
   

 

 

  

  المجلة المصرية لبحوث االتصال الجماهيري

  جامعة بني سويف  كلية اإلعالم  تصدر عن  نصف سنوية  علمية محكمة    دورية     

  

 عميد كلية اإلعالم جامعة بني سويف    عبدالعزيز السيد   / د.أ: رئيس مجلس اإلدارة 

 لدراسات العليا والبحوث إلعالم لوكيل كلية ا      أماني ألبرت   / د.م.أ: رئيس التحرير 

 منى هاشم      رئيس قسم الصحافة / د.م.أ :رئيس التحرير نائب 

 نهى التالوي              مدرس بقسم العالقات العامة / د: مدير التحرير 

  مدرس بقسم الصحافة      أحمد عطيه     / د: سكرتير التحرير  

  

  

  

 0822130105ت  - اإلعالم كلية - بني سويف جامعة - بني سويف 

  الموقع اإللكتروني للمجلة :

http://www.media.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?sect

ion_id=11847&cat_id=21  

 اإللكتروني البريد: MCR.Journal@masscomm.bsu.edu.eg  

  

 المراسالت

 ٢٠٢١ مایو عدد  

 377-2735   لكترونیة الترقیم الدولي للنسخة اإلX 

 3796-2735  ترقیم الدولي للنسخة الورقیةال       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مجلس إدارة المجلة

  رةرئيس مجلس اإلدا

  عبدالعزيز السيد     / د.أ

  كلية اإلعالم جامعة بني سويف عميد      

  رئيس التحرير

       أماني ألبرت / د.م.أ

   والبحوث وكيل الكلية للدراسات العليا     

  مجلس اإلدارة  عضوا

      رشا عادل/ د.م.أ

  الكلية لشئون التعليم والطالب وكيل    

          نسرين حسام الدين/ د.م.أ

  وخدمة المجتمع  وكيل الكلية لشئون البيئة

  نائب رئيس التحرير

  رئيس قسم الصحافة       منى هاشم  / د.م.أ

  مدير التحرير

  مدرس بقسم العالقات العامة   نهى التالوي/ د

  سكرتير التحرير

  مدرس بقسم الصحافة      مد عطيه  حأ/ د

  المسئول المالي واإلداري

  سارة سيد أحمد

  ير من الخارجهيئة التحر 

  محمود علم الدين/ د.أ

  أستاذ الصحافة كلية اإلعالم جامعة القاهرة

  محمود يوسف/ د.أ

  أستاذ العالقات العامة كلية اإلعالم 

  جامعة القاهرة

  هويدا مصطفى/ د.أ

  أستاذ اإلذاعة والتليفزيون كلية اإلعالم 

  جامعة القاهرة

  

  محمد حسام الدين اسماعيل / د.أ

  القاهرة جامعة الصحافة أستاذ

  محمد زين / د.أ

  سويف بني جامعة الصحافة أستاذ

  محمود حسن اسماعيل / د.أ

 الدراسات معهد والتليفزيون ةاالذاع أستاذ

  للطفولة العليا

  مروى يس / د.م.أ

  أستاذ اإلذاعة والتليفزيون المساعد 

  جامعة بني سويف 

  سلوى العوادلي / د.أ

   واالعالن العامة العالقات أستاذ

  القاهرة جامعة

  ديدي منى محمد سعيد الح/ د.أ

  القاهرة جامعة التليفزيون و االذاعة أستاذ

  امل نجوى ك/ د.أ

  أستاذ الصحافة جامعة القاهرة 

  نرمين خضر /د .أ

   االعالن و العامة العالقات أستاذ

  القاهرة جامعة

  نهى عاطف العبد / د.أ

   التليفزيون و اإلذاعة أستاذ

  سويف بني جامعة

  ليلى عبدالمجيد / د.أ

  القاهرة جامعة الصحافة أستاذ

  هبه اهللا السمري/ د.أ

كلية اإلعالم  نالتليفزيو  و اإلذاعة أستاذ

  القاهرة جامعة

  وليد فتح اهللا بركات/ د.أ

كلية اإلعالم  التليفزيون و اإلذاعة أستاذ

  القاهرة جامعة

 

           أميمة عمران / د.أ

   جامعة أسيوط  الصحافة أستاذ

 بو عرجةأحمد تيسير أ/ د.أ

   االردن عمان البترا جامعة الصحافة استاذ

  بمحس محمودحلمي / د.أ

اإلعالم االلكتروني وعميد كلية  استاذ

  جنوب الوادي  جامعة اإلعالم 

  حمدي حسن / د.أ

 مصر جامعةكلية اإلعالم ونائب رئيس  عميد

  سبقاأل الدولية

  شريف درويش اللبان / د.أ

  أستاذ ورئيس قسم الصحافة جامعة القاهرة 

  شيماء ذو الفقار / د.أ

  القاهرة جامعة التليفزيون و اإلذاعة أستاذ

  عادل عبدالغفار / د.أ

  جامعة القاهرة التليفزيون و اإلذاعة أستاذ

   ومدير األكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم 

  علي السيد عجوة/ د.أ

   واالعالن العامة العالقات أستاذ

  القاهرة جامعة

  عبدالرحيم درويش / د.أ

  سويف بني جامعة التليفزيون و اإلذاعة أستاذ

  ي فوزي عبدالغن/ د.أ

 العالي المعهد وعميد الصحافة أستاذ

  االسكندرية لإلعالم

  محمد سعد إبراهيم / د.أ

المعهد العالي  عميدو  الصحافة أستاذ

  الشروقب لإلعالم

  محمد شومان / د.أ

   االعالم كلية عميد الصحافة أستاذ

  البريطانية الجامعة

،،،،، 

  

    الهيئة االستشارية للمجلة



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قواعد النشر

البحوث المتعلقة بمجال اإلعالم سواء كان في تخصصات اإلعالم التقليدي او  تقبل المجلة  .١

الرقمي في مجاالت الصحافة واإلذاعة والتليفزيون والعالقات العامة واإلعالن والتسويق والراي 

 .العام

بعرض الكتب والتقارير  ترحب المجلة بنشر المقاالت العلمية المتخصصة وترحب بإسهام الباحثين  .٢

 .ميةوملخصات رسائل الماجستير والدكتوراة المتميزةالعل

يخضع البحث المرسل إلى المجلة إلى التحكيم من قبل هيئة التحرير ويحق للمجلة بناء على راي  .٣

  .عدم قبول البحث للنشر دون إبداء األسباب، ويجوز اثنين من المحكمين

 .البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر .٤

ونوع الخط فـي المتن .بين األسطر مفردة سم، والمسافة ) ٢(تكون أبعاد هوامش الصفحة  .٥

 Times New (وللبحوث اإلنجليزية  Simplified Arabic والعناوين للبحوث العربية 

Roman (،  البحث فـي أسفل الصفحة صفحات  ويكون ترقيم . ١٤بحجم .  

يزية ويقدم مع البحث ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية ال تقبل البحوث باللغتين العربية أو اإلنجل .٦

حيث ال تزيد على  (Key Words) يليهالكلماٌت المفتاحية. كلمة لكل) ٢٠٠(يتجاوز 

 .خمس كلمات

على  األبحاث المقبولة للنشر ال ترد إلصحابها وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر ويلزم الحصول  .٧

   .ر مادة نشرتها المجلةموافقة كتابية قبل إعادة نش

اإلصدار   أسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة هو نظام جمعية علم النفس األمريكية،  .٨

 – American Psychological Association – APA( .  السادس  

6th ED(  

يوقع الباحث على تعهد يفيد تحمله المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو تجاوز ألخالقيات البحث  .٩

مثل تجاوز األخالقيات العلمية المتعلقة بالتعامل مع العينات، والبيانات، (حالة ثبوته في 

 . وأن البحث لم ينشر ولم ولن يقدم للنشر إلى أي جهة أخرى). واألدوات، وحق الملكية

إدارة المجلة غير مسئولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط   .١٠

  .سؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديميةتقع م



 

 

  

  

 

   

 تصدرها اليت اجلماهريي االتصال لبحوث العلمية ا�لة من الثاين العدد هو هذا

 يف االعالم وحبوث بدراسات للمهتمني نقدمة. سويف بين جامعة االعالم كلية

 البحوث  من جمموعة الثاين العدد يف ننشر ان السعادة وتغمرنا.العريب والوطن مصر

  ايل العريب والوطن مصر يف الباحثون سارع اليت املتنوعة العلمية والدراسات

 من الفرتة يف سويف بين جامعة االعالم لكلية االول العلمي املؤمتر يف �ا االشرتاك

 البحثية والرؤي فكاراأل فيها تنوعت وقد.٢٠٢٠ نوفمرب من الثامن ايل السابع

 التقليدية االعالم وسائل امللحة،ودور ا�تمع ومشكالت قضايا تعاجل اليت ديدةاجل

 ودعم ا�تمع خدمة يف العلمي البحث دور طارإ يف معها؛ التعاطي يف والرقمية

  .٢٠٣٠ مصر رؤية ظل يف التنموية الدولة خطط

 ملنتمنيا الباحثني من �موعة اعلميً  اجهدً  مبثابة  دراسات  جمموعة العدد ويضم

 جمال يف املقدمة العلمية الرؤي تنوع يعكس مبا خمتلفة واكادميية حبثية ملؤسسات

   التقليدي بشقية االعالم دراسات

 العلمي الرتاكم جمال يف علميا رصيدا املقدمة الدراسات  تضيف نأ نتمين خرياأ 

  واقسام  كليات يف االعالم وحبوث بدراسات املهتمني البحثيةلكل واخلربات

  .والعريب املصري املستوي علي االعالم ومعاهد

  واملستعان املوفق واهللا

  السيد العزيز عبد.د.أ

  االدارة مجلس رئيس

  

  

  

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 



 

 

  
  

  

  

 والريادة العلمي التميز لتحقيق تسعى برؤية اجلماهريي االتصال لبحوث املصرية ا�لة تنطلق

  . ودولياً  اً إقليمي واالتصال باإلعالم املتعلقة األحباث بنشر يتعلق فيما

  . واملنهجية والدقة األصالة بأطر الدولية املعايري وفق الفكري اإلبداع دعم هي أساسية وبرسالة 

 احملور مع متاشياً  إطالقها وجاء  ،٢٠١٣ عام اإلعالم كلية إنشاء من سنوات بعد ا�لة وتنطلق 

 املستدامة للتنمية اسيةأس كركائز العلمي، والبحث واالبتكار املعرفة ٢٠٣٠ مصر لرؤية الرابع

 ودعم ثقافته ونشر االبتكار على والتحفيز اإلبداعية قدرا�م وبناء   البشر، يف واالستثمار

  . والتنمية بالتعليم وربطه العلمي البحث

 لتجميع    اخلالق، العلمي التواصل تكفل حبثي جتمع كمنصة ا�لة من الرئيس اهلدف ويأيت 

 املبنية الدراسات وتوصيات نتائج وعرض ونشر وفروعه صصاتهخت مبختلف اإلعالم باحثي رؤى

 رؤية إطالق يف يساهم ما  الواقع، تطوير يف منها لالستفادة منضبطة علمية أسس على

  . اإلعالم حبوث لتطوير مستقبلية رؤية صياغة أجل ومن لإلعالم شاملة متكاملة اسرتاتيجية

 واالختالف التكرار عدم على مبنية علمية الةأص ذات دراسات  تقدمي على ا�لة يف وسنحرص 

 تعتمد الوقت نفس ويف أصيلة منهجية باستخدام مدروسة موضوعات واستكشاف والتميز

 تقود دقيقة تفصيلية رؤى بتكوين يسمح تراكمي معريف رصيد خللق واإلبداع واالبتكار التجديد

 لصناعة َمْعرِِفي�ا إطاًرا تكون أن نميك متكاملة اسرتاتيجية ورؤى  للمشكالت، األعمق الفهم إىل

  . ا�تمع يف إجيايب تغيري خلق يف تساهم رشيدة، قرارات

 يف واملنهجية والنظرية املعرفية واإلضافات االجتهادات وحتليل لرصد أيضا ا�لة وتسعى 

 املمارسات منها تنطلق اسرتاتيجية كرؤية لتقدميها واألجنبية العربية اإلعالمية الدراسات

  . الدولية  التصنيفات يف مكانة ولتحتل.  اإلعالمية

  

  

  كلمة رئيس التحرير 



 

 

  

  : ويضم هذا العدد جمموعة من األحباث اهلامة يف جمال اإلعالم وهي

حنو أجندة إعالمية ...الرؤى والتحديات: اإلعالم العريب واألمن القومي... ويلاأل الدراسة

  مستقبلية

دامات مواقع الشبكات االجتماعية االجتاهات احلديثة يف حبوث استخ...  الثانية الدراسة

  وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية  ... الثالثة الدراسة

  تهم الثقافيةُهوِيَّ وتأثريها على 

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح...  الرابعة الدراسة
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  اإللكرتوين

معاجلة الصحف االلكرتونية لقضية التنمر االلكرتوين وانعكاسا�ا علي ...  السادسة الدراسة

  تعرض طالب املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي

صفحات الرمسية للشركات عرب موقع التواصل تقييم فعالية اعالنات ال...  السابعة الدراسة

  االجتماعي ودورها يف بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك منوذًجا

 حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية اخلطب يف احلجج...  الثامنة الدراسة

 كنموذج سرائيلإل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية السفارة نقل

ىف املواقع االخبارية  الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول...التاسعة الدراسة

   املصرية

االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة ...  العاشرة الدراسة

  التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية ...  راحلادية عش الدراسة
  التحرير رئيس

  ألبرت أماني.  د. م  . أ



 

 

  
  

  

  نحو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات: اإلعالم العربي واألمن القومي 

 ازميد مبارك بن واصل الح. أ                                                                     

  االتجاهات الحديثة في بحوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيراتها االجتماعية

  إسالم أحمد أحمد عثمان. د.م.أ                                                           والنفسية

 تهم ُهِويَّ ا على تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية وتأثيره

  إسماعيل عبدالرازق رمضان الشرنوبي.د                                                 الثقافية

 دور صحافة المواطن فى نشر ثقافة التسامح  

  أحمد محمد إبراهيم. د                                                                               

 التنمر اإللكتروني ألضراروإدراكهم  دام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعياستخ  

  أسامة محمد عبدالرحمن . د، أحمد محمد رفاعي. د                                                   

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس

 شريهان محمود أبوالحسن. د                                    نية لمواقع التواصل االجتماعيالف

  تقييم فعالية اعالنات الصفحات الرسمية للشركات عبر موقع التواصل االجتماعي ودورها في

  فولي عثمان  رضا.د      بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك نموذًجا 

 السفارة نقل حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية الخطب في الحجج 

 محمد فيض.د                                "كنموذج إلسرائيل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية

  

 محتویات العدد   

٩ 

٩٨ 

٤٧ 

١٤١ 

١٦٧ 

١٩٦ 

٢٣٩ 

٢٧٢ 



 

 

 

 فى المواقع االخبارية المصرية الكاريكاتير فى النهضة سد لقضية الصحفي التناول 

  رفاعي محمد أحمد. حسن، د عثمان محمد. د                                                    

  االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها في تعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات

  ره شعبان حسن زغلولسا                                        دراسـة تطبيقية  متعددة الجنسيات

 دراسة تحليلية علي عينة من إعالنات موقع ( صورة المرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكترونية

  أمنية بكري صبرة امين الجبلي. د                                                           )فيسبوك

 

٣٠٣ 

٣٣١ 

٣٨٠ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االتجاهات الحديثة في بحوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية 

  وتأثيراتها االجتماعية والنفسية

  

  

  

  إسالم أحمد أحمد عثمان. د.م.أ

  .أستاذ العالقات العامة المساعد كلية االعالم جامعة بنى سويف

  

 

  



 

)٤٨( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ملخص الدراسة

االجتماعية رصد الدراسات اليت تناولت استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا  يهدف هذا البحث إىل

   .م باملدرستني العربية واألجنبية مبختلف بأحناء العامل٢٠١٩م حىت �اية عام ٢٠١٤والنفسية خالل الفرتة من عام 

باالضافة إيل .وكذلك يهدف البحث إيل اكتشاف املوضوعات والقضايا البحثية اليت عاجلتها الدراسات عينة التحليل 

هجية يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية رصد مسارات تطور األطر النظرية واملن

  .والنفسية باملدرستني العربية واألجنبية

كما يهدف إىل تقدمي رؤية مقارنة بني حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية   

  .  سهامات املعرفية والتطبيقية هلايف املدرستني العربية واألجنبية من حيث اإل

وينتمي هذا العرض التحليلي إىل طائفة الدراسات الوصفية التحليلية، ويعتمد على منهج التحليل من املستوى الثاين 

)Secondary Analysis (ويعتمد العرض يف هذا . والذي يقوم على إعادة استخدام البيانات الناجتة من البحوث

ل الكيفي للدراسات العلمية اليت تنتمي �ال استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا اإلطار على التحلي

  .م٢٠١٩، و٢٠١٤االجتماعية والنفسية واملنشورة يف الفرتة الزمنية املمتدة ما بني عامي 

  :وفيما يلي عرضاً موجزا الهم النتائج اليت مت التوصل إليها

ستني العربية واألجنبية يف حبث التأثريات االجتماعية الستخدام مواقع الشبكات اتفقت حبوث ودراسات كال املدر 

اهلوية : االجتماعية من خالل عدة اجتاهات ومسارات حبثية اهتمت بدراسة أثر استخدام هذه املواقع على متغريات

فاوتت كال املدرستني يف درجة االجتماعية، والعالقات االجتماعية، والسلوك االجتماعي، ورأس املال االجتماعي، وان ت

  . الرتكيز على كل متغري من هذه املتغريات األربعة، ويف جوانب تناوله

تطرقت املدرسة العربية يف حبث أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على اهلوية االجتماعية إىل دراسة األثار 

ملتمثلة يف املنظومة القيمية والنسق األخالقي، وعلى السلبية الستخدام هذه املواقع على عناصر بناء تلك اهلوية وا

  .اخلصوصيات الثقافية والسمات الشخصية اليت ترسم مالمح اهلوية االجتماعية

  

  التأثريات االجتماعية والنفسية -٢الشبكات االجتماعية    -١  :الكلمات المفتاحية

  
  

  

 

  

  

 

  

  

  



 

)٤٩( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :مقدمة

"  ويرلر روبنسون"، عندما أشار ١٩٩٧ألول مرة عام  ظهر مفهوم الشبكات االجتماعية على اإلنرتنت

)Rbenson ( إىل تلك التطبيقات االتصالية اليت أنتجتها التطورات التقنية اليت طرأت على شبكة اإلنرتنت، وهي

  أو" اجليل الثاين لشبكة اإلنرتنت"التطورات اليت ارتبطت فيما بعد بنشأة ما ُأطلق عليه اسم 

فقد عزز ظهور هذا اجليل من إمكانات شبكة اإلنرتنت، حبيث أصبحت ) Spence, 2018, 21" (٢,٠الويب " 

وسيطًا تفاعليًا يعتمد على مشاركة املستخدمني يف بناء وإنتاج احملتوي، وبذلك أصبح اجليل الثاين لإلنرتنت مبا يدعمه 

 ٢٠١٥حدادي، (عال�ا االجتماعية من شبكات اجتماعية أداة فعالة لبناء وتشكيل اجلماعات االفرتاضية، وتعزيز تفا

 ،٢٧٩ (  

ومتثل الشبكات االجتماعية جمموعة من مواقع التواصل االجتماعي اليت تتيح التفاعل بني األفراد داخل بنية جمتمع 

افرتاضي، جيمع بني أفراده اهتمامات مشرتكة، ويتم التواصل بينهم من خالل الرسائل، أو من خالل اطالع كل منهم 

الشخصي لألخر، ومعرفة أخباره ومعلوماته املتاحة للعرض، وهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بني  على امللف

املويل، (األفراد سواء أكانوا أصدقاء من الواقع االجتماعي، أو أصدقاء مت التعرف عليهم من خالل السياقات االفرتاضية 

١٦٣، ٢٠١٢(  

يف السنوات األخرية، حبيث أصبحت حتتل مركز الصدارة كأكثر  ولقد شهدت الشبكات االجتماعية تطورًا كبرياً 

وذلك بوصفها ) ٢٠١٨ ،.comhttps://wearesocial(تطبيقات اإلنرتنت شعبية وانتشاراً يف خمتلف أحناء العامل

م األفراد من خالهلا بتقدمي أنفسهم، والتعرف على اآلخرين والتواصل معهم؛ ومن مث ساحات للتواصل االجتماعي يقو 

أفرز استخدام هذه الشبكات العديد من التأثريات االجتماعية والنفسية على مستخدميها مبختلف قطاعا�م وفئا�م، 

  . كال املدرستني العربية واألجنبيةوأصبحت هذه التأثريات متثل جماالت حبثية هامة تطرق إليها العديد من الباحثني ب

ويف هذا اإلطار تستعرض الدراسة االجتاهات البحثية احلديثة يف جمال استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية 

  ...وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

  :أهداف البحث

  رصد الدراسات اليت تناولت استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية خالل الفرتة

  . م؛ وذلك يف كال املدرستني العربية واألجنبية مبختلف بأحناء العامل٢٠١٩م وحىت �اية عام ٢٠١٤من عام 

 عينة التحليل اكتشاف املوضوعات والقضايا البحثية اليت عاجلتها الدراسات.  

  رصد مسارات تطور األطر النظرية واملنهجية يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا

  .االجتماعية والنفسية باملدرستني العربية واألجنبية

  تقدمي رؤية مقارنة بني حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية يف

  .  ملدرستني العربية واألجنبية من حيث اإلسهامات املعرفية والتطبيقية هلاا

  :التصميم المنهجي للبحث

  ينتمي هذا العرض التحليلي النقدي إىل طائفة الدراسات الوصفية التحليلية، ويعتمد على منهج التحليل 

  .البيانات الناجتة من البحوث والذي يقوم على إعادة استخدام) Secondary Analysis(من املستوى الثاين 

للدراسات العلمية اليت تنتمي �ال استخدامات مواقع  التحليل الكيفيويعتمد العرض يف هذا اإلطار على 

م و�اية ٢٠١٤الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية واملنشورة يف الفرتة الزمنية املمتدة ما بني بداية عام 



 

)٥٠( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

شار إليه، كما م، وهي ٢٠١٩عام 
ُ
فرتة مناسبة تسمح برصد وتوصيف وحتليل االجتاهات البحثية احلديثة يف ا�ال امل

  .هذا ا�ال حلقت برؤى وأفكار الباحثني يف تسمح برصد التطورات اليت

  : مجتمع وعينة البحث

، وغري املنشورة املنشورة يتحدد اإلطار املوضوعي �تمع التحليل يف جمموعة البحوث والدراسات العربية واألجنبية

ذات الصلة مبوضوع استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية؛ وذلك ) رسائل الدكتوراه(

شار إليها، ومبختلف دول العامل، واستطاع الباحث احلصول على هذه البحوث والدراسات من 
ُ
خالل الفرتة الزمنية امل

واألجنبية سواء التقليدية، أو اإللكرتونية املتمثلة يف قواعد البيانات واملعلومات لمكتبتني العربية خالل املسح الشامل ل

  :، وذلك على النحو اآليتاملتاحة على شبكة اإلنرتنت

  بنك املعرفة املصري"املكتبة الرقمية اخلاصة بـ) "Egyptian Knowledge Bank: 

kb.egwww.e (واملكتبة الرقمية السعودية)https://sdl.edu.sa  ( اللتان تضمان روابط للدخول

  . املباشر إىل قواعد البيانات العاملية اليت توفر نصوًصا كاملة من البحوث والدراسات األجنبية والعربية 

    العربية "زاد أسك"قاعدة بيانات.  http://askzad.com 

   العربية" معرفة"بيانات  قاعدة.  http://e-marifah.net  

   بيانات قاعدة " "ProQuest.  https://search.proquest.com 

   بيانات قاعدة " "Emerald Insight.  https://www.emeraldinsight.com  

   بيانات  قاعدة""Jstor.  https://www.jstor.org  

   بيانات قاعدة "Sage Publication."  http://journals.sagepub.com 

   بيانات قاعدة ""Science Direct.  https://www.sciencedirect.com 

   بيانات قاعدة "Scopus  ."  https://www.scopus.com  

   بيانات قاعدة "Springer."    https://link.springer.com 

  العربية "دار املنظومة"بيانات  قاعدة              .  www.mandumah.com 

  البحث اإللكرتوين  حمرك"Questia."  https://www.questia.com 

  بعض الروابط اإللكرتونية اليت حتتوي حبوثًا ودراسات أجنبية يف جمال اإلعالم واالجتماع وعلم النفس ، مثل :  

  موقع""www.scholar.google.comGoogle Scholar.    

   موقع"twww.researchgate.neResearch Gate" .   

شار إليها  –واعتمد الباحث يف هذا اإلطار على املسح الشامل  
ُ
لكافة الدراسات  –عرب قواعد البيانات امل

والبحوث اليت تناولت استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية بوجه عام، فضًال عن استخدام املصطلحات 

  .  والكلمات املفتاحية العربية واألجنبية اخلاصة مبجال البحث

الباحث بعد فرز ومراجعة كل ما مت مجعه، واستبعاد رسائل املاجستري، والدراسات اليت ال ترتبط �دف  واستطاع

؛ استطاع الوصول العرض التحليلي، والدراسات اليت ال تقدم معلومات كاملة عن القضية البحثية أو التصميم املنهجي

ات الصلة مبوضوع التقرير يف عدد من الدوريات األجنبية إىل النصوص الكاملة للعديد من الدراسات العربية واألجنبية ذ

دراسة  ١٠٠دراسة عربية، و ٥٠دراسة؛ بواقع  ١٥٠ويف هذا اإلطار بلغ عدد الدراسات اليت مت حتليلها  .والعربية



 

)٥١( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ودراسات نفسية ) دراسة ٢٧(ودراسات اجتماعية ) دراسة ٧٣(وتنوعت هذه الدراسات بني دراسات إعالمية . أجنبية

  ). دراسة ٣٩(ودراسات بينية جتمع بني جمايل اإلعالم وعلم النفس أو االجتماع ) دراسة ١١(

شار إليها مت تلخيص االجتاهات احلديثة لبحوث ودراسات استخدامات مواقع  التحليل الكيفيومن خالل 
ُ
للعينة امل

الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية، وفيما يلي عرضًا مفصًال هلذه االجتاهات، وللدراسات املتضمنة �ا 

ر النظرية واملنهجية يف حبوث استخدامات مواقع وفق ارتباطها املوضوعي، يليه حتليًال نقديًا يرصد مسارات تطور األط

الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية، مث رؤية مقارنة بني هذه البحوث والدراسات يف املدرستني العربية 

  .    واألجنبية من حيث اإلسهامات املعرفية والتطبيقية هلا

  نتائج البحث

يف جمال استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية، االجتاهات البحثية احلديثة   :أوال

  : والدراسات املتضمنة �ا وفق ارتباطها املوضوعي

  :  ويتم استعراض هذه االجتاهات يف حمورين رئيسيني كما يلي

  :أثريا�ا االجتماعيةاستعراض الدراسات املرتبطة باستخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وت: احملور األول

تنشأ ا�تمعات اإلنسانية ميت جيتمع عدداً من األفراد هلم تاريخ مشرتك، وقيم وعادات وتقاليد وسلوكيات خاصة، 

وخربات واهتمامات وطموحـات مـشرتكة، ومشكالت عامة يعانون منها، ويشعرون بأ�م ينتمون إىل بعضهم البعض، 

  ) Arab British Academy for Higher Education, 2017, 2(ويتفاعلون فيما بينهم بشكل مستمر 

وتتأثر ا�تمعات اإلنسانية بالتطورات التقنية اليت تنتجها الثورات التكنولوجية، وهي التطورات اليت استحدثت 

الجتماعية أدوات تفاعلية عديدة سامهت يف تغيري مفهوم العملية االتصالية لتصبح أكثر حداثة، ومتثل مواقع الشبكات ا

  . أحد أهم هذه األدوات، وتتنوع تأثريا�ا ما بني االجتماعية والسياسية والثقافية والرتبوية

وبوجه عام تشري التأثريات االجتماعية ملواقع الشبكات االجتماعية إىل تلك التأثريات اليت تتعرض هلا بنية 

ريات لتشمل كافة عناصر ومكونات البنية االجتماعية، واليت ا�تمع نتيجة استخدام أفراده هلذه املواقع، ومتتد هذه التأث

واهلوية االجتماعية، وأمناط السلوك أنساق العالقات االجتماعية واألسرية، واألدوار والضوابط االجتماعية، : تتمثل يف

 وقد تنوعت البحوث والدراسات اليت اهتمت باستخدامات مواقع الشبكات) ٣٣٥، ٢٠١٧الدوي، (االجتماعي 

يف كال املدرستني العربية واألجنبية، وميكن عرض االجتاهات البحثية احلديثة اليت االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية، 

  :تناولت هذه التأثريات فيما يلي

  :الدراسات التي تناولت تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على العالقات االجتماعية: االتجاه البحثي األول

تُعرف العالقات االجتماعية بأ�ا أي شكل من أشكال التفاعل االجتماعي بني طرفني أو أكثر حبيث يكون 

الصداقة والروابط األسرية والقرابة وزمالة : لدى كل طرف صورة عن اآلخر، وتتخذ هذه العالقات مظاهر خمتلفة منها

  ) ٥٠، ٢٠١٨خدة، & حممدي (العمل وغريها 

بتأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات  ت اإلعالمية التي اهتمتوبالنظر إلى الدراسا

فمن منظور تأثير استخدام مواقع ؛ االجتماعية يالحظ اهتمام هذه الدراسات ببحث ذلك التأثير في زوايا متعددة

بدراسة هذه التأثيرات  برز االهتمام على العالقات االجتماعية بين األفراد داخل المجتمعالشبكات االجتماعية 

ثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات ببحث أ) ٢٠١٤طبيب، (دراسة  اهتمت؛ إذ لدي فئة الشباب

) ٢٠١٤حسن، (وتناولت دراسة . اجلزائري، وخلصت إىل تعاظم التأثريات السلبية هلذه املواقعالشباب لدى االجتماعية 



 

)٥٢( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

مل الشباب اجلامعي مع مواقع التواصل اإللكرتوين، وهي دراسة مقارنة اهتمت برصد اآلثار االجتماعية وا�تمعية لتعا

مستوي العالقات االجتماعية ملستخدمي هذه املواقع، وخلصت إىل أن انشغال الشباب مبواقع التواصل االجتماعي أدى 

  .إىل تعرضهم للكثري من املشكالت االجتماعية

إىل رصد تأثري وسائل التواصل االجتماعي على العالقات ) ٢٠١٥األشرم، (ويف نفس السياق سعت دراسة 

االجتماعية ملستخدميها من الشباب، وأشارت نتائجها إىل أن مجيع مستخدمي هذه الوسائل ميتلكون درجة متوسطة من 

. عربها االرتياح نتيجة احلرية اليت متنحهم إياها للتعبري عن أنفسهم، وهو ما ميكنهم من تشكيل عالقات اجتماعية

على ببحث استخدام الشباب اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي وتأثريها ) ٢٠١٦شعبان، (واهتمت أيضًا دراسة 

وأشارت نتائجها إىل ابتعاد مستخدمي هذه املواقع عن واقعهم، واجتاههم إىل تكوين عالقات العالقات االجتماعية، 

  .افرتاضية حتقق هلم قد أكرب من التحرر

ر اهتمام الباحثين في إطار دراسة تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية في العالقات ولم يقتص

؛ إذ االجتماعية على بحث فئة الشباب فقط، وإنما امتد أيضاً لبحث فئة المراهقين؛ وإن كان ذلك بشكل محدود

لتواصل االجتماعي على ببحث تأثري استخدام املراهقني ملواقع ا) ٢٠١٦، .Antheunis et al(اهتمت دراسة 

عالقا�م االجتماعية، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان بالتطبيق على عينة من املراهقني اهلولنديني بلغت يف حجمها 

مبحوث، وخلصت إىل وجود عالقة إجيابية بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي وتوطيد العالقات  ٣٠٦٨النهائي 

أن متضية املراهق لوقت أطول ىف استخدام مواقع التواصل االجتماعي يزيد من عدد االجتماعية للمراهقني؛ إذ 

ببحث ) ٢٠١٧، José  &Chalezquer(وكذلك اهتمت دراسة. أصدقائه، ويؤثر على عالقاته االجتماعية �م

ية ودورها ىف حتقيق تأثري استخدام املراهقني لتطبيقات التواصل االجتماعي عرب اهلاتف احملمول على عالقا�م االجتماع

  .التواصل بينهم، وخلصت إىل أن استخدام املراهقني هلذه التطبيقات يؤثر بشكل إجيايب على عالقا�م االجتماعية

تطرقت  في دعم الحوار االجتماعي وتكوين عالقات الصداقةالشبكات االجتماعية ولدراسة دور مواقع 

االجتماعي ىف إنتاج روابط  نية استخدام مواقع التواصلإىل تناول إمكا)  Ostertag  &Ortiz, 2017(دراسة

جبنوب شرق أسيا، واستخدمت " نيوأورليانز"اجتماعية دائمة، وهي دراسة حالة لعينة من املدونني املقيمني ىف مدينة 

الدراسة أداة املقابلة، و حتليل املضمون، وخلصت نتائجها إىل أن مواقع التواصل االجتماعي قادرة على حتقيق حالة من 

خالد، (واهتمت أيضاً دراسة . عي مبا يتيح ملستخدميها فرصة كاملة لبناء عالقات اجتماعية رقمية قويةالتفاعل االجتما

طلبة الدراسات العليا  منببحث استخدام الفيس بوك ودوره يف تكوين عالقات الصداقة لدي عينة ) ٢٠١٧

بشكل إجيايب يف تدعيم مستوى الصداقة  واجلامعية، وأشارت نتائجها إىل أن ارتفاع مستوى استخدام هذا املوقع يساهم

إىل تناول تأثري اإلعالم اجلديد وخباصة الفيس بوك على ) ٢٠١٧سكر، (وكذلك تطرقت دراسة . الواقعية بني الطالب

دعم احلوار وتقبل الرأي األخر، وأشارت نتائجها إىل فاعلية هذا املوقع يف حتقيق املشاركة التفاعلية اليت تدعم احلوار 

  .أكثر حريةبشكل 

اهتمت ومن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على العالقات القائمة بين أفراد األسرة 

التواصل  ببحث أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على) ٢٠١٤، Varghese  &Nivedhitha(دراسة 

عينة من طالب املدارس العليا والثانوية باهلند  األسري للمراهقني، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان بالتطبيق على

طالباً وطالبة، وخلصت إىل أن الطالب الذين يقضون فرتات كبرية ىف استخدام مواقع  ٦٦٥بلغت يف حجمها النهائي 

) ٢٠١٧رمضان، (، ويف نفس السياق تناولت دراسة الشبكات االجتماعية يكونوا أقل تواصال مع أفراد أسرهم



 

)٥٣( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري كما يراها طلبة اجلامعات السعودية، ومت إجراءها  تانعكاسات شبكا

طالباً وطالبة، وخلصت إىل وضوح التأثريات السلبية الستخدام  ١٣٢٥من خالل استبيان رأي عينة من الطالب بلغت 

وتناولت . دي وعلي استقرارهم االجتماعيمواقع التواصل االجتماعي على عملية التنشئة االجتماعية للشباب السعو 

التأثريات االجتماعية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية، ) ٢٠١٧الدوي، (أيضا دراسة 

  . وحدت هذه التأثريات يف ضعف عالقة مستخدمي هذه املواقع بأفراد أسرته

اهتمت دراسة  كامل والترابط االجتماعيومن منظور دور مواقع الشبكات االجتماعية في تحقيق الت

)Fread ،ببحث استخدام الطالب املبتعثني ملواقع الشبكات االجتماعية وتأثريها على شعورهم بالرتابط ) ٢٠١٤

االجتماعي، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان بالتطبيق على عينة من الطالب بالواليات املتحدة األمريكية بلغت يف 

طالبًا وطالبة، وخلصت إىل أن الطالب املبتعثون يستخدموا مواقع التواصل االجتماعي ىف املقام  ٦٣حجمها النهائي 

واهتمت . األول لإلبقاء على عالقا�م االجتماعية ىف بلدهم األصلي، وتكوين العالقات اجلديدة ىف البلد املضيف

االجتماعية والشعور بالتكامل االجتماعي  ببحث العالقة بني استخدام مواقع الشبكات) ٢٠١٧، Gao(أيضاً دراسة 

مهاجر، وخلصت إىل أن  ٢٤٧بني املهاجرين اجلدد إىل الصني، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان بالتطبيق على 

استخدام تلك املواقع يساهم ىف حتقيق االندماج االجتماعي للمهاجرين اجلدد، ويزيد من مستويات تفاعلهم ىف العامل 

ببحث تأثري استخدام موقع الفيس بوك على ) ٢٠١٨، Pornsakulvanich(ذلك اهتمت دراسة وك. احلقيقي

الشعور بالدعم االجتماع ىف تايالند، وخلصت إىل أنه كلما زاد عدد األصدقاء على هذا املوقع، كلما زاد مقدار الدعم 

  .االجتماعي منهم

بني استخدام مواقع الشبكات االجتماعية واحلصول ببحث العالقة ) ٢٠١٩، .Liu et al(وأخرياً اهتمت دراسة 

على الدعم االجتماعي، وتقوم هذه الدراسة على مراجعة األحباث العلمية السابقة اليت تناولت استخدام مواقع الشبكات 

الب االجتماعية وعالقته باحلصول على الدعم االجتماعي، وخلصت إىل التأكيد على دور هذه املواقع يف تعزيز قدرة الط

  .على تبادل املعلومات العاطفية واإلعالمية واحلصول على الدعم االجتماعي

تطرقت دراسة  ومن منظور دور مواقع الشبكات االجتماعية في تحقيق التكيف االجتماعي لمستخدميها

)Rui  &Wang ،إىل حبث العالقة بني استخدام مواقع الشبكات االجتماعية والتكيف االجتماعي ) ٢٠١٥

ب املبتعثني ىف الواليات املتحدة األمريكية، وخلصت إىل أن استخدام الطالب املبتعثني هلذه الشبكات يف التواصل للطال

مع املواطنني احملليني أدى إىل تقليل مستوي القلق الذى يشعرون به، وساعدهم على احلفاظ على العالقات االجتماعية 

إىل حبث العالقة بني استخدام وسائل ) ٢٠١٦، Forbush  &Welles(وتطرقت أيضًا دراسة . احمللية وتطويرها

اإلعالم االجتماعية والتكيف االجتماعي بني الطالب الصينيني املقيمني ىف الواليات املتحدة األمريكية، وخلصت إىل 

رج من تأكيد متكن الطالب الذين استخدموا هذه الوسائل بشكل مكثف خالل قيامهم باستعدادات السفر للدراسة باخلا

  .بناء شبكات اجتماعية كبرية ومتنوعة داخل البلد اليت سافروا إليها، ومن مث زاد شعورهم بالتكيف االجتماعي

 االجتماعية في سياق آخر ولدراسة اآلثار السلبية الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية على العالقاتو

تأثري مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية، وهي دراسة ميدانية عمدت ) ٢٠١٦أمني، (تناولت دراسة 

إىل توظيف نظرية احلتمية التكنولوجية، وخلصت يف أهم نتائجها إىل وضوح اآلثار السلبية الستخدام مواقع التواصل 

) ٢٠١٧، .Li et al(جتماعي احمليط �م، وتطرقت دراسة االجتماعي على عالقات مستخدميها داخل اإلطار اال

وأخرون إىل حبث التأثري السليب الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية على رغبة املستخدمني جبنوب تايوان ىف 



 

)٥٤( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

التواصل وتكوين العالقات االجتماعية، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان بالتطبيق على عينة من طالب اجلامعة 

طالبًا وطالبة، وخلصت إىل أن التواصل عرب مواقع الشبكات االجتماعية قد يسهل  ٨٤يف حجمها النهائي بلغت

  .عملية تكوين وإصالح العالقات االجتماعية

إىل الكشف عن األثار السلبية الستخدام الطالب العراقيني ملواقع التواصل ) ٢٠١٧سامل، (وتطرقت أيضاً دراسة 

االجتماعية، وخلصت إىل أن هذه املواقع أتاحت للمبحوثني دائرة عالقات أوسع؛ مما أدري إىل  االجتماعي على عالقا�م

إىل حبث أثر مواقع ) ٢٠١٧جاويش، (وكذلك تطرقت دراسة . إضعاف مستوي عالقا�م االجتماعية يف عاملهم احلقيقي

الناجتة عن استخدام هذه الشبكات على بنية الشبكات االجتماعية على العالقات االجتماعية وخلصت إىل سلبية التأثريات 

أثر العنف اإللكرتوين مبواقع التواصل االجتماعي على العالقات  )٢٠١٨خدة، & حممدي (تلك العالقات، وتناولت دراسة 

ية االجتماعية، وأشارت نتائجها إىل وجود تأثريات متباينة للعنف اإللكرتوين �ذه املواقع على طبيعة العالقات االجتماع

  . ملستخدميها

حدادي، (تناولت دراسة ومن منظور ارتباط استخدام مواقع الشبكات االجتماعية بالعزلة االجتماعية 

الشبكات االجتماعية من التواصل إىل خطر العزلة، واستخدمت الدراسة أسلوب التحليل النقدي، وخلصت ) ٢٠١٥

قع التواصل االجتماعي قد يؤثر سلبا على منظومة عالقات يف نتائجها إىل أن االستخدام العشوائي وغري املنظم ملوا

ببحث مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بظهور العزلة لدى ) ٢٠١٧زندي، (ويف نفس السياق اهتمت دراسة الفرد، 

لبا طا ١٨٠الشباب اجلامعي، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان، ومت تطبيقها على عينة من الطالب اجلزائريني بلغت 

وطالبة، وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية بني اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي والعزلة االجتماعية 

  .لدى الشباب اجلامعي

إىل رصد أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة ) ٢٠١٧الناصري، (تطرقت دراسة  وفي إطار عام

قات االجتماعية داخل ا�تمعات العربية، واستخدمت الدراسة أسلوب التحليل إعالمية على بناء وتشكيل العال

الكيفي، وأشارت نتائجها إىل اضطالع وسائل اإلعالم اجلديدة إىل القيام بدور فعال يف إعادة تشكيل وهيكلة 

القة بني إىل حبث الع) ٢٠١٨، Khalis  &Mikami(وتطرقت أيضًا دراسة . العالقات االجتماعية ملستخدميها

التفاعالت االجتماعية اليت تتم عرب مواقع التواصل االجتماعي والعالقات االجتماعية غري املتصلة بالشبكة، 

من طالب اجلامعات الكندية، وخلصت إىل أن التفاعالت  ٢٤٠واستخدمت الدراسة أداة االستبيان بالتطبيق على 

جتماعي كانت حمركًا أساسيًا لتحقيق التوازن يف عالقا�م االجتماعية للطالب اجلامعيني عرب مواقع التواصل اال

  .  االجتماعية

ببحث تأثري استخدام مواقع التواصل االجتماعي على ) ٢٠١٨، Bucholtz(دراسة  وأخيرا انفردت

العالقات االجتماعية بني املهاجرين وبعضهم البعض وبني املهاجرين والسكان احملليني ىف التفيا، واعتمدت الدراسة على 

يف حجمها النهائي مهاجراً، وكذلك استبيان رأي عينة من املهاجرين بلغت  ٢٠إجراء جمموعة من املقابالت املتعمقة مع 

مهاجر، وخلصت الدراسة إىل أن املنصات اليت توفرها مواقع التواصل االجتماعي ميكن أن تعزز اندماج  ١٤,٠٦٨

)  Dong  &Wang, 2018(دراسة وكذلك انفردت. املهاجرين ىف البلد اجلديد، وتدعم عالقا�م االجتماعية

تماعي ىف تكوين العالقات االجتماعية، وخلصت نتائجها إىل ببحث دور االتصال التجاري عرب مواقع التواصل االج

  .تأكيد التأثري اإلجيايب واملعتدل الستخدام هذه املواقع كأداة للتجارة اإللكرتونية على العالقات والروابط االجتماعية

  



 

)٥٥( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :راس المال االجتماعيالدراسات التي تناولت تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على : االتجاه البحثي الثاني

باعتباره جمموع املوارد الفعلية ١٩٨٦مفهوم رأس املال االجتماعي ألول مرة عام  Pierre Bourdieu""طرح 

أو احملتملة اليت حيصل عليها الفرد عرب امتالك شبكة قوية من العالقات االجتماعية أو عضويته يف مجاعة 

رأس املال االجتماعي ليس مسة للفرد، بل مسة ُتكتسب من وبناء على ذلك ف)  ٤٧، ١٩٨٦، Bourdieu(معينة

الروابط اليت تسمح بتبادل املوارد والدعم املعلومايت، فالفرد ال يستطيع تكوين رأس املال االجتماعي بذاته؛ وإمنا يكون يف 

  )٢٢، ٢٠١٥، Stacey(إطار ظاهرة التشبيك والتفاعل االجتماعي 

ات االجتماعية بيئات مناسبة لتشكيل ومنو أو تشويه واختزال رأس املال ويف هذا االطار متثل مواقع الشبك

االجتماعي لألفراد، فهي تستطيع أن حتقق مؤشرات لرأس املال االجتماعي الرتابطي من خالل بناء عالقات اجتماعية مع 

وكذلك تستطيع أن ) ٥٨ ،٢٠١٠، Häuberer(أفراد العائلة واألصدقاء املقربني ممن لديهم نفس الفكر واأليديولوجيا 

حتقق مؤشرات لرأس املال االجتماعي التواصلي من خالل بناء عالقات اجتماعية مع املعارف وزمالء العمل أو األصدقاء 

، Häuberer(املتواجدين يف مناطق بعيدة، وكذلك لرأس املال االجتماعي العابر الذي يتسم بالوقتية وعدم الثبات 

٣١، ٢٠١٢ (  

ة مؤشرات العديد من الدراسات التي اهتمت بتأثير استخدام مواقع الشبكات ويالحظ من قراء

االجتماعية على راس المال االجتماعي أن هذه الدراسات ركزت على دور تلك المواقع في بناء وتشكيل رأس 

المال االجتماعي من ناحية، وفي تعزيزه من ناحية أخري، وكذلك ركزت على أثر استخدام مواقع التواصل 

  .االجتماعي على حجم وبنية رأس المال االجتماعي

 فمن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على بناء وتكوين رأس المال االجتماعي بادرت

التواصل االجتماعي وحتقق مظاهر إىل التعرف على طبيعة العالقة بني استخدام مواقع  )٢٠١٣الشامي، (دراسة 

تماعي يف ا�تمع السعودي، واعتمدت الدراسة على استبيان رأي عينة من الطالب يف مدينة رأس املال االج) تكوين(

طالباً، وأشارت نتائجها إىل وجود عالقة ارتباطية بني استخدام الفيس بوك، ومعدالت حتقيق رأس  ٣٥٦الرياض بلغت 

  .املال االجتماعي

اجلديدة يف إىل حبث استخدام املهاجرين السلوفاك لوسائل اإلعالم )) ٢٠١٤، Lášticováوتطرقت دراسة 

التجريبية والضابطة، ومت تطبيقها  بناء وتكوين رأس املال االجتماعي، وهي دراسة جتريبية استخدمت أسلوب ا�موعات

إىل أن أفراد العينة يزداد من املواطنني السلوفاك املقيمني يف اململكة املتحدة، وخلصت  ٣٦على عينة بلغ حجمها 

وكذلك . استخدامهم ملوقع الفيس بوك يف مشاركة العواطف، واحلفاظ على العالقات القوية القائمة مسبًقا يف بلد املنشأ

إىل استكشاف العالقة بني كثافة تفاعل الشباب املاليزي مع الفيس ) ٢٠١٥، Adnan  &Mavi(تطرقت دراسة 

اعي، وخلصت إىل تأثري عمليات التفاعل عرب هذا املوقع �دف احلصول على أخبار بوك وتكوين رأس املال االجتم

  .وبناء صداقات وتبادل الصور واملعلومات على بناء رأس املال االجتماعي

باختبار تأثري كثافة استخدام ) Petersen  &Johnston, 2015(ويف نفس السياق اهتمت دراسة 

جتماعي لطالب اجلامعات يف جنوب أفريقيا، وبينت الدراسة أن كثافة استخدام الفيس بوك وتويرت على رأس املال اال

 املال االجتماعي بأنواعه الثالثة التواصلي والتباديل والعابر، كمامواقع التواصل االجتماعي ال تؤثر يف تكوين وبناء رأس 

تأثريها على تكوين رأس املال إىل حبث إدمان مواقع التواصل االجتماعي و ) ٢٠١٦مؤيد، (بادرت أيضًا دراسة 

طالباً وطالبة، وخلصت إىل  ٣٥٤االجتماعي، ومت إجراءها باستبيان رأي عينة من الطالب املصريني والسعوديني بلغت 



 

)٥٦( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أن كثافة التفاعل عرب مواقع التواصل االجتماعي تعد أحد العوامل اليت ميكن أن تتنبأ بقوة تأثري هذه املواقع على 

  .ال االجتماعيالعالقات ورأس امل

ببحث استخدام البالغني األصحاء وذوي اإلعاقة ) Viluckiene  &Jonas, 2017(واهتمت دراسة 

رأي عينة من  ملواقع التواصل االجتماعي يف بناء وتشكيل رأس املال االجتماعي، ومت إجراء الدراسة من خالل استبيان

مستخدم، وخلصت إىل أن زيادة استخدام هذه  ٤٠٠بلغت مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي األصحاء واملعاقني 

 Raza et(وتطرقت دراسة . املواقع من شأنه تعزيز مصادر تشكيل رأس املال االجتماعي ملستخدميه من ذوي اإلعاقة

al. ،إىل حبث الفيس بوك كمصدر لتكوين رأس املال االجتماعي لدي طالب اجلامعة يف الدول النامية، ) ٢٠١٧

أن مواقع الشبكات االجتماعية وبالتحديد موقع الفيس بوك تساهم بشكل كبري داخل الدول النامية يف بناء  وخلصت إىل

  .وتشكيل رأس املال االجتماعي التواصلي، واحملافظة عليه

ببحث استخدام األمهات الاليت الزلن يف سن املراهقة ملواقع )) ٢٠١٧، .Nolan et alواهتمت دراسة 

الشبكات االجتماعية ودوره يف تشكيل رأس املال االجتماعي لديهن، وهي دراسة نقدية اعتمدت على حتليل التقارير البحثية 

عدة خالل العشرون عامًا األخرية، وخلصت إىل أن األمهات املراهقات تستطعن تشكيل
ُ
رأس املال االجتماعي التواصلي  امل

  . من خالل بناء العالقات مع من تبحثن عن ساحات خاصة باحلوار حول املوضوعات الصحية لألطفال

ومن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على تعزيز ودعم رأس المال االجتماعي والحفاظ عليه 

ة بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي ورأس املال االجتماعي، وركزت إىل حبث العالق) ٢٠١٤إبراهيم، (دراسة  بادرت

الدراسة على قدرة هذه املواقع على تعزيز رأس املال االجتماعي، ومت إجراء الدراسة باستبيان رأي عينة من مستخدمي مواقع 

فة استخدامه تعد مؤشرات لرتاكم مبحوثاً، وخلصت إىل أن الثقة يف موقع الفيس بوك وكثا ٣٠١التواصل االجتماعي بلغت 

ببحث استخدامات مواقع التواصل ) ٢٠١٧، .Phua et al(واهتمت دراسة . رأس املال االجتماعي واحلفاظ عليه

االجتماعي واإلشباعات االجتماعية املتحققة منها يف جمال تعزيز رأس املال االجتماعي، وخلصت إىل التفاوت بني 

رأس املال االجتماعي، وبوجه عام احتل مستخدمي موقع تويرت املرتبة األويل من حيث مستخدمي هذه املواقع يف حجم 

  .  حجم رأس ماهلم االجتماعي

بالكشف عن العالقة بني استخدام مواقع الشبكات ) Pang, 2018(ويف نفس السياق اهتمت دراسة 

أن هذه املواقع مكنت الطالب عينة الدراسة االجتماعية واحلفاظ على رأس املال االجتماعي بدولة أملانيا، وخلصت إىل 

من االحتفاظ حبصيلة رأمساهلم االجتماعي بالصني رغم عدم تواجدهم لفرتات طويلة داخل الوطن، واهتمت أيضًا 

ببحث دور مواقع الشبكات االجتماعية يف دعم أبعاد رأس املال االجتماعي ) ٢٠١٨، .Munzel et al(دراسة 

  .من أبعاد رأس املال االجتماعي" بناء اجلسور"ىل وضوح دور هذه املواقع يف دعم بعد لدي مستخدميها، وخلصت إ

اهتممتها ببحث رأس املال االجتماعي لدي األمهات املراهقات من ) ٢٠١٨، .Nolan et al(وواصلت 

ات االجتماعية وتعزيز خالل التطرق إىل دراسة العالقة بني استخدام األمهات الاليت الزلن يف سن املراهقة ملواقع الشبك

رأس املال االجتماعي لديهن، واعتمدت الدراسة على إجراء عدد من جمموعات النقاش املركزة واملقابالت املتعمقة يف 

غرب أسرتاليا، وخلصت إىل أن استخدام األمهات الاليت الزلن يف سن املراهقة ملواقع الشبكات االجتماعية يتيح هلن 

  .  ، وبتقبل ا�تمع هلنالفرصة للتكيف االجتماعي

 على حجم وبنية رأس المال االجتماعي بادرتالشبكات االجتماعية ومن منظور تأثير استخدام مواقع  

إىل حبث أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على حجم رأس املال ) ٢٠١٤، .Guo et al(دراسة 



 

)٥٧( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

وخلصت إىل وجود عالقة بني دوافع استخدام مواقع الشبكات االجتماعي للطالب الصينيني املقيمني يف دولة اليابان، 

&  Liu(ويف سياق أخر اهتمت دراسة . االجتماعية واتساع دائرة العالقات االجتماعية ملستخدميها من عينة الدراسة

Broen ،ببحث تأثري استخدام األمساء أو الشخصيات املستعارة عرب مواقع الشبكات االجتماعية على بنية) ٢٠١٤ 

رأس املال االجتماعي ملستخدميها، وأشارت نتائجها إىل أن استخدام هذه األمساء عرب تلك املواقع يؤدي إىل ضعف 

  .البنية التكوينية لرأس املال االجتماعي ملستخدميها

فقد تناولت أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على املشاركة )) ٢٠١٥، Beckrowأما دراسة 

رأس املال االجتماعي ملستخدميها، ومت إجراء هذه الدراسة من خالل استبيان رأي عينة من االجتماعية وحجم 

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بثالث منظمات مهنية شبابية يف الغرب األوسط للواليات املتحدة بلغت يف 

كن أن تقدم آليات فعالة مستخدم، وأشارت نتائجها إىل أن مواقع التواصل االجتماعي مي ٥٩٠٠حجمها النهائي 

 Simpson et(وتناولت أيضًا دراسة . لدعم املشاركة والتفاعل داخل ا�تمع، وتعزيز رأس املال االجتماعي ألفراده

al. ،أثر استخدام موقعي تويرت وفيس بوك وتطبيق انستجرام على حمصلة راس املال االجتماعي، وخلصت إىل ) ٢٠١٨

مواقع الشبكات االجتماعية بتقلص حجم رأس املال املعريف ملنتهكيها وعلى العكس تعزيزه ارتباط انتهاك اخلصوصية عرب 

  .لدي من يتعرضون هلذا االنتهاك

  :الدراسات التي تناولت تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الهوية االجتماعية  :االتجاه البحثي الثالث

يُقصد باهلوية االجتماعية ذلك القدر الثابت واجلوهري واملشرتك من السمات والقيم العامة اليت متيز حضارة األمة عن 

غريها من احلضارات، واليت جتعل للشخصية الوطنية أو القومية طابعًا تتميز به عن الشخصيات الوطنية والقومية األخرى 

اعية من أهم القضايا اليت يطرحها استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتعد اهلوية االجتم) ٩، ٢٠١٥التوجيري، (

  ) ١٦٠، ٢٠١٥املزغوين، (

تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي على  وبنظرة تحليلية لبعض الدراسات اإلعالمية في مجال

؛ ن عدة زوايا مختلفةالهوية االجتماعية يالحظ االهتمام الواضح من جانب هذه الدراسات ببحث ذلك التأثير م

اهتمت دراسة فمن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الهوية االجتماعية للمراهقين 

ببحث العامل االفرتاضي ملواقع التواصل االجتماعي وأثره على تشكيل اهلوية االجتماعية للمراهقني، ) ٢٠١٥املزغوين، (

النقدي، وخلصت إىل أن استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي واعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل 

وتعايشهم داخل العامل االفرتاضي الذي تقدمه غالبًا ما يكون له أثرًا بالغًا يف انفصاهلم عن عاملهم احلقيقي الواقعي، 

 ببحث االستخدام النشط لشبكات التواصل) ٢٠١٨، .Jun-Xiao et al(واهتمت أيضاً دراسة . وإصابتهم باالنعزال

االجتماعي من جانب املراهقني وتأثريه على هويتهم االجتماعية، وخلصت إىل أن االستخدام النشط هلذه الشبكات 

  . قد يساهم يف تشويه هوية املراهقني

ولم يقتصر االهتمام في هذا االتجاه البحثي على دراسة تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على 

) ٢٠١٧حممدي، (؛ إذ اهتمت دراسة مراهقين فقط، وإنما امتد أيضًا ليشمل فئة الشبابالهوية االجتماعية لفئة ال

ببحث شبكات التواصل االجتماعي واهلوية الثقافية واالجتماعية عند الشباب اجلزائري، ومت إجراءها من خالل حتليل 

االجتماعي ساهم يف نقل  صفحات شخصية ملستخدمي الفيس بوك، وخلصت إىل أن استخدام مواقع التواصل ٤حمتوي 

  .بعض الرموز الثقافية والعادات االجتماعية اليت ال تتناسب وواقع ا�تمعات العربية



 

)٥٨( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

بالتعرف على تأثري مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية ) ٢٠١٨، .Holden et al(واهتمت أيضًا دراسة 

هوية الشباب من خالل املقارنة االجتماعية، وخلصت إىل وجود ارتباط بني املقارنة االجتماعية الناجتة عن استخدام 

استكشفت دراسة  وكذلكمواقع التواصل االجتماعي لفرتات طويلة، وتنمية اهلوية االجتماعية ملستخدمي هذه املواقع، 

)Kim, 2018 ( وجهات النظر املختلفة حول استخدام مواقع التواصل االجتماعي وتأثريا�ا على هوية وشخصية

وخلصت إىل وجود ثالثة . من مستخدمي هذه املواقع بإحدى اجلامعات الكورية ٤٦الشباب، ومت إجراءها بالتطبيق على 

تعزيز مالمح هذه اهلوية، أو : جتماعية على هوية مستخدميها، تتمثل يفتأثريات رئيسية الستخدام مواقع الشبكات اال

  .تشويهها، أو التخلي عنها

وفي إطار آخر ظهر االهتمام المحدود ببحث دور مواقع الشبكات االجتماعية في إعادة بناء وتشكيل الهوية 

االنتماء وإعادة تشكيل اهلوية االجتماعية،  ا�تمعات االفرتاضية بني دوافع) ٢٠١٧عمر، (، إذ تناولت دراسة االجتماعية

وأشارت نتائجها إىل أن االستقطاب الذي حتدثه اخلصائص االتصالية للعامل االفرتاضي ملواقع التواصل االجتماعي قد يؤدي 

ببحث دور ) ٢٠١٧، Bebić(ويف نفس السياق اهتمت دراسة . إىل انفصال مستخدمي هذه املواقع عن عاملهم احلقيقي

وسائل اإلعالم االجتماعية يف إعادة بناء هوية مواطين االحتاد األورويب، واعتمدت على إجراء عدد من املقابالت املتعمقة مع 

مستخدم ملواقع التواصل االجتماعي من مواطين االحتاد األورويب، وخلصت إىل أن وسائل اإلعالم االجتماعية أصبحت  ٢٥

  .يةحمركاً فاعالً يف بناء وتعزيز اهلو 

ومن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على المنظومة القيمية كأحد أهم عناصر بناء وتشكيل 

ببحث تأثري استخدام شبكات التواصل االجتماعي على تشكيل ) ٢٠١٤اجلمال، (اهتمت دراسة  الهوية االجتماعية

السعودي، وخلصت إىل أن هذه الشبكات استطاعت أن  النسق القيمي األخالقي كأحد عناصر اهلوية االجتماعية للشباب

. ختلق جماًال عامًا أحدث تأثرياً واضحًا على النسق القيمي األخالقي للشباب، وهو ما ساهم يف تشويه هويتهم االجتماعية

للشباب، تأثري وسائل اإلعالم اجلديد على النسق القيمي واألخالقي ) ٢٠١٤الطيار، (ويف اإلطار ذاته تناولت دراسة 

  .وخلصت إىل وضوح تأثري هذه الوسائل بشكل سليب على تلك اهلوية

إىل حبث تأثري استخدام مواقع التواصل االجتماعي على قيم الشباب ) ٢٠١٥دكاين، (وأيضًا تطرقت دراسة 

األخرى كان له  اجلامعي اجلزائري، وخلصت إىل أن إتاحة هذه املواقع إمكانية التواصل العاملي واالنفتاح على الثقافات

شبكات التواصل ) ٢٠١٦أمحد، (أكرب األثر يف تشويه النسق القيمي للشباب اجلزائري، وكذلك تناولت دراسة 

االجتماعي وانعكاسها على بعض القيم لدي طالب التعليم الثانوي الفين الصناعي، وأشارت نتائجها إىل تشويه هذه 

  .ة مستخدميها من الطالبالشبكات ملالمح اهلوية االجتماعية لدي غالبي

رؤية حتليلية لدرجة تأثري شبكات التواصل االجتماعي الرقمية على ) ٢٠١٦ابو ملحم، & الزبزن (وقدمت دراسة 

املنظومة القيمية لطلبة كلية عجلون اجلامعية، ومت إجراءها من خالل استبيان رأي عينة من الطالب الفلسطينيني بلغت 

نتائجها إىل توسط درجة تأثر املنظومة القيمية للطالب بوجه عام، وشدة تأثر القيم طالبًا وطالبة، وأشارت  ١٧٥

على حبث استخدام الشباب اجلامعي للصفحات ) ٢٠١٧سليم، & البنا (وركزت دراسة . األخالقية لديهم بوجه خاص

من خالل استبيان رأي عينة من  الدينية ببعض مواقع الشبكات االجتماعية وعالقته بالقيم األخالقية لديهم، ومت إجراءها

طالبًا وطالبة، وخلصت إىل وجود ارتباط بني كثافة تعرض الشباب اجلامعي للصفحات  ٤٠٠الطالب املصريني بلغت 

إىل ) ٢٠١٧سليم، & البكار (وبادرت دراسة . الدينية مبواقع الشبكات االجتماعية، ودرجة التزامهم بالقيم األخالقية



 

)٥٩( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ع التواصل االجتماعي على القيم األسرية، ومت إجراءها من خالل استبيان رأي عينة من الطالب حبث أثر استخدام مواق

  . طالباً وطالبة، وخلصت إىل تأثر مالمح اهلوية االجتماعية لألسرة األردنية بدرجة كبرية ٢٤٤األردنيني بلغت 

 التي تميز الهوية ومن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على السمات الشخصية

باآلثار االجتماعية الستخدام وسائل اإلعالم االجتماعي على بعض ) ٢٠١٥جودة، (اهتمت دراسة االجتماعية 

على البنية االجتماعية جوانب الشخصية الشابة، وخلصت نتائجها إىل وضوح التأثري السليب الستخدام هذه الوسائل 

) ٢٠١٧، .Yanga et al(واهتمت أيضاً دراسة . االجتماعية الوطين واهلوية للشخصية الشابة فيما يتعلق بقيم االنتماء

ببحث طرق تقدمي الشباب اجلامعي ألنفسهم عرب مواقع التواصل االجتماعي، وعالقتها بتشكيل هويتهم االجتماعية، 

ة عرب مواقع وخلصت إىل أن مستخدمات موقع الفيس بوك ذوات البشرة السوداء استطعن تشكيل هويتهن االجتماعي

بالتعرف على أثر مواقع التواصل ) ٢٠١٧، Nwagwu(وكذلك اهتمت دراسة . التواصل االجتماعي بسرعة كبرية

االجتماعي على السلوك اجلنسي للطالب اجلامعيني يف نيجرييا وعالقته �ويتهم االجتماعية، ومت إجراء الدراسة باستبيان رأي 

نيجرييا، وخلصت إىل وجود تأثري واضح الستخدام مواقع التواصل االجتماعي  طالباً من ثالث جامعات حكومية يف ٣٨٨

  .يف بلورة اهلوية االجتماعية للذكور األصغر سنا بشكل سريع مقارنة مبن ال يستخدمون هذه املواقع

ومن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الخصوصيات الثقافية التي تشكل مالمح 

ببحث تأثري شبكات التواصل االجتماعي على الثقافة االجتماعية، ) ٢٠١٤الصويان، (اهتمت دراسة  الجتماعيةالهوية ا

مبحوثًا من الشباب اجلامعي السعودي، وخلصت إىل ارتفاع  ١٨٠وهي دراسة ميدانية مت تطبيقها على عينة بلغت 

. ، وتنوع هذه التأثريات ما بني اإلجيابية والسلبيةمستوي تأثري شبكات التواصل االجتماعي على ثقافة الشباب السعودي

 ولدراسة مفهوم املواطنة عرب مواقع الشبكات االجتماعية كأحد اخلصوصيات الثقافية اليت تشكل أيضًا مالمح اهلوية

إىل حبث االنتماء للوطن لدى املراهقني عرب مواقع التواصل االجتماعي، ) ٢٠١٤علي، & الطنباري (بادرت دراسة 

الرببري، (ويف نفس السياق تطرقت دراسة . هذه املواقع واالنتماء للوطنخلصت إىل وجود عالقة عكسية بني استخدام و 

إىل حبث استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعالقته بذكاء الوجدان ومفهوم املواطنة لدى طالب اجلامعة، ) ٢٠١٥

تعزيز مفهوم املواطنة لدي الشباب من خالل إتاحة فرصة أكرب وأشارت نتائجها إىل أن استخدام هذه الشبكات ساهم يف 

على دور اإلعالم اجلديد يف تعزيز املواطنة، واستخدمت ) ٢٠١٥منصور، (وركزت أيضًا دراسة . للتعبري عن اآلراء السياسية

ل اإلعالم اجلديدة قد الدراسة أسلوب التحليل النقدي، وأشارت نتائجها إىل أن الفضاء وا�ال العام اإللكرتوين لوسائ

  .يستطيع خلق مساحات عامة متثل حيزاً اجتماعياً يسهل إمكانية طرح وتبين خطابات وأفكار بديلة للمواطنة

ولدراسة مفهوم احلوار واملشاركة ا�تمعية عرب مواقع الشبكات االجتماعية كأحد اخلصوصيات الثقافية اليت تشكل 

ببحث استخدام النساء السعوديات ملواقع التواصل ) ٢٠١٥، Guta  &Karolak(اهتمت دراسة  أيضًا مالمح اهلوية

االجتماعي كأداة للحوار الثقايف واحلضاري وتأثريه على هويتهن االجتماعية، وخلصت إىل أن هذه املواقع زودت املشاركات 

شكل سليب على هويتهن االجتماعية مبجال أوسع للحوار خارج إطار القيود الثقافية وا�تمعية املفروضة عليهن، وأثرت ب

ببحث أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف حتفيز املشاركة ) Chan, 2017(واهتمت أيضًا دراسة . السعودية

واعتمدت الدراسة على إجراء . االحتجاجية، وعالقته باهلوية والفعالية والغضب يف سياق حركة هونغ كونغ املؤيدة للدميقراطية

ة عشوائية عرب اهلاتف، وقد أظهرت نتائجها أن اإلحساس باهلوية والغضب االجتماعي كانا من أهم العوامل اليت مقابل ٨١٨

  . توسطت العالقة بني التعرض ألخبار احلركات االحتجاجية عرب مواقع الشبكات االجتماعية، وتوافر النية الفعلية لالحتجاج

  



 

)٦٠( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :لت تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على السلوك االجتماعيالدراسات التي تناو : االتجاه البحثي الرابع

يرتبط السلوك االجتماعي بكل األفعال واألنشطة واملمارسات اليت تصدر عن الفرد يف إطار تفاعالته اليومية 

م مبادرات حتكمع غريه من األفراد داخل ا�تمع، ويتسع هذا املفهوم ليشمل خمتلف أشكال الفعل أو التصرف اليت 

ويالحظ من ) ٢٥٥، ٢٠١٣ التوجيري،(وردود أفعال الفرد حيال مبادرات ودود أفعال غريه من األفراد داخل ا�تمع 

قراءة مؤشرات الدراسات القليلة التي اهتمت بتأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على السلوك 

التأثير المباشر على انضباط السلوك : نحصرا فياالجتماعي أن هذه الدراسات ركزت على جانبين رئيسيين ا

  . االجتماعي، وتغيره

اهتمت دراسة  ومن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على انضباط السلوك االجتماعي

بانعكاسات استخدام شبكات التواصل االجتماعي على انتشار ظاهرة العنف، ومت إجراءها من ) ٢٠١٤اجلالد، (

طالباً وطالبة، وخلصت إىل أن شبكات التواصل االجتماعي  ٥٠خالل استبيان رأي عينة من الطالب املصريني بلغت 

ببحث دور ) ٢٠١٦بن عيسى، (ويف اإلطار ذاته اهتمت دراسة . تمعمتثل عامًال هاماً النتشار ظاهرة العنف داخل ا�

مواقع الشبكات االجتماعية يف نشر مفاهيم الوسطية واالعتدال، واستخدمت أسلوب التحليل النقدي، وأشارت 

اهيم نتائجها إىل أن استخدام هذه املواقع حيقق االنفتاح على ثقافات نوعية خمتلفة، وهو ما قد يساهم يف إزالة مف

استخدام مواقع التواصل االجتماعي وعالقته بالسلوك ) ٢٠١٧دغبوج، (وتناولت أيضًا دراسة . العنصرية والتعصب

اإلحنرايف لدى الطالب اجلامعي، وأشارت نتائجها إىل أن استخدام ذه املواقع يساهم يف تشكيل وتعزيز بعض 

  . السلوكيات السلبية

ببحث شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بالسلوك العدواين ) ٢٠١٧لغيب، (ويف نفس السياق اهتمت دراسة 

طالبا وطالبة،  ١٧٥لدى طالب املرحلة الثانوية، ومت إجراءها من خالل استبيان رأي عينة من الطالب السعوديني بلغت 

اههم إىل اجلرمية وبينت نتائجها أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي أدي إىل ضعف اإلبداع لدي مستخدميها، واجت

ببحث أثر استخدام مواقع التواصل ) Abbas, 2019(واهتمت أيضًا دراسة . والسلوكيات العدوانية غري القانونية

االجتماعي علي سلوك الطالب داخل املؤسسات التعليمية، وخلصت إيل سلبية التأثريات اليت حتدثها هذه املواقع علي ذلك 

  .السلوك

إىل حبث العالقة بني استخدام وسائل اإلعالم ) ٢٠١٦، .Patel et al(سة ويف سياق آخر بادرت درا

من أجل تكوين رؤية حول التأثريات ) اإليدز(االجتماعية والسلوكيات املرتبطة باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية 

اإلعالم االجتماعية خاصة من االجتماعية هلذه الوسائل يف الواليات املتحدة األمريكية، وخلصت إىل أن استخدام وسائل 

ببحث ) ٢٠١٨، .Krishnan et al(واهتمت أيضًا دراسة . جانب الشباب، يؤدى إىل تشويه سلوكيا�م االجتماعية

خماطر السلوكيات اجلنسية الناجتة عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي؛ واستخدمت الدراسة أداة االستبيان بالتطبيق 

رجًال، وخلصت إىل أن وسائل التواصل االجتماعي دفعت كثريًا من الرجال إىل ممارسة  ٢٠٥ت على عينة من الرجال بلغ

، Sharif  &Yeoh(أما دراسة . اجلنس مع غريهم من الرجال؛ حيث يبحثون من خالهلا عن شركاء جنسيني من الذكور

على عمليات الشراء القسري فقد تطرقت إيل حبث تأثري االستخدام املفرط ملواقع الشبكات االجتماعية ) ٢٠١٨

للمستخدمني ىف ماليزيا وخاصة الشباب، وخلصت إىل أن اإلفراط ىف استخدام هذه املواقع كان له تأثري واضح على ارتفاع 

  .معدالت الشراء اإللكرتوين
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  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  بادرت دراسة ومن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية في تغيير السلوك االجتماعي

 )García et al. ،إىل رصد وحتليل التغريات اليت حتدث ىف سلوكيات املراهقني بإسبانيا بسبب استخدامهم )٢٠١٣

مراهٍق ترتاوح أعمارهم  ٢٠٧٧لشبكات التواصل االجتماعي، واستخدمت أداة االستبيان، ومت تطبيقها على عينة بلغت 

الجتماعي للنشطاء على مواقع التواصل وخلصت إىل حدوث تغريات واضحة يف السلوك ا. عاماً  ١٧و ١٢ما بني 

ببحث دور مواقع التواصل االجتماعي يف تغيري ) ٢٠١٤الشربيين، & عبد السالم (واهتمت دراسة . االجتماعي

السلوكيات االجتماعية السائدة داخل ا�تمع السعودي،  وأشارت إىل وضوح دور هذه املواقع يف انفتاح الطالب 

ويف اإلطار ذاته . دة، ويف استحداث سلوكيات اجتماعية مل تكن قائمة با�تمع السعوديالسعوديني على ثقافات جدي

أثر وسائل التواصل االجتماعي على تغيري سلوكيات الشباب، وركزت على رصد األمناط ) ٢٠١٦احلسني، (تناولت دراسة 

الطالب السعوديني، وبينت نتائجها  السلوكية املستحدثة واليت تعززها وسائل التواصل االجتماعي لدي مستخدميها من

وضوح دور هذه الوسائل يف تبين الشباب السعودي ألمناط سلوكية غربية ليس هلا وجود واضح داخل جمتمعه منها ما هو 

  .إجيايب وما هو سليب

  :ماعيالدراسات التي تناولت تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الرضا االجت: االتجاه البحثي الخامس

يشري مفهوم الرضا االجتماعي إىل تقبل الفرد لوضعه داخل ا�تمع الذي يعيش فيه، ويرتبط هذا املفهوم بشعور 

الفرد بكفاية عالقاته االجتماعية داخل هذا ا�تمع بكل وحداته وعناصره اليت تضم األسرة واألصدقاء واألقارب وزمالء 

للفرد عندما تشبع هذه العالقات حاجاته اإلنسانية وتكسبه مكانة اجتماعية العمل وغريهم؛ إذ يتحقق الرضا االجتماعي 

ويالحظ من قراءة مؤشرات ) ٤٥٠، ٢٠١٥طشطوش، (مقبولة حتقق له التوازن النفسي املطلوب من وجهة نظره 

 الدراسات القليلة التي اهتمت بتأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الرضا االجتماعي أن هذه

التأثير المباشر على الرضا عن الحياة االجتماعية، وعن : الدراسات ركزت على جانبين رئيسيين انحصرا في

  .العالقات الشخصية

بادرت دراسة فمن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الرضا عن الحياة االجتماعية 

)Ferguson et al. ،ض للتلفزيون ووسائل اإلعالم االجتماعية واضطرابات إىل حبث العالقة بني التعر ) ٢٠١٤

العادات الغذائية من ناحية، والرضا عن احلياة االجتماعية من ناحية أخري، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان بالتطبيق 

سدية فتاة، وخلصت إىل تأثر اجتاه الفتيات حنو مواصفا�ن اجل ٢٣٧على عينة من الفتيات اإلسبانيات بلغ حجمها 

وتناولت دراسة . باستخدامهن لوسائل اإلعالم االجتماعية، وهو ما يتسبب يف عدم رضائهن عن حيا�ن االجتماعية

)Mahan et al. ،تأثري التواصل عرب الشبكات االجتماعية على الرضا عن احلياة االجتماعية ىف الواليات ) ٢٠١٥

تماعية والتفاعلية هلذه الشبكات يف حتقيق الشعور بالرضا عن احلياة املتحدة األمريكية، وخلصت إىل تأكيد التأثريات االج

ببحث أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي علي رضا املراهقني ) ٢٠١٩، Orben(واهتمت دراسة . االجتماعية

عي لدي عن حيا�م االجتماعية، وخلصت إيل سلبية التأثريات اليت حتدثها هذه املواقع علي درجة الرضا االجتما

  .املراهقني

إىل حبث تأثري استخدام وسائل التواصل االجتماعي ) ٢٠١٧، .Hanna et al(ويف سياق آخر تطرقت دراسة 

على حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني يف كاليفورنيا، وخلصت إىل أن استخدام هذه الوسائل يف أوقات الراحة داخل مكان 

فقد اهتمت ببحث )   ٢٠١٧، Hawi  &Samaha(أما دراسة. بالرضا الوظيفيالعمل يؤدى إىل تعزيز شعور العاملني 

العالقة بني إدمان استخدام مواقع الشبكات االجتماعية والشعور بالرضا عن احلياة االجتماعية، وخلصت إىل ارتباط 



 

)٦٢( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 Shuai -Lei et(دراسة  ومن ناحية أخري اهتمت. االستخدام املفرط هلذه املواقع بالشعور بالرضا عن احلياة االجتماعية

al. ،ببحث تأثري االستخدام النشط ملواقع التواصل االجتماعي على رضا مستخدميها من املراهقني عن حيا�م ) ٢٠١٨

االجتماعية، واستخدمت الدراسة أداة االستقصاء جلمع املعلومات من عينة من طالب املدارس العليا بالواليات املتحدة 

وأشارت نتائجها إىل التأكيد على أمهية استخدام مواقع التواصل االجتماعي كأداٍة لضمان  طالب، ٧٤٢األمريكية بلغت

  .َتَكُيف املراهقني ذاتياً واجتماعياً 

بادرت دراسة ومن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الرضا عن العالقات الشخصية 

)Clark, 2014 (ام شبكات التواصل االجتماعي والشعور بالرضا عن عالقا�م إىل حبث العالقة بني كثافة استخد

الرومانسية، وخلصت إىل أنه كلما زاد استخدام هذه املواقع كلما قلت فرص االتصال املباشر بني املستخدمني؛ ومن مث 

) Jones, 2015(ويف نفس السياق اهتمت دراسة . ترتفع معدالت عدم رضاهم عن هذه عالقا�م الرومانسية

ث أثر استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي عرب اهلاتف احملمول على العالقات االجتماعية الرومانسية، ودرجة ببح

الرضا عنها لدى املقيمني بالواليات املتحدة األمريكية، وخلصت إىل أن هذه التطبيقات قد مسحت بتغيري طريقة تواصل 

، .Norton et al(واهتمت أيضاً دراسة . ه العالقات ويوطدهااألفراد الذين تربطهم عالقات رومانسية مبا يعزز هذ

دولة أوروبية جبانب  ١٩ببحث تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على الرضا عن العالقات الزوجية يف ) ٢٠١٨

دوليت الربازيل واليابان، وخلصت إىل أنه كلما زاد استخدام الرجال للشبكات االجتماعية قل شعورهم بالرضا عن 

  . عالقتهم الزوجية

  :استعراض الدراسات املرتبطة باستخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا النفسية: احملور الثاين

وال تقتصر تأثريات استخدام مواقع الشبكات االجتماعية با�تمعات اإلنسانية على البناء االجتماعي هلذه 

ا�تمعات فقط، وإمنا متتد لتشمل الرتكيبة النفسية ألفراد هذه ا�تمعات؛ إذ اقرتن استخدام تلك املواقع بظهور العديد 

ا�تمعات اإلنسانية، وتنوعت هذه التأثريات من حيث درجة عمق كل من التأثريات النفسية اإلجيابية والسلبية داخل 

منها، وجتاوزت حدود احلالة املزاجية ملستخدمي مواقع التواصل االجتماعي لتصل إىل صحتهم النفسية، بل وإىل إدراك  

كات االجتماعية ويف هذا االطار تنوعت الدراسات اليت اهتمت باستخدامات مواقع الشب. كل منهم لذاته وتقديره هلا

وتأثريا�ا النفسية، يف كال املدرستني العربية واألجنبية، وميكن عرض االجتاهات البحثية احلديثة اليت تناولت هذه 

  : التأثريات فيما يلي

  :الدراسات التي تناولت تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الحالة المزاجية: االتجاه البحثي األول

& الساعدي (الة املزاجية للفرد بتلك املشاعر أو العاطفة اليت تنتابه يف كل مرة يتعرض �ا ملوقف ما ترتبط احل

السعادة، أو احلزن، والقناعة، أو اجلزع، : صور مثل انفعاالتوعادة ما تتخذ هذه احلالة عدة ) ٣٨٤، ٢٠١٢الكعيب، 

  .أو الثبات االنفعايل ، أو الراحة النفسية،اهلدوء النفسي: وقد تظهر أيضاً يف صور

بتأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الحالة  وبالنظر إلى الدراسات اإلعالمية التي اهتمت

المزاجية يالحظ توجه اهتمام هذه الدراسات إلى بحث ذلك التأثير في عدة زوايا؛ فمن منظور تأثير استخدام 

 ,Lonnqvist  &Deters(اهتمت دراسةمستخدميها  مواقع الشبكات االجتماعية على مشاعر وانفعاالت

ببحث العالقة بني استخدام شبكات التواصل االجتماعي والشعور بالسعادة، واستخدمت أداة االستبيان ) 2016

مبحوث، وخلصت إىل تأكيد  ١٥٣بالتطبيق على عينة من املستخدمني ىف الواليات املتحدة بلغت يف حجمها النهائي 

) ٢٠١٨حممد، (وتناولت أيضًا دراسة . د أصدقاء املستخدم على موقع الفيس بوك وشعوره بالسعادةاالرتباط بني عد



 

)٦٣( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

استخدام الفيس بوك وعالقته بالسعادة لدى طالب اجلامعة ذوى اإلعاقة البصرية، وهي دراسة جتريبية خلصت إىل عدم 

  .دة النفسيةارتباط استخدام هذا املوقع وعدد األصدقاء املكتسبني من خالله بالسعا

بادرت دراسة  ومن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الراحة النفسية لمستخدميها

)Brusilovskiy et al. ،إىل حبث العالقة بني استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية والراحة النفسية بني )  ٢٠١٦

منظمة للصحة العقلية ىف الواليات  ١٨شخص من املتعاملني مع  ٢٣٠األفراد املصابني بأمراض عقلية خطرية، بالتطبيق على 

 باألمراض العقلية ال ميكن أن يؤدى إىل تأثريات املتحدة األمريكية، وخلصت إىل أن استخدام هذه املواقع بني املصابني

ببحث تأثري استخدام مواقع ) ٢٠١٦، .Erfani et al(ويف نفس السياق اهتمت دراسة . مزاجية ذات أمهية كبرية

ملرضى السرطان، وخلصت إىل أن استخدام الشبكات االجتماعية يعزز من الرتابط  املزاجيةالتواصل االجتماعي على احلالة 

  .جتماعي للمرضى، وحيسن من حاال�م املزاجيةاال

العالقة بني استخدام الشباب للفيس بوك وحالتهم ) ٢٠١٧، .Junga et al(تناولت دراسة  وبالنسبة للشباب

فقد  أما بالنسبة للمراهقني. املزاجية، وخلصت إىل وصف العالقة بني استخدامه والشعور بالراحة النفسية بأ�ا عالقة ومهية

العالقة بني استخدام املراهقني ملوقع الفيس بوك وشعورهم ) ٢٠١٧، Naeemi  &Tamam(تناولت دراسة 

بالراحة النفسية، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان، وخلصت إىل أن استخدام هذا املوقع يرتبط سلبيًا بدرجة الراحة 

ببحث العالقة بني استخدام مواقع ) Berryman, 2019(واهتمت أيضاً دراسة . النفسية للمستخدمني من املراهقني

التواصل االجتماعي واحلالة املزاجية للمراهقني، وخلصت إيل أن زيادة معدالت استخدام هذه املواقع يؤدي إيل سوء 

  .حالتهم املزاجية

العالقة بني استخدام مواقع الشبكات )  ٢٠١٧، Erfani  &Abedin(تناولت دراسة وبوجه عام

اعية وحتقق الراحة النفسية للمستخدمني، وذلك من خالل القيام مبراجعة منهجية �موعة من الدراسات الىت االجتم

دراسة، وخلصت إىل أن الدراسات موضع  ٥١٦بلغ عددها  ٢٠١٦و ٢٠٠٣ُأجريت خالل الفرتة املمتدة ما بني عامي 

ج عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعلق التحليل قد اختلفت فيما بينها من حيث حتديد التأثريات الىت تتن

ببحث العالقة بني أعراض االستخدام )  ٢٠١٨، .Turel et al(واهتمت أيضًا دراسة. بالراحة النفسية للمستخدمني

ىل املفرط ملواقع التواصل االجتماعي والشعور بالراحة النفسية الناجتة عن تقييم املستخدمني حليا�م اخلاصة، وخلصت إ

  .وجود عالقة سلبية بني إدمان هذه املواقع والشعور بالراحة النفسية

انفردت  ومن منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الهدوء واالستقرار النفسي لمستخدميها

ببحث العالقة بني استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية ورضا املستخدم عن جسده وشعوره )  ٢٠١٤، .Lee  et al(دراسة

ملواقع التواصل االجتماعي يف  مستخدم ٥٠٢باهلدوء واالستقرار النفسي، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان بالتطبيق على 

إلعالم االجتماعية للحصول على املعلومات حول اجلسد يرتبط الواليات املتحدة األمريكية، وخلصت إىل أن استخدام وسائل ا

ببحث العالقة بني استخدام مواقع التواصل ) Barry, 2019(وانفردت أيضًا دراسة . سلبياً بعدم االستقرار والتوازن النفسي

يؤدي إيل اإلصابة مبزيد االجتماعي ودرجة االتزان النفسي ملستخدميها، وخلصت إيل أن زيادة معدالت استخدام هذه املواقع 

  .من حاالت التوتر والقلق وعدم االتزان النفسي

  :الدراسات التي تناولت تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الصحة النفسية   :االتجاه البحثي الثاني

لفرد صراعات تقرتن الصحة النفسية باخللو من األمراض املتعلقة بالنفس البشرية، وهي األمراض اليت تسبب ل

داخلية مع ذاته، أو خارجية مع من حوله من أفراد، وتؤدي هذه الصراعات يف الغالب نتيجة استمرارها وعدم القدرة 



 

)٦٤( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أبو عيشة، (على حلها إىل ضعف التوافق الشخصي مع الذات ومع األخر؛ وبالتايل تسبب خلل يف الصحة النفسية 

رة على التفاعل يف املواقف والعالقات االجتماعية والنفسية، ومن وترتبط األمراض النفسية بعدم القد) ٧٤، ٢٠١٦

ويالحظ من ) ٢٦ -٢٥، ٢٠١١األسطل، ... (السلوك العدواين، والوحدة النفسية واالكتئاب وغريها : مظاهرها

قراءة مؤشرات الدراسات المتعددة التي اهتمت بتأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الصحة 

أن هذه الدراسات ركزت على عدة جوانب رئيسية ارتبط بعضها بالصحة النفسية لمستخدمي مواقع  النفسية

التواصل االجتماعي بوجه عام، وركز العديد منها على األمراض واالضطرابات النفسية الناتجة عن استخدام هذه 

  : المواقع، ونعرض أهم هذه الدراسات كما يلي

من منظور تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الصحة النفسية لمستخدميها بوجه عام 

ببحث اآلثار الثقافية والنفسية الستخدام الشباب اخلليجي لشبكات التواصل ) ٢٠١٤بدر، ( اهتمت دراسة

. االجتماعي، وخلصت إىل ارتباط استخدام الشباب اخلليجي هلذه الشبكات باالستقرار النفسي، والتخلص من القلق

تواصل االجتماعي على مستخدميها، اآلثار النفسية والصحية لشبكات ال) ٢٠١٥جويل، (ويف اإلطار ذاته تناولت دراسة 

واستخدمت الدراسة أسلوب التحليل النقدي، وخلصت إىل أن االستخدام املفرط لشبكات التواصل االجتماعي  قد 

إىل ) ٢٠١٦، .Meghan et al(وتطرقت دراسة . يؤدي إىل الشعور بالقلق والتوتر الدائم، والعصبية املفرطة، والفصام

دام املفرط لوسائل اإلعالم االجتماعية والتكيف النفسي كأحد أهم حمددات الصحة النفسية، حبث العالقة بني االستخ

  .وكشفت نتائجها أن زيادة استخدام هذه الوسائل بشكل مفرط، يؤدي إىل اخنفاض مستويات التكيف النفسي

على الصحة  إىل حبث تأثري إدمان مواقع التواصل االجتماعي) ٢٠١٦، .Yu et al(وتطرقت أيضًا دراسة 

طالباً، وخلصت إىل  ٣٩٥النفسية، واستخدمت أداة االستبيان بالتطبيق على عينة من الطالب الصينيني بلغ عددهم 

تأكيد االرتباط بني ارتفاع شعور الطالب بالكفاءة الذاتية ومتتعهم بصحة نفسية جيدة، وإدارة استخدامهم ملواقع التواصل 

إىل حبث استخدام املكفوفني ملواقع التواصل االجتماعي وعالقته ) ٢٠١٦لبنا، ا(وكذلك تطرقت دراسة . االجتماعي

مبستوي توافقهم النفسي، واعتمدت الدراسة على إجراء جمموعة من املقابالت املفتوحة مع عينة من املكفوفني، وخلصت 

)  ٢٠١٧، Frost  &Rickwood(وأخرياً انفردت دراسة. إىل وضوح دور هذه املواقع يف حتقيق التوازن النفسي هلم

 ٢٠١٠مبراجعة البحوث والدراسات اليت تناولت تأثريات موقع الفيس بوك على الصحة النفسية ملستخدميه ما بني عامي 

  .، وتشري نتائج التحليل إىل ارتباط استخدام هذا املوقع بعدة جماالت رئيسية للصحة النفسية٢٠١٦و

بادرت دراسة  ومسبباته االجتماعية باإلصابة بأمراض االكتئابومن منظور ارتباط استخدام مواقع الشبكات 

على الصحة النفسية، وخلصت إىل أن ) اإلنرتنت(إىل رصد أثر استخدام الشبكة االجتماعية ) ٢٠١٤عالء الدين، (

إلصابة االستخدام املفرط هلذه الشبكة من شأنه فصل املستخدم عن العامل احمليط به؛ لذلك غالبًا ما يكونوا عرضة ل

 ببحث العالقة بني استخدام مواقع التواصل )٢٠١٥، .Nikolina et al(واهتمت دراسة . حباالت االكتئاب

االجتماعي واالضطرابات النفسية املؤدية لالكتئاب، وخلصت إىل أن استخدام اإلنرتنت بوجه عام ومستوى إدمانه على 

)  ٢٠١٥، Nesi  &Prinstein(لسياق تناولت دراسةويف نفس ا. وجه التحديد يرتبطان بظهور أعراض االكتئاب

العالقة بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف املقارنات االجتماعية وظهور أعراض االكتئاب املزمن، وخلصت إىل 

عامله أن املقارنات االجتماعية اليت جيريها مستخدم هذه املواقع مع أصدقائه االفرتاضيني غالبًا ما تدفعه إىل رفض 

  .الواقعي بكل مفرداته االجتماعية ليصاب حباالت االكتئاب املزمن



 

)٦٥( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

العالقة بني استخدام موقع الفيس بوك والتعرض لبعص االضطرابات ) ٢٠١٧، Chop(وتناولت أيضًا دراسة 

دي مستخدميه النفسية واالكتئاب، وأشارت نتائجها إىل أن استخدام هذا املوقع قد يتسبب يف ارتفاع مستويات االكتئاب ل

ببحث العالقة بني ) ٢٠١٨، Viera(وأخريًا انفردت دراسة . يف حالة عدم حصوهلم على الدعم االجتماعي املنشود

استخدام مواقع التواصل االجتماعي والشعور باالكتئاب لدي األقليات اجلنسية، واعتمدت الدراسة على تقدمي رؤية حتليلية 

 ١١، وبلغ عددها  ٢٠١٧وحيت  ٢٠٠٣يت متت خالل الفرتة املمتدة ما بني عامي نقدية للبحوث والدراسات العلمية ال

دراسة، وخلصت إىل أنه بالرغم من إتاحة مواقع التواصل االجتماعي ملستخدميها من املثليني درجة أكرب من احلرية مبا حيقق 

مراقبتهم كأقلية جنسية قد يعرضهم لإلصابة نوع من التكيف االجتماعي هلم، إال أن املتابعة املستمرة حلسابا�م الشخصية و 

  .بأمراض االكتئاب

ومن منظور ارتباط استخدام مواقع الشبكات االجتماعية بظهور اضطرابات األرق والشعور بالوحدة النفسية  

اض العالقة بني استخدام طالبات اجلامعة لشبكات التواصل االجتماعي واإلصابة بأمر ) ٢٠١٦أبو عيشة، (تناولت دراسة 

الوحدة واألرق النفسي، وخلصت إىل وجود ارتباط واضح بني زيادة معدالت استخدام هذه الشبكات والشعور باألرق 

ببحث استخدام الشباب ملواقع التواصل )  ٢٠١٨، .Hood  et al(واهتمت دراسة. النفسي واإلصابة بالوحدة النفسية

ىل ارتباط استخدام هذه املواقع بارتفاع مستويات شعور املستخدم االجتماعي وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية، وخلصت إ

  .بالعزلة داخل عامله احلقيقي؛ ومن مث ترتفع لديه مستويات الوحدة

اهتمت  ومن منظور ارتباط استخدام مواقع الشبكات االجتماعية بظهور اضطرابات الخوف والقلق المزمن

دام وسائل التواصل االجتماعي واضطرابات اخلوف من الرفض ببحث العالقة بني استخ) ٢٠١٤، Prieler(دراسة 

الذي يتناول التأثريات اإلعالمية على " بريلوف"االجتماعي لدي املرأة، واعتمدت الدراسة على تقدمي رؤية مستحدثة لنموذج 

واصل االجتماعي مستوي التقبل االجتماعي لصورة جسد املرأة، وخلصت إىل وجوود ارتباط واضح بني استخدام مواقع الت

واهتمت أيضًا دراسة . وارتفاع مستويات اخلوف لدي مستخدما�ا من رفض األصدقاء عرب هذه املواقع لصورة أجسادهن

)Perloff ،ببحث العالقة بني استخدام الفتيات ملواقع التواصل االجتماعي وخماوف صورة اجلسد لديهن، ) ٢٠١٤

توي يرسخ الصورة املثالية جلسد املرأة متثل إحدى األسباب اجلوهرية ألعراض وخلصت إىل أن هذه املواقع مبا تقدمه من حم

  . خماوف صورة اجلسد لدي مستخدما�ا

العالقة بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي ) ٢٠١٤، .Williams et al(ويف نفس السياق تناولت دراسة 

ة تأثري هذه املواقع على مستوي ثقة مستخدميها من واخلوف من الظهور االجتماعي، وخلصت إيل التأكيد على خطور 

 ,Lin(واهتمت أيضاً دراسة . االجتماعي بشكل مرضيصغار السن بأنفسهم، ومن مث يكونوا عرضة لظهور أعراض اخلوف 

االجتماعية ومستويات القلق الناجتة عن اخلوف من االستبعاد  ببحث العالقة بني استخدام مواقع الشبكات) 2017

اعي، وبينت نتائجها أن استخدام هذه املواقع كان له دوراً إجيابيًا يف اخنفاض الشعور باالستبعاد االجتماعي ومن مث االجتم

ببحث العالقة بني استخدام مواقع التواصل ) ٢٠١٩، Allcott(وكذلك اهتمت دراسة . اخنفاض معدالت القلق

أن زيادة معدالت استخدام هذه املواقع يؤدي إيل رفع االجتماعي والشعور بالغضب واخلوف االجتماعي، وخلصت إيل 

، Wollebæk(وأخريًا اهتمت دراسة . معدالت عدم الرضا والغضب من الواقع االجتماعي واخلوف من االندماج به

ببحث العالقة بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي واإلصابة بأعراض اخلوف االجتماعي، وخلصت إيل وضوح ) ٢٠١٩

  .ه املواقع يف زيادة فرص اإلصابة بأمراض اخلوف من الفقد االجتماعيدور هذ



 

)٦٦( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

آل (بادرت دراسة  ومن منظور ارتباط استخدام مواقع الشبكات االجتماعية بظهور أعراض االغتراب النفسي

وافع ببحث عالقة شبكات التواصل االجتماعي باالغرتاب لدي املراهقني، وخلصت إىل وجود عالقة بني د) ٢٠١٤سعود، 

 Raquel et(استخدام املراهقني با�تمع السعودي هلذه الشبكات ودرجة االغرتاب النفسي لديهم، واهتمت أيضاً دراسة 

al. ،ببحث استخدام املراهقني ملوقع الفيس بوك وعالقته بظهور أعراض االغرتاب لديهم، وخلصت إىل أن تدهور ) ٢٠١٧

سبب الرئيسي يف ظهور أعراض االغرتاب على األبناء، أما االستخدام غري املنضبط وتوتر العالقة بني األبوين قد يكون هو ال

ببحث ) Lo, 2018(وكذلك اهتمت دراسة . أو املنظم للفيس بوك فهو ميثل أحد العوامل احملفزة لظهور هذه األعراض

طف، وخلصت إىل أن استخدام هذه العالقة بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي واالغرتاب النفسي وعدم االستقرار العا

املواقع حيقق مزيدا من الدعم االجتماعي واالستقرار العاطفي ملستخدميها، مما يساعد على خفض الشعور باالغرتاب 

  .النفسي

 وتطوير ات االجتماعية على إدراك وتقديرالدراسات التي تناولت تأثير استخدام مواقع الشبك :االتجاه البحثي الثالث

  :الذات

حيدث إدراك الذات عندما يعتنق الفرد جمموعة من األفكار واملعتقدات عن نفسه، وتتكون وتتشكل هذه األفكار 

أما مفهوم تقدير الذات ) ٣٦، ٢٠١٤العشري، (واملعتقدات من خالل األسرة والبيئة احمليطة ومقارنة الفرد نفسه باآلخرين 

) ٢١٥، ٢٠١٦مصطفي، مهت خمتار، (تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافية،  فيشري إىل نظرة الفرد اإلجيابية إىل نفسه، واليت

وتشكل مواقع ) ٣٧، ٢٠١١لطفي، (وهو جمموعة االجتاهات واملعتقدات اليت يستند إليها الفرد يف مواجهة العامل احمليط به 

خرين، واالنفتاح على ثقافا�م التواصل االجتماعي مبا تتيحه من فرص متنوعة للتفاعل االجتماعي، والتعامل اليومي مع األ

املختلفة، وتقدمي النفس لألخر، ومقارنتها به، وتلقي ردود األفعال حيال هذا التفاعل؛ تشكل إطاراً مناسباً ال إلدراك األخر، 

  . وإمنا أيضا لتقدمي الذات وتقديرها

أثير استخدام مواقع ت الدراسات اإلعالمية العربية واألجنبية في مجالوفي هذا اإلطار وبالنظر إلى 

الشبكات االجتماعية على إدراك وتقدير وتطوير الذات يالحظ االهتمام الواضح من جانب هذه الدراسات 

ببحث ذلك التأثير فيما يتعلق بمفهوم تقدير الذات من عدة زوايا مختلفة؛ فمن منظور أثر استخدام مواقع 

)  ٢٠١٤، Amazue(اهتمت دراسةير الذات الشبكات االجتماعية على صورة الجسد كأحد محددات تقد

ببحث أثر استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية على إدراك صورة اجلسد وتقدير الذات لدي الفتيات النيجرييات، 

وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام املراهقات النيجرييات هلذه الوسائل شكل لديهن صورًا سلبية عن جسد املرأة 

&  Cohen(ويف نفس السياق تطرقت دراسة . لديهن إحساس بالرفض وعدم التقبل للذاتالنيجريية، وخلق 

Blaszczynski ،إىل حبث العالقة بني استخدام موقع الفيس بوك وعدم تقبل صورة اجلسد كأحد أبعاد ) ٢٠١٥

ماعية؛ ومن مث تقدير الذات، وأفصحت نتائج الدراسة عن أن استخدام هذا املوقع يرتبط بعمليات املقارنة االجت

أثر اإلعجاب بصور املرأة ) ٢٠١٨، .Tiggemann et al(وتناولت أيضًا دراسة . اخنفاض معدالت تقدير الذات

عرب تطبيق انستجرام على مدي إعجا�ا جبسدها ورضاها عنه، وهي دراسة جتريبية خلصت إىل أن التعرض للصور اليت 

يادة درجة االستياء من شكل اجلسد وعدم الرضا عنه مما يؤثر يف التقدير تقدم اجلسد البشري يف شكله املثايل يؤدي إىل ز 

  .العام للذات

توصلت  ومن منظور أثر تقديم الذات والثقة بالنفس عبر مواقع الشبكات االجتماعية على تقدير الذات

إىل وجود عالقة إجيابية دالة إحصائيًا بني أسلوب تقدمي املراهق لنفسه عرب )Metzler et al., 2015( دراسة 



 

)٦٧( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

إىل ) ٢٠١٦مصطفي، (وخلصت دراسة . مواقع التواصل االجتماعي وتقديره لذاته باعتبار ذلك مسة شخصية مستمرة

تماعي وكل من الثقة بالنفس وتقدير الذات واألمن وجود ارتباط دال إحصائيًا بني استخدام موقع التواصل االج

إىل ارتباط إدمان موقع الفيس بوك باخنفاض ) ٢٠١٦، .Błachnio et al(وكذلك أشارت نتائج دراسة . النفسي

  .مستوي الرضا النفسي واحرتام الذات

 بتقدير الذاتعلى الممارسات الصحية المرتبطة الشبكات االجتماعية ومن منظور أثر استخدام مواقع 

عالقة استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف مرحلة املراهقة ) Woods  &Scott, 2016(تناولت دراسة 

باضطرابات النوم وتدين تقدير الذات، وخلصت إىل أن االستخدام املتزايد هلذه الوسائل يف الفرتات الليلية، واالعتماد 

وبادرت دراسة . خنفاض مستويات تقدير الذات لدي مستخدميهاعليها يف تكوين العالقات العاطفية أدي إىل ا

)Santarossa  &Woodruff ،إىل استكشاف طبيعة العالقة بني تصفح مواقع التواصل االجتماعي ) ٢٠١٧

واضطرابات تناول الطعام الناجتة عن عدم الرضا عن املظهر العام من ناحية ومستوي تقدير الذات من ناحية أخري، 

أن رفض املظهر الشخصي نتيجة التعرض املكثف ملظهر الشخص املثايل عرب مواقع التواصل االجتماعي وخلصت إىل 

إىل حبث العالقة ) ٢٠١٧، .Andreassen et al(ومن ناحية أخري تطرقت دراسة . يؤدي إىل اضطرابات نفسية حادة

من ناحية، واحرتام الذات من ) اإلعجاب بالذات(لوسائل التواصل االجتماعي والنرجسية ) إدمان(بني االستخدام املفرط 

ناحية أخري، وخلصت إىل أن االستخدام املفرط هلذه الوسائل يتسبب يف زيادة احلاجة إىل تغذية األنا لدي مستخدميها، 

  .أي أنه يعزز من مسات الشخصية النرجسية لديهم، كما أنه يساهم يف عرقلة التقييم الذايت السليب بشكل كبري

 تطرقتوتقدير الذات بوجه عام الشبكات االجتماعية اسة العالقة بين االستخدامات المختلفة لمواقع ولدر 

إىل حبث مشاركة الصحفي املواطن يف الصحف اإللكرتونية وعالقتها بتقديره لذاته، ) ٢٠١٦عبد الفتاح، (دراسة 

. اإللكرتونية ومستوي تقديره لذاته وخلصت إىل وجود عالقة ارتباطية بني مشاركات الصحفي املواطن يف الصحف

إىل حبث العالقة بني استخدام املراهقني ملواقع الشبكات )  ٢٠١٧، .Valkenburg et al(وتطرقت أيضًا دراسة

االجتماعية كوسيلة لبناء صداقات وتقديرهم لذا�م اجتماعيًا، وخلصت إىل وجود تأثري واضح الستخدام مواقع 

وكذلك تناولت دراسة . دي الطويل يف مستوي تقدير مستخدميها لذا�م اجتماعياً التواصل االجتماعي على امل

تقدير الذات لدي مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي بوجه عام، وخلصت إىل أن استخدام ) ٢٠١٨رمضان،  (

بارتفاع كثافة هذه املواقع يقرتن بتوافر درجات متنوعة من تقدير الذات لدي مستخدميها، وان هذا التقدير يزداد 

  .االستخدام

أما بالنسبة لتأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على مفهومي إدراك وتطوير الذات فقد تبين 

ببحث ) ٢٠١٤العشري، (انفردت دراسة واحدة فقط وهي دراسة ضعف اهتمام الدراسات اإلعالمية بهما؛ إذ 

ذات لدى طالبات جامعة امللك سعود، وخلصت إىل أن وسائل التواصل االجتماعي وعالقتها بإدراك مفهوم ال

  .استخدام وسائل التواصل االجتماعي ال يرتبط بإدراك مفهوم الذات لدي مستخدميها

الدراسة التحليلية لالتجاهات البحثية الحديثة في مجال استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيراتها   :ثانياً 

  :االجتماعية والنفسية

تعتمد الدراسة التحليلية لالجتاهات البحثية احلديثة يف جمال استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا 

االجتماعية والنفسية على تناول ما سبق استعرضه من إنتاج علمي بكال املدرستني العربية واألجنبية يف جمال التأثريات 

االجتماعية، وذلك من حيث ثالثة حماور رئيسية تتعلق باملوضوعات  االجتماعية والنفسية الستخدام مواقع الشبكات



 

)٦٨( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أو القضايا البحثية اليت مت تناوهلا وا�االت املرتبطة �ا، ومسارات تطور األطر النظرية واملنهجية، واإلسهامات املعرفية 

  : والتطبيقية، وذلك كما يلي

 املوضوعات أو القضايا البحثية وا�االت املرتبطة �ا :  

  :يتم استعراض املوضوعات والقضايا البحثية اليت تطرقت هلا الدراسات والبحوث عينة التحليل كما يلي

استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية اهتمت البحوث والدراسات اليت تناولت ، فيما يخص المدرسة العربية  

م ببحث هذه التأثريات يف أربعة اجتاهات حبثية ٢٠١٩و٢٠١٤خالل الفرتة املمتدة بني عامي  االجتماعيةوتأثيراتها 

  .رئيسية، تضمن كل اجتاه عدة مسارات فرعية قدمت رؤية تفصيلية تناولت أبعاد متنوعة

االجتماعية قائمة وبوجه عام تصدرت البحوث اليت تناولت تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على اهلوية 

االجتماعية وتأثريا�ا االجتاهات البحثية الرئيسية للبحوث والدراسات العربية يف جمال استخدامات مواقع الشبكات 

االجتماعية ، تليها البحوث اليت تناولت تأثري استخدام هذه املواقع على العالقات االجتماعية  مث حبوث تأثري استخدامها 

  .، وأخرياً على مفهوم وأبعاد رأس املال االجتماعيعلى السلوك االجتماعي

البحوث والدراسات العربية التي تناولت تأثير استخدام مواقع الشبكات ويف هذا االطار اهتمت 

& املزغوين (واملراهقني ) ٢٠١٧حممدي، (بدراسة هذا التأثري لدي فئيت الشباب  االجتماعية على الهوية االجتماعية

هذه الدراسات على حبث تأثري مواقع التواصل االجتماعي على عناصر بناء وتشكيل اهلوية  وركزت) ٢٠١٥حنان، 

سليم، & البكار ) (٢٠١٦أبو ملحم، & الزبزن  ) (٢٠١٦أمحد، ) (٢٠١٥دكاين، ( )٢٠١٤اجلمال، (االجتماعية 

على اخلصوصيات  وركزت أيضًا على حبث تأثري هذه املواقع) ٢٠١٧سليم، & البنا ) (٢٠١٤الطيار، () ٢٠١٧

 )٢٠١٥الرببري، () ٢٠١٤الطنباري، وعلي، ) (٢٠١٤الصويان، (الثقافية اليت تشكل مالمح اهلوية االجتماعية 

  ) ٢٠١٥منصور، (

إىل حبث  تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على العالقات االجتماعيةوتطرقت حبوث ودراسات 

) ٢٠١٦شعبان، ) (٢٠١٥االشرم، ) (٢٠١٤طبيب، (للشباب الجتماعية على العالقات اهذه املواقع ثر استخدام أ

وعلى العالقات بني أفراد ) ٢٠١٧خالد، (وتكوين عالقات الصداقة  )٢٠١٧سكر، (ويف دعم احلوار االجتماعي 

كما اهتم عدد قليل من هذه البحوث والدراسات ببحث اآلثار السلبية ) ٢٠١٧الدوي، ) (٢٠١٧رمضان، (األسرة 

  . دام مواقع الشبكات االجتماعية على العالقات االجتماعيةالستخ

تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على وبالنظر إىل البحوث والدراسات العربية اليت تناولت 

يتبني اهتمام هذه الدراسات ببحث ذلك التأثري من خالل رصد العالقة بني استخدام مواقع  السلوك االجتماعي

ومظاهر السلوك العدواين أو ) ٢٠١٤اجلالد ، (جتماعية وانتشار ظاهرة العنف االجتماعي من ناحية الشبكات اال

وكذلك تناول العالقة بني استخدام مواقع الشبكات ) ٢٠١٧دغبوج، ) (٢٠١٧لغيب، (املنحرف من ناحية أخري 

  )٢٠١٦، احلسني) (٢٠١٤الشربيين، & عبد السالم (االجتماعية وتغيري السلوك االجتماعي 

تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على واقتصرت البحوث والدراسات العربية القليلة اليت تناولت  

؛ اقتصرت على حبث تأثري استخدام هذه املواقع على بناء وتشكيل ذلك املفهوم مفهوم وأبعاد رأس المال االجتماعي

  . وحتقيق مظاهره وتعزيزه من ناحية أخري

 وتأثيراتها النفسية استخدامات مواقع الشبكات االجتماعيةأما بالنسبة للبحوث والدراسات العربية اليت تناولت 

م؛ فقد اهتمت ببحث هذه التأثريات يف ثالثة اجتاهات حبثية رئيسية، جاء ٢٠١٩و٢٠١٤خالل الفرتة املمتدة بني عامي 



 

)٦٩( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ات االجتماعية على الصحة النفسية ملستخدميها، مث اجتاه حبث تأثري يف مقدمتها اجتاه تناول تأثري استخدام مواقع الشبك

  .استخدام هذه املواقع على إدراك وتقدير الذات، وأخرياً على احلالة املزاجية

البحوث والدراسات العربية التي تناولت تأثير استخدام مواقع الشبكات ويف هذا االطار اهتمت 

عالء (دميها بدراسة ارتباط استخدام هذه املواقع باإلصابة بأمراض االكتئاب ملستخ االجتماعية على الصحة النفسية

وأعراض االغرتاب النفسي ) ٢٠١٦أبو عيشة، (وبظهور اضطرابات األرق والشعور بالوحدة النفسية ) ٢٠١٤الدين، 

فسية كما اهتمت  بدراسة تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الصحة الن) ٢٠١٤آل سعود، (

  .ملستخدميها بوجه عام

تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على تقدير وتطرقت البحوث والدراسات العربية القليلة اليت تناولت 

عبد الفتاح، (إىل حبث العالقة بني االستخدامات املختلفة ملواقع الشبكات االجتماعية وتقدير الذات بوجه عام  الذات

يف إطار هذا االجتاه البحثي تطرقت دراسة واحدة فقط إىل حبث تأثري استخدام مواقع و ) ٢٠١٨رمضان، ) (٢٠١٦

ويالحظ اقتصار البحوث والدراسات العربية يف تناول ) ٢٠١٤العشري، (الشبكات االجتماعية على مفهوم إدراك الذات 

ث تأثري استخدام هذه املواقع على حب تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الحالة المزاجية لمستخدميها

  . على مشاعر وانفعاالت مستخدميها فقط، مثل الشعور بالسعادة

استخدامات مواقع الشبكات اهتمت البحوث والدراسات اليت تناولت  ،وفيما يخص المدرسة األجنبية

لتأثريات يف مخسة م ببحث هذه ا٢٠١٩و٢٠١٤خالل الفرتة املمتدة بني عامي  االجتماعية وتأثيراتها االجتماعية

اليت تناولت تأثري استخدام هذه املواقع على العالقات االجتماعية،  والدراساتاجتاهات حبثية رئيسية، تصدر�ا البحوث 

تليها حبوث ودراسات تأثري االستخدام على مفهوم رأس املال االجتماعي، مث على الرضا االجتماعي، مث اهلوية 

  .جتماعياالجتماعية، وأخريا السلوك اال

تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ويف هذا االطار اهتمت العديد من الدراسات األسيوية اليت تناولت 

)  ٢٠١٧، .Li et al(ببحث التأثريات السلبية الستخدام هذه املواقع على تلك العالقات  على العالقات االجتماعية

) Dong  &Wang, 2018(تكوين العالقات االجتماعية واألسرية واهتمت أيضاً ببحث تأثري هذا االستخدام على 

)Varghese  &Nivedhitha ،(وعلى دعم وتعزيز هذه العالقات) ٢٠١٤Ostertag  &Ortiz, 2017  (

&  Forbush) (٢٠١٨، Pornsakulvanich(وكذلك على حتقيق التكيف واحلصول على الدعم االجتماعي

Welles ،(ر بالتكامل االجتماعي وأخريًا على الشعو )  ٢٠١٦Gao ،ويف نفس السياق اهتمت القليل من )  ٢٠١٧

الدراسات األمريكية والكندية يف هذا االجتاه البحثي بتناول العالقة بني استخدام مواقع الشبكات االجتماعية من ناحية 

) ٢٠١٤، Fread) (٢٠١٥، Rui  &Wang(والشعور بالرتابط والدعم والتكيف االجتماعي من ناحية أخري 

)Liu et al. ،بينما اهتمت بعض الدراسات األوروبية بتناول تأثري استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي ) ٢٠١٩

وعلى معدالت ) ٢٠١٧، José  &Chalezquer) (٢٠١٦، Antheunis(على عالقا�م االجتماعية بوجه عام 

  )  ٢٠١٨، Bucholtz(توافقهم االجتماعي بوجه خاص

تطرقت العديد استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على مفهوم رأس المال االجتماعي وفيما يتعلق بتأثري 

 ,Viluckiene  &Jonas(من الدراسات األوروبية إىل حبث تأثري استخدام هذه املواقع على تشكيل ذلك املفهوم 

2017( )Adnan  &Mavi ،٢٠١٥( )Lášticová ،(وعلى دعم أبعاده  ) ٢٠١٤Munzel et al. ،

كما تطرقت بعض الدراسات األسيوية إىل الكشف عن العالقة بني استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ) ٢٠١٨



 

)٧٠( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

والقدرة على  )٢٠١٤، Liu  &Broen() ٢٠١٤، .Guo et al(وحجم وبنية رأس املال االجتماعي من ناحية 

 ,Pang( ) ٢٠١٧، .Phua et al(  )٢٠١٧، .Raza et al(تكوينه وتعزيزه واحلفاظ عليه من ناحية أخري 

ويف نفس السياق اهتمت عدة دراسات أمريكية ببحث دور مواقع التواصل االجتماعي يف تشكيل رأس املال ) 2018

  . االجتماعي وحتديد حجمه وحمصلته

  يالحظ انفراد تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الرضا االجتماعيوبالنظر إىل حبوث 

الدراسات األمريكية واألوروبية ببحث تأثري استخدام هذه املواقع على الرضا عن احلياة االجتماعية والوظيفية من ناحية 

)Mahan et al. ،٢٠١٥) (Hanna et al. ،٢٠١٧) (Shuai-Lei et al. ،٢٠١٨) (Ferguson et 

al. ،(ناحية أخري وكذلك على الرضا عن العالقات الرومانسية والزوجية من ) ٢٠١٤Jones, 2015) (Norton 

et al. ،٢٠١٨) (Clark, 2014 ( تأثيرات وبوجه عام تطرقت الدراسات األمريكية واألوروبية واألسيوية اليت تناولت

إىل حبث دور هذه املواقع يف تشكيل تلك اهلوية،  استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الهوية االجتماعية

تأثير استخدام واقتصرت الدراسات األسيوية واألمريكية واألوروبية القليلة اليت تناولت . إعادة بنائهاوتفعيلها وتنميتها و 

؛ اقتصرت على حبث هذا التأثري فيما يتعلق بالسلوكيات اجلنسية مواقع الشبكات االجتماعية على السلوك االجتماعي

والتغريات الىت حتدث ىف سلوكيات ) ٢٠١٨، .Krishnan et al) (٢٠١٦، .Patel et al(ملستخدميها من ناحية 

  )   ٢٠١٣، .García et al(املراهقني من ناحية أخري

 وتأثيراتها النفسية استخدامات مواقع الشبكات االجتماعيةأما بالنسبة للبحوث والدراسات األجنبية اليت تناولت 

ثريات يف ثالثة اجتاهات حبثية رئيسية، جاء يف م، فقد اهتمت ببحث هذه التأ٢٠١٩و٢٠١٤خالل الفرتة املمتدة بني عامي 

مقدمتها اجتاه تناول تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الصحة النفسية ملستخدميها، مث اجتاه حبث تأثري 

  .استخدام هذه املواقع على إدراك وتقدير الذات ، وأخرياً على احلالة املزاجية 

يالحظ  ام مواقع الشبكات االجتماعية على الصحة النفسية لمستخدميهاتأثير استخدوفيما يتعلق ببحوث 

اهتمام عددًا من الدراسات األمريكية واألسيوية ببحث العالقة بني استخدام هذه املواقع واإلصابة ببعض األمراض 

واخلوف من ) Chop, 2017( )٢٠١٥، Nesi  &Prinstein(االكتئاب املزمن : واالضطرابات النفسية مثل

واالغرتاب وعدم ) Lin, 2017) (٢٠١٤، Perloff) (٢٠١٤، Prieler(الرفض أو االستبعاد االجتماعي 

ويف نفس السياق اهتمت القليل من ) ٢٠١٨، .Hood et al(والوحدة النفسية ) Lo,  2018(االستقرار النفسي 

ماعية واالضطرابات النفسية املؤدية الدراسات األوروبية والكندية ببحث العالقة بني استخدام مواقع الشبكات االجت

  .لالكتئاب واالغرتاب النفسي واخلوف من الرفض االجتماعي

يالحظ  تأثير استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على إدراك وتقدير وتطوير الذاتوبالنظر إىل حبوث 

ي وتقدير الذات بوجه عام  العالقة بني استخدام وسائل التواصل االجتماعاهتمام بعض الدراسات األوروبية ببحث 

)Andreassen et al., 2017) (Valkenburg et al., 2017) (Błachnio et al., 2016(   كما

إدراك صورة اجلسد الناتج عن استخدام مواقع الشبكات يالحظ اهتمام القليل من الدراسات األفريقية واالسرتالية ببحث 

فردت الدراسات األمريكية والكندية بتناول أثر تقدمي الذات والثقة بالنفس االجتماعية وعالقته بتقدير الذات، وأخرياً ان

&  Santarossa() ٢٠١٥، .Metzler et al(عرب مواقع الشبكات االجتماعية على تقدير الذات 

Woodruff ،(كما انفردت املدرسة األسيوية ببحث أثر هذه املواقع على مفهوم تطوير الذات   )٢٠١٧Yang 

et al. ،تأثير استخدام مواقع وبوجه عام يالحظ تركيز الدراسات األمريكية واالسرتالية اليت تناولت )  ٢٠١٦



 

)٧١( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

واقع على الشعور بالراحة على حبث تأثري استخدام هذه املالشبكات االجتماعية على الحالة المزاجية لمستخدميه 

النفسية، واهتم عدد قليل من هذه الدراسات ببحث تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على الشعور بالسعادة  

  . وباهلدوء و االستقرار النفسي

  : يتبني ما يلي، وبمقارنة المدرستين العربية واألجنبية

  اتفقت حبوث ودراسات كال املدرستني العربية واألجنبية يف حبث التأثريات االجتماعية الستخدام مواقع

الشبكات االجتماعية من خالل عدة اجتاهات ومسارات حبثية اهتمت بدراسة أثر استخدام هذه املواقع على 

ورأس املال االجتماعي، وان  اهلوية االجتماعية، والعالقات االجتماعية، والسلوك االجتماعي،: متغريات

  . تفاوتت كال املدرستني يف درجة الرتكيز على كل متغري من هذه املتغريات األربعة، ويف جوانب تناوله

 انفردت املدرسة األجنبية ببحث أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على متغري الرضا االجتماعي .  

 مواقع الشبكات االجتماعية على اهلوية االجتماعية إىل دراسة  تطرقت املدرسة العربية يف حبث أثر استخدام

األثار السلبية الستخدام هذه املواقع على عناصر بناء تلك اهلوية واملتمثلة يف املنظومة القيمية والنسق 

األخالقي، وعلى اخلصوصيات الثقافية والسمات الشخصية اليت ترسم مالمح اهلوية االجتماعية، متبنيه يف 

بينما ركزت املدرسة . الذي يفرض ضرورة احلفاظ على مالمح ومسات اهلوية" صراع احلضارات"منظور ذلك 

األجنبية على حبث دور مواقع الشبكات االجتماعية يف تشكيل اهلوية االجتماعية، وتفعيلها، وتنميتها، وإعادة 

  .لتعزيز اهلوية وتنميتها وإعادة إنتاجهاالذي يفتح ا�ال " حوار احلضارات"بنائها، وتبنت يف هذا االطار منظور 

  اهتمت املدرسة العربية ببحث أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على العالقات االجتماعية من خالل

رصد تأثري استخدام هذه املواقع بشكل عام على العالقات االجتماعية للشباب، وعلى العالقات بني أفراد 

ة، بينما تعمقت املدرسة األجنبية يف إطار هذا االجتاه البحثي لتهتم بدراسة دور األسرة، وعلى عالقات الصداق

مواقع الشبكات االجتماعية يف دعم وتعزيز العالقات االجتماعية، ويف حتقيق التكيف والتكامل والرتابط 

  .االجتماعي، ويف احلصول على الدعم االجتماعي

  االهتمام ببحث تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على اتفقتا املدرستان العربية واألجنبية يف ضعف

السلوك االجتماعي ملستخدميها، وإن اختلفتا يف مسارات حبث هذا التأثري؛ إذ ركزت املدرسة العربية على رصد 

العالقة بني استخدام مواقع الشبكات االجتماعية، وانتشار ظاهرة العنف االجتماعي ومظاهر السلوك العدواين 

هذه املواقع بالسلوكيات اجلنسية من ام أو املنحرف، بينما ركزت املدرسة األجنبية على تناول عالقة استخد

  .ناحية أخري حتدث ىف سلوكيات املراهقني من ناحية، والتغريات الىت

 ي يف تناولت املدرسة العربية أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على مفهوم وأبعاد رأس املال االجتماع

إطار حمدود اقتصر على حبث تأثري استخدام هذه املواقع على بناء وتشكيل ذلك املفهوم وحتقيق مظاهره 

وتعزيزه، بينما اجتهت املدرسة األجنبية عالوة على ما سبق إىل حبث أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية 

  .يفه واحلفاظ عليهعلى حجم وبنية رأس املال االجتماعي، والقدرة على تكوينه وتوظ

  اتفقت حبوث ودراسات كال املدرستني العربية واألجنبية يف حبث التأثريات النفسية الستخدام مواقع الشبكات

: االجتماعية من خالل ثالثة اجتاهات ومسارات حبثية اهتمت بدراسة أثر استخدام هذه املواقع على متغريات

قدير وتطوير الذات، وان تفاوتت كال املدرستني يف درجة الرتكيز احلالة املزاجية، والصحة النفسية، وإدراك وت

  .على كل متغري من هذه املتغريات الثالثة، ويف جوانب تناوله



 

)٧٢( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  اهتمت حبوث ودراسات تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الصحة النفسية ملستخدميها يف كال

العالقة بني استخدام هذه املواقع وظهور عدة أمراض املدرستني العربية واألجنبية على حد سواء برصد 

وعدم االستقرار النفسي، ، واالكتئاب، واالغرتاب النفسي، األرق، والقلق، والوحدة: واضطرابات نفسية مثل

  .وإن انفردت املدرسة األجنبية ببحث ارتباط هذا االستخدام باخلوف من الرفض االجتماعي

  تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على تقدير الذات من خالل تطرقت املدرسة العربية إىل حبث

تناول العالقة بني االستخدامات املختلفة هلذه املواقع، والثقة بالنفس أثناء التواصل عربها من ناحية، وتقدير 

رة اجلسد بينما ركزت املدرسة األجنبية يف هذا االجتاه البحثي على دراسة إدراك صو . الذات من ناحية أخري

  . الناتج عن استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وعالقته بتقدير الذات

  اجتهت املدرسة األجنبية يف حبث تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على احلالة املزاجية ملستخدميها

ء واالستقرار النفسي، إىل الرتكيز على حبث تأثري استخدام هذه املواقع على الشعور بالراحة النفسية، وباهلدو 

بينما اقتصر اهتمام املدرسة العربية يف هذا اإلطار على حبث العالقة بني استخدام مواقع الشبكات االجتماعية 

  .والشعور بالسعادة فقط

  وأخريا يالحظ ريادة املدرسة األجنبية يف التطرق إىل حبث تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على

  .الذات، وان ظهر ذلك يف دراسة واحدة فقطمفهوم تطوير 

 مسارات تطور األطر النظرية واملنهجية :  

ويتم يف هذا اإلطار استعراض مسارات تطور األطر النظرية واملنهجية للدراسات والبحوث العربية واألجنبية عينة 

  : التحليل كما يلي

   :مسارات تطور األطر النظرية -أ 

بعضها استندت بعض الدراسات العربية عينة التحليل ألطر نظرية كما مل يستند ، فيما يخص المدرسة العربية

أدبيات البحث العلمي في مجال استخدامات مواقع الشبكات اآلخر، وتنوعت هذه األطر النظرية ما بني استعراض 

العلمي  وأدبيات البحث )٢٠١٧الناصري، () ٢٠١٧رمضان، ( )٢٠١٧خالد، ( وخصائصها االتصالية االجتماعية

وتوظيف املداخل والنظريات ) ٢٠١٤آل سعود، (من ناحية  المجاالت المختلفة للصحة النفسية التي تناولت

  .والنماذج اإلعالمية واالجتماعية والنفسية من ناحية أخري 

م نظريات خاصة بوسائل اإلعالوبوجه عام وظفت غالبية الدراسات العربية اليت استندت إىل نظريات إعالمية عدة 

متثلت يف نظرية ا�ال العام، ونظرية الغرس الثقايف، ونظرية االستخدامات واالشباعات، ونظرية االعتماد على  التقليدية

  .وسائل اإلعالم، ونظرية التفاعلية الرمزية

نظرية الحتمية كما تطرقت بعض الدراسات العربية إىل توظيف نظريات ومناذج إعالمية مستحدثة مثل 

اليت افرتضت أن التطورات التكنولوجية مبا تفرزه من تقنيات ووسائل إلكرتونية سامهت يف تطوير عمليات  التكنولوجية

& عبد السالم (االتصال بني الشعوب على اختالف مواقعها يف العامل حيت أصبحت تنصهر معا يف بوتقة واحدة 

ى أن شبكة اإلنرتنت متثل جمتمعًا كبرياً يضم واليت تنص عل ونظرية الشبكة الفاعلة )٢٠١٦أمني، ) (٢٠١٤الشربيين، 

وأن فاعلية هذه الشبكة تتحقق من خالل ) اإلمكانات التكنولوجية هلا(وغري بشرية ) مستخدميه(مكونات بشرية 

واليت تفرتض أن وسائل اإلعالم االجتماعية  ونظرية رأس المال االجتماعي) ٢٠١٤الصويان، (تكامل كال اجلانبني 

والنظريات المفسرة ) ٢٠١٦مؤيد، (ناسبة لتشكيل ومنو أو تشويه واختزال رأس املال االجتماعي لألفراد متثل بيئات م
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  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

اليت افرتضت أن تقدير الذات هو التقييم الذي يقوم به الفرد وحيتفظ به عادة " روزنربج"نظرية : مثل لتقدير الذات

اليت افرتضت وجود أربع جمموعات من " ر مسيثكوب"لنفسه، وهو يعرب عن اجتاه االستحسان أو الرفض، ونظرية 

اليت " زيلر"النجاحات، والقيم، والطموحات، والدفاعات، ونظرية : املتغريات اليت متثل حمددات لتقدير الذات، وهي

افرتضت أن الشخصية اليت تتمتع بدرجة عالية من التكامل حتظى أيضًا بدرجة عالية من تقدير الذات، ونظرية الذات 

واليت تفرتض ضرورة االعتماد على األخر الستكشاف واستغالل اإلمكانيات الذاتية يف جو من القبول " ل روجرزكار "لـ

  ) ٢٠١٧سكر، (ونظرية االستخدامات والتاثريات ) ٢٠١٨رمضان، (الكلي غري املشروط 

، والمداخل والنظريات المزج بين المداخل والنظريات اإلعالميةواجتهت بعض الدراسات العربية عينة التحليل إىل 

حممدي، (، مثل املزج بني مدخل اهلوية الثقافية ومدخل شبكات التواصل االجتماعي  والنماذج االجتماعية والنفسية

وبني نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ونظرية ) ٢٠١٤اجلمال، (وبني نظرية ا�ال العام ومدخل التلقي ) ٢٠١٧

توظيف ويالحظ اقتصار بعض الدراسات العربية عينة التحليل على ) ٢٠١٧سليم، & البكار(السببية االجتماعية 

ومنوذج جوملان لقياس ) ٢٠١٧سامل، (مثل مدخل تشكيل االجتاهات  فقط المداخل والنظريات االجتماعية والنفسية

  ) ٢٠١٥الرببري، ) (٢٠١٤الطنباري،  وعلى، (ذكاء الوجدان 

عينة التحليل  األمريكية واألوروبيةعدم استناد العديد من الدراسات والبحوث  وفيما يخص المدرسة األجنبية يالحظ

والتأثيرات مراجعة أدبيات البحث العلمي في مجال االستخدامات إىل أطر نظرية، كما يالحظ استناد بعضها إىل 

وبوجه عام استندت النسبة األكرب من البحوث والدراسات األجنبية اليت  .المختلفة لمواقع الشبكات االجتماعية

  .ورأس المال االجتماعي، االستخدامات والتأثيرات: وظفت نظريات إعالمية إىل نظرييت

للتأثريات اإلعالمية على مستوي التقبل االجتماعي لصورة  "بيرلوف"نموذج واستند عدد قليل من هذه الدراسات إىل 

ة، والذي يناقش دور وسائل اإلعالم يف تقدمي الصورة املثالية جلسد املرأة واليت تؤثر مبرور الوقت على درجة التقبل جسد املرأ

نظرية وإىل )  ٢٠١٤، .Williams et al) (٢٠١٤، Prieler(االجتماعي لصورة املرأة يف الواقع احلقيقي املعاش 

اليت تتناول التطبيقات االتصالية املستحدثة لشبكة ) Dong  &Wang, 2018( إمكانات تكنولوجيا المعلومات

ويالحظ ظهور اجتاه ضعيف للغاية ببعض . بعض النظريات المفسرة لعمليات تقدير الذاتاإلنرتنت، وكذلك إىل 

، متهيدا إلعادة تطوير النماذج التطبيقية وإجراء بعض التعديالت النظرية عليهادراسات وحبوث املدرسة األجنبية حنو 

فقط يف استحداث إطار معدل لنموذج إعمال  والبحوث األسيويةختبارها، وبرز هذا االجتاه يف القليل من الدراسات ا

  .العقل

مداخل ونماذج أما البحوث والدراسات األجنبية اليت مل تستند إىل نظريات إعالمية فقد عمت إىل توظيف عدة 

ونظرية الدعم االجتماعي ) ٢٠١٨، .Turel et al(ثي االجتاه منوذج االعتدال ثال: ، مثلونظريات اجتماعية ونفسية

)Erfani et al. ،(ونظرية املقارنة االجتماعية ) ٢٠١٦Cohen  &Blaszczynski ،٢٠١٥ (  

  : يتبني ما يلي، وبمقارنة المدرستين العربية واألجنبية

  البحث العلمي اليت تناولت اتفقت العديد من الدراسات العربية واألجنبية يف االستناد إىل أدبيات

  .استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وخصائصها االتصالية؛ وذلك لبحث تأثريات هذه املواقع

  اعتمدت حبوث ودراسات املدرسة األجنبية على توظيف عدد حمدود من النظريات اإلعالمية؛ إال أ�ا ركزت

  . سائل اإلعالم اجلديدة وليس التقليديةعلى توظيف النظريات اليت تعاجل التأثريات املتنوعة لو 
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  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  اجتهت املدرسة العربية إىل توظيف أطر نظرية متنوعة يف حبث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية

إىل توظيف  -يف ذلك االطار -وتأثريا�ا اإلجتماعية والنفسية؛ إذ عمدت بعض حبوث ودراسات هذه املدرسة 

ملتنوعة لوسائل اإلعالم اجلديدة، وعمدت حبوث ودراسات أخري إىل إعادة النظريات اليت تعاجل التأثريات ا

تناول النظريات اإلعالمية اليت تعاجل التأثريات املختلفة لوسائل اإلعالم التقليدية يف إطار مداخل نظرية جديدة 

مثل إعادة تناول تناقش التطورات البنائية اليت حلقت بالعمليات االتصالية عرب وسائل اإلعالم االجتماعية، 

  .نظرية الغرس يف إطار مدخل التفاعلية، ونظرية االستخدامات واالشباعات يف إطار منوذج احلضور االجتماعي

  اجتهت املدرسة العربية يف حبث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا اإلجتماعية والنفسية إىل

حية، واملداخل والنظريات االجتماعية والنفسية من ناحية أخري، املزج بني املداخل والنظريات اإلعالمية من نا

بينما اجتهت املدرسة األجنبية يف اغلب دراسا�ا إىل االستناد على نظرية أو منوذج واحد فقط والتعمق يف 

  . دراسته

  انفردت بعض دراسات وحبوث املدرسة األجنبية مبحاوالت تطوير بعض النماذج التطبيقية، وإجراء بعض

  . التعديالت النظرية عليها، متهيدا إلعادة اختبارها

  : مسارات تطور األطر المنهجية -ب 

، وظفت غالبية الدراسات والبحوث عينة التحليل منهج املسح بشقيه الوصفي والتحليلي فيما يخص المدرسة العربية

واعتمد بعضها على املنهج الوصفي . وغريها) ٢٠١٧سكر، (و) ٢٠١٦شعبان، (و) ٢٠١٤طبيب، (مثل دراسات 

. املنهج التجرييبواعتمد عدد قليل منها على ) ٢٠١٥املزغوين، (و) ٢٠١٧حممدي، (التحليلي ومنهج التحليل النقدي 

سامل، (ويف هذا االطار استخدمت غالبية الدراسات والبحوث العربية عينة التحليل أداة االستبيان فقط مثل دراسات 

) ٢٠١٧سليم، & البنا (واستخدم بعضها أدايت االستبيان وحتليل املضمون مثل دراسات ) ٢٠١٧الدوي، (و) ٢٠١٧

واملقابالت املفتوحة واالستبيان اإللكرتوين التحليل الكيفي : أدواتواستخدم عدد قليل منها ) ٢٠١٤طبيب، (و

  . واملالحظة املباشرة

وبوجه عام اجتهت غالبية الدراسات والبحوث العربية اليت استخدمت أداة االستبيان إىل التطبيق على عينات 

دغبوج، (مفردة  ٣٢٠٠و) ٢٠١٦أمحد، (مفردة  ٥٠عمدية من الطالب الشباب واملراهقني تراوحت أحجامها ما بني 

آل (و) ٢٠١٦احلسني، (واجته عدد قليل من هذه الدراسات إىل التطبيق على عينات متعددة املراحل  ) ٢٠١٧

وكذلك اجتهت البحوث والدراسات العربية القليلة اليت ) ٢٠١٨رمضان، (وعينات حصصيه ) ٢٠١٤سعود، 

 ١٥توحة إىل التطبيق على عينات عمدية تراوحت أحجامها ما بني استخدمت أدايت املالحظة املباشرة واملقابالت املف

وجتدر اإلشارة إىل اعتماد البحوث والدراسات العربية عينة التحليل على العديد من املقاييس النفسية . مفردة ٥٠و

  . واالجتماعية احملكمة واليت سبق تطويرها وجتريبها من جانب العديد من الباحثني يف املدرسة األجنبية

يالحظ توظيف غالبية البحوث والدراسات عينة التحليل ملنهج املسح بشقيه وفيما يخص المدرسة األجنبية، 

... وغريها ) ٢٠١٦، .Brusilovskiy et al(و ) ٢٠١٨، .Turel et al: (الوصفي والتحليلي مثل دراسات 

، Lášticová: (هج التجرييب، مثل دراساتكما يالحظ اجتاه العديد من الدراسات والبحوث األجنبية إىل توظيف املن

واجتاه البعض األخر إىل توظيف منهج التحليل النقدي مثل  )٢٠١٥، Cohen  &Blaszczynski(و) ٢٠١٤

ويالحظ أيضاً اجتاه عدد قليل من هذه ) ٢٠١٧، .Nolan et al(و )٢٠١٧، Erfani  &Abedin(دراسات 

ويف هذا االطار استخدمت غالبية الدراسات والبحوث ). ٢٠١٤، .Lee et al(الدراسات إىل استخدام املنهج املقارن  



 

)٧٥( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

األجنبية عينة التحليل أداة االستبيان فقط، واستخدم بعضها اآلخر أداة املقابالت املتعمقة وجمموعات النقاش املركزة ، واجته 

أو ) ٢٠١٧، Ostertag  &Ortiz(كزة القليل من هذه الدراسات إىل املزج بني استخدام أدايت االستبيان واملقابالت املر 

  )  ٢٠١٧، .Nolan et al(إىل استخدام أسلوب التحليل من املستوي الثاين مثل دراسة 

وبوجه عام اجتهت غالبية الدراسات والبحوث األجنبية اليت استخدمت أداة االستبيان إىل التطبيق على عينات   

) Ostertag  &Ortiz, 2017) (٢٠١٤، Fread(عمدية من قطاعات وفئات متنوعة مثل الشباب 

واألزواج )  ٢٠١٦، .Erfani et al(واملرضي) ٢٠١٨، .Nolan et al) (٢٠١٨، .Turel et al(واملراهقني 

)Norton et al. ،مفردة، واجتهت غالبية  ١٤٠٦٨و ٦٣وتراوحت أحجام هذه العينات ما بني ) ٢٠١٨

ملقابالت املتعمقة وجمموعات النقاش املركزة إىل التطبيق على فئات الدراسات والبحوث األجنبية اليت استخدمت أداة ا

واألمهات املراهقات ) ٢٠١٦، .Brusilovskiy et al(املرضي العقليني : وقطاعات نوعية من اجلمهور مثل

Nolan et al. ،واجتهت البحوث والدراسات . مفردة ٢٧و ٧وتراوحت أحجام هذه العينات ما بني  ))٢٠١٧

اليت وظفت املنهج التجرييب إىل استخدام أسلوب ا�موعات التجريبية والضابطة، وتراوحت أحجام ا�موعة من األجنبية 

  .مبحوث ١١٠إىل  ١٤

ويالحظ تطوير بعض الدراسات والبحوث األجنبية عينة التحليل �موعة من املقاييس النفسية واالجتماعية مثل دراسة 

)Jun-Xiao et al. ،التقييم اإلجيايب، والثقة املتبادلة ، والرضا عن احلياة، ودراسة : واليت طورت مقاييس) ٢٠١٨

)Ferguson et al. ،وطورت مقياس تقدير صورة اجلسد، ومقياس االكتئاب) ٢٠١٤.  

  : يتبني ما يلي، وبمقارنة المدرستين العربية واألجنبية

  اتفقت العديد من الدراسات العربية واألجنبية يف توظيف منهج املسح بشقيه الوصفي والتحليلي يف حبث

  .ودراسة التأثريات االجتماعية والنفسية ملواقع الشبكات االجتماعية

 هج التجرييب، ومنهج التحليل النقدي، واملنهج املقارن اجتهت البحوث والدراسات األجنبية إىل توظيف املن

بشكل متزايد يف حبث التأثريات االجتماعية والنفسية ملواقع الشبكات االجتماعية، وإن ظهر هذا االجتاه ضعيفًا 

  .للغاية يف القليل من البحوث والدراسات العربية

  االجتماعية والنفسية ملواقع الشبكات االجتماعية على اعتمدت العديد من الدراسات العربية يف حبث التأثريات

: أدوات كمية مثل االستبيان وحتليل املضمون، واجته عدد قليل من هذه الدراسات إىل استخدام أدوات كيفية مثل

املقابالت املفتوحة، واملالحظة، وظهر هذا االجتاه واضحًا يف العديد من البحوث والدراسات األجنبية اليت وظفت 

ددا من األدوات الكيفية يف دراسة التأثريات االجتماعية والنفسية ملواقع الشبكات االجتماعية مثل املقابالت ع

  .املتعمقة، وجمموعات النقاش املركزة، وأسلوب التحليل من املستوي الثاين 

 أثريات االجتماعية اجتهت املدرسة األجنبية إىل املزج بني استخدام األدوات الكمية والكيفية معًا يف حبث الت

والنفسية ملواقع الشبكات االجتماعية، مثل املزج بني أدايت االستبيان واملقابالت املتعمقة؛ وإن كان هذا االجتاه 

  .ال زال ضعيفا؛ فلم يظهر إال يف عدد قليل من الدراسات األجنبية

 ماعية والنفسية ملواقع الشبكات اتفقت غالبية البحوث والدراسات العربية واألجنبية يف حبث التأثريات االجت

االجتماعية يف التطبيق امليداين على عينات عمدية، وإن اجتهت الدراسات األجنبية إىل سحب عينات ذات 

  . أحجام كبرية مقارنة بتلك اليت تعمد الدراسات العربية إىل سحبها لدراسة تلك التأثريات



 

)٧٦( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 ية والنفسية ملواقع الشبكات االجتماعية إىل تطوير بعض اجتهت املدرسة األجنبية يف حبث التأثريات االجتماع

املقاييس النفسية واالجتماعية لدراسة هذا التأثريات، على عكس املدرسة العربية واليت اعتمدت على  املقاييس 

  .  النفسية واالجتماعية احملكمة، واليت سبق جتريبها

 اإلسهامات املعرفية والتطبيقية :  

ستعراض اإلسهامات املعرفية والتطبيقية للدراسات والبحوث العربية واألجنبية عينة التحليل كما ويتم يف هذا اإلطار ا

  : يلي

  : اإلسهامات المعرفية –أ 

حددت الدراسات والبحوث اليت تناولت تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على ، فيما يخص المدرسة العربية

التأثريات السلبية واإلجيابية الستخدام هذه املواقع على تلك العالقات، وتبلورت التأثرات العالقات االجتماعية عددًا من 

) ٢٠١٧سامل، ) (٢٠١٤حسن، ) (٢٠١٧الدوي، (السلبية يف إضعاف العالقات االجتماعية باألصدقاء وبأفراد األسرة 

شعبان، ) (٢٠١٤طبيب، (ي جتماعالعن المحيط اوالعزلة الكاملة ) ٢٠١٨خدة، & حممدي (وعدم تقبل األخر 

أما التأثريات اإلجيابية فقد تبلورت يف تشكيل عالقات ) ٢٠١٧رمضان، (واخنفاض معدالت االستقرار االجتماعي ) ٢٠١٦

وأشارت نتائج الدراسات . اجتماعية قوية، وتدعيم مستوى الصداقة الواقعية وحتقيق املشاركة التفاعلية اليت تدعم حرية احلوار

 تناولت تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على رأس املال االجتماعي إىل فاعلية استخدام هذه املواقع يف العربية اليت

مؤيد، (والتنبؤ بقوته ) ٢٠١٤إبراهيم، (ويف زيادة معدالت تراكمه ) ٢٠١٣الشامي، عالء، (تشكيل راس املال االجتماعي 

٢٠١٦(  

بية اليت تناولت تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على السلوك كما أشارت نتائج غالبية الدراسات العر 

االجتماعي إىل خطورة هذا االستخدام على ذلك السلوك؛ إذ أنه ميثل عامًال حمفزاً النتشار ظاهرة العنف داخل ا�تمع 

ولتعزيز السلوكيات املنحرفة  )٢٠١٧لغيب، (ولالجتاه حنو اجلرمية والسلوكيات العدوانية غري القانونية  )٢٠١٤اجلالد ، (

وأشارت دراسة واحدة فقط إىل وجود  )٢٠١٦احلسني، (ولالستهالك غري املربر  )٢٠١٧دغبوج، (لدي الطالب 

تأثريات إجيابية الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية على السلوك االجتماعي، تتمثل إزالة مفاهيم العنصرية والتعصب 

  )٢٠١٦بن عيسي، (

ام اتفقت الغالبية العظمي من الدراسات والبحوث العربية اليت تناولت تأثري استخدام مواقع الشبكات وبوجه ع

االجتماعية على اهلوية االجتماعية يف رصد العديد من التأثريات السلبية هلذا االستخدام على تلك اهلوية، وتبلوت هذه 

حمها، وتشويهها، وتغيري بنيتها، و�ديد وهدم منظومة القيم اليت جتريد اهلوية االجتماعية من الكثري من مال: التأثريات يف

تشكلها، والتأثري على البنية االجتماعية للشخصية الشابة اليت تتألف منها، وأشارت دراسة واحدة فقط إىل وجود تأثريات 

صوصية الثقافية اليت تدعم مالمح إجيابية الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية على اهلوية االجتماعية، تتمثل يف ترسيخ اخل

  ) .٢٠١٥الرببري، (هذه اهلوية 

ويف سياق أخر أكدت الدراسات العربية اليت تناولت تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الصحة 

النفسية على أن هذا االستخدام وان كان مفيدا يف حتقيق نوع من االستقرار النفسي، واالبتعاد عن بعض الضغوط 

الشعور : د من االضطرابات واألمراض النفسية، مثلإال أنه غالبا ما يتسبب يف ظهور العدي) ٢٠١٤بدر، (االجتماعية 

ويالحظ أن . بالقلق والتوتر الدائم، والعصبية املفرطة، والفصام، واالكتئاب املزمن، والشعور بالوحدة واألرق النفسي

الدراسات العربية اليت تناولت تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على تقدير الذات قد ربطت بني هذا 



 

)٧٧( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

وأكدت على أن استخدام مواقع ) ٢٠١٦مصطفي، (الستخدام والثقة بالنفس كمحدد لتقدير الذات واألمن النفسي ا

حيت وان كان هذا االستخدام ال ) ٢٠١٨رمضان،  (الشبكات االجتماعية قد خيلق درجات متنوعة من تقدير الذات 

  )٢٠١٦اح، عبد الفت(يتجاوز مشاركات الصحفي املواطن يف الصحف اإللكرتونية 

أكدت الدراسات والبحوث اليت تناولت تأثري استخدام مواقع الشبكات ، وفيما يخص المدرسة األجنبية

االجتماعية على العالقات االجتماعية على فاعلية هذا االستخدام يف دعم تلك العالقات؛ إذ أشارت الدراسات 

، Antheunis( توطيد العالقات االجتماعيةاألوروبية إىل أن استخدام مواقع الشبكات االجتماعية يساهم يف

ويف احلصول على الدعم االجتماعي  )٢٠١٧، José  &Chalezquer(ويف إقامة عالقات جديدة ) ٢٠١٦

)Liu et al. ،(واحلفاظ على العالقات القائمة ) ٢٠١٩Bucholtz ،وكذلك أشارت الدراسات ) ٢٠١٨

&  Ostertag) (٢٠١٧، Gao(تفاعل واالندماج االجتماعي األسيوية إىل أن هذا استخدام يساهم يف حتقيق ال

Ortiz, 2017 ( ويسهل عملية تكوين وإصالح العالقات االجتماعية)Li et al. ،ويف نفس السياق ) ٢٠١٧

التواصل االجتماعي يف حتقيق التكيف االجتماعي،  والتوازن يف أشارت الدراسات األمريكية والكندية إىل دور مواقع 

  )٢٠١٨، Khalis  &Mikami(االجتماعية العالقات 

وأشارت غالبية الدراسات والبحوث األجنبية اليت تناولت تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على رأس 

املال االجتماعي إىل وضوح التأثري اإلجيايب الستخدام هذه املواقع على ذلك املفهوم، وحددت الدراسات األوروبية هذا 

الدراسات األمريكية واألسيوية إىل أن بينما أشارت . ي، ودعم أبعادهتعزيز مصادر تشكيل رأس املال االجتماع: التأثري يف

االجتماعي،  ودعم بنيته، وزيادة حجمه، وتعزيزه،  استخدام مواقع الشبكات االجتماعية يساهم يف بناء رأس املال

  .واحلفاظ عليه

ري استخدام مواقع الشبكات وبوجه عام اتفقت الدراسات األوروبية واألسيوية واألمريكية اليت اهتمت ببحث تأث

االجتماعية على اهلوية االجتماعية يف رصد عدة تأثريات إجيابية الستخدام هذه املواقع على تلك اهلوية، ومتثلت هذه 

وتعزيز )  ٢٠١٨، .Holden et al(وتنميتها) Yanga, 2017(التأثريات يف تشكيل اهلوية االجتماعية بسرعة كبرية 

واتفقت أيضِاً◌ الدراسات األجنبية ) Chan, 2017(ورفع معدالت اإلحساس �ا )  ٢٠١٨، Kim(مالحمها 

الشبكات االجتماعية على السلوك  الستخدام مواقعاألمريكية واألسيوية يف رصد جمموعة من التأثريات السلبية 

  .وتعزيز احنرافه وتغيريهتشويه هذا السلوك، : متثلت يف االجتماعي

ويف سياق أخر أشارت غالبية الدراسات والبحوث األمريكية واألوروبية اليت ركزت على العالقة بني استخدام مواقع 

الشبكات االجتماعية والرضا االجتماعي إىل وضوح دور هذه املواقع يف حتقيق الشعور بالرضا عن احلياة االجتماعية 

)Mahan et al. ،٢٠١٥( )Hawi  &Samaha ،ك يف تعزيز الشعور بالرضا الوظيفي  وكذل )٢٠١٧

)Hanna et al, 2017(وبالرضا عن العالقات الزوجية)Norton et al. ،٢٠١٨(  .  

وأشارت أيضًا الدراسات والبحوث األجنبية اليت تناولت تأثريات استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على 

 اإلجيابية والسلبية، إذ أكدت الدراسات االسرتالية على دور احلالة املزاجية ملستخدميها إىل تنوع هذه التأثريات ما بني

، .Erfani et al( )٢٠١٧، Erfani  &Abedin(مواقع الشبكات االجتماعية يف حتقيق الراحة النفسية 

يف حني نفت بعض الدراسات األمريكية واألسيوية هذا الدور مؤكدة على ومهية ما حتققه تلك املواقع من ) ٢٠١٦

الدراسات إىل رصد عدة تأثريات سلبية الستخدام مواقع بل وتطرقت هذه  ) ٢٠١٧، .Junga et al(نفسيةراحة 

ويالحظ تأكيد غالبية الدراسات  .الشبكات االجتماعية على احلالة املزاجية، مثل الشعور باإلرهاق وبعدم االستقرار



 

)٧٨( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أثريات السلبية الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية على والبحوث األمريكية واألسيوية واألوروبية والكندية على شدة الت

  .الصحة النفسية ملستخدميها

وفيما يتعلق بتأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على تقدير وتطوير الذات يالحظ تأكيد عدد كبري 

ابة باضطرابات نفسية من الدراسات األجنبية على أثر هذا االستخدام يف اخنفاض معدالت تقدير الذات، ويف اإلص

تأثريات سلبية ملواقع التواصل االجتماعي على حادة، ويف املقابل نفي عدد قليل من الدراسات األمريكية واألوروبية وجود 

  .تقدير الذات

  :، يتبني ما يليوبمقارنة المدرستين العربية واألجنبية

  تباينت الدراسات العربية واألجنبية يف رصد تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على العالقات

االجتماعية ، إذ أكدت الدراسات األجنبية على إجيابية هذه التأثريات، بينما اجته عدد كبري من الدراسات العربية 

ة واخلصائص الدميغرافية واالجتماعية للمبحوثني يف  إىل تأكيد سلبيتها، وقد يرجع ذلك إىل اختالف البيئات البحثي

  . كال املدرستني العربية واألجنبية

  أكدت كال املدرستني العربية واألجنبية على فاعلية دور مواقع الشبكات االجتماعية يف تشكيل وحتقيق وتعزيز

  .رأس املال االجتماعي، واحلفاظ عليه، وزيادة معدالت تراكمه، والتنبؤ بقوته

 ت الدراسات والبحوث العربية واألجنبية عدة تأثريات سلبية الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية على حد

السلوك االجتماعي، وأشارت غالبية هذه التأثريات إىل عدم انضبط السلوك االجتماعي واحنرافه، ومل تقدم لنا تلك 

ية وضبط استخدامها لضمان إجيابية تأثريها الدراسات معرفة كافية حول كيفية توظيف مواقع الشبكات االجتماع

على السلوك االجتماعي من ناحية، كما أ�ا حددت عدد حمدود من أمناط االحنرافات السلوكية الناجتة عن 

  .  استخدام مواقع الشبكات االجتماعية من ناحية أخري

 كات االجتماعية على اهلوية رصدت املدرسة األجنبية العديد من التأثريات اإلجيابية الستخدام مواقع الشب

االجتماعية، ويف املقابل رصدت املدرسة العربية العديد من التأثريات السلبية، وبذلك يتبني احنسار املعرفة اليت 

قدمتها كل مدرسة من املدرستني العربية واألجنبية �ذا االجتاه البحثي يف أحد جانيب التأثريات اإلجيابية أو السلبية 

  .ق إىل اجلانب اآلخرفقط دون التطر 

  اتفقت املدرستان العربية واألجنبية يف تأكيد التأثري السليب الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية على الصحة

النفسية، وحددتا يف هذا اإلطار العديد من األمراض واالضطرابات النفسية اليت قد يسببها استخدام هذه املواقع، ومل 

لعربية واألجنبية املعرفة الكافية حول إمكانية تغيري مسار ذلك التأثري السليب، من خالل تقدم لنا أي من املدرستني ا

  .توظيف مواقع الشبكات االجتماعية يف عالج األمراض واالضطرابات النفسية

  قدمت املدرسة األجنبية رؤي متباينة عن تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على تقدير الذات، إذ أكدت

دراسات هذه املدرسة على سلبية ذلك التأثري، يف حني أكدت بعض الدراسات االخري على إجيابية، كما  بعض

قدمت املدرسة األجنبية رؤية حمدودة للغاية عن تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على مفهوم تطوير الذات، 

مواقع الشبكات االجتماعية على إدراك وتقدير الذات،  أما املدرسة العربية فقد أكدت على التأثري اإلجيايب الستخدام

 .ومل تقدم لنا أية معرفة عن تأثري استخدام هذه املواقع على مفهوم تطوير الذات
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  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  : اإلسهامات التطبيقية –ب 

، يالحظ تطرق العديد من البحوث والدراسات اليت تناولت التأثريات النفسية فيما يخص المدرسة العربية

ظاهرة العنف : واالجتماعية الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية إىل حبث ظواهر قائمة بالفعل يف ا�تمعات العربية مثل

اإللكرتوين، والتظاهر، والسلوك اإلحنرايف لدى الطالب اجلامعي، وكذلك إىل حبث مشكالت نفسية واجتماعية منتشرة 

رية، وضعف احلوار ا�تمعي، وعدم تقبل األخر، واحندار النسق القيمي ضعف العالقات األس: داخل هذه ا�تمعات مثل

  .واألخالقي، وضعف االنتماء الوطين

قدمت الدراسات والبحوث العربية عينة التحليل تفسريات عملية لبعض أسباب ضعف العالقات االجتماعية  

وذلك يف ضوء تناوهلا للتأثريات النفسية واالجتماعية وتشويه اهلوية االجتماعية، واإلصابة باألمراض واالضطرابات النفسية، 

ومل تقدم هذه الدراسات والبحوث عينة التحليل أية مقاييس . الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية من منظور ميداين

س أجنبية تطبيقية لرصد التأثريات النفسية واالجتماعية الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية ، وإمنا استندت إىل مقايي

تقدم أية رؤي مستقبلية حول التأثريات النفسية واالجتماعية الستخدام مواقع الشبكات سبق جتريبها، وكذلك مل 

  .االجتماعية

، يالحظ أيضا تطرق العديد من دراسا�ا عينة التحليل إىل حبث عدة ظواهر وفيما يخص المدرسة األجنبية

السلوك اجلنسي للطالب اجلامعيني، والسلوكيات املرتبطة : عات الغربية مثلاجتماعية ونفسية قائمة بالفعل داخل ا�تم

  .. باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، واضطرابات العادات الغذائية، وغريها

  ارتباط البحوث والدراسات األجنبية عينة التحليل باألحداث والتطورات االجتماعية كما يالحظ 

هوية مواطين وإعادة بناء ) Chan, 2017(حركة هونغ كونغ املؤيدة للدميقراطية : ربية مثلاليت تشهدها ا�تمعات الغ

، Guta  &Karolak( واحلوار الثقايف واحلضاري يف ا�تمعات الغربية)  ٢٠١٧، Bebić(االحتاد األورويب

ويضاف إىل ما سبق تطوير بعض الدراسات والبحوث األجنبية اليت اهتمت ببحث التأثريات االجتماعية  )٢٠١٥

رصد والنفسية ملواقع الشبكات االجتماعية للعديد من املقاييس التطبيقية النفسية واالجتماعية اليت ميكن استخدامها يف 

  .الظواهر االجتماعية والنفسية املختلفة

وبشكل حمدود القليل من  الرؤي قدمت الدراسات والبحوث األجنبية عينة التحليل  أن وجتدر اإلشارة إىل

املستقبلية اليت تتنبأ باملشكالت النفسية واالجتماعية اليت قد تتعرض هلا ا�تمعات الغربية نتيجة استخدام مواقع الشبكات 

 Williams)   (٢٠١٤، Perloff) (٢٠١٤، Prieler(االجتماعية، مثل الرفض االجتماعي لصورة جسد املرأة 

et al. ،(وانتشار التطلعات االجتماعية )٢٠١٤Raquel et al. ،٢٠١٧) (Lo, 2018  (  

  :، يتبني ما يليوبمقارنة المدرستين العربية واألجنبية

 حد  وضوح االهتمام برصد الظواهر االجتماعية والنفسية القائمة بالفعل داخل ا�تمعات العربية والغربية على

  .سواء

  اقتصرتا املدرستني العربية واألجنبية على تقدمي التفسريات العملية لبعض أسباب املشكالت االجتماعية والنفسية

  .املقرتنة باستخدام مواقع الشبكات االجتماعية، دون التطرق إىل حماولة تقدمي احللول العملية هلا

 الجتماعية لرصد تلك الظواهر املقرتنة باستخدام مواقع الشبكات طورت املدرسة األجنبية عدداً من املقاييس النفسية وا

  .االجتماعية، وهي املقاييس اليت استندت إليها املدرسة العربية بعد جتريبها والتأكد من صدقها
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  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

   ضعف االهتمام يف كال املدرستني العربية واألجنبية بتقدمي الرؤي املستقبلية اليت تتنبأ باملشكالت النفسية

  .ماعية اليت قد تتعرض هلا ا�تمعات اإلنسانية نتيجة استخدام مواقع الشبكات االجتماعيةواالجت

  وأخريا ضعف اهتمام كال املدرستني العربية واألجنبية ببناء النماذج التطبيقية اليت تفسر الظواهر االجتماعية

  . والنفسية املرتبطة باستخدام مواقع الشبكات االجتماعية

  البحثخامتة ومقرتحات 

يف ضوء العرض التحليلي السابق ميكن اخلروج بعدة حمددات لبناء رؤية مستقبلية وأجندة حبثية مقرتحة للدراسات 

  :العربية يف جمال استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية كما يلي

  :وتأثريا�ا االجتماعية يف جمال استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية : أوال 

ميكن حصر الرؤي املستقبلية واألجندة البحثية يف جمال استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا 

  :االجتماعية يف النقاط اآلتية 

  ، اهتمت املدرسة األجنبية ببحث أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية علي متغري الرضا االجتماعي

هتمام واضحا يف عدد من الدراسات األمريكية واألوروبية اليت ركزت علي حبث أثر استخدام وجاء هذا اال

مواقع التواصل االجتماعي علي الرضا عن احلياة العامة ، والعالقات الرومانسية والزوجية، وذلك بافرتاض أن 

للشعوب والدول، وجاء الرضا االجتماعي ميثل أحد أهم العوامل املؤثرة علي معدالت االستقرار الداخلي 

االجتاه حنو حبث التأثريات املختلفة  لذا يقترح العرض التحليلياالهتمام العريب �ذا االجتاه حمدودا للغاية، 

الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية علي الرضا االجتماعي داخل ا�تمعات العربية ، وذلك لرصد هذه 

لطرق لتوظيف تلك املواقع لتصبح أداة فعالة يف رفع معدالت التأثريات، والوقوف علي أفضل األساليب وا

  .الرضا االجتماعي مبختلف أبعاده وعناصره 

  اهتمت املدرسة العربية يف حبث أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية علي اهلوية االجتماعية بدراسة

املنظومة القيمية، والنسق : ملتمثلة يف األثار السلبية الستخدام هذه املواقع علي عناصر بناء تلك اهلوية ، وا

لذا ، "صراع احلضارات"األخالقي، واخلصوصيات الثقافية، والسمات الشخصية؛ متبنيه يف ذلك منظور 

االجتاه حنو دراسة التأثريات اإلجيابية الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية علي  يقترح العرض التحليلي

لتتناول من خالله دور " حوار احلضرات"ارات حبثية جديدة تتبين منظور اهلوية االجتماعية من خالل فتح مس

  .هذه املواقع يف تشكيل اهلوية االجتماعية، وتفعيلها، وتنميتها، وإعادة بنائها

  تفوقت املدرستان األوروبية واألسيوية يف حبث تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية علي العالقات

ال أمام حبث العديد من املفاهيم ذات الصلة �ذه العالقات ، مثل التكامل االجتماعية، وفتحت ا�

االجتماعي، والتكيف االجتماعي، والرتابط االجتماعي، والدعم االجتماعي، مشرية يف ذلك إيل أمهية هذه 

حنو  يف هذا اإلطار االجتاه ، لذا يقترح العرض التحليلياملفاهيم يف تشكيل وبناء العالقات االجتماعية

توسيع نطاق االهتمام يف البحوث والدراسات العربية ليتجاوز حدود تناول العالقات بني أفراد األسرة، 

وعالقات الصداقة ، إيل حبث دور مواقع الشبكات االجتماعية يف حتقيق التكامل والتكيف والرتابط والدعم 

  .االجتماعي داخل ا�تمعات العربية 

 جتماعي، والسلوك العدواين، واالحنرافات السلوكية، وسلوك التظاهر يف عدٍد من العنف اال: برزت دراسة ظواهر

الدراسات والبحوث العربية اليت تناولت تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية علي السلوك االجتماعي، 



 

)٨١( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

بية خالل السنوات وذلك نظرا لطبيعة الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت مرت �ا ا�تمعات العر 

ضرورة االنتباه إيل العديد من مظاهر السلوك االجتماعي االخري داخل  لذا يقترح العرض التحليلياملاضية، 

إيل حبث مدي ارتباطها باستخدام مواقع  –احلرية وااللتزام يف إطار مناسب من  –هذه ا�تمعات، واالجتاه 

لوك الديين، والسلوك املتطرف ، فضال عن دراسة تأثري الشبكات االجتماعية، مثل السلوك اجلنسي، والس

هذا االستخدام يف تغيري السلوكيات االجتماعية القائمة لدي خمتلف الفئات أو القطاعات داخل هذه 

ا�تمعات؛ مبا يضمن عدم إغفال بعض الظواهر االجتماعية الكامنة داخل ا�تمعات العربية ، ويضاف إيل 

م ببحث كيفية توظيف مواقع الشبكات االجتماعية وضبط استخدامها لضمان إجيابية ما سبق ضرورة االهتما

  .تأثريها علي السلوك االجتماعي 

  اجته عدد قليل من الدراسات الغربية األسيوية واألوروبية إيل تتبع التأثريات االجتماعية الستخدام مواقع

ات أخري إيل حبث هذه التأثريات داخل الشبكات االجتماعية عرب فرتات زمنية خمتلفة، وعمدت دراس

ضرورة فتح ا�ال أمام  وفي هذا اإلطار يقترح العرض التحليليسياقات بيئية وثقافية واجتماعية خمتلفة، 

الباحثني العرب إلجراء الدراسات التتبعية، والدراسات املقارنة اليت �تم ببحث التأثريات املرتاكمة الستخدام 

اعية داخل ا�تمعات العربية من ناحية، ومقارنة هذه التأثريات بتلك الواقعة داخل مواقع الشبكات االجتم

  .ا�تمعات الغربية من ناحية أخري 

  اتفقت كال املدرستني العربية واألجنبية علي ارتباط استخدام مواقع الشبكات االجتماعية بعملية إنتاج رأس

ا اإلطار وبشكل حمدود ببحث أثر استخدام مواقع التواصل املال االجتماعي، واهتمت املدرسة العربية يف هذ

 لذا يقترح العرض التحليلياالجتماعي علي بناء وتشكيل وحتقيق وتعزيز مظاهر رأس املال االجتماعي، 

االهتمام بإجراء مزيدًا من الدراسات العربية يف جمال تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ليس فقط 

  .ل رأس املال االجتماعي، وإمنا أيضاً علي حجمه وبنيته وآليات توظيفه واحلفاظ عليه علي بناء وتشكي

  تباينت نتائج الدراسات العربية واألجنبية يف رصد تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية علي بعـض

فبينما أكدت نتائج  متغري اهلوية االجتماعية، ومتغري العالقـات االجتماعية ؛: املتغريات االجتماعية، مثل

بعض الدراسات األجنبية علي إجيابية هذه التأثريات، اجتهت نتائج العديد من الدراسات العربية إيل تأكيد 

مزيدا من الدراسات النقدية اليت تفسر تلك التباينات الواضحة بني  لذا يقترح العرض التحليليسلبيتها، 

  .ات االجتماعية ملواقع الشبكات االجتماعية املدرستني العربية واألجنبية يف جمال التأثري 

  تناولت املدرستان العربية واألجنبية التأثريات االجتماعية الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية يف إطار

مخسة اجتاهات حبثية تعلقت بتأثري استخدام هذه املواقع علي الرضا االجتماعي ملستخدميها، ورأس ماهلم 

وفي هذا االطار يقترح االجتماعية، وسلوكهم االجتماعي، وهويتهم االجتماعية، االجتماعي، وعالقا�م 

االستمرار يف إجراء الدراسات والبحوث اليت تطرق مزيدا من ا�االت البحثية ذات الصلة  العرض التحليلي

هذه التأثريات، بالتأثريات االجتماعية الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية مبا يساهم يف تعزيز املعرفة حول 

العادات (مثال ذلك حبث تأثري استخدام تلك املواقع علي االجتاهات االجتماعية، وعلي الثقافة االجتماعية 

وعلي العالقات الزوجية وعالقات العمل، وعلي خمتلف أشكال التفاعل االجتماعي ) والتقاليد واألعراف

بيئة العمل، وبيئة األسرة، وبيئة ( جتماعية املختلفة وعلي البيئات اال) التعاون، التسامح، التنافس، وغريها(

  ...) وغريها األندية االجتماعية،



 

)٨٢( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :يف جمال استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا النفسية : ثانيا

سية ميكن حصر الرؤي املستقبلية واألجندة البحثية يف جمال استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا النف

  :يف النقاط اآلتية  

   اهتمت حبوث ودراسات تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية علي الصحة النفسية ملستخدميها يف

كال املدرستني العربية واألجنبية علي حد سواء برصد العالقة بني استخدام هذه املواقع وظهور عدة أمراض 

واالكتئاب، واالغرتاب، وعدم االستقرار النفسي، األرق، والقلق، والوحدة، : واضطرابات نفسية مثل

واقتصرت غالبية تلك الدراسات يف هذا اإلطار علي رصد التأثريات السلبية الستخدام مواقع الشبكات 

االجتاه حنو إجراء مزيدا من  لذا يقترح العرض التحليلياالجتماعية علي الصحة النفسية ملستخدميها؛ 

البحوث والدراسات اليت ترصد التأثريات اإلجيابية ملواقع الشبكات االجتماعية علي الصحة النفسية 

ملستخدميها، أو اليت تقدم سبل وآليات حتويل املسار السليب لتأثريات هذه املواقع من خالل حبث ودراسة  

  .النفسية املختلفة  كيفية توظيفها يف عالج األمراض واالضطرابات

  ركزت املدرستان األمريكية واألسيوية علي حبث العالقة االرتباطية بني استخدام مواقع الشبكات االجتماعية

وظهور خماوف صورة اجلسد واضطرابات اخلوف من الرفض االجتماعي، وقدمت يف هذا اإلطار عددًا من 

مل تتطرق املدرسة العربية إيل حبث هذه التأثريات النفسية  الرؤي العلمية اليت تفسر ذلك االرتباط، ويف املقابل

يف هذا االطار فتح ا�ال أمام حبث ودراسة  لذا يقترح العرض التحليليملواقع الشبكات االجتماعية، 

العالقة بني استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وخماوف صورة اجلسد، مبا يساهم يف تقدمي املعرفة الكافية 

  .  يف ذلك ا�الهذه املواقع ثريات النفسية الستخدام حول التأ

  تطرقت املدرسة العربية إيل دراسة تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية علي احلالة املزاجية

ملستخدميها، واقتصرت يف هذا اإلطار علي حبث العالقة بني استخدام تلك املواقع وبعض مشاعر وانفعاالت 

مزيدا من االهتمام من جانب الدراسات  العرض التحليلي لذا يقترحو بالسعادة، مستخدميها مثل الشع

العربية ببحث ارتباط استخدام مواقع الشبكات االجتماعية باملتغريات املتضمنة يف إطار مفهوم احلالة املزاجية 

تغريات اليت تطرقت مثل، متغري الراحة النفسية، واهلدوء واالستقرار النفسي، واالتزان االنفعايل، وهي امل

إيل حبث ارتباطها باستخدام مواقع التواصل  - يف إطار حمدود  – األمريكية واالسرتاليةالبحوث والدراسات 

  .   االجتماعي

  تناولت املدرسة العربية تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية علي تقدير الذات من خالل حبث

العالقة بني االستخدامات املختلفة هلذه املواقع، والثقة بالنفس أثناء التواصل عربها من ناحية، وتقدير الذات 

علي دراسة إدراك صورة االجتاه البحثي  بينما ركزت املدرسة األفريقية واالسرتالية يف هذا. من ناحية أخري

وفي هذا اإلطار يقترح ، اجلسد الناتج عن استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وعالقته بتقدير الذات

توجيه مزيدًا من االهتمام ببحث املتغريات اليت تتوسط العالقة بني استخدام مواقع  العرض التحليلي

املقارنة االجتماعية، واالضطرابات : مستخدميها، مثل متغريات الشبكات االجتماعية وتقدير الذات لدي

النفسية، والتطلعات املستقبلية؛ مبا ميكن من تقدمي رؤي علمية تفصيلية تفسر التأثريات النفسية املختلفة 

  . الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية يف هذا اإلطار 



 

)٨٣( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 ري ذات الصلة بالذات والنفس البشرية، ومن هذه يرتبط مفهوم تقدير الذات بالعديد من املفاهيم االخ

املفاهيم اليت ظهر اهتمام ضعيف للغاية بدراستها يف املدرسة األسيوية، مفهوم  تطوير الذات، والذي يقوم 

علي توظيف األدوات والعالقات االجتماعية يف حتسني القدرات واإلمكانات الذاتية، وميثل هذا املفهوم أحد 

لية لتقدير الذات؛ ويف ضوء عدم توافر املعرفة الكافية حول ارتباط استخدام مواقع الشبكات أهم املراحل التا

فتح ا�ال أمام  يقترح العرض التحليلياالجتماعية بعمليات تطوير الذات بكال املدرستني العربية واألجنبية 

ت، وحمددا�ا املختلفة، حبث ودراسة تأثري استخدام مواقع الشبكات االجتماعية علي عملية تطوير الذا

  .   وعالقتها بالعمليات االخري ذات الصلة بالذات مثل إدراك وتقدير وحتقيق الذات

  برز اجتاه ضعيف للغاية يف املدرسة العربية حنو حبث أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية علي مفهوم

دود من خالل حبث عمليات تقدمي الذات إدراك الذات، وتناولت الدراسات األجنبية هذا املفهوم يف إطار حم

عرب وسائل التواصل االجتماعي وعالقتها بتحقيق هذا اإلدراك كعملية متضمنة يف إطار مفهوم تقدير الذات، 

فتح ا�ال أمام إجراء املزيد من الدراسات العربية اليت تتناول أثر  وفي هذا اإلطار يقترح العرض التحليلي

االجتماعية علي مفهوم إدراك الذات لدي مستخدميها، وكذلك ربط عمليات استخدام مواقع الشبكات 

  .  تقدمي الذات عرب هذه املواقع بتقدير الذات

  طورت املدرسة األجنبية عدة مقاييس نفسية واجتماعية لرصد تلك الظواهر املقرتنة باستخدام مواقع التواصل

العربية بعد حتكيمها وجتريبها يف حبث ودراسة التأثريات  االجتماعي، وهي املقاييس اليت استندت إليها املدرسة

ضرورة اجتاه البحوث  ولذا يقترح العرض التحليليالنفسية املختلفة الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية، 

والدراسات العربية إيل تطوير املقاييس النفسية الالزمة لرصد وقياس التأثريات املختلفة الستخدام مواقع 

االجتماعية، وذلك من خالل فتح ا�ال أمام تشكيل الفرق وإعداد املشروعات البحثية اليت يتم  الشبكات

  .من صدقها واختبار هذه املقاييس، والتأكد  من خالهلا بناء

  تناولت املدرستان العربية واألجنبية التأثريات النفسية الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية يف إطار ثالثة

ية فقط تعلقت بتأثري استخدام هذه املواقع علي احلالة املزاجية ملستخدميها، وصحتهم النفسية، اجتاهات حبث

االستمرار يف إجراء الدراسات والبحوث اليت  وفي هذا االطار يقترح العرض التحليليوتقديرهم لذا�م، 

الشبكات االجتماعية مبا  تطرق مزيدا من ا�االت البحثية ذات الصلة بالتأثريات النفسية الستخدام مواقع

يساهم يف تعزيز املعرفة حول هذه التأثريات، مثال ذلك حبث تأثري استخدام تلك املواقع علي رأس املال 

النفسي، والذكاء الوجداين، والشعور بتحقيق الذات، فضال عن حبث العالقة بني التواصل عرب مواقع 

  . الشبكات االجتماعية وإدمان استخدمها

  :رحات عامةمقت: ثالثا

 االهتمام برصد الظواهر االجتماعية والنفسية القائمة بالفعل داخل ا�تمعات العربية.  

  توظيف النظريات اليت تعاجل التأثريات املتنوعة لوسائل اإلعالم اجلديدة والتعمق يف دراستها، وإعادة تناول

التقليدية يف إطار مداخل نظرية جديدة  النظريات اإلعالمية اليت تعاجل التأثريات املختلفة لوسائل اإلعالم

  .تناقش التطورات البنائية اليت حلقت بالعمليات االتصالية عرب وسائل اإلعالم االجتماعية 

  االجتاه إيل املزج بني املداخل والنظريات اإلعالمية، واملداخل والنظريات االجتماعية والنفسية .  



 

)٨٤( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 تحليل النقدي، واملنهج املقارن بشكل متزايد يف حبث التأثريات االهتمام بتوظيف املنهج التجرييب، ومنهج ال

  .االجتماعية والنفسية ملواقع الشبكات االجتماعية 

  تبين اجتاه املزج بني استخدام األدوات الكمية والكيفية يف دراسة التأثريات االجتماعية والنفسية ملواقع

املقابالت املتعمقة أو حتليل املضمون  وجمموعات الشبكات االجتماعية مثل املزج بني أدايت االستبيان و 

  .النقاش املركزة، أو االستبيان واملالحظة

  تبين االجتاه حنو التطبيق علي عينات ذات أحجام كبرية يف حبث التأثريات االجتماعية والنفسية ملواقع

  . الشبكات االجتماعية 

 جتماعية والنفسية املقرتنة باستخدام مواقع االهتمام بتقدمي التفسريات العملية ألسباب املشكالت اال

  .الشبكات االجتماعية، والتطرق إيل حماولة تقدمي احللول العملية هلذه املشكالت

  االهتمام بتقدمي الرؤي املستقبلية اليت تتنبأ باملشكالت النفسية واالجتماعية اليت قد تتعرض هلا ا�تمعات

  .جتماعيةالعربية نتيجة استخدام مواقع الشبكات اال

   االجتاه إيل بناء النماذج التطبيقية اليت تفسر الظواهر االجتماعية والنفسية املرتبطة باستخدام مواقع الشبكات

  .  االجتماعية يف ا�تمعات العربية

    



 

)٨٥( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  قـــــائمة المراجع

  : المراجع العربية: أوال

 شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها برأس المال االجتماعياالتصال التفاعلي من خالل ). ٢٠١٤. (إبراهيم ، يامسني حممد 

  )رسالة ماجستري غري منشوره، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم(

 ٢، مركز التعليم املفتوح ، جامعة عني مشس ، مصر ، ط الصحة النفسية). ٢٠١٤. (أبو النيل، حممود السيد .  

 ية لدى طالبات اجلامعة وعالقتها باستخدام شبكات التواصل بعض املشكالت النفس). ٢٠١٦. (أبو عيشة، زاهدة مجيل

  .١٥٢-٧٥، ٤٦مركز اإلرشاد النفسي،  -االجتماعي، جملة اإلرشاد النفسي، جامعة عني مشس 

 شبكات التواصل االجتماعي وانعكاسا�ا على بعض القيم لدى طلبة التعليم الثانوي الفين ). ٢٠١٦. (أمحد ، أسامة زين العابدين

  .٤٩٣-٤٣٢، )٢٣(١٠٠، مصر، مجلة مستقبل التربية العربيةدراسة ميدانية، : عي مبحافظة أسيوطالصنا

 دراسة ميدانية يف ضوء نظرية احلتمية : تأثري مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية). ٢٠١٦. (أمني، رضا عبد الواد

  .١٣٤-٩٧، ٦جامعة القاهرة،  –، كلية اإلعالم إلعالنوا المجلة العلمية لبحوث العالقات العامةالتكنولوجية، 

 المشكالت النفس اجتماعية واالنحرافات السلوكية لدي المترددين على مركز األنترنت ). ٢٠٠١. (األسطل ، يعقوب

  ).رسالة دكتوراة غري منشورة ، غزة ، اجلامعة اإلسالمية(  بمحافظة خانيونس

 وسائل التواصل االجتماعي : املؤمتر الدويل( ر االجتماعي لوسائل التواصل االجتماعيالتأثي). ٢٠١٥. (األشرم، رضا إبراهيم

  .٢٨ -١) كلية اإلعالم واالتصال، السعودية: التطبيقات واإلشكاالت املنهجية، جامعة اإلمام حممد بن سعود

 الوجدان ومفهوم املواطنة لدى  استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعالقته بذكاء). ٢٠١٥. (الرببري ، نشوي عبد احلليم

  .٢٤٧- ١٩٩، )٤(٣٠مصر،  -جامعة المنوفية  -مجلة كلية التربية طالب اجلامعة، 

 استخدام املكفوفني ملواقع التواصل االجتماعي وعالقته مبستوي التوافق النفسي االجتماعي ). ٢٠١٦. (البنا ، حازم أنور حممد

  .١٦٧-٧٨، )٤(١٥جامعة القاهرة،  –كلية اإلعالم   ،المجلة المصرية لبحوث الرأي العاملديهم، 

 استخدام الشباب اجلامعي للصفحات الدينية ببعض مواقع ). ٢٠١٧. (سليم، حممود علي حممد& . البنا ، حازم أنور حممد

  .٦٥-٥٧، )٧٦(٢٠، مصر، مجلة دراسات الطفولةالشبكات االجتماعية وعالقته بالقيم األخالقية لديهم، 

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على القيم ). ٢٠١٧. (سليم ، حممود علي حممد& . حممد عبد القادر البكار، عاصم

  .٢١٨-١٦١، )٧( ٧٧ مجلة كلية اآلداب، جامعة البلقاء،دراسة اجتماعية ميدانية، : يف األسرة األردنية

 ٢٧٢-٢٤٩، ٨، جامعة القاهرة ،  الصحة النفسيةمجلة الفيس بوك واالجتاهات السلوكية ، ). ٢٠١٣. (، توفيقالتوجيري.  

 اإليسيسكو: ، الرباط ٢، ط الهوية والعولمة من منظور التنوع الثقافي).  ٢٠١٥. (التوجيري، عبد العزيز بن عثمان.  

 تأثري استخدام شبكات التواصل االجتماعي على تشكيل النسق القيمي األخالقي للشباب ) ٢٠١٤.  (اجلمال ، رباب رأفت حممد

  .١٦٨ - ٨٩، ١١السعودية،  -اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال  - المجلة العربية لإلعالم واالتصالالسعودي، 

 انعكاسات استخدام شبكات التواصل االجتماعي على انتشار ظاهرة العنف لدى طالبات ). ٢٠١٤. (اجلالد، هالة امحد إبراهيم

  .٩٧٨ -٩١٣، )٤(٢٠مصر ،  -مجلة دراسات تربوية واجتماعية دراسة ميدانية على طالب جامعة الزقازيق ، : اجلامعات 

 ل التواصل االجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور الرتبية اإلسالمية،أثر وسائ). ٢٠١٦. (احلسني ، اسعد ناصر سعيد 

  .٣٥٨ -٣٢٤، )٣(١٦٩، مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية

 الشخصية املزاجية وعالقتها ببعض املتغريات لدي طلبة اجلامعة ، ). ٢٠١٢. (الكعيب ، كاظم حمسن& .الساعدي ، فاضل شاكر

  . ٤٠٨ -  ٣٧٩، ٢، العراق،  كلية التربية ، الجامعة المستنصريةمجلة  

 التأثريات االجتماعية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية ). ٢٠١٧. (الدوي ، موزة عيسي سلمان :

، مركز حبوث  نية واألدبيةمجلة بحوث الشرق األوسط  في العلوم اإلنسادراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة البحرين ، 

  .٣٦٠-٢٢٧، ٤١الشرق األوسط جبامعة عني مشس، 



 

)٨٦( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 درجة تأثري شبكات التواصل االجتماعي الرقمية على ). ٢٠١٦. (أبو ملحم ، حممد حسين امحد& . الزبزن، أمحد حممد عقلة

  .٣٥٧ -٣٣١، )٣(١٠، الدرن،  المجلة األردنية في العلوم االجتماعيةاملنظومة القيمية لطلبة كلية عجلون اجلامعية ، 

 دراسة استطالعية على عينة من : مواقع التواصل اإللكرتوين ورأس املال االجتماعي يف ا�تمع السعودي ). ٢٠١٣. (الشامي، عالء

  ٩١ -٩٠، ١٠،المجلة العربية لإلعالم واالتصالمستخدمي الفيس بوك يف مدينة الرياض ، 

 أثري شبكات التواصل االجتماعي على الثقافة االجتماعية للشباب السعودي دراسة ميدانية ت). ٢٠١٤. (الصويان ، نورة إبراهيم

مركز حبوث الشرق األوسط جبامعة  - مجلة بحوث الشرق األوسط  في العلوم اإلنسانية واألدبيةلعينة من الشباب اجلامعي، 

  .٦٧٦ -٦٤٥، ٤٣مصر،  -عني مشس 

 تواصل االجتماعي وأثرها على القيم لدى طالب اجلامعة تويرت منوذجا، دراسة تطبيقية شبكات ال). ٢٠١٤. (الطيار، فهد بن علي

  .٢٢٦ -١٩٣، )١٣(١٦، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب الرياضعلى طالب جامعة امللك سعود، 

 ملراهقني على بعض مواقع االنتماء للوطن لدى ا). ٢٠١٤. (علي ، رحاب طلعت حممد& . الطنباري ، فاتن عبد الرمحن حسن

  .٣٤ -٢٩، )١٧(٦٣مصر،  -مجلة دراسات الطفولة ، ) اليوتيوب& الفيس بوك (التواصل االجتماعي 

 وسائل التواصل االجتماعي عرب شبكة اإلنرتنت و عالقتها مبفهوم الذات لدى طالبات ).  ٢٠١٤. (العشري ، والء عبد املنعم

  .٥٦ -٢٩، )١(٣مصر،  -ة مجلة دراسات عربيجامعة امللك سعود ،  

 مجلة كلية الفنون واإلعالمالعامل االفرتاضي وأثره على تشكل اهلوية اإلجتماعية للمراهقني ، ). ٢٠١٥. (املرغوين ، حنان - 

  .١٧١ -١٥١، ١ليبيا ،  -جامعة مصراته 

 المجلة دراسة وصفية، : العربية تقييم اثر صحافة املواطن على املنظومة االجتماعية). ٢٠١٧. (الناصري ، شعبان حسن محادة

  .٢٦ -١، ١٨، كلية اإلعالم، جامعة األهرام الكندية، العربية لبحوث اإلعالم واالتصال

 عالقة شبكات التواصل اإللكرتوين باالغرتاب االجتماعي للمراهقني يف ا�تمع ). ٢٠١٤. (آل سعود ، نايف ثنيان حممد

  .٨٨ - ١١، ١١السعودية،  -اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال  -ال المجلة العربية لإلعالم واالتصالسعودي،  

 اآلثار الثقافية واالجتماعية والنفسية الستخدام الشباب اخلليجي لشبكات التواصل االجتماعي،  ). ٢٠١٤. (بدر ، أمل حممد نبيل

  .٤١-١٠، ٢٨اجلزائر،  - مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع - مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية

 دراسة : وسائل استثمار شبكات التواصل االجتماعي يف نشر مفاهيم الوسطية واالعتدال). ٢٠١٦. (بين عيسي ، عبد الرؤف

  .٢٣٩٧ -٢٣٨٧، )٣(٤٣اجلامعة األردنية،  - مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعيةحتليلية، 

 دراسة تطبيقية على اجلمهور : لشبكات االجتماعية على العالقات بني األفرادأثر مواقع ا). ٢٠١٧. (جاويش، خالد شاكر

  .١٣٤-١٠٣، ٥٨جامعة القاهرة،  –كلية اإلعالم   المجلة المصرية لبحوث اإلعالم،املصري، 

 ة ، األثار االجتماعية الستخدام وسائل اإلعالم االجتماعي على بعض جوانب الشخصية الشاب). ٢٠١٥. (جودة ، عبد الوهاب

  .١٢٢- ٧٧، )٣٣(١٢٦، اإلمارات ،  مجلة شئون اجتماعية

 مجلة جيل اآلثار النفسية واالجتماعية والصحية لشبكات التواصل االجتماعي على مستخدميها،  ). ٢٠١٥. (جويل ، خمتار

  .٢٢٤-٢١٧، ١١اجلزائر،  -مركز جيل البحث العلمي  - العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 جامعة  –مجلة دراسات وأبحاث من التواصل إىل خطر العزلة االجتماعية،  : الشيكات االجتماعية). ٢٠١٥. (حدادي ، وليدة

  .٢٨٦-٢٦٧، ٢١اجلزائر،  -اجللفة 

 اآلثار االجتماعية والمجتمعية لتعامل الشباب الجامعي مع مواقع التواصل اإللكتروني). ٢٠١٤. (حسن، سحر جابر  :

معهد : رسالة دكتوراة غري منشورة ، جامعة عني مشس( بين الذكور واإلناث في الوجه القبلي والبحري والقاهرة دراسة مقارنة

  )البحوث والدراسات الرتبوية، قسم العلوم البيئية واإلنسانية

 ة الدراسات العليا استخدام الفيس بوك ودوره يف تكوين عالقات الصداقة لدي عينة من طلب). ٢٠١٧. (خالد ، إبراهيم قايد حممد

  .٦٨-٥١، )٤٢(٢٠، مركز جيل للبحث العلمي ، اجلزائر،  مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعيةواجلامعية ، 

 مجلة العلوم استخدام مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بالسلوك االحنرايف لدى الطالب اجلامعي ). ٢٠١٧. (دغبوج ، وليد ،

  .٨٥-٧٤، )٥(١فلسطني،  -المركز القومي للبحوث  -اإلنسانية واالجتماعية 



 

)٨٧( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 دراسة لعينة من : تأثري استخدام مواقع التواصل االجتماعي على قيم الشباب اجلامعي اجلزائري ). ٢٠١٥. (دكاين ، لطفي

- ١٨٣، ١١اجلزائر،  -مركز جيل البحث العلمي  -  مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمستخدمي موقع الفيس بوك ، 

١٩٣.  

 ١ليبيا،  -جامعة مصراته  -مجلة كلية الفنون واإلعالم دور اإلعالم اجلديد يف تعزيز قيم املواطنة ، ).  ٢٠١٥. (منصور، خالد ،

١٥٠-١٢٩.  

 كما يراها طلبة اجلامعات انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري  ). ٢٠١٧. (رمضان ، عصام جابر

  .٦٢-٤٥، )٦(٢٠، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراسات التربويةالسعودية، 

 دراسة ميدانية : تقدير الذات لدى مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي وعالقته بصور�م الذهنية ). ٢٠١٨. (رمضان، حممود

مصر،  -جامعة األهرام الكندية  -كلية اإلعالم   - لبحوث اإلعالم واالتصالالمجلة العربية على عينة من اجلمهور املصري ،  

٦(١٥. (  

 دراسة ميدانية على : مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بظهور العزلة االجتماعية لدى الشباب اجلامعي ). ٢٠١٧. (زندي ، ميينة

  .١٥٤-١٤٢، ١٠اجلزائر،  -احلكمة للنشر والتوزيع  مؤسسة كنوز -مجلة الحكمة للدراسات اإلجتماعية عينة من الشباب،  

 استخدامات مواقع التواصل االجتماعي وانعكاسا�ا على االجتاهات االجتماعية لطلبة اجلامعات ). ٢٠١٧. (سامل، سحر خليفة

  .٦٨-٥٤، ١٩مصر،  -جامعة األهرام الكندية  -كلية اإلعالم   - المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصالالعراقية، 

 الفيس : دور اإلعالم اجلديد يف دعم احلوار وتقبل الرأي األخر بني الشباب العريب ). ٢٠١٧. (سكر ، تامر حممد صالح الدين

  .٩٨ -٨٥، )٢٠(٧٤،  مجلة دراسات الطفولةبوك منوذجا، 

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي). ٢٠١٦. (شعبان ، افنان حممدFacebook مجلة قات االجتماعية، وتأثريها على العال

  .٢٤٨ -٢٢٢، ص ٤٩، العراق، عدد البحوث التربوية والنفسية

 بوك س الفياجلزائري، الشباب لدى اثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية ). ٢٠١٤. (طبيب، شريفه

كلية العلوم ، خيضر بسكرةحممد جامعة  ،المجتمع المعاصروقضايا الجديد اإلعالم : المؤتمر الدولى الثانيمنوذًجا ، يف 

  .ائر، اجلزاإلنسانية واالجتماعية

  الرضا عن احلياة والدعم االجتماعي املدرك والعالقة بينهما لدى عينة من مريضات سرطان ). ٢٠١٥. (طشطوش ، مي عبداهللا

  .٤٦٧- ٤٤٩، ص  ٤، عدد  ١١، جملد المجلة األردنية في العلوم التربويةالثدي ، 

   الدور الرتبوي ملواقع التواصل االجتماعي يف إحداث التغري ). ٢٠١٤(الشربيين ، غادة محزة حممد & عبد السالم ، وفاء حافظ

-١١، )١(١٥٧، مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعيةاالجتماعي من وجهة نظر طالب جامعة امللك خالد ، 

٦٧.  

 المجلة مشاركة الصحفي املواطن يف الصحف اإللكرتونية وعالقتها بتقدير الذات ،  ). ٢٠١٦(. عبد الفتاح، امحد عبد الكايف

  .٤٠٤-٣٥٧، )٢(١٥جامعة القاهرة،  –، كلية اإلعالم  المصرية لبحوث الرأي العام

 اية المستهلكالمجلة العراقية لبحوث السوق وحممحاية املستهلك يف عقود التسويق اإللكرتوين، ). ٢٠١٥. (عبود، سامل حممد ،

٧٩ -٤٩، )١(٧.  

 دراسة تطبيقية على قضايا الحريات: وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة والمجال العام). ٢٠٠٩. (عزي، عبري إبراهيم حممد 

  )جامعة القاهرة: رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإلعالم(

 وإعادة تشكيل اهلوية االجتماعية، ا�لة املغربية للعلوم ا�تمعات االفرتاضية بني دوافع االنتماء ). ٢٠١٧. (عمر ، مطرف

  .٨٠ -٦٩، ١املغرب،  -االجتماعية واإلنسانية 

  الوحدة واالكتئاب،  : دور االستخدام اإلشكايل لإلنرتنِت : النتائج السلبية الستخدام اإلنرتنت). ٢٠١٤. (عالء الدين ، جهاد

  .٣٣٥ -٣٢١، )٣(١٠، المجلة األردنية في العلوم التربوية

 رسالة ماجستري غري (  رتب الهوية االجتماعية واإليديولوجية وعالقتها باالغتراب النفسي). ٢٠٠٧. (علي ،  لينا عز الدين

  (منشورة، كلية الرتبية، جامعة دمشق



 

)٨٨( 

  

  االجتاهات احلديثة يف حبوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 رسالة ( يدانيةدراسة تحليلية وم: تأثير اإلعالم البديل على تداول المعلومات في مصر ). ٢٠١٢. (عويس ، حممد جاد املويل

  )دكتوراة غري منشورة ، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة

 فاعلية التدريب على المهارات الحياتية باستخدام تكنولوجية الوسائط المتعددة في تحسين ). ٢٠١١. (لطفي، وفاء حممد

عهد البحوث والدراسات العربية، رسالة ماجستري غري منشورة ، م( تقدير الذات لدى األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم

  )جامعة الدول العربية

 شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بالسلوك العدواين لدى طالب املرحلة الثانوية يف ). ٢٠١٧. (لغيب ، رشيد حسني علي
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