيع��رف مجتم��ع البح��ث بأن��ه اإلط��ار ال��ذي 
يتضم��ن جميع المفردات أو العناصر المس��تهدفة 
بالبح��ث وذات صلة بموضوع الدراس��ة )نوري، 
2017(. ومجتم��ع هذه الدراس��ة يتمث��ل يف أفراد 
المجتمع الس��عودي بمعنى أن الدراس��ة تستهدف 
جميع األش��خاص الس��عوديين »المواطنين« أثناء 
فرتة تنفيذ الدراسة للتعرف على وعيهم المجتمعي 
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فيما يتعلق بجريمة االتجار باألشخاص عرب مواقع 
التواصل االجتماعي.

عينة الدراسة وطريقة اختيارها:  -4
يعترب اختيار العين��ة من أهم مراحل وخطوات 
البح��ث العلم��ي، وتع��رف العين��ة بأهنا ج��زء من 
مجتمع البحث األصلي يختارها الباحث بأساليب 
مختلفة وتضم عددًا من األش��خاص من المجتمع 
األصلي )عبيدات وآخ��رون، 2011: 95-94(. 
وقد تم اس��تخدام العين��ة الميس��رة يف تحديد عينة 
الدراس��ة الحالي��ة؛ وهي أح��د أن��واع العينات غير 
االحتمالية التي تس��تخدم يف البحوث االجتماعية 

)الخطيب،2016 :292(.
أما عن أسلوب سحب العينة؛ فنظرًا للظروف 
الت��ي تزامنت وتطبيق الدراس��ة والمتعلقة بجائحة 
كورون��ا واإلج��راءات االحرتازي��ة الت��ي فرضتها 
والت��ي أدت لالعتم��اد بش��كل أك��رب عل��ى مواقع 
التواص��ل االجتماعي يف كاف��ة مناحي الحياة، فقد 
تم نش��ر اس��تبانة ه��ذه الدراس��ة من خ��الل تطبيق 
الواتساب وتطبيق تويرت. وقد بلغ عدد االستبانات 
النهائي��ة الصالح��ة للتحلي��ل اإلحصائ��ي )400( 

استبانة.
أدوات جمع البيانات:  -5

كأداة  االس��تبيان  عل��ى  الدراس��ة  اعتم��دت 
لجم��ع البيانات؛ حيث يعد االس��تبيان أداة مالئمة 
للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة 
بواق��ع معي��ن، ويقدم االس��تبيان على ش��كل عدد 

من األس��ئلة يطلب اإلجابة عنه��ا من قبل عدد من 
األشخاص المعنيين بموضوع االستبيان )عبيدات 

وآخرون، 2011: 104(. 
وت��م تصميم االس��تبانة بحيث اش��تملت على 
ثالثة محاور تن��اول األول البيانات األولية ألفراد 
العينة، بينما تضمن المحور الثاين البيانات المتعلقة 
بالعمال��ة، يف حين ركز المح��ور الثالث على وعي 
أف��راد العين��ة بأس��اليب االتجار باألش��خاص عرب 
وسائل التواصل االجتماعي المتمثلة يف: االتجار 
بالعمال��ة والتس��ول وكذل��ك االتج��ار باألطف��ال 

والنساء عرب وسائل التواصل االجتماعي.
صدق أداة الدراسة وثباتها:  -6

يقص��د بص��دق األداة أن تقي��س م��ا وضع��ت 
لقياس��ه، والمقص��ود هن��ا ه��و تأك��د الباح��ث أن 
األداة الت��ي ينوي اس��تخدامها يف بحثه تعد مالئمة 
ألغراض الدراسة، وأن المصطلحات المستخدمة 
تؤدي إلى نفس المعنى يف كل مرة ترد يف ثنايا األداة 

)المحمودي، 2019: 134(.
وق��د تم يف ه��ذه الدراس��ة التحق��ق من صدق 
محت��وى أداة جم��ع البيانات من خ��الل صياغتها 
بما يتفق مع موضوع الدراسة وأهدافها والمجتمع 
الذي س��يتم جم��ع البيانات منه، ث��م عرضها على 
مجموع��ة م��ن المحكمي��ن المعنيي��ن بموض��وع 
االجتماعي��ة  أبع��اده  يف  باألش��خاص  اإلتج��ار 
والقانوني��ة للتع��رف على مالحظاهت��م وآرائهم يف 
م��دى ارتب��اط األس��ئلة وفق��رات األداة بموضوع 
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الدراس��ة وأهدافها، وتلى ذلك عم��ل التعديالت 
التي أش��ار هبا المحكمون بالح��ذف أو باإلضافة، 
وم��ن ث��م أصبحت االس��تبانة صالح��ة يف صورهتا 

النهائية للتطبيق الميداين.
مجاالت الدراسة:  -7

المجال الم��كاين: المملكة العربية الس��عودية  أ. 
بمختلف مناطقه الجغرافية.

المجال البش��ري: ش��ملت هذه الدراس��ة عينة  ب. 
من أفراد المجتمع الس��عودي بل��غ مجموعها 

)400( مفردة.
بيان��ات  جم��ع  اس��تغرق  الزم��اين:  المج��ال  ت. 
الدراس��ة حوالي شهر ابتداًء من 26 فرباير من 
عام 2021م، وحتى 7 مارس من نفس العام.

المس��تخدمة  اإلحصائي��ة  األس��اليب   -8
لمعالجة بيانات الدراسة:

تم تحليل بيانات الدراس��ة باستخدام الربنامج 
اإلحصائي SPSS، فبعد جمع البيانات إلكرتونًيا تم 
تفريغه��ا بعد ترقيمها وترميزه��ا ومن ثم تم معالجة 
البيانات باس��تخدام عدد من األس��اليب اإلحصائية 
وتمثل��ت  النهائي��ة،  نتائ��ج  واس��تخراج  المناس��بة 
التك��رارات  م��ن:  كل  يف  المس��تخدمة  األس��اليب 
والنسب المئوية لوصف العينة وإجابة التساؤالت، 
جنبًا إلى جنب مع اإلحصاءات الوصفية البس��يطة 
ومقاييس النزعة المركزية، ومقاييس التش��تت التي 

تم حساهبا لمتغيرات الدراسة.
ثامنًا: عرض نتائج الدراسة واإلجابة على تساؤالتها:

)أ(- الخصائص األولية لعينة الدراسة:
جدول رقم )1( توزيع مفردات العينة حسب العمر

أقل قيمة أعلى قيمة % ك العمر م

16 62

7.75 31 أقل من 20 عامًا 1
40.5 162 من 20 عامًا إلى أقل من 30 عامًا 2
25.5 102 من 30 عامًا الى أقل من 40 عامًا 3

17 68 من 40 عامًا إلى أقل من 50 عامًا 4
6.75 27 من 50 عامًا إلى أقل من 60 عامًا 5
1.5 6 60 عامًا فأكثر 6

1 4 لم يستجيبوا 7
100 400 المجموع

31.5 المتوسط الحسابي
10.88 االنحراف المعياري
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نجد يف الجدول رق��م )1( المتعلق بمتغير عمر 
مفردة الدراس��ة، أن أعلى نس��بة من مف��ردات العينة 
م��ن المجموعة العمري��ة التي ت��رتاوح أعمارهم ما 
بي��ن 20 إلى 30 عامًا ه��ي 40.5% بينما مجموعة 
مف��ردات العين��ة لم��ن أعماره��م م��ن 30 إل��ى 40 
عام��ًا هي 25.5%، وت��أيت المجموعة التي ترتاوح 
أعمارهم من 40 إلى 50 عامًا بنس��بة 17%، أما من 
هم دون العش��رين عامًا فكانت نس��بتهم %7.75، 
وم��ن ترتاوح أعمارهم بين 50 إلى 60 عاما فكانت 
نس��بتهم 6.75%، وبلغ��ت نس��بة الذي��ن أعمارهم 
فوق 60 عامًا 1.5%، وقد بلغ متوسط هذا المتغير 

31 عامًا، بانحراف معياري قدره 11 عام تقريبًا.
جدول رقم )2( توزيع مفردات العينة حس��ب 

النوع

%كالنوعم

13233ذكر1
26867أنثى2

400100المجموع

يتضح م��ن الجدول رق��م )2( توزيع مفردات 
العينة حسب النوع حيث شكل الذكور نسبة %33 
م��ن أف��راد العينة بينم��ا ش��كلت اإلناث ما نس��بته 
67% من أف��راد العين��ة. ويعكس ذل��ك التجاوب 
األكرب من جانب اإلناث على استبانة الدراسة كما 
يعكس��ه التفاوت يف نس��بة تمثيل كال الجنس��ين يف 

عينة الدراسة.

جدول رقم )3( توزيع مفردات العينة حس��ب 
الحالة االجتماعية

الحالة م
%كاالجتماعية

133.25مطلق1
71.75أرمل2
18045أعزب3
20050متزوج4

400100المجموع

تش��ير نتائ��ج الج��دول رق��م )3( إل��ى توزي��ع 
مفردات العينة حسب الحالة االجتماعية، ويتضح 
منه أن 50% من مفردات عينة الدراسة متزوجون، 
كما بلغت نس��بة الع��زاب 45% من حج��م العينة، 
ذل��ك  يل��ي   ،%3.25 المطلقي��ن  نس��بة  وبلغ��ت 

األرامل بنسبة %1.75.
جدول رقم )4( توزيع مفردات العينة حس��ب 

وجود األطفال

هل لديك م
%كأطفال

18847نعم1
21253ال2

400100المجموع

يتضح م��ن الجدول رق��م )4( توزيع مفردات 
العين��ة حس��ب وجود األطف��ال، حي��ث يتضح أن 
هناك م��ا نس��بته 53% من مف��ردات العين��ة لديهم 
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أطفال، بينما ما نسبته 47% ال يوجد لديهم أطفال 
وه��ذا يرج��ع الن غالبية العينة م��ن المتزوجين أو 

من سبق لهم الزواج يف جدول رقم 3.
جدول رقم )5( توزيع مفردات العينة حس��ب 

عدد األطفال

أعلى %كعدد األطفالم
قيمة

أقل 
قيمة

287طفل1

101
4110.3طفالن2
399.8ثالثة أطفال3
276.8أربعة أطفال4
225.5خمسة أطفال5
92.3ستة أطفال6

101
164سبعة أطفال7
41ثمانية أطفال8
10.3عشرة أطفال9

21353.2اليوجد10
يتضح م��ن الجدول رق��م )5( توزيع مفردات 
العينة حس��ب عدد األطفال، حيث يتضح أن هناك 
ما نس��بته 10.3% من أف��راد العينة لديهم طفالن، 
و9.8% م��ن أفراد العينة لديه��م ثالثة أطفال، وما 
نسبته 7% يمتلكون طفل واحد فقط، بينما %6.8 
يمتلكون أربعة أطفال، وما نسبته 5.5% من أفراد 
العينة يمتلكون خمسة أطفال، ومن يمتلكون سبعة 
أطفال من أفراد العينة يشكلون ما نسبته 4%، ومن 

يمتلك س��تة أطفال م��ن مفردات العينة يش��كلون 
ما نس��بته 2.3%، ويش��كل 1% من مفردات العينة 
الذين يمتلكون ثمانية أطفال، وأخيًرا 0.3% لمن 
يمتلك 10 أطفال م��ن مفردات العينة، وكذلك ما 

نسبته %53.2.
جدول رقم )6( توزيع مفردات العينة حس��ب 

المؤهل العلمي

%كالمؤهل العلميم

51.2ابتدائي1
102.5متوسط2
7418.5ثانوي3
102.5دبلوم4
22355.8جامعي5
7819.5دراسات عليا6

400100المجموع

يتضح م��ن الجدول رق��م )6( توزيع مفردات 
العين��ة حس��ب المؤهل العلم��ي وي��أيت يف المرتبة 
األولى من حصل��وا على التعليم الجامعي بنس��بة 
55.8% يليه��م م��ن حصلوا على التعلي��م العالي 
بنس��بة 19.5% وم��ن ث��م التعلي��م الثانوي بنس��بة 
18.5% يليهم الحاصل��ون على الدبلوم وكذلك 
التعليم المتوس��ط بنف��س النس��بة 2.5% لكل فئة 
منهم��ا، وأخي��ًرا التعلي��م االبتدائي بنس��بة %1.2 
ويرج��ع ذل��ك الى وع��ي أف��راد المجتم��ع بأهمية 
التعليم وح��رص الحكوم��ة والسياس��ات القائمة 
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بإلزامي��ة التعليم والح��ث عليه مم��ا انعكس على 
مستوى التعليم العالي ألفراد العينة.

جدول رقم )7( توزيع مفردات العينة حس��ب 
حالة العمل

%كالمؤهل العلميم

موظف يف قطاع 1
7218التعليم

موظف يف القطاع 2
153.8الصحي

موظف يف القطاع 3
4210.4الخاص

موظف يف القطاع 4
225.5العسكري

5
موظف حكومي 

يف القطاعات 
األخرى

225.5

102.5أعمال حرة6
10325.8ال أعمل7
11428.5طالب8

400100المجموع

نس��تخلص من الجدول رق��م )7( أن أكثر من 
نص��ف أف��راد العينة ال يعمل��ون بنس��بة %52.2، 
يليهم ما نس��بته 47.8% من أف��راد العينة يزاولون 
العم��ل يف وظائف مختلفة والتي س��يتم توضيحها 

يف الجدول التالي.
وتختل��ف ه��ذه الدراس��ة مع إحصائية س��وق 
العمل للربع الثالث من عام 2020م الصادرة عن 

الهيئ��ة العامة لإلحصاء حيث بلغت نس��بة العطالة 
14.9% من س��كان السعودية، ويشكل الذكور ما 
نسبته 36.5% عاطل من الجنسية السعودية وتبلغ 
نس��بة اإلن��اث العاطالت من الجنس��ية الس��عودية 
نس��بة 63.5%، ويرجع سبب هذا االختالف نظًرا 
لتوزي��ع مفردات العينة فالغال��ب كوهنم من الطلبة 

الذين ال يعملون بعد.
جدول رقم )8( توزيع مفردات العينة حس��ب 

نوع العمل

% ك نوع العمل م

18 72 موظف يف قطاع التعليم 1

3.8 15 موظف يف القطاع 
الصحي 2

10.4 24 موظف يف القطاع 
الخاص 3

5.5 22 موظف يف القطاع 
العسكري 4

5.5 22 موظف حكومي يف 
القطاعات األخرى 5

2.5 10 أعمال حرة 6
25.8 103 ال أعمل 7
28.5 114 طالب 8
100 400     المجموع

نس��تخلص م��ن الجدول رق��م )8( ال��ذي يوضح 
توزي��ع مف��ردات العين��ة حس��ب ن��وع العم��ل، أن 
28.5% من العينة هم من الطالب ثم يليهم نس��بة 
25.8% م��ن أفراد العينة ال يعمل��ون، كما ويتخذ 
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العامل��ون يف القط��اع التعليم��ي نس��بة 18% م��ن 
أفراد العينة ويليهم موظفي القطاع الخاص بنس��بة 
10.4%، كم��ا ويتخذ موظفي القطاع العس��كري 
والموظفين يف القطاعات األخرى نس��بة متس��اوية 
تبل��غ 5.5% م��ن أفراد العينة، أم��ا موظفي القطاع 
الصح��ي يمثلون 3.8% من أف��راد العينة، ويليهم 

أخيًرا من يزاولون األعمال الحرة بنسبة %2.5.
نس��تخلص م��ن الج��دول رق��م )9( أن %25 
م��ن أف��راد العين��ة يبلغ دخله��م الش��هري أكثر من 
10000ريال س��عودي، ونج��د أن 20.75% من 
أفراد عينة الدراس��ة ال يوجد لديهم دخل ش��هري 

ثاب��ت، ويظه��ر لن��ا أن 24.5% م��ن أف��راد عين��ة 
الدراسة يبلغ دخلهم الشهري أقل من 2000ريال 
س��عودي ش��هريًا، يل��ي ذل��ك م��ن يق��ع مس��توى 
دخله��م الش��هري يف فئة م��ن 8001 إل��ى أقل من 
10000ريال سعودي شهريًا بنسبة 9%، وقد بلغ 
متوسط الدخل الشهري ألفراد العينة 6611ريال 
تقريب��ًا، بانح��راف معياري مق��داره 25515ريال 
تقريب��ا، وه��ذا ما يش��ير الى وج��ود تباي��ن كبير يف 
الدخل الش��هري ألف��راد العينة، وقد يرجع س��بب 
ذلك الختالف األعم��ار والمؤهالت العلمية بين 
أفراد عينة الدراس��ة، وكانت أق��ل قيمة 300 ريال 

جدول رقم )9( توزيع مفردات العينة حسب مقدار الدخل

أعلى قيمة أقل قيمة % ك مقدار الدخل م

300 ريال 50000ريال

24.5 98 أقل من 2000 ريال شهريًا 1
8 32 من 2000 ريال إلى أقل من 4000 ريال شهريًا 2

5،25 21 من 4001 ريال إلى أقل من 6000 ريال شهريًا 3
6 24 من 6001 ريال إلى أقل من 8000 ريال شهريًا 4
9 36 من 8001 ريال إلى أقل من 10000 ريال شهريًا 5

25 100 أكثر من 10000 ريال شهريًا 6
20.75 83 ال يوجد دخل شهري ثابت 7

1.5 6 لم يستجيبوا 8
100 400 المجموع

6611.37 المتوسط الحسابي
25514.68 االنحراف المعياري
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ش��هريًا، أم��ا أعل��ى قيم��ة فبلغ��ت 50000ري��ال 
ش��هريًا ويمكن تفس��ير هذا التفاوت والتوزيع من 

خالل جدول التعليم وجدول العمل.
جدول رقم )10( توزيع مفردات العينة حسب 

مكان النشأة

%كمكان النشأةم

28571.3منطقة الرياض1
369منطقة مكة المكرمة2
92.3منطقة المدينة المنورة3
297.2المنطقة الشرقية4
174.2منطقة الحدود الشمالية5
41خارج السعودية6
205غير ذلك7

400100المجموع
نس��تخلص م��ن الجدول رق��م )10( توزي��ع أفراد 
العينة حس��ب مكان النش��أة حيث ت��أيت منطقة الرياض 
بالمرتب��ة األول��ى بنس��بة 71.3% وت��أيت منطق��ة مك��ة 
المكرم��ة بالمرتب��ة الثاني��ة بنس��بة 9% يليه��ا المنطق��ة 
الش��رقية بنس��بة 7.2% بعدها ت��أيت المنطق��ة الجنوبية 
والت��ي لم تذك��ر يف االس��تبانة بنس��بة 5% يليه��ا منطقة 
الحدود الشمالية بنسبة 4.2%، ومن ثم منطقة المدينة 
المنورة بنس��بة 2.3%، وأخيًرا من نشأ من أفراد العينة 

خارج المملكة العربية السعودية بنسبة %1.

جدول رقم )11( توزيع مفردات العينة حسب 
طبيعة منطقة السكن الحالي

%كطبيعة المنطقةم
35989.8مدينة1
379.2قرية2
20.5هجر3
20.5بادية4

400100المجموع

يتض��ح لن��ا م��ن خ��الل الج��دول رق��م )11( 
والذي يتعلق بطبيعة منطقة الس��كن، أن أكرب نسبة 
م��ن أف��راد العينة تقي��م يف المدن بنس��بة %89.8، 
يليهم م��ن يقيم��ون يف القرى بنس��بة 9.2%، وأما 
بالنس��بة للهجر والبادية فتتش��اركان بنسبة %0.5 

من مفردات العينة.
جدول رقم )12( توزيع مفردات العينة حسب 

منطقة السكن

%كمنطقة السكنم

29974.75منطقة الرياض1
369منطقة مكة المكرمة2
92.25منطقة المدينة المنورة3
338.25المنطقة الشرقية4
143.5منطقة الحدود الشمالية5
20.5خارج السعودية6
71.75المنطقة الجنوبية7
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400100المجموع
نالح��ظ من الج��دول الس��ابق رق��م )12( أن 
معظ��م أف��راد العين��ة يس��كنون يف منطق��ة الرياض 
حيث مثل��وا 74.75% م��ن أفراد عينة الدراس��ة، 
يلي ذلك س��كان منطقة مك��ة المكرمة حيث مثلو 
36% من أقراد العينة، أما س��كان المنطقة الشرقية 

فقد شكلوا نحو 33% من أفراد عينة الدراسة.
جدول رقم )13( توزيع مفردات العينة حسب 

نوع المسكن

%كنوع المسكنم
19248فيال1
11729.2شقة2
8621.5دور يف فيال3
51.3غير ذلك4

400100المجموع
تش��ير النتائج يف الجدول رق��م )13( إلى توزيع 
أف��راد العينة حس��ب نوع المس��كن، حي��ث يأيت من 
يمتلك فيال يف المرتبة األولى بنسبة 48%، بينما تأيت 
الش��قق يف المرتبة الثانية لنوع المسكن ألفراد العينة 
بنس��بة 29.2%، يليها دور يف فيال بنس��بة %21.5، 
يف حين تت��وزع النس��بة األخيرة بواق��ع 1.3% لمن 

يسكنون من مفردات العينة يف البيوت الشعبية.
جدول رقم )14( توزيع مفردات العينة حسب 

حيازة المسكن

%كحيازة المسكنم
25363.2ملك1
13333.3إيجار2
41موفر من جهة العمل3
71.8موفر من جهة خيرية4
30.3غير ذلك5

400100المجموع
نس��تخلص من الج��دول رقم )14( أن نس��بة 
63.2% م��ن أف��راد العين��ة يمتلكون الس��كن، أما 
م��ا نس��بته 33.2% مس��تأجرين، وتوف��ر الجهات 
الخيرية الس��كن لنس��بة 1.8% من مفردات العينة 
بينم��ا يوف��ر ن��وع العمل نس��بة 1% لبقي��ة مفردات 
العين��ة، بينم��ا أوضحت نس��بة ضئيل��ة للغاية تبلغ 

0.8% تمتلك السكن عرب القروض العقارية.
جدول رقم )15( توزيع مفردات العينة حسب 

مهنة الوالدين

األم األب المهنة م
% ك % ك

20.2 81 58.8 235
موظف/ة 
يف القطاع 
الحكومي

1

5.8 23 13 52 موظف/ة يف 
القطاع الخاص 2

1.8 7 11.4 46 عمل حر 3

72.2 289 16.8 67 ال يعمل/تعمل 4

100 400 100 400 المجموع
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يتضح لنا من الجدول رقم )15( توزيع المفردات 
حس��ب نوع عم��ل الوالدين، حيث تبلغ نس��بة من 
يعملون يف القطاع الحكومي 58.8% من الذكور 
و20.2% م��ن اإلن��اث، يليه��م موظف��ي القط��اع 
الخ��اص بنس��بة 13% للذك��ور و5.8% لإلناث، 
أما بالنس��بة لمن يمارس العمل الحر فتبلغ النس��بة 
11.4% من الذك��ور و1.8% لإلناث، بينما تبلغ 
نس��بة من ال يم��ارس العمل 16.8% م��ن الذكور 

و72.2ه% لإلناث.
 )ب(- خصائص العمالة الوافدة

جدول رقم )16( توزيع مفردات العينة حسب 
وجود العمالة

% ك وجود العمالة م
49.5 198 نعم 1
50.5 202 ال 2
100 400 المجموع

يتضح من الجدول رقم )16( توزيع مفردات 
العينة حس��ب وجود العمالة حيث أجاب ما نسبته 
50.5% بعدم وج��ود العمالة لديهم، بينما أجاب 

نح��و 49.5% باإليج��اب ح��ول وج��ود العمال��ة 
لديه��م. ما يش��ير إل��ى أن عين��ة الدراس��ة توزعت 
بالتس��اوي تقريب��ًا بين م��ن لديهم عمال��ة ومن ال 

يوجد لديهم عمالة.
جدول رقم )17( توزيع مفردات العينة حسب 

نوع العمالة

المجموع ال نعم نوع 
العمالة م

% ك % ك % ك

100 400 98 392 2 8 مربية 
أطفال 1

100 400 77 308 23 92 سائق 2

100 400 56.5 226 43.5 174 خادمة 
منزلية 3

100 400 96.8 387 3.3 13 مزارع 4

100 400 96.5 386 3.5 14 راعي 
مواشي 5

يتض��ح لن��ا يف الج��دول الس��ابق رق��م )17( أن 
43.5% م��ن أفراد العينة لديهم خادمة منزلية، و%23 
من أفراد العينة لديهم س��ائق، و3.5% من أفراد العينة 
لديهم راعي مواش��ي، بينم��ا 3.3% لديهم مزارع، يف 

حين أوضح نحو 2% أن لديهم مربية أطفال.

جدول رقم )18( توزيع مفردات العينة حسب جنسيات العمالة

المجموع ال نعم جنسيات العمالة م
% ك ك % ك

100 400 79.5 318 20.5 82 الهند 1
100 400 96 384 4 16 سيرالنكا 2
100 400 97.2 389 2.8 11 نيجيريا 3
100 400 78.8 315 21.2 85 الفلبين 4
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يتضح من الجدول رقم )18( توزيع مفردات 
العينة حس��ب جنس��يات العمالة لديهم مع األخذ 
باالعتب��ار أنه بإم��كان أفراد العينة اختي��ار أكثر من 
جنس��ية، فم��ن ال يملكون عمال��ة يأت��ون بالمرتبة 
األولى بنس��بة 46.3% إيجاًبا، وتأيت دولة الفلبين 
كأكثر نسبة عمالة لدى أفراد العينة بنسبة %21.3 
إيجاًب��ا، يليها دول��ة الهند بنس��بة 20.5% إيجاًبا، 
يليها دول��ة بنجالدي��ش بنس��بة 8.5%، يليها عدة 
دول ق��د أش��ار إليه��ا أف��راد العينة والتي ل��م تذكر 
يف االس��تبانة مث��ل دولة مص��ر والمغ��رب وأثيوبيا 
والس��ودان وأوغن��دا والصوم��ال والنيب��ال ومالي 
وسوريا بنسبة 7.8% إيجاًبا، يليها دولة كينيا بنسبة 
5.8% إيجاًب��ا، ثم دولة اندونيس��يا بنس��بة %5.3 
إيجاًبا، يليها دولة س��يرالنكا بنسبة 4% إيجاًبا، ثم 
دول��ة نيجيريا بنس��بة 2.8% إيجاًب��ا، وأخيًرا دولة 

باكستان بنسبة 2.5% إيجاًبا.

جدول رقم )19( توزيع مفردات العينة حسب 
طرق استقدام العمالة

% ك طرق استقدام العمالة م

71.8 287 عرب مكاتب االستقدام 1

4.2 17 إلكرتونًيا عرب مواقع 
التواصل االجتماعي 2

16.2 65 االستقدام عرب وسيط 3
7.8 31 أخرى تذكر... 4
100 400 المجموع

 يتض��ح لنا م��ن الج��دول رق��م )19( طرق 
األول��ى  المرتب��ة  يف  وي��أيت  العمال��ة  اس��تقدام 
بنس��بة  االس��تقدام  مكات��ب  ع��رب  اس��تقدامهم 
بنس��بة  ث��م االس��تقدام ع��رب وس��يط   ،%71.8
16.2%، وم��ن ث��م طرق أخ��رى ذكره��ا أفراد 
العين��ة بنس��بة 7.8%، وأخي��ًرا االس��تقدام عرب 

مواقع التواصل االجتماعي بنسبة %4.2.

المجموع ال نعم جنسيات العمالة م
% ك ك % ك

100 400 91.5 366 8.5 34 بنجالديش 5
100 400 94.2 377 5.8 23 كينيا 6
100 400 97.5 390 2.5 10 باكستان 7
100 400 94.8 379 5.2 21 اندونيسيا 8
100 400 53.8 215 46.2 185 ال ينطبق 9
100 400 92.2 369 7.8 31 غير ذلك 10
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)ج(- اإلجابة على تساؤالت الدراسة:
إجابة التساؤل األول: »ما واقع وعي المجتمع 

جدول رقم )20( توزيع مفردات العينة حس��ب مؤش��رات وعي المجتمع الس��عودي باالتجار بالعمالة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي السعودي باالتجار بالعمالة عبر مواقع التواصل االجتماعي؟

الرتبة ال نعم العبارة م
% ك % ك

5 82.25 329 17.75 71
يحق لي وضع إعالن على شبكة اإلنرتنت أوضح 
فيه أن لدي عاملة منزلية تعمل بالس��اعة، من أجل 

أن أحقق مكاسب مالية.
1

8 69.5 278 30.5 122 إعطاء العمالة إجازة أسبوعية يفسد طريقتها يف العمل. 2

6 71.5 286 28.5 114
يف حال حدث خالف بين��ي وبين العمالة المنزلية 
يمكنني عرضه��ا للتنازل يف مواقع البيع والش��راء 

على شبكة اإلنرتنت.
3

3 88.25 353 11.75 47 يف حال قمت بالتصوي��ر وظهر العامل المنزلي يف 
الصورة أقوم بنشر الصورة دون أخذ أذن منهم 4

7 30 120 70 280 العمال��ة المنزلي��ة عن��دي لديه��ا س��اعات عم��ل 
محددة. 5

2 91.75 367 8.25 33 احتف��ظ بأج��ور العمال��ة المنزلي��ة حت��ى ال تق��وم 
بالهرب. 6

10 42 168 58 232 احتفظ بجواز س��فر العمالة المنزلية حتى ال تقوم 
بالهرب. 7

4 13 52 87 348 يح��ق للعمال��ة المنزلي��ة الحص��ول عل��ى إج��ازة 
مرضية مدفوعة األجر. 8

9 49.5 198 50.5 202 خ��روج العام��ل المنزلي لوحده يفس��د طريقته يف 
العمل 9

1 6 24 94 376 يف ح��ال إصاب��ة العمال��ة المنزلية بم��رض أتكفل 
بتوفير الرعاية الصحية المالئمة.  10
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يتضح من الجدول رقم )20( اآليت:
جاءت العبارة »يف حال إصابة العمالة المنزلية   -
بمرض أتكفل بتوفير الرعاية الصحية المالئمة« 
بالمرتبة األولى بي��ن العبارات المتعلقة بوعي 
المجتمع الس��عودي باالتجار بالعمالة، حيث 
أج��اب 94% من أفراد العينة بنعم، فيما أجاب 
24% من أفراد العينة بال. وتش��ير هذه النتيجة 
إلى ارتفاع وعي المجتمع الس��عودي بحقوق 
العمالة المنزلية وأهمية التكفل بتوفير الرعاية 

الصحية المالئمة للعاملة المنزلية.
جاءت العبارة »أحتفظ بأجور العمالة المنزلية   -
حت��ى ال تق��وم باله��رب« بالمرتب��ة الثانية بين 
العب��ارات، حي��ث أج��اب 91،75% من أفراد 
العينة بال، فيما أجاب 8.25% من أفراد العينة 
بنعم. وتش��ير ه��ذه النتيج��ة إلى ارتف��اع وعي 
المجتمع الس��عودي بعدم اس��تغالل العمالة، 
وقد يكون س��بب ارتفاع وعيه��م راجع لكون 
المجتم��ع الس��عودي مجتمع مس��لم؛ فالدين 
اإلسالمي ينهى عن تأخير إعطاء العامل أجره، 
فق��د ورد حدي��ث لرس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه 
وس��لم يقول فيه:»ق��ال اهللُ : ثالثٌة أنا خصمهم 
ي��وَم القيامِة : رجٌل أعط��ى بي ثم غدَر، ورجٌل 
ا ف��أكل ثمنَه، ورج��ٌل اس��تأجَر أجيًرا  باع ح��رًّ
فاس��توىف منُه ولم ُيْعطِه أجَره«، فهذا يدل على 
اهتم��ام الدين اإلس��المي يف إعطاء الحق لكل 

ذي حق.

ج��اءت العب��ارة » يف ح��ال قم��ت بالتصوي��ر   -
وظه��ر العام��ل المنزلي يف الصورة أقوم بنش��ر 
الص��ورة دون أخذ أذن منه��م« بالمرتبة الثالثة 
بي��ن العبارات، حي��ث أج��اب 88.25% من 
أفراد العينة بال، فيم��ا أجاب 11.75% بنعم. 
وتش��ير هذه النتيجة إلى ارتفاع وعي المجتمع 
الس��عودي بحق��وق العمال��ة المنزلي��ة وع��دم 
اس��تغاللهم، وقد يك��ون ارتف��اع وعيهم بعدم 
تصوي��ر العمال��ة ب��دون اذهن��م راج��ع لفرض 
عقوب��ات على م��ن يقوم بتصوير األش��خاص 
التواص��ل  مواق��ع  يف  ونش��رها  إذهن��م  ب��دون 

االجتماعي.
المنزلي��ة  للعمال��ة  يح��ق   « العب��ارة  ج��اءت   -
الحصول على إج��ازة مرضية مدفوعة األجر« 
بالمرتب��ة الرابع��ة بين العب��ارات، حيث أجاب 
87% من أفراد العين��ة بنعم، فيما أجاب %13 
م��ن أفراد العينة بال. وتش��ير ه��ذه النتيجة إلى 
ارتف��اع وع��ي المجتم��ع الس��عودي بحق��وق 
العمال��ة المنزلية حيث إن العام��ل المنزلي له 
الحق يف الحصول على إجازة مرضية مدفوعة 

األجر يف حال تعرضه لوعكة صحية.
ج��اءت العب��ارة »يح��ق لي وض��ع إعالن   -  
عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أوض��ح في��ه أن ل��دي 
عامل��ة منزلي��ة تعم��ل بالس��اعة، م��ن أجل أن 
أحقق مكاس��ب مالية« بالمرتبة الخامس��ة بين 
العب��ارات، حي��ث أج��اب 82،25% من أفراد 
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العينة ب��ال، فيما أج��اب 17.75% م��ن أفراد 
العين��ة بنعم، وتش��ير ه��ذه النتيجة إل��ى ارتفاع 
وعي المجتمع الس��عودي باالتج��ار بالعمالة 
المنزلي��ة، وحي��ث ص��درت الئح��ة لضوابط 
اإلعالنات اإللكرتونية للخدمات العمالية من 
هيئة حقوق اإلنس��ان ولجن��ة مكافحة االتجار 
باألش��خاص يف المملك��ة العربي��ة الس��عودية 

احتوت على اآليت:
أال يتضم��ن اإلع��الن مف��ردات أو عبارات   -1
من شأهنا أن تمس من كرامة العمالة الوافدة 
والعمال��ة المنزلية وم��ن يف حكمهم، ومن 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر استخدام 
للتن��ازل(،  للش��راء،  )للبي��ع،  عب��ارات 

وتستبدل بعبارة )نقل الخدمات(.
أال يتضمن اإلعالن عبارة خادم أو خادمة،   -2

وتستبدل بعبارة عامل أو عاملة.
أال يتضم��ن اإلع��الن تحمي��ل العامل أي   -3
تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال 

من األحوال.
أال يتضمن اإلعالن نشًرا لصور شخصية،   -4
أو بطاق��ة الهوي��ة، أو إقامة، أو أي��ة بيانات 
ش��خصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة 

المنزلية ومن يف حكمهم.
أال يتضم��ن اإلع��الن اإلش��ارة إل��ى تلقي   -5
ناق��ل الخدمة مبالغ مالي��ة لنقل الخدمات 

بأي حال من األحوال.

أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة.  -6
ج��اءت العب��ارة » يف ح��ال حدث خ��الف بيني   -
وبين العمالة المنزلي��ة يمكنني عرضها للتنازل 
يف مواقع البيع والش��راء على ش��بكة اإلنترنت« 
يف المرتبة السادسة بين العبارات، حيث أجاب 
71.5% م��ن أف��راد العين��ة ب��ال، فيم��ا أج��اب 
28.5% م��ن أف��راد العين��ة بنعم. وتش��ير هذه 
النتيجة إل��ى ارتفاع وعي المجتمع الس��عودي 

باالتجار بالعمالة المنزلية.
ج��اءت العبارة » العمال��ة المنزلية عندي لديها   -
س��اعات عمل مح��ددة« بالمرتبة الس��ابعة بين 
العب��ارات، حيث أجاب 70% م��ن أفراد العينة 
بنع��م، فيما أج��اب 30% من أف��راد العينة بال. 
وتش��ير هذه النتيجة إلى ارتفاع وعي المجتمع 
السعودي بحق مهم من حقوق العمالة المنزلية 
وهو تحديد ساعات العمل والراحة، وبحسب 
نظام العمل السعودي للمادة الثامنة والتسعون 
فإنه ال يجوز تش��غيل العامل تشغياًل فعلًيا أكثر 
من ثماين س��اعات يف اليوم الواحد، أو أكثر من 
ثم��ان وأربعي��ن س��اعة يف األس��بوع، وتخفض 
س��اعات العم��ل الفعلي��ة خالل ش��هر رمضان 
للمس��لمين، بحيث ال تزيد على ست ساعات 

يف اليوم أو ست وثالثين ساعة يف األسبوع.
جاءت العبارة »إعطاء العمالة إجازة أس��بوعية   -
يفس��د طريقتها يف العمل« بالمرتب��ة الثامنة بين 
العب��ارات، حي��ث أج��اب 69.5% م��ن أفراد 
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العينة بال، فيما أجاب 30.5% من أفراد العينة 
بنع��م، فبحس��ب نظ��ام العم��ل الس��عودي فإنه 
يجب على صاحب العمل إعطاء العامل إجازة 
أسبوعية لمدة 24ساعة متتالية مدفوعة األجر، 
ويكون ذلك يوم الجمعة لجميع العمال وعليه 

أن يمكنهم من القيام بواجباهتم الدينية. 
جاءت العب��ارة »خروج العامل المنزلي لوحده   -
يفس��د طريقته يف العمل« بالمرتبة التاس��عة بين 
العب��ارات، حي��ث أج��اب 50.5% م��ن أفراد 
العين��ة بنع��م، فيما أج��اب 49.5% م��ن أفراد 
العينة بال. وقد يكون س��بب اعتقاد نس��بة كبيرة 
من أف��راد العين��ة بأن خ��روج العام��ل المنزلي 
لوحده يفسد طريقته بالعمل، تداول الكثير من 
القص��ص التي تذك��ر أن العامل تتأثر طريقته يف 
العمل يف حال خروجه لوحده فبعض القصص 
تذكر أن يف حال خروج العامل المنزلي لوحده 
يقوم بالتعرف على أشخاص سيئين أو مجرمين 

مما يؤثر على طريقة عمله.
ج��اءت العب��ارة » أحتفظ بجواز س��فر العمالة   -
بالمرتب��ة  باله��رب«  تق��وم  ال  حت��ى  المنزلي��ة 
العاش��رة بي��ن العب��ارات، حيث أج��اب %58 
م��ن أف��راد العينة بنع��م، فيما أج��اب 42% من 
أف��راد العينة ب��ال، فالبع��ض يعتق��د أن من حق 
الكفي��ل االحتف��اظ بج��وازات س��فر عمالت��ه، 
بس��بب أن العام��ل ق��د يق��وم باله��رب يف حال 

حدث خالف بين��ه وبين الكفيل، وحيث تنص 
الالئحة التنظيمية لنظام العمل الس��عودي على 
منع صاحب العمل من االحتفاظ بجواز س��فر 
العامل دون إذن منه، بناًء على ما جاء يف المادة 
الس��ابعة من النظ��ام، ونصه��ا: » على صاحب 
العمل عدم االحتفاظ بجواز س��فر العامل غير 
الس��عودي، ويف حال��ة طل��ب العام��ل احتفاظ 
صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على 

إقرار مكتوب باللغة العربية وبلغة العامل«.
ويمكننا تفس��ير بع��ض العب��ارات يف الجدول 
الس��ابق يف ض��وء نظري��ة النش��اط الرتي��ب؛ حيث 
أن العام��ل المنزل��ي يقض��ي معظم وقت��ه يف مكان 
عمله وهو المن��زل الخاص بكفيله، يف حين يكون 
الكفيل ال يمتلك الوعي الكايف بالس��لوكيات التي 
تدخل ضم��ن االتجار باألش��خاص، ومن ثم فقد 
يك��ون عامل��ه المنزل��ي ضحي��ة لجريم��ة االتجار 
باألشخاص من خالل استغالله أو استعباده سوًءا 
يف الواق��ع أو عرب مواقع التواص��ل االجتماعي من 
خ��الل تصوي��ره دون علم��ه أو عرض��ه للتنازل يف 

مواقع البيع والشراء دون علمه.
الج��دول  يف  العب��ارات  رب��ط  أيض��ًا  يمكنن��ا 
الس��ابق بنظري��ة التعل��م االجتماع��ي، بالنظ��ر إلى 
أن الف��رد يكتس��ب س��لوكه م��ن خ��الل مالحظته 
لما يفعله األش��خاص من حوله )حس��ين، 2018 
العمال��ة  اح��رتام  عل��ى  التش��جيع  مث��ل   )105:
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وحف��ظ حقوقهم؛ وذلك من خ��الل إتباع التعاليم 
اإلس��المية التي تحث على احرتام العمالة وحفظ 
حقوقهم، فالفرد يكتس��ب هذا الس��لوك من خالل 
رؤيته لألفراد يقومون هبذه السلوكيات ومن خالل 
نش��ر األحادي��ث النبوي��ة التي تحث عل��ى احرتام 
العمالة المنزلية، فهذا االحرتام مطلب ديني وقيمة 

اجتماعية مهمة.
يمك��ن من خ��الل نظري��ة التعل��م االجتماعي 
تفس��ير حدوث بع��ض الس��لوكيات الس��لبية التي 
يق��وم هب��ا بعض اف��راد المجتم��ع الس��عودي تجاه 

العمال��ة، مثل االحتف��اظ بأجور العمال��ة المنزلية 
أو االحتفاظ بجوازاهتم وذلك حتى ال يس��تطيعوا 
الهرب؛ فأفراد المجتمع يتعلم القيام هبذا السلوك 
م��ن خالل س��ماع تجارب س��لبية ألف��راد آخرين، 
وكذلك عدم الس��ماح للعام��ل المنزلي بالخروج 
القص��ص  بع��ض  س��ماع  خ��الل  فم��ن  لوح��ده؛ 
المتداول��ة ع��ن س��لوكيات بع��ض العمال��ة يتعلم 
األش��خاص أس��اليب معين��ة للتعامل م��ع عمالته 

المنزلية.

إجاب��ة التس��اؤل الثاين: »ما واق��ع وعي المجتمع الس��عودي بالتس��ول اإللكتروين عبر مواق��ع التواصل 
االجتماعي؟

جدول رقم )21( توزيع مفردات العينة حس��ب مؤشرات وعي المجتمع السعودي بالتسول اإللكتروين 
عبر مواقع التواصل االجتماعي

الرتبة ال نعم العبارة م
% ك % ك

4 15 60 85 340 عند رؤيتي لرس��ائل طل��ب المس��اعدة المالية أقوم 
بتجاهلها. 1

10 63.5 254 36.5 146 لطل��ب  المتك��ررة  الرس��ائل  ع��ن  باإلب��الغ  أق��وم 
المساعدة المالية. 2

8 23 92 77 308 أالحظ تزييف يف بعض القصص التي ترافق الفواتير 
للمساعدة المالية. 3

9 55.25 221 44.75 179 أستطيع رؤية تكرار رقم فاتورة يف أكثر من رسالة. 4

5 18 72 82 328 أش��كك يف مصداقي��ة الحس��ابات الت��ي تنش��ر هذه 
الفواتير يف مواقع التواصل االجتماعي. 5
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يتضح من الجدول رقم )21( اآليت:
جاءت العب��ارة »تعرضت لالس��تغالل المالي   -
بس��بب تقديم��ي لمس��اعدة عب��ر اإلنترن��ت« 
بالمرتبة األولى بي��ن العبارات المتعلقة بوعي 
المجتم��ع الس��عودي بالتس��ول االلك��رتوين، 
حيث أجاب 91.5% من أفراد العينة بال، فيما 
أجاب 8.5% بنعم. وتش��ير ه��ذه النتيجة إلى 
ارتفاع وعي المجتمع الس��عودي باالستغالل 
المالي م��ن خالل التس��ول االلك��رتوين؛ وقد 
يكون سبب ارتفاع وعيهم راجع لبذل الجهات 
المختصة يف المملكة العربية السعودية جهود 
يف التحذي��ر من االس��تغالل المالي عرب مواقع 

التواصل االجتماعي. 

ج��اءت العبارة » أبادر بالمس��اعدة المالية عند   -
رؤيتي لطلب مساعدة مالية ألحد الفتيات على 
وش��ك الزواج على ش��بكة اإلنترنت« بالمرتبة 
الثانية بي��ن العبارات، حيث أجاب %90.25 
م��ن أفراد العينة بال، فيم��ا أجاب 9.75% من 
أف��راد العين��ة بنع��م، وتش��ير ه��ذه النتيجة إلى 
ارتفاع وعي المجتمع الس��عودي باالستغالل 
المالي من خ��الل إثارة العاطفة لكس��ب عدد 

من المساعدات المالية.
جاءت العبارة » يف حال رأيت طلب مس��اعدة   -
مالي��ة يف مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي لف��رد 
يحمل اس��م قبيلتي أقوم بمس��اعدته، حتى لو 
كان لي��س م��ن مع��اريف« بالمرتب��ة الثالث��ة بين 

الرتبة ال نعم العبارة م
% ك % ك

7 78.25 313 21.75 87 أقوم بإعادة توجيه رس��ائل طلب المس��اعدة المالية 
لكسب األجر من اهلل. 6

3 85.5 342 14.5 58
يف حال رأيت طلب مساعدة مالية يف مواقع التواصل 
االجتماعي لفرد يحمل اسم قبيلتي أقوم بمساعدته، 

حتى لو كان ليس من معاريف.
7

2 90.25 361 9.75 39
أبادر بالمس��اعدة المالية عند رؤيتي لطلب مساعدة 
مالية ألحد الفتيات على وش��ك الزواج على شبكة 

اإلنرتنت.
8

6 81.5 326 18.5 74 أبادر بالمساعدة المالية عند رؤيتي لفواتير الكهرباء 
عرب اإلنرتنت. 9

1 91.5 366 8.5 34 تقديم��ي  بس��بب  المال��ي  لالس��تغالل  تعرض��ت 
لمساعدة مالية عرب اإلنرتنت. 10
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العب��ارات، حي��ث أج��اب 85.5% م��ن أفراد 
العين��ة ب��ال، فيم��ا أج��اب 14.5% م��ن أفراد 
العين��ة بنعم، وتش��ير ه��ذه النتيجة إل��ى ارتفاع 
وعي المجتمع السعودي بالتسول االلكرتوين 
من خالل اس��تغالل اس��م القبيلة لكسب عدد 

من المساعدات من أفراد القبيلة.
ج��اءت العب��ارة » عن��د رؤيتي لرس��ائل طلب   -
المس��اعدة المالي��ة أق��وم بتجاهله��ا« بالمرتبة 
الرابع��ة بين العب��ارات، حيث أجاب 85% من 
أف��راد العينة بنعم، فيما أج��اب 15% من أفراد 
العينة بال، فالجه��ات المختصة بذلت جهودًا 
كبي��رة يف التحذير م��ن هذه الرس��ائل والتأكيد 
على المس��اعدة من خ��الل الجهات الموثوقة 

فقط.
جاءت العبارة » أشكك يف مصداقية الحسابات   -
التي تنش��ر ه��ذه الفواتي��ر يف مواق��ع التواصل 
االجتماعي« بالمرتبة الخامس��ة، حيث أجاب 
82% من أفراد العين��ة بنعم، فيما أجاب %18 

من أفراد العينة بال.
ج��اءت العبارة » أبادر بالمس��اعدة المالية عند   -
رؤيتي لفواتير الكهرب��اء عبر اإلنترنت« حيث 
أج��اب 18.5% م��ن أف��راد العينة بنع��م، فيما 

أجاب 81.5% بال.
ج��اءت العب��ارة » أق��وم بإعادة توجيه رس��ائل   -
طلب المساعدة المالية لكسب األجر من اهلل« 
بالمرتبة الس��ابعة، حيث أجاب 21.75% من 

أف��راد العينة بنعم، فيما أج��اب 78.25% من 
أفراد العينة بال. وتشير هذه النتيجة إلى ارتفاع 
وعي المجتمع الس��عودي باالستغالل المالي 
ع��رب اإلنرتنت من خ��الل ذكر الفائ��دة الدينية 

للمساعدات المالية.
ج��اءت العب��ارة » أالح��ظ تزيي��ف يف بع��ض   -
للمس��اعدة  الفواتي��ر  تراف��ق  الت��ي  القص��ص 
المالي��ة« بالمرتب��ة الثامنة، حي��ث أجاب %77 
م��ن أف��راد العينة بنع��م، فيما أج��اب 23% من 
أفراد العينة بال. وتشير هذه النتيجة إلى ارتفاع 
وع��ي المجتمع الس��عودي ب��أن هن��اك الكثير 
م��ن الرس��ائل الت��ي تخ��ص طلب المس��اعدة 
المالي��ة ترافقها قص��ص مزيفة م��ن أجل إثارة 
عواطفهم واستغاللهم ماديًا، وذلك لرؤيتهم 
بشكل متكرر يف الشوارع فبالتالي انتقلوا اآلن 
الستغالل وإثارة العواطف من خالل اختالق 
قصص مزيفة يف مواقع التواصل االجتماعي.

ج��اءت العب��ارة » أس��تطيع رؤي��ة تك��رار رقم   -
فاتورة يف أكثر من رس��الة » بالمرتبة التاس��عة، 
حي��ث أجاب 44.75% من أفراد العينة بنعم، 

فيما أجاب 55،25% من أفراد العينة بال.
ج��اءت العب��ارة » أق��وم باإلبالغ عن الرس��ائل   -
المتك��ررة لطلب المس��اعدة المالي��ة« بالمرتبة 
العاشرة، حيث أجاب 36.5% من أفراد العينة 
بنعم، فيما أجاب 63.5% من أفراد العينة بال.

ويمكنن��ا رب��ط بع��ض العب��ارات يف الج��دول 
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الس��ابق بنظرية التعل��م االجتماعي؛ حيث أن الفرد 
يكتس��ب س��لوكه م��ن خ��الل مالحظته لم��ا يفعله 
األشخاص من حوله )حسين، 2018 :105( مثل 
التشجيع على المبادرة بتقديم المساعدات المالية 
لعدة منافع س��واء دينية أو للتعصب لقبيلته، فالفرد 
يكتسب هذا السلوك من خالل رؤيته لألفراد حوله 
أو األش��خاص الذي��ن يتواصل معهم عرب وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي يقومون هبذه الس��لوكيات، 
فمواقع التواصل االجتماع��ي أصبحت بمثابة بيئة 
اجتماعي��ة للش��خص يتعلم من خاللها س��لوكياته 
وعاداته ويمكن من خاللها أن يزيد وعيه باالتجار 

باألشخاص أو ينقص.
ويمكنن��ا كذل��ك تفس��ير بع��ض العب��ارات يف 

الجدول السابق يف ضوء نظرية النشاط الرتيب؛ من 
ناحية أن بعض األش��خاص يقضون وقًتا طويل يف 
تصفح مواقع شبكة اإلنرتنت ويمكننا اعتبار شبكة 
اإلنرتن��ت بيئ��ة اجتماعي��ة يمك��ن أن يتواج��د فيها 
أش��خاص لديهم الداف��ع للجريم��ة، فعندما يكون 
الش��خص ال يمتلك الوعي الكايف بجريمة اإلتجار 
باألش��خاص عرب مواق��ع التواص��ل االجتماعي أو 
عندما يكون طفل صغير يف العمر غير واعي أو غير 
خاضع لرقابة الوالدين؛ فستكون هناك فرصة كبيرة 
لوقوعهم ضحايا لإلتجار باألش��خاص عرب مواقع 
التواصل االجتماعي بس��بب قضاءهم وقت طويل 
يف تصفح هذه المواقع التي يتواجد فيها أش��خاص 

بدافع توريط آخرين واإليقاع هبم وابتزازهم.

إجابة التساؤل الثالث: »ما واقع وعي المجتمع السعودي باالتجار باألطفال والنساء عبر مواقع التواصل 
االجتماعي؟«

جدول رقم )22( وعي المجتمع السعودي باالتجار اإللكتروين باألطفال والنساء عبر مواقع التواصل االجتماعي

الرتبة ال نعم العبارة م
% ك % ك

9 47.5 190 52.5 210 أقوم بالتبليغ عن الحسابات التي تستعرض النساء. 1

10 65 260 35 140 أق��وم بالتبلي��غ ع��ن الحس��ابات التي تس��تخدم 
النساء لتسويق منتج معين. 2

5 36 144 64 256 أق��وم بأخذ إذن من طفلي قبل أن أقوم بتصويره 
ونشر صورته يف مواقع التواصل االجتماعي. 3

1.5 91.5 366 8.5 34 ال ب��أس من نش��ر ص��ور األطف��ال ب��دون علمهم 
لكسب الشهرة على مواقع التواصل االجتماعي. 4
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يتضح من الجدول رقم )22( اآليت:
ج��اءت العبارتي��ن »ال ب��أس م��ن نش��ر ص��ور   -
األطف��ال ب��دون علمهم لكس��ب الش��هرة على 
ح��ال  يف   « و  االجتماع��ي«  التواص��ل  مواق��ع 
رؤيت��ي لحال��ة اس��تغالل لطف��ل عب��ر مواق��ع 
التواص��ل االجتماعي أقوم باإلب��الغ« بالمرتبة 
األولى بش��كل متساوي بين العبارات المتعلقة 
بمؤش��رات الوعي باالتجار بالنساء واألطفال 
إلكرتونًي��ا، حي��ث أج��اب 8.5% بنع��م فيم��ا 
أج��اب 91.5% بال. وتش��ير ه��ذه النتيجة إلى 
ارتف��اع الوع��ي لدى أف��راد العينة ض��د جريمة 

االتجار باألطفال إلكرتونًيا، وقد يرجع س��بب 
ذل��ك إلى انتش��ار الوعي لدى أف��راد المجتمع 
م��ن خالل مواقع التواصل االجتماعي بس��بب 
المجتم��ع  يف  األخي��رة  االجتماعي��ة  القضاي��ا 
اس��تغالل  جرائ��م  تخ��ص  الت��ي  الس��عودي 
األطف��ال ع��رب مواق��ع التواص��ل االجتماعي. 
وأيًضا قد يعزي الس��بب إلى ارتفاع وعي أفراد 
العين��ة بخصوص ه��ذه الجريمة نظ��ًرا لتطبيق 
العقوبات الش��ديدة بحق مرتكبي هذه الجرائم 
يف المملك��ة، وتفاعل أف��راد المجتمع معها من 
خالل مواقع التواصل االجتماعي، ونظرًا ألن 

الرتبة ال نعم العبارة م
% ك % ك

1.5 91.5 366 8.5 34 يف حال رؤيتي لحالة اس��تغالل طفل عرب مواقع 
التواصل االجتماعي أقوم باإلبالغ. 5

8 48.8 195 51.2 205
أقوم بالتبليغ عن مقاطع الفيديو المنتش��رة عرب 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي التي يظه��ر فيها 

أحد األطفال بصورة غير الئقة.
6

7 48.3 193 51.7 207 أقوم بالتبليغ عن حس��ابات األش��خاص الذين 
يقومون بتصوير أطفالهم بطريقة غير مناسبة. 7

6 42.8 171 57.2 229
يف حال رؤيتي لشخص يستغل طفله يف إعالنات 
ع��رب مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي تف��وق قدرة 

الطفل الجسدية أو النفسية أقوم بالتبليغ عنه.
8

4 83.5 334 16.5 66 ال بأس من استخدام صور األطفال لكسب الشهرة 
يف الحسابات عرب مواقع التواصل االجتماعي. 9

3 89.5 358 10.5 42
يحق ل��ألم تصوير أطفالها ونش��رها عرب مواقع 
التواصل االجتماعي لكس��ب الشهرة وإن كان 
عن عدم رضا أطفالها وذلك لوجوب طاعتها.

10
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المجتمع الس��عودي مجتمع مس��لم فاإلسالم 
يحث على رحمة الطفل وحسن معاملته.

ج��اءت العب��ارة »يح��ق ل��ألم تصوي��ر أطفالها   -
التواص��ل االجتماع��ي  ونش��رها عب��ر مواق��ع 
لكسب الشهرة وإن كان عن عدم رضا أطفالها 
وذلك لوجوب طاعته��ا« بالمرتبة الثالثة حيث 
أج��اب 10.5% م��ن أف��راد العين��ة بنع��م فيما 
أجاب 89.5% من أفراد العينة بال. وتشير هذه 
النتيج��ة إلى ارتف��اع وعي أف��راد العينة بجريمة 
اس��تغالل األطفال م��ن قبل ذويه��م إلكرتونًيا؛ 
ويع��ود س��بب ه��ذا االرتف��اع يف الوع��ي لدى 
أف��راد العينة كذلك نظ��ًرا للقضاي��ا المجتمعية 
األخي��رة يف المجتم��ع الس��عودي الت��ي تخص 
ارتكاب بعض األهالي انتهاكات ضد أطفالهم 
من خالل اس��تغاللهم بتصويرهم ونشرها عرب 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي، والق��ت ه��ذه 
القضاي��ا تفاع��ل كبير من أف��راد المجتمع، وقد 
يرج��ع س��بب ارتفاع الوع��ي لدى أف��راد العينة 

الحالية لهذا السبب.
ج��اءت العب��ارة » ال ب��أس من اس��تخدام صور   -
األطف��ال لكس��ب الش��هرة يف الحس��ابات عبر 
مواق��ع التواصل االجتماع��ي« بالمرتبة الرابعة 
حي��ث أج��اب 16.5% من أف��راد العين��ة بنعم 
فيم��ا أج��اب 83.5% م��ن أف��راد العين��ة ب��ال، 
وتشير هذه النتيجة إلى ارتفاع وعي أفراد العينة 
بجريم��ة اس��تغالل األطفال عرب نش��ر صورهم 

االجتماع��ي،  التواص��ل  مواق��ع  خ��الل  م��ن 
ونس��تطيع إرجاع س��بب هذا الوعي لدى أفراد 
العينة إلى قيام هيئة حقوق اإلنسان يف المملكة 
العربية الس��عودية بنشر العديد من المنشورات 
عرب مواقع التواص��ل االجتماعي تحتوي على 

حقوق الطفل وحمايته.
ج��اءت العب��ارة » أق��وم بأخ��ذ إذن م��ن طفلي   -
قبل أن أق��وم بتصويره ونش��ر صورته يف مواقع 
التواصل االجتماعي« بالمرتبة الخامسة، حيث 
أج��اب 64% من أفراد العين��ة بنعم فيما أجاب 
36% م��ن أفراد العينة بال، وتش��ير هذه النتيجة 
إل��ى وعي أفراد العينة بض��رورة أخذ اإلذن من 
الطفل عند تصويره أو نش��ر الصور الخاصة به 

عرب مواقع التواصل االجتماعي. 
يف ح��ال رؤيت��ي لش��خص  العب��ارة »  ج��اءت   -
يس��تغل طفله يف إعالنات عب��ر مواقع التواصل 
االجتماع��ي تف��وق ق��درة الطفل الجس��دية أو 
النفس��ية أقوم بالتبليغ عنه« بالمرتبة السادس��ة، 
حيث أجاب 57.2% من أفراد العينة بنعم فيما 
أج��اب 42.8% بال. وتش��ير ه��ذه النتيجة إلى 
وعي أفراد العينة بالتبليغ عن جرائم اس��تغالل 
األطف��ال إال أن��ه ال زال هن��اك نس��بة كبي��رة ال 

يقومون بالتبليغ.
ج��اءت العب��ارة » أق��وم بالتبليغ عن حس��ابات   -
األش��خاص الذين يقوم��ون بتصوي��ر أطفالهم 
بطريق��ة غير مناس��بة« بالمرتبة الس��ابعة، حيث 
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أج��اب 51.7% م��ن أف��راد العين��ة بنع��م فيما 
أج��اب 48.3% بال. وتش��ير ه��ذه النتيجة إلى 
وع��ي أفراد العينة بض��رورة التبليغ عن حاالت 
اس��تغالل األطف��ال من قبل ذويه��م عرب مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي؛ إال أن��ه ال زالت توجد 
نس��بة كبيرة ال تقوم بالتبليغ، وقد يرجع س��بب 
ع��دم تبلي��غ بعض أف��راد العينة لنق��ص وعيهم 
بأن تصوير الطفل خالل لحظات تأثره بش��كل 

سلبي يعترب إساءة له.
جاءت العبارة » أقوم بالتبليغ عن مقاطع الفيديو   -
المنتش��رة عبر مواقع التواصل االجتماعي التي 
يظه��ر فيها أح��د األطف��ال بصورة غي��ر الئقة« 
بالمرتب��ة الثامن��ة، حي��ث أج��اب 51.2% من 
أفراد العينة بنعم فيما أجاب 48.8% من أفراد 
العينة بال. وتش��ير هذه النتيج��ة إلى وعي أفراد 
العين��ة بض��رورة التبليغ عن حاالت اس��تغالل 
األطف��ال عرب نش��ر المقاط��ع غي��ر الالئقة لهم 
ع��رب مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي؛ إال أنه ال 
زال��ت هناك نس��بة كبي��رة ال يقوم��ون بالتبليغ؛ 
وقد يعود س��بب ذلك لعدم معرفة األشخاص 
بحاالت استغالل األطفال عرب مواقع التواصل 
االجتماع��ي. وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع دراس��ة 
ميم��ون )2019م( بعن��وان )الحماي��ة الدولية 
لألطفال من االستغالل يف المواد اإلباحية عرب 
اإلنرتن��ت(، فيم��ا يتعلق بكون التطور الس��ريع 
للتكنولوجي��ا أوج��د صعوبة يف وض��ع تعريف 

أو وصف جامع مانع لفعل اس��تغالل األطفال 
يف الم��واد غي��ر الالئق��ة ع��رب مواق��ع التواصل 
االجتماعي وبالتالي عدم وضوح حاالت هذه 

الجريمة ألفراد المجتمع.
ج��اءت العب��ارة » أق��وم بالتبليغ عن الحس��ابات   -
التي تستعرض النس��اء« بالمرتبة التاسعة، حيث 
أجاب 52.5% من أفراد العينة بنعم فيما أجاب 
47.5% من أفراد العينة بال. وتشير هذه النتيجة 
إل��ى وع��ي أف��راد العين��ة بض��رورة التبلي��غ ع��ن 
الحسابات التي تقوم باستغالل النساء عرب مواقع 
التواصل االجتماعي، إال أنه ال زالت هناك نسبة 
كبيرة ال يقومون بالتبليغ، وقد يرجع س��بب عدم 
التبليغ بنقص الوعي بالمؤشرات التي تدل على 
استغالل النساء عرب مواقع التواصل االجتماعي.
جاءت العبارة » أقوم بالتبليغ عن الحسابات التي   -
تس��تخدم النس��اء لتس��ويق منتج معي��ن« بالمرتبة 
العاش��رة، حيث أجاب 35% من أفراد العينة بنعم 
فيم��ا أج��اب 65% م��ن أف��راد العينة بال. وتش��ير 
ه��ذه النتيجة إل��ى قلة وعي أف��راد العين��ة بالتبليغ 
عن جرائم اس��تغالل النس��اء عرب مواقع التواصل 
االجتماع��ي يف التس��ويق لمنتج��ات معين��ة؛ وقد 
يرجع س��بب ه��ذا إلى نق��ص معرفة أف��راد العينة 
بحاالت أو أش��كال استغالل النس��اء يف التسويق 
لمنتجات معينة أو لع��دم معرفتهم بطرق التبليغ، 
أو نق��ص الوع��ي بالمؤش��رات الت��ي ت��دل عل��ى 
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استغالل النساء عرب مواقع التواصل االجتماعي.
ويمكن ربط بعض العبارات يف الجدول السابق 
بنظرية التعلم االجتماعي من منطلق أنه وكلما كان 
الف��رد ينتمي إل��ى محيط اجتماعي ضي��ق فهو يتأثر 
ب��ه كما يتأثر تبًعا لذلك باألنماط الثقافية والس��لوك 
الس��ائد يف ذل��ك المحي��ط ال��ذي يخالط��ه؛ ولي��س 
المقص��ود هن��ا المخالط��ة المادي��ة فقط بل تش��مل 
أيض��ًا مخالطة األف��كار أو االقتناع هب��ا وخاصة ما 
إذا كان��ت هذه المخالط��ة متكررة، وله��ذا قد نجد 
ممارس��ة كبيرة لجرائم االتجار باألش��خاص لدى 
أفراد المجتمع دون وعي منهم بكوهنا جريمة بسبب 
الرأي الس��ائد يف الجماعة التي يخالطوهنا والتي قد 
ال ت��رى ض��رًرا يف ممارس��تها، فق��د يم��ارس الفرد 
س��لوًكا يعد أحد أنواع جرائم االتجار باألشخاص 
ع��رب مواقع التواصل االجتماعي دون وعي منه بأنه 
جريمة بسبب السلوك الس��ائد يف جماعته ومحيطه 
الضيق والتي ش��جعت على هذه الس��لوكيات لقلة 
وعيها بحاالت اس��تغالل األش��خاص، ومن ناحية 
أخ��رى قد يعي األش��خاص أش��كال وحاالت هذه 
الجرائ��م من خالل محيط جماعتهم الضيق والذي 
يؤدي أخيًرا لتعلم سلوك معادي لهذه الجرائم ومن 
ثم اتخاذ الس��لوكيات ضد هذه الجرائم مثل التبليغ 
للجه��ات المختص��ة والتبليغ عرب مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي عند رؤية أحد أش��كال جرائم االتجار 

باألشخاص.

فم��ن خ��الل التوعي��ة والتوجيه نس��تطيع رفع 
وعي أفراد المجتمع الس��عودي بأش��كال االتجار 
باألش��خاص ع��رب مواق��ع التواص��ل االجتماعي؛ 
فكلما كان االتصال مك��رًرا كلما زاد التأثر وزيادة 
احتمالية اس��تجابة األشخاص لس��لوكيات وثقافة 

معادية لهذه الجريمة أكرب.
تاسعًا: خالصة نتائج الدراسة والتوصيات.

تخل��ُص النتائج الت��ي توصلت إليها الدراس��ة 
بجانبيه��ا النظ��ري والتطبيقي، يمك��ن االنتهاء إلى 
أب��رز النتائج والتوصي��ات المقرتحة اس��تنادًا إليها 

كما يلي:
1- كشفت الدراسة أن 17.75% من أفراد العينة 
أجاب��وا ب��أن له��م الح��ق يف وضع إع��الن على 
ش��بكة اإلنرتنت يوضحون فيه أن لديهم عاملة 
منزلي��ة تعم��ل بالس��اعة م��ن أج��ل أن يحققوا 

مكاسب مالية، لذا توصي الدراسة ب�:
تكثي��ف متابعة الجه��ات المختص��ة لهذا   -
النوع م��ن اإلعالنات وتش��ديد العقوبات 

على من يقوم هبا.
توعية أفراد المجتمع بضرورة اإلبالغ عن   -
الحس��ابات التي تس��تعرض هذا النوع من 

اإلعالنات.
2-كش��فت الدراس��ة أن 18.5% م��ن أف��راد عينة 
عن��د  المالي��ة  بالمس��اعدة  يب��ادرون  الدراس��ة 
رؤيته��م لفواتير الكهرباء ع��رب مواقع التواصل 

االجتماعي، لذا توصي الدراسة ب�:
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توضيح أش��كال الخداع والس��رقة المالية   -
من خ��الل الفواتي��ر عرب مواق��ع التواصل 

االجتماعي.
التش��ديد على ع��دم دفع فواتي��ر الكهرباء   -
للمتسولين إال عن طريق منصات حكومية 

موثوقة.
3-كش��فت الدراس��ة أن 16.5% م��ن أف��راد عينة 
الدراس��ة يعتق��دون أن��ه ال بأس من اس��تخدام 
صور األطفال لكس��ب الش��هرة يف حس��اباهتم 
ع��رب مواق��ع التواصل االجتماع��ي، لذا توصي 

الدراسة ب�:
إنشاء حمالت توعوية للتعريف بصور استغالل   -
األطفال م��ن خالل مواقع التواصل االجتماعي 

وطرق اإلبالغ فور رؤية أحد هذه الصور.
عل��ى  تحت��وي  »انفوجرافي��ك«  ص��ور  نش��ر   -
ص��ور اس��تغالل األطفال عرب مواق��ع التواصل 
م��ن  عل��ى  القائم��ة  والعقوب��ات  االجتماع��ي 

يمارس أحد هذه الصور.
عين��ة  أف��راد  م��ن   %36 أن  الدراس��ة  4-كش��فت 
الدراس��ة ال يقوم��ون بأخذ اإلذن م��ن أطفالهم 
عن��د تصويره��م ونش��ر صوره��م عل��ى مواقع 

التواصل االجتماعي، لذا توصي الدراسة ب�:
إقام��ة عدد م��ن الن��دوات التي تس��تهدف   -
تعريف الوالدي��ن بحقوق األطفال وكيفية 
حمايته��م يف الوقت ذاته من مخاطر ارتياد 

مواقع التواصل االجتماعي.

نش��ر رسائل توعوية بأهمية أخذ اإلذن من   -
الطفل قبل نشر صوره عرب مواقع التواصل 

االجتماعي حفًظا لكرامته.
5- كش��فت الدراس��ة أن 42.8% من أف��راد عينة 
الدراس��ة ال يقوم��ون باإلبالغ يف ح��ال رؤيتهم 
لش��خص يس��تغل طفله يف إعالنات عرب مواقع 
الطف��ل  ق��درة  تف��وق  االجتماع��ي  التواص��ل 

الجسدية أو النفسية، ولذا توصي الدراسة ب�:
تشديد العقوبات الرادعة ألية انتهاكات أو   -
إساءة اس��تغالل األطفال من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي.
ض��رورة التوعية والتش��جيع على اإلبالغ   -
لحاالت االس��تغالل لألطف��ال عرب مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي وتوضي��ح أهمي��ة 
دور الف��رد يف اإلب��الغ عن ه��ذا النوع من 

الجرائم.
عين��ة  أف��راد  م��ن   %65 أن  الدراس��ة  كش��فت   -6
الدراسة ال يقومون باإلبالغ عن الحسابات التي 
تستخدم النساء لتسويق منتج معين، ولذا توصي 
الدراسة بنشر الوعي الفردي والمجتمعي بصور 
االتجار بالنساء عرب مواقع التواصل االجتماعي 
وتوضيح الحاالت التي يتم فيها استغالل النساء 

للتسويق لمنتجات معينة.
7- ين��اط ب��وزارة اإلع��الم يف المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية التحذير من أي س��لوك يمس كرامة 
العامل المنزلي أو النساء أو األطفال، وتوضيح 



مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )9(، ص ص )77-126(  يونيو 2022 م / ذو القعدة 1443هــ 

120

جه��ود الدول��ة يف الحد م��ن هذه الس��لوكيات 
وتوضي��ح العقوب��ات المرتتبة عليه��ا، ووضع 
كاف��ة  خ��الل  م��ن  المجتمعي��ة  للتوعي��ة  آلي��ة 
قنوات اإلع��الم الحديث تحت مظلة الجهات 

الحكومية المسؤولة.
مقترحات لدراسات مستقبلية:

دراس��ات  بإج��راء  الحالي��ة  الدراس��ة  توص��ي 
سوس��يولوجية ح��ول تط��ور جريم��ة اإلتج��ار 
باألش��خاص عرب مواقع التواصل االجتماعي، 
م��ع الرتكي��ز يف ه��ذا اإلط��ار عل��ى األولويات 

البحثية التالية:
1- ص��ور اس��تغالل العمال��ة الواف��دة م��ن خالل 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي والت��ي تن��درج 

ضمن جرائم االتجار باألشخاص.
2- تطور أش��كال التس��ول ع��رب مواق��ع التواصل 

االجتماعي وجرائم االستغالل المتعلقة به.
3- وسائل تحجيم ظاهرة استغالل األطفال لكسب 

الشهرة على مواقع التواصل االجتماعي.
4- آلي��ات الح��د من اإلتج��ار بالنس��اء من خالل 
التس��ويق لمنتجات معينة ع��رب مواقع التواصل 

االجتماعي.
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الطبعة األولى، دار دجلة، األردن، 2014م.
 14- المحمودي، محمد، مناهج البحث العلمي، 

الطبعة الثالثة، دار الكتب، اليمن، 2019م.

 15- مرعي، أحمد السيد لطفي، اسرتاتيجية مكافحة 
جرائ��م االتجار بالبش��ر: دراس��ة مقارن��ة، الطبعة 
األولى دار الكتاب الجامعي، الرياض، 2016م.

 16-مرك��ز المعلومات العدل��ي، جريمة االتجار 
بالبش��ر، وزارة الع��دل، فلس��طين، بدع��م م��ن 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، د. ت.
 17- نوري، محمد عثمان، تصميم البحوث يف العلوم 
االجتماعية والسلوكية، الطبعة الخامسة، خوارزم 

العلم ناشرون ومكتبات، جدة، 2017م.
المجالت والدوريات:  •

1- البداينة، ذياب. »فحص فروض نظرية النشاط 
الرتي��ب عل��ى س��لوك الغ��ش يف االمتحان��ات 
الجامعية«. مجلة مؤتة للبحوث والدراس��ات، 
 .)5( الع��دد   ،)25( المجل��د  مؤت��ة،  جامع��ة 

2010م. 218-183.
»جريم��ة  س��عيد،  محم��د  نص��ر  البلع��اوي،   -2
االتجار بالبشر يف الشريعة اإلسالمية والقوانين 
الوضعي��ة«، مجلة اإلدارة والقيادة اإلس��المية، 

المجلد )2(، العدد )2(. 2017م.
 3- حس��ين، عزة جالل عبد اهلل، »تأثير فيديوهات 
األطف��ال المقدمة ع��رب اليوتيوب على س��لوك 
أطف��ال مرحلة ما قبل المدرس��ة يف إطار نظرية 
التعل��م االجتماعي«، مجلة اتح��اد الجامعات 
العربية لبحوث االعالم وتكنولوجيا االتصال، 

العدد )1(. 2018م. 104- 152.
 4- رش��اد، س��وزي محم��د، »التحدي��ات األمنية 
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للقارة االفريقي��ة: االتجار بالبش��ر أنموذجًا«، 
المجلة الجنائية القومية، المجلد )60(، العدد 

)2(، 2017م.
 5- عبد الحليم، عواطف محمد عثمان، »االتجار 
باألطف��ال: مفهومه، أش��كاله، جه��ود وآليات 
مكافحته دوليا وإقليميًا«، مجلة العدل، الس��نة 

)13(، العدد )32(، 2011م. 33-25.
 6- عب��د الحمي��د، عم��اد الدي��ن محم��د كام��ل، 
»جرائ��م االتج��ار بالبش��ر: دراس��ة مقارنة بين 
القانوني��ن االم��ارايت والكويت��ي«، مجل��ة كلية 
القان��ون الكويتي��ة العالمية، الس��نة )9(، العدد 

)1(، 2012م. 536-486.
 7- عبده، إبراهيم إسماعيل، »االستغالل الجنسي 
لألطفال عرب ش��بكات التواص��ل االجتماعي: 
دراسة تحليلية لعينة من المتخصصين يف العلوم 
االجتماعي��ة والرتبوي��ة وتقني��ة المعلوم��ات«، 
مجل��ة جي��ل العل��وم اإلنس��انية واالجتماعية، 

العدد )56(، 2019م. 169-147.
عواط��ف،  وس��ماعلي،  عيس��ى  العن��زي،   -8 
»مكافحة االتجار بالبش��ر بي��ن القانون الدولي 
والتش��ريعات الوطنية لدول��ة الكويت«، مجلة 
دراس��ات الخلي��ج والجزي��رة العربي��ة، الع��دد 

)176(، 2018م، 357-307. 
 9- غني��م، عبدالرحم��ن علي و باكي��ر، آالء ناصر 
أحمد، »جريمة االتجار باألش��خاص: دراس��ة 
تحليلي��ة نقدي��ة على ض��وء بعض التش��ريعات 

األبح��اث  جي��ل  مجل��ة  والعربي��ة«  الدولي��ة 
القانوني��ة المعمق��ة، الع��ام الخام��س، الع��دد 

)38(، 2020م، 118-93.
 10- قناوي، كوثر أحمد محمد، »تقدير حاجات 
مجل��ة  بالبش��ر«،  االتج��ار  ضحاي��ا  األطف��ال 
الخدم��ة االجتماعي��ة، جامع��ة حل��وان، العدد 

)53(، 2015م، 486-185.
 11- المجال��ي، أحم��د عبد الس��الم، »اتجاهات 
موظف��ي جامع��ة مؤت��ة نح��و جريم��ة االتجار 
بالبش��ر«، المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، 

المجلد )9(، العدد )1(، 2016، 74-59.
 12- النس��ور، محم��د جمي��ل، »االتجار بالبش��ر 
كجريم��ة منظمة عابرة للحدود الوطنية وس��بل 
مكافحتها دراس��ة تحليلية يف ضوء التشريعات 
عل��وم  دراس��ات  مجل��ة  والوطني��ة«  الدولي��ة 
الشريعة والقانون، المجلد )41(، العدد )3(، 

2014م، 1159-1140.
 13- الزغل، نادر، »جرائم االتجار بالبشر«، مجلة 

دراسات قانونية، العدد )24(، 2018م.
الرسائل العلمية:   •

والتوعي��ة  الوع��ي  مفه��وم  صال��ح،  عم��ر،  ب��ن   -1
وأهميتها، رسالة دكتوراه غير منشورة، االمارات 

العربية المتحدة، جامعة الشارقة، 2010م.
ييم��ا  م��الي  مصطف��ي  عبي��دي  جومابيل��ي،   -2
والمقوسي، ياسين علي محمد، فاعلية برنامج 
تعليم��ي يف ض��وء نظري��ة التعل��م االجتماعي 
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الكتس��اب المفاهي��م الفقهية وتنمي��ة مهارات 
التفكي��ر العليا ل��دي طالب المرحل��ة الثانوية 
يف مبحث الرتبية اإلس��المية يف األردن، رسالة 
دكتوراه غير منش��ورة، األردن، جامعة العلوم 

اإلسالمية العالمية، 2019م.
الحساين، ميثاء خلفان حميد، الحماية الجنائية   -3
للطفل من االس��تغالل الجنسي عرب االنرتنت 
يف القان��ون االم��ارايت، رس��الة ماجس��تير غي��ر 
منش��ورة، االمارات العربي��ة المتحدة، جامعة 

االمارات العربية المتحدة، 2019م.
رحم��ة، خالد عب��داهلل جابر، دور التش��ريعات   -4
الوطني��ة الدولي��ة يف مكافح��ة جرائ��م االتجار 
بالبشر، رسالة ماجستير غير منشورة، السودان، 

جامعة أم درمان اإلسالمية، 2017م
سجية، مرسيس وخيرة، بحاش، أثر استخدام   -5
مواقع التواصل االجتماعي يف انتشار الجريمة 
اإللكرتونية، رس��الة ماجس��تير غير منش��ورة، 
الجزائر، كلية العلوم اإلنس��انية واالجتماعية، 

جامعة محمد بوضياف اإلنسانية، 2019م.
الشبلي، مهند حمود عبد الكريم، فاعلية اآلليات   -6
الدولي��ة والوطني��ة لمكافح��ة جريم��ة االتج��ار 
بالبشر، رس��الة ماجستير غير منش��ورة، األردن، 

جامعة الشرق األوسط، عمان، 2013م.
عس��يري، مزون عبد اهلل، المس��ؤولية الجنائية   -7
بالبش��ر ع��رب وس��ائل  اإلتج��ار  ع��ن جريم��ة 
التواص��ل االجتماعي، رس��الة ماجس��تير غير 

منش��ورة، المملك��ة العربي��ة الس��عودية، كلية 
الحق��وق، جامعة المل��ك عبد العزي��ز، جدة، 

2019م.
العن��زي، مطيران علي ثني��ان و صوالحة، محمد   -8
أحم��د، أث��ر برنام��ج تدريبي يس��تند إل��ى نظرية 
التعل��م االجتماعي يف خفض الضغوط النفس��ية 
لدى ط��الب المرحل��ة الثانوية، رس��الة دكتوراه 
غير منشورة، األردن، جامعة اليرموك، 2020م.

فاري��ش، رش��يدة و قاوش، ن��ورة، تأثير مواقع   -9
الجريم��ة  انتش��ار  يف  االجتماع��ي  التواص��ل 
رس��الة  المراهقي��ن،  وس��ط  يف  اإللكرتوني��ة 
ماجس��تير غير منش��ورة، الجزائر، كلية العلوم 
اإلنس��انية واالجتماعي��ة، جامع��ة أكلي محند 

والحاج البويرة، 2018م.
10- محمد، الص��ادق عبد اهلل إبراهيم )2018(: 
ض��وء  يف  بالبش��ر  االتج��ار  مكافح��ة  آلي��ات 
الدولي��ة،  واالتفاقي��ات  الس��ودانية  القواني��ن 
رسالة ماجستير غير منش��ورة، جامعة النيلين، 

الخرطوم.
االتفاقي��ات الدولي��ة والبروتوك��والت يف   	

المواقع االلكترونية:
- االتفاقي��ة التكميلية إلبطال ال��رق وتجارة الرقيق  1
واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق )1956(: 
اعتمدت من قب��ل مؤتمر مفوضين دعي لالنعقاد 
بقرار المجل��س االقتص��ادي واالجتماعي 608 
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)د-21( الم��ؤرخ يف 30 نيس��ان/أبريل 1956، 
متاحة على الرابط اإللكرتوين:

http://www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/
ltfqy_ltkmyly_lbtl_lrq.pdf 

- اتفاقي��ة الح��د األدنى لس��ن االس��تخدام لعام  2
1973م رقم )138(: اعتمدها المؤتمر العام 
لمنظمة العم��ل الدولي��ة يف 26 يونية 1973، 

متاح على الرابط اإللكرتوين:
https://www.un.org/ar/events/childrenday/

pdf/convention138.pdf

وقع��ت   :)1926( بال��رق  الخاص��ة  - االتفاقي��ة  3
1926 أيلول/س��بتمرب   25 ي��وم  جني��ف   يف 

تاري��خ ب��دء النف��اذ: 9 آذار/م��ارس 1927، وفقا 
ألحكام المادة 12، متاحة على الرابط اإللكرتوين:
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInter-
est/Pages/SlaveryConvention.aspx

اتفاقي��ة الس��خرة رق��م 29 المتعلق��ة بالعم��ل 
اعتمده��ا   :)1930( االلزام��ي  أو  الج��ربي 
المؤتم��ر الع��ام لمنظمة العم��ل الدولية بتاريخ 
28 يوني��ة 1930 يف دورت��ه الرابعة عش��رة، تم 

االسرتجاع على الرابط اإللكرتوين: 
https://www.un.org/ar/events/slaveryaboli-

tionday/pdf/ForcedLabourConvention.pdf

- االتفاقية )رقم 105( الخاصة بتحريم السخرة  4
)1957(: أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل 
يف   ،1957 حزيران/يوني��ة   25 يف  الدولي��ة 
دورته األربعين، وتاريخ بدء النفاذ: 17 كانون 

الثاين/يناي��ر 1959، وفقا ألح��كام المادة 4، 
متاحة على الرابط اإللكرتوين:

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalIn-
terest/Pages/AbolitionOfForcedLabourCon-
vention.aspx

- اتفاقية حظر أس��وأ أش��كال عمل األطف��ال لعام  5
ط��رف  م��ن  اعتم��دت   :)182( رق��م  1999م 
المؤتم��ر الع��ام لمنظم��ة العم��ل الدولي��ة يف 17 
الراب��ط  عل��ى  مت��اح   ،1999 حزيران/يوني��و 

اإللكرتوين:
ohchr.org/AR/Professional Interest/Pages/

ChildLabour.aspx

6- اتفاقية حظر االتجار باألش��خاص واس��تغالل 
دع��ارة الغي��ر )9491(: اعتم��دت وعرضت 
للتوق��ع والتصديق واالنضم��ام بموجب قرار 
الجمعي��ة العامة لألمم المتحدة 713 )د-4(، 
تاريخ 2 كانون األول/ديسمرب 9491، متاحة 

على الرابط اإللكرتوين: 
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b033.html

حق��وق  التفاقي��ة  االختي��اري  الربوتوك��ول   -7
الطفل بش��أن اش��رتاك األطفال يف المنازعات 
المس��لحة )2000(: اعتمد وع��رض للتوقيع 
والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية 
العام��ة لألمم المتح��دة 263 ال��دورة الرابعة 
والخمسون المؤرخ يف 25 أيار/مايو 2000، 

متاح على الرابط اإللكرتوين:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/pro-chlid1.

html
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الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل   -8
بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء 
ويف المواد االباحية )2000(: اعتمد وعرض 
للتوقيع والتصدي��ق واالنضمام بموجب قرار 
الجمعي��ة العامة لألمم المتح��دة 263 الدورة 
الرابعة والخمس��ون المؤرخ يف 25 أيار/مايو 

2000، متاح على الرابط اإللكرتوين: 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/pro-chlid2.

html

9- بروتوك��ول تعزي��ز الجه��ود العالمي��ة للقضاء 
عل��ى العم��ل الج��ربي )6102(: مت��اح على 

الرابط اإللكرتوين:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=

NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_

ILO_CODE:P029

10- بروتوك��ول من��ع وقم��ع ومعاقب��ة االتج��ار 
واألطف��ال،  النس��اء  وبخاص��ة  باألش��خاص، 
المكم��ل التفاقي��ة األم��م المتح��دة لمكافحة 
 :)2000( الوطني��ة  ع��رب  المنظم��ة  الجريم��ة 
اعتمد وع��رض للتوقيع والتصديق واالنضمام 
بموج��ب قرار الجمعية العام��ة لألمم المتحدة 
25 ال��دورة الخامس��ة والخمس��ون المؤرخ يف 
15 تش��رين الثاين/نوفم��رب2000، متاح على 

الرابط اإللكرتوين: 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html

األنظمة:  •
- نظ��ام الحماي��ة من اإلي��ذاء، المملك��ة العربية  1
الس��عودية، الص��ادر بالمرس��وم الملك��ي رقم 

)م/52( بتاريخ 1434/11/15ه�.
نظام حماية الطفل، المملكة العربية السعودية،   -2
رق��م )م/14(  الملك��ي  بالمرس��وم  الص��ادر 

بتاريخ 1436/2/3ه�.
نظ��ام مكافحة جرائ��م االتجار باألش��خاص،   -3
المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/40 وتاريخ 1430/7/21ه�.
نظ��ام مكافحة جرائ��م المعلوماتي��ة، المملكة   -4
العربية الس��عودية، الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم )م/17( بتاريخ 1428/3/8ه�.
العربي��ة  المملك��ة  التس��ول،  مكافح��ة  نظ��ام   -5
الس��عودية، الص��ادر بالمرس��وم الملك��ي رقم 

)م/20( وتاريخ 9/2/1443ه�.

التقارير والبرامج العالمية: 	•
االتج��ار  لمكافح��ة  العالم��ي  البرنام��ج   -
بالبش��ر: مجموع��ة أدوات لمكافح��ة االتجار 

باألشخاص، األمم المتحدة. 2006م.
التقرير العالمي عن االتجار باألشخاص: خالصة   - 
وافي��ة: مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة، األمم المتحدة. 2009م.
األمم المتحدة )2021(: اليوم الدولي إللغاء   - 
الرق 2 كانون األول/ديسمرب استنادًا التفاقية 
األم��م المتح��دة لقم��ع االتجار باألش��خاص 
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واستغالل بغاء الغير قرار IV(317(  المؤرخ 
2 كانون األول / ديسمرب 1949(، متاح على 

الرابط اإللكرتوين: 
 https://www.un.org/ar/observances/slavery-

abolition-day

األمم المتحدة: تقرير حول ضحايا االتجار بالبشر،   -
2 فرباير 2021، متاح على الرابط اإللكرتوين:      

https://news.un.org/ar/story/2021/02/ 1070122

االنرتب��ول )2021(: أن��واع اإلتجار بالبش��ر،   -
متاح على الموقع اإللكرتوين: 

https://www.interpol.int

لجن��ة مكافح��ة جرائ��م االتج��ار باألش��خاص،   -
المملكة العربية السعودية، تم االسرتجاع بتاريخ 
2021/11/18، متاح على الرابط اإللكرتوين:
 https://www.ncct.gov.sa/ar/altrf-ly-dhaya-

alatjar 

مفوضي��ة حق��وق اإلنس��ان، األم��م المتح��دة   -
واالتج��ار  اإلنس��ان  حق��وق  )2019م(: 

باألشخاص، تم االسرتجاع على الرابط: 
https://www.ohchr.org  

-  هيئ��ة حق��وق اإلنس��ان )2021(: الس��عودية 
ومواجهة جريمة االتجار باألش��خاص، متاح 

على الرابط اإللكرتوين:
 https://www.hrc.gov.sa/ar-sa/News/Pages/

news76.aspx

)2021(: المملك��ة  اإلنس��ان  حق��وق  هيئ��ة   -
وموقفه��ا الثاب��ت والراف��ض لجميع أش��كال 

االتجار بالبشر، متاح على الرابط اإللكرتوين:
 https://www.hrc.gov.sa/ar-sa/News/Pages/

news114.aspx
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- United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC): Global Report on 

Trafficking in Persons 2020، United Na-

tions، New York، 2020.
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آثار استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الشباب االماراتي يف ظل أزمة كورونا
دراسة اجتماعية ميدانية

أ.د. سعيد ناصف              أ.د. عالء الرواشدة     
 د. عثمان أحمد                أ.د. أسماء العرب 

د. إنعام يوسف
جامعة عجمان -  كلية االنسانيات والعلوم- قسم االجتماع- علم االجتماع

المستخلص :
 يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة يف الكشف عن آثار استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الشباب 
االم��ارايت يف ظ��ل أزمة كورونا، ومدى التأثيرات اإليجابية والس��لبية التي نتجت عن تلك االس��تخدامات. 
ولتحقي��ق ذلك تم االعتم��اد على المنهج الوصفي التحليلي. كما تم االعتماد على االس��تبيان كأداة لجمع 
بيانات الدراس��ة الميدانية، حيث تضمن االس��تبيان عددًا من المحاور الرئيس��ية والتس��اؤالت الفرعية التي 
تعكس أهداف الدراس��ة، وتم تصميم االس��تبيان الكرتونيًا وتوزيعه على عينة عمدية غير عش��وائية بلغت 
)173( طال��ب وطالب��ة، ت��م اختيارهم من كلية االنس��انيات والعلوم. ومن نتائج: أن ثمة تنوعًا يف وس��ائل 
التواصل االجتماعي األكثر اس��تخدامًا من قبل الش��باب الجامعي )عينة الدراس��ة(، حيث جاء الفيس بوك 
يف المرتب��ة األولى من حيث االس��تخدام، يلي��ه يف المرتبة الثاني��ة اليوتيوب، والتويرت، وأخيرًا اإلنس��تغرام. 
أن ثم��ة مجموعة من المظاهر التي تؤكد على التأثيرات الس��لبية الس��تخدام مواق��ع التواصل االجتماعي، 
حي��ث تنوعت بين التأثيرات المادية والعزلة االجتماعية، وعدم التواصل والتفاعل مع أفراد األس��رة وعدم 
مشاركتهم يف المناسبات االجتماعية، فضالً عن الضغوط المادية واالقتصادية التي تعاين منهم األسر نتيجة 

لذلك، والتي تؤدي إلى كثير من المشكالت األسرية. 
الكلم��ات المفتاحي��ة: الش��باب – مواقع التواص��ل االجتماعي – أزم��ة كورونا – التأثي��رات اإليجابية 

والسلبية
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The effects of using social networking sites on Emirati youth in light of the 
Corona crisis:  field social study

Abstract:

 The main objective of the study is to reveal the effects of using social networking sites on 

Emirati youth in light of the Corona crisis، and the extent of the positive and negative effects 

that resulted from those uses. To achieve this، the descriptive analytical method was used. The 

questionnaire was also relied on as a tool for collecting field study data، as the questionnaire in-

cluded a number of main themes and sub-questions that reflect the objectives of the study. The 

questionnaire was designed electronically and distributed to a deliberate، non-random sample 

of (173) male and female students، who were selected from the College of Humanities and Sci-

ences. Among the results: that there is a diversity of social media most used by university youth 

(the study sample)، where Facebook came in first place in terms of use، followed by YouTube، 

Twitter، and finally Instagram. There are a number of manifestations that emphasize the nega-

tive effects of using social networking sites، as they varied between physical effects and social 

isolation، lack of communication and interaction with family members and their non-partici-

pation in social events، as well as the material and economic pressures that families suffer as a 

result، which leads to Lots of family prblems.

Keywords: Youth - Social Networking Sites - Corona Crisis - Positive and Negative Effects
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مقدمة:
ال ش��ك يف أن تأثير وس��ائل االعالم يف تشكيل 
االتجاه��ات وال��رأي الع��ام تختلف تبع��ًا للبيئات 
االتصالي��ة الت��ي تتم م��ن خاللها عملي��ات التلقي؛ 
إذ تختل��ف باخت��الف وس��ائل االتص��ال المقروءة 
والمس��موعة والمرئية. فلكل وس��يلة اعالمية عدد 
من المزايا التي تجعلها تختلف من حيث التأثير عن 
الوس��ائل األخرى. كما أن تكرار التعرض لوسائل 
االتص��ال – بدون ش��ك – ُيزيد من ق��وة تأثيرها يف 
تش��كيل اتجاهات الرأي العام. ولقد تميزت مواقع 
وشبكات التواصل االجتماعي الرقمية بقوة التأثير، 
وذلك ألهنا جمعت كل وسائل االتصال التقليدية: 
المق��روءة والمس��موعة والمرئية يف الرس��ائل التي 

تقدمها )الدبيسي، الطاهات 2013- 74(.
وتكتس��ب وس��ائل التواصل االجتماعي أو ما 
يعرف ب�اإلعالم االجتماعي مثل: الفيسبوك وتويرت 
ولينك��دإن.... وغيره��ا م��ن الوس��ائل األخ��رى، 
أهمي��ة كبيرة ومتزايدة يف الوقت نفس��ه يف مواجهة 
اإلع��الم التقلي��دي، خاص��ة أن تأثيره��ا يتج��اوز 
الحق��ل اإلعالمي ليمتد إلى المجاالت السياس��ية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها بالنظر 
إلى االس��تخدام المكثف لها ح��ول العالم، حيث 
تش��ير بع��ض االحص��اءات الحديث��ة إل��ى أن عدد 
مس��تخدمي الفيس��بوك عالميًا وصل إلى 1،483 
مليار مس��تخدم، وعدد مس��تخدمي تويرت بلغ نحو 
982 مليون مس��تخدم، وجوج��ل بلس نحو 340 

مليونًا، ولينكدإن نحو 310 ماليين، وذلك وفقًا 
.(www.alittihada.ae) 2013 إلحصاءات

   كما كش��ف تقرير حديث أن عدد مستخدمي 
ملي��ون   30.25 بل��غ  الس��عودية  يف  االنرتن��ت 
شخص، وأن عدد حسابات التواصل االجتماعي 
النش��طة نحو 25 ملي��ون حس��اب، وكذلك ارتفع 
عدد مس��تخدمي االنرتن��ت يف المملكة خالل عام 
2017 إل��ى نح��و 8 ماليين ش��خص، كم��ا ارتفع 
ع��دد مس��تخدمي مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي 
المتفاعلين إلى نحو 6 ماليين ش��خص خالل عام 

2017 )الصبحي، محمد 2018(.
أوالً: مش��كلة الدراسة: تتمثل مشكلة الدراسة 
يف التع��رف عل��ى آثار اس��تخدام مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي على الش��باب االم��ارايت يف ظل أزمة 
كورونا، وذلك من خالل دراسة ميدانية على عينة 
من الش��باب م��ن ط��الب جامعة عجم��ان، حيث 
فرضت ظروف األزمة تزايد معدالت االستخدام 
لتلك المواقع أكثر م��ن ذي قبل، ويف ظل التواجد 
بالمنزل لس��اعات طويلة أصبحت تلك الوس��ائل 
هي الش��غل الش��اغل لجميع أفراد األسرة بصورة 

عامة، والشباب على وجه الخصوص.
ثاني��ًا: مبررات اختيار الموضوع: لقد فرضت 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي وجوده��ا يف واق��ع 
وس��ائل االتصال الجماهيري التقليدي��ة، فلم يعد 
بإمكان الف��رد متابعة ومعرفة ما يح��دث يف العالم 
م��ن أخب��ار وأحداث م��ن خالل متابع��ة الصحف 
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الورقي��ة والقن��وات التليفزيونية فق��ط، إنما أصبح 
األح��داث  ومش��اركة  ومتابع��ة  ق��راءة  بإمكان��ه 
السياس��ية باس��تخدام مواقع التواصل االجتماعي 
المختلفة على شبكة االنرتنت، ومن ثم الحصول 
عل��ى المعلومات واألخبار يف أي وقت بأقل جهد 
وتكلفة. ويف ضوء ما أش��ارت إلي��ه نتائج كثير من 
الدراس��ات والبحوث م��ن أن االنرتنت أصبحت 
تمثل أبرز وسائل االعالم التي تمد الجمهور بكافة 
أنماطه ومستوياته بالمعلومات والمعارف العامة. 

ولذلك فالموضوع جدير بالدراسة والبحث.
ثانيًا: أهمية الدراسة: على المستوى النظري، 
يمك��ن القول إن الموضوع نظرًا ألهميته وبخاصة 
تزاي��د معدالت مس��تخدمي تل��ك المواقع يف ظل 
أزم��ة كورون��ا في��روس يحت��اج إل��ى المزي��د م��ن 
الدراس��ات والبح��وث الميداني��ة للكش��ف ع��ن 
تداعيات االس��تخدام المفرط لتلك المواقع ليس 
فق��ط على المس��تويين الفردي واألس��رى، ولكن 
أيضًا عل��ى المس��توى المجتمعي بص��ورة عامة. 
وعل��ى المس��توى التطبيقي، تأيت أهمية الدراس��ة، 
حيث يمكن من خالل الدراس��ة الميدانية التوصل 
إل��ى مجموعة من النتائج، تس��هم يف صياغة بعض 
التوصي��ات والمقرتح��ات اإلجرائي��ة لالس��تفادة 
منها يف توجيه الش��باب، وخاصة الجامعي واألسر 
نحو ترشيد اس��تخدام تلك المواقع، وذلك للحد 
من تأثيراهتا الس��لبية على المس��تخدمين وأسرهم 

والمجتمع بعامة.

ثالثًا: أهداف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيسي 
للدراس��ة يف الكش��ف ع��ن آث��ار اس��تخدام مواقع 
التواصل الجتماعي على الشباب االمارايت يف ظل 
أزمة كورونا، والتأثيرات اإليجابية والس��لبية التي 
نتجت عن تلك الستخدامات، سواء على مستوى 
العالقات األس��رية واالجتماعية أم على مس��توى 
اس��تخدامات اللغة بص��ورة عامة، واللغ��ة العربية 
بخاص��ة. ويتضمن الهدف الرئيس��ي مجموعة من 

األهداف الفرعية نجملها فيما يأيت:
1- التع��رف عل��ى أن��واع المواق��ع الت��ي يفض��ل 

الشباب استخدامها.
2- الكش��ف ع��ن أثر اس��تخدام الش��باب لمواقع 
بأف��راد  التواص��ل االجتماع��ي عل��ى العالق��ة 

األسرة واألقارب.
3- التع��رف عل��ى اآلث��ار االجتماعي��ة اإليجابي��ة 
والس��لبية الناتج��ة عن اس��تخدامات الش��باب 

لمواقع التواصل االجتماعي يف ظل األزمة.
والس��لبية  اإليجابي��ة  اآلث��ار  عل��ى  التع��رف   -4
الس��تخدام مواق��ع التواص��ل االجتماعي على 

اللغة عمومًا.
المس��تقبلية  الش��باب  رؤي��ة  عل��ى  التع��رف   -5
الس��تخدام مواق��ع التواص��ل االجتماعي بعد 

انتهاء األزمة.
رابعًا: تس��اؤالت الدراس��ة: تس��عى الدراسة 
لإلجابة على تساؤل رئيسي مؤداه: ما آثار استخدام 
مواقع التواصل الجتماعي على الشباب االمارايت 
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يف ظ��ل أزم��ة كورون��ا، وم��ا التأثي��رات اإليجابية 
والس��لبية الت��ي نتجت ع��ن تلك الس��تخدامات، 
سواء على مستوى العالقات األسرية واالجتماعية 
أم على مس��توى اس��تخدامات اللغة بصورة عامة، 
واللغ��ة العربي��ة بخاص��ة؟. وثم��ة مجموع��ة م��ن 

التساؤالت الفرعية نجملها فيما يأيت:
1- ما أهم مواقع التواصل االجتماعي التي يفضل 

الشباب استخدامها يف ظل األزمة؟
2- ما أثر اس��تخدام مواقع التواص��ل االجتماعي 

على العالقة بأفراد األسرة واألقارب؟
3- ما أه��م اآلثار االجتماعية اإليجابية والس��لبية 
التواص��ل  لمواق��ع  الش��باب  الس��تخدام 

االجتماعي يف ظل األزمة؟
4- ما اآلثار اإليجابية والس��لبية الستخدام مواقع 

التواصل االجتماعي على اللغة عمومًا؟.
5- م��ا التوقع��ات المس��تقبلية للش��باب الجامعي 
الس��تخدام مواق��ع التواص��ل االجتماعي بعد 

انتهاء األزمة؟.
خامسًا: فروض الدراسة:

الفرض األول: توجد فروق دالة احصائيًا بين 
متغي��ر التخصص والمجاالت التي تس��تخدم فيها 

وسائل ومواقع التواصل االجتماعي.
الف��رض الثاين: توجد فروق دالة احصائيًا بين 
متغير النوع وتوقعات الش��باب الس��تخدام مواقع 

التواصل االجتماعي بعد انتهاء األزمة.     

الف��رض الثالث: توج��د فروق دال��ة احصائيًا 
بين متغير التخصص وتوقعات الشباب الستخدام 

مواقع التواصل االجتماعي بعد انتهاء األزمة.
سادسًا: مفاهيم الدراسة:

1- مفه��وم مواقع التواص��ل االجتماعي: لقد 
وف��رت المواقع االجتماعية بنية تفاعلية افرتاضية، 
وه��و األمر الذي جعله��ا من أكث��ر المواقع جذبًا 
واس��تقطابًا للعديد من الفئات العمرية، وبخاصة 
فئ��ة الش��باب، حي��ث باتت تل��ك المواقع تش��غل 
مس��احة واضحة يف فكر واهتمام ووجدان وعقول 
الش��باب دون اعتبار للف��وارق الجغرافية والعرقية 
والسياس��ية واالجتماعي��ة والديني��ة واالقتصادية. 
ومن ثم أصبح لدى الفرد المستخدم لهذه المواقع 
الفرص��ة لي��س فق��ط ألن يتب��ادل اآلراء واألفكار، 
ولكن أيضًا يش��ارك بيئة وبني��ة اآلخرين )الزعبي، 
م��ن  الرغ��م  وعل��ى   .)11-10-  2014 عل��ى 
ذل��ك، ال يوج��د تعريف محدد لوس��ائل التواصل 
االجتماعي Social Media لكنها يمكن أن ُتعرف 
ضمن الس��ياق العام لتعري��ف الفضاء االلكرتوين، 
ال��ذي ُيعرف��ه »ج��وردان« بأنه ذلك الفض��اء الذي 
يش��جع على أنتاج المعلومات أكثر من استهالكها 

)عبد العظيم، صالح سليمان 2013 - 137(.
الباحثي��ن  قدمه��ا  متع��ددة  تعريف��ات  وثم��ة 
والمتخصصي��ن يف مج��ال الدراس��ات االعالمية، 
وخاص��ة المهتمي��ن باإلع��الم الرقم��ي لمواقع أو 
ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي، حي��ث يعرفه��ا 
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البع��ض بأهن��ا: الش��بكة التي تس��مح للمس��تخدم 
بإنش��اء موقع خاص به مع إمكاني��ة ربطه بالمواقع 
األخ��رى التابع��ة لألصدق��اء م��ن أج��ل التع��رف 
عليهم ومعرفة هوياهتم وأخبارهم )س��بتي، عباس 
2013(. وُيعرف »Elson &Boyd 2014« شبكات 
التواص��ل االجتماع��ي بأهنا: مواقع تتش��كل من 
خالل االنرتنت، تسمح لألفراد بتقديم لمحة عن 
حياهتم العامة، وإتاحة الفرص��ة لالتصال بقائمة 
المسجلين، وجرية التعبير عن وجهة نظر األفراد 
أو المجموع��ات من خالل عملية االتصال، كما 
أن طبيع��ة   التواص��ل تختل��ف م��ن موق��ع آلخر 

.) Mcswete 2009-95-96(
   وُيعرف زاهر رامي مواقع التواصل االجتماعي 
بأهنا: منظومة من الشبكات اإللكرتونّية التي تسمح 
للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه 
ع��ن طريق نظ��ام اجتماع��ي إلكرتوين م��ع أعضاء 
آخري��ن لديه��م االهتمام��ات والهواي��ات نفس��ها 
)زاه��ر، رام��ي 2003- 23(. بينما ي��رى البعض 
اآلخر الش��بكة االجتماعية الرقمية بأهنا: مجموعة 
هويات اجتماعية ينش��ئها أفراد أو منظمات لديهم 
روابط نتيج��ة التفاعل االجتماعي، ويمثلها هيكل 
أو ش��كل ديناميك��ي لجماع��ة اجتماعي��ة، وه��ي 
تنش��أ من أجل توس��يع وتفعيل العالق��ات المهنية 
أو عالق��ات الصداق��ة، كما تطلق على الش��بكات 
االجتماعية الرقمية عدة تس��ميات منها: الشبكات 
االجتماعي��ة،  الش��بكات  االجتماعي��ة،  الرقمي��ة 

وس��ائل االع��الم االجتماعية، ومواقع الش��بكات 
االجتماعي��ة )زك��ي، ولي��د رش��اد 2010 -96(. 
 Sheridan ووضعت كلية شريديان التكنولوجية
تعريفًا لإلعالم الجديد بأنه: أنواع االعالم الرقمي 
الذي يقدم يف شكل رقمي وتفاعلي، ويعتمد على 
اندماج النص والصورة والفيديو والصوت، فضالً 
عن اس��تخدام الكومبيوتر كآلية رئيسة له يف عملية 
االنتاج والعرض. أم��ا التفاعلية فهي تمثل الفارق 
الرئي��س الذي يمي��زه وهي أه��م س��ماته   )البدر، 

خالد محمد 2012- 2(.
   كما يش��ير هذا المصطلح »وس��ائل التواصل 
االجتماعي« إلى اس��تعمال التكنولوجيا يف عملية 
تحويل االتصاالت من مجرد اتصاالت عادية إلى 
تفاع��ل عل��ى كافة المس��تويات والصع��د، وقد تم 
تعريفها على أهنا التطبيق��ات التي تعتمد يف عملها 
على وجود شبكة اإلنرتنت، والتي يتم بناؤها على 
القواع��د واألساس��ات التكنولوجي��ة. وتتيح تلك 
الوس��ائل التواص��ل والتفاعل بين المس��تخدمين، 
وبش��كل كبي��ر ج��دًا نظ��رًا ألن��ه أصب��ح بإم��كان 
المس��تخدمين أن يقوموا بنشر أفكارهم وصورهم 
ومقاطع الفيديو التي يودون نشرها، باإلضافة إلى 
المقاط��ع الصوتي��ة وأي ش��يء يردي اإلنس��ان أو 
المستخدم أن ينشره، وتتيح أيضًا تفاعل المتلقين 
له��ذه المنش��ورات معه��ا، بالتعبي��ر ع��ن إعجاهبم 
وإمكاني��ة تعليقه��م عليها. هذا فض��الً عن إمكانية 

إعادة نشرها.
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   ونخلص من التعريفات الس��ابقة، وجود شبه 
اتف��اق، على أن مواقع التواصل االجتماعي تش��ير 
إل��ى حالة م��ن التن��وع يف األش��كال والتكنولوجيا 
والخصائ��ص التي حملتها الوس��ائل المس��تحدثة 
عن التقليدية، الس��يما فيم��ا يتعلق بإعالء حاالت 
الفردي��ة والتخصيص، وتأتيان نتيجة لميزة رئيس��ة 
ه��ي التفاعلي��ة. فإذا م��ا كان االع��الم الجماهيري 
واالع��الم واس��ع النطاق وه��و هبذه الصفة وس��م 
إع��الم القرن العش��رين، ف��إن االعالم الش��خصي 
والف��ردي ه��و إع��الم الق��رن الجدي��د. وم��ا ينتج 
ع��ن ذلك م��ن تغيير انقالب��ي للنم��وذج االتصالي 
الموروث، بما يسمح للفرد العادي ايصال رسالته 
إلى من يريد يف الوقت الذي يريد، وبطريقة واسعة 
االتجاه��ات، ولي��س م��ن أعل��ى إلى أس��فل وفق 
النموذج االتصال��ي التقليدي. هذا فضالً عن تبني 
هذه المواقع تطبيقات الواقع االفرتاضي وتحقيقه 
لمي��زات الفردي��ة والتخصيص وتج��اوزه لمفهوم 
الدولة الوطنية والح��دود الدولية )صادق 2011 
-9(. وُتعرف وس��ائل التواصل االجتماعي أيضًا 
بأهن��ا خدمات مقدمة لألفراد عرب ش��بكة االنرتنت 
تسمح لهم ببناء لمحة عامة أو شبه عامة عنهم وفق 
نظام محدد، ويتم فيها توضيح قائمة المستخدمين 
والمش��رتكين بتب��ادل االتص��االت مع��ًا وع��رض 
اتص��االت الغير وقبولها أو رفضها ضمن الش��بكة 
)القبيس��ي، لم��ى عب��د العزي��ز 2014، ع��وض، 

حسني 2013(.

انطالقا مما سبق، يمكن صياغة تعريف إجرائي 
لمفهوم مواقع التواصل االجتماعي بأهنا: شبكات 
رقمية عبارة عن مواقع على ش��بكة االنرتنت توفر 
لمس��تخدميها فرص للحوار وتب��ادل المعلومات 
خ��الل  م��ن  والمش��كالت  واألف��كار  واآلراء 
الملفات الش��خصية والصور وغرف الدردشة...
وغير ذلك. وثمة أمثلة كثيرة لتلك الش��بكات منها 
مواقع: الفيس بوك، وتويرت، واليوتيوب، والواتس 
آب.... وغيره��ا م��ن المواقع األخ��رى. ومن ثم، 
ف��إن الش��بكة االجتماعي��ة الرقمي��ة ه��ي مجموعة 
هوي��ات اجتماعي��ة ينش��ئها األف��راد أو المنظمات 
لديهم رواب��ط نتيجة التفاعل االجتماعي، ويمثلها 
هيكل أو شكل ديناميكي لجماعة اجتماعية، وهي 
تنش��أ من أجل توسيع وتفعيل العالقات المهنية أو 

عالقات الصداقة. 
م��ن  ن��وع  ه��و  كورون��ا:  في��روس  وب��اء   -2
الفيروس��ات مجه��ول الس��بب حت��ى اآلن يصيب 
الجهاز التنفس��ي ويصاحبه ن��زالت برد يمكنها أن 
تؤدي إلى الوفاة، وقد ظهر هذا الفيروس يف مدينة 
»ووه��ان« الصيني��ة يف أواخ��ر ع��ام 2019، وق��د 
أطلق��ت عليه لجن��ة الصحة الوطني��ة يف الصين يف 
8 فرباير 2020 تسمية فيروس كورونا المستجد، 
ويف 11 فرباير عام 2020 اعتمدت منظمة الصحة 
العالمية رسميًا تس��مية الفيروس »كوفيد -19«، 
وأعلنت��ه كجائح��ة عالمية نظرًا لخطورته وس��رعة 
انتشاره، فال تخلو منظمة أو مؤسسة على مستوى 
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 .)2020،Covid19( العالم من تأثيراته المباش��رة
كما ُع��رف في��روس كورونا )كوفي��د19( من قبل 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة بأنه م��رض ُمعد يس��ببه 
في��روس كورون��ا المكتش��ف مؤخ��رًا، ول��م يكن 
هن��اك أي علم بوجود هذا الفي��روس، وهذا الوباء 
المس��تجد قبل ظهوره يف مدين��ة ووهان الصينية يف 
ديسمرب 2019 )منظمة الصحة العالمية، 2020(. 
ويمكن تعريف مفهوم جائحة كورونا اجرائيًا 
بأن��ه الفي��روس ال��ذي ظه��ر يف بداية ع��ام 2020 
وتسبب يف جائحة عالمية كبيرة ترتب عليها إغالق 
معظم المؤسس��ات التعليمية، وتح��ول التعليم يف 
فرتة ظهور الفيروس إلى نمط التعليم عن بعد وفقًا 
لإلجراءات الوقائية التي اعتمدهتا الغالبية العظمى 
م��ن دول العال��م للتقليل م��ن تأثي��رات الفيروس 
والح��د من انتش��اره. كما أنه نوع من الفيروس��ات 
التي تس��بب مرضًا يف الجهاز التنفسي، وقد يؤدي 
إلى التهاب وتراكم المخاط والس��وائل يف مجرى 
اله��واء ويف الرئتي��ن )االلته��اب الرئ��وي(، وم��ن 
أع��راض اإلصاب��ة بالفيروس الحمى، والس��عال، 

وصعوبة التنفس وآالم يف الحلق والصداع.
بي��ن  اختالف��ات  ثم��ة  الش��باب:  مفه��وم   -3
الباحثي��ن حول مفهوم الش��باب، ويرجع ذلك إلى 
اخت��الف وتباين التوجه��ات الفكرية والنظرية من 
ناحية، واختالف التخصص��ات العلمية من ناحية 
أخ��رى، فض��الً ع��ن اخت��الف المرحل��ة العمرية 
للش��باب من مجتمع آلخر، وفق��ًا لتباين الثقافات 

للش��باب.  العمري��ة  المرحل��ة  تحدي��د  ومعايي��ر 
وبالرغم م��ن ذلك يمكننا عرض بعض التعريفات 
التي قدمها بعض الباحثين لمفهوم الشباب، وذلك 
لالس��تفادة منها يف صياغة تعريف اجرائي يتناسب 
مع موضوع الدراس��ة الراهنة. كما ُيعرف الشباب 
يف معجم الوس��يط بأن��ه من أدرك س��ن البلوغ إلى 
س��ن الرجولة أو الش��باب، هو الحداثة والش��باب 
إلى الش��يء له )الوس��يط- 470(. كما أن الشباب 
مصطل��ح يطلق على مرحلة عمرية هي ذروة القوة 
والحيوية والنش��اط بين جميع مراحل العمر لدى 
البش��ر، وتختلف تلك المراحل العمرية لدى بقية 
الكائنات األخرى. وُيعرف الش��باب أيضًا بأنه فئة 
اجتماعي��ة ومرحلة عمري��ة تمتد م��ن بداية الحلم 
أو البل��وغ أي س��ن 12-13 س��نة إل��ى س��ن 30 
عامًا )بش��وش، محمد 1984 -11(. كما ُيعرف 
الشباب كذلك بأنه الكتلة الحرجة التي تحمل أهم 
ف��رص نماء المجتمع وصناعة مس��تقبله، كما أهنم 
يف الوقت ذاته يش��كلون التح��دي الكبير يف عملية 
تأطيرهم وادماجهم يف مسارات الحياة االجتماعية 
والوطني��ة واإلنتاجية النش��طة والمش��اركة، وأهنم 
يش��كلون العبء الذي تضيق به الس��لطات ذرعًا 
وتخش��اه أيما خشية )حجازي، مصطفى 2006-

.)203
انطالقًا من التعريفات الس��ابقة يمكن صياغة 
تعريف اجرائي لمفهوم الشباب الجامعي االمارايت 
بأنه كل ش��اب وفتاة ترتاوح أعمارهم ما بين 18-
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30 س��نة مقيدين يف احدى كليات جامعة عجمان 
ويحملون بطاقة جامعية، وينتمون إلى تخصصات 
علمية وسنوات دراسية مختلفة تعكس مستوياهتم 

العلمية المتباينة. 
الرغ��م  عل��ى  الس��ابقة:  الدراس��ات  س��ابعًا: 
م��ن أن موض��وع التواص��ل االجتماع��ي يعترب من 
الموضوع��ات الحديث��ة، إال أن بع��ض الباحثي��ن 
والمتخصصي��ن يف مجال��ي الدراس��ات االعالمية 
وعل��م االجتم��اع ق��د اهتم��وا بدراس��ته، وذل��ك 
هب��دف التع��رف عل��ى التأثي��رات المختلف��ة التي 
تنت��ج ع��ن اس��تخدام تل��ك المواق��ع عل��ى كاف��ة 
والمجتمعي��ة.  والعائلي��ة  الش��خصية  األصع��دة: 
ومن ثم، أصبحت وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
تمث��ل منظوم��ة عالمي��ة تتضمن عالق��ات وأفعال 
وس��لوكيات مختلف��ة. ويمكننا أن نتن��اول بإيجاز 
نماذج لبعض الدراس��ات العربي��ة واألجنبية التي 
قدمه��ا بع��ض الباحثي��ن المتخصصي��ن، والذي��ن 

اهتموا بموضوع شبكات التواصل االجتماعي.
1- نماذج من الدراسات العربية:

- دراس��ة النابلس��ي، هن��اء حس��ني )2021-
374-397(، بعنوان: مواقع التواصل االجتماعي 
وأثره��ا على الش��باب الجامعي، هدفت الدراس��ة 
التعرف على أثر مواقع التواصل االجتماعي على 
الش��باب الجامعي، تم اس��تخدام المنهج الوصفي 
لمالءمته أغراض الدارس��ة الدراسة إلى وجود أثر 
ذو داللة إحصائي��ة لمواقع التواص��ل االجتماعي 

عل��ى الش��باب الجامع��ي اجتماعي��ًا، وأظه��رت 
نتائ��ج الدارس��ة ع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة 
إحصائي��ة حول تأثير مواق��ع التواصل االجتماعي 
عل��ى الش��باب الجامعي تعزى للن��وع االجتماعي 
ون��وع الجامعة، بينما تبين وجود فروق ذات داللة 

إحصائية تعزى لمتغير العمر.
-2021( عم��ر  حس��ان  بصف��ر،  دراس��ة   -
437-494(، بعن��وان: تص��ورات طالب جامعة 
المل��ك عب��د العزيز ع��ن تأثي��ر وس��ائل التواصل 
االجتماعي يف تشكيل وعيهم عن جائحة كورونا، 
وهدفت الدراسة الى التعرف على تصور الطالب 
الس��عوديين بجامعة المل��ك عبدالعزي��ز عن تأثير 
وسائل التواصل االجتماعي، إن وسائل التواصل 
االجتماعي لها دورها البارز والفاعل من خالل ما 
ينشر يوميًأ من رسائل وموضوعات توعوية رقمية 
جدي��دة، ومنه��ج الدراس��ة الوصفي، وم��ن نتائج 
الدراس��ة تأثي��ر التعرض والم��واد التوعوي��ة التي 
يس��تعرضها بتوصيالته االلكرتوني��ة المتنوعة عن 
تش��كيل ثقافة الط��الب الجامعيين تج��اه اتصالهم 
النوع��ي واإلعالم��ي للتص��دي لجائح��ة كورون��ا 

ويأيت هذا التأثير يف المرتبة األولى.
الس��الم  عب��د  محم��د  الش��كري،  دراس��ة   -
التواص��ل  مواق��ع   ،)155-144-2021(
االجتماعي وأثر استخدامها على طالب المراحل 
الجامعية،  استهدفت الدراسة التعرف على مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي ومعرف��ة تأثي��ر التواص��ل 
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االجتماع��ي على س��لوكيات وأف��كار واتجاهات 
اس��تفادت  الجامعي��ة، وم��دى  المرحل��ة  ط��الب 
ط��الب الجامع��ة م��ن ش��بكة االنرتنت، التوس��ع 
الرهي��ب يف االنرتن��ت ودحول��ة يف كل بيت وكونه 
يمثل عامالً أساسيًا يف التكوين المعلومايت لألفراد 
والمجتمع��ات، وتم اس��تخدام المنه��ج الوصفي 
والمنهج التاريخي، ومن نتائج الدراس��ة أن مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي هي وس��ائل للتق��ارب بين 
األف��راد يف مختلف بق��اع العالم ووس��يلة لتكوين 
العالق��ات االجتماعي��ة والمنافع المش��رتكة على 

مستوى األفراد والجماعات.
- دراس��ة المب��ارك، حس��ن الفات��ح الحس��ين 
مواق��ع  بعن��وان:   )66-37  ،2020( محم��د، 
القي��م  عل��ى  وأثره��ا  االجتماع��ي  التواص��ل 
االجتماعي��ة ل��دى ط��الب الجامع��ة »الفيس بوك 
أنموذجًا«، اس��تهدفت الدراس��ة معرفة أثر مواقع 
التواصل االجتماع��ي على القيم االجتماعية لدى 
ط��الب الجامع��ة، وذلك من خ��الل التعرف على 
أث��ر مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي يف تغيي��ر القيم 
االجتماعي��ة ل��دى الط��الب. اعتم��دت الدراس��ة 
عل��ى المنهج الوصف��ي التحليل��ي، وتكونت عينة 
الدراسة من طلبة السنة الثالثة بكلية الرتبية بجامعة 
االم��ام المه��دي بتخصصاهتم المختلف��ة يف العام 
العين��ة  اختي��ار  وت��م   ،2019-2018 الدراس��ي 
بالطريقة العش��وائية وبلغ��ت 1000 طالبًا وطالبة 
يمثلون نس��بة 45% من المجتمع الكلي للدراسة. 

وم��ن نتائج الدراس��ة: يتحقق أث��ر مواقع التواصل 
االجتماعي يف تغيير القيم االجتماعية لدى طالب 
الجامع��ة بمتوس��ط ع��ام 2،60 وبدرج��ة تقديرية 
عالي��ة. وتتحقق اآلثار الس��لبية لمواق��ع التواصل 
االجتماع��ي على القي��م االجتماعية لدى الطالب 

بمتوسط 2،43 وبدرجة تقديرية عالية.
- دراس��ة الجمل، س��مير س��ليمان )2020-
الس��تخدام  الس��لبية  اآلث��ار  بعن��وان:   ،)76-39
مواق��ع التواصل االجتماعي عل��ى عدد من القيم، 
هدف��ت الدراس��ة التع��رف عل��ى اآلث��ار الس��لبية 
الس��تخدام مواقع التواصل االجتماعي على عدد 
م��ن القيم من وجهة نظر طلبة جامعة االس��تقالل، 
والكش��ف عن وجود اختالفات بي��ن الطلبة وفقًا 
لمتغيرات الجنس، المس��توى الدراس��ي، الكلية، 
م��كان الس��كن، وق��د اتبع��ت الدراس��ة المنه��ج 
الوصف��ي. وأظه��رت النتائ��ج عدم وج��ود فروق 
دالة احصائيًا وفق متغيرات: الجنس، والمستوى 
الدراس��ي، ومكان الس��كن، يف حين توجد وجود 
ف��روق إحصائي��ة حس��ب متغي��ر الكلي��ة، وذل��ك 
لصال��ح كليات العلوم اإلدارية والعلوم اإلنس��انية 

والقانون.
- دراس��ة الناص��ر، من��ال محم��د ب��ن محم��د 
)2019-241( بعن��وان: تأثي��ر وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي عل��ى العالقات األس��رية ل��دى طلبة 
اس��تهدفت  االلكرتوني��ة،  الس��عودية  الجامع��ة 
الدراس��ة الكش��ف ع��ن دوافع اس��تخدام وس��ائل 
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الجامع��ة،  طلب��ة  ل��دى  االجتماع��ي  التواص��ل 
واس��تخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، 
وبلغ حجم العينة 315 طالبًا وطالبة ، منهم 153 
م��ن الذكور، 162 م��ن االناث، واختي��رت العينة 
بالطريقة العش��وائية الطبقية، ومن نتائج الدراس��ة: 
أن أكثر وس��ائل التواصل التي يتم استخدامها هي 
الوات��س آب، تليها االنس��تغرام، ثم تويرت، يف حين 
جاءت نس��بة من يستخدمون الفيس بوك منخفضة 
إلى حد كبير. كما أوضحت النتائج أيضًا أن هناك 
تباينًا يف مدى تأييد كل من األب واألم واالخوة يف 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي. وأوضحت 
الدراس��ة أيضًا أن وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
كان لها تأثي��ر كبير على الحي��اة االجتماعية، بينما 

كان تأثيرها منخفض على العالقات األسرية.
- دراس��ة ماط��ر، عب��د اهلل حم��دي )2018، 
3،59،93( بعن��وان: اعتم��اد الش��باب الجامع��ي 
الت��زود  يف  االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع  عل��ى 
بالمعلوم��ات، تمث��ل اله��دف الرئيس��ي للدراس��ة 
يف معرف��ة درج��ة اعتماد الش��باب الس��عودي على 
مواقع التواص��ل االجتماعي للت��زود بالمعلومات 
واألخبار ومعرف��ة طبيعة المعلوم��ات التي يبحث 
عنها الش��باب الس��عودي، وقد اعتمدت الدراس��ة 
على المنهج الوصفي وأداة االس��تبانة، وقد طبقت 
عل��ى عينة بلغت 401 مفردة من طلبة جامعة تبوك 
بالمملكة العربية الس��عودية. ومن نتائج الدراس��ة: 
أن أهم دافع الس��تخدام الشباب السعودي لمواقع 

التواص��ل االجتماع��ي يتمث��ل يف الرتفيه والتس��لية 
وقض��اء وقت الف��راغ، ثم الحصول عل��ى األخبار 
م��ع  االجتماعي��ة  للعالق��ات  ث��م  والمعلوم��ات 
األصدق��اء واألقارب. كما كش��فت النتائج أن أهم 
الفوائد والتأثيرات التي تتحقق من مواقع التواصل 
االجتماع��ي ألفراد العينة تتمث��ل يف زيادة االطالع 
على األخبار والمعلومات المختلفة وزيادة الثقافة 

العامة لألفراد المستخدمين لتلك المواقع.
- دراس��ة نم��ر، نج��الء حم��د العط��اء ناص��ر 
)2018-247-263(، مواقع التواصل االجتماعي 
وتأثيره��ا عل��ى الط��الب بالجامعات الس��ودانية، 
هدفت الدراس��ة التع��رف على االتص��ال الجديد 
وجوانب��ه  المتنوع��ة  وأش��كاله  الواس��عة  وأفاق��ه 
برام��ج  عل��ى  والتع��رف  والس��لبية،  اإليجابي��ة 
التواص��ل االجتماع��ي والواتس��اب والفيس بوك 
وتأثيراهتا على مجتمع الطالب، وحازت المواقع 
االجتماعي��ة عل��ى اهتم��ام كبي��ر م��ن مس��تخدمي 
ش��بكة االنرتن��ت، وذل��ك الحتوائها عل��ى جميع 
عناصر الوس��ائط المتعددة التي ترتكز على النص 
مصح��وب بالص��وت ولقط��ات الفيدي��و والحي��ة 
وغيرها من التأثيرات. واس��تخدمت هذه الدراسة 
المنه��ج الوصف��ي التحليلي، ومن نتائج الدراس��ة 
أن مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي تس��هم يف زيادة 
التطرف الديني وس��ط الطالب واقناعهم باألفكار 
المتش��ددة، كما أهنا أتاح��ت التواصل مع الجنس 

اآلخر دون تقييد.
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- دراس��ة مصطفى، أس��ماء محم��د)2016-
ش��بكات  اس��تخدام  بعن��وان:   ،))321-275
التواصل االجتماعي وانعكاسها على تشكيل قيم 
الش��باب الجامعي، هدفت الدراس��ة ش��رح كيفية 
اس��تخدام الجمهور لوس��ائل االعالم واكتش��اف 
الدوافع األساس��ية الس��تخدام الجمهور لوسائل 
االعالم، ويعد ظهور المواقع االجتماعية الجديدة 
الت��ي يقبل الش��باب عليها بش��كل الف��ت لألنظار 
اخذت الش��كاوي يف االزدياد المس��تمر من س��وء 
اس��تخدام مواقع التواصل االجتماعي والجلوس 
أمام��ه لفرتات طويلة، مما أثر على الش��باب تأثيرًا 
س��لبيًا، واعتم��د الباح��ث عل��ى منه��ج المس��ح 
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالهتا، 
وتوصل��ت النتائج الى إمكاني��ة االعتماد على آراء 
أف��راد هذه العينة يف اج��راء التحليالت اإلحصائية 

واختبار الفروض المتعقلة هبا.
 )2015( أس��ماء  المجي��د،  عب��د  دراس��ة   -
مس��تخدمي  ل��دى  التفاعل��ي  االتص��ال  بعن��وان: 
مواقع الش��بكات االجتماعي��ة يف المنطقة العربية، 
استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المحيطة 
بعملية االتصال التفاعلي على شبكة االنرتنت لدى 
المستخدمين يف المنطقة العربية، والتي تتحكم يف 
تأثير المس��تخدم معرفيًا ووجدانيًا وسلوكيًا، بما 
ه��و معروض من مضم��ون على الش��بكة يف ضوء 
االختالفات السياس��ية واالجتماعية واالقتصادية 
يف المجتم��ع العربي. اس��تخدمت الدراس��ة منهج 

المس��ح االجتماع��ي بالعينة، وتم إجراء الدراس��ة 
عل��ى 100 من ط��الب كلية االع��الم، وتم اختيار 
العين��ة بطريقة عش��وائية. وخلصت الدراس��ة إلى 
عدد من النتائج منها: بالنس��بة للدراس��ة التجريبية 
يف مص��ر تبي��ن أن هن��اك عالق��ة ارتباطية عكس��ية 
ذات داللة احصائية بين مس��توى الضغط النفس��ي 
واآلث��ار  للمبحوثي��ن  واألس��ري  واالجتماع��ي 
المعرفي��ة لديه��م بع��د متابعة صفح��ة حركة تمرد 
عل��ى الفيس بوك. أما بالنس��بة للدراس��ة التجريبية 
يف اليم��ن، فقد تبين عدم وجود ف��روق ذات داللة 
احصائية بي��ن المبحوثين طبقًا لمتغير المس��توى 
الوجداني��ة  اآلث��ار  يف  واالقتص��ادي  االجتماع��ي 
فق��ط، ولكن توج��د عالق��ة دالة احصائي��ًا يف كل 
من اآلثار المعرفية والس��لوكية ل��دى المبحوثين، 
حيث ظهرت الفروق يف المس��تويات: المنخفض 

والمتوسط والمرتفع.
2- نماذج من الدراسات األجنبية:

 Christos Papademetriou، Sofiaدراس��ة  -
Anastasiadou ، George Konteos and Styli-

anos Papalexandris)2022،2-26(   بعن��وان: 

التواص��ل  وس��ائل  تأثي��ر   :19- كوفي��د  جائح��ة 
تس��د  العال��ي،  التعلي��م  تكنولوجي��ا  االجتماع��ي 
الدراس��ة الحالي��ة الفج��وة يف األدبي��ات المتعلقة 
بقيمة اس��تخدام وس��ائل التواص��ل االجتماعي يف 
تعلي��م عالي. يس��عى هذا البحث إلى دراس��ة تأثير 
اس��تخدام وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي يف )أ( 
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التحس��ين التدريس والتعل��م يف الجامعات، )ب( 
تحفي��ز الط��الب ودعمه��م، )ج( التطوير واتصال 
المجتم��ع. ت��م اعتم��اد منهجية نوعي��ة. على وجه 
التحديد، المقاب��الت المتعمقة تم إجراؤها لتقييم 
فعالي��ة وس��ائل التواص��ل االجتماعي عل��ى تعلم 
الطالب يف التعليم العالي. هذا البحث هو دراس��ة 
حال��ة. تم إج��راؤه باس��تخدام أعض��اء أكاديميين 
وطالب م��ن معه��د التعلي��م العال��ي الموجود يف 
جزيرة قربص. كان المش��اركون ت��م االختيار من 
بي��ن خمس كلي��ات مدرس��ية مختلف��ة: االقتصاد 
- اإلدارة وعل��وم الكمبيوت��ر، العمارة والهندس��ة 
والعل��وم الصحية والعل��وم االجتماعية والقانون. 
خاص��ة، تم اختيار عينة البحث بش��كل عش��وائي. 
اثن��ان من األكاديميين وأربع��ة طالب من كل كلية 
م��ن مجموعتي��ن: )أ( 10 أعضاء هيئ��ة تدريس و 
)ب( 20 طالب��ا.  وأظه��رت النتائج أن اس��تخدام 
التواص��ل  لوس��ائل  العال��ي  التعلي��م  مؤسس��ات 
االجتماع��ي له تأثير إيجاب��ي العملية التعليمية من 
خالل تعزيز التدريس والتعلم، إقامة اتصاالت يف 
مجتمع الجامعة. بعض العقبات يف كما تم تحديد 
عملي��ة التدري��س والتعل��م. ت��م اق��رتاح مجاالت 

البحث المستقبلية.
-2021( مدح��ت  مه��ا  كم��ال،  دراس��ة   -

355-396( بعنوان: استخدام الشباب المصري 
لوسائل التواصل االجتماعي وعالقتها بمعرفتهم 
واتجاهاهتم نحو فيروس كورونا، هدفت الدراسة 

التع��رف على م��دى اس��تخدام واعتماد الش��باب 
المص��ري عل��ى ش��بكات التواص��ل االجتماعي، 
ودوره��ا يف توعيته��م بمخاط��ر في��روس كورون��ا 
المس��تجد. اعتم��دت الدراس��ة على عين��ة عمدية 
متاحة قوامها 400 مفردة من الشباب المصري من 
18 إلى 35 سنة، ووزعت االستمارة إلكرتونيا يف 
الف��رتة من 2020/12/1 م وحتى 2021/2/1 
م. كش��فت نتائ��ج الدراس��ة ع��ن ارتفاع تأث��ر عينة 
الدراس��ة بالمعلومات المقدمة ع��ن الجائحة عرب 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي، كما ارتف��ع معدل 
استخدام الشباب لش��بكات التواصل االجتماعي 
واعتربوه��ا المص��در األساس��ي للمعلومات عن 
الجائح��ة، وكش��فت النتائ��ج كذل��ك ع��ن تزاي��د 
متابعة الش��باب لألخبار الرسمية عن الجائحة عرب 
صفحاهتم عل��ى مواقع التواص��ل االجتماعي، ثم 
الفيديوهات الرس��مية يليها صفح��ات وتغريدات 
األطباء عن الجائحة ث��م صفحات منظمة الصحة 
العالمية، وجاءت اتجاهات عينة الدراس��ة إيجابيه 
نح��و األطراف الفاعل��ة يف مواجه��ة كورونا، ففي 
المرتب��ة األول��ى مؤسس��ات المجتم��ع المدين ثم 

إجراءات الحكومة.
  )4-47-  2021(   ،Presley   Virginia -دراس��ة 
بعن��وان: اس��تخدام طالب الكلية لوس��ائل التواصل 
  COVID-19 االجتماع��ي وآثارها على الصحة خالل
تبحث هذه الدراس��ة يف اآلثار التي أحدثتها وس��ائل 
التواص��ل االجتماعي على الصح��ة العقلية لطالب 
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COV- خ��الل جائح��ة Z  الجامع��ات م��ن الجي��ل
ID-19. ت��م إج��راء ه��ذا البحث لقي��اس التغير يف 

الصح��ة العقلي��ة ل��دى جيل زي��رز يف س��ن الكلية 
م��ن حي��ث صلت��ه باس��تخدامهم لوس��ائل التواص��ل 
االجتماع��ي. البح��ث الذي ت��م إج��راؤه كمي بحيث 
يمكن قياس ومقارنة الصحة العقلية للطالب وكذلك 
عاداهتم على وس��ائل التواصل االجتماعي قبل وأثناء 
COVID-19. وبعد تحليل شامل للبيانات من هذا 

االستطالع، وجدت الدراسة أن طالب الجامعات 
م��ن الجي��ل Z أظه��روا تغيي��رات يف اس��تخدامهم 
االجتماع��ي خ��الل جائح��ة التواص��ل  لوس��ائل 

لوس��ائل  اس��تخدامهم  آث��ار  وأن   ،COVID-19  
التواص��ل االجتماع��ي كان له��ا آث��ار س��لبية على 
رفاههم. منذ بداية الوباء، أظهر الطالب استخداًما 
متزايًدا لوس��ائل التواصل االجتماعي حيث قضى 
أكثر من نصف المستجيبين ثالث ساعات يف اليوم 
أو أكثر يف التفاعل مع وسائل التواصل االجتماعي. 
مع تغير مقدار استخدامها، تغيرت أيًضا المنصات 
التي لج��أوا إليها. نتيجة لألزم��ة الصحية العالمية 
التي تس��ببت يف زيادة التوتر والقلق، اتجه الطالب 
نح��و منصات الرتفي��ه والتواصل مث��ل TikTok و
Snapchat أكثر من تحولهم إلى منصات مش��اركة 

الص��ور مث��ل Instagram. وق��د أظه��رت النتائ��ج 
وس��ائل  عل��ى  يعتم��دون  أصبح��وا  الط��الب  أن 
التواص��ل االجتماعي أكث��ر بكثير مم��ا كانوا عليه 
قبل الوباء وأظهروا مستويات متزايدة من الخوف 

والتوتر فيما يتعلق باس��تهالكهم لوسائل التواصل 
االجتماعي. أظهر المس��تجيبون تغييًرا يف األنظمة 

األساسية المفضلة أيًضا.
-2020( عيش��ة  محم��د  ف��ودة،  دراس��ة   -
الش��باب  اعتم��اد  بعن��وان:   )3314-3253
االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع  عل��ى  الس��عودي 
للحص��ول عل��ى معلوم��ات ح��ول أزم��ة كورونا، 
وقد استهدفت التعرف على تأثير اإلعالم الجديد 
)مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي( يف نش��ر الثقاف��ة 
الصحية، والتعرف على مس��اوئ اإلعالم الجديد 
وأض��راره على المجتمع، وكيفي��ة تاليف مثل تلك 
اإلشكاالت من وجهة نظر الشباب، وقد اعتمدت 
الدراس��ة على المنهج الوصفي، واستخدمت أداة 
االس��تبيان يف الحصول على المعلومات، وأكدت 
النتائ��ج أن 82.7% من أف��راد العينة يرون أن أهم 
مواقع التواصل االجتماعي الت��ي يعتمدون عليها 
يف الحص��ول عل��ى المعلوم��ات ع��ن كورون��ا هو 
موق��ع )تويرت(، ونس��بة 40.3% ومنه��م يرون أنه 
موقع )اإلنس��تغرام(، ونس��بة 36% منهم يرون أنه 
موقع ))سناب شات(( ونسبة 34% منهم يرون أنه 

موقع »الفيس بوك«.
بعن��وان:  دراس��ة حن��ون)6780-2017(   -
استخدام مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على 
قي��م المواطن��ة ل��دى الش��باب الجزائري: دراس��ة 
ميداني��ة على عينة من مس��تخدمي مواقع التواصل 
االجتماعي، هدفت الدراس��ة التع��رف على مدى 
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تأثير اس��تخدام مواقع التواص��ل االجتماعي على 
قي��م المواطنة لدى الش��باب الجزائري، من خالل 
التعرف على مدى اس��تخدامها، ومدى مساهمتها 
يف نشر قيم المواطنة لديهم، وانعكاساهتا اإليجابية 
والس��لبية على قيم المواطنة لديهم، وقد اعتمدت 
الباحثة على منهج المس��ح بالعين��ة، بالتطبيق على 
عين��ة م��ن الش��باب المس��تخدم لمواق��ع التواصل 
االجتماعي، بلغ عدده��ا354 مفردة تم اختيارهم 
بطريقة العينة المتاحة، وصممت اس��تمارة استبانة 
ث��م  والمعلوم��ات،  الحقائ��ق  لجم��ع  إلكرتوني��ة 
تحليلها. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها 
أن الش��باب الجزائري يس��تخدم مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي دائم��ا، وانعك��س ه��ذا االس��تخدام 
إيجاب��ًا على قيم المواطنة بالمش��اركة يف تش��كيل 
الدول��ة الحديث��ة، واإلحس��اس بالهوي��ة، وس��لبًا 

بتكريس المواطنة السلبية والمواطنة المادية.
 Ellison، Nicole B، Vitak، Jessica،Grayدراسة -
)2014 855-870-( بعن��وان: تنمي��ة وهتذي��ب 
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى  االجتماعي��ة  العالق��ات 
االجتماع��ي، اس��تهدفت الدراس��ة التع��رف على 
طبيعة العالقات االجتماعية التي يقيمها الش��باب 
الجامع��ي عل��ى ش��بكات التواص��ل االجتماعي، 
وأجري��ت الدراس��ة عل��ى عين��ة عش��وائية بس��يطة 
قوامه��ا 614 مفردة من طلب��ة الجامعة بالواليات 
االس��تبيان  خ��الل  م��ن  األمريكي��ة  المتح��دة 
اإللك��رتوين. وتوصل��ت الدراس��ة إلى ع��دة نتائج 

منه��ا: أن المبحوث��ات اإلن��اث يتمي��زن بارتف��اع 
احرتام الذات مقارنة بالمبحوثين الذكور، وتتمثل 
طبيع��ة العالقات على مواقع التواصل االجتماعي 
يف مش��اركة األصدق��اء يف تب��ادل األخبار الس��ارة، 
وال��رد على الزمالء الذين يطلب��ون النصيحة. وأن 
موق��ع الفيس بوك يوفر مصادر مهمة للتعارف بين 
األصدق��اء الذين تتوافر لديهم خصائص مش��رتكة 
مثل الس��ن والتخصص، تل��ك الخصائص تحافظ 

على استمرار العالقات عرب موقع الفيس بوك.
- دراس��ة Marina Vastly )2012( بعن��وان: 
اس��تخدام الش��باب الجامع��ي الروس��ي لمواق��ع 
الدراس��ة  ه��دف  تمث��ل  االجتماع��ي،  التواص��ل 
األساس��ي يف التع��رف عل��ى اس��تخدام الش��باب 
الجامعي الروس��ي لمواق��ع التواصل االجتماعي، 
والتع��رف على مدى ث��راء هذه الوس��ائل يف إمداد 
الدراس��ة  بالمعلوم��ات، وق��د أجري��ت  الش��باب 
عل��ى عين��ة مكونة م��ن 14 مفردة )9 م��ن الذكور 
و5 م��ن اإلن��اث( م��ن الش��باب الجامع��ي مم��ن 
ت��رتاوح أعماره��م ما بي��ن 22-28 عامًا يف مدينة 
س��ان بطرس��ربج الروس��ية. وم��ن نتائج الدراس��ة 
العدي��د  توف��ر  االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع  أن 
من مزاي��ا االتصال الش��خصي، مم��ا يجعلها ثرية 
بالمعلوم��ات، حي��ث تتي��ح الفرص��ة للبحث عن 
معلومات معينة بس��هولة ويس��ر، وبشكل مجاين، 
ه��ذا إضافة إل��ى الخصوصية يف عملي��ة االتصال، 
وإمكانية التعبير عن الذات. كما تبين من الدراس��ة 
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أيض��ًا أن اإلناث أكثر حرص��ًا على وجود الملف 
الش��خصي مقارن��ة بالذكور. وأن من أهم أس��باب 
اس��تخدام الش��باب لمواقع التواص��ل االجتماعي 
الحصول على المعلوم��ات، واالتصال مع األهل 

واألصدقاء واالستفادة من تجارب اآلخرين.
Jurena Sanchez Abrem- 2021  -دراس��ة
 ica، Marife De Torres، Danilo S.Vargas

بعنوان: آثار وس��ائل التواصل االجتماعي لطالب 
الوبائي��ة  األوض��اع  تح��ت  الثانوي��ة  الم��دارس 
)كوفي��د-19(، اس��تهدفت الدراس��ة استكش��اف 
كيفي��ة تأثي��ر المتغي��رات المختلف��ة مث��ل الجنس 
والعم��ر والدي��ن ومس��توى الص��ف ون��وع مواقع 
الت��ي  الس��اعات  وع��دد  االجتماع��ي  التواص��ل 
الدراس��ة عل��ى م��دى اس��تخدامهم  يقضوهن��ا يف 
لوس��ائل التواصل االجتماعي. تم استخدام طرق 
الثنائ��ي والط��رق  اللوجس��تي  تحلي��ل االنح��دار 
الط��الب  النتائ��ج أن غالبي��ة  الوصفي��ة. تكش��ف 
اس��تخدموا Facebook للتواص��ل م��ع أصدقائهم 
كان   .Instagram بواس��طة  المتابعي��ن  وأقارهب��م 
الطالب يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي 
يومًيا لمدة 1-5 ساعات. المتغير الوحيد الذي أثر 
على مدى اس��تخدام وسائل التواصل االجتماعي 
كان جنس المش��اركين. مع 0.87، كانت اإلناث 
أكثر تعرًضا لوس��ائل التواص��ل االجتماعي مرتين 
أكث��ر من الذك��ور. كم��ا خلصت الدراس��ة إلى أن 
اإلناث أكثر تعرًضا لوس��ائل التواصل االجتماعي 

من الذك��ور. ويتعلق اس��تخدام وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي من قبل اإلن��اث برغبتهن يف التواصل 
أو مش��اركة المزي��د م��ن المعلومات الش��خصية، 
وكشف المزيد عن حياهتن الشخصية. يستخدمون 
مواق��ع الش��بكات االجتماعية إلج��راء اتصاالت 
والبق��اء عل��ى اتص��ال م��ع العائل��ة أو األصدقاء. 
عل��ى النقيض من ذلك يس��تخدم الرجال وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي لجم��ع المعلوم��ات الت��ي 
يحتاجوهن��ا لبناء التأثير. الفيس��بوك هو أكثر مواقع 
التواص��ل االجتماعي المفضلة للطالب للتواصل 
مع العائلة واألصدقاء. يتم الرتفيه عنهم من خالل 
Facebook. يس��تخدمون وقًتا أطول يف الدردش��ة 

مع األصدقاء بداًل من القيام باألعمال المدرس��ية. 
أصبح Facebook روتينهم اليومي. 

تعقيب: نستنتج من تحليل الدراسات السابقة 
س��واء العربي��ة أم األجنبي��ة م��دى أهمي��ة دراس��ة 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي، بوصفه��ا من أهم 
وس��ائل االتصال الحديث��ة، والتي تعترب انعكاس��ا 
للث��ورة العلمي��ة والتكنولوجي��ة، أو م��ا يمك��ن أن 
نطل��ق علي��ه الث��ورة الرقمي��ة، وم��ن المالحظ إن 
الغالبي��ة العظم��ى من هذه الدراس��ات س��واء التي 
أجري��ت يف نم��اذج م��ن المجتمع��ات العربية، أم 
تل��ك الت��ي أجري��ت يف مجتمع��ات غي��ر عربية قد 
ركزت على الشباب الجامعي بوصفه أكثر الفئات 
االجتماعية اس��تخدامًا لهذه المواق��ع وأكثر تأثرًا 
هب��ا. ولق��د تناولت تل��ك الدراس��ات موضوعات 
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متنوعة ركزت غالبيتها على: أثر اس��تخدام مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي عل��ى الش��باب الجامعي، 
وتص��ورات الش��باب الجامع��ي ع��ن تأثي��ر مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي، وتأثي��ر مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ي على القيم االجتماعي��ة، وأيضًا تأثير 
العالق��ات  عل��ى  االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع 
األس��رية، وتأثير مواق��ع التواص��ل االجتماعي يف 
تعريف الش��باب بجائحة كورون��ا، فضالً عن تأثير 
مواق��ع التواص��ل االجتماعي على قي��م المواطنة 
م��ن  العظم��ى  الغالبي��ة  أن  كم��ا  الش��باب.  ل��دى 
الدراس��ات ق��د اعتمدت عل��ى المنه��ج الوصفي 
التحليلي ومنهج المس��ح االجتماعي واالس��تبانة 
االلكرتوني��ة كأداة لجمع البيان��ات الميدانية. ومن 
أه��م النتائ��ج التي توصل��ت لها تلك الدراس��ات: 
تأثي��ر التعرض والمواد التوعوية التي يس��تعرضها 
بتوصيالت��ه االلكرتوني��ة المتنوع��ة ع��ن تش��كيل 
ثقافة الط��الب الجامعيين تج��اه اتصالهم النوعي 
واإلعالم��ي للتص��دي لجائحة كورون��ا ويأيت هذا 
التأثي��ر يف المرتب��ة األول��ى. وأن مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي هي وس��ائل للتقارب بي��ن األفراد يف 
مختل��ف بقاع العالم ووس��يلة لتكوي��ن العالقات 
االجتماعي��ة والمناف��ع المش��رتكة عل��ى مس��توى 
األفراد والجماع��ات. كما أوضحت نتائج إحدى 
الدراس��ات أن هن��اك تباينًا يف م��دى تأييد كل من 
األب واألم واالخوة يف استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي. وأوضحت الدراسة أيضًا أن وسائل 

التواص��ل االجتماع��ي كان له��ا تأثي��ر كبي��ر على 
الحي��اة االجتماعي��ة، بينم��ا كان تأثيره��ا منخفض 
عل��ى العالق��ات األس��رية. أن مواق��ع التواص��ل 
االجتماعي تس��هم يف زيادة التطرف الديني وس��ط 
الط��الب واقناعهم باألف��كار المتش��ددة، كما أهنا 
أتاحت التواصل مع الجنس اآلخر دون تقييد. كما 
توصلت دراسة أخرى إلى أن أهم دافع الستخدام 
الش��باب الس��عودي لمواقع التواصل االجتماعي 
يتمثل يف الرتفيه والتس��لية وقضاء وقت الفراغ، ثم 
الحصول على األخبار والمعلومات ثم للعالقات 
االجتماعية مع األصدقاء واألقارب. كما كش��فت 
النتائ��ج أن أهم الفوائد والتأثيرات التي تتحقق من 
مواقع التواصل االجتماعي ألفراد العينة تتمثل يف 
زيادة االطالع على األخبار والمعلومات المختلفة 
وزي��ادة الثقافة العامة لألفراد المس��تخدمين لتلك 

المواقع.
   انطالقا من ذلك، تأيت أهمية الدراسة الراهنة، 
والتي تس��تهدف بصورة أساس��ية التعرف على أثر 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الشباب 
االم��ارايت خالل أزم��ة كورونا، وذل��ك من خالل 
دراسة ميدانية لعينة من طلبة جامعة عجمان. وهي 
بذلك تعترب من أوائل الدراسات التي تناولت مثل 
هذه الموضوعات يف المجتمع االمارايت. ومن ثم 
يمكن اإلفادة من نتائج الدراسات التي تم عرضها 
للمقارنة مع نتائج الدراس��ة الراهنة، للتعرف على 
جوان��ب االتف��اق واالخت��الف بينه��ا م��ن ناحية، 
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واالس��تفادة كذلك م��ن نتائج الدراس��ة يف صياغة 
مجموع��ة م��ن التوصي��ات االجرائية الت��ي يمكن 
االستفادة منها يف توجيه وتوعية الشباب االمارايت 
بص��ورة عام��ة، والش��باب الجامع��ي بخاصة نحو 
كيفي��ة التعامل مع تلك المواقع واالس��تفادة منها، 
وتجن��ب الكثير من تأثيراهتا الس��لبية، وبخاصة يف 

مجال العالقات األسرية والعائلية والمجتمعية.
ثامن��ًا: المدخل النظري للدراس��ة: ل��م يبلور 
الباحث��ون االجتماعي��ون نظرية خاص��ة بالتواصل 
عرب االنرتنت، فالغالبي��ة العظمى من المحاوالت 
التي تمت يف هذا الشأن كانت قد عالجت التأثيرات 
ضمن الفهم الذي قدمته نظريات ووسائل االتصال 
الجماهي��ري له��ذه المس��ألة. فق��د تعاملت معظم 
ه��ذه المح��اوالت م��ع االنرتنت بوصفها وس��يلة 
االتص��ال الجماهيري ينطبق عليه��ا ما ينطبق على 
وسائل االتصال الجماهيري األخرى. وعليه، فإنه 
يمك��ن معالجة هذا الموض��وع يف إطار المقوالت 
األساسية التي انطلقت منها بعض النظريات مثل: 
نظري��ة الغرس الثق��ايف ونظرية التفاعلي��ة الرمزية، 
والبنائية الوظيفية، ويمكن أن نعرض بإيجاز ألهم 
مقوالت تلك النظريات يف محاولة لالستفادة منها 
يف صياغ��ة رؤي��ة نظرية يمك��ن االنط��الق منها يف 

تحليل بيانات الدراسة الراهنة.
1- نظرية الغرس الثق��ايف: هتدف هذه النظرية 
وس��لوكيات  اتجاه��ات  الش��باب  إكس��اب  إل��ى 
تتناس��ب ودوره��م االجتماع��ي لكي تس��هل لهم 

عملية التفاع��ل واالندماج يف حياهتم االجتماعية، 
المس��تمر  الش��باب  اس��تخدام  ف��إن  ث��م،  وم��ن 
لتكنولوجيا االتصال المتمثلة يف: الهاتف الجوال 
وش��بكة االنرتنت، ومش��اهدهتم لألفالم المقدمة 
ع��رب الفضائيات المختلف��ة والتفاع��ل معها، يؤثر 
عل��ى واقعهم االجتماعي ويس��يطر عل��ى عالمهم 

الرمزي.
    فالغ��رس عب��ارة ع��ن عملي��ة ثقافي��ة ت��ؤدي 
إل��ى خلق مفاهيم عامة توحد االس��تجابة ألس��ئلة 
ومواقف معينة، وال ترتبط بالحقائق والمعتقدات 
المنعزلة )أب��و اليزيد، غادة عب��د المنعم 2012(. 
وتظهر بالتالي اتس��اع الفج��وة بين األجيال، حيث 
ثم��ة تزاي��د معاص��ر يف مع��دالت الس��رعة يف نقل 
المعلومات، ويف تطور أدوات االتصال، وتالحق 
األجي��ال الجدي��دة. هذه التغي��رات تتم بمعدالت 
أسرع مما كانت تتعرض له األجيال األقدم )زايد، 

أحمد 96-2010(.
2- نظري��ة التفاعلية الرمزي��ة: تنطلق التفاعلية 
الرمزي��ة م��ن مقول��ة أساس��ية مؤداه��ا: أن الحي��اة 
االجتماعي��ة وم��ا يكتنفها م��ن عملي��ات وظواهر 
وح��وادث، م��ا ه��ي إال ش��بكة معق��دة من نس��يج 
التفاع��الت والعالقات بين األف��راد والجماعات 
الت��ي يتكون منه��ا المجتم��ع االنس��اين، ومن ثم، 
فالحي��اة االجتماعي��ة يمك��ن فهمه��ا واس��تيعاب 
مظاهرها الحقيقية عن طريق النظر إلى التفاعالت 
الت��ي تق��ع بي��ن األف��راد. وأن له��ذه التفاع��الت 
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دوافعها الموضوعية والذاتية وآثارها على األفراد 
والجماع��ات. وتنطلق التفاعلي��ة الرمزية من عدة 
مرتك��زات لتحلي��ل عملي��ة التفاع��ل االجتماعي، 
متمثل��ة يف القواع��د االجتماعي��ة، وه��ي م��ا اعتاد 
الن��اس على ممارس��تها من س��لوكيات، ومن ثم، 
فالقواع��د تعت��رب بمثاب��ة أح��د منظم��ات الس��لوك 
االنس��اين، كم��ا أهن��ا أح��د المظاه��ر االجتماعي��ة 
الت��ي تحدد س��لوك الف��رد وتوجه��ه يف ارتباطه مع 
اآلخري��ن ومع الجماع��ات االجتماعي��ة األخرى 

)الحسن، احسان 86-65-2005(.
3- البنائي��ة الوظيفي��ة: تعترب البنائي��ة الوظيفية 
من بين أه��م االتجاهات النظري��ة الحديثة يف علم 
االجتم��اع، وتس��تند النظري��ة إل��ى مجموع��ة م��ن 
المق��والت النظري��ة األساس��ية الت��ي تفس��ر البناء 
االجتماعي، بوصفه يمثل نسقًا اجتماعيًا يتضمن 
مجموع��ة من األنس��اق االجتماعي��ة الفرعية التي 
يؤدي كل منها وظائف محددة من أجل بقاء النسق 
االجتماعي األكرب يف حالة ثبات وتوازى وتكامل، 
وأن��ه إذا ح��دث خل��الً وظيفي��ًا يف أي م��ن ه��ذه 
األنس��اق الفرعية فإنه يؤدي إل��ى خلل يف وظائف 

البناء االجتماعي بصورة عامة. 
Es-  93-2015،92،Karki & Gartoulla ( 

 )352-2014،351،ther &Christianal

     وت��رى البنائية الوظيفي��ة أن مواقع التواصل 
االجتماع��ي، ق��د جعل��ت عالق��ات األف��راد أكثر 
تداخ��الً واعتم��ادا بعضه��ا عل��ى بع��ض، بش��كل 

يف��وق كثيرًا ما كانت عليه تلك العالقات من قبل، 
حي��ث أصب��ح كل فرد يعي��ش يف الس��احة الخلفية 
لآلخر، فشبكة الرتابط ونقاط الوصل االجتماعية 
والسياس��ية واالقتصادي��ة الت��ي تتقاط��ع خطوطها 
وتتجاوز الحدود تؤثر تأثيرًا حاس��مًا على األفراد 
المش��اركين فيها. فنحن نعيش اليوم يف عالم تزايد 
في��ه االعتماد المتبادل مع اآلخرين، حتى لو كانت 
األطراف األخرى يف هذا التشابك على بعد آالف 
األميال منا. ومن ثم، نجد أن البنائية الوظيفية ترى 
أن��ه مع التقارب التكنولوجي المتنامي يف الس��رعة 
بين الوس��ائط االعالمية، وتكنولوجيا الحاس��بات 
واالتصال، ب��دأ عصر الوس��ائط المعلوماتية، فلم 
تع��د وس��ائل االتص��ال واالع��الم ه��ي الوس��ائل 
التقليدية البطيئة يف الوصول للناس والتأثير فيهم، 
ب��ل أصبح��ت ذات أن��واع متع��ددة م��ن صوتيات 
ومرئي��ات ونصوص وبيانات تص��ل للماليين من 
البشر يف جميع أنحاء العالم عن طريق المعلومات 
الفائقة الس��رعة والق��درة على التأثي��ر )الحارثي، 

بندر عبد العزيز 128-2014(.
مما سبق، يمكن االستفادة من مقوالت نظرية 
التفاعلية الرمزية بوصفها تفس��ر لنا طبيعة التفاعل 
االجتماع��ي للف��رد مع غي��ره عن طريق ش��بكات 
التواص��ل اإللكرتوني��ة، وموقع��ه وال��دور ال��ذي 
يؤديه من خالل اندماجه يف المجتمع االفرتاضي، 
وباس��تخدام الف��رد له��ذه الش��بكات اإللكرتونية، 
فإهن��ا ُتمل��ي علي��ه مع��اين وقي��م ورم��وز وأنم��اط 
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س��لوكية جديدة تؤثر بشكل مباش��ر أو غير مباشر 
يف عالقاته، ليس فقط على المس��تويين: األس��ري 
والعائلي، ولكن أيضًا على المس��توى المجتمعي 
بصورة عامة. ومن ناحية أخرى، يمكن االستفادة 
من المقوالت األساس��ية لنظرية الغرس الثقايف يف 
تفسير التأثيرات االجتماعية الناتجة عن استخدام 
الش��باب الجامع��ي االم��ارايت لوس��ائل التواص��ل 
التأثي��رات  تل��ك  مظاه��ر  ومعرف��ة  االجتماع��ي، 
ومجاالهت��ا المختلف��ة. ه��ذا فضالً عن االس��تفادة 
م��ن مق��والت البنائي��ة الوظيفي��ة، وبخاص��ة م��ن 
فرضي��ة النس��ق االجتماع��ي، حيث تمثل وس��ائل 
التواص��ل االجتماعي ج��زًء ال يتجزأ من وس��ائل 
االع��الم الحديث��ة، والت��ي تمثل نس��قًا اجتماعيًا 
فرعي��ًا من مكونات المجتمعات المعاصرة والتي 
ت��ؤدي وظائ��ف متعددة لبق��اء النس��ق االجتماعي 
األك��رب واس��تمراره، كما أن هذا النس��ق االعالمي 
لي��س منفصالً أو منعزاًل عن األنس��اق االجتماعية 
األخرى: االقتصادية والسياس��ية والثقافية، والتي 

تشكل مكونات أساسية للمجتمعات المعاصرة.
تاسعًا: اإلجراءات المنهجية للدراسة: 

1- نوع الدراس��ة والمنهج المس��تخدم، تعترب 
الدراس��ة دراس��ة وصفية، ومن ثم، فإن األسلوب 
الوصف��ي التحليل��ي ُيع��د منهجًا مناس��بًا، حيث 
يمكن االعتم��اد على التحلي��الت الكمية لبيانات 
ومعطيات الدراسة الميدانية، وكذلك التحليالت 
الكيفي��ة يف تحقيق أهداف الدراس��ة واالجابة على 

تس��اؤالهتا، وتفس��ير موض��وع الدراس��ة تفس��يرًا 
اجتماعيًا يراعي التداخ��ل بين أبعاد الظاهرة على 

كافة المستويات. 
اس��تبيان  تصمي��م  ت��م  الدراس��ة،  أدوات   -2
الك��رتوين لجمع بيانات الدراس��ة الميدانية، حيث 
تضم��ن االس��تبيان ع��ددًا م��ن المحاور الرئيس��ية 
أه��داف  تعك��س  الت��ي  الفرعي��ة  والتس��اؤالت 
الدراس��ة وتس��اؤالهتا. وقد تمثلت تلك المحاور 
يف: أواًل البيان��ات األساس��ية )خصائ��ص العينة(، 
ثاني��ًا اس��تخدامات الش��باب لوس��ائل التواص��ل 
االجتماع��ي، ثالثًا: التأثيرات اإليجابية والس��لبية 
المرتتبة على استخدام الش��باب الجامعي لمواقع 
اس��تخدام  أث��ر  رابع��ًا:  االجتماع��ي،  التواص��ل 
الش��باب الجامع��ي لمواقع التواص��ل االجتماعي 
عل��ى العالقات األس��رية واالجتماعية، خامس��ًا: 
أثر اس��تخدام الش��باب الجامعي لمواقع التواصل 
االجتماع��ي على اللغ��ة عمومًا، وأخي��رًا، الرؤية 
المس��تقبلية للش��باب الجامعي الس��تخدام مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي بع��د انته��اء األزم��ة. وت��م 
تحكيم االستبيان من خالل عرضه على مجموعة 
م��ن المتخصصي��ن يف عل��م االجتم��اع، وق��د ت��م 
االس��تفادة م��ن مالحظاهت��م يف تعديل االس��تبيان 
وصياغت��ه يف صورت��ه النهائي��ة الت��ي ت��م توزيعه��ا 

الكرتونيًا على عينة الدراسة.
3- عينة الدراس��ة: تم اختي��ار عينة عمدية من 
الش��باب االم��ارايت المنتس��بين لجامع��ة عجم��ان 
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يف تخصص��ات مختلف��ة ممن يس��تخدمون مواقع 
غي��ر  بالطريق��ة  وذل��ك  االجتماع��ي،  التواص��ل 
العش��وائية، وق��د بل��غ اجمالي حج��م العينة 173 
طال��ب وطالب��ة موزع��ة كاآليت: كلية االنس��انيات 
والعل��وم )146( وكلي��ة االع��الم )27( بجامع��ة 
عجم��ان موزعة عل��ى التخصصات اآلتية: قس��م 
االجتم��اع )105( طال��ب وطالب��ة، وقس��م عل��م 
النف��س )41( طال��ب وطالب��ة، واالع��الم )27( 
طالب وطالبة موزعين على التخصصات: )إذاعة 
وتليفزيون، جرافيك، العالقات العامة واالعالن(. 
4- أس��اليب تحلي��ل البيان��ات: وبع��د تطبيق 
االس��تبيان على عينة الدراس��ة تم تحليل البيانات 
احصائي��ًا من خالل برنامج )SPSS(، والحصول 
على التكرارات وبعض التحليالت التي تكش��ف 
ع��ن العالق��ات االرتباطية بين متغيرات الدراس��ة 
وبعض التساؤالت الفرعية، هبدف تحليلها تحليالً 
Te-( ( كيفي��ًا. فض��الً عن اس��تخدام مرب��ع كاي

Test  وذل��ك لمعرف��ة الف��روق ذات ال��دالالت 
اإلحصائية بين المتغيرات المختلفة.

عاش��رًا: الدراس��ة الميدانية: تحلي��ل البيانات 
وتفسيرها واستخالص النتائج:

أوالً: الخصائص االجتماعي��ة والديموغرافية 
لعينة الدراسة:

%كالسن
1752،9- أقل من 19 سنة                         

192212،7- أقل من 21 سنة            
213319،1- أقل من 23 سنة 

232514،5- أقل من 25 سنة          
258850،9 سنة فأكثر                    

173100،0اإلجمالى
%كالنوع
8649،7ذكر
8750،3أنثى

173100،0اإلجمالى
%كالحالة االجتماعية

10661،3غير متزوج 
6738،7متزوج

173100،0اإلجمالى
%كالكلية

14684،4االنسانيات والعلوم
2715،6اإلعالم

173100،0اإلجمالى
%كالتخصص

10560.7علم االجتماع
4123.7علم النفس

2715.6إعالم
173100،0اإلجمالى

%كالسنة الدراسية
126،9األولى
3520،2الثانية
4425،4الثالثة
8247،4الرابعة

173100،0اإلجمالى
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%كعدد أفراد األسرة
5632،4أقل من 5 أفراد

55431،2- أقل 7 أفراد               
76336،4 أفراد فأكثر                    

173100،0اإلجمالى
%كالمستوى التعليمي لألب

169،2أمي  
137،5يقرأ ويكتب             

105،8ابتدائية  
116،4اعدادية                 

84،6متوسط    
4023،1فوق المتوسط          

6235،8جامعي    
دراسات عليا )ماجستير /

137،5دكتوراه(

173100،0اإلجمالى
%كالمستوى التعليمي لألم

2715،6أمي  
148،1يقرأ ويكتب             

148،1ابتدائية  
179،8اعدادية                 

148،1متوسط    
3419،7فوق المتوسط          

4727،2جامعي    
دراسات عليا )ماجستير /

63،5دكتوراه(

173100،0اإلجمالى
%كمهنة األب 

4928،3متقاعد 
4224،3شرطة
95،2جيش

أعمال حرة )مالك مدرسة- 
أعمال-  رجل  تاجر- 

صاحب شركة-،،،،،،، (
148،1

)مدير  عليا  إدارية  أعمال 
مدير  شركة-  مدير  إدارى- 

مطعم -،،،،،،،،(
1911،0

أعمال تخصصية )مهندس- 
محاسب-  معلم-  طبيب- 

محامى-،،،،،،،(
3520،2

أعمال حرفية )سائق- عامل 
52،9– فنى - ،،،،،،،،،(

173100،0اإلجمالى
%كمهنة األم 
13578،0ربة منزل 

أعمال تخصصية )طبيبة- مدرسة- 
179،8صيدالنية- محامية-،،،،،،(

137،5موظفة
أعمال-  )سيدة  حرة  أعمال 

31،7مستثمرة(

52،9متقاعدة
173100،0اإلجمالى

%كإجمالي الدخل الشهري لألسرة
2112،1أقل من 5000 درهم

50001911،0- أقل من 10000
10000158،7- أقل من 15000
150003520،2- أقل من 20000
200003218،5- أقل من 25000

250005129،5 فأكثر 
173100،0اإلجمالى

%كنمط المسكن
3319،1شقة يف عمارة 
5431،2بيت مستقل    

8649،7فيال    
173100،0اإلجمالى
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كشفت البيانات الميدانية الموضحة بالجدول 
الس��ابق والخاصة بخصائص العين��ة عن الحقائق 
اآلتي��ة: فيم��ا يتعل��ق بمتغي��ر الس��ن تبي��ن أن الفئة 
العمرية 25 س��نة فأكثر ق��د احتلت المرتبة األولى 
بنس��بة اس��تجابات بلغ��ت 50،9%، بينم��ا احتلت 
الفئة العمرية 21- أقل من 23 س��نة المرتبة الثانية 
بنس��بة اس��تجابات بلغ��ت 19،1% م��ن مجم��وع 
االس��تجابات. تليها الفئ��ة العمري��ة 23- أقل من 
25 سنة، حيث بلغت نسبة االستجابات %14،5، 
ث��م الفئ��ة العمري��ة 19- أقل من 21 س��نة بنس��بة 
استجابات بلغت 12،7%، وأخيرًا نسبة استجابات 
الفئة العمرية أقل من 19 س��نة والتي بلغت %2،9 
م��ن اجمالي العينة. وتش��ير تلك البيان��ات إلى أن 
الغالبي��ة العظمى من عينة الدراس��ة تقع يف الفئات 
العمرية الت��ي ترتاوح ما بين 21-25 س��نة فأكثر، 
حيث بلغت النسبة االجمالية 84،5% من مجموع 
العين��ة. أما بالنس��بة لمتغير النوع، فق��د جاء توزيع 
العين��ة متق��ارب إلى ح��د كبير، حيث بلغت نس��بة 
الذك��ور49،7% ونس��بة االن��اث 50،3%، وربم��ا 
ينعك��س ه��ذا التقارب عل��ى وجه��ات نظرهم يف 
اس��تجاباهتم على تساؤالت االس��تبيان. وبالنسبة 
لمتغير الحالة االجتماعية، فإن البيانات الموضحة 
بالج��دول الس��ابق تش��ير إل��ى أن غالبي��ة الطالب 
والطالب��ات عينة الدراس��ة غي��ر متزوجين، وذلك 
بنسبة استجابات بلغت 61،3%، بينما بلغت نسبة 
المتزوجين من أفراد العينة 38،7%، وهو ما يعني 

أن الغالبية من أفراد العينة متفرغين للدراسة، وهو 
ما يتناس��ب إلى حد كبير مع توزيعهم على الفئات 
العمري��ة الموضحة س��الفًا. وفيما يتعل��ق بتوزيع 
عينة الدراس��ة عل��ى الكلي��ة، فقد ج��اءت الغالبية 
العظم��ى منه��م من المنتس��بين لكلية االنس��انيات 
والعلوم، وذلك بنس��بة 84،4%، بينما بلغت نسبة 

المنتسبين لكلية االعالم %15،6. 
    وق��د ج��اءت التخصصات العلمي��ة لهؤالء 
يف  الطلب��ة  نس��بة  بلغ��ت  حي��ث  متباين��ة،  الطلب��ة 
تخصص علم االجتماع 60،7%، ونسبة الطلبة يف 
تخصص علم النفس 23،7%، وأخيرًا نسبة الطلبة 
وتليفزي��ون،  )إذاع��ة  االع��الم  يف  المتخصصي��ن 
جرافي��ك، العالقات العامة واالع��الن(، %15،6 
من اجمالي العينة. وبالنس��بة لتوزيع عينة الدراسة 
حس��ب السنوات الدراسية، فقد بلغت نسبة الطلبة 
المرتب��ة  الرابع��ة 47،4% يف  الدراس��ية  الس��نة  يف 
األولى، تليها نسبة الطلبة يف السنة الثالثة %25،4، 
ثم نس��بة الطلبة يف الس��نة الثاني��ة 20،2%، وأخيرًا 
نسبة الطلبة يف الس��نة الدراسية األولى، 6،9% من 
إجمال��ي العين��ة. وال ش��ك يف أن التن��وع يف توزيع 
العين��ة وفقًا للكلية المنتمي��ن إليها والتخصصات 
العلمية وكذلك السنوات الدراسة، سوف يعكس 
تنوعًا وتباين��ًا يف وجهات نظره��م وآرائهم حول 
قضايا الدراسة وتساؤالت االستبيان. أما عن عدد 
أفراد األس��ر التي ينتمي إليها الطلبة عينة الدراسة، 
فقد جاءت النس��ب متقاربة إلى حد كبير، فاألس��ر 
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التي يبلغ عدد أفرادها 7 أفراد فأكثر، قد جاءت يف 
المرتبة األولى بنس��بة اس��تجابات بلغت %36،4، 
تليها األس��ر التي يبلغ عدد أفرادها أقل من 5 أفراد 
بنسبة 32،4% وأخيرًا األسر التي يبلغ عدد أفرادها 
5-أقل من 7 أفراد بنس��بة استجابات 31،2% من 
اجمالي االس��تجابات. وبصورة اجمالية فإن نسبة 
األسر التي يرتاوح عدد أفرادها ما بين 5- 7 أفراد 
فأكث��ر قد بلغت 67،6% من اجمال��ي العينة، وهو 
ما يش��ير إلى أن نمط األس��رة المتوسطة هو النمط 
األكثر انتش��ارًا على مس��توى عينة الدراسة بصورة 
عام��ة. ومم��ا ال ش��ك في��ه، أن معرف��ة المس��توى 
التعليمي لآلباء، حيث تكش��ف البيانات أن نس��بة 
اآلب��اء الحاصلين عل��ى الش��هادات الجامعية، قد 
بلغ��ت 35،8% م��ن اجمالي االس��تجابات، تليها 
نس��بة اآلب��اء الحاصلي��ن عل��ى الش��هادات ف��وق 
المتوسط 23،1%، ثم غير المتعلمين )أمي( بنسبة 
اس��تجابات بلغت 9،2%، أما الفئتين يقرأ ويكتب 
والدراس��ات العليا، فقد جاءت نس��بتهما متساوية 
بلغ��ت 7،5% ل��كل منهم��ا. أم��ا فئ��ات اإلعدادية 
واالبتدائية والمتوسط، فقد جاءت بنسب متقاربة 
كاآليت: 6،4%، 5،8%، 4،6% عل��ى التوالي. وهو 
األم��ر ال��ذي يعك��س تباي��ن المس��تويات العلمية 
والثقافي��ة لآلب��اء، وم��ن ث��م يعكس إلى ح��د كبير 
المناخ الثقايف الذي يعيش فيه الطلبة عينة الدراسة. 
أما عن المستوى التعليمي لألمهات، فإن البيانات 
الموضح��ة يف الجدول ذاته تش��ير إلى تنوع وتباين 

مس��توياهتن التعليمي��ة، فالحاص��الت منه��ن على 
الشهادات الجامعية بلغت نسبتهن 27،2%، تليها 
نس��بة الحاصالت على ش��هادات فوق المتوس��ط 
19،7%، ثم غير المتعلمات )أمي( بنسبة %15،6 
م��ن مجموع االس��تجابات. أم��ا الحاصالت على 
اإلعدادي��ة فق��د بلغ��ت نس��بتهن 9،8%. يف حي��ن 
ج��اءت نس��ب النس��اء يف الفئ��ات التعليمي��ة )يقرأ 
ويكت��ب، االبتدائي��ة، المتوس��ط( متس��اوية بلغت 
8،1% ل��كل منه��ا. وأخيرًا جاءت نس��بة األمهات 
الحاص��الت على الدراس��ات العلي��ا 3،5% فقط 
من مجموع االس��تجابات. أما بالنسبة لمستويات 
الدخ��ول الش��هرية ألس��ر الطلبة، فقد تبي��ن أن فئة 
الدخ��ل أكثر م��ن 25،000 درهم، ق��د جاءت يف 
المرتبة األولى، بنس��بة استجابات بلغت %29،5، 
تليها فئة الدخل من 15،000- أقل من 20،000 
بنس��بة اس��تجابات بلغ��ت 20،2% م��ن اجمال��ي 
االس��تجابات. ثم فئة الدخل م��ن 20،000- أقل 
م��ن 25،000 دره��م بنس��بة اس��تجابات بلغ��ت 
18،5%، ث��م الفئ��ة أقل م��ن 5000 درهم بنس��بة 
استجابات بلغت 12،1% تليها الفئة من 5000 – 
أقل من 10،000 بنسبة استجابات بلغت %11،0 
من مجموع االس��تجابات. وهو األمر الذي يش��ير 
إل��ى تن��وع وتباي��ن مس��تويات الدخ��ول الش��هرية 
بالنس��بة ألس��ر الطلبة عينة الدراسة، ومن ثم تباين 

مستوياهتن المعيشية واالقتصادية.
أم��ا ع��ن الظروف الس��كنية ألس��ر الطلبة عينة 
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الدراس��ة، ف��إن البيان��ات الموضح��ة يف الج��دول 
الس��ابق تش��ير إل��ى تباين وتن��وع تل��ك الظروف، 
حيث بلغت نسبة الطلبة الذين يعيشون مع أسرهم 
يف في��الت 49،7% م��ن مجم��وع االس��تجابات، 
تليه��ا من يقيمون يف بيوت مس��تقلة، وذلك بنس��بة 
اس��تجابات بلغت 31،2%، وأخيرًا من يقيمون يف 
شقق يف عمارات س��كنية، بنسبة استجابات بلغت 
19،1% من مجموع االستجابات. ومن المالحظ 
أن ثمة عالقة بين توزيع الدخول وأنماط المسكن.

ثانيًا: اس��تخدامات الشباب لوسائل التواصل 
الحديثة:

1- وسائل التواصل المستخدمة:
 جدول رقم )1( يوضح

 وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة
%كالوسائل المستخدمة

2212،7اليوتيوب
11365،3الفيس بوك

169،2اإلنستغرام                   
2212،7توتير

173100،0المجموع

   يتض��ح من البيان��ات المبينة يف الجدول الس��ابق 
أن ثم��ة تنوع��ًا يف وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 
األكثر اس��تخدامًا من قبل الشباب الجامعي )عينة 
الدراسة(، حيث جاء الفيس بوك يف المرتبة األولى 
م��ن حي��ث االس��تخدام بنس��بة اس��تجابات بلغت 
65،3% من مجموع االس��تجابات، يليه يف المرتبة 

الثانية اليوتيوب، والتويرت، بنس��بة متس��اوية بلغت 
12،7% ل��كل منهما، وأخيرًا اإلنس��تغرام، بنس��بة 
استجابات بلغت 9،2% من اجمالي االستجابات.

2- ع��دد الس��اعات اليومي��ة المس��تخدم فيها 
الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي: يمكن 
الكش��ف عنها من البيانات الموضحة يف الجدول 

اآليت:
جدول رقم )2( يوضح

عدد الساعات اليومية الستخدام الطلبة الهواتف 
الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي

%كعدد الساعات
3822،0أقل من 3 ساعات يوميًا                                                

35431،2- أقل من 5 ساعات                                                        
58146،8 ساعات فأكثر                                                    

173100،0المجموع

تكشف البيانات الموضحة يف الجدول السابق 
أن اس��تخدام الطلب��ة للهوات��ف الذكي��ة وأجه��زة 
الحاس��ب اللوح��ي أصب��ح يمث��ل ج��زًء مهمًا يف 
حياهتم اليومية، حيث جاءت نس��بة االس��تجابات 
الت��ي تع��رب ع��ن اس��تخدام الطلب��ة لهذه الوس��ائل 
ألكثر من 5 س��اعات يومي��ًا 46،8% من مجموع 
االس��تجابات، تليه��ا نس��بة م��ن يس��تخدمون هذه 
األجه��زة لمدة ترتاوح من 3- أقل من 5 س��اعات 
يوميًا 31،2%، وأخيرًا نسبة من يستخدموهنا لمدة 
أق��ل من 3 س��اعات يومي��ًا 22،0% م��ن مجموع 
االس��تجابات. وتش��ير النس��بة االجمالي��ة إلى أن 



مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )9(، ص ص )127-170(  يونيو 2022 م / ذو القعدة 1443هــ 

152

الغالبي��ة العظم��ى م��ن الطلب��ة يس��تخدمون تل��ك 
األجه��زة يوميًا لفرتة ترتاوح ما بين 3- أكثر من 5 
ساعات يوميًا 78،0%. وهو ما يعني أن استخدام 
الش��باب عموم��ًا وطلبة الجامع��ة خصوصًا لهذه 
األجه��زة أصب��ح يمث��ل ج��زًء مهم��ًا يف حياهت��م 
اليومية، ومن ثم ال يمكن االستغناء عنها بأي حال 

من األحوال.
3- المجاالت المستخدم فيها وسائل ومواقع 

التواصل االجتماعي: 
جدول رقم )3( يوضح

مجاالت استخدام الطلبة لمواقع التواصل االجتماعي
%كالمجاالت

8850،9الدخول على المواقع االلكرتونية                                            
10259،0للدراسة والقراءة                                                             
10761،8جمع المعلومات                                                              

10661،3الدردشة والرتفيه والتسلية
11667،1للتواصل مع اآلخرين                                                    
5833،5لضرورات العمل                                                       

6034،7تنزيل األغاين والفيديوهات
-173عدد المستجيبين

*اختيار أكثر من استجابة
تش��ير البيانات الموضحة يف الجدول الس��ابق 
إلى أن ثمة مجموعة من المجاالت التي يس��تخدم 
فيها الطلبة مواق��ع التواصل االجتماعي المختلفة 
لتحقي��ق أغ��راض متع��ددة ومتنوع��ة، حي��ث جاء 
ترتي��ب تلك المجاالت من وجهة نظرهم حس��ب 

درجة أهمية كل مجال على النحو اآليت: التواصل 
م��ع اآلخري��ن احت��ل المرتب��ة األول��ى م��ن حيث 
األهمي��ة، بنس��بة اس��تجابات بلغ��ت 67،1% م��ن 
مجم��وع االس��تجابات، وتتف��ق ه��ذه النتيج��ة مع 
م��ا توصلت إلي��ه دراس��ة )الش��كري، محمد عبد 
الس��الم 2021( والت��ي أكدت على أن اس��تخدام 
مواقع التواصل االجتماعي يمثل وسائل للتقارب 
بي��ن األفراد ووس��يلة لتكوين العالق��ات والمنافع 

المشرتكة على مستوى األفراد والجماعات(.
يلي��ه جم��ع المعلوم��ات، بنس��بة اس��تجابات 
61،8%، ث��م الدردش��ة والرتفيه والتس��لية بنس��بة 
اس��تجابات بلغ��ت 61،3%، ثم بغرض الدراس��ة 
والق��راءة، بنس��بة بلغ��ت 59،9%، والدخول على 
المواق��ع االلكرتوني��ة بنس��بة اس��تجابات بلغ��ت 
50،9%، وتنزي��ل األغ��اين والفيديوه��ات بنس��بة 
بلغ��ت 34،7%، وأخيرًا لضرورات العمل بنس��بة 
بلغ��ت 33،5% م��ن مجموع االس��تجابات. وهذا 
الجامعيي��ن لمواق��ع  الطلب��ة  اس��تخدام  يعن��ي أن 
التواص��ل االجتماعي أصبحت تحقق لهم أهدافًا 
متنوع��ة، حي��ث تنوع��ت مج��االت اس��تخدامهم 
لتلك المواقع كما هو مبين يف التحليالت الس��ابقة 

والموضحة يف الجدول السابق.
التخص��ص  متغي��ر  بي��ن  للعالق��ة  وبالنس��بة 
والمج��االت التي تس��تخدم فيها وس��ائل ومواقع 
التواص��ل االجتماعي، فيمكن التع��رف عليها من 

التحليالت الموضحة يف الجدول اآليت:



أ.د. سعيد ناصف/ أ.د. عالء الرواشدة / د. عثمان أحمد / أ.د. أسماء العرب/ د. إنعام يوسف: آثار استخدام 
مواقع التواصل االجتماعي على الشباب االمارايت يف ظل أزمة كورونا

153

تكش��ف التحلي��الت الموضح��ة يف الج��دول 
الس��ابق ع��ن وج��ود ف��روق دال��ة احصائي��ًا بي��ن 
الت��ي  والمج��االت  للطلب��ة  العلم��ي  التخص��ص 
التواص��ل  ومواق��ع  وس��ائل  فيه��ا  يس��تخدمون 
االجتماع��ي، حيث ج��اءت تلك الف��روق لصالح 
طلب��ة االع��الم، وذل��ك بنس��بة اس��تجابات بلغت 
يف  الطلب��ة  اس��تجابات  بنس��بة  مقارن��ة   ،%81،5
 %75،6 بلغ��ت  والت��ي  النف��س  عل��م  تخص��ص 
م��ن مجم��وع االس��تجابات. يف حين بلغت نس��بة 
اس��تجابات الطلب��ة يف تخص��ص عل��م االجتم��اع 
60،0%. وه��و األمر الذي يؤكد على أن تخصص 
الطلب��ة يف االع��الم يجعله��م أكث��ر وعي��ًا بأهمي��ة 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي يف دع��م التواصل 

م��ع اآلخرين، وذل��ك بحكم تخصصه��م، مقارنة 
بالتخصصات األخرى.

ثالثًا: التأثيرات االجتماعية اإليجابية والسلبية 
المترتبة على اس��تخدام الش��باب الجامعي لمواقع 

التواصل االجتماعي:
1- التأثيرات اإليجابية الناتجة عن اس��تخدام 

الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي: 
جدول رقم )5( يوضح

التأثيرات اإليجابية الناتجة عن استخدام الشباب 
الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي

%كالتأثيرات االيجابية
6437،0توسيع دائرة األصدقاء والمعارف                                   
13477،5اكتساب معارف وخربات حياتية متنوعة

جدول رقم )4( يوضح
العالقة بين التخصص والمجاالت المستخدمة فيها وسائل ومواقع التواصل االجتماعي

                         التخصص

المجاالت
كا2     إعالمعلم النفسعلم االجتماع

%ك%ك%ك
5148،62356،11451،90،681الدخول على المواقع االلكرتونية                                            

5754،32765،91866،72،416للدراسة والقراءة                                                             
6158،12663،42074،12،380جمع المعلومات                                                              

6158،12765،91866،71،140الدردشة والرتفيه والتسلية
6،267*6360،03175،62281،5للتواصل مع اآلخرين                                                    

3129،51639،01140،71،941لضرورات العمل                                                       
3432،41229،31451،94،290تنزيل األغاين والفيديوهات
-27-41-105عدد المستجيبين ن=173

*دالة عند مستوى 0،05
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%كالتأثيرات االيجابية
6437،0تنمية مهارايت المعرفية والذهنية                                    
4425،4شغل وقت الفراغ                                                  

األه��ل  م��ع  بس��هولة  التواص��ل 
واألقارب رغم ُبعد المسافات         

9253،2

3620،8رفع المستوى العلمي والثقايف                                       
متابع��ة م��ا يح��دث من تط��ورات 

محليًا واقليميًا وعالميًا             
7141،0

5129،5الرتفيه والتسلية                                                 
5330،6التواصل مع الزمالء واألساتذة                                     

-173عدد المستجيبين

* اختيار أكثر من استجابة
   تش��ير البيانات الموضحة يف الجدول السابق 
إل��ى أن هن��اك مجموعة م��ن التأثي��رات اإليجابية 
الناتج��ة ع��ن اس��تخدام الطلب��ة لمواق��ع التواصل 
االجتماع��ي المختلف��ة، حي��ث ج��اء ترتيب تلك 
التأثيرات حس��ب درجة أهميتها من وجهة نظرهم 
عل��ى النح��و اآليت: اكتس��اب مع��ارف وخ��ربات 
حياتية متنوعة، بنسبة اس��تجابات بلغت %77،5، 
تليها التواصل بس��هولة م��ع األهل واألقارب رغم 
بعد المس��افات، بنسبة استجابات بلغت %53،2، 
أما المتغيرين: توسيع دائرة األصدقاء والمعارف، 
وتنمي��ة المه��ارات المعرفية والذهني��ة، فقد احتال 
المرتبة الثالثة بنس��ب متس��اوية بلغت 37،0% من 
مجم��وع االس��تجابات. ويف المرتب��ة الرابع��ة جاء 
متابع��ة ما يحدث م��ن تطورات على المس��تويات 
المحلية واإلقليمية والعالمية، بنس��بة اس��تجابات 

بلغ��ت 40،0%. يليه من حي��ث درجة األهمية من 
وجه��ة نظره��م التواصل م��ع الزمالء واألس��اتذة 
بنس��بة بلغت 30،6%. ثم اس��تخدام تلك المواقع 
بغ��رض الرتفيه والتس��لية بنس��بة بلغ��ت %29،5، 
يليها ش��غل وقت الفراغ، بنس��بة استجابات بلغت 
25،4%. وأخيرًا رفع المس��توى العلمي والثقايف، 
بنس��بة اس��تجابات بلغ��ت 20،8% م��ن اجمال��ي 
اس��تخدام طلب��ة  أن  يعن��ي  االس��تجابات. وه��ذا 
الجامعة لمواق��ع التواصل االجتماع��ي المختلفة 
يحقق لهم مجموعة متنوعة من الجوانب اإليجابية 

على المستويات االجتماعية والثقافية والعلمية.
2- التأثي��رات الس��لبية الناتجة عن اس��تخدام 

الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي: 
جدول رقم )6( يوضح

التأثيرات اإليجابية الناتجة عن استخدام الطلبة 
لمواقع التواصل االجتماعي

%كالتأثيرات السلبية
15086،7السهر واضطراب النوم                                              
2413،9ضعف مستوى التحصيل الدراسي                                  
3520،2انتشار العادات السلوكية السيئة                                      
االدم��ان عل��ى اس��تخدامها يف أي 

4626،6مكان بدون تمييز                  

4324،9األضرار الجسمية والنفسية                                         
42،3التأثير السلبي على اللغة العربية                                     
7744،5االرهاق الذهني والعقلي                                             
169،2المشاكل المستمرة مع األهل                                         

-173عدد المستجيبين
*اختيار أكثر من استجابة
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الج��دول  يف  الموضح��ة  البيان��ات  تكش��ف 
الس��ابق أن ثم��ة اتفاقًا بين الطلب��ة على مجموعة 
من التأثيرات الس��لبية التي تنتج عن استخدامهم 
لمواق��ع التواص��ل المختلف��ة، وق��د ج��اء ترتيبها 
حس��ب درجة خطورهت��ا من وجه��ة نظرهم على 
بنس��بة  الن��وم  الس��هر واضط��راب  النح��و اآليت: 
اس��تجابات بلغ��ت 86،7%، واالره��اق الذهني 
والعقلي، بنس��بة اس��تجابات بلغ��ت 44،5% من 
مجموع االستجابات، واالدمان على استخدامها 
يف أي م��كان بدون تمييز، بنس��بة بلغت %26،6. 
بلغ��ت  بنس��بة  والنفس��ية  الجس��مية  واألض��رار 
24،95، تليها انتش��ار العادات الس��لوكية السيئة 
بنس��بة اس��تجابات بلغ��ت 20،2%. أم��ا ضع��ف 
مس��توى التحصيل الدراس��ي، فقد بلغت نس��بته 
13،9%، ثم المشاكل المستمرة مع األهل، بنسبة 
اس��تجابات بلغت 9،2%، وأخيرًا التأثير الس��لبي 
عل��ى اللغ��ة العربي��ة بنس��بة اس��تجابات ضعيف��ة 
بلغت 2،3% من اجمالي االس��تجابات. ويتضح 
م��ن ذل��ك أن المبحوثي��ن لديه��م وعي��ًا بم��دى 
خطورة االس��تخدام المف��رط والمتزاي��د لمواقع 
التواص��ل االجتماع��ي وتأثيرات��ه الس��لبية عل��ى 
كافة المس��تويات: الجس��مية والعقلية والنفس��ية 
واالجتماعي��ة والعلمي��ة والس��لوكية، فض��الً عن 
كثرة المش��اكل مع األهل بسبب استخدامهم غير 

المنضبط لتلك المواقع.

الجامع��ي  الش��باب  اس��تخدام  تأثي��ر  رابع��ًا: 
لمواق��ع التواص��ل االجتماع��ي عل��ى العالق��ات 

األسرية واالجتماعية:
جدول رقم )7( يوضح

مدى وجود تأثير الستخدام الشباب الجامعي
 لمواقع التواصل االجتماعي على العالقة بأفراد 

األسرة واألقارب
%كالمتغيرات

6336،4نعم 
11063،6ال

173100،0المجموع

   يتض��ح م��ن البيان��ات المدون��ة يف الج��دول 
الس��ابق أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن عين��ة الدراس��ة 
ق��د أك��دوا عل��ى ع��دم وج��ود تأثي��رات متع��ددة 
ومتنوعة الس��تخدام مواق��ع التواصل االجتماعي 
عل��ى عالقاهت��م بأفراد األس��رة واألق��ارب، حيث 
بلغ��ت نس��بة اس��تجاباهتم 63،6% م��ن مجم��وع 
االستجابات، أما من وافق منهم على أن استخدام 
تلك المواقع ينتج عنه تأثيرات على العالقة بأفراد 
األس��رة واألق��ارب، فق��د بلغت نس��بتهم %36،4 
م��ن مجموع االس��تجابات. وهذا يش��ير إلى تنوع 
وتباي��ن وجه��ات نظ��ر الطلب��ة عينة الدراس��ة فيما 
يتعلق بم��دى تأثير اس��تخدامهم لمواقع التواصل 
االجتماعي على عالقاهتم س��واء بأفراد أسرهم أم 
باألقارب. وم��ن ناحية أخرى، ف��إن من أكد منهم 
على أن استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي 
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ينتج عن��ه تأثيرات على مس��توى عالقاهت��م بأفراد 
أس��رهم وأقارهبم، فقد تمثلت يف أشكال ومظاهر 
مختلفة من وجه��ة نظرهم، يمك��ن التعرف عليها 

من البيانات الموضحة يف الجدول اآليت:
جدول رقم )8( يوضح

مظاهر تأثير استخدام الشباب الجامعي 
لوسائل التواصل االجتماعي على العالقة بأفراد 

األسرة واألقارب
%كمظاهر التأثير

ضع��ف التواص��ل والتفاع��ل م��ع 
3657،1أفراد األسرة واألقارب                           

كثرة المشاكل والخالفات مع الو
2539،7الدين                                            

أف��راد األس��رة يف  ع��دم مش��اركة 
3352،4المناسبات االجتماعية                           

711،1إنفاق المال بصورة مبالغ فيها                                                    
تزاي��د األعباء والضغ��وط المادية 
1219،0على األسرة                                                 

2539،7العزلة واالنسحاب
صعوبة س��يطرة اآلب��اء واألمهات 

2641،3على سلوكيات األبناء

تعرض األس��رة ألزمات اقتصادية 
69،5نتيجة لتزايد المصروفات

-63عدد المستجيبين

* اختيار أكثر من استجابة
   تش��ير البيان��ات الموضحة يف الجدول الس��ابق 
إلى اتفاق الطلبة حول مجموعة من المظاهر الس��لبية 
التي تعكس مدى تأثير اس��تخدامهم لمواقع التواصل 
االجتماع��ي المختلف��ة على عالقاهتم بأفراد أس��رهم 

وعالقاهتم باألقارب، وق��د جاء ترتيب تلك المظاهر 
من وجهة نظرهم حس��ب األهمي��ة ودرجة الخطورة 
عل��ى النح��و اآليت: ضع��ف التواص��ل والتفاع��ل مع 
أفراد األس��رة واألقارب، وذلك بنسبة بلغت %57،1 
من مجموع االس��تجابات، يليه يف المرتبة الثانية عدم 
مش��اركة أف��راد األس��رة يف المناس��بات االجتماعية، 
بنس��بة بلغ��ت 52،4%. أم��ا صعوب��ة س��يطرة اآلب��اء 
واألمهات على سلوكيات األبناء، فقد جاء يف المرتبة 
الثالثة بنسبة اس��تجابات بلغت 41،3%. يف حين جاء 
المظهرين: كثرة المش��اكل والخالفات مع الوالدين، 
بنس��ب  الرابع��ة  المرتب��ة  يف  واالنس��حاب  والعزل��ة 
اس��تجابات متس��اوية بلغ��ت 39،7% م��ن مجم��وع 
االس��تجابات. أم��ا تزاي��د األعباء والضغ��وط المادية 
على األس��رة، فق��د بلغ��ت نس��بته 19،00%. كما أن 
إنف��اق الم��ال بص��ورة مبال��غ فيه��ا، فقد جداء بنس��بة 
اس��تجابات بلغ��ت 11،1%، وأخيرًا تعرض األس��رة 
ألزم��ات اقتصادية نتيجة لتزايد المصروفات، بنس��بة 

استجابات بلغت 9،5% من اجمالي االستجابات. 
ويتضح من التحليالت الس��ابقة أن ثمة مظاهر 
س��لبية متعددة أكد عليها الطلبة عينة الدراسة تنتج 
عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي المختلفة 
عل��ى العالق��ات بأف��راد األس��رة واألق��ارب، تلك 
المظاه��ر تنوع��ت بين التأثي��رات المادي��ة والعزلة 
االجتماعي��ة وع��دم التواص��ل والتفاعل م��ع أفراد 
األسرة وعدم مشاركتهم يف المناسبات االجتماعية، 
فضالً عن الضغوط المادية واالقتصادية التي تعاين 
منهم األسر نتيجة لذلك، والتي تؤدي إلى كثير من 
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الخالفات والمشاكل األسرية، وخاصة بين األبناء 
واآلب��اء نتيجة لتزاي��د المصروفات الت��ي قد تفوق 

إمكانات األسرة يف كثير من األحيان.
خامس��ًا: تأثي��ر اس��تخدام الش��باب الجامعي 
لمواق��ع التواصل االجتماعي عل��ى اللغة عمومًا: 
ال ش��ك يف أن التعرف على وجهات نظر الطلبة يف 
مدى تأثير استخدام مواقع التواصل المختلفة على 
اللغة بصورة عامة وطبيعة تأثير هذا االستخدام ُيعد 
مطلبًا مهمًا يف الدراس��ة الراهنة، ويمكن توضيح 

ذلك من البيانات الواردة يف الجدولين اآلتيين: 
جدول رقم )9( يوضح

  مدى وجود تأثير الستخدام وسائل التواصل 
االجتماعي على اللغة عمومًا

%كالمتغيرات
12471،7نعم 

4928،3ال
173100،0المجموع

جدول رقم )10( يوضح
     طبيعة تأثير استخدام وسائل التواصل 

االجتماعي على اللغة عمومًا
%%المتغيراتص

5443،5تأثيرات إيجابية
7056،5تأثيرات سلبية                                  

124100،0المجموع

    أوضح��ت البيان��ات الميدانية المبين��ة يف الجدولين 
الس��ابقين أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن أف��راد العين��ة قد 

أكدوا على أن اس��تخدام مواقع التواصل االجتماعي 
يؤث��ر عل��ى اللغ��ة بص��ورة عام��ة، حيث بلغت نس��بة 
اس��تجاباهتم 71،7% من اجمالي االستجابات. بينما 
بلغت نس��بة اس��تجابات من أكدوا على أن اس��تخدام 
مواقع التواصل االجتماعي ال يؤثر على اللغة عمومًا 
28،3% من مجموع االس��تجابات. كما تشير بيانات 
الدراس��ة الميدانية أيضًا إلى أن نس��بة من أكدوا على 
أن ه��ذه التأثي��رات إيجابي��ة قد بلغ��ت 43،5%، بينما 
نس��بة اس��تجابات من أكدوا عل��ى أن ه��ذه التأثيرات 

سلبية قد بلغت 56،5% من مجموع االستجابات.
1-التأثيرات االيجابية الستخدام الشباب الجامعي 

لوسائل التواصل االجتماعي على اللغة عمومًا: 
جدول رقم )11( يوضح

التأثيرات اإليجابية المترتبة على استخدام 
الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي 

على اللغة عمومًا 
%كالتأثيرات االيجابية

والمج��الت  الصح��ف  ق��راءة 
2037،0باللغتين )العربية واألجنبية(            

2037،0سهولة استخدام القواميس                                                 
االمالئي��ة  األخط��اء  تصحي��ح 
2444،4واللغوية باللغتين                            

3870،4تنمية مهارة القراءة باللغتين                                              
ع��ن  التعبي��ر  وحري��ة  س��هولة 
1732،1المشاعر واالنطباعات                      

3666،7إجادة استخدام اللغة االنجليزية                                           
-54عدد المستجيبين

*اختيار أكثر من استجابة



مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )9(، ص ص )127-170(  يونيو 2022 م / ذو القعدة 1443هــ 

158

   تشير البيانات الميدانية الموضحة يف الجدول 
السابق إلى أن ثمة مجموعة من التأثيرات اإليجابية 
الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على اللغة، 
حي��ث ج��اء ترتيب تل��ك التأثيرات حس��ب درجة 
أهميتها عل��ى النحو اآليت: تنمية مه��ارات القراءة 
باللغتين، وذلك بنسبة استجابات بلغت %70،4، 
تليه��ا اج��ادة اس��تخدام اللغ��ة اإلنجليزية، بنس��بة 
بلغ��ت 66،7%، ث��م تصحي��ح األخط��اء االمالئية 
اس��تجابات %44،4  بنس��بة  باللغتي��ن،  واللغوي��ة 
م��ن مجم��وع االس��تجابات. أم��ا ق��راءة الصحف 
والمج��الت باللغتين العربية واألجنبية، وس��هولة 
اس��تخدام القواميس، قد جاءت نسبتهما متساوية 
بلغت 37،0%. وأخيرًا س��هولة وحرية التعبير عن 
المش��اعر واالنطباعات، بنسبة اس��تجابات بلغت 
32،1% من اجمالي االس��تجابات. ويتضح ذلك 

من بيانات الجدول اآليت:
2- التأثيرات السلبية الستخدام الشباب الجامعي 

لمواقع التواصل االجتماعي على اللغة عمومًا: 
جدول رقم )12( يوضح

التأثيرات السلبية المترتبة على استخدام 
مواقع التواصل االجتماعي على اللغة عمومًا من 

وجهة نظر أفراد العينة
%كالتأثيرات السلبية

التعود على الكتابة بأسلوب اال
4260،0ختصارات                               

1927،1كتابة العربية بأحرف التينية                                             

%كالتأثيرات السلبية
اس��تحداث لغة خاص��ة جديدة 
1825،7ليس لها قواعد علمية                      

اس��تخدام مصطلح��ات بعي��دة 
3245،7تمامًا عن ثقافة مجتمعاتنا                  

وزي��ادة  اللفظ��ي  التعبي��ر  قل��ة 
3347،1التعبير الرقمي                               

3752،9ضعف اللغة العربية وتدهورها                                          
2840،0التعود على التحدث بالعامية                                             
2941،4ضعف مستوى التفكير                                                   
الق��درة عل��ى التواصل  ضعف 
2738،6والحوار والتفاعل مع اآلخرين          

-70عدد المستجيبين

*  اختيار أكثر من استجابة
على الرغم من التأثي��رات اإليجابية التي تنتج 
عن اس��تخدام مواق��ع التواص��ل االجتماعي على 
اللغة عمومًا من وجهة نظر الطلبة عينة الدراس��ة، 
والتي تم توضيحها م��ن تحليل البيانات المبينة يف 
الجدول الس��ابق، فإن ثمة مجموعة من التأثيرات 
الس��لبية التي تنتج عن استخدام تلك المواقع على 
اللغ��ة عموما، حيث تش��ير البيان��ات الموضحة يف 
الج��دول الس��ابق إلى أن ثم��ة اتفاقا بين الش��باب 
الجامع��ي على مجموعة م��ن التأثيرات الس��لبية، 
ج��اء ترتيبه��ا حس��ب درج��ة خطورهتا م��ن وجهة 
نظره��م عل��ى النح��و اآليت: التع��ود عل��ى الكتابة 
بأس��لوب االختصارات، بنسبة اس��تجابات بلغت 
60،1%، وضع��ف اللغة العربية وتدهورها بنس��بة 
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اللفظ��ي وزي��ادة  التعبي��ر  وقل��ة  بلغ��ت %52،9، 
التعبير الرقمي، بنس��بة استجابات بلغت %47،1. 
وأيض��ًا اس��تخدام مصطلح��ات بعي��دة تمامًا عن 
ثقافة مجتمعاتنا، بنسبة بلغت 45،7%. أما ضعف 
مس��توى التفكير، فقد جاء بنسبة استجابات بلغت 
41،4%، يف حين بلغت نسبة التعود على التحدث 
بالعامية 40،0% من مجموع االس��تجابات. بينما 
بلغت نس��بة ضعف القدرة على التواصل والحوار 
والتعامل مع اآلخرين 38،6%. وأخيرًا كتابة العربية 
بأحرف التينية، بنس��بة بلغت 27،1% من اجمالي 
االستجابات. ويتضح من ذلك أن استخدام الطلبة 
لمواق��ع التواصل االجتماع��ي المختلفة ينتج عنه 
تأثيرات س��لبية عل��ى اس��تخداماهتم للغة وخاصة 
اللغة العربية، تلك التأثيرات تعرب عن مدى تدهور 
اللغ��ة العربية لديه��م وعدم قدرهتم عل��ى الحوار 
والتواص��ل بصورة جيدة، فضالً ع��ن تأثيرها على 
قدراهت��م على التفكي��ر والتعبير اللفظ��ي. ويمكن 

توضيح ذلك من بيانات الجدول اآليت:
   سادس��ًا: الرؤي��ة المس��تقبلية للش��باب الجامع��ي 
الستخدام مواقع التواصل االجتماعي بعد انتهاء األزمة:

جدول رقم )13( يوضح
توقعات الشباب الجامعي الستخدام مواقع 

التواصل بعد انتهاء األزمة
%كالتوقعات

سيجد الناس صعوبة يف الرجوع 
إل��ى عالق��ات الوج��ه للوجه يف 

األماكن العامة
13678،6

%كالتوقعات
س��وف يك��ون هناك خ��وف من 
العودة للمش��اركة يف المناسبات 

العائلية واالجتماعية
6235،8

س��يكون هناك تغير يف نمط حياة 
9957،2الناس بعد انتهاء األزمة

عل��ى  ترش��يد  هن��اك  س��يكون 
5934،1مستوى المصروفات األسرية

سوف يكون المستقبل بعد انتهاء 
6738،7األزمة أكثر تفاؤاًل

والمصافح��ة  اللم��س  س��يكون 
7744،5باليد أقل من السابق

بكيفي��ة  الش��باب  وع��ي  زي��ادة 
أخ��رى  أزم��ات  م��ع  التعام��ل 

مستقبلية
9856،6

الوعي بضروة ترش��يد استخدام 
التواص��ل  لمواق��ع  الش��باب 

االجتماعي
6939،9

تجنب التأثيرات السلبية الناتجة 
عن االستخدام المفرط للشباب 

لمواقع التواصل االجتماعي
7543،4

-173عدد المستجيبين

* اختيار أكثر من استجابة
يف  الموضح��ة  الميداني��ة  البيان��ات  تكش��فت 
الج��دول الس��ابق أن ثمة اتفاقًا بين عينة الدراس��ة 
ح��ول بع��ض التص��ورات الت��ي تش��كل رؤيته��م 
المستقبلية الس��تخدام الش��باب الجامعي لمواقع 
التواص��ل االجتماعي بعد انته��اء أزمة كورونا وما 
صاحبها م��ن تداعيات مختلفة وإج��راءات وقائية 
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واحرتازية متعددة، وقد جاء ترتيب تلك التوقعات 
حس��ب درج��ة أهمي��ة كل منها من وجه��ة نظرهم 
عل��ى النحو اآليت: أن الناس س��يجدون صعوبة يف 
الرج��وع إل��ى عالق��ات الوجه للوج��ه يف األماكن 
العامة، وذلك بنس��بة اس��تجابات بلغت %78،6. 
يليه التوقع الخاص بأنه سيكون هناك تغير يف نمط 
حي��اة الناس بعد انته��اء األزمة، وقد بلغت نس��بته 
57،2%. أما زي��ادة وعي الش��باب بكيفية التعامل 
م��ع أزم��ات أخ��رى مس��تقبلية، فقد بلغت نس��بته 
56،6%. يف حي��ن بلغت نس��بة التوقع الخاص بأن 
اللم��س والمصافح��ة باليد س��وف يك��ون أقل من 
الس��ابق، فق��د بلغت نس��بة االس��تجابات المؤيدة 
ل��ه 44،5%. يف حي��ن بلغ��ت نس��بة االس��تجابات 
المع��ربة عن التوق��ع الخ��اص بتجن��ب التأثيرات 
الس��لبية الناتجة عن االس��تخدام المفرط للشباب 
لمواقع التواصل االجتماعي 43،4% من مجموع 
االس��تجابات. بينما بلغت نسبة استجابات التوقع 
الخاص بالوعي بضرورة ترشيد استخدام الشباب 
لمواق��ع التواص��ل االجتماع��ي، فقد بلغت نس��بة 
نس��بة  أم��ا  المع��ربة عن��ه %39،9.  االس��تجابات 
من أك��دوا عل��ى أن المس��تقبل بعد انته��اء األزمة 
س��وف يكون أكثر تفاؤاًل، فق��د بلغت 38،7%. يف 
حين بلغت نس��بة م��ن أكدوا عل��ى أن هناك خوفًا 
العائلي��ة  المناس��بات  للمش��اركة يف  الع��ودة  م��ن 
واالجتماعية 35،8%. وأخيرًا نسبة استجابات من 

توقعوا أنه س��وف يكون هناك ترشيد على مستوى 
المصروفات األس��رية، والتي بلغ��ت 34،0% من 

مجموع االستجابات.
نس��تنتج من التحليالت السابقة، أن الطالب 
عينة الدراسة لديهم وعيًا إلى حد كبير بخطورة 
اس��تخدام الش��باب الجامعي لمواق��ع التواصل 
االجتماع��ي المختلف��ة، والتي أضحت تش��كل 
جانب��ًا مهم��ًا يف حياهت��م اليومي��ة، حي��ث تزايد 
اس��تخدام تل��ك المواق��ع خ��الل أزم��ة كورونا، 
وذل��ك بفع��ل تأثي��ر اإلج��راءات الوقائي��ة الت��ي 
اتبعته��ا دولة االم��ارات لمواجهة انتش��ار الوباء 
وخاصة فرتات الحجر المنزلي، ومن ثم جاءت 
توقعاهتم المس��تقبلية الستخدام تلك المواقع يف 
مرحل��ة ما بعد انته��اء األزمة تؤك��د على األبعاد 
االجتماعية والعائلية والنفس��ية، وكذلك األبعاد 

المادية.
وفيما يتصل بالعالقة بين متغير النوع وتوقعات 
الش��باب الجامعي الس��تخدام مواقع التواصل بعد 
انتهاء األزمة، فيمكن التعرف عليها من التحليالت 

اإلحصائية الموضحة يف الجدول اآليت:
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 توضح التحليالت المبينة يف الجدول السابق 
وج��ود ف��روق دال��ة احصائي��ًا بمس��توى معنوي��ة 
0،05 بالنس��بة للتوقع بأنه س��يكون هن��اك تغير يف 
نم��ط حياة الناس بعد انته��اء األزمة، حيث جاءت 
الفروق لصالح االناث، وذلك بنس��بة اس��تجابات 
بلغ��ت 65،5% مقارنة بنس��بة اس��تجابات الذكور 
والتي بلغ��ت 48،8% من مجموع االس��تجابات.            

كما كش��فت التحلي��الت أيضًا عن وج��ود فروق 
دالة احصائيًا عن مس��توى معنوية 0،05 بالنس��بة 
للتوقع س��يكون المس��تقبل بعد انتهاء األزمة أكثر 
تف��اؤاًل، حيث ج��اءت الف��روق لصال��ح الذكور، 
وذلك بنس��بة اس��تجابات بلغ��ت 46،5%، مقارنة 
بنس��بة اس��تجابات االناث، والتي بلغت %31،0. 
كم��ا أوضحت التحليالت أيضًا وجود فروق دالة 

جدول رقم )14( يوضح
العالقة بين متغير التوع وتوقعات الشباب الجامعي الستخدام مواقع التواصل بعد انتهاء األزمة

 
                                                                              النوع

              التوقعات
أنثىذكر

كا2     
%ك%ك

س��يجد الن��اس صعوب��ة يف الرج��وع إل��ى عالق��ات الوج��ه للوجه يف 
12،693*5867،47889،7األماكن العامة

سوف يكون هناك خوف من العودة للمشاركة يف المناسبات العائلية 
3237،23034،50،140واالجتماعية

4،916**4248،85765،5سيكون هناك تغير يف نمط حياة الناس بعد انتهاء األزمة

2933،73034،50،011سيكون هناك ترشيد على مستوى المصروفات األسرية

4،366**4046،52731،0سوف يكون المستقبل بعد انتهاء األزمة أكثر تفاؤاًل

3743،04046،00،153سيكون اللمس والمصافحة باليد أقل من السابق
3،717**5564،04349،4زيادة وعي الشباب بكيفية التعامل مع أزمات أخرى مستقبلية

3338،43641،40،163الوعي بضروة ترشيد استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعي

تجن��ب التأثيرات الس��لبية الناتجة عن االس��تخدام المفرط للش��باب 
3641،93944،80،155لمواقع التواصل االجتماعي

-87-86عدد المستجبين              ن=173
*دالة عند مستوى 0،00                     **دالة عند مستوى 0،05
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احصائيًا بمس��توى معنوية 0،05 بالنس��بة للتوقع 
زي��ادة وعي الش��باب بكيفي��ة التعامل م��ع أزمات 
أخرى مستقبلية، وقد جاءت تلك الفروق لصالح 
الذكور بنس��بة اس��تجابات بلغ��ت 64،0%، مقابل 

49،4% بالنسبة لإلناث.      
 وتكش��ف التحليالت المبينة يف الجدول ذاته 
كذل��ك عن وجود ف��روق دالة احصائيًا بمس��توى 
معنوية 0،00 بالنسبة للتوقع سيجد الناس صعوبة 
يف الرجوع إلى عالق��ات الوجه للوجه يف األماكن 

العامة، حيث جاءت تلك الفروق لصالح االناث، 
بنس��بة اس��تجابات بلغ��ت 89،7%، مقابل 67،4 

بالنسبة للذكور.
وفيما يتص��ل بالعالق��ة بين متغي��ر التخصص 
الش��باب  وتوقع��ات  التخص��ص  بي��ن  العالق��ة 
الس��تخدام مواق��ع التواص��ل بع��د انته��اء األزمة، 
فيمكن الكش��ف عنها من التحلي��الت اإلحصائية 

الموضحة يف الجدول اآليت:

جدول رقم )15( يوضح
العالقة بين متغير التخصص وتوقعات الشباب الجامعي الستخدام مواقع التواصل بعد انتهاء األزمة

                                                  التخصص

التوقعات

إعالمعلم النفسعلم االجتماع
كا2     

%ك%ك%ك

س��يجد الناس صعوبة يف الرجوع إلى عالقات الوجه 
8177،13585،42074،11،578للوجه يف األماكن العامة

س��وف يكون هن��اك خوف م��ن العودة للمش��اركة يف 
3836،21434،11037،00،074المناسبات العائلية واالجتماعية

س��يكون هن��اك تغي��ر يف نمط حي��اة الناس بع��د انتهاء 
5956،22458،51659،30،120األزمة

3533،31639،0829،60،710سيكون هناك ترشيد على مستوى المصروفات األسرية
4643،81126،81037،03،621سوف يكون المستقبل بعد انتهاء األزمة أكثر تفاؤاًل

4946،71639،01244،40،697سيكون اللمس والمصافحة باليد أقل من السابق
زيادة وعي الش��باب بكيفية التعامل مع أزمات أخرى 

10،543*5956،23073،2933،3مستقبلية

الوع��ي بض��روة ترش��يد اس��تخدام الش��باب لمواق��ع 
4744،81024،41244،45،381التواصل االجتماعي
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تكش��ف التحلي��الت الموضح��ة يف الج��دول 
الس��ابق عن وجود فروق دالة احصائيًا بمس��توى 
العلم��ي  التخص��ص  متغي��ر  بي��ن   0،01 معنوي��ة 
وتوقع��ات الش��باب الجامع��ي الس��تخدام مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي بعد انتهاء األزمة، بالنس��بة 
للتوق��ع زيادة وع��ي الش��باب بكيفي��ة التعامل مع 
أزمات أخرى مستقبلية، حيث جاءت تلك الفروق 
لصالح الطلبة المتخصصين يف علم النفس، وذلك 
بنس��بة اس��تجابات بلغت 73،2%، مقابل %56،2 

بالنسبة للطلبة المتخصصين يف االعالم.
س��ابعًا: مناقش��ة نتائ��ج الدراس��ة: انطالقًا من 
التحلي��الت الس��ابقة لبيان��ات الدراس��ة الميدانية، 
يمكننا أن نعرض نتائج الدراسة يف ضوء التساؤالت 

ونتائج الدراسات السابقة على النحو اآليت:
التواص��ل  مواق��ع  أه��م  م��ا  األول:  التس��اؤل 
االجتماعي التي يفضل الشباب استخدامها يف ظل 

األزمة؟
- كش��فت التحليالت أن ثمة تنوعًا يف وسائل 

التواص��ل االجتماع��ي األكثر اس��تخدامًا من قبل 
الش��باب الجامع��ي )عين��ة الدراس��ة(، حيث جاء 
الفيس بوك يف المرتبة األولى من حيث االستخدام، 
يليه يف المرتبة الثاني��ة اليوتيوب، والتويرت، وأخيرًا 
اإلنس��تغرام. وتتف��ق هذه النتيجة مع نتائج دراس��ة 
)Ellison،Nicole 2014( والت��ي أك��دت عل��ى أن 
موق��ع الفيس بوك يوفر مصادر مهمة للتعارف بين 
األصدق��اء الذين تتوافر لديهم خصائص مش��رتكة 
مثل الس��ن والتخص��ص، بينما تختل��ف أيضًا مع 
نتائج دراس��ة )فودة، محمد عيش��ة 2020( والتي 
أكدت على أن أهم المواقع التي يعتمد عليها أفراد 
العين��ة يف الحص��ول عل��ى المعلومات ه��و موقع 

تويرت، ثم االنستغرام، والفيس بوك.
التس��اؤل الث��اين: م��ا تأثي��ر اس��تخدام مواق��ع 
التواصل االجتماع��ي على العالقة بأفراد األس��رة 

واألقارب؟
- أوضح��ت التحليالت أن ثمة مظاهر س��لبية 
متع��ددة أكد عليه��ا الطلبة عينة الدراس��ة تنتج عن 

                                                  التخصص

التوقعات

إعالمعلم النفسعلم االجتماع
كا2     

%ك%ك%ك

تجن��ب التأثي��رات الس��لبية الناتج��ة عن االس��تخدام 
4240،02048،81348،11،225المفرط للشباب لمواقع التواصل االجتماعي

-27-41-105عدد المستجيبين      ن=173

*دالة عند مستوى 0،01
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اس��تخدام مواقع التواص��ل االجتماع��ي المختلفة 
عل��ى العالق��ات بأف��راد األس��رة واألق��ارب، تلك 
المظاه��ر تنوعت بي��ن التأثي��رات المادي��ة والعزلة 
االجتماعي��ة، وعدم التواص��ل والتفاعل م��ع أفراد 
األسرة وعدم مشاركتهم يف المناسبات االجتماعية، 
فضالً عن الضغوط المادية واالقتصادية التي تعاين 
منهم األس��ر نتيجة لذلك، والتي تؤدي إلى كثير من 
الخالفات والمشاكل األس��رية وخاصة بين األبناء 
واآلب��اء نتيج��ة لتزاي��د المصروفات الت��ي قد تفوق 
إمكان��ات األس��رة يف كثي��ر من األحي��ان. وتختلف 
تلك النتائج مع نتائج دراسة )الشكري، محمد عبد 
الس��الم دخيل 2021( والتي تؤك��د على أن مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي ه��ي وس��ائل للتق��ارب بين 
األف��راد يف مختلف بقاع العالم، وأهنا تعترب وس��يلة 
لتكوين العالقات االجتماعية والمنافع المش��رتكة 
وتختل��ف  والجماع��ات.  األف��راد  مس��توى  عل��ى 
 )Marina Vadtly،2012( كذلك م��ع نتائج دراس��ة
والتي أكدت على أن اس��تخدام وس��ائل التواصل 
االجتماعي يس��اعد يف الحصول على المعلومات 
واالتص��ال مع اآلخري��ن واألصدقاء واالس��تفادة 
م��ن تجارهب��م. وكذل��ك م��ا أك��دت عليه دراس��ة  
)2021( م��ن أن وس��ائل   Jurena،S.Vargas
التواص��ل االجتماعي تس��اعد عل��ى التواصل مع 
العائل��ة واألصدق��اء والرتفيه والدردش��ة بداًل من 
القي��ام باألعمال المدرس��ية، حي��ث أصبح الفيس 

بوك هو روتين الطالب اليومي.

التس��اؤل الثالث: ما أهم التأثيرات االجتماعية 
الس��لبية الس��تخدام الش��باب لمواق��ع التواص��ل 

االجتماعي يف ظل األزمة؟
- أوضح��ت التحلي��الت أن ثم��ة اتفاق��ًا بين 
الطلب��ة عل��ى مجموعة من التأثيرات الس��لبية التي 
تنتج عن اس��تخدامهم لمواقع التواصل المختلفة، 
وقد جاء ترتيبها حس��ب درجة خطورهتا من وجهة 
نظره��م عل��ى النح��و اآليت: الس��هر واضط��راب 
النوم، واالرهاق الذهني والعقلي، واالدمان على 
اس��تخدامها يف أي م��كان بدون تميي��ز، واألضرار 
الجس��مية والنفس��ية، وانتش��ار العادات السلوكية 
الس��يئة. فض��الً ع��ن ضع��ف مس��توى التحصي��ل 
األه��ل،  م��ع  المس��تمرة  والمش��اكل  الدراس��ي، 
والتأثير الس��لبي على اللغة العربي��ة. بينما تختلف 
هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراس��ة )الشكري، 
محمد عبد السالم 2021(، والتي أكدت على أن 
مواقع التواصل االجتماعي هي وس��ائل للتقارب 
بين األفراد ووسيلة لتكوين العالقات االجتماعية 
وتحقي��ق المنافع المش��رتكة على مس��توى األفراد 
والجماع��ات. ويف ض��وء ذلك، يمك��ن القول إنه 
يمكن االس��تفادة من مق��والت النظري��ة التفاعلية 
الرمزي��ة والتي تفس��ر طبيعة التفاع��ل االجتماعي 
للف��رد م��ع غي��ره ع��ن طري��ق ش��بكات التواص��ل 

االلكرتونية.
- أوضحت التحليالت أيض��ًا أن المبحوثين 
لديه��م وعيًا بم��دى خطورة االس��تخدام المفرط 
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والمتزاي��د لمواقع التواص��ل االجتماعي وتأثيراته 
الس��لبية على كافة المستويات: الجسمية والعقلية 
والنفسية واالجتماعية والعلمية والسلوكية، وتتفق 
نتائج الدراس��ة مع نتائج دراسة )نمر، نجالء حمد 
العطاء ناص��ر 2018(، والتي أك��دت على أن من 
أهم التأثيرات الس��لبية الستخدام مواقع التواصل 
االجتماع��ي أهنا تس��هم يف زي��ادة التط��رف الديني 
المتش��ددة  الط��الب واقناعه��م باألف��كار  وس��ط 
والتأثير على سلوكياهتم. فضالً عن كثرة المشاكل 
م��ع األه��ل بس��بب اس��تخدامهم غي��ر المنضب��ط 
لتل��ك المواق��ع. وم��ن ثم، يمك��ن االس��تفادة من 
مقوالت نظرية الغرس الثقايف يف تفس��ير التأثيرات 
االجتماعي��ة المختلف��ة المرتتب��ة عل��ى اس��تخدام 
الش��باب الجامعي لمواقع التواص��ل االجتماعي، 

ومعرفه تلك التأثيرات ومجاالهتا األساسية
التساؤل الرابع: ما التأثيرات اإليجابية والسلبية 
الس��تخدام مواقع التواصل االجتماعي على اللغة 

عمومًا؟.
- توصلت الدراس��ة من خ��الل تحليل بياناهتا 
الميداني��ة إل��ى أن ثم��ة مجموع��ة م��ن التأثي��رات 
اإليجابية التي تنتج عن اس��تخدام مواقع التواصل 
على اللغة عمومًا، تمثلت تلك التأثيرات يف: تنمية 
مهارات القراءة باللغتين، واجادة اس��تخدام اللغة 
اإلنجليزية، وتصحيح األخطاء االمالئية واللغوية 
باللغتي��ن، وأيض��ًا ق��راءة الصح��ف والمج��الت 
باللغتي��ن العربي��ة واألجنبية، وس��هولة اس��تخدام 

القوامي��س، فضالً عن س��هولة وحري��ة التعبير عن 
المشاعر واالنطباعات.

- أوضحت التحليالت أيضًا اتفاق أفراد العينة 
حول مجموعة من التأثيرات السلبية التي تنتج عن 
اس��تخدام مواقع التواص��ل االجتماعي على اللغة 
عموم��ًا، حي��ث ج��اء ترتيب تل��ك التأثي��رات من 
وجهة نظرهم حس��ب درجة خطورهتا على النحو 
اآليت: التعود على الكتابة بأسلوب االختصارات، 
وضع��ف اللغ��ة العربي��ة وتدهورها، وقل��ة التعبير 
اللفظ��ي وزيادة التعبير الرقمي. وأيضًا اس��تخدام 
مصطلح��ات بعيدة تمامًا ع��ن ثقاف��ة مجتمعاتنا، 
وضعف مس��توى التفكي��ر، والتعود على التحدث 
بالعامي��ة، وكذلك ضع��ف القدرة عل��ى التواصل 
والح��وار والتعامل م��ع الخرين، فض��الً عن كتابة 

العربية بأحرف التينية. 
- كم��ا توضح التحليالت أيضًا أن اس��تخدام 
الطلبة لمواقع التواصل االجتماعي المختلفة ينتج 
عنه تأثيرات سلبية على استخداماهتم للغة وخاصة 
اللغة العربية، تلك التأثيرات تعرب عن مدى تدهور 
اللغ��ة العربية لديه��م وعدم قدرهتم عل��ى الحوار 
والتواص��ل بصورة جيدة، فضالً ع��ن تأثيرها على 

قدراهتم على التفكير والتعبير اللفظي.
التس��اؤل الخامس: م��ا التوقعات المس��تقبلية 
للش��باب الجامع��ي الس��تخدام مواق��ع التواص��ل 

االجتماعي بعد انتهاء األزمة؟.
- فيم��ا يتعلق برؤي��ة الش��باب الجامعي حول 
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توقعاهتم المس��تقبلية الس��تخدام مواقع التواصل 
االجتماع��ي بع��د انته��اء األزمة، فقد ج��اء ترتيب 
تل��ك التوقع��ات حس��ب درج��ة أهمي��ة كل منه��ا 
م��ن وجه��ة نظره��م عل��ى النح��و اآليت: أن الناس 
س��يجدون صعوبة يف الرجوع إلى عالقات الوجه 
للوجه يف األماكن العامة، وأنه س��يكون هناك تغير 
يف نم��ط حي��اة الن��اس بعد انته��اء األزم��ة، وزيادة 
وعي الش��باب بكيفي��ة التعامل م��ع أزمات أخرى 
مس��تقبلية، وأن اللم��س والمصافحة باليد س��وف 

يكون أقل من السابق.
- كما أوضحت التحليالت أيضًا أن الطالب 
عينة الدراس��ة لديهم وعيًا إلى ح��د كبير بخطورة 
اس��تخدام الش��باب الجامع��ي لمواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ي المختلف��ة، والت��ي أضح��ت تش��كل 
جانب��ًا مهم��ًا يف حياهت��م اليومي��ة، حي��ث تزاي��د 
اس��تخدام تلك المواقع خ��الل أزمة كورونا، ومن 
ثم ج��اءت توقعاهتم المس��تقبلية الس��تخدام تلك 
المواقع يف مرحلة ما بع��د انتهاء األزمة تؤكد على 
األبعاد االجتماعي��ة والعائلية والنفس��ية، وكذلك 

األبعاد المادية.
نتائج فروض الدراسة:

- أوضحت التحليالت وجود فروق دالة احصائيًا 
بي��ن التخص��ص العلم��ي للطلب��ة والمجاالت 
التي يستخدمون فيها وسائل ومواقع التواصل 
االجتماعي، حيث جاءت تلك الفروق لصالح 
طلبة االعالم، مقارنة بنس��بة استجابات الطلبة 

يف تخص��ص علم النفس وأيضًا بالنس��بة لطلبة 
تخصص علم االجتماع.

- أوضحت التحليالت وجود فروق دالة احصائيًا 
بمس��توى معنوي��ة 0،05 بالنس��بة للتوق��ع بأنه 
س��يكون هن��اك تغير يف نم��ط حياة الن��اس بعد 
انته��اء األزمة، حي��ث جاءت الف��روق لصالح 

االناث، مقارنة بنسبة استجابات الذكور.
- كما كش��فت التحليالت أيضًا عن وجود فروق 
دالة احصائيًا عن مستوى معنوية 0،05 بالنسبة 
للتوقع سيكون المستقبل بعد انتهاء األزمة أكثر 
تفاؤاًل، حيث ج��اءت الفروق لصالح الذكور، 

مقارنة بنسبة استجابات االناث.
- أوضح��ت التحلي��الت أيضًا وجود ف��روق دالة 
احصائيًا بمستوى معنوية 0،05 بالنسبة للتوقع 
زيادة وعي الش��باب بكيفي��ة التعامل مع أزمات 
أخ��رى مس��تقبلية، وق��د ج��اءت تل��ك الفروق 
لصالح الذكور مقارنة بنسبة استجابات االناث.

- كما كش��فت التحليالت أيضًا عن وجود فروق 
دالة احصائيًا بمس��توى معنوية 0،00 بالنس��بة 
للتوقع س��يجد الن��اس صعوب��ة يف الرجوع إلى 
عالق��ات الوج��ه للوج��ه يف األماك��ن العام��ة، 
حي��ث ج��اءت تلك الف��روق لصال��ح االناث، 

مقارنة بنسبة استجابات الذكور.
التوصيات: انطالقا م��ن النتائج التي توصلت 
إليها الدراس��ة، يمكن للباحثة وضع مجموعة من 

التوصيات والمقرتحات على النحو اآليت:
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- نش��ر الوع��ي الثق��ايف بين الش��باب الجامع��ي بأهمية 
عل��ى  والح��رص  والعائل��ي،  األس��ري  التماس��ك 
الحوار والتفاعل مع األهل، وترشيد استخدام تلك 
الوس��ائل، حت��ى يتم تجن��ب تأثيراهتا الس��لبية على 

العالقات األسرية والنسيج العائلي بصورة عامة.
طلب��ة  لتوعي��ة  عم��ل  وورش  دورات  تنظي��م   -
الجي��د  االس��تخدام  كيفي��ة  عل��ى  الجامع��ات 
واس��تثمار  االجتماع��ي،  التواص��ل  لمواق��ع 

الفوائد العلمية والثقافية واالجتماعية.
مؤسس��ة  أو  هيئ��ة  هن��اك  تك��ون  أن  ض��رورة   -
متخصص��ة هتت��م برصد وتوصي��ف وتحليل ما 
ينش��ر على مواقع التواص��ل االجتماعي، ومن 
ث��م إخضاعه للدراس��ات التحليلي��ة المتعمقة، 
وذل��ك هبدف الكش��ف ع��ن اتجاه��ات الرأي 
الع��ام، وخاصة الطلبة الجامعيين نحو كثير من 

القضايا المجتمعية.
- العم��ل عل��ى توظي��ف تكنولوجي��ا االتصاالت 
الحديث��ة يف عملية التفاع��ل التعليمي والبحث 
العلمي، بما يحقق تأثيرات إيجابية تدعم فاعلية 

وكفاءة العملية التعليمية داخل الجامعات.
- إجراء مزيد من البحوث والدراسات االجتماعية 
البيني��ة  الدراس��ات  وكذل��ك  المتخصص��ة، 
وأبعاده��ا  االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع  ع��ن 
وذل��ك  المختلف��ة،  وتأثيراهت��ا  االجتماعي��ة، 
لالستفادة من نتائجها يف توعية الشباب، وخاصة 

الجامعي نحو االستخدام المثل لتلك المواقع.
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الفكاهة يف مواقع التواصل االجتماعي خالل جائحة كورونا منصة تويتر أنموذًجا
 )دراسة على عينة من الحسابات السعودية يف تويرت(

نوره عبداهلل محمد السالم
باحثة ماجستير يف علم االجتماع

  جامعة الملك فيصل – كلية اآلداب - قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية

الملخص : 
هتدف الدراسة إلى التعرف على محتوى النكات والكشف عن األهداف الرامية من رواجها عرب منصة 
توي��رت خ��الل جائحة كورونا، واس��تخدمت المنهج الوصف��ي تحليل المحتوى لوص��ف وتحليل مضمون 
الن��كات خالل أزم��ة كورونا لتوضيح أنواعها وأش��كالها والغرض من رواجها بين الن��اس، والتعرف على 
المف��ردات التي تم اس��تخدامها لرتويج النكات خالل جائحة كورون��ا والتعرف على الوظائف االجتماعية 
للفكاهة خالل الجائحة، وتكون مجتمع الدراس��ة من الحس��ابات الس��عودية يف منصة توي��رت الذين اهتموا 
بنش��ر التغريدات المتعلقة بالنكات حول أزمة كورونا يف المجتمع الس��عودي وتم اختيار عينة غير احتمالية 
قصدية من التغريدات المتعلقة بالنكات حول جائحة كورونا يف منصة تويرت بلغ عددها )96( من الحسابات 
الس��عودية، حيث ت��م الحصر الكمي لتلك الن��كات وتحليل محتواه��ا، وتم التوصل إلى ع��دد من النتائج 
أهمها، أن أنواع النكات التي راجت عرب حسابات السعوديين على منصة تويرت خالل الفرتة من شهر مارس 
حتى ديسمرب بلغت )56(، احتلت نكات أداء الوظائف االجتماعية أو تعزيز قيمة ما المرتبة األولى، حيث 
تضمن محتوى النكات تعزيز قيمة التماسك األسري والتضامن االجتماعي والتفاعل والتواصل باستخدام 
أش��كال مختلفة يف نش��رها عرب منصة تويرت، يليها يف المرتبة الثانية نكات التكيف مع جائحة كورونا هبدف 
التكي��ف م��ع الحجر المنزل��ي والعزل الصحي والتعليم عن بع��د، يليها يف المرتبة الثالثة ن��كات التعبير عن 

األفكار المكبوتة وتخفيف الضغوط وأخيًرا نكات التخويف وبث القلق.

الكلمات المفتاحية: الفكاهة، مواقع التواصل االجتماعي، جائحة كورونا.
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Humor in social media during the Corona pandemic: twitter as a model (Study 
on a sample of Saudi twitter accounts)

Abstract:
 The study aimed to recognize the content of jokes and reveal the aims of promoting them on 

Twitter during the coronavirus pandemic The study used the descriptive approach used content 

analysis to describe and analyze the content of jokes during the coronavirus crisis to illustrate 

their types، forms، and purpose of spreading them among people. recognize the vocabulary used 

to promote jokes during the coronavirus pandemic and recognize the social functions of humor 

during the pandemic The study community is one of the Saudi accounts on the Twitter platform 

who were interested in posting tweets related to jokes about the coronavirus crisis in Saudi soci-

ety. A purposive sample of tweets related to jokes about the coronavirus pandemic was selected 

on the Twitter platform، which numbered (96) Saudi accounts. These jokes have been quantified 

and their content was analyzed، And a several of results have been found out، the most important 

of which are: The number of jokes restricted from the Saudi Arabian Twitter accounts during 

the period from March to December reached (56) Jokes about performing social functions or 

enhancing the value of what was valued were first، with the content of jokes ensuring that the 

value of family cohesion، social solidarity، interaction and communication were promoted in 

various forms in their Twitter post، followed by adaptation jokes to the Corona pandemic with 

the aim of adapting to home quarantine، health isolation and distance education، followed by 

jokes of expression of repressed ideas، stress relief and، finally، jokes of intimidation and anxiety

Keywords: Humor، social media، Corona Pandemic
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المقدمة:
يف  للنكت��ة  السوس��يولوجية  األهمي��ة  تنب��ع 
المجتم��ع الس��عودي م��ن حقيق��ة أن بعًض��ا مم��ا 
يتداول��ه منها هو وليد البيئ��ة االجتماعية للمجتمع 
الس��عودي، حيث تق��وم النكت��ة بإظهار المس��تور 
من ثقافة المجتمع مم��ا يقدم مادة خصبة للباحث 

السوسيولوجي لفهم خفايا المجتمع.  
تعت��رب الفكاهة م��ن الظواه��ر االجتماعية التي 
عرفها العرب منذ الق��دم، ومرت الفكاهة والنكتة 
العربي��ة بتط��ور من��ذ أن كان��ت مظهًرا م��ن مظاهر 
الب��ذخ يف القصور إلى أن أضحت متنفًس��ا للتعبير 
عن الضغوط وإطالق الطاقة المكبوتة وأصبحت 

مصدًرا من مصادر التكيف.
 ويع��د المس��رح الكومي��دي القدي��م إح��دى 
مول��دات الضح��ك يف التنفي��س ع��ن الك��وارث 
والمأس��اة كما س��اهم يف خل��ق حالة الت��وازن بين 

اإلنسان وواقعه المجتمعي. 
وعليه فإن الفكاهة وس��يلة للتواصل وضرورة 
اجتماعي��ة يحتاجه��ا الفرد كما أهن��ا موقف صاغه 
العق��ل الجماعي، لما تحمله م��ن رموز ودالالت 
لدى العرب، كم��ا أهنا تعد إحدى الثوابت الثقافية 
يف المجتمع��ات لما تحمل��ه من معان ودالالت يف 
جم��ل قصي��رة، بذلك قد تك��ون أق��رب إلى ذهن 
الجمه��ور إذا كان الملق��ي والمتلق��ي عل��ى ق��دًرا 

متساوًيا من الذكاء والثقافة )عبد اهلل، 2009(.
 وبن��اًء على ذلك فإن النكت��ة تتميز بأهنا تصف 

الحال��ة النفس��ية الت��ي يعيش��ها األفراد بدق��ة، مما 
يجعله��ا تفع��ل قيم��ا اجتماعي��ة ذات دالالت يف 
نفس��ية الفرد ومدى وعيه بمجتمعه، كوهنا كاش��فة 

عن أفكار الشعب وعاداته )حمادي، 2022(.
اكتس��حت الفكاه��ة ع��دة ميادي��ن فني��ة، مثل 
األفالم الس��ينمائية والصحافة والفنون التش��كيلية 
ومنص��ات التواص��ل االجتماع��ي وبفض��ل ذلك 
أصبحت ترافق األفراد يف حياهتم اليومية لسهولتها 
بعد تطورها مع ظهور التقنية مما ساهم بروزها يف 
المجتمع االفرتاضي وانتشارها بمختلف أشكالها 
وأنواعه��ا وأغراضها، على أهن��ا متعددة األغراض 
إال أن أصب��ح جل االهتمام على قدرهتا يف التغلب 

على الضغط االجتماعي وتحديات الحياة. 
 نظ��ًرا لذل��ك يتض��ح حضورها المس��تحدث 
والمواكب مع كل حدث وقضية، وغالًبا ما تنتش��ر 
يف ظ��ل األزمات والكوارث حيث تعد متنفًس��ا يف 
مواجه��ة الضغ��وط، ويف ع��ام 2020 تفش��ى وباء 
كورونا المس��تجد )كوفيد-19( مما تبعه ضغوط 
نفس��ية واجتماعي��ة واقتصادية، وق��د وجد األفراد 
متنفًسا لهم للتعبير فازداد إنتاج النكات مما يتضح 
أن الفكاهة من أشد التأثيرات وقًعا على الجمهور؛ 
نظًرا لرغبة األفراد يف المواجهة والتكيف والتنفيس 
عن الضغ��وط وأداء الوظائف االجتماعية كالنقد، 

واإلبداع، واإلصالح.
وم��ن هذا المبدأ فإن النكتة مازالت من إحدى 
مولدات الضحك يف التنفيس عن األزمات بالنظر 
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إل��ى المجتمع الس��عودي خ��الل الفرتة م��ن بداية 
ش��هر مارس2020 حتى هناية ديس��مرب 2020 يف 

ظل أزمة كورونا. 
ونظ��ًرا لكث��رة انتش��ار الفكاه��ة والنكت��ة ع��رب 
منصات التواصل االجتماعي بش��كل عام ومنصة 
تويرت بش��كل خاص خالل أزمة كورونا وما سببته 
م��ن انعكاس��ات إيجابي��ة عل��ى أف��راد المجتم��ع 
السعودي بشتى مراكزهم االجتماعية أو السياسية 
فه��ي  التعليمي��ة،  ومس��توياهتم  االقتصادي��ة،  أو 
باختصار موجه��ة إلى المنظومة المجتمعية ككل، 
ظهرت فكرة الدراس��ة إلى التع��رف على محتوى 
النكات التي انتش��رت عرب منصة تويرت خالل أزمة 
كورونا والتع��رف على ظاهرة الفكاه��ة باعتبارها 
أحد أه��م الظواهر التي تعكس واقع المجتمع من 

حاجات األفراد وأفكارهم ومشاعرهم.

موضوع الدراسة:
تش��كل الفكاه��ة م��ادة بحثي��ة مهم��ة وجديرة 
بالبحث يف المجتمع��ات الرتباطها ببنية المجتمع 
مما يتضح أن لكل مجتمع نكاته وفكاهته الخاصة 
لما تحمله من رم��وز ودالالت، حيث إن الفكاهة 
تع��رب ع��ن ثقاف��ة المجتم��ع وس��ماته ومضامين��ه 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياس��ية كما 
إن للفكاه��ة أهمية يف حي��اة المجتمعات من أجل 
الرتفي��ه والتنفي��س والتطهير من جه��ة، ومن جهة 
ثانية من أجل رص��د وتحليل الظواهر االجتماعية 

)محمد، 2018(.

 ولذلك فأن الفكاهة والنكتة التي تتم صياغتها 
وتداولها يف المجتمع الس��عودي تعرب عن سماته، 

ومضامينه االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية.
وبالرغم من أهمية ذلك إال أن ظاهرة الفكاهة 
المجتم��ع  يف  الصحي��ة  الظواه��ر  م��ن  أصبح��ت 
الس��عودي ومع تط��ور وظهور منص��ات التواصل 
االجتماعي أصبحت واسعة االنتشار يف المجتمع 
االفرتاضي، ويتبين أن استخدام منصات التواصل 
االجتماعي من قبل الش��باب السعودي من )15- 
34 س��نة( بلغ اس��تخدام الذكور )98.8%( وبلغ 
 .)%97.6( اإلن��اث  اس��تخدام  إجمال��ي  ع��دد 
)هيئ��ة اإلحصاء، 2020( كما أن أف��راد المجتمع 
الس��عودي يعتمدون بش��كل أساس��ي عل��ى منصة 
تويرت يف الحص��ول على المعلوم��ات عن فيروس 
كورون��ا حي��ث احت��ل أعل��ى نس��بة )4.5( )عبد 

الملك،2021(.
وعلي��ه فإن ظاهرة الفكاهة لقت رواًجا واس��ع 
بين أف��راد المجتمع الس��عودي يف ظ��ل األزمات، 
ويف عام 2020 م م��رت جميع الدول بالعديد من 
األزمات كأزمة وباء كورونا )كوفيد-19( وما تبعه 
من ضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية 
وبات األفراد يف حالة صدمة وقلق وذلك الش��عور 
الجمع��ي والفردي أت��اح الرغب��ة يف التخفيف عن 
كل ه��ذه الضغوط وقضاء أوق��ات الفراغ وبفضل 
منصات التواصل االجتماعي بش��كل عام ومنصة 
تويرت بش��كل خ��اص أتاحت لألف��راد يف المجتمع 
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الس��عودي التنفي��س ع��ن الضغ��وط والمواجه��ة 
والتكي��ف وأداء الوظائ��ف االجتماعي��ة وتكوي��ن 
ال��رأي العام وقضاء أوقات الفراغ من خالل إنتاج 
الن��كات افرتاضًي��ا ع��رب مقاط��ع الفيدي��و والصور 
والنص��وص. وم��ن هن��ا تبلورت فك��رة البحث يف 
اإلجابة عن الس��ؤال التالي: م��ا أنواع النكات التي 
تم رواجها عرب منصة توي��رت أثناء أزمة كورونا بين 

أفراد المجتمع السعودي؟
أهمية الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية والعملية 
من خالل ما يلي:

األهمية العلمية
تناوله��ا لظاه��رة الفكاهة خالل أزم��ة كورونا   -1
والت��ي لق��ت رواًج��ا يف المجتم��ع االفرتاضي 
وتأثيرها اإليجابي يف المجتمع السعودي حين 

يتعرض ألزمات وكوارث.
تركيزه��ا عل��ى الن��كات المتداولة ع��رب منصة   -2
تويرت كمصدر لتخفيف الضغوط التي خلفتها 

أزمة كورونا.
تزاي��د االهتم��ام باألزم��ات الصحي��ة كمجال   -3
جدي��د يف عل��م االجتم��اع الطبي، كوهن��ا تؤثر 
على حياة األفراد والجماعات والمجتمعات.

حاز موضوع جائحة كورونا يف اآلونة األخيرة   -4
عل��ى اهتمام الباحثي��ن، إال أنه -على حّد علم 
الباحث��ة- ل��م تس��بق دراس��ة ظاه��رة الفكاهة 
توي��رت يف  أزم��ة كورون��ا ع��رب منص��ة  خ��الل 

المجتمع السعودي، وبذلك ُتعد هذه الدراسة 
من أولى الدراسات التي تحاول التعرف على 
مضم��ون النكات خ��الل جائح��ة كورونا عرب 
منصة تويرت التي التزال غير مدروس��ة بش��كٍل 

واٍف يف المجتمع السعودي.
تس��تمد ه��ذه الدراس��ة أهميته��ا كوهن��ا تحلل   -5
محتوى النكات ع��رب منصة تويرت يف المجتمع 
الس��عودي باالعتم��اد عل��ى األط��ر النظرية يف 

علم االجتماع.
األهمية العملية 

الوص��ول إل��ى رؤي��ة واضح��ة ع��ن محت��وى   -1
النكات خالل أزمة كورونا عرب منصة تويرت يف 

المجتمع السعودي.
بإمكان مؤسسات المجتمع السعودي بمختلف   -2
مجاالته ونظمه أن تستفيد من نتائج هذه الدراسة 
يف مواجه��ة األزم��ات الصحية، من خ��الل فهم 

تأثير الفكاهة على األفراد يف ظل األزمات.
تربز أهمية هذه الدراس��ة كوهن��ا إضافة علمية   -3
إل��ى الرتاك��م المعريف، س��وف تس��هم يف إثراء 

المكتبات العلمية.
بإم��كان المراك��ز والمؤسس��ات االجتماعي��ة   -4
تس��تفيد  أن  والحكومي��ة  األهلي��ة  والصحي��ة 
من نتائج الدراس��ة الحالي��ة بتصميم مبادرات 
وبرامج تس��تهدف رف��ع مس��توى الوعي لدى 
أف��راد المجتمع الس��عودي لمواجهة األزمات 

الصحية.
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أهداف الدراسة:
التع��رف عل��ى المفردات التي تم اس��تخدامها   -1

لرتويج النكات خالل جائحة كورونا. 
تحدي��د أن��واع النكات الت��ي ت��م رواجها عرب   -2
منص��ة توي��رت أثن��اء أزم��ة كورون��ا بي��ن أف��راد 

المجتمع السعودي.
التع��رف عل��ى األش��كال التي تم اس��تخدامها   -3

لرتويج النكات خالل أزمة كورونا.
التعرف عل��ى الوظائف االجتماعي��ة للفكاهة   -4

خالل جائحة كورونا.
  تساؤالت الدراسة:

ما أن��واع الن��كات التي تم رواجه��ا عرب منصة 
توي��رت أثن��اء أزم��ة كورون��ا بي��ن أف��راد المجتم��ع 

السعودي؟
وين��درج تح��ت ه��ذا التس��اؤل الرئيس��ي عدة 

تساؤالت فرعية:
م��ا المف��ردات الت��ي ت��م اس��تخدامها لرتويج   -1

النكات خالل جائحة كورونا؟
م��ا األش��كال الت��ي ت��م اس��تخدامها لرتوي��ج   -2

النكات خالل أزمة كورونا؟
ما الوظائف االجتماعية للفكاهة خالل جائحة   -3

كورونا؟
مفاهيم الدراسة:

1-الفكاهة:
الفكاه��ة لغ��ًة: ج��اءت يف المعجم الوس��يط: 

»الفاكُه: المزاُح. والفكاهة بالضم المزاح.
التفاكه: التمازح. وفاكهت القوم مفاكهُة ُبملح 
الكالم: المزاج، والمفاكه��ة: الُممازحة. والفَكه: 

الطيب النفس« )معجم الوسيط، 2011(
الفكاه��ة اصطالًحا: عرف قاموس أكس��فورد 
بال��كالم  المتعلق��ة  »الخاصي��ة  بأهن��ا:  الفكاه��ة 
المتع��ة  تس��تثير  الت��ي  واألفع��ال والكتابة...إل��خ 

)Roeckelein، 2002( والمرح والمزاح
 الفكاهة إجرائًيا:

-الفكاهة هي المزاح الذي يستثير المتعة والمرح.
-تحدث داخل س��ياق م��ا ألداء أهداف وأغراض 

معينة.
-تس��عى بوظائفه��ا الكامن��ة أو الظاه��رة إليصال 

رسالة ما.
-أش��كالها مختلفة قد تك��ون عن طري��ق الكتابة، 
أو ال��كالم، أو األفعال بش��كل مباش��ر، أو غير 

مباشر. 
-أهدافها متعددة تستثير المتعة والمرح.

2-النكتة:
يف  المؤث��رة  اللطيف��ة  »الفك��رة  لغ��ًة:  النكت��ة 

النفس«. )معجم المعاين، 2022(
النكت��ة اصطالًحا: عرفها س��عيدي محمد »أن 
النكتة كش��كل تعبيري ش��عبي، ه��ي موقف ورأي 
س��اخر اتجاه موض��وع ما. وبالتال��ي تريد نقل هذا 
الموق��ف وهذا ال��رأي إلى اآلخرين وإحساس��هم 
ب��ه من أجل كش��فه ومعرفة كنهه، وم��ا تحتويه من 
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عي��وب ومفارق��ات اجتماعي��ة مختلف��ة يف ث��وب 
 ،1998 )س��عيدي،  فكاه��ي«.  ترفيه��ي  خفي��ف 

ص82(.
النكتة إجرائًيا:

-موقف ورأي اتجاه موضوع ما.
-تحقق جانًبا نفسًيا واجتماعًيا.

-تحمل معان ودالالت.
-متفق عليها إليصال فكرة ما.

-وتشكيل الرأي العام حول ظاهرة ما.
-ليشعر هبا اآلخرين ويتصرف إزاءها.

الدراسات السابقة:
»الدالل��ة  بعن��وان   )2011 )قرليف��ة،  دراس��ة 
االجتماعية للنكتة يف المجتم��ع الجزائري« والتي 
السيس��يوثقافية  إل��ى دراس��ة المضامي��ن  هدف��ت 
للنكتة السياس��ية يف المجتمع الجزائري، وهدفت 
إلى الكش��ف عن التطورات التي تطرأ على النكتة 
لدى األف��راد والجماعات، كما هدفت إلى معرفة 

الدالالت االجتماعية والمضامين السياسية.
وتوص��ل الباح��ث إلى عدة نتائج م��ن أهمها: أن 
النكات ذات معان ودالالت اجتماعية وهي تنبع مما 
يتداوله أبن��اء البيئة االجتماعي��ة للمجتمع الجزائري 
بمختلف شرائحه ومناطقه وتعرب عن خفايا المجتمع، 
وللنكتة وظائف عديدة منه��ا وظيفة التواصل والنقد 

والمحافظة على التوازن االجتماعي.
بعن��وان  دراس��ة )حس��ين ومحم��د، 2015( 
»مفه��وم الضح��ك ل��دى برغس��ون وتطبيقات��ه يف 

العرض المس��رحي العراق��ي« والت��ي هدفت إلى 
التع��رف على آلية اش��تغال مفه��وم الضحك لدى 
برغسون يف العرض المسرحي الكوميدي العراقي 
المعاصر، تتجلى أهمية الدراسة إلى تسليط الضوء 
عل��ى األس��س النفس��ية واالجتماعي��ة والتداولية 
للضحك كسلوك اجتماعي جماعي نفسي، وإفادة 
الدارسين بكافة االختصاصات الفنية يف معرفة آلية 
إث��ارة الضحك وتطويره، وأك��د على أن الضحك 
يلعب دوًرا تصحيحًيا لألخطاء االجتماعية، وكان 
من أب��رز نتائجها: إدخال المفردة الش��عبية وس��ط 

الفصيح هي األغلب يف إثارة الضحك.
دراسة )المحايدين 2016( بعنوان »اتجاهات 
األردنيي��ن نحو الضح��ك طلبة الدراس��ات العليا 
يف جامع��ة مؤت��ة أنموذًج��ا« هدفت هذه الدراس��ة 
إل��ى التع��رف عل��ى اتجاه��ات طلب��ة الدراس��ات 
العلي��ا يف جامع��ة مؤت��ة نح��و الضح��ك وتحدي��د 
الوظائ��ف االجتماعي��ة والثقافية والش��خصية له، 
والكش��ف عن مدى وجود اختالف يف اتجاهاهتم 
نحوه��ا باختالف خصائصهم النوعية واألس��رية، 
وأظه��رت النتائ��ج وج��ود ف��روق نح��و الوظائف 
الشخصية للضحك باختالف متغيرات )الجنس، 
نوع الكلية، المس��توى الدراس��ي، العم��ر، الحالة 

االجتماعية(.
)أي��وب، 2018( بعن��وان »الوظيف��ة  دراس��ة 
االجتماعي��ة للنكت��ة يف المجتمع الس��وري يف ظل 
األزم��ة من 2011 حتى 2017« هدفت الدراس��ة 
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إل��ى التعرف على الوظيف��ة التي تؤديه��ا النكتة يف 
الحي��اة االجتماعية اليومية للمجتمع الس��وري يف 
ظ��ل األزمة، والتع��رف على الن��كات التي أفرزهتا 
األزمة الس��ورية التي يعيش��ها المجتمع الس��وري 
من��ذ س��ت س��نوات، والتع��رف على م��ا إذا كانت 
األزم��ة ق��د س��اهمت بانتش��ار النكت��ة يف الش��ارع 
الس��وري، وكان من أبرز نتائجه��ا االرتفاع الكبير 
يف انتش��ار النكت��ة يف ظ��ل األزم��ة وتداوله��ا نظًرا 
للوظائ��ف التي تؤديها، كما توصل إلى االختالف 
بين الذكور واإلناث يف نوعية النكتة والسبب وراء 
استخدامها، والتفاوت بين الفئات االجتماعية من 
حيث االختالف والتوافق يف اس��تخدامهم للنكتة، 
وم��ن النتائ��ج الت��ي خرج هب��ا البح��ث أن النكات 
تتطلب وعًيا ومس��توى تعليمًيا عالًي��ا، كما أكدت 
النتائج أن النكتة تس��تخدم إليص��ال فكرة أو حتى 
للتعبي��ر عن ضغوطات الحي��اة، وأثبتت النتائج أن 

تداول النكتة ينخفض كلما تقدم الفرد بالعمر.
بعن��وان »النكت��ة يف  )ال��رداد،2020(  دراس��ة 
األردن من منظور تداولي وتواصلي« والتي هدفت 
إلى الوق��وف على تحوالت النكتة بوصفها خطاًبا 
جدي��ًدا تمرد على مؤسس��ة اإلضحاك والتس��لي، 
م��ا أفض��ى إلى تش��كل خط��اب يحقق عل��ًوا على 
الخطاب التقليدي بسلطاته، فنزعت سلطة الناص 
لصالح س��لطتي المتلقي والرسالة، مس��تفيًدا مما 
وفرت��ه التكنولوجي��ا الحديثة م��ن أدوات تواصلية 

جديدة ومتش��عبة، وق��د توصلت الدراس��ة إلى أن 
خط��اب النكتة ال يخضع إل��ى مقاييس المضمون 
والشكل، باعتباره خطاب متمرد يولد المعنى وفق 
معطي��ات مكانية وزمانية وفرت له مفاهيم المنهج 
التداولي ومعاييره صيرورة مختلفة وتلقًيا جديًدا.

»الدالل��ة  بعن��وان   )2022 )ش��ربار،  دراس��ة 
االجتماعي��ة للنكتة الش��عبية زمن جائح��ة كورونا 
والت��ي  المغ��رب«  جن��وب  الصح��راء  بمناط��ق 
هدفت إلى الكش��ف ع��ن قدرة الفرد على تفس��ير 
الظواه��ر االجتماعية بطريقة فكاهي��ة يف ظل زمن 
يتس��م بالضغط النفس��ي واالجتماعي واستفحال 
ه��ذا الضغط يف زم��ن الحجر الصح��ي من خالل 
مجموع��ة من الممارس��ات التي يقوم هب��ا األفراد 
التي تبين سخريتهم من الواقع الذي يعيشونه، ففي 
غياب القدرة عل��ى تغيير الواقع االجتماعي، يقوم 
المجتمع بالسخرية على مجموعة من السلوكيات 
الت��ي تظهر عم��ق األزم��ة االجتماعية والسياس��ية 

واالقتصادية بالمغرب.
التعقيب على الدراسات السابقة

م��ن خ��الل ط��رح الدراس��ات الس��ابقة الت��ي 
تطرقت لموضوع الفكاهة يف ظل األزمات نستنتج 

ما يلي:
دراس��ة قرليف��ة  تتف��ق الدراس��ة الحالي��ة م��ع 
2011، يف تطرقها لدراس��ة الدالالت االجتماعية 
للنكت��ة والوظائ��ف االجتماعي��ة للنكت��ة، وكذلك 
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تحلي��ل  الوصف��ي  المنه��ج  المس��تخدم  المنه��ج 
المالحظ��ة،  المس��تخدمة  واألداة  المحت��وى 
م��ع اخت��الف مجتم��ع الدراس��ة وه��و المجتم��ع 
الجزائ��ري والجانب الذي ركزت عليه المضامين 
السيسيوثقافية للنكتة السياسية كشكل من أشكال 

األدب الشعبي.
تتف��ق الدراس��ة الحالي��ة م��ع دراس��ة حس��ين 
لدراس��ة األس��س  ومحم��د 2015، يف تطرقه��م 
للضح��ك  والتداولي��ة  واالجتماعي��ة  النفس��ية 
كس��لوك اجتماعي جماعي نفسي، كذلك المنهج 
المس��تخدم وهو الوصف��ي التحليلي، مع اختالف 
مجتم��ع البح��ث ال��ذي تأل��ف م��ن )12( عرًضا 
مس��رحًيا كوميدًيا يف كلية الفنون الجميلة/ جامعة 
باب��ل، وتمثل��ت عينته��ا يف عين��ة قصدي��ة تكونت 
م��ن مخرجين اتس��موا بغزارة اإلنت��اج والخربة يف 

اإلخراج المسرحي.
تتف��ق الدراس��ة الحالية مع دراس��ة المحايدين 
2016، يف تطرقها للوظائف االجتماعية والثقافية 
للضحك، مع اختالف الجانب الذي ركزت عليه 
الدراسة اتجاهات طلبة الدراسات العليا يف جامعة 
مؤتة نح��و الضح��ك، والمنهج الذي اس��تخدمته 
مجتم��ع  وتك��ون  االجتماع��ي،  المس��ح  منه��ج 
الدراسة من طلبة الدراسات العليا يف جامعة مؤتة، 
والتي تتمثل عينتها يف عين��ة قوامها )245( طالب 

وطالبة.

تتفق الدراسة الحالية مع دراسة أيوب 2018، 
يف تطرقها لدراسة الوظيفة االجتماعية التي تؤديها 
النكتة قي ظل األزمة، وتناولها ما إذا كانت األزمة 
تس��اهم بانتش��ار النكتة، مع اختالف المنهج الذي 
اس��تخدمته منه��ج تحلي��ل المضم��ون، وكذل��ك 
والمالحظ��ة  االس��تبانة،  المس��تخدمة  األدوات 

بالمشاركة، والمقابلة.
تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الرداد 2020، 
يف تطرقها لدراسة تحوالت النكتة بوصفها خطاًبا 
جديًدا تمرد على مؤسس��ة االضحاك والتسلي مع 
ما وفرته التكنولوجيا الحديثة من أدوات تواصلية 
جدي��دة م��ع اخت��الف الجانب الذي رك��زت عليه 
الدراس��ة، ومع اختالف مصادر جمع المعلومات 
االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع  ع��رب  »الن��كات« 

»الفيسبوك وتويرت والواتس اب«.
تتفق الدراسة الحالية مع دراسة شربار 2022، 
يف تطرقها للكش��ف عن قدرة األفراد على تفس��ير 
الظواهر االجتماعية بطريقة فكاهية يف زمن جائحة 
كورونا الذي يتس��م بالضغط النفسي واالجتماعي 
مع اخت��الف الجانب الذي ركزت عليه الدراس��ة 
وهو الداللة االنثربولوجية للنكتة الشعبية بمناطق 

الصحراء جنوب المغرب.
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة
أواًل: نوع الدراسة: 

تعد الدراس��ة وصفية تحليلية تس��عى لوصف 
محت��وى الن��كات التي انتش��رت عرب منص��ة تويرت 
خالل أزمة كورونا لتوضيح أهدافها والغرض من 

رواجها بين أفراد المجتمع السعودي.
ثانًيا: منهج الدراسة:

اعتمدت الدراس��ة الحالية عل��ى منهج تحليل 
المحتوى وهو »طريقة تمك��ن عالم االجتماع من 
مالحظ��ة س��لوك األف��راد بطريقة غير مباش��رة من 

خالل تحليله لألشياء«. )نادية، 1983(
تحلي��ل   Berelson بيرلس��ون  يع��رف  كم��ا 
المحتوى بأنه: “أحد أساليب البحث العلمي التي 
هتدف إلى الوصف الموضوعي والمنظم والكمي 
للمضمون الظاهر من مواد االتصال”. )رش��دي، 

1989، ص70(
ثالًثا: مجتمع الدراسة

الحس��ابات  م��ن  الدراس��ة  مجتم��ع  يتمث��ل 
الس��عودية يف منص��ة توي��رت الذي��ن اهتم��وا بنش��ر 
التغريدات المتعلقة بالنكات حول أزمة كورونا يف 

المملكة العربية السعودية.
رابًعا: عينة الدراسة 

ت��م اختي��ار العينة وه��ي التغري��دات المتعلقة 
بالن��كات ح��ول جائح��ة كورون��ا يف منص��ة تويرت 
وتم اختيار عينة غي��ر احتمالية قصدية من مجتمع 
الدراسة بلغ عددها )96( من الحسابات السعودية 

من الذكور واإلناث. وتعرف العينة القصدية أهنا: 
»أحد أنواع العينات غير االحتمالية التي تس��تخدم 
يف البح��وث االجتماعية والت��ي تعتمد على معرفة 
الباحث يف مجتمع الدراس��ة وخصائصه، وتعتمد 
الدراس��ة  لعين��ة  للباح��ث  الح��ر  عل��ى االختي��ار 
المناس��بة والتي تنطبق عليها الش��روط«. )سلوى، 

2016، ص298(.
وق��د ت��م اختي��ار الحس��ابات بم��ا يتواف��ق مع 

المعايير التالية:
-تم اختيار العينة بما يتناسب مع موضوع الدراسة 
ال��ذي يس��لط الضوء عل��ى الفكاه��ة يف مواقع 
التواص��ل االجتماعي، خ��الل جائحة كورونا 
عن طريق مالحظة وجمع وتحليل التغريدات 
المتعلقة بالن��كات حول جائحة كورونا والتي 

نشرت عرب منصة تويرت.
-لقد جاء تحديد العينة بما يراعي اإلطار الزمني: 
الم��دة الزمني��ة الت��ي نش��رت فيه��ا التغريدات 
المتعلق��ة بالنكات ح��ول جائحة كورونا وهي 

من شهر مارس 2020 إلى ديسمرب 2020.
-ج��اء تحديد العين��ة بما يراعي اإلط��ار الجغرايف 
وهو يف المملكة العربية الس��عودية وتم التأكد 
م��ن الموق��ع الجغ��رايف ع��ن طري��ق حس��اب 
المبح��وث حيث إن منصة توي��رت تتيح إمكانية 
ظهور الموقع الجغرايف يف الملف الش��خصي 

الخاص به.
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خامًسا: أداة الدراسة
أداة  اس��تخدام  ت��م  الدراس��ة  بيان��ات  لجم��ع 
المالحظ��ة المقنن��ة )وه��ي المالحظ��ة المخططة 
والدقيق��ة من قب��ل الباحث؛ حيث يح��دد الباحث 
مس��بًقا النقاط واألش��ياء والظواه��ر واألمور التي 
يسعى إلى مالحظتها( )سلوى، 2016، ص261( 

-اعتمدت الباحثة على عدة نقاط يف المالحظة 
ومنها:

-مالحظ��ة الف��رتة الزمني��ة الت��ي ُنش��رت فيها 
التغريدات المتعلقة بالنكات حول جائحة كورونا.

للتغري��دات  الجغ��رايف  الموق��ع  -مالحظ��ة 
الفكاهي��ة وه��و يف المملكة العربية الس��عودية عن 

طريق حساب المبحوث.
-مالحظة األش��كال التي تم اس��تخدامها لرتويج 

النكات خالل أزمة كورونا.
-مالحظة أنواع النكات التي تم رواجها عرب منصة 
توي��رت أثن��اء أزمة كورون��ا بين أف��راد المجتمع 

السعودي.
- مالحظة المفردات التي تم اس��تخدامها لرتويج 

النكات خالل جائحة كورونا.
-مالحظ��ة التغري��دات المتعلق��ة بالن��كات حول 
وظائفه��ا  عل��ى  والتع��رف  كورون��ا  جائح��ة 

االجتماعية. 
سادًسا: جمع وتحليل المعلومات

ت��م اتب��اع الخط��وات التالية يف عملي��ة الجمع 
والتحليل

1-تصني��ف المحتويات المبحوث��ة: تصنيف 
أن��واع الن��كات الت��ي ت��م حصره��ا خ��الل الفرتة 
المح��ددة م��ن ش��هر م��ارس 2020 حت��ى ش��هر 

ديسمرب 2020
يف هذا المحور تم عرض نتائج النكات حسب 
تاريخ انتش��ارها من بداية ش��هر م��ارس حتى هناية 

ديسمرب 2020 ويتضح ذلك من الجدول التالي:
جدول رقم )1( توزيع النكات حسب تاريخ انتشارها 

من بداية شهر مارس حتى نهاية ديسمبر 2020
النسبةعدد النكاتالشهرم
48%27شهر مارس1
20%11شهر ابريل2
9%5شهر مايو3
9%5شهر يونيو4
5%3شهر نوفمرب5
3%2شهر سبتمرب6
2%1شهر يوليو7
2%1شهر أكتوبر8
2%1شهر ديسمرب9

100%56المجموع10

2-تحديد وح��دات التحلي��ل: تتمثل وحدات 
التحلي��ل يف لف��ظ معي��ن له داللت��ه الفكري��ة كما هو 
موضح يف الجدول رقم )2( الذي يوضح المفردات 
التي تم اس��تخدامها لرتويج الن��كات خالل جائحة 
كورونا، وتتمثل وحدات التحليل يف موضوع النكتة 

والغرض منها اجتماعي، أو نفسي.
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ج��دول رق��م )2( يوض��ح المف��ردات التي تم 
استخدامها لترويج النكات خالل جائحة كورونا 

النسبةالعددالمفردة
51%23منهج

48%22متكرون
100%45المجموع

3-تصمي��م اس��تمارة التحلي��ل: اس��تمارة تم 
تصمميه��ا ليف��رغ فيها محتوى كل نكتة وقس��مت 
االس��تمارة إل��ى: مضم��ون النكت��ة، ث��م تصنيفه��ا 
حس��ب نوعها، وتحديد أس��لوب نش��رها إما نص 

منشور، أو فيديو، أو صورة.
4-تصمي��م ج��داول التفريغ: فرغت حس��ب 
تساؤالت البحث وأهدافه وتم تفريغ المعلومات 
فيها من اس��تمارات التحلي��ل تفريًغا كمًيا وعددها 

)7( جداول. 
وتم تفريغها بناًء على تساؤالت البحث التالية:

ما أن��واع الن��كات التي تم رواجه��ا عرب منصة   -1
توي��رت أثن��اء أزمة كورون��ا بين أف��راد المجتمع 

السعودي؟
م��ا المف��ردات الت��ي ت��م اس��تخدامها لرتويج   -2

النكات خالل جائحة كورونا؟
م��ا األش��كال الت��ي ت��م اس��تخدامها لرتوي��ج   -3

النكات خالل أزمة كورونا؟
ما الوظائف االجتماعية للفكاهة خالل جائحة   -4

كورونا؟

سابًعا: مجاالت الدراسة 
1- المج��ال البش��ري: يتمث��ل المج��ال البش��ري 
للدراس��ة الحالية من الحس��ابات السعودية يف 
منص��ة توي��رت الذي��ن اهتم��وا بنش��ر التغريدات 
المتعلق��ة بالنكات حول جائح��ة كورونا وهي 
عينة م��ن التغري��دات المتعلق��ة بالنكات حول 
جائح��ة كورون��ا عرب منص��ة توي��رت يف المملكة 
ت��م  مف��ردة   )96( وتبل��غ  الس��عودية  العربي��ة 

اختيارها بطريقة غير احتمالية قصدية.
2- المج��ال المكاين: يتمث��ل المج��ال المكاين يف 

المملكة العربية السعودية.
3- المجال الزمني: يتمثل المجال الزمني للدراسة 
يف فرتة جمع البيان��ات من )25-2-2022م( 

حتى )19-6-2022م(.
تاسًعا: النظريات المفسرة للدراسة

أواًل: نظرية األزمة
تتمثل نظرية األزمة يف فهم المواقف المفاجئة 
والغير متوقع��ة والتي تتضمن ضغوًطا، تتكون من 
مجموع��ة من المع��ارف حول الضغوط الش��ديدة 
الت��ي يعاين منها الفرد، أو النس��ق، أو الجماعة، أو 
المجتم��ع يف المواق��ف واألحداث غي��ر المتوقعة 

)أبو النصر، 1999م(.
وتعد م��ن النظريات قصيرة الم��دى التي تنظر 
إل��ى كل ف��رد بأنه يعم��ل وفًقا آللي��ات التعامل مع 
األح��داث الضاغط��ة وه��ذه األحداث ق��د تفوق 
ق��درات األفراد مما تؤدي إلى حال��ة عدم التوازن 
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وعندما يحدث ذلك وال تتوازن الموارد والقدرات 
للتعامل مع مثل هذه األحداث فأن الفرد يكون يف 

أزمة. )حبيب وحنا، 2016م(.
ومن هنا يمكن تطبيقها على الدراس��ة الحالية 
باعتب��ار أن األف��راد والجماع��ات والمجتمع��ات 
معرض��ة لألزمات، مم��ا يدفع األفراد إل��ى الرغبة 
بالبق��اء يف حال��ة الت��وازن باس��تخدام سلس��لة من 
الحيل. لذا يمكن تطبيق هذه النظرية على الدراسة 
الحالية باعتبار أن المجتمع السعودي يمر بمرحلة 
أزمة كورونا وهي مفاجئة وغير متوقعة، مما أدرك 
األفراد أن األزمة تعترب مصدًرا من مصادر التهديد، 
وذلك الشعور ساعد على ارتفاع القلق والخوف، 
ولكن جددت األزمة الشعور باألمل والقدرة على 
التغل��ب ومواجه��ة الضغ��وط والتكي��ف وقد كان 
ذلك من خ��الل إنتاج وت��داول الن��كات المتعلقة 
بأزم��ة كورون��ا ع��رب منصة توي��رت، وتل��ك النكات 
متع��ددة األهداف ومن أب��رز أهدافها م��ن الناحية 
الصحي��ة: االلت��زام بالحج��ر الصح��ي، وااللتزام 
بقواعد حظ��ر التجول عن طريق نكتة بس��يطة تثير 
المرح والمتع��ة مع تطبيق االح��رتازات الصحية، 
وقضاء أوقات الفراغ والقيام بالمهام المطلوبة من 

خالل الموارد المتاحة.
ثانًيا: نظرية التفاعلية الرمزية

تتجلى يف أطروحات العالم بلومر الذي درس 
العق��ل م��ن حيث تكوين��ه الوظيفي مش��يًرا إلى أن 
التفاعلية الرمزية تتوس��ط بين المثير واالستجابة، 

إذ يتفاعل األفراد إزاء األش��ياء »النكات« وفًقا إلى 
معاين تلك األش��ياء بالنس��بة إليه��م فيظهر المعنى 
إلى حيز الوجود وينش��أ نتيجة التفاعل االجتماعي 
للم��رء م��ع اآلخرين وتوج��ه معاين األش��ياء وتعد 
عرب عملية تفس��يرية يستند إليها المرء يف تعامله مع 
األش��ياء التي يواجها وتدرس النكات التي تحمل 
يف مضموهن��ا الرم��وز الت��ي تع��رب ع��ن الحاج��ات 
االجتماعي��ة وتكوي��ن ال��رأي الع��ام م��ن خ��الل 
عمليت��ي التأثير والتأثر وبمق��دور الفرد أن يتفاعل 
مع األش��خاص عرب النكات فيتفاع��ل الناس معها 

لمعالجة قضية ما )حميد، 2011 (.
وم��ن هن��ا تؤك��د النظرية عل��ى أن األف��راد يف 
تفاعله��م يس��تخدمون الرم��وز. لذا يمك��ن تطبيق 
النظري��ة على الدراس��ة الحالية باعتب��ار أن االفراد 
يتفاعل��ون إزاء الن��كات وفًق��ا إلى مع��اين النكات 
بالنس��بة إليه��م، وتنش��أ نتيج��ة تفاعل األف��راد مع 
بعضه��م البع��ض، حي��ث إن هذه الن��كات تحمل 
مع��اين مختلفة قد تعرب عن الحاجات االجتماعية، 
أو تكوين الرأي العام، أو التعبير، أو أداء الوظائف 

االجتماعية.
ثالًثا: نظرية التنفيس 

تع��زو النكتة إل��ى أوقات األزم��ات فالضحك 
النفس��ي واالجتماع��ي  الضغ��ط  لتخفي��ف  ينت��ج 
وم��ن أب��رز منظريه��ا عالم األحي��اء والفيلس��وف 
هربرت سبنس��ر الذي يقول إن الضحك هو تحول 
اإلحساس المفاجئ من األعصاب إلى العضالت 
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وش��كل من أش��كال التنفيس عن اإلث��ارة العصبية 
.)2005 ،Bardon( والتوتر

وم��ن هن��ا يمك��ن تطبي��ق ه��ذه النظري��ة على 
الدراسة الحالية باعتبار أن النكات يزداد انتشارها 
يف ظل األزمات ونظًرا إلى عام 2020م مع ظهور 
أزم��ة كورون��ا ب��ات األف��راد يف حالة قل��ق وتوتر، 
حي��ث س��اعدت على ظه��ور الضغ��وط النفس��ية 
واالجتماعي��ة، مم��ا دفع��ت األف��راد إل��ى صياغة 
وإنت��اج النكات للتنفيس وإط��الق الطاقة العصبية 

المرتاكمة ومواجهة الضغوط والتحرر من األلم.
عاشًرا: توضيح المفردات التي تم استخدامها 

لترويج النكات خالل جائحة كورونا:
يف ه��ذا المح��ور تم ع��رض نتائ��ج المفردات 
التي تم اس��تخدامها لرتويج النكات خالل جائحة 

كورونا ويتضح ذلك يف الجدول التالي:
جدول رقم )2( يوضح المفردات التي تم 

استخدامها لترويج النكات خالل جائحة كورونا
النسبةالعددالمفردة
51%23منهج

48%22متكرون
100%45المجموع

المتعلق��ة  المس��تخدمة  المف��ردات  تنوع��ت 
بجائحة كورونا )كوفيد19( والتي تم حصرها من 
حسابات السعوديين خالل الفرتة الزمنية من شهر 
مارس 2020 حتى ديس��مرب 2020 م والتي لقت 
رواًجا واس��ًعا خالل الجائحة، وقد يعود الس��بب 

يف ذل��ك أن المفردة جزء م��ن النكتة من أجل فهم 
المغزى من رواجها بين األفراد. 

وق��د بين��ت الدراس��ة أن مف��ردات المبحوث 
التي انتش��رت خالل جائح��ة كورونا هما مفردتان 
كم��ا هو موض��ح يف الجدول رق��م )2( مما يتضح 
أن مف��ردة »منه��ج« اتخذت المرتبة األولى بنس��بة 
)51%( واله��دف منه��ا منهج متخص��ص يف أزمة 
كورون��ا، يتضمن عادات الحجر المنزلي، والعزل 
الصحي، واألزمة بشكل عام، وكيفية قضاء أوقات 
الف��راغ، وطرق تعليمية إلعداد قائمة الطعام، وهو 
عبارة عن فه��م األفراد الوقت المحدد ألداء مهمة 
ما وعدم تأجي��ل المهام، كما أن الفرد الذي يتأخر 
ع��ن أداء مهمة ما يطل��ق عليه »متأخ��ر بالمنهج«، 
يف المرتب��ة الثاني��ة جاءت مفردة »متكرون« بنس��بة 
)48%( هبدف وصف المص��اب بفيروس كورونا 

)كوفيد-19( حتى إن لم تثبت إصابته.
الحادي عش��ر: أنواع الن��كات التي تم رواجها 
عب��ر منص��ة تويت��ر أثن��اء أزم��ة كورونا بي��ن أفراد 

المجتمع السعودي:
يف هذا المحور تم عرض نتائج النكات المتعلقة 
بجائحة كورونا حس��ب الغايات المس��تهدفة منها 
وق��د تم تصني��ف الغايات المس��تهدفة إل��ى أربعة 
أصن��اف: أداء وظائ��ف اجتماعي��ة أو تعزي��ز قيمة 
م��ا، التكيف مع أزمة كورون��ا، التعبير عن األفكار 
المكبوت��ة وتخفي��ف الضغ��وط، والتخويف وبث 

القلق ويتضح ذلك يف الجدول التالي:
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جدول رقم )3( يوضح حصر وتوزيع 
النكات التي تم رواجها عبر منصة تويتر أثناء أزمة 

كورونا بين أفراد المجتمع السعودي

التصنيف م
النسبةالعدداألنواعحسب

الغايات 1
المستهدفة

نكات ألداء 
وظائف اجتماعية 
أو تعزيز قيمة ما 

24%42

الغايات 2
المستهدفة

نكات التكيف مع 
28%14أزمة كورونا

الغايات 3
المستهدفة

نكات التعبير عن 
األفكار المكبوتة 
وتخفيف الضغوط

13%21

الغايات 4
المستهدفة

نكات للتخويف 
9%5وبث القلق

100%56المجموع

مم��ا يتض��ح أن ع��دد الن��كات المتعلق��ة بجائح��ة 
كورون��ا )كوفي��د-19( والت��ي ت��م حصره��ا م��ن 
حس��ابات الس��عوديين من الذكور واإلناث خالل 
الف��رتة الزمنية من بداية ش��هر “م��ارس حتى هناية 
ش��هر ديس��مرب م��ن ع��ام 2020م”، )56( تغريدة 
فكاهية قامت الباحثة بقراءهتا، ثم تصنيفها حسب 
موضوعه��ا، والغاي��ات منه��ا إل��ى أن��واع كما هو 

موضح يف الجدول أعاله
ويتض��ح أن نوع التغري��دات ألداء الوظائف 
االجتماعي��ة أو تعزي��ز قيمة ما اتخ��ذت المرتبة 
األول��ى )42%(، يف المرتب��ة الثاني��ة ج��اء ن��وع 

التغري��دات للتكيف م��ع أزمة كورون��ا )%28( 
وتتع��د أهداف مروجي ه��ذه النكات فمنهم من 
يه��دف إلى التكيف مع الحج��ر المنزلي ومنهم 
من يهدف إلى التكيف مع العزل الصحي ومنهم 
م��ن يهدف إل��ى التكي��ف م��ع التعليم ع��ن بعد 
خالل األزمة، مما يشير إلى أهمية االستقرار يف 
ظ��ل األزمة ومعرفة ما يتطلب من األفراد خالل 
األزمة وفًقا لكل نس��ق من األنس��اق، يف المرتبة 
الثالث��ة جاء نوع التغري��دات للتعبير عن األفكار 
المكبوت��ة وتخفي��ف الضغ��وط )21%( وثم يف 
المرتب��ة الرابعة جاء نوع التغري��دات للتخويف 
وبث القل��ق )9%( وتتعدد أهداف مروجي هذه 
الن��كات فمنه��م م��ن يه��دف إلى التش��كيك يف 
اللقاح، ومنهم من يهدف إلى التأكيد على ضرر 

الوباء.
أواًل: ن��كات ألداء الوظائ��ف االجتماعي��ة أو 

تعزيز قيمة ما
يف ه��ذا المح��ور ت��م ع��رض نتائ��ج الن��كات 
الغاي��ات  حس��ب  كورون��ا  بجائح��ة  المتعلق��ة 
المس��تهدفة منه��ا أداء وظائ��ف اجتماعية ويتضح 

ذلك يف الجدول التالي:
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ُتع��د الفكاهة ذات وظيف��ة اجتماعية للتواصل 
والتفاع��ل م��ع األف��راد والجماع��ات إذ يتقاس��م 
بواس��طتها مجموع��ة من األف��راد وجه��ات النظر 
واألف��كار الس��لبية واإليجابي��ة، كم��ا أهنا وس��يلة 
لنق��ل المعلوم��ات واألف��كار وترس��يخها يف ذهن 
الفئ��ة المس��تهدفة وهن��اك النكات العرقي��ة المبنية 
على أساس الخصائص العرقية، الدينية، القومية، 
وكذلك الصفات الت��ي تميز منطقة وجماعة معينة 
أو ن��وع معين )أنث��ى أو ذكر(، وق��د تطلق الفكاهة 
العرقي��ة الحك��م على ش��عب معين بالس��ذاجة أو 
الطراف��ة، وم��ن انعكاس��ات تل��ك الفك��رة ع��رف 
عن أفراد المجتمع الس��عودي بأنه ش��عب فكاهي 
يميل إل��ى »الطقطقة« وإلى إنتاج وصياغة النكات 
وتداوله��ا، حيث جاءت أزم��ة كورونا لتربز أهمية 
الفكاهة وتعزز قيمة الفكاه��ة لدى األفراد باعتبار 

أن الفكاه��ة وس��يلة للتنفي��س ع��ن المعان��اة التي 
خلفته��ا األزم��ة، كم��ا أهن��ا إس��رتاتيجية فاعلة من 
ضم��ن إح��دى اس��رتاتيجيات إدارة األزم��ة، ويف 
ضوء ذلك ف��أن وظيفة الضح��ك اجتماعية بحتة، 
ووس��يلة لحماية أعراف المجتمع وتقاليده ونظمه 
كما أن المجتمعات ابتك��رت العالمة االجتماعية 
»الضحك« لتخدمها كأداة تصحيحية يف المجتمع 
ألن��واع االنحراف��ات المضادة. )هن��ري، 2007، 
10(. وحتى تتضح الرؤية فأن الوظيفة االجتماعية 
للنكتة تتش��كل على حس��ب الس��ياق االجتماعي 
الذي تنش��أ به، وقد أس��همت النكت��ة يف المجتمع 
أثناء أزمة كورون��ا يف النقد االجتماعي الخفي من 
خالل حث الناس غير المبالين بالنصائح الصحية 
عل��ى البق��اء يف المنازل ع��رب تصويره��م يف النكتة 

بطرق تقلل من شأهنم )عبدالرحمن، 2020(. 

جدول رقم )4( تحليل محتوى نكات ألداء وظائف اجتماعية أو تعزيز قيمة ما

أشكال نشر المضمونالتغريدات الفكاهيةم
النسبةالعددالتغريدة الفكاهية

الن��ص المتداول ع��ن »أنا 1
توين اتعرف على أهلي«

قيم��ة  تعزي��ز  اجتماعي��ة،  وظيف��ة  أداء 
واجب��ات  وأداء  األس��ري  التماس��ك 

األفراد تجاه األسرة.
91%22نص منشور

2
ع��ن  المت��داول  الفيدي��و 
يذك��ر  المش��اهير  إح��دى 

عدة أسماء ويلقي التحية.

قيم��ة  تعزي��ز  اجتماعي��ة،  وظيف��ة  أداء 
التماس��ك األس��ري وتعزي��ز التفاع��ل 

والتواصل مع أفراد األسرة
فيديو

ع��ن 3 المتداول��ة  الن��كات 
»منهج كورونا«.

م��ن��ه��ج م��ن��ظ��م ي��ت��ض��م��ن ال���ع���ادات 
التجول  حظر  فرتة  خالل  المستحدثة 

وكيفية قضاء أوقات الفراغ.
نصوص وصور وفيديو
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وبالنظ��ر إلى الجدول )4( هناك )3( نكات تم 
تداولها عرب منصات التواصل االجتماعي تحديًدا 
منصة تويرت خالل فرتة الحظر، والقاسم المشرتك 
بي��ن تل��ك الن��كات ه��ي أداء وظائ��ف اجتماعي��ة 

وتعزيز قيمة ما يف ظل أزمة كورونا.
وبالنظ��ر إلى التغريدة الفكاهي��ة المتداولة »أنا 
توين اتعرف على اهلي« والذي رصد من حسابات 
السعوديين بنس��بة )91%( على شكل نص منشور 
وصورة مركبة وفيديو مركب؛ نستنتج من ذلك أن 
مضمون التغريدة يهدف إلى أداء وظيفة اجتماعية 
م��ن خالل تقوية العالقة بين أفراد األس��رة وتعزيز 
قي��م األس��رة، والحث على التماس��ك األس��ري، 
حيث علق البعض عل��ى النص »وأنا تعرفت على 
أهل��ي وطلع��وا ن��اس طيبي��ن« وتعليق آخ��ر »من 
فوائ��د الحجر المنزل��ي تعرفت عل��ى أهلي أكثر« 
والبعض علق مجربًا »وأبشركم تعرفت على أهلي 
طلع��وا ناس طيبين وس��والفهم حلوة« ونلحظ من 
التعليق��ات أع��اله أن القاس��م المش��رتك بين هذه 
التعليقات هو»أهلي طيبين« مما يتضح أن العالقة 

كانت ضئيلة ومعدمة التواصل والتفاعل. 
 كم��ا ه��و الح��ال يف “الفيدي��و المت��داول عن 
إحدى المشاهير يذكر عدة أسماء ويلقي التحية«، 
تداول بناًء على أن األزمة فتحت باًبا للتعرف على 
األهل ومحاولة ذكر أس��ماء أفراد العائلة، ويتضح 
من ذلك أن مضمون التغريدة الفكاهية هدفت إلى 
التماس��ك األس��ري، وتعزيز التفاعل والتواصل، 

والقي��ام بمس��ؤولية الف��رد تج��اه المجتم��ع العام 
والمباشر أو لنفسه.

وبالنظ��ر إلى التغري��دات الفكاهية عن »منهج 
كورونا« بم��ا يحمله من األلعاب التي لقت رواًجا 
خ��الل األزم��ة مث��ل »الكي��رم«  وبع��ض الن��كات 
المتداول��ة عن المأك��والت مثل »كيك��ة الليمون« 
لوحظ اقبال األفراد على نكات اللعب واألكل وقد 
يعود الس��بب يف ذلك أن هذا النوع من التغريدات 
الوظائ��ف  أداء  مضموهن��ا  يف  تحم��ل  الفكاهي��ة 
األس��ري واالجتماع��ي  التماس��ك  االجتماعي��ة، 
وتقوي��ة العالقة بين أفراد األس��رة، وهن��ا البد من 
بيان أن للن��كات وظائف اجتماعية وثقافية، تعمل 
على تحفي��ز اإلبداع واالبتكار، ونش��ير إلى أهمية 
الن��كات التي تحمل يف مضموهنا الرموز التي تعرب 
عن مع��ان وحاجات مخفي��ة أو لمعالجة قضية ما 
وتكوي��ن الرأي العام ألهميتها يف تعزيز التماس��ك 
االجتماعي وتحديد أنماط السلوك المقبولة وغير 
المقبول��ة، مم��ا تخل��ق روح المش��اركة ألهنا تبني 
العالق��ات وتفس��ر األش��ياء الخاطئ��ة أو المقبولة 
)س��يدي، 2022( كذل��ك التغري��دات الفكاهي��ة 
المتداولة عرب هاشتاق »مرزوقة_ابوقحط« خالل 
فرتة الحظر حيث تحمل يف مضموهنا دعم اإلناث 
لإلن��اث والذك��ور للذك��ور، وعلي��ه ف��إن األف��راد 
يتفاعل��ون إزاء الن��كات وفًق��ا إل��ى مع��ان النكات 

بالنسبة إليهم.
وبالنظ��ر إلى التغري��دات الفكاهية أعاله يتبين 
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أن الفكاهة مرتبطة بالشخصيات اإلبداعية لقدرهتا 
على الخيال وطالقة األفكار والمرونة العقلية وإن 
نظرن��ا لمنص��ة تويرت كنم��وذج إلنت��اج التغريدات 
الفكاهي��ة وتداولها وانتش��ارها على نطاق واس��ع 
يف ظ��ل األزمة، باعتباره��ا أداة م��ن أدوات تحفيز 
اإلبداع واالبتكار نرى ب��أن األفراد تفاعلوا إلنتاج 
النكات مما خلق روح المنافسة لدى الشخصيات 
اإلبداعي��ة إلى إنتاج أكثر التغريدات الفكاهية التي 
تصف الواقع مع رفع الوعي الصحي واالجتماعي 
أمث��ال  االجتماعي��ة  الطبق��ات  مختل��ف  عل��ى 
المتح��دث الرس��مي ل��وزارة الصح��ة يف المملكة 

العربي��ة الس��عودية وكذل��ك الرئي��س األمريك��ي 
دونال��د ترامب كان لهما ظه��ور ملحوظ يف منصة 
توي��رت مم��ا دفع األف��راد ت��داول حديثهما بش��كل 
مقاطع فيديو مع مراعاة شروط النكتة للحث على 

االلتزام باإلجراءات الوقائية.
ثانًيا: نكات التكيف مع جائحة كورونا

يف ه��ذا المح��ور ت��م ع��رض نتائ��ج الن��كات 
الغاي��ات  حس��ب  كورون��ا  بجائح��ة  المتعلق��ة 
المس��تهدفة منه��ا: التكي��ف م��ع جائح��ة كورون��ا 

ويتضح ذلك يف الجدول التالي:

جدول رقم )5( تحليل محتوى نكات التكيف مع أزمة كورونا

المضمونالتغريدات الفكاهيةم
أشكال نشر 

التغريدة 
الفكاهية

1
»الش��وارع مليانة ناس والحركة زحمة 
الحج��ر  الت��زام  كورون��ا  م��ن  نتمن��ى 
المنزل��ي وعدم االنتش��ار ش��هر عليك 

وشهر علينا«.
نص منشورالتكيف مع األزمة بنظام التفاوض.

»أن��ا أهم ش��يء عندي ال س��مح اهلل ال 2
طلعت ُمصاب بقدر ادخل البحرين«.

التكيف مع اإلصابة بفيروس كورونا 
نص منشورالمستجد 

م��ا يت��داول ع��ن ع��زوف األف��راد عن 3
التجمع والتعقيب عليها بشكل نكات.

التكيف مع الحج��ر المنزلي والقلق 
نص منشورمن التجمعات البشرية.

4
م��ا يت��داول ع��ن ع��دم الق��درة عل��ى 
الخ��روج م��ن المن��زل ونس��يان كيفية 

تشغيل السيارة.
المنزل��ي  الحج��ر  م��ع  التكي��ف 

نص منشوروالعادات المستحدثة 
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المضمونالتغريدات الفكاهيةم
أشكال نشر 

التغريدة 
الفكاهية

ما يتداول عن تكرار االصابة بفيروس 5
كورونا والالمباالة.

التكي��ف مع األزمة وع��دم القلق من 
نص منشوراإلصابة بفيروس كورونا.

»يف النهاي��ة كلن��ا تكرونا » تعقيب على 6
صورة المواد المنظفة بشكل نكات.

التكيف مع األزمة واإلصابة بفيروس 
صورةكورونا.

التكي��ف مع األزمة وع��دم القلق من »الظاهر إين متكرون للمرة العشرين«.7
نص منشوراإلصابة بفيروس كورونا.

»متكرون وقاعد استمتع بطعم الشاي 8
الحمداهلل حاسة التذوق ما راحت«.

التكيف مع اإلصابة بفيروس كورونا 
نص منشورالمستجد.

9
ما يت��داول ع��ن العادات المس��تحدثة 
يف ظل األزمة والتعقيب عليها بش��كل 

نكات.

التكي��ف م��ع األزمة والحف��اظ على 
العادات المس��تحدثة يف ظل الحجر 

المنزلي.
صورة

10
م��ا يت��داول بعن��وان »األلع��اب يف ظل 
الحج��ر المنزل��ي« والتعقي��ب عليه��ا 

بشكل نكات.

التكي��ف مع األزمة ع��ن طريق إعادة 
أثن��اء  المس��تهلكة  األلع��اب  إحي��اء 

األزمة.
صورة ونص 

منشور

11
الص��ور المتداول��ة ع��ن لعب��ة الكي��رم 
والتعقي��ب عليها كوس��يلة للتكيف مع 

األزمة وتخفيف الضغوط.
صورةالتكيف مع األزمة وتخفيف الضغوط.

»قاعدين نراجع منهج كورونا«.12
التكيف مع ع��ادات الحجر المنزلي 
وإعادة استخدام األدوات التي سبق 

استخدامها يف ظل الحجر المنزلي.
نص منشور

»بدأوا يراجعون منه��ج الحجر: كيكة 13
الليمون، كيرم، توكلنا«.

التكيف مع ع��ادات الحجر المنزلي 
وإعادة استخدام األدوات التي سبق 

استخدامها يف ظل الحجر المنزلي.
نص منشور

التكيف م��ع التعليم ع��ن بعد يف ظل الفيديو بعنوان »خريج أزمة كورونا«.14
فيديواألزمة.
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جمي��ع ال��دول م��رت بالعدي��د م��ن األخط��ار 
العالمي��ة غي��ر المرتبط��ة بدول��ة معين��ة وال يمكن 
الس��يطرة عليه��ا )إبراهي��م، 2014(.  كأزمة وباء 
كورون��ا وما تبع��ه من قل��ق وصدمة ل��دى األفراد 
وذلك الش��عور الجمعي والفردي أت��اح الرغبة يف 
المواجه��ة والتكي��ف وبفضل منص��ات التواصل 
االجتماعي بشكل عام ومنصة تويرت بشكل خاص 
أتاح��ت لألف��راد يف المجتم��ع الس��عودي فرص��ة 
للتكيف من خالل إنتاج النكات عرب مقاطع الفيديو 
والصور والنصوص ومقاط��ع الفيديو المركبة بما 
يتناس��ب مع األوضاع الحالية واس��تخدام الصور 
المركبة؛ هبدف التعبير عن الحالة النفسية والرغبة 
يف التكيف، وقد بينت الدراس��ة أن نوع التغريدات 
الفكاهية للتكيف مع أزم��ة كورونا )14( تغريدة، 
تم رصدها من حسابات السعوديين، تتعد أهداف 
مروج��ي هذا النوع من التغريدات الفكاهية فمنهم 
م��ن يهدف إلى التكي��ف مع الحج��ر المنزلي مثل 
عزوف األفراد عن التجمع حتى بعد انتهاء الحجر 
المنزل��ي والتكي��ف مع ع��ادات الحج��ر المنزلي 
وذل��ك التكي��ف نتج عن��ه تقب��ل األف��راد اإلصابة 
بفي��روس كورون��ا وإنت��اج النكات الت��ي تعرب عن 
التكي��ف م��ع اإلصابة ونلح��ظ أن النكت��ة جعلت 
الفرد ينظ��ر إلى الحجر المنزل��ي والعزل الصحي 
م��ن جوانب إيجابي��ة بعدما كانت النظرة الس��ائدة 
س��لبية لذا ألزمة كورونا وظائف إيجابية ووظائف 

سلبية.

 ومنه��م م��ن يه��دف إل��ى التكيف م��ع العزل 
الصحي عن طريق إنتاج نكات التكيف مع عادات 
العزل الصحي وما تبعه من تقبل مما أتاح الفرصة 
لتب��ادل الن��كات أثن��اء اإلصاب��ة بفي��روس كورونا 

)كوفيد-19(.
 ومنه��م من يه��دف إل��ى التكيف م��ع التعليم 
ع��ن بع��د خ��الل األزم��ة حيث ت��م إط��الق لقب 
»خريجين كورونا« عل��ى الطلبة الخريجين خالل 
األزم��ة، وإنتاج النكات المالئم��ة؛ هبدف التكيف 
مع ظروف األزمة وتخفيف وطأة الش��عور بالقلق 
األمر الذي ينجم عنه بث مشاعر االستقرار يف ظل 
األزمة ومعرفة ما يتطلب من األفراد خالل األزمة 
وفًقا لكل نسق من األنساق ونلحظ تكيف األفراد 
بشكل سريع وملحوظ وذلك بفضل تبادل النكات 
خالل الفرتة المتالكها عناصر مهمة تس��اعد على 

التكيف.
وبالنظ��ر إلى ج��دول)5( هن��اك )14( تغريدة 
فكاهي��ة ت��م تداولها ع��رب منصة تويرت خ��الل فرتة 
الحظر والعزل الصحي، والقاس��م المش��رتك بين 
تلك التغري��دات الفكاهية ه��و التكيف مع األزمة 
وعادات الحجر المنزلي والعزل الصحي والتعليم 
ع��ن بعد من خالل ترويج ن��كات تتعلق بأفكارهم 
تج��اه أزم��ة كورونا وه��ذا الن��وع م��ن التغريدات 
الفكاهي��ة »الش��وارع مليانة ن��اس والحركة زحمة 
نتمن��ى م��ن كورونا الت��زام الحج��ر المنزلي وعدم 
االنتش��ار ش��هر علي��ك وش��هر علينا« ولق��د علق 
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األف��راد بالضح��ك وبن��اًء عل��ى تل��ك المعطيات 
يمكنن��ا الق��ول أن��ه ال توجد إش��كالية م��ن الحجر 
المنزل��ي إذا كان هناك نظ��ام ينص على العدل بين 
الم��دة الزمنية للحج��ر المنزلي لألف��راد والحجر 
المنزلي لفيروس كورون��ا )كوفيد19( ونلحظ أن 
نكات التكيف دفعت األفراد للبحث عن أس��باب 

ووسائل للمواجهة والتكيف مع األزمة.
ولوح��ظ تكي��ف األف��راد مع الحج��ر المنزلي 
والع��زل الصح��ي مم��ا تبعه ع��زوف األف��راد عن 
التجمعات البشرية كما هو الحال فيما يتداول عن 
عزوف األفراد عن التجمع والتعقيب عليها بشكل 
ن��كات وعلق عليه��ا البعض »تح��س إنك حرامي 

وانت طالع.. اهلل المستعان«.
»أخ��وي يقول: أنا أهم ش��يء عندي ال س��مح 
اهلل طلعت ُمصاب بقدر ادخل البحرين« ونس��تنتج 
من ذلك أن النكات التي أنتجت خالل فرتة العزل 
الصح��ي مقرتنة بنظام التف��اوض كاإلصابة مقابل 

السفر جعلت الفرد يتكيف مع العزل الصحي.
والن��ص المنش��ور »يف النهاي��ة كلن��ا تكرون��ا » 
والتعقي��ب عل��ى ص��ورة الم��واد المنظفة بش��كل 
نكات نج��د أن التغري��دات الفكاهية من األدوات 
الت��ي س��اعدت عل��ى التكي��ف وتقب��ل اإلصاب��ة 
مم��ا يتض��ح تكي��ف األف��راد م��ع األزم��ة وتقب��ل 
اإلصابة بفي��روس كورون��ا وأن كان ملتزم بتطبيق 

االحرتازات الصحية.
وكذل��ك م��ا يت��داول ع��ن »تك��رار اإلصاب��ة 

بفي��روس كورونا والالمباالة » والتغريدة الفكاهية 
المنش��ورة »الظاهر إين متكرون للمرة العش��رين« 
والنص المنش��ور » متكرون وقاعد اس��تمتع بطعم 

الشاي الحمداهلل حاسة التذوق ما راحت«.
التغري��دات  أن  إل��ى  نش��ير  ذل��ك  ولتوضي��ح 
الت��ي  األدوات  إح��دى  م��ن  كان��ت  الفكاهي��ة 
جعل��ت الف��رد يتكيف م��ع ظروف��ه الحالي��ة دون 
القل��ق والخ��وف، أيًض��ا ما يت��داول ع��ن العادات 
المس��تحدثة يف ظل األزمة والتعقيب عليها بشكل 
ن��كات وكذلك ما يتداول بعنوان »األلعاب يف ظل 
الحج��ر المنزلي »والتعقيب عليها بش��كل نكات« 
والص��ور المتداول��ة عن »لعبة الكي��رم« والتعقيب 
األزم��ة وتخفي��ف  م��ع  التكي��ف  هب��دف  عليه��ا؛ 
الضغ��وط كذلك النص المنش��ور »قاعدين نراجع 
منه��ج كورون��ا« وكذلك »ب��دأوا يراجع��ون منهج 
الحجر: كيكة الليمون، كيرم، توكلنا« وهذا ما نراه 
واضًحا يف ش��هر س��بتمرب حيث كان إنتاج النكات 
ع��رب منصة توي��رت )3%( حيث توق��ع األفراد عودة 

تطبيق حظر التجول.
والتعقيب عليها من خالل ترويج النكات عرب 
والتي  »الحجر_المنزلي_يف_السعودية«  هاشتاق 
هدفت إلى تطبيق عادات مستحدثة متفق عليها يف 
المجتمع الس��عودي من خالل »الهاشتاق« هبدف 
البقاء يف المنزل والتكيف مع العادات المستحدثة 
مث��ل لعبة »الكي��رم« م��ع صياغة نص��وص وإنتاج 

صور فكاهية. 
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الفيديو المتداول بعنوان »خريج أزمة كورونا« 
مم��ا يتض��ح أن التكيف مع التعليم ع��ن بعد الذي 
س��ببته األزم��ة أس��هم يف إنت��اج الن��كات الخاصة 
بالخريجي��ن مم��ا يوض��ح نظ��رة المجتم��ع إل��ى 

خريجين )كوفيد-19( بنظرة أقل صرامة.

ثالًث��ا: ن��كات التعبي��ر ع��ن األف��كار المكبوتة 
وتخفيف الضغوط

يف هذا المحور تم عرض نتائج النكات المتعلقة 
بجائحة كورونا حس��ب الغايات المس��تهدفة منه: 
التعبي��ر عن األفكار المكبوت��ة وتخفيف الضغوط 

ويتضح ذلك يف الجدول التالي: 

جدول )6( تحليل محتوى نكات التعبير عن األفكار المكبوتة وتخفيف الضغوط

أشكال نشر المضمونالتغريدات الفكاهيةم
التغريدة الفكاهية

الص��ورة المتداول��ة ع��ن« أن��ا بتحمل أي 1
ضغوط، أنا عند أول ضغطه«.

التعبير ع��ن األفكار المكبوت��ة وتخفيف 
الضغ��وط الناتج��ة من األزمة وما س��ببته 

من ضغوط نفسية.
صورة 

م��ا يت��داول بعن��وان »لم��ا ت��روح صيدلية 2
تطلب دواء كحه وخافض حرارة«

التعبي��ر عن األفكار المكبوتة التي يش��عر 
هب��ا الط��رف اآلخ��ر حي��ن ش��عوره ب��أن 
الطرف األول مص��اب بفيروس كورونا، 
وكذل��ك هبدف تحويل حال��ة الضيق إلى 

الشعور بالمتعة.

صورة ونص 
منشور

ش��خص 3 »أي  بعن��وان  المت��داول  الن��ص 
يعطس هو مصاب بفيروس كورونا«.

التعبير ع��ن األفكار المكبوت��ة وتخفيف 
نص منشورالضغوط.

م��ا يت��داول ع��ن »إذا كنت اضح��ك على 4
نكات كورونا وقلبت الضحكة لكحة«

التعبير عن األف��كار المكبوتة والقلق من 
اإلصابة بفيروس كورونا.

صورة ونص 
منشور

»جتنا كورون��ا كلنا ونجيب نكت ما يف أي 5
خوف«.

التعبير ع��ن األفكار المكبوت��ة وتخفيف 
نص منشورالضغوط.

»للتذكي��ر منه��ج مطبخ الحظ��ر وقفنا عند 6
كيكة الليمون«.

التعبير عن األف��كار المكبوتة والتخفيف 
نص منشورعن الضغوط التي ستعود مع األزمة.

الفيديو المتداول عن تلقي جرعات اللقاح 7
إجباًرا والتعقيب عليها بشكل نكات.

التعبي��ر ع��ن األف��كار المكبوت��ة، وع��دم 
فيديوالرغبة من تلقي جرعات اللقاح.

ص��ورة الطائرة المتداول��ة عن« إذا أخذت 8
اللقاح بدون أصدقائي«.

التعبير ع��ن األفكار المكبوت��ة وتخفيف 
صورةالضغوط من تلقي اللقاح.

م��ا يت��داول بعن��وان »تذك��رت جيران��ا م��ا 9
أخذوا اللقاح ألنه بيحولهم«.

التعبي��ر عن األفكار المكبوتة التي تش��عر 
نص منشورهبا الجماعة.
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أشكال نشر المضمونالتغريدات الفكاهيةم
التغريدة الفكاهية

10
إس��بانيا ش��خص  المت��داول »يف  الفيدي��و 
يتنك��ر بديناص��ور خ��الل حظ��ر التجول، 
وتعقي��ب الش��رطة« الحظ��ر يش��مل حتى 

الديناصورات«.

التعبي��ر عن األفكار المكبوتة التي تش��عر 
فيديوهبا الدول األخرى.

11
األزم��ة  ظ��ل  يف  األمري��كان  اس��تقطب 
حيوانات أليف��ة لكن لدى الس��عوديين تم 

تداول طرق عمل »كيكة الليمون«.

التعبير ع��ن األفكار المكبوت��ة وتخفيف 
الضغ��وط، باعتبار أن ل��كل مجتمع ثقافة 

مختلفة للتنفيس عن الضغوط.
نص منشور

واضح��ة 12  »2020 بعن��وان  يت��داول  م��ا 
وصريحة«.

التعبير عن الضغ��وط واألفكار المكبوتة 
تج��اه 2020 وم��ا يحمل��ه م��ن أزم��ات 

وضغوط غير متوقعة.
نص منشور

ما يت��داول بعنوان« 2020 نجيك يف وقت 13
آخر«.

التعبير عن الضغ��وط واألفكار المكبوتة 
تج��اه 2020 وم��ا يحمل��ه م��ن أزم��ات 

وضغوط غير متوقعة.
نص منشور

يتض��ح م��ن الج��دول أع��اله أن الفكاه��ة لها 
تأثيرات على الجهاز العصبي، تسمح بتفريغ التوتر 
وإط��الق الطاقة العصبية المرتاكمة، وقد أكد على 
ذلك س��يغموند فرويد بأنه توجد عالقة بين النكتة 
وبعض حاالت القلق، وه��ي تحويل حالة الضيق 
إلى الش��عور بالمتع��ة واللذة وقد أش��ار فرويد أن 
معظم النكت يمكن تحليلها إلى مكونين أساسين 
هما: المادة اللبيدية )مادة جنسية وعدوانية( تعمل 
على زي��ادة قوة رد الفعل، أم��ا المكون اآلخر هي 
البني��ة الش��كلية التي تق��دم التس��امح أو التغاضي 

االجتماعي )محمد، 2018(. 
وق��د ق��ام مروجو ه��ذا الن��وع م��ن التغريدات 
الفكاهي��ة بصياغ��ة هذا الن��وع من الن��كات هبدف 

تحوي��ل حال��ة الضي��ق إلى الش��عور بالمتع��ة »لما 
تروح صيدلية تطل��ب دواء كحة وخافض حرارة« 
م��ع وض��ع ص��ورة مركب��ة يص��ف هب��ا قل��ق وردة 
فع��ل الصيدلي م��ا إذا كان الط��رف األول مصاب 
بفي��روس كورونا وعلق عليها األف��راد بالضحك، 
كذلك الفيديو المتداول عن »أي ش��خص يعطس 
ه��و مصاب بفي��روس كورون��ا«، أيًضأ م��ا يتداول 
بعن��وان »إذا كن��ت اضح��ك عل��ى ن��كات كورونا 

وقلبت الضحكة لكحة«.
ويف ض��وء ذل��ك يتبين أن األف��راد يف المجتمع 
الس��عودي خالل جائحة كورونا ع��رب منصة تويرت 
تبادل��وا النكات التي س��اعدت عل��ى تفريغ التوتر 
م��ن أعراض وب��اء كورون��ا تحديًدا يف ظ��ل العزل 
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الصح��ي، لوج��ود عالق��ة عكس��ية بي��ن الن��كات 
والقل��ق، كلما زادت النكات قل القلق، ونس��تنتج 
م��ن ذل��ك أن النكتة تس��مح إلى الف��رد التعبير عن 
تح��دث  الالش��عورية ألهن��ا  واندفاعات��ه  دوافع��ه 
عندما يس��مح الوعي بالتعبير عن أفكاره المكبوتة 
التي يقمعه��ا المجتم��ع، ومن الن��كات المتداولة 
والتي تتي��ح الفرصة إلى الف��رد للتعبير عن أفكاره 
ومشاعره المكبوتة تجاه األزمة: التغريدة الفكاهية 
المتداول��ة »أن��ا بتحم��ل الضغ��وط، أن��ا عن��د أول 
ضغطه« مع وضع ص��ورة فكاهية مركبة تصف هبا 

حالة مزاجية مغايرة بين الشجاعة والبكاء.
وللتنفيس عن األفكار المكبوتة والحد من هذه 
المش��اعر وصياغة األفكار لجأ األفراد إلى صياغة 
النكات هبدف التخلص م��ن الضغوط أو التنفيس 
عن الطاق��ة العصبية المكبوتة-حس��ب تعبير علم 
النفس- التي تتناول موضوعات ش��ائكة ال تحتاج 
معه��ا بعد ذل��ك إلى كبت المش��اعر الت��ي تتحول 
إلى ضح��ك. أما فرضية الضح��ك المنتج عوض 
التهري��ج الرخي��ص تبًع��ا للبيئ��ة السوس��يوثثقافية 
للمجتم��ع الت��ي تؤم��ن بالتعوي��ض العاطف��ي »ال 
نس��تمتع باق��رتاف األخطاء ب��ل نس��تمتع بتفاديها« 
)س��يدي، 2022( وم��ن األمثلة عل��ى التغريدات 

الفكاهية من هذا النوع:
»جتن��ا كورون��ا كلن��ا ونجي��ب نكت م��ا يف اي 
خ��وف«. مما يتض��ح أن النكتة وس��يلة للتعبير عن 
األفكار المكبوتة تجاه األزمة، مما س��اعدت على 

انخفاض الخوف والقلق.
التغري��دة الفكاهي��ة المتداول��ة »للتذكير منهج 
مطبخ الحظر وقفنا عند كيكة الليمون« مما يتضح 
أن التغري��دات الفكاهية من هذا النوع هي وس��يلة 
للتعبير عن األفكار المكبوتة، وهتدف إلى تخفيف 
الضغ��وط التي س��تعود م��ع األزمة ولذل��ك تعترب 
كأداة م��ن أدوات إدارة األزم��ة ومعرف��ة ما يتطلب 

من الفرد مع عودة حظر التجول.
الفيدي��و المت��داول عن تلقي جرع��ات اللقاح 
إجب��اًرا والتعقي��ب عليه��ا بش��كل ن��كات، كذلك 
ص��ورة الطائ��رة المتداولة ع��ن »إذا اخذت اللقاح 
ب��دون أصدقائ��ي« والت��ي هدفت إل��ى التعبير عن 
األف��كار المكبوتة والتخفيف ع��ن الضغوط إذ لم 

تتلق الجماعة المرجعية اللقاح.
وننوه إلى أن النكات ليست محصورة بالتعبير 
عن أفكار الفرد ذاته، بل التعبير عن أفكار الجماعة 
والس��خرية مث��ل التغريدة الفكاهية المنش��ورة عن 
»تذكرت جيرانا ما أخ��ذوا اللقاح ألنه بيحولهم«، 
أيًض��ا تس��مح للتعبير عن أف��كار ال��دول األخرى 
مث��ل الفيديو المتداول »يف إس��بانيا ش��خص يتنكر 
بديناصور خالل حظر التجول، وتعقيب الشرطة« 

الحظر يشمل حتى الديناصورات«.
المجتم��ع  أف��راد  تب��ادل  ذل��ك  عل��ى  وبن��اًء 
الس��عودي النك��ت افرتاضًيا، والتي كانت متنفًس��ا 
لهم خالل أزمة كورونا؛ هبدف التخفيف من وطأة 
ه��ذه األزمة، وه��ذا ما يعرب عنه يف عل��م االجتماع 
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)سوسيولوجيا النكتة( وهي ثقافة إنسانية ومتنفس 
للضغوط��� تعم��ل عل��ى تحقي��ق الت��وازن الرمزي 
وتفري��غ القه��ر المصاح��ب لألزم��ات )الغامدي 
وآخرون، 2020م(. ونس��تنتج م��ن ذلك أن لكل 
مجتمع ثقافة مختلف��ة للتنفيس عن الضغوط ومن 
األمثلة عل��ى التغريدات الفكاهية م��ن هذا النوع: 
اس��تقطب األمريكان يف ظل األزمة حيوانات أليفة 
لكن لدى الس��عوديين تم تداول طرق عمل »كيكة 

الليمون«.
وم��ن التغري��دات الفكاهي��ة المتداول��ة والتي 
تع��رب ع��ن األف��كار المكبوت��ة م��ا يت��داول بعنوان 

»2020 نجي��ك يف وق��ت آخر« كذلك م��ا يتداول 
بعن��وان »2020 واضح��ة وصريح��ة« يتض��ح أن 
التغري��دات الفكاهية خالل جائح��ة كورونا كانت 
وس��يلة للتنفيس عن الضغوط واألفكار المكبوتة 
تجاه عام 2020م وما يحمله من أزمات وضغوط 

غير متوقعة.
رابًعا: نكات التخويف وبث القلق:

يف ه��ذا المح��ور ت��م ع��رض نتائ��ج الن��كات 
الغاي��ات  حس��ب  كورون��ا  بجائح��ة  المتعلق��ة 
المس��تهدفة منه��ا: ن��كات التخويف وب��ث القلق 

ويتضح ذلك من الجدول التالي: 

جدول )7( تحليل محتوى نكات التخويف وبث القلق

أشكال نشر المضمونالتغريدات الفكاهيةم
التغريدة الفكاهية

بث الخوف والقلق والتش��كيك بجودة »جرعات كورنا مستمرة حتى نتحول زومبي«.1
نص وصورةاللقاح.

»بعد ما نخلص من كورونا ينتشر فيروس ثاين 2
والناس تصير زومبي«.

 أزمة كورونا تس��هم يف ظهور ما يسمى 
نص وصورة»الزومبي«.

»خرباء يحذرون من أن تفش��ي مرض الزومبي 3
يمكن ان يحدث حًقا« تعليق بالضحك.

ب��ث الخ��وف والقل��ق باعتب��ار أن أزمة 
خرب منشور كورونا عامل لتفشي »مرض الزومبي«.

4
م��ا يتداول ع��ن« ولد جارنا ناش��ر إش��اعة بين 
أطف��ال الح��ارة أن م��ن يتلق��ى لق��اح كورون��ا 
بعدها بخمسة ايام يتحول زومبي وأنا أقول ليه 

يطالعون أبوي بنص عين«.

ب��ث الخ��وف والقل��ق إزاء م��ن يتلق��ى 
نص منشوراللقاح.

ظه��ور ما يتداول عن »نتحول زومبي بعد كورونا«.5 ح��ول  والقل��ق  الخ��وف  ب��ث 
نص منشورفيروس جديد. 
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اس��تغلت فئ��ة م��ن الن��اس خ��وف العام��ة من 
خطورة المرض يف نش��ر الش��ائعة ألغ��راض كثيرة 
منه��ا خلق البلبلة يف أوس��اط الش��عوب أو لمجرد 
جمع عدد كبير من المشاهدات واإلعجابات على 
منصات التواصل االجتماعي )شهرزاد، 2022(. 
وتع��د منص��ات التواص��ل االجتماع��ي يف العصر 
الحاضر من أش��هر األدوات التي يتم اس��تخدامها 
للتأثير يف تش��كيل الرأي الع��ام المجتمعي؛ لذلك 
يلج��أ إليه��ا مروجي الش��ائعات لتوظيفها بش��كل 
سيء يف نشر الشائعات واألكاذيب )منى، 2021( 
وم��ن األمثل��ة على التغري��دات الفكاهي��ة من هذا 
الن��وع: »جرع��ات كورونا مس��تمرة حت��ى نتحول 
زومب��ي«. كذل��ك »تخيل��وا بع��د م��ا نخل��ص من 
كورونا ينتشر فيروس ثاين والناس تصير زومبي«. 
مم��ا يتضح أن التغريدات الفكاهي��ة من هذا النوع 
تحمل يف مضموهنا بث مش��اعر الخ��وف والقلق، 
حيث تنوع��ت التعليقات على التغري��دة الفكاهية 

بين الضحك، والتصديق والخوف.
والتغري��دة الفكاهي��ة المنش��ورة »ول��د جارنا 
ناشر إش��اعة بين أطفال الحارة ان اللي يأخذ لقاح 
كورون��ا بعدها بخمس��ة أي��ام يتحول زومب��ي وأنا 
اق��ول ليه يطالعون أبوي بنص عي��ن« مما يتبين أن 
ن��كات التخويف له��ا فعالية يف بث مش��اعر القلق 

والخوف من تلقي اللقاح.
أم��ا التغري��دة الفكاهي��ة المنش��ورة »نتح��ول 

زومب��ي بعد كورون��ا« مم��ا يتض��ح أن التغريدات 
الفكاهي��ة م��ن هذا الن��وع هتدف إلى زعزع��ة الثقة 

والتأكيد على األضرار الناجمة من اللقاح.
الثاين عشر: التعرف على الوظائف االجتماعية 

للفكاهة خالل جائحة كورونا
يف ه��ذا المح��ور ت��م ع��رض نتائ��ج الوظائف 
االجتماعي��ة للفكاهة خالل أزم��ة كورونا ويتضح 
ذلك م��ن الجدول رق��م )4( والج��دول رقم )5( 

والجدول رقم )6(.
وبن��اًء عل��ى تل��ك المعطي��ات ف��إن الوظائف 
االجتماعية للفكاهة خالل جائحة كورونا هدفت 
إل��ى تعزي��ز التماس��ك االجتماع��ي بي��ن األف��راد 
والجماع��ات، وإن كانت الكوميديا أقل جدية من 
الرتاجيديا يف نظر »أرسطو« Aristote ومن جاء من 
بعده، إال أهن��ا عرب كامل تاريخه��ا كانت الحارس 
الفردي��ة واالجتماعي��ة�  القي��م  لمنظوم��ة  األمي��ن 
تس��لط آلياهتا النقدي��ة على كل س��لوك يخرج عن 
الع��رف االجتماع��ي، تس��خُر وتس��تهزئ وتتهكم 
لتقلب األوضاع، وتعاق��ب الخارجين عن قوانين 
المجموع��ة، فمج��رد نكتة أو مش��هد كوميدي قد 

يحدث يف النفس أثًرا عميًقا )محمد، 2018(.
 ويتض��ح ذل��ك م��ن خ��الل إنت��اج التغريدات 
الوظائ��ف االجتماعي��ة  أداء  ن��وع  م��ن  الفكاهي��ة 
)91%( الت��ي تحم��ل يف مضموهن��ا الح��ث عل��ى 
التماس��ك األس��ري واالجتماع��ي، والت��ي كانت 
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لاللت��زام  اآلخري��ن  س��لوك  يف  للتحك��م  وس��يلة 
باإلج��راءات الصحي��ة م��ن التباع��د االجتماعي، 
وحظ��ر التج��ول، وااللت��زام يف لب��س الكمامات، 
ولوح��ظ أن للفكاه��ة وظيفة واضح��ة يف مواجهة 
الخ��وف والقل��ق من اإلصاب��ة بفي��روس كورونا؛ 
ويتضح ذل��ك من خالل التغري��دات الفكاهية من 
نوع التكيف مع أزمة كورونا )28%( ونقد األفراد 
الذين ل��م يلتزموا باإلجراءات االحرتازية ودورها 
يف قض��اء أوق��ات الف��راغ، وتعترب س��احة للتنفيس 
ع��ن األف��كار المكبوت��ة ويتبي��ن ذلك م��ن خالل 
التغري��دات الفكاهية من نوع التعبي��ر عن األفكار 

المكبوتة وتخفيف الضغوط)%21(.
ولذل��ك فأن الفكاه��ة حقاًل للتفاع��ل الرمزي 
كالتفاعل االجتماعي فالممارس��ات التي تبدو أهنا 
ال تخدم أي غرض هي يف الحقيقة تحمل وظائفها 
الكامن��ة وق��د أك��د عل��ى ذل��ك »دي مونتس��كيو« 
الطرق التي تبدو يف مظهرها عديمة الغرض تؤدي 
وظيفة لدعم التكوين األساسي للنظام االجتماعي 

)المالح، 2017(.

مناقشة النتائج:
-كش��فت نتائ��ج الدراس��ة أن المف��ردات التي تم 
اس��تخدامها لرتوي��ج الن��كات خ��الل جائح��ة 
كورونا بين أفراد المجتمع السعودي والتي تم 
نشرها عرب منصة تويرت هما مفردتان، جاءت يف 
المرتبة األولى مفردة »منهج« )50%( وجاءت 
مف��ردة »متك��رون« يف المرتب��ة الثاني��ة )%48( 
يس��تخدمون  تفاعله��م  يف  األف��راد  إن  حي��ث 
الرموز التي قد تعرب عن الحاجات االجتماعية 
أو تكوين الرأي العام، باعتبار أن المفردة جزء 
م��ن النكتة م��ن أجل فهم المغ��زى من رواجها 
بي��ن األف��راد. ويمكن تفس��ير ه��ذه النتيجة من 
خ��الل نظري��ة التفاعلي��ة الرمزي��ة، باعتب��ار أن 
األف��راد يتفاعلون إزاء الن��كات وفًقا إلى معاين 

النكات بالنسبة إليهم. 
-كش��فت نتائج الدراس��ة أن الن��كات لقت رواًجا 
واس��ع بين أف��راد المجتم��ع الس��عودي، ولجأ 
أزم��ة  خ��الل  الن��كات  صياغ��ة  إل��ى  األف��راد 
كورون��ا عرب منص��ة تويرت؛ لمس��اهمتها الفعالة 
يف تعزي��ز أداء الوظائ��ف االجتماعي��ة وتعزي��ز 
القي��م، والتكيف م��ع أزمة كورون��ا، والتنفيس 
ع��ن األف��كار المكبوت��ة وتخفي��ف الضغوط، 
ويمكن تفس��ير ه��ذه النتيجة من خ��الل نظرية 
التنفي��س باعتبار أن النكات يزداد انتش��ارها يف 
ظل األزم��ات نظًرا إلى ع��ام 2020 مع ظهور 
أزم��ة كورونا بات األف��راد يف حالة توتر وقلق، 
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وم��ا س��ببته األزم��ة م��ن انعكاس��ات وضغوط 
نفس��ية واجتماعية مما دفعت األفراد إلى إنتاج 

النكات لمواجهة الضغوط.
-بل��غ عدد الن��كات التي ت��م حصره��ا من خالل 
حس��ابات الس��عوديين خ��الل الفرتة م��ن بداية 
ش��هر مارس، حتى هناية ديسمرب 2020 )56( 
نكتة، تم تصنيفها حس��ب الغايات المس��تهدفة 
منها إلى أربعة أصناف: أداء وظائف اجتماعية 
أو تعزي��ز قيم��ة م��ا، التكيف مع أزم��ة كورونا، 
وتخفي��ف  المكبوت��ة  األف��كار  ع��ن  التعبي��ر 
الضغ��وط، التخوي��ف وب��ث القل��ق، وأن نوع 
التغري��دات ألداء وظائ��ف اجتماعي��ة أو تعزيز 
قيم��ة اتخ��ذت المرتبة األول��ى يف رواجها عرب 
منص��ة توي��رت بنس��بة )42%( وت��رى الباحثة أن 
انتش��ار ه��ذا الن��وع يف ظ��ل األزم��ة ق��د يكون 
دع��وة للتضامن االجتماعي وق��د تكون النكتة 
وس��يلة فعالة تخدم المجتمع إذ بإمكانه إيصال 
الرس��ائل من خالل فهم مضم��ون النكتة ألداء 
الوظائف االجتماعية المطلوبة وتكوين الرأي 
العام والتعبي��ر عن االحتياج��ات االجتماعية، 
وق��د اتفق��ت ه��ذه النتيجة مع دراس��ة حس��ين 
ومحم��د )2015( باعتب��ار أن الضحك يلعب 

درًوا تصحيحًيا لألخطاء االجتماعية.
-أن ن��وع التغري��دات للتكي��ف م��ع أزم��ة كورونا 
اتخ��ذت المرتبة الثانية بنس��بة )28%( وهتدف 
بالدرج��ة األول��ى التكي��ف مع األزمة بش��كل 

ع��ام ث��م التكيف م��ع الحجر المنزل��ي والعزل 
الصحي والتعليم عن بعد؛ لمس��اهمتها الفعالة 
يف التكيف مع األوض��اع الحالية وإدارة األزمة 
ويمكن تفس��ير ه��ذه النتيجة من خ��الل نظرية 
األزم��ة، باعتبار أن األزمة مص��دًرا من مصادر 
التهديد، تسبب القلق والضغوط، ولكن تجدد 
األزمة الش��عور باألمل والق��درة على التكيف 
ومواجه��ة الضغ��وط باس��تخدام سلس��لة م��ن 

الحيل.
-اتخ��ذت ن��وع التغري��دات للتعبي��ر ع��ن األفكار 
المكبوت��ة وتخفي��ف الضغ��وط المرتب��ة الثالثة 
)21%( وق��د يع��ود الس��بب يف ذل��ك إل��ى أن 
النكات وس��يلة للتنفيس عن التوتر والضغوط 
واألف��كار المكبوت��ة وإطالق الطاق��ة العصبية 
المرتاكم��ة، وق��د وافقت ه��ذه النتيجة دراس��ة 
أي��وب )2018( باعتب��ار أن النكت��ة تس��تخدم 

إليصال فكرة وللتعبير عن ضغوطات الحياة.
التغري��دات  ن��وع  ج��اءت  األخي��رة  المرتب��ة  -يف 
للتخويف وبث القلق بنسبة )9%( والتي هدفت 
إل��ى زعزعة ثقة الن��اس وبث مش��اعر الخوف 
والتدلي��س خلف الن��كات، ويتض��ح من ذلك 
تأثير نكات الخوف والقلق يف استثارة الضغوط 
النفس��ية واالجتماعية والسياسية، وقد وافقت 
هذه النتيجة دراس��ة شربار )2022( باعتبار أن 
بإمكان الفرد تفسير الظواهر االجتماعية بطرق 
فكاهي��ة يف ظ��ل الضغط النفس��ي واالجتماعي 
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ويف ظ��ل الحجر الصحي من خ��الل مجموعة 
من الممارسات يقوم هبا الفرد.

- كش��فت نتائج الدراسة أن األشكال المستخدمة 
كورون��ا  جائح��ة  خ��الل  الن��كات  لرتوي��ج 
تنوع��ت بي��ن الص��ور والنص��وص المنش��ورة 
والفيدي��و، ولق��د كانت الن��كات التي ُنش��رت 
عل��ى ش��كل ص��ورة وفيدي��و إليص��ال الحالة 
النفس��ية واالجتماعية بدق��ة أكثر من النصوص 
المنش��ورة؛ وق��د يع��ود الس��بب يف ذل��ك إل��ى 
سهولتها يف إيصال الرسالة، باعتبار أن الصورة 
تس��اعد عل��ى إيص��ال النكت��ة والمغ��زى منه��ا 

بالشكل المطلوب.
-تؤك��د ظاه��رة الفكاهة عل��ى أهنا ظاه��رة صحية 
تطبي��ق  خ��الل  م��ن  الس��عودي  المجتم��ع  يف 
التماس��ك  وتعزي��ز  الصحي��ة  االح��رتازات 
والتواص��ل االجتماع��ي؛ ويتض��ح ذل��ك م��ن 
خ��الل الوظائ��ف االجتماعي��ة للفكاهة خالل 
جائح��ة كورون��ا والتي س��اهمت بش��كل فعال 
وملح��وظ يف التفاع��ل االجتماع��ي، ومواجهة 
الخوف والقلق والتحكم يف س��لوك اآلخرين، 
وق��د وافقت هذه النتيجة م��ا توصل إليه قرليفة 
الن��كات ذات مع��ان  )2011( يف دراس��ته أن 
ودالالت اجتماعي��ة وه��ي تنب��ع مم��ا يتداوله 
أبناء البيئة االجتماعي��ة، والتي تعرب عن خفاياه 
وللنكت��ة وظائف عديدة منه��ا التواصل والنقد 

والمحافظة على التوازن االجتماعي.

التوصيات:
بعد تحليل واستعراض نتائج الدراسة، توصي 
الدراسة يف ضوء ما توصلت إليه النتائج بما يأتي:

-أظهرت نتائج الدراس��ة أن النكات أسهمت 
يف أداء الوظائ��ف االجتماعي��ة وتعزي��ز القيم، لذا 
توص��ي الدراس��ة المؤسس��ات التعليمي��ة بإدراج 
المسرح الفكاهي إلخراج شباب موهوبين وعلى 

قدر عال من المسؤولية والتحلي بالقيم.
- أظه��رت نتائج الدراس��ة الحالي��ة أن ظاهرة 
المجتم��ع  يف  الصحي��ة  الظواه��ر  م��ن  الفكاه��ة 
الس��عودي من خالل تطبيق االح��رتازات الصحية 
وأن الوظائف االجتماعي��ة للفكاهة خالل جائحة 
كورونا أسهمت بشكل ملحوظ يف تعزيز التماسك 
والتواص��ل االجتماع��ي والتكي��ف والتحك��م يف 
س��لوك اآلخرين؛ لذا توصي الدراس��ة االس��تعانة 
بالفكاه��ة والن��كات باعتبارها من إح��دى أدوات 

إدارة األزمة.
- أظه��رت نتائج الدراس��ة أن الن��كات كانت 
وس��يلة للتنفيس ع��ن التوتر والضغ��وط واألفكار 
المكبوت��ة وإط��الق الطاق��ة العصبي��ة المرتاكم��ة؛ 
لذا توصي الدراسة االس��تعانة بالفكاهة والنكات 
باعتبارها وس��يلة للتنفيس عن الضغوط واألفكار 

المكبوتة.
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الخالصة:
س��اهمت منص��ة توي��رت ب��روز أهمي��ة النكات 
يف ثقافة المجتمع الس��عودي بش��كل عام ويف ظل 
األزم��ات والك��وارث بش��كل خ��اص كذل��ك يف 
ثقاف��ة المجتم��ع المصري ال��ذي س��اهم يف إنتاج 
الن��كات خ��الل األزم��ة مم��ا يتض��ح أهن��ا كان��ت 
مرغوبة وصحي��ة كما أن منصة تويرت س��اهمت يف 
بروز ثقاف��ة المجتمعات التي تجرم النكات خالل 
أزمة كورونا وغير مرغوبة يف الثقافة مثل المجتمع 
التونس��ي والمغرب��ي ال��ذي منع الضح��ك وتبادل 
النكات خالل أزمة كورونا حيث قادت فتاتين إلى 

العدالة.
يلحظ من تحليل نماذج من النكات المتداولة 
يف المجتمع الس��عودي عن وباء كورونا من خالل 
منصة تويرت أهنا كانت س��الح وم��ن أهم األدوات 
الت��ي س��اعدت عل��ى تخفي��ف التوت��ر والضغوط 
الناتج��ة م��ن انتش��ار الوب��اء مم��ا س��اعدت عل��ى 

التكيف.
مم��ا يتضح أن النكتة دفع��ت األفراد للضحك 
مم��ا س��اعد عل��ى مواجه��ة الضغ��وط الناتجة من 
أزم��ة كورون��ا وتقوي��ة جه��از المناعة كم��ا تغلب 
األف��راد على االكتئ��اب والقل��ق ولوحظت آثارها 
الفس��يولوجية يف قدرهت��ا عل��ى اس��تثارة النش��اط 
هرم��ون  وإف��راز  العصب��ي  والجه��از  الدم��اغ  يف 
األدرينالين، وأكدت ذلك الدراسات النفسية على 
أن الضحك يريح النفس والجسد ويحسن وظيفة 

القل��ب وأداءه؛ ويعزز الضح��ك المناعة ويقي من 
األمراض المختلفة )سيدي، 2022(.

الفكاهة ظاهرة صحية يف المجتمع الس��عودي 
أتاح��ت الفرص��ة لتطبي��ق االح��رتازات الصحي��ة 
ورف��ع الوع��ي الصح��ي ل��دى األف��راد ويف ظ��ل 
الحج��ر المنزل��ي وحظ��ر التج��ول تب��ادل األفراد 
الن��كات ول��م يك��ن إلزال��ة المل��ل تحدي��ًدا ول��م 
تك��ن وظيفته��ا اعتداء عل��ى المجتم��ع أو االنتقام 
منه أو الس��خرية م��ن الجهود السياس��ية والصحية 
واالقتصادي��ة والسياس��ية الت��ي بذلته��ا الحكوم��ة 
والجه��ات المختصة يف المجتم��ع يف ظل األزمة، 
بل هدفت إلى أداء الوظائف االجتماعية والتكيف 
وقد س��اهم ذلك يف زيادة التماسك االجتماعي يف 
المجتمع الس��عودي وس��اهمت يف زيادة التواصل 

بين األفراد.
بع��د انتهاء الحجر المنزل��ي وحظر التجول لم 
يكتف األفراد بإطالق النكات، بل تداولوا األفراد 
النكات عرب منصة تويرت بش��كل مكثف مما ساعد 
على التكيف ومواجهة الضغوط وإدارة األزمات.
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