
املجلة العربية لإلدارة، مج 40، ع 1 - مارس )آذار( 2020

121

 اإلعالم الجديد وآثار تحّول املجتمعات العربية 
 من العالقات التقليدية إلى االفتـراضية: 

اقع التواصل العرب بدولة اإلمارات دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي مو

د. مصطفى حميد كاظم الطائي

 أستاذ مشارك بكلية اإلعالم 
 جامعة عجمان 

اإلمارات العربية املتحدة

امللخص 1

علــى  واثـــرت  االفتـــراضية،  البيئــة  فــي  تشــكلت  التـــي  الجديــدة،  االفتـــراضية  العالقــات  مشــكلة  بدراســة  البحــث  يهتــم 
العالقــات االجتماعيــة التقليديــة التـــي تـــرتبط بمنظومــة قيميــة راســخة، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن آثــار ســلبية أضعفــت التماســك 
األســري. وأضـــحت تهــدد كيــان األســرة املجتمــع العربــي، وجــاء االحســاس بهــذه املشــكلة مــن الظواهــر الســلبية الناتجــة عــن 
انغمــاس أعــداد كبيـــرة مــن املستخدميـــن فــي البيئــة االفتـــراضية لإلعــالم الجديــد، مــن دون إعــداد ووعــي مســبق: ممــا تســبب 
بظهور عالقات افتـــراضية بيـــن األفراد، تختلف عن العالقات االجتماعية املرتبطة بالقيم واملعاني اإلنســانية التـــي تـــرسخت 
 قــرون. ممــا تـــرتب علــى ذلــك ظهــور العديــد مــن الظواهــر الســلبية، التـــي تضـــخمت وانتشــرت بســرعة 

ُ
فــي املجتمــع العربـــي منــذ

 منهــا إلــى مشــكالت شــديدة التشــعب والتعقيــد. أضـــحت تمثــل تحديــات تواجــه التماســك األســري 
ً
كبيـــرة حتـــى تحــول قســما

علــى مســتوى األســرة واملجتمــع. ولدراســة هــذه املشــكلة ومعالجــة اآلثــار الناتجــة عنهــا تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي لتوصيــف 
املشــكلة ومســح عينــة مــن مجتمــع البحــث، وتمــت االســتعانة باملنهــج التحليلــي، لتحليــل بيانــات الدراســة امليدانيــة واســتخالص 
النتائــج التـــي تجيــب عــن تســاؤالت البحــث وتحقــق أهدافــه، وكان مــن أبـــرز النتائــج التـــي توصــل إليهــا البحــث، أن 57.3% مــن 
املبحوثيـــن يعتقــدون بــأن مواقــع التواصــل أضــرت بجميــع عالقاتهــم االجتماعيــة، مقابــل 23.6% يـــرون أنهــا أضــرت بعالقــة 
املبحــوث مــع األهــل واألقــارب، مقابــل 19% يعتقــدون أنهــا أضــرت بعالقــة املبحوثيـــن مــع األصدقــاء وزمــالء العمــل. وأشــارت 
النتائــج إلــى أن 44% يعتقــدون ان مواقــع التواصــل تســببت بتفــكك الروابــط األســرية، مقابــل 22.6%. يـــرون أنهــا أســهمت فــي 
تطويـــر حياتهــم االجتماعيــة، وكان 14.3% مــن العينــة يـــرون أنهــا يمكــن أن تســاعد فــي تقويــة الروابــط األســرية، وكان 11% مــن 

املبحوثيـــن يعتقــدون أن لهــا آثــار أخـــرى، بينمــا يعتقــد 8% أنهــا تســبب تخلــف الحيــاة االجتماعيــة.

مفقــودة  اجتماعيــة  حاجــات  إلشــباع  افتـــراضية  عالقــات  يقيمــون  املبحوثيـــن  مــن   %20 أن  البحــث  نتائــج  وأكــدت 
عنــد األســرة واالقربــاء، و12.3%. يقيمــون هــذه العالقــات إلشــباع حاجــات مفقــودة عنــد األصدقــاء، و16.6%. أقامــوا هــذه 
العالقــات إلشــباع حاجــات عاطفيــة مقابــل8.3%. إلشــباع حاجــات مفقــودة عنــد زمــالء العمــل، وكان هنــاك 42.6% يقيمــون 
هــذه العالقــات ألســباب أخـــرى. أتضـــح مــن النتائــج ان 59.3%. مــن املبحوثيـــن ال يعتقــدون بــأن العالقــات االفتـــراضية التـــي 
 عــن عالقاتهــم االجتماعيــة، بينمــا يعتقــد 32% مــن أفــراد العينــة 

ً
 مناســبا

ً
يقيمونهــا علــى مواقــع التواصــل، يمكــن أن تكــون بديــال

 لعالقاتهــم االجتماعيــة، مقابــل 8.6% يعتقــدون بدرجــة 
ً
بدرجــة متوســطة أن العالقــات االفتـــراضية يمكــن أن تكــون بديــال

 مــن التوصيــات التـــي 
ً
 مناســًبا لعالقاتهــم االجتماعيــة. وتوصــل البحــث إلــى عــددا

ً
كبيـــرة أن العالقــات االفتـــراضية كانــت بديــال

تدعــو إلــى تكثيــف الدراســات وتحويــل نتائجهــا إلــى خطــط وبـــرامج إليجــاد الحلــول املناســبة ملواجهــة اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن 
هــذه املشــكلة.
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يهتــم البحــث بدراســة مشــكلة العالقــات االفتـــراضية الجديــدة، التـــي تشــكلت فــي البيئــة االفتـــراضية، واثـــرت علــى العالقــات 
االجتماعية التقليدية التـــي تـــرتبط بمنظومة قيمية راســخة، وما نتج عن ذلك من آثار ســلبية أضعفت التماســك األســري. وأضـــحت 
تهــدد كيــان األســرة املجتمــع العربــي، وأكــدت نتائــج البحــث أن 20% مــن املبحوثيـــن يقيمــون عالقــات افتـــراضية إلشــباع حاجــات 
اجتماعيــة مفقــودة عنــد األســرة واالقربــاء، و12.3%. يقيمــون هــذه العالقــات إلشــباع حاجــات مفقــودة عنــد األصدقــاء، و%16.6. 
أقامــوا هــذه العالقــات إلشــباع حاجــات عاطفيــة مقابــل8.3%. إلشــباع حاجــات مفقــودة عنــد زمــالء العمــل، وكان هنــاك %42.6 
يقيمــون هــذه العالقــات ألســباب أخـــرى. أتضـــح مــن النتائــج ان 59.3%. مــن املبحوثيـــن ال يعتقــدون بــأن العالقــات االفتـــراضية التـــي 
 عــن عالقاتهــم االجتماعيــة، بينمــا يعتقــد 32% مــن أفــراد العينــة بدرجــة 

ً
 مناســبا

ً
يقيمونهــا علــى مواقــع التواصــل، يمكــن أن تكــون بديــال

 لعالقاتهم االجتماعية، مقابل 8.6% يعتقدون بدرجة كبيـــرة أن العالقات 
ً
متوسطة أن العالقات االفتـــراضية يمكن أن تكون بديال

 مــن التوصيــات التـــي تدعــو إلــى تكثيــف الدراســات 
ً
 مناســًبا لعالقاتهــم االجتماعيــة. وتوصــل البحــث إلــى عــددا

ً
االفتـــراضية كانــت بديــال

وتحويــل نتائجهــا إلــى خطــط وبـــرامج إليجــاد الحلــول املناســبة ملواجهــة اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن هــذه املشــكلة.
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املقدمة

لت في البيئة االفتـراضية الجديدة التـي 
ّ
يهتم البحث بدراسة التأثيـرات الحالية واملحتملة للعالقات االفتـراضية، التـي تشك

أفرزها اإلعالم الجديد في البيئة الدولية، وانتقلت إلى املجتمعات املختلفة لتشكيل بيئات متعددة ومتداخلة.  وبدأت بالتطور 
واالنتشار عبـــر مواقع التواصل االجتماعي، لتشكيل عالقات افتـــراضية جديدة، كان لها آثار اجتماعية وثقافية. وانعكاسات 
مســتقبلية علــى العالقــات االجتماعيــة الحقيقيــة، التـــي تشــكلت فــي املجتمــع العربـــي ونمــت وتطــورت عبـــر آالف السنيـــن، مكّونــة 
منظومة رصينة من القيم الروحية الحية، التـي استمدت مقوماتها من العقائد الدينية، التـي نزلت على األرض العربية، ومن 
املــوروث الثقافــي والحضــاري للحضــارات العربيــة األصيلــة، التـــي تعــود جذورهــا التاريخيــة إلــى عصــور موغلــة فــي القــدم أكــد هــذا 
املوروث الثقافي والحضاري دراسات عديدة الغربية والشرقية )Arab American Museum, 2020(. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 
الثقافات األخـرى التـي تبنت اإلسالم تأثـرت بالحضارات العربية القديمة وأخذت من موروثها القيمي وثقافتها التـي نشأت ونمت 

.)Bassiouni, 2012( في الجـزيـرة العربية

املبحث األول - اإلطار النظري للدراسة

يتنــاول اإلطــار النظــري أفــكار وآراء ووجهــات نظــر الباحثيـــن املتعلقــة بموضــوع البحــث، لكــي يتســنى للباحثيـــن مقارنــة 
مــا توصــل إليــه الباحثيـــن اآلخـريـــن مــع النتائــج التـــي توصــل إليهــا هــذا البحــث للخـــروج بنتائــج واســتنتاجات وتوصيــات تحقــق 

أهــداف البحــث وهــذا مــا ســنتناوله فــي املحــاور اآلتيــة:

 - البيئة االفتـراضية خصائصها وعناصرها ومكّوناتها
ً
أوال

تمثل البيئة االفتـراضية الفضاء اإللكتـروني الذي تشكل على شبكة اإلنتـرنت، وانغمس فيه األفراد للتعرف والتعامل 
والتعايش وإقامة العالقات االفتـراضية بعيًدا عن الواقع االجتماعي التقليدي والعالقات االجتماعية الحقيقية.

والبيئــة االفتـــراضية التـــي أنتجهــا اإلعــالم الجديــد بمختلــف مواقعــه وقنواتــه اإللكتـــرونية، شــكلت مجتمًعــا افتـــراضًيا 
عاملًيا متعدد املستويات، في كل مستوى يتم ممارسة العديد من األنشطة والفعاليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
 للخصائــص القوميــة والعقيديــة والثقافيــة 

ً
والثقافيــة والتـــرفيهية، وانقســمت املجتمعــات االفتـــراضية انقســامات بينيــة، تبعــا

واالجتماعيــة، ولــم تكــن مجتمعاتنــا العربيــة بمعــزل عــن هــذه التكوينــات االفتـــراضية الجديــدة، حيــث أشــارت دراســة لهــا صلــة 
بهــذا املوضــوع، إلــى أن املواقــع اإللكتـــرونية وصفحــات الويــب التـــي لهــا عالقــة باملجتمعــات العربيــة االفتـــراضية مــا يقــرب مــن 

)586.000( صفحــة وموقــع اليكتـــروني علــى شــبكة اإلنتـــرنت  )عبعــوب، 2019(.

خصائص البيئة االفتـراضية:

تتميـز البيئة االفتـراضية بالعديد من الخصائص وكما يأتـي:

املرونــة: تتســم البيئــة االفتـــراضية باملرونــة التـــي تمكــن املســتخدم مــن الدخــول إليهــا فــي أي وقــت يشــاء وأي مــكان 1- 
تتوفــر فيــه شــبكة اإلنتـــرنت، وتمنــح املســتخدم املقــدرة علــى التدويـــن واملحادثــة والتســجيل بجــودة عاليــة والعديــد 
مــن امليـــزات التـــي تســهل عمليــة االتصــال والتواصــل والتعامــل وإقامــة العالقــات علــى جميــع املســتويات كمــا تمكــن 
األمــي واملتعلــم مــن اســتخدامها فالذيـــن ال يجيــدون القــراءة والكتابــة بإمكانهــم إيصــال رســائلهم بواســطة الصــوت 

والصــورة واإلشــارة. الــخ

 إلى كل مكان من العالم.2- 
ً
السرعة: تمنح هذه الخاصية املستخدم املقدرة على إيصال الصوت والصورة آنيا

 علــى حــدة وباإلمــكان التعامــل مــع 3- 
ً
ــن البيئــة االفتـــراضية مســتخدميها مــن التعامــل مــع األفــراد كال

ّ
الشــمولية: تمك

املالييـــن بشــكل جماعــي، والشــمولية شــملت كل �شــيء فــي األعــداد وأنــواع الوســائل املســتخدمة والحاجــات.

واأللــوان 4-  والصــورة  الصــوت  فــي  بالدقــة  التقنيــة  وقنواتهــا  مواقعهــا  بمختلــف  االفتـــراضية  البيئــة  تميـــزت  الدقــة: 
والتوثيــق. والحفــظ  الشــخصية  والخصوصيــة  املعنييـــن  األشــخاص  إلــى  الرســائل  وتوجيــه 

االتاحــة: توفــر البيئــة االفتـــراضية ملســتخدميها اتاحــة خدمــات متنوعــة ومتعــددة بشــكل فــردي أو جماعــي وفــي أي 5- 
زمــان ومــكان تتوفــر فيــه خدمــة اإلنتـــرنت الــخ
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املجتمــع االفتـــرا�ضي: انتقــل مفهــوم املجتمــع االفتـــرا�شي مــن الواقــع االجتماعــي الحقيقــي أو مــا يســمى »التقليــدي« 
إلــى الفضــاء اإللكتـــروني، عــن طريــق الحـــراك الذهنــي والفكــري والثقافــي. إلقامــة عالقــات تقــوم علــى التقييــم واالفتـــرا�شي ملــن 

يتخفــون وراء الصــور والعناويـــن واالصــوات التـــي لــم يتــم التثبــت مــن حقيقتهــا.

سيما وان مواقع التواصل االجتماعي لها املقدرة واإلمكان على تجميع األفراد حول اهتماًمات معينة وتوفر لهم البيئة 
املشــجعة علــى التعــارف والتعامــل والتفاعــل وإقامــة العالقــات فــي مجموعــات وتجمعــات قــد تصــل إلــى املالييـــن مــن األشــخاص 
ال تـــربطهم حدود جغرافية أو قومية أو عقائدية. وقد تتبلور لكيانهم اإللكتـــروني هوية افتـــراضية جديدة تختلف في العديد 

مــن خصائصهــا مــع الهويــة الحقيقيــة علــى ارض الواقــع

تجــدر اإلشــارة أن للبيئــة االفتـــراضية تأثيـــر كبيـــر علــى الهويــة، التـــي تعــد خاصيــة اجتماعيــة وثقافيــة تميـــز كل مجتمــع عــن 
املجتمعات األخـرى، وينطوي مفهوم الهوية في الواقع الحقيقي املعاش على االيمان باالنتماء الديني والقومي والثقافي والتاريخـي 
 إلى تقديسها، 

ً
والحضاري. وهناك العديد من األسباب التـي تحفز األفراد واملجتمعات على االنتماء إلى الهوية واالعتـزاز بها وصوال

لعل من أهم هذه األسباب الشعور باالعتـزاز والفخـر واالعتداد واالحساس باألمن واالستقرار  )احميـن، 2018:8(.

اقع التواصل في البيئة االفتـراضية ثانًيا - طبيعة العالقات التـي تنشأ بيـن املستخدميـن ملو

التعامل بيـــن األفراد في البيئة االفتـــراضية من مختلف األعمار واألجناس واملستويات العلمية والثقافية يتم في فضاء 
واسع من الحـــرية واالنفراد مما يتيح للمستخدميـــن إطالق العنان لخصوصياتهم التـــي ربما ال يستطيعون إظهار في تعامالت 
الواقع خارج هذه البيئة، إذ يظهر الغالبية العظمى من ســكان هذه البيئة بأســماء وصور وعناويـــن غيـــر حقيقية بل وينتحل 
البعــض منهــم هويــات والقــاء ومظاهــر غيـــر حقيقيــة، ويأخــذ بعضهــم أدوار تمثيليــة توهــم الطــرف املقابــل بمــا يهــدف اليــه 
صاحــب الــدور خاصــة فــي العالقــات العاطفيــة والتعامــالت االقتصاديــة التـــي تنبنــي عليهــا عالقــات اقتصاديــة ربحيــة، فيظهــر 
العديــد منهــم بمشــاعر مصطنعــة احتـــرافية تقتـــرب مــن الواقعيــة تحــدث أثـــر فــي األخـــر الــذي ال يجيــد هــذه األدوار بشــكل 
صـــحيح، ســيمان وان هنــاك دراســات تشيـــر إلــى هنــاك مــن يســتطيع أن يظهــر تعابيـــر وجــه وحـــركات مصطنعــة لســت مشــاعر 
أساســية عنــد البشــر وتضيــف نتائــج الدراســة علــى أن تعبيـــرات الوجــه االفتـــراضية للعواطــف التـــي يظهرهــا البعــض تتطابــق 

.)Bombari, 2015( مــع املشــاعر الحقيقيــة بشــكل كبيـــر وخاصــة مشــاعر الحـــزن والخــوف والفــرح واالعجــاب

ا - املداخل النظرية لعوامل التأثيـر في عمليات التغييـر االجتماعي
ً
ثالث

ال تنفصــل عمليــات التغييـــر عــن عمليــات التأثيـــر فــي كل مــا يتعلــق بالتغييـــر االجتماعــي، ســيما وأن التغييـــر ســمة مالزمــة 
لطبيعــة املكّونــات الحياتيــة، والحيــاة بقســميها املــادي والحياتـــي تخضــع لعمليــات تغييـــر طبيعيــة ومخططــة وظهــرت دراســات 
التغييـر االجتماعي منذ وقت مبكر من تاريخ البشرية مقارنة بالدراسات التـي تتعلق بالتغييـرات املادية، حيث تعود الجذور 
التأريخيــة للدراســات املتعلقــة بنظريــات التأثيـــر االجتماعــي إلــى مطلــع القــرن املا�شــي، وقــد اســتند قســم مــن هــذه الدراســات إلــى 
االفتـــراضات التـــي أثارهــا بعــض علمــاء االجتمــاع، وكان مؤداهــا: ان النــاس فــي املجتمعــات الحديثــة متشــابهون فــي الخصائــص 
وتعوزهــم الروابــط االجتماعيــة، وهــذا األمــر يدعــو إلــى ضــرورة تغييـــر بعــض األنمــاط التقليديــة للعالقــات االجتماعيــة عــن 
إلحــداث  إضعافهــا  أو  فيهــا،  االجتماعــي  التماســك  وإحــداث  لتقويتهــا  االجتماعيــة  الروابــط  علــى  التأثيـــر  فــي  التدخــل  طريــق 

التفــكك االجتماعــي.

إال إنــه هنــاك دراســات نظريــة وميدانيــة متميـــزة كشــفت عــن صــورة مغايـــرة، أظهــرت أن النــاس ليســوا متشابهيـــن، وإنــه 
باإلمكان تـرتيبهم في تصنيفات اجتماعية محددة، على الرغم من اشتـراكهم في بعض الخصائص االجتماعية كالعرق والديـن 

والطائفة ومكان اإلقامة. إلخ للتأثيـر فيهم وفًقا لخصائصهم االجتماعية )شومان،1997(.

لذلــك ذهــب العديــد مــن علمــاء االجتمــاع أمثــال )سبنســر، وتونيـــز، ودور كايــم( إلــى القــول: إن التطــورات الحضاريــة 
املعاصــرة واملدنيــة أفــرزت عالقــات اجتماعيــة جديــدة فــي النظــام االجتماعــي الجديــد الــذي يقســمونه إلــى قسميـــن:

األول: يتمثــل باملجتمعــات الزراعيــة التـــي تتصــف بالروابــط االجتماعيــة القويــة، وتقــوم علــى العالقــات األســرية وصــالت 
القرابــة والصداقــة والــوالءات التقليديــة واإلقامــة الطويلــة علــى رقعــة محــددة مــن األرض.
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العالقــات  بعــض  وتوارثــت  املــدن  حيــاة  عاشــت  التـــي  الجديــدة  الصناعيــة  باملجتمعــات  فيتمثــل  الثانــي:  القســم  أمــا 
التقليديــة ولكــن بـــروابط ضعيفــة، وأضافــت إليهــا روابــط ماديــة جديــدة: كاملصالــح املشتـــركة واملنافــع املتبادلــة والعالقــات 

.)30-29  :1999 )رابــح،  إلــخ  والحـــزبية...  املهنيــة 

وكان مــن بيـــن أشــهر النظريــات االجتماعيــة املؤثـــرة فــي هــذا املجــال -نظريــة ليــون فستنجـــر الخاصــة باالختــالف اإلدراكــي 
التـــي تشيـــر إلــى: إننــا لكــي نخفــف مــن االختــالف والتنافــر الــذي يســببه التفــكك وعــدم التماســك فــي املعتقــد والحكــم والفعــل، 
نصــرف  وان  وأفعالهــم،  أفكارهــم  مــع  تنســجم  ومتماســكة  موحــدة  وأحــكام  وأفــكار  معلومــات  إلــى  النــاس  نعــرض  ان  يجــب 

انتباههــم عــن األفــكار واملعلومــات األخـــرى)خليفة، 2002: 106(.

ويشيـر جون مارتن: إلى العالقة بيـن نظريات التماسك االجتماعي واالتصال الجماهيـري بالقول: ان نظريات التماسك 
أدارت نمــوذج الســويل فــي االتصــال، كمــا يديـــر املفتــاح القفــل، فبــدالً  مــن الســؤال عــن )مــن يقــول؟ ومــاذا يقــول؟ وملــن؟(، فــإن 

الســؤال الــذي يوجهــه الباحثــون اليــوم هــو )مــن املحتــاج فيســتلم الرســالة ومــن مــْن؟(.

حيــث كان التشــديد علــى الطلــب بإجـــراء املحادثــات والنقاشــات للمعلومــات بــدال ً مــن إرســال التعليمــات واســتعجال 
 بــدأ يتضـــح بيـــن اإلعــالم واملعلــوم واإلعــالم املقنــع فــي أبعــاد تأثيـــر 

ً
تغييـــر الــرأي، ويضيــف مارتــن: وعــالوة علــى ذلــك فــإن تمييـــزا

وســائل اإلعــالم فــي املجتمعــات )مجلــة اإلذاعــة والتلفزيــون،2004: 29-26(.

ان املدخــل الــذي انطلــق منــه املنظريـــن املعاصريـــن لوســائل وأســاليب التأثيـــر فــي املجتمعــات الحديثــة مــن أجــل القيــام 
بعمليــات التغييـــر فــي القيــم والعالقــات االجتماعيــة، أتاحهــا اإلعــالم اإللكتـــروني الجديــد مــن خــالل الفضــاءات االفتـــراضية 

التـــي أضـــحت متاحــة لكافــة املستخدميـــن بيســر وبســاطة.

رابًعا - دور اإلعالم الجديد في تهيئة البيئة االفتـراضية في املجتمعات الحديثة

كثـر الجدل والنقاش بيـن املتخصصيـن وغيـر املتخصصيـن عن والدة سلطة جديدة تمثلت »باإلعالم الجديد«، الذي 
 علــى ثــورة تقنيــات االتصــال 

ً
بشــر بــه خبيـــر اإلعــالم الفرن�شــي ايناســو رامونيــه وأســماه الســلطة الخامســة، والتـــي تعتمــد أساســا

الحديثــة )اإلنتـــرنت واملوبايــل واملواقــع اإللكتـــرونية(، التـــي يطلــق عليهــا تســمية مواقــع التــواص االجتماعــي ومســميات أخـــرى 
بديلــة )املقــدادي، 2013: 224-223(.

وتعــد مواقــع التواصــل امتــداد تطــوري لوســائل االتصــال الجماهيـــري التقليديــة،  ومــا تمثلــه مــن قــوى تأثيـــرية توظــف 
بعمليات التغييـر االجتماعي، حيث ظهرت القوى التأثيـرية لوسائل االتصال واضـحة املعالم في الحياة الحديثة للمجتمعات، 
بعــد ارتبــاط أســاليب ووســائل هــذه القــوى بالتقنيــة وتطوراتهــا، ان هــذه التطــورات أخــذت تطــوي صفحــات الصــور القديمــة 
للكائن البشري، إلى الحد الذي مكنته من تقوية اإلحساس بالذات واستشراف أفاق املستقبل، نتيجة لسعة االطالع وزيادة 
مصــادر املعرفــة، خاصــة بعــد تطــور أســاليب تلقيهــا واســتيعابها وتوظيفهــا: أمــا فــي بـــرامج التنميــة والتطــور، أو فــي عوامــل الهــدم 

والتدميـر ) الطائي، 2007:15(.

ان  اإلمكانــات التأثيـــرية لوســائل اإلعــالم الجديــد، ال تخـــرج  عــن طبيعــة اإلطــار الــذي تتــم بموجبــه عمليــات القــراءة 
واالســتماع واملشــاهدة , كونهــا تؤثـــر فــي اإلنســان الفــرد ضمــن خليتــه االجتماعيــة، ومــن ثــم يمتــد التأثيـــر إلــى  الــرأي العــام فــي  
املجتمــع، ويجمــع معظــم الباحثيـــن علــى حيويــة العالقــة بيـــن وســائل االتصــال التقليديــة والرقميــة واألفــراد منفصليـــن أو 
ضمــن خالياهــم االجتماعيــة، مــن منطلــق ان وســائل االتصــال الجماهيـــري تؤثـــر فــي املجتمعــات علــى اختــالف تـــركيبتها العرقيــة 
واملذهبيــة، وبذلــك ارتبطــت عمليــات  التأثيـــر والتأثـــر  بتطــور تقنيــات االتصــال وأســاليبها الفنيــة،  وتوظيــف هــذه التطــورات 
فــي االستـــراتيجيات الدوليــة، ألن مســتويات عمليــات  التأثيـــر والتأثـــر،  تعتمــد علــى كميــة املعلومــات وأنواعهــا ومســتويات ثقــة 

 عــن مقــدرة هــذه الوســائل فــي عمليــات اإلقنــاع واالقتنــاع )املصــدر الســابق نفســه، 18(.
ً
الجماهيـــر بهــا، فضــال

وبعــد أن انتقلــت معظــم اهتماًمــات األفــراد فــي املجتمعــات الحديثــة مــن وســائل اإلعــالم التقليديــة إلــى مــا ســمي بـــ »اإلعــالم 
الجديــد« ســيما بعــد تشــعب وتطــور قنــوات هــذا اإلعــالم الرقمــي، أصبــح لقنــوات التواصــل آثــار اجتماعيــة كبيـــرة مــن أهمهــا 
وعلــى الرغــم مــن قــدم هــذه املشــكلة وشــيوعها فــي املجتمعــات البشــرية كافــة، عبـــر املراحــل التأريخيــة املختلفــة، إال أن هــذه 
املشــكلة  تطــورت وتضـــخمت بعــد ظهــور مواقــع التواصــل اإللكتـــروني وشــيوعها وتـــزايد اعــداد مســتخدميها » حيــث تـــرتب عــن 
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االســتخدام املتـــزايد ملواقــع التواصــل اإللكتـــروني، وتوســع الشــبكة الدوليــة للمعلومــات وتطورهــا،  ظهــور »بيئــة  افتـــراضية 
جديــدة« تختلــف عــن البيئــة الواقعيــة، أخــذت تلجــأ إليهــا أعــداد متـــزايدة مــن أفــراد املجتمــع بمختلــف األعمــار واملســتويات 
وبخاصــة فئــة الشــباب مــن الجنسيـــن إلقامــة عالقــات اجتماعيــة افتـــراضية، بأطــر وأســاليب ووســائل وأنمــاط مــن العالقــات 
االجتماعيــة املختلفــة عــن األنمــاط املتعــارف عليهــا فــي البيئــة االجتماعيــة الواقعيــة، إذ تتــم هــذه العالقــات االفتـــراضية بيـــن 

أفــراد مــن مجتمعــات مختلفــة وبيئــات متعــددة وبصــور وأســماء غالبــا ً مــا تكــون غيـــر حقيقيــة.

وقــد انعكســت هــذه املمارســات االجتماعيــة والعاطفيــة فــي البيئــة االفتـــراضية علــى العالقــات االجتماعيــة وأضــرت فــي 
البنيــة االجتماعيــة العربيــة بدرجــة كبيـــرة، ممــا أدى إلــى شــيوع مشــكالت اجتماعيــة شــديدة التعقيــد، يمكــن االســتدالل عليهــا 
مــن انتشــار وشــيوع ظواهــر اجتماعيــة غيـــر مســبوقة فــي التأريــخ البشــري، وقــد أكــدت األرقــام التـــي كشــفتها اإلحصــاءات فــي 
املجتمعــات العربيــة املختلفــة إلــى تفاقــم املشــكالت االجتماعيــة وانعكاســاتها الســلبية علــى العالقــات االجتماعيــة، وهــو مــا 
يتطلــب الوقــوف علــى أســباب هــذه املشــكالت وآثارهــا وســرعة انتشــارها وأســاليب مواجهتهــا، لكــي ال تطغــى آثارهــا الســلبية 
وتتســبب فــي تفــكك املجتمــع وانتشــار الرذائــل وتفــكك نواتــه املتمثلــة باألســرة اآلمنــة،  التـــي تعــد صمــام األمــان لســالمة املجتمــع 

.)www.alkhaleej.ae/supplements/page( تماســكه  واســتقراره وضمــان 
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التطــور الكبيـــر لتقنيــات االتصــال الرقمــي أســهم فــي إيجــاد مســاحات جديــدة وواســعة للتعبيـــر عــن الــرأي ومناقشــة 
 عــن الرقابـــة املشــددة التـــي كانــت تمــارس علــى الفــرد فــي بيئتــه االجتماعيــة 

ً
املوضوعــات بمختلــف درجــات حساســيتها، بعيــدا

التقليديــة وتمارســها الجهــات الرقابيــة علــى وســائل اإلعــالم التقليــدي، وهــو مــا دفــع العديــد مــن املؤسســات املعنيــة بتطويـــر 
وســائل االتصــال إلــى التعجيــل بتطويـــر تقنيــات االتصــال الرقمــي وأنعكــس ذلــك علــى اختـــراع مواقــع التواصــل اإللكتـــروني 
وشــيوع اســتخدامها علــى نطــاق واســع. وكان مــن نتائــج انتشــار مــا ســمي بمواقــع » اإلعــالم الجديــد« وتنوعهــا وانتشــار العديــد 
من املدونات ومواقع مشــاركة الصــور والفيــديوهات ومجموعــات الحــوار، فــي إثــراء حـريــات التعبيــر والــرأي والنشــر،ٕ  وغـدت 
 عــن ذلــك 

ً
 وال يمكــن عرضــه عبـــر قنــوات اإلعــالم التقليــدي، وفضــال

ً
تمثــل مســاحات افتـــراضية للبـــوح بــكل مــا كان خافيــا

 علـــى 
ً
 للجمهــور للتعبيـــر والكتابــة ومشــاركة اآلخـريـــن. إذ لــم تعـــد وســائل اإلعــالم حكـــرا

ً
فــإن هــذا النــوع مــن اإلعــالم أتــاح فرصــا

الصـحفييـــن املحتـرفيـــن فحســـب، إنمـــا أصبــح بإمــكان كل فــرد فــي املجتمــع مــن أن يأخــذ األدوار الصـــحفية؛ فظهـــر مـــا أضـحـــى 
يعـــرف بصـــحافة املواطــن، التـــي أتاحـــت للكثيـــر مـــن النــاس التعبيـــر عــن آراءهــم وأفكارهــم بحـــرية.

غيـــر أن هـــذه الوســـائل وحـــرية التعبيـــر أضـــحت وسيلة الرتكاب أعمـــال دنيئـــة وممارسات مثيـــرة ومسيئة، بذريعـــة حـريـــة 
 أم 

ً
التعبيـــر؛ وذلــك مــن خــالل االســتخدام غيـــر املشــروع لهــذه الوســائل، بهــدف املســـاس بحقـــوق اآلخـريـــن ســواء أكانــوا أفـــرادا

جماعــــات، والتشــهيـــر بهــــم والطعــــن فــــي أعراضــــهم وشــــرفهم والتــــدخل فــــي خصوصــــياتهم ٕ واســتخدم البعــض هــذه الوســائل 
بقصد االبتـــزاز إللحاق األذى باآلخـريـــن، ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، وإنما وصل إلى حد التشكيك باملواطنة الصالحة 

وإثــارة الحساســيات العرقيــة والطائفيــة )كريمــي، 2012(.

 لهــذه الرؤيــة أضـحـــى ملواقــع التواصــل مخالــب مخيفــة يمكــن ان تهــدد البنــى االجتماعيــة العريقــة، ســيما بعــد 
ً
ووفقــا

أن تعاظمــت اإلمكانــات التأثيـــرية لهــذه الوســائل املســتحدثة، إذ ال يمكــن ألحــد فــي املجتمــع الدولــي الحديــث أن يشــكك فــي 
مقــدرة القــوى التأثيـــرية لوســائل اإلعــالم الجديــد وإمكاناتهــا املتصاعــدة علــى التأثيـــر فــي األســرة واملجتمــع، وكان مــن نتائــج تلــك 
التأثيـــرات شــيوع ظواهر ضعف العالقات االجتماعية وشــيوع النزاعات والصراعات والخالفات واالختالفات بما يتـــرتب على 

ذلــك مــن انعكاســات ســلبية وتبعــات علــى وحــدة املجتمعــات وتماســكها.

وقــد أثبتــت بعــض الدراســات املتعلقــة بهــذا املوضــوع ان التفــكك األســري وارتفــاع نســبة الخالفــات والتصدعــات تـــزداد 
فــي املجتمعــات بـــزيادة عــدد ســاعات املتابعــة ملواقــع التواصــل واالســتماع واملشــاهدة لوســائل اإلعــالم الجديــد، ونتيجــة لذلــك 

يتوقــع الخبـــراء واملتخصصيـــن ازديــاد أعــداد القضايــا واملشــكالت االجتماعيــة )االمــام، 2009: 298-293(.

وهناك دراسات عديدة التـي أجـريت حول تأثيـر وسائل اإلعالم الرقمي على األسرة واملجتمع مؤكدةً  أن هناك تأثيـرات 
ســلبية أضــرت بالعالقــات االجتماعيــة، وخلفــت العديــد مــن املشــكالت، وقــد أظهــرت دراســة قــام بهــا كل مــن الباحثيـــن عبــد 
هللا محمــد املليــح والباحثــة مريــم محمــد حــول التداعيــات األســرية الحديثــة فــي املجتمــع اإلماراتـــي تبيـــن مــن نتائجهــا: ان النســب 



اإلعالم الجديد وآثار تحّول املجتمعات العربية من العالقات التقليدية إلى االفتـراضية ...

126

املرتفعــة فــي الدراســة تـــركزت حــول اعتمــاد بعــض األســر علــى الخــدم أدى إلــى مشــكالت أخالقيــة بنســبة )88%(، وتأثـــر األبنــاء 
بوسائل اإلعالم بنسبة )87%( وإغفال اآلباء عن تـــربية أبنائهم وتـــركهم إلى تأثيـــرات وسائل اإلعالم والتأثيـــرات األخـــرى بنسبة 
)85.1%(، وعزلــة األبنــاء وانشــغالهم باأللعــاب اإللكتـــرونية واإلنتـــرنت بنســبة )84.2%(  وضعــف التوجيــه األســري لألبنــاء 

بنســبة )81.2%(  )املليحــي،2011: 143(.

وعلــى الرغــم مــن األثــار التـــي خلفهــا اإلعــالم التقليــدي، فــإن قنــوات ومواقــع اإلعــالم الجديــد  تجــاوزت بآثارهــا الســلبية 
اإلعــالم التقليــدي  فــي التأثيـــرات الســلبية التـــي تحصــل فــي البيئــة االفتـــراضية، ومــع  إيجابيــات اإلعــالم التقليــدي والجديــد، إال 
 وخطــورة علــى املجتمــع العربـــي 

ً
أن الســلبيات أكثـــر بكثيـــر مــن اإليجابيــات، ســيما أن التأثيـــرات الســلبية أضـــحت أكثـــر تعقيــدا

بعــد شــيوع املواقــع اإللكتـــرونية  فــي البيئــة االفتـــراضية لإلعــالم الجديــد، والتـــي تـــرافقت مــع ضعــف الوعــي االجتماعــي وعــدم 
وجــود رقابــة لحمايــة النظــم االجتماعيــة، وضعــف دور األســرة واملؤسســات االجتماعيــة املعنيــة بالتنشــئة االجتماعيــة.

إلــى أن إحــدى مســتخدمات » الشــات » تدعــو الفتيــات  بهــذا املوضــوع  تهتــم  التـــي  وقــد أشــارت العديــد مــن املصــادر 
مثلهــا االبتعــاد عــن غــرف املحادثــة، ألنهــا تــؤدي إلــى الندامــة وليــس وراؤهــا منفعــة، وأخـــرى تقــول: إنهــا دخلــت لتحــل مشــكالتها 

العائليــة، إال إنهــا لــم تجــد الحــل، وقــال آخـــر أن غــرف الشــات أصبحــت تشــجع علــى الخيانــة الزوجيــة )سبتـــي، 2010(.

ولــم تقتصــر دعــوات التحذيـــر مــن التأثيـــرات الضــارة ملواقــع التواصــل علــى األســرة، والعالقــات االجتماعيــة فــي املجتمــع 
العربـــي علــى الحــاالت الفرديــة، وإنمــا انطلقــت هــذه الدعــوات مــن أربــاب األســر مــن اآلبــاء واألمهــات ومــن العديــد مــن املؤسســات 
االجتماعيــة والجامعــات ومراكــز البحــث، وعقــدت العديــد مــن املؤتمــرات ونــدوات الحــوار، لدراســة األثــار الناتجــة عــن تـــزايد 

االنغمــاس فــي الواقــع االفتـــرا�شي الجديــد، الــذي إتاحتــه تقنيــات االتصــال الرقمــي علــى شــبكة اإلنتـــرنت.

املبحث الثاني- الدراسات السابقة
الدراسات السابقة

توصــف الدراســات الســابقة بالبحــوث والدراســات التـــي قــام باجـــراها باحثيـــن آخـريـــن ضمــن إطــار مشــكلة الباحــث مــن 
حيــث التخصــص واملجــال وطــرق املعالجــة والنتائــج بحيــث تعطــي املبـــررات العلميــة للدراســة مــن خــالل تميـــزها فــي عــدد مــن 
العوامــل واملبـــررات عــن الدراســات الســابقة والنتائــج التـــي ســيضيفها الباحــث بدراســته إلــى التـــراث العلمــي لتطويـــر املعرفــة فــي 

مجــال تخصصــه وبحســب هــذا التصــور ســيعرض الباحــث الدراســات التـــي أطلــع عليهــا الباحــث وكمــا يلــي:

دراســة )الفيصــل وجاســم، 2018(، والتـــي اعتمــدت علــى هدفيـــن: التعــرف علــى الكيفيــة التـــي تجـــري فيهــا العمليــة 
فــي اإلعــالم الجديــد، والهــدف الثانــي: بنــاء نمــوذج يمثــل القاعــدة التحليليــة لإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة. االتصاليــة 

وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي الستكشاف نماذج البحث التحليلية التـي اعتمدت الدراسة عليها من خالل تحليل 
دور املرســل فــي عمليــة االندمــاج التفاعلــي فــي البيئــة االفتـــراضية الجديــدة وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج واالســتنتاجات 
تشيـــر إلــى أن اإلعــالم الجديــد أســهم فــي تغييـــر بيئــة االتصــال مــن تقليديــة إلــى افتـــراضية مكنــت املســتخدم مــن حـــرية التعبيـــر 
وتفعيــل دوره فــي عمليــة صنــع القــرار، االندمــاج االتصالــي فــي البيئــة االفتـــراضية الجديــدة قــدم تفسيـــًرا جديــًدا للعالقــة بيـــن عناصــر 

عمليــة االتصــال، ظهــور نظريــات اتصــال جديــدو أو تطويـــر االفتـــراضات لــه عالقــة قويــة بالتطــور التقنــي لالتصــال واملعلوماتيــة.

دراســة )بالعيــد، 2019(، والتـــي ناقــش فيهــا مشــكلة ازديــاد أعــداد مســتخدمي للفيســبوك، وآثــار هــذا االســتخدام علــى 
العالقــات األســرية التـــي أصبــح يســود مجالســها الصمــت نتيجــة االنشــغال بهــذا املوقــع. وقــد وضــع الباحــث لدراســته عــدد 
مــن األهــداف التـــي يـــروم التوصــل مــن خاللهــا إلــى: الكشــف عــن دوافــع اســتخدام موقــع الفيســبوك، وأنمــاط االســتخدام، 
واتجاهــات الجمهــور نحــو موقــع الفيســبوك، واآلثــار اإليجابيــة والســلبية الســتخدام هــذا املوقــع، ومحاولــة التوصــل إلــى رؤيــة 

مســتقبلية للعالقــات االجتماعيــة فــي األســرة الليبيــة فــي ظــل تنامــي دور مواقــع التواصــل االجتماعــي.

واستخدام الباحث املنهج الوصفي ملسح عينة من مستخدمي الفيسبوك في املجتمع الليبـي من خالل استخدام االستبانة 
أداة لجمــع البيانــات عــن طريــق مســح عينــة تألفــت مــن )50( مفــردة طبــق علــى نمــوذج االســتبانة اختبــار الصــدق والثبــات لبيــان 
صالحيــة النمــوذج، واعتمــد علــى النســب املئويــة الستخـــراج املدلــوالت الرقميــة التـــي أخضعهــا للتحليــل، وقــد توصــل الباحــث إلــى 
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عدد من النتائج والتوصيات التـي أشارت إلى أن: موقع الفيسبوك تصدر مواقع التواصل االجتماعي من حيث االستخدام لعينة 
الدراســة إال ان االســتخدام كان بدرجــة متوســطة ليســتنتج الباحــث ان املجتمــع الليبـــي لــم يصــل إلــى درجــة اإلدمــان.

وخلصــت الدراســة إلــى أن الجمهــور كان يفضــل االســتخدام املنزلــي علــى أكثـــر مــن وســيلة اتصــال وأنــه يهتــم بمتابعــة 
القضايا: السياســية والثقافية واالجتماعية أكثـــر من غيـــرها. وأشــارت الدراســة إلى أن الجمهور يشــارك من خالل التعليقات 
والصور والفيديوهات وال يكتفي باالطالع فقط، وكان من نتائج االستخدام حصول الجمهور على إيجابيات تمثلت بتطويـــر 
العالقــات االجتماعيــة وزيــادة التعلــم واملعرفــة والتحصيــل العلمــي وتقبــل الــرأي اآلخـــر. وأظهــرت النتائــج آثــار ســلبية تلخصــت 
فــي نشــر الشــائعات وفقــدان رب األســرة الســيطرة علــى توجيــه أفــراد األســرة واإلضــرار بالعالقــات االجتماعيــة وحصــول انتهــاك 
للخصوصيــة الفرديــة لذلــك يو�شــي الباحــث بتحفيـــز وســائل اإلعــالم علــى القيــام بحمــالت توعيــة عــن االســتخدام الســليم 

وتجنــب املخاطــر، وإقــرار مــادة التـــربية اإلعالميــة فــي املــدارس وتبنــي طــرق حديثــة للتنشــئة االجتماعيــة.

دراسة )شفيق والعموش، 2019(، وتناولت دور البيئة اإلعالمية بصفة عامة على االنتماء العقدي لتناقش املوضوع 
من الزاوية الدينية، معتبـرة البيئة اإلعالمية لها عقيدتها الخاصة التـي ال تلتـزم بأية عقيدة أخـرى مسببة انحـرافات عقدية. 
 لدراســتهما تضمنــت بيــان خطــورة وســائل اإلعــالم علــى عقيــدة املســلم، وإظهــار األفــكار اإللحاديــة 

ً
وقــد وضــع الباحثــان أهدافــا

التـــي تتضمنهــا بعــض البـــرامج، والتنبيــه إلــى دور وســائل اإلعــالم فــي تشــكيل القناعــات لــدى الجمهــور، وتســليط الضــوء علــى 
اآلثــار بعيــدة األمــد لوســائل اإلعــالم، واقتـــراح بـــرامج للتوعيــة والتثقيــف واإلرشــاد. لــم يعتمــد البحــث علــى دراســة ميدانيــة، 
وتضمنــت خطتــه أربــع مباحــث اســتعرض مــن خاللهــا عــرض بـــرامج لوســائل اإلعــالم أخضعهــا للتحليــل توصــل مــن خاللهــا 
إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات، أكــدت علــى: أن البيئــة اإلعالميــة الحديثــة تبــث مخالفــات عقديــة كثـــرة جــًدا، وأن هــذه 
املخالفــات لهــا متابعــات عاليــة مــن قبــل الجمهــور. هنــاك وســائل فــي البيئــة اإلعالميــة ت�شــئ إلــى العقيــدة اإلســالمية بشــكل كبيـــر، 
وغياب دور اإلعالم اإلسالمي لتصـــحيح االختالفات التـــي تبثها بعض وسائل اإلعالم. وتو�شي الدراسة بضرورة تأسيس إعالم 
إســالمي يتبنــي جــذب املتابعيـــن والــرد علــى املخالفيـــن، عقــد النــدوات التوعويــة والتحذيـــر مــن القنــوات التـــي تتستـــر باســم 

الديـن

 Social Media and Changing Communication :النيجيـــرية  »Jos بجامعــة »جــوس ،)Olaniran, 2014( دراســة
Patterns among Students: An Analysis of Twitter Use by University of Jos Students، حيث أجـري الباحث دراسته   
علــى موقــع »تويتـــر« باعتبــاره مــن أكثـــر عشــرة مواقــع تحقــق أعلــى نســب االســتخدام فــي العالــم وبخاصــة بيـــن الطــالب، وكان مــن 
أهداف الباحث دراسة خصائص تويتـر كوسيلة اتصال، وكان من أهداف دراسته أيًضا بيان قوة هذه الوسيلة الجديدة لتبادل 
املعلومــات والتغييـــر االجتماعــي، ودراســة أبعــاد هــذه الوســيلة للتواصــل بيـــن الطلبــة.  واســتعرض الباحــث فــي دراســته معلومــات 
نظريــة مــن عــدد مــن املصــادر تحدثــت عــن تطــور تقنيــات مواقــع التواصــل والتطــورات التقنيــة التـــي حصلــت بموقــع تويتـــر وحدثــت 

خدماتــه مقارنــة باملواقــع األخـــرى.

 
ً
اعتمــدت دراســته علــى نظريــة االســتخدامات اإلشــباعات.  وقــام بدراســة ميدانيــة باســتخدامه املنهــج الوصفــي   معتمــدا

االســتبانة وســيلة لجمــع املعلومــات، مــن خــالل مســح عينــة مــن الطلبــة املستخدميـــن ملوقــع تويتـــر تكّونــت مــن )200( مبحــوث 
قــام بتوزيــع )120( نمــوذج اســتبانة مــن خــالل املقابلــة املباشــرة، وأرســل )90( نمــوذج إلــى املستجوبيـــن عبـــر اإلنتـــرنت.  وقــد 
توصــل الباحــث إلــى عــدد مــن النتائــج كان مــن أهمهــا: ان تويتـــر يمثــل منتــدى اجتماعــي ملتابعــة األخبــار لــدى طــالب جامعــة 
التواصــل االجتماعــي شــجعت املستخدميـــن علــى تطويـــر تطبيقــات جديــدة  فــي مواقــع  التـــي حصلــت  جــوس. ان التطــورات 

ــر فائــدة للمستخدميـــن. جعلــت مــن هــذه املواقــع أكثـ

فــي تكويـــن عــادات لالســتخدام جديــدة عنــد املستخدميـــن، اظهــر املســتخدمون التفاعليــة علــى  أســهمت االســتخدامات 
تويتـــر مــن خــالل مشــاركة املعلومــات وتدويـــرها، وأو�شــى الباحــث بضــرورة تدقيــق االخبــار والتأكــد مــن صـــحتها قبــل مشــاركتها، كمــا 

أو�شــى بــأن تطبــق جامعــة جــوس موقــع مؤس�شــي ملوقــع تويتـــر مــن أجــل التواصــل مــع املؤسســات األخـــرى والتواصــل مــع الطلبــة

مناقشة الدراسات السابقة

فــي مجــال تخصصــه، وتختلــف  الباحــث عمــن ســبقوه  يميـــز دراســة  الــذي  تمثــل اإلطــار املعرفــي  الســابقة  الدراســات 
الدراســات الســابقة مــن حيــث طــرق تنــاول املنهجيــة ومعالجــة املشــكالت املبحوثــة مــن باحــث آلخـــر ومــن مجتمــع ألخـــر وفًقــا 
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للمدرســة البحثية التـــي نشــأ فيها الباحث، لذلك فإن اســتعراض الدراســات الســابقة املوضـــحة في الصفحات الســابقة تبيـــن 
لنــا بوضــوح تلــك االختالفــات التـــي أشــرنا إليهــا فقــد جــاءت دراســة الباحثيـــن )عبــد األميـــر الفيصــل ومؤيــد نصيــف جاســم، 
2018( التـــي كانــت بعنــوان: االندمــاج االتصالــي فــي اإلعــالم الجديــد. لتعالــج التطــورات التقنيــة والوظيفيــة لإلعــالم الجديــد مــن 
حيــث دور املرســل فــي عمليــة االتصــال واســتخدم الباحثــان األســلوب التحليلــي، محاوليـــن بنــاء نمــوذج جديــد لعمليــة االتصــال 
فــي اإلعــالم الجديــد تطــور العمليــة التقليديــة لالتصــال الجماهيـــري، إال ان الدراســة لــم تذهــب إلــى امليــدان لدراســة الُبعــد 
الثانــي بعمليــة االتصــال املتمثلــة بالجمهــور وإنمــا اعتمــدت علــى نمــاذج وتطــورات مأخــوذة مــن باحثيـــن آخـريـــن. وبذلــك فــإن 

هــذه الدراســة لــم تكــن شــاملة كمــا هــو الحــال فــي الدراســة الحاليــة التـــي تضمنــت دراســة ميدانيــة للجمهــور.

أمــا دراســة )مفتــاح محمــد بالعيــد، 2019( بعنــوان: اســتخدام الفيســبوك ودوره فــي العالقــات االجتماعيــة لألســرة فقــد 
تناولت دور الفيسبوك في التأثيـر على العالقات في األسرة الليبية ومما يؤخذ على هذه الدراسة ويميـز دراستـي عنها أنها تأثيـر 
موقــع واحــد مــن مواقــع اإلعــالم الجديــد للحكــم علــى طبيعــة عمليــة التأثـــر. ويعــد ذلــك مــن املآخــذ ألنــه ال يمكــن الحكــم علــى 
التأثيـــرات خاصة في العالقات االجتماعية من مؤثـــر واحد بمعزل عن تأثيـــر املواقع األخـــرى، ومن املآخذ األخـــرى هو اقتصار 
عينة الباحث على )50( مفردة ولم يبـرر بشكل مقنع كفاية هذه العينة لتمثيل مجتمع البحث على العكس من دراستـي التـي 

اعتمــدت علــى عينــة مــن )200( مبحــوث وتبـريـــر لتمثيــل العينــة.

وعند االطالع على دراسة )عبد الرحمن شفيق وبسام العموش، 2019( بعنوان: البيئة اإلعالمية وأثـرها على االنحـراف 
العقــدي، تبيـــن أنهــا دراســة نظريــة ليســت تطبيقيــة تناولــت دور البيئــة اإلعالميــة بصفــة عامــة علــى االنحـــراف العقــدي لإلنســان 
 بشكل 

ً
املسلم، وتم تأشيـــر العديد من املآخذ على هذه الدراسة كامن منها ان إطار الدراسة ومجتمع البحث لم يكن موضـــحا

مقنع وذلك لالمتداد الواســع للمجتمعات اإلســالمية، واختالف عمليات التأثيـــر والتأثـــر من مجتمع آلخـــر  ســيما وان التكويـــن 
الثقافي للشــعوب يختلف من مجتمع ألخـــر، ولم تتبني الدراســة تناول موقف الجمهور املتأثـــر من خالل دراســة ميدانية وافية 
تغطــي املوضــوع بأبعــاده املختلفــة، كمــا ان الدراســة تناولــت اســتعرض البـــرامج اإلعالميــة التـــي أســهمت بعمليــة االنحـــراف مــن 
دون الذهــاب إلــى منهجيــة تحليــل املضمــون  للخـــروج بنتائــج علميــة بيانيــة قابلــة للتحليــل واســتخالص النتائــج يدعــم علميــة 
النتائــج املســتخلصة مــن الدراســة، وتناولــت الدراســة املتغيـــر الدينــي فقــط مــن دون ربطــه باملتغيـــرات االجتماعيــة والثقافيــة 
التـــي تعبـــر عــن املنظومــة القيميــة للفــرد وتحــدد مديــات تأثـــره. ولذلــك كانــت دراستـــي أكثـــر شــمولية مــن حيــث تنــاول املتغيـــرات 

األساســية لعمليــات التأثـــر واعتمــدت دراســة تطبيقيــة لقيــاس املتغيـــرات التـــي حصلــت فــي الطــرف التأثـــر.

وعنــد تق�شــي مــا جــاء بدراســة )Samuel Olaniran, 2014(، بجامعــة جــوس النيجيـــرية التـــي تناولــت تحليــل لطبيعــة 
استخدام طالب الجامعة ملوقع تويتـر لتطويـر العالقات االجتماعية وكان هناك ميـزة  في مجال عينة الدراسة املمثلة ملجتمع 
البحث حيث اعتمد الباحث على عينة تألفت من )200( مبحوث أسل )90( منها عن طريق البـريد اإللكتـروني ولم يشرف على 
عمليــات املقابلــة مــع املبحــوث  للتأكــد مــن ســالمة اإلجابــات  واإلجابــة عــن تســاؤالت املبحوثيـــن فــي العينــة، وقــد تميـــزت دراستـــي 
بحجــم العينــة التـــي بلغــت )300( مبحــوث وهــو مــا يعطــي نســبة تمثيــل أكبـــر ملجتمــع   الدراســة، وامليـــزة األخـــرى هــو االشــراف 
 
ً
املباشر على عملية التعبئة إليضاح فقرات االستبانة واإلجابة عن تساؤالت املبحوثيـن وهو ما يعزز من نتائج الدراسة، فضال

عــن تميـــز دراستـــي التـــي تناولــت دور اإلعــالم الجديــد فــي التأثيـــرات التـــي تحصــل فــي البيئــة االفتـــراضية وتأثيـــرها علــى العالقــات 
التقليدية  من حيث الشمولية  املتمثلة بقياس حصيلة التأثيـر بطرق منهجية وعمليات إحصائية ولم تـركز على موقع واحد 
كما حصل بدراسة صموئيل الذي اقتصر دراسته على موقع تويتـر وتأثيـر في تطويـر العالقات االجتماعية، إذ ال يصـح دراسة 
مؤثـر واحد لقياس شمولية التأثيـر والتغييـر التـي تحصل في العالقات االجتماعية للطالب فقد يكون ملواقع أخـرى تأثيـر أكبـر. 
لذلك فقد تميـزت دراستـي في العديد من الجوانب املنهجية وأساليب املعالجة وتكامل العناصر املبحوثة في املشكلة لتمكيـن 

الباحــث مــن صـــحة االســتنتاج ودقــة النتائــج.

مشكلة الدراسة - أهميتها ومدى الحاجة اليها

تــم اكتشــاف مشــكلة الدراســة وبيــان أهميتهــا ومــدى الحاجــة إليهــا، مــن خــالل  االطــالع علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة 
  عــن 

ً
ومناقشــة وتســجيل املآخــذ والعيــوب والفجــوات والجوانــب التـــي أغفلهــا الباحثــون، لســد املعرفــة فــي هــذا املجــال، فضــال

املعايشــة امليدانيــة ملســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى شــبكة اإلنتـــرنت، بمختلــف قنواتهــا االجتماعيــة، واالحســاس 



املجلة العربية لإلدارة، مج 40، ع 1 - مارس )آذار( 2020

129

بالظواهــر الســلبية الناتجــة عــن انغمــاس أعــداد كبيـــرة مــن املستخدميـــن فــي البيئــة االفتـــراضية مــن دون اعــداد ووعــي مســبق: 
ممــا تســبب بظهــور عالقــات افتـــراضية بيـــن األفــراد تختلــف عــن العالقــات االجتماعيــة املألوفــة فــي القيــم واملعانــي التـــي تنظمهــا 
واملحددات التـــي تؤطرها، مما تـــرتب على ذلك العديد بـــروز العديد من الظواهر السلبية تضـــخمت وانتشرت بسرعة كبيـــرة 
 منهــا إلــى مشــكالت شــديدة التشــعب والتعقيــد، وقــد بــدأت هــذه املشــكالت بالظهــور فــي الحيــاة االجتماعيــة 

ً
حتـــى تحــول قســما

الحقيقيــة علــى أرض الواقــع، ومــا يمكــن أن تمثلــه مــن تحديــات تواجــه التماســك األســري، علــى مســتوى األســرة واملجتمــع فــي 
املجتمعــات العربيــة الحديثــة.

أهداف الدراسة

يسعى الباحثان إلى تحقيق األهداف اآلتية:

التعرف على البيئة االفتـراضية الجديدة لإلعالم اإللكتـروني وخصائصها وطبيعة تكوينها.- 

تحليل طبيعة العالقات التـي تنشأ في البيئة االفتـراضية الجديدة بيـن املستخدميـن.- 

البحث في تأثيـر للعالقات االفتـراضية على العالقات االجتماعية التقليدية.- 

استشراف مستقبل منظومة القيم والعالقات االجتماعية العربية في ظل البيئة االفتـراضية.- 

تساؤالت الدراسة

لتحقيق أهداف البحث البد من اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

ما ملقصود بالبيئة االفتـراضية، وماهي خصائصها ومكوناتها؟- 

ماهي طبيعة العالقات التـي تنشأ بيـن املستخدميـن لوسائل البيئة االفتـراضية الجديدة.؟- 

ما هو تأثيـر العالقات االفتـراضية على العالقات االجتماعية للمستخدميـن العرب؟- 

 للعالقات االجتماعية التقليدية.؟- 
ً
 موضوعيا

ً
هل يمكن للعالقات االفتـراضية على مواقع التواصل ان تشكل بديال

ما هو تأثيـر العالقات االفتـراضية على التماسك االجتماعي العربي.- 

كيف نتصور مستقبل التماسك األسري لألسرة العربية في ضوء شيوع العالقات االفتـراضية؟- 

املبحث الثالث - تصميم الدراسة
تم تصميم الدراسة باالستناد إلى املنهجية األكثـر مالءمة لبحث املشكلة وأساليب املعالجة وكما يلي:

منهج الدراسة

تــم اســتخدم املنهــج الوصفــي لتوصيــف مشــكلة البحــث والظواهــر الناتجــة عنهــا، ومســح عينــة مــن مســتخدمي مواقــع 
التواصــل، بقصــد التوصــل إلــى نتائــج علميــة تجيــب عــن تســاؤالت الدراســة وتحقــق أهدافهــا، كمــا اســتخدم الباحــث املنهــج 
العالقــات  نشــوء  أســباب  تفســر  واســتنتاجات  نتائــج  إلــى  التوصــل  أجــل  مــن  امليدانيــة  الدراســة  بيانــات  لتحليــل  التحليلــي 

االفتـــراضية وانتشــارها فــي املجتمــع العربـــي وتأثيـــراتها املحتملــة. 

مجتمع الدراسة

يمثــل مجتمــع الدراســة اإلطــار البشــري فــي املوقــع الجغرافــي الــذي شــملته الدراســة امليدانيــة، والــذي ظهــرت بــه املشــكلة 
املبحوثــة، والظواهــر االجتماعيــة التـــي تــم تشــخيصها فــي هــذه البيئــة، ووفًقــا لهــذا الوصــف فــإن مجتمــع اإلمــارات يعيــش فــي  
دولــة عربيــة اتحاديــة، تتألــف مــن ســبع إمــارات، ويتســم مجتمــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالتنــوع نتيجــة لســعة األنشــطة 
االقتصادية، واستقطاب هذا املجتمع لأليدي العاملة من مختلف انحاء العالم، كما استقطب الكفاءات العربية من كافة 
البلــدان العربيــة وهــذا التنــوع يفتـــرض اختــالف عمليــات التأثـــر والتأثيـــر عنــد التعــرض إلــى بـــرامج وســائل االتصــال الجماهيـــري 
الجديــد والتقليــدي، كمــا يفتـــرض اختــالف عمليــات اإلقنــاع واالقتنــاع، وعلــى الرغــم مــن تعــدد الخصائــص العامــة والخاصــة 
 مباشًرا.

ً
ملجتمع البحث، إال اننا سنـركز على إخضاع الخصائص التـي نعتقد انها تمثل متغيـرات تؤثـر في نتائج البحث تأثيـرا
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عينة الدراسة

توصف العينة بأنها نموذج من مجتمع الدراسة تسحب منه وفًقا للطرق العلمية املنهجية لتمثله بخصائصه وتنوعه 
وتقســم إلى األقســام اآلتية:

نوع العينة: تتصف عينة الدراسة بأنها من العينات العشوائية متعددة املراحل أو »العنقودية«.1- 

حجــم العينــة ومقاييســها: يخضــع حجــم العينــة إلــى عــدد مــن املعاييـــر   أو املقاييــس منهــا االنحـــراف العيــاري ملجتمــع 2- 
الدراســة، والعينــات التـــي تــم االعتمــاد عليهــا فــي البحــوث والدراســات الســابقة التـــي أطلــع عليهــا الباحثيـــن، والتـــي 
التـــي  مــا يفــوق أحجــام العينــات  بـــ )300( وهــو  تــم تحديــد حجــم العينــة  بيـــن )5 و20( مبحــوث، لذلــك  تـــراوحت 
اســتخدمت فــي الدراســات الســابقة، ممــا يعــزز مــن مســاحة التمثيــل ودقــة النتائــج، ألن التمثيــل يتناســب طرديــاً  مــع 

حجــم العينــة، وهــؤالء املبحوثيـــن مختلفيـــن فــي الخصائــص العامــة،

طريقــة ســحب العينــة: تــم اختيــار العينــة باألســلوب العشــوائي متعــدد املراحــل، حيــث تــم ســحب ثــالث إمــارات مــن 3- 
اإلمــارات الســبع التـــي يتكــون منهــا املجتمــع اإلماراتـــي فظهــرت كل مــن امــارة أبــو ظبـــي وعجمــان ودبــي، وتــم بمرحلــة 

ثانيــة ســحب العينــة املؤلفــة مــن )300( مــن هــذه اإلمــارات بالطريقــة العشــوائية.

 للجدول اآلتـي:4- 
ً
خصائص العينة: يمكن توصيف خصائص عينة البحث وفقا

 
الشكل رقم )1( الخصائص العامة لعينة الدراسة  

يظهــر مــن الشــكل )1( الــذي يتعلــق بالخصائــص العامــة للمبحوثيـــن، أن نســبة اإلنــاث بلغــت 52.3% مقارنــة بالذكــور 
البالغة نســبتهم )47.6%( وتعود أســباب زيادة اإلناث إلى زيادة نســبتهم في مجتمع البحث. كما تبيـــن، أن نســبة الفئة العمرية 
)38-47( بلغــت 34% تليهــا الفئــة العمريــة )28-37( بنســبة 28.3% ثــم الفئــة )18-27( بنســبة 25% وأخيـــر فئــة الكبــار )48( 

فأكثـــر الذيـــن كانــت نســبتهم %12.6.

أمــا متغيـــر التعليــم فــكان أكثـــر أفــراد العينــة مــن الجامعييـــن الذيـــن بلغــت نســبتهم )65.3%( مقارنــة بالفئــات األخـــرى 
الظاهــرة فــي الجــدول. وتعــود أســباب ارتفــاع هــذه الفئــة إلــى أن التعليــم الجامعــي يعــد املرحلــة التـــي يســعى إليهــا الغالبيــة مــن 
املجتمــع لينطلقــوا منهــا إلــى ممارســة الوظائــف والحيــاة الزوجيــة وتعــد الجامعــة مقيــاس للتحضــر فــي العديــد مــن املجتمعــات.

وفــي الوظائــف املهنيــة كانــت النســبة الغالبــة مــن املوظفيـــن بنســبة )52.3%( تليهــا املهــن الحـــرة ثــم املهــن األخـــرى كانــت 
بنســب مواضعــة كمــا يظهــر فــي الجــدول. وفــي متغيـــر موقــع املبحــوث فــي األســرة كان غالبيــة أفــراد العينــة مــن اآلبــاء واالمهــات 
حيــث جــاءت نســبهم )34%( لآلبــاء )33%( لألمهــات وهــي نســب طبيعيــة ألن الدراســة ركــزت علــى أربــاب األســر أكثـــر مــن غيـــرهم 

وجــاءت نســب األبنــاء بدرجــات ليســت كبيـــرة كمــا موضـــح فــي الجــدول.
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بيانات ومعلومات الدراسة: 

انقسمت البيانات التـي تضمنتها الدراسة إلى نوعيـن:

البيانــات واملعلومــات األوليــة: وهــي البيانــات واملعلومــات التـــي تــم جمعهــا مــن امليــدان مباشــرة دون نقــل مــن مصــدر 1- 
ثانــوي، وهــي املعلومــات النوعيــة التـــي تعــد أكثـــر دقــة وموضوعيــة، ألنهــا جــاءت مــن العينــة التـــي تــم إخضاعهــا إلــى 

الدراســة مــن املجتمــع الكلــي بواســطة االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات.

واملراجــع 2-  واملصــادر  الســابقة  الدراســات  مــن  اســتقائها  تــم  التـــي  املعلومــات  وهــي  الثانويــة:  والبيانــات  املعلومــات 
العلمية التـي اعتمدت الدراسة عليها من خالل أسلوب الستقراء وما تـرتب على ذلك من استنباطات واستنتاجات 

الباحــث التـــي تمكــن مــن خاللهــا تعزيـــز نتائــج الدراســة واســتنتاجاتها

أدوات جمع املعلومات

اعتمد الباحث على أداتيـن رئيستيـن هما:

االســتبانة: هــي صـــحيفة بيانــات تـــرتبط بمشــكلة الدراســة ونوعهــا مــن خــالل وضــع عــدد مــن التســاؤالت أمــا مغلقــة - 
أو مفتوحــة أو مغلقــة ومفتوحــة حســب طبيعــة الدراســة وتصميمهــا واملعاييـــر العلميــة املنهجيــة التـــي اعتمدهــا، 
 لخصائــص عينــة الدراســة والتســاؤالت التـــي وضعهــا 

ً
وبحســب هــذا التصــور صمــم الباحــث اســتبانة مقننــة وفقــا

لتحقيــق أهــداف دراســته، وذلــك الســتجواب عينــة ممثلــة ملجتمــع الدراســة بحيــث تتيــح فــرص متســاوية لــكل فــرد 
بمجتمــع الدراســة ألن يكــون ضمــن العينــة.

االســتقراء: وهــو أســلوب علمــي منهجـــي يعتمــد علــى خبـــرة الباحــث ومهاراتــه فــي التحليــل والربــط بيـــن املتغيـــرات - 
الســابقة  للدراســات  املنهجيــة  قراءاتــه  خــالل  مــن  الباحــث  يســتقيها  واســتنتاجات  وحقائــق  معلومــات  الســتنباط 

فــي موضــوع دراســته. واملصــادر واملراجــع العلميــة التـــي اطلــع عليهــا 

اإلجـراءات امليدانية للدراسة: 

 للخطوات اإلجـرائية اآلتية:
ً
وقد تمت وفقا

اختبــار الصــدق: اعتمــد الباحثــان اختبــار الصــدق الظاهــري مــن خــالل عــرض فقــرات اســتمارة االســتبانة علــى )10( 1- 
خبـــراء مــن املتخصصيـــن فــي املنهجيــة، ومــن ذوي الخبـــرة فــي إعــداد ونشــر وتحكيــم البحــوث العلميــة.  فحصلــت 
االســتبانة علــى موافقــة )8( محكميـــن وبذلــك تكــون قــد حققــت نســبة صــدق مقدارهــا )80%( وهــذه النســبة يعتــد 
بهــا فــي إجـــراء الدراســات امليدانيــة. وابــدى اثنــان مــن الباحثيـــن بعــض التعديــالت علــى اســتبانة البحــث وتــم األخــذ 

ببعضهــا.

اختبــار الثبــات: تبنــي الباحثــان أســلوب إعــادة االختبــار لقيــاس ثبــات االســتبانة، مــن خــالل ســحب عينــة عشــوائية 2- 
مــن مجتمــع الدراســة مقدارهــا )10( مبحوثيـــن طبــق عليهــم االختبــار األول، ثــم أعيــد عليهــم االختبــار بعــد أسبوعيـــن، 
ومــن ثــم تمــت املطابقــة بيـــن االختبــار األول والثانــي فكانــت نســبة التطابــق )90%( وان هــذه النســبة تؤهــل االســتبانة 

للتطبيــق علــى العينــة الرئيســة للدراســة، والخـــروج بنتائــج علميــة يعتــد بهــا فــي مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات.

األســاليب اإلحصائيــة املســتخدمة فــي الدراســة: اســتخدم الباحــث كاي تـــربيع مــن خــالل تطبيــق بـــرنامج منــي تــاب 3- 
الستخـــراج العالقة بيـــن املتغيـــرات التـــي تتعلق بـــربط الخصائص العامة ألفراد عينة الدراســة بمتغيـــرات الدراســة 
املوضـــحة فــي تســاؤالت االســتبانة وتــم التطبيــق عنــد مســتوى الداللــة 0.05 التـــي تعتمــد فــي البحــوث والدراســات 
إلــى  الهادفــة  الجدوليــة  البيانــات  دالالت  لتحليــل  املئويــة  النســب  أســلوب  اســتخدم  واإلنســانية.كما  االجتماعيــة 

التوصــل إلــى نتائــج واســتنتاجات امليــول واملقارنــات لتـــرجيح عمليــات التأثيـــر والتأثـــر.
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املبحث الرابع - تحليل بيانات الدراسة امليدانية ومناقشة النتائج والتوصيات

 

  
Chi-Sq = 3.085, DF = 3, P-Value = 0.379

ا للسن
ً

اقع التواصل وفق الشكل رقم )2( مدى انتظام استخدام املبحوثيـن ملو

تبيـــن من الشــكل رقم )2( ان قيمة كا تـــربيع عند مســتوى داللة 0.05 تظهر عدم وجود عالقة تأثيـــر بيـــن ســن املبحوث 
ومــدى انتظــام متابعتــه ملواقــع التواصــل.

وتوضـــح النســب املئويــة ان غالبيــة املبحوثيـــن يتابعــون مواقــع التواصــل بانتظــام حيــث بلغــت نســبتهم 53% مقارنــة بمــن 
يتابعــون بشــكل غيـــر منتظــم، الذيـــن كانــت نســبتهم 45.3%، أمــا الــذي ال يســتخدمون هــذه املواقــع فلــم تتجــاوز نســبتهم %1.3 

ممــا يؤكــد ان غالبيــة املبحوثيـــن يتابعــون مواقــع التواصــل بانتظــام.

 
  Chi-Sq = 47.920, DF = 6, P-Value = 0.000

ا ملتغيـر السن
ً

اقع التواصل وفق الشكل رقم )3( مقدار الزمن الذي يقضيه املبحوث في مو

أظهرت نتائج الشــكل )3( ان قيمة كاي تـــربيع عند مســتوى الداللة )0.05( الظاهرة أســفل الجدول تؤكد وجود عالقة 
تأثيـــر بيـــن سن املبحوث والزمن الذي يقضيه في متابعة بـــرامج التواصل.
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، حيــث جــاءت نســبتهم 
ً
كمــا تبيـــن أن غالبيــة املبحوثيـــن يتابعــون قنــوات التواصــل بمعــدل مــن )1-3( ســاعات يوميــا

57.3%، أما الذيـن يتابعون بمعدل )4-6( ساعات فكانت نسبتهم 30.3%، وكان هناك 12.3% يتابعون بمعدل )7( ساعات 
فأكثـــر، وهــؤالء بحكــم املدمنيـــن علــى اســتخدام هــذه املواقــع، ألن هــذا الوقــت مــن التعــرض سيتســبب لهــم بمشــكالت كثيـــرة.

 

  
Chi-Sq = 158.902, DF = 20, P-Value = 0.000

ا ملتغيـر مستوى التعليم
ً

الشكل رقم )4( املوقع املفضل للمبحوثيـن وفق

ــر بيـــن املســتوى التعليمــي للمبحــوث واملوقــع الــذي يفضــل متابعتــه، وفًقــا  اتضـــح مــن الشــكل )4( ان هنــاك عالقــة تأثيـ
لــكاي تـــربيع عنــد مســتوى الداللــة 0.05، وتبيـــن أن أكبـــر نســبة متابعــة كانــت ملوقــع فيــس بــوك، حيــث بلغــت نســبة املتابعــة 
21.6%، يليــه الــوات ســاب بنســبة 20%، ثــم تويتـــر بنســبة 17.6% واليوتيــوب 13.6% ثــم املواقــع األخـــر كانــت بنســب متقاربــة 

كمــا هــو موضـــح فــي الجــدول.

 
  Chi-Sq = 10.551, DF = 6, P-Value = 0.103

ا للمهنة
ً

اقع التواصل وفق الشكل رقم )5( املكان املفضل الستخدام مو

تبيـــن مــن الشــكل )5( ان قيمــة كاي تـــربيع عنــد مســتوى الداللــة 0.05 تشيـــر إلــى عــدم وجــود عالقــة تأثيـــر بيـــن مهنــة 
التواصــل. املفضــل الســتخدام مواقــع  واملــكان  املبحــوث 
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كمــا اتضـــح مــن النســب املئويــة ان 56.3% يســتخدمون مواقــع التواصــل فــي كل مــكان يتواجــدون فيــه، مقابــل %29.6 
يســتخدمونه فــي املنــزل، ولــم تحظــى األماكــن األخـــرى إال بنســب بســيطة كمــا هــو ظاهــر فــي الجــدول. نســتنتج ان اســتخدام 

مواقــع التواصــل مــن غالبيــة املبحوثيـــن خــارج املنــزل يبعدهــم عــن اشــراف األســرة ورقابتهــا علــى االســتخدام.

 
  Chi-Sq = 11.449, DF = 6, P-Value = 0.075

ا ملكانته في أسرته
ً

اقع التواصل االجتماعي للمبحوث وفق الشكل رقم )6( أنواع التأثيـرات الضارة التـي تسببها مو

يوضـح الشكل )6( ان نتيجة كاي تـربيع عند مستوى داللة 0.05 تدل على عدم وجود عالقة تأثيـر بيـن موقع املبحوث 
في أسرته ونوع التأثيـر الضار الذي تسببه مواقع التواصل للمستخدميـن.

وتــدل النســب املئويــة أن 57.3% مــن املبحوثيـــن يعتقــدون بــأن مواقــع التواصــل أضــرت بجميــع عالقاتهــم االجتماعيــة، 
وأن 23.6% يـــرون أنهــا أضــرت بعالقــة املبحــوث مــع األهــل واألقــارب، مقابــل 19% يعتقــدون أنهــا أضــرت بعالقــات املبحوثيـــن 

مــع األصدقــاء وزمــالء العمــل.

 

  
Chi-Sq = 5.438, DF = 8, P-Value = 0.710

ا ملتغيـر املهنة
ً

اقع التواصل بأفراد عينة البحث وفق الشكل رقم )7( أنواع التأثيـرات االجتماعية السلبية التـي سببتها مو
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يوضـــح الشــكل )7( عــدم وجــود عالقــة بيـــن مهنــة املبحــوث واعتقــاده بأنــواع التأثيـــرات االجتماعيــة الســلبية التـــي تســببها 
مواقــع التواصــل للمبحوثيـــن، حســب نتائــج كاي تـــربيع عنــد مســتوى الداللــة 0.05.

وتشيـــر النتائج الجدولية أن 44% يعتقدون ان مواقع التواصل تسبب تفكك الروابط األسرية، وأن 22.6% يـــرون أنها تساهم 
فــي تطويـــر الحيــاة االجتماعيــة، مقابــل 14.3% يـــرون أنهــا يمكــن أن تســاعد فــي تقويــة التـــرابط األســري، وكان هنــاك 11% مــن املبحوثيـــن 

يعتقدون أن لها تأثيـــرات أخـــرى غيـــر التـــي ذكرت، بينما كان 8% من املبحوثيـــن يعتقدون أنها تســبب تخلف الحياة االجتماعية.

وبذلــك نســتنتج أن الغالبيــة مــن أفــراد عينــة الدراســة يعتقــدون أن ملواقــع التواصــل آثــار ســلبية تتمثــل بتفــكك التـــرابط 
األســري فــي املجتمــع، وتخلــف الحيــاة االجتماعيــة.

 
  Chi-Sq = 9.407, DF = 4, P-Value = 0.052

ا ملستوياتهم العلمية
ً

اقع التواصل، وفق الشكل رقم )8( مدى ارتباط املبحوث بعالقات افتـراضية مع آخـريـن في مو

تبيـن من الشكل )8( ان مستوى التعليم له عالقة بمدى ارتباط املبحوثيـن بعالقات افتـراضية مع آخـريـن عبـر مواقع 
 لنتيجة كاي تـربيع التـي هي مساوية ملستوى الداللة 0.05.

ً
التواصل وفقا

وتدل النسب املئوية أن 22.3% يوافقون بدرجة كبيـرة على إقامة عالقات افتـراضية على مواقع التواصل وان %38.3 
منهم يوافقون ولكن بدرجة متوسطة، إال أن هناك نسبة 39.3% ال يوافقون على إقامة مثل هذه العالقات االفتـراضية.

وبذلــك نصــل إلــى اســتنتاج ان غالبيــة أفــراد العينــة يقيمــون عالقــات افتـــراضية علــى مواقــع التواصــل، حيــث بلغــت 
نســبتهم 60.6% مقابــل 38.3% ليســت لديهــم مثــل هــذه العالقــات.

  
  Chi-Sq = 21.047, DF = 12, P-Value = 0.050

ا للسن
ً

اقع التواصل وفق الشكل رقم )9( أنواع العالقات االفتـراضية التـي أقامها املبحوثيـن على مو

ــر بيـــن ســن املبحــوث  يتضـــح مــن الشــكل )9( ان قيمــة كاي تـــربيع عنــد مســتوى الداللــة )0.05( تبيـــن وجــود عالقــة تأثيـ
ونــوع العالقــات االفتـــراضية التـــي يقيمهــا علــى مواقــع التواصــل.
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وأظهــرت النســب املئويــة أن 42% مــن العينــة يقيمــون عالقــات صداقــة مقابــل 25% لهــم عالقــات أخـــرى، وأن %22.3 
اســتخدموا مواقــع التواصــل للتســلية وتمضيــة أوقــات الفــراغ، وكان هنــاك 12% أقامــوا عالقــات عاطفيــة، وان 15.3% كانــت 

لهــم عالقــات.

  
  Chi-Sq = 12.084, DF = 6, P-Value = 0.06

 الشكل رقم )10( يظهر فيما إذا كانت العالقات االفتـراضية التـي أقامها املبحوثيـن 
ا للسن

ً
 عن عالقاته االجتماعية وفق

ً
اقع التواصل بديال على مو

يوضـــح الشــكل )10( عــدم وجــود عالقــة تأثيـــر وتأثـــر بيـــن ســن املبحوثيـــن ومــدى اعتقادهــم، بــأن العالقــات االفتـــراضية 
 عــن عالقاتهــم االجتماعيــة، وفًقــا ملتغيـــر الســن. حســب نتيجــة كاي 

ً
التـــي أقاموهــا علــى مواقــع التواصــل يمكــن أن تكــون بديــال

تـــربيع ومقارنتهــا مــع القيمــة الجدوليــة البالغــة 0.05.

كما تبيـــن من نتائج الشكل أن 59.3% من املبحوثيـــن ال يعتقدون بأن العالقات االفتـــراضية التـــي يقيمونها على مواقع 
 عــن عالقاتهــم االجتماعيــة، وأن 32%. يعتقــدون بدرجــة متوســطة أن العالقــات 

ً
 مناســبا

ً
التواصــل، يمكــن أن تكــون بديــال

 لعالقاتهــم االجتماعيــة، مقابــل 8.6% يعتقــدون بدرجــة كبيـــرة أن العالقــات االفتـــراضية 
ً
االفتـــراضية يمكــن أن تكــون بديــال

 مناســًبا للعالقــات االجتماعيــة
ً
بديــال

 
  Chi-Sq = 4.590, DF = 12, P-Value = 0.970

 الشكل رقم )11( أسباب قيام املبحوثيـن إقامة عالقات افتـراضية 
ا ملكانتهم في أسرهم

ً
اقع التواصل االجتماعي وفق على مو
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ٌيظهــر الشــكل )11( عــدم وجــود عالقــة بيـــن موقــع املبحــوث فــي اســرته واألســباب التـــي تدفعــه إلقامــة عالقــات افتـــراضية 
علــى مواقــع التواصــل، وذلــك حســب نتيجــة كاي تـــربيع عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة البالغــة 0.05.

كمــا تشيـــر النســب املئويــة إلــى أن 20% مــن املبحوثيـــن يقيمــون عالقــات افتـــراضية إلشــباع حاجــات اجتماعيــة مفقــودة 
عنــد األســرة واالقربــاء. و12.3% يقيمــون هــذه العالقــات إلشــباع حاجــات مفقــودة عنــد األصدقــاء، و16.6% أقامــوا هــذه 
العالقــات إلشــباع حاجــات عاطفيــة مقابــل 8.3% إلشــباع حاجــات مفقــودة عنــد زمــالء العمــل، وكان هنــاك 42.6% يقيمــون 

هــذه العالقــات ألســباب أخـــرى.

 

 Chi-Sq = 7.613, DF = 12, P-Value = 0.815

ا ملستوياتهم العلمية
ً

الشكل رقم )12( أنواع املشكالت التـي تعرض لها املبحوثيـن وفق

يوضـــح الشــكل )12( عــدم وجــود عالقــة بيـــن مســتوى التعليــم للمبحوثيـــن وأنــواع املشــكالت التـــي يتعرضــون لهــا، وفًقــا 
لنتائــج كاي تـــربيع عنــد مســتوى الداللــة 0.05. أشــارت النســب املئويــة إلــى أن 35.5 يتعرضــون إلــى الكــذب والتضليــل اإلعالمــي، 
و32% يتعرضــون إلــى مشــكالت أخـــرى غيـــر املوضـــحة فــي الجــدول، وهنــاك 9.3% يتعرضــون إلــى النصــب واالحتيــال، وتعــرض 

7.6% إلــى القرصنــة و6.3% تعرضــوا إلــى التشهيـــر، و5.6% ذكــروا أنهــم تعرضــوا إلــى االبتـــزاز. و3.6% تعرضــوا إلــى التهديــد.

مناقشة نتائج الدراسة
أظهــرت نتائــج الدراســة أن 57.3% يتابعــون مواقــع التواصــل بمعــدل )1-3( ســاعات فــي اليــوم، وكان هنــاك %30.3 1- 

ــر مــن 7 ســاعات فــي اليــوم فكانــت نســبتهم 12.3% وهــذا  يتابعــون بمعــدل )4-6( ســاعات، أمــا الذيـــن يتابعــون ألكثـ
يعنــي ان الذيـــن يتابعــون مــن )4-7( تبلــغ نســبتهم )42.7%( وهــو مــا يقتـــرب مــن نصــف العينــة وقــد ينعكــس ارتفــاع 
نســب املتابعــة علــى حــاالت مــن اإلدمــان والتقصيـــر فــي الواجبــات األساســية، كمــا يــؤدي إلــى اكتســاب عــادات وميــول 

ضــارة يؤثـــر بشــكل سلبـــي علــى األســرة واملجتمــع.

أوضـــحت نتائــج الدراســة موقــع الفيــس بــوك انــه مــن أكثـــر املواقــع متابعــة، حيــث وصلــت نســبة املتابعــة إلــى %21.6، 2- 
يليه »واتســاب« بنســبة 20% وتويتـــر 17.6% واليوتيوب 13.6% بينما كانت املواقع األخـــرى بنســب متواضعة.

أوضـحت النتائج أن 56.3% يستخدمون مواقع التواصل في كل مكان يتواجدون فيه، مقابل 29.6% يستخدمونه 3- 
في املنزل، ولم تحظى أماكن العمل واملقاهي واألصدقاء، إال بنسب بسيطة.  نستنتج ان استخدام مواقع التواصل 

من غالبية املبحوثيـن خارج املنزل يبعدهم عن اشراف األسرة ورقابتها على االستخدام خاصة لألبناء.

التواصــل علــى 4-  بتأثيـــرات مواقــع  املبحــوث واعتقــاده  بيـــن جنــس  تأثيـــر  البحــث عــدم وجــود عالقــة  نتائــج  أظهــرت 
ملواقــع  كبيـــرة  بدرجــة  تأثيـــرات  هنــاك  أن  يعتقــدون  الجنسيـــن  كال  مــن   %60.3 هنــاك  أن  وتبيـــن  املستخدميـــن. 
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التواصــل علــى املستخدميـــن مقابــل 36.6% يعتقــدون وجــود تأثيـــرات ولكــن بنســبة متوســطة وهنــاك 3% فقــط 
تأثيـــرات. وجــود  بعــدم  يعتقــدون  ممــن 

عالقاتهــم 5-  بجميــع  أضــرت  التواصــل  مواقــع  بــأن  يعتقــدون  املبحوثيـــن  مــن   %57.3 أن  املئويــة  النســب  أوضـــحت 
أنهــا  يعتقــدون   %19 األهــل واألقــارب، مقابــل  مــع  املبحــوث  بعالقــة  أنهــا أضــرت  يـــرون  االجتماعيــة، وأن %23.6 

العمــل. وزمــالء  األصدقــاء  مــع  املبحوثيـــن  بعالقــة  أضــرت 

أكــدت النتائــج عــدم وجــود تأثيـــر للمهنــة علــى معرفــة املبحوثيـــن بأنــواع التأثيـــرات الضــارة ملواقــع التواصــل. وأشــارت 6- 
النتائــج الجدوليــة ان 44% يعتقــدون ان مواقــع التواصــل تســبب تفــكك الروابــط األســرية، وأن 22.6% يـــرون أنهــا 
تســاهم فــي تطويـــر الحيــاة االجتماعيــة، مقابــل 14.3% يـــرون انهــا يمكــن أن تســاعد فــي تقويــة التـــرابط األســري وكان 
هنــاك 11% مــن املبحوثيـــن يعتقــد أن لهــا تأثيـــرات أخـــرى غيـــر التـــي ذكــرت، بينمــا كان 8% مــن املبحوثيـــن يعتقــدون 

أنهــا تســبب تخلــف الحيــاة االجتماعيــة.

تبيـــن أن ملســتوى التعليــم تأثيـــر علــى ارتبــاط املبحوثيـــن بعالقــات افتـــراضية علــى مواقــع التواصــل، وظهــر أن غالبيــة 7- 
أفــراد العينــة يقيمــون عالقــات افتـــراضية علــى مواقــع التواصــل، حيــث بلغــت نســبتهم 60.6% مقابــل 38.3% ليســت 

لهم عالقات افتـــراضية.

تبيـن وجود عالقة تأثيـر بيـن سن املبحوث ونوع العالقات االفتـراضية التـي يقيمها في مواقع التواصل.8- 

12% أقامــوا عالقــات عاطفيــة، 9-  42% مــن العينــة يقيمــون عالقــات صداقــة. مقابــل  أظهــرت النســب املئويــة أن 
و15.3% كانــت لهــم عالقــات عمــل بينمــا ارتبــط 25% بعالقــات مختلفــة، وأن 22.3% اســتخدموا مواقــع التواصــل 

للتســلية وتمضيــة أوقــات الفــراغ.

أتضـــح أن 59.3% مــن املبحوثيـــن ال يعتقــدون بــأن العالقــات االفتـــراضية التـــي يقيمونهــا علــى مواقــع التواصــل،  10-
 عــن عالقاتهــم االجتماعيــة، بينمــا يعتقــد 32% مــن أفــراد العينــة بدرجــة متوســطة 

ً
 مناســبا

ً
يمكــن أن تكــون بديــال

 لعالقاتهــم االجتماعيــة، مقابــل 8.6% يعتقــدون بدرجــة كبيـــرة أن 
ً
أن العالقــات االفتـــراضية يمكــن أن تكــون بديــال

 لعالقاتهــم االجتماعيــة.
ً
 مناســبا

ً
العالقــات االفتـــراضية كانــت بديــال

تشيـر النتائج الجدولية إلى أن 20% من املبحوثيـن يقيمون عالقات افتـراضية إلشباع حاجات اجتماعية مفقودة  11-
عنــد األســرة واالقربــاء، و12.3% يقيمــون هــذه العالقــات إلشــباع حاجــات مفقــودة عنــد األصدقــاء، و16.6% أقامــوا 
هــذه العالقــات إلشــباع حاجــات عاطفيــة مقابــل8.3% إلشــباع حاجــات مفقــودة عنــد زمــالء العمــل، وكان هنــاك 

42.6% يقيمــون هــذه العالقــات ألســباب أخـــرى خاصــة.

تــدل النســب املئويــة علــى أن 35.5% يتعرضــون إلــى الكــذب والتضليــل اإلعالمــي، و32% يتعرضــون إلــى مشــكالت  12-
أخـــرى غيـــر املوضـــحة فــي الجــدول، وهنــاك 9.3% يتعرضــون إلــى النصــب واالحتيــال، وتعــرض 7.6% إلــى القرصنــة 

و6.3% تعرضــوا إلــى التشهيـــر، و5.6% ذكــروا أنهــم تعرضــوا إلــى االبتـــزاز. و3.6% تعرضــوا إلــى التهديــد.

تبيـــن أن هنــاك عالقــة تأثيـــر وتأثـــر بيـــن موقــف املبحــوث عنــد تعرضــه إلــى مشــكلة علــى مواقــع التواصــل ومكانتــه فــي  13-
اســرته. ودلــت النســب الجدوليــة علــى أن 38.6% كانــت ردود افعالهــم عمــل بلــوك علــى مــن يعرضهــم إلــى مشــكالت 
علــى مواقــع التواصــل، مقابــل 23.6% االتصــال بالجهــات األمنيــة املســئولة، وذكــر 13.6% أنهــم يستشيـــرون األهــل، 
و90.0% كانــت لهــم ردود فعــل أخـــرى غيـــر التـــي ذكــرت، و8.6% ذكــروا أنهــم يستشيـــرون األصدقــاء، و6.3% كان 

موقفهــم تـــرك املوقــع والتوجــه إلــى املواقــع األخـــرى.

توصيات الدراسة
توصل الباحث إلى التوصيات اآلتية:

توســيع وتعميــق البحــوث والدراســات املتعلقــة بتأثيـــر العالقــات االفتـــراضية فــي مواقــع التواصــل علــى العالقــات 1- 
االجتماعيــة فــي املجتمــع العربــي.

وضــع خطــط استـــراتيجية للتوعيــة باآلثــار الســلبية للعالقــات االفتـــراضية علــى مواقــع التواصــل، تهــدف إلــى توعيــة 2- 
األســر بضــرورة ممارســة الرقابــة والتوجيــه واإلرشــاد وممارســة ســلطة الضبــط االجتماعــي باســتخدام األســاليب 

والوســائل الحديثــة.
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إنتــاج بـــرامج وطنيــة تتبناهــا القنــوات اإلعالميــة الوطنيــة تهــدف إلــى تطويـــر البنيــة االجتماعيــة وحمايتهــا مــن الظواهــر 3- 
السلبية املتعلقة بالعالقات االفتـــراضية السلبية التـــي تنشأ في البيئة االفتـــراضية.

تفعيــل دور املؤسســات االجتماعيــة والتـــربوية وتقويــة أدوارهــا فــي التواصــل مــع األســر وحثهــا علــى القيــام بأدوارهــا 4- 
االجتماعيــة، إلشــباع الحاجــات الروحيــة والعاطفيــة واملاديــة ألفرادهــا واغنائهــم عــن البحــث عنهــا فــي مواقــع وقنــوات 

اإلعــالم الجديــد ومــا يتـــرتب عــن ذلــك مــن تبعــات.

املشــكالت 5-  حــل  مــن  نهــا 
ّ

يمك مــا  بــكل  ودعمهــا  واالريــاف  املــدن  فــي  االجتماعيــة  العامــة  للعالقــات  مؤسســات  إقامــة 
االجتماعيــة الحديثــة، وتقويــة العالقــات والروابــط االجتماعيــة بأســاليب حديثــة لتقويــة التماســك األســري وتعزيـــز 

االجتماعيــة. الحصانــة 

العمــل علــى تصميــم مناهــج دراســية فــي التـــربية اإلعالميــة والتوعيــة بالثقافــة اإلعالميــة التـــي تحــدد آليــات ووســائل 6- 
وأســاليب التعاطي مع اإلعالم التقليدي والجديد وتطوراته املســتقبلية، بحيث يتم وضع مادة الزامية بهذا الشــأن 

لجميــع املراحــل الدراســية.

سن القوانيـن واستحداث بـرامج للضبط االجتماعي لتنظيم استخدام البيئة االفتـراضية الجديدة وتقنن عالقتها 7- 
بالبيئــة االجتماعيــة التقليديــة، لحمايــة األســرة واملجتمــع وتقنيـــن الحـــريات العامــة والخاصــة بمــا ال يخـــرق قواعــد 

وأســس املنظومــة القيميــة العربيــة واإلســالمية.

القيــام بدراســات استـــراتيجية تقــوم علــى وضــع تصــورات مســتقبلية تتنبــأ بالتطــورات املســتقبلية املحتملــة ملواقــع 8- 
التواصــل اإللكتـــروني الرقميــة، والتأثيـــرات االجتماعيــة التـــي يمكــن أن تحدثهــا فــي املجتمــع، والتحســب لهــا للحــد مــن 

تأثيـــراتها الســلبية الضــارة، واســتثمار نتائجهــا اإليجابيــة وتوظيفهــا بخطــط تنميــة املجتمــع وتقدمــه.

حدود الدراسة سيلتـزم الباحثان بالحدود التـي وضعوها للبحث وكاآلتـي:

الحــدود املوضوعيــة: تقيــد الباحــث بموضــوع بحثــه املوســوم: »اإلعــالم الجديــد وآثــار تحــّول املجتمعــات العربيــة مــن أ- 
العالقات التقليدية إلى االفتـراضية: دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي مواقع التواصل العرب بدولة اإلمارات«، 
أتــاح البيئــة االفتـــراضية للمستخدميـــن  الــذي  حيــث يهتــم البحــث بحــدوده املوضوعيــة بمتغيـــر اإلعــالم الجديــد 
فــي املجتمــع إلقامــة عالقــات افتـــراضية غيـــر واضـــحة املعالــم يتـــرتب علــى ممارســاتها الســلوكية آثــار علــى العالقــات 
االجتماعيــة التقليديــة بمــا تمثلــه مــن منظومــة قيميــة تـــرتبط بعقيــدة الفــرد ومقوماتــه الســلوكية التـــي تمثــل هويتــه 
التـي تميـزه عن املجتمعات األخـرى. وكان من بيـن أهم الصعوبات التـي واجهها الباحث هو عدم اعتـراف املبحوثيـن 
 مــا يفصـــح عنهــا 

ً
نــادرا فــي البيئــة االفتـــراضية، ألنهــا تعــد مــن الخصوصيــة التـــي  بطبيعــة العالقــات التـــي يقيمونهــا 

 عــن ازدواجيــة القيــم التـــي يقيمهــا املبحــوث مــع آخـريـــن فنجــد لديــة عالقــات اجتماعيــة تقليديــة 
ً
املبحــوث، فضــال

يفصـــح عنهــا ويعتـــرف بهــا وعالقــات أخـــرى افتـــراضية ال يفصـــح عنهــا ولكــن يمكــن االســتدالل عليهــا مــن الظواهــر 
الســلوكية واملشــكالت االجتماعيــة التـــي يتعــرض لهــا ويفصـــح عنهــا.

الحــدود الزمانيــة: يتحــدد اإلطــار الزمنــي للبحــث باملــدة الزمنيــة التـــي تــم فيهــا وضــع خطــة البحــث والشــروع بإجـــراءاته ب- 
التطبيقية إلى زمن إنجازه خالل العام 2019-2020. وبذلك يتـزامن إجـراء هذه البحث بدراسته امليدانية مع الزمن 
الــذي شــاعت فيــه البيئــة االفتـــراضية والظواهــر االجتماعيــة الناتجــة عنهــا. تجــدر اإلشــارة إلــى الزمــن مــن املتغيـــرات 
التـــي تتعلق بتطور املشكالت االجتماعية من فتـــرة زمنية إلى أخـــرى سيما وان العديد من املوضوعات تم بحثها من 
باحثيـــن انهــوا دراســاتهم إلــى زمــن معيـــن إال ان هنــاك تطــورات مســتجدة تـــرتبط بعوامــل الزمــن توجــب علــى باحثيـــن 

آخـريـــن تغطيــة الفتـــرات الزمنيــة التـــي لــم تبحــث.

الحــدود املكانيــة: أمــا الحــدود املكانيــة فتتمثــل فــي املــكان الــذي تــم فيــه إجـــراء البحــث وتحديــد مجتمــع الدراســة ج- 
وتســتمد  املتحــدة.   العربيــة  اإلمــارات  بمجتمــع  تحــدد  وقــد  للدراســة  إلخضاعهــا  ممثلــة  عينــة  وســحب  امليدانيــة 
املتغيـــرات املكانيــة أهميتهــا مــن نــوع وطبيعــة البيئــة التـــي تجـــرى فيهــا الدراســة وبذلــك فــإن متغيـــر املــكان يعــد مــن 
 فــي بيئــة اجتماعيــة معينــة يعــد مــن 

ً
املتغيـــرات األساســية لتحديــد موضــوع الدراســة، ألن املوضــوع الــذي يعــد مهمــا

البديهيــات التـــي ال تحتــاج إلــى دراســة فــي بيئــات اجتماعيــة أخـــرى تختلــف فــي منظومتهــا القيميــة األخالقيــة.
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Abstract

The research  cares about studying the problem of new virtual relationships, which formed in the 
virtual environment, and affected social relations and family cohesion with negative effects, threatening 
the family entity of Arab society, and the sense of this problem came from negative phenomena resulting 
from the immersion of large numbers of users in the virtual environment of the new media, from Without 
preparation and prior awareness: which caused the emergence of hypothetical relationships between in-
dividuals, different from the social relations that are accepted and the acceptance of the human values   and 
meanings that express them.

This led to the emergence of many negative phenomena, which amplified and spread very quickly to 
turn part of them into very complex and complex problems. It has become challenges facing family cohe-
sion at the family and community levels. To study this problem and Topics the resulting effects, a descriptive 
approach was used to describe the problem and survey a sample from the research Society, and the ana-
lytical approach was used to analyze field study data and extract the results that answer the research ques-
tions and achieve its goals, and one of the most prominent results of the research was that 57.3% Of the 
respondents believe that the communication sites have damaged all their social relationships, compared to 
23.6% see it as damaging the relationship of the respondents with family and relatives, compared to 19% 
believe that it has damaged the relationship of the respondents with friends and co-workers. The results 
indicated that 44% believed that the communication sites caused the dissolution of family ties, compared to 
22.6% who believed that they contributed to the development of their social life, and 14.3% of the sample 
believed that it could help in strengthening family ties, and 11% of the respondents believed that they had 
affects Others, while 8% believed that it caused social development.

The results of the research confirmed that 20% of the respondents establish hypothetical relationships 
to satisfy missing social needs of the family and relatives, 12.3% evaluate these relationships to satisfy miss-
ing needs among friends, and 16.6% establish these relationships to satisfy emotional needs, compared to 
8.3% to satisfy missing needs when Co-workers, and there were 42.6% were assessing these relationships 
for other reasons. It was clear from the results that 59.3% of the respondents do not believe that the hy-
pothetical relationships they establish on the communication sites can be a suitable alternative to their 
social relationships, while 32% of the respondents believe, on average, that the hypothetical relationships 
can be an alternative to their social relations, compared to 8.6% They largely believed that hypothetical 
relationships were a suitable alternative to their social relationships. The research reached a number of 
recommendations that call for intensifying studies and converting their results into plans and programs to 
find appropriate solutions to confront the negative effects resulting from this problem.

Key words: Virtual Environment, Social Relations, Virtual Relationships, Communication Web Sites, Effects.




