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ملخص

ن األكاديــ�ي واإلرشــادي  هدفــت الدراســة إىل معرفــة أثــر ســاعات العمــل الطويلــة لــأم العاملــة عــى الجانبــ�ي
(«. وقــد  ن ي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )منطقــة العــ�ي

الســلوكي لأبنــاء »مــن وجهــة نظــر األمهــات العامــات �ن
ي التحليــىي لتحقيــق أهدافهــا، عــى عينــة مكونــة مــن )314( أم عاملــة تــمَّ 

اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصــ�ن
اختيارهــا بطريقــة العينــة القصديــة بأســلوب العينــة المتيــرة. واســتخدمت الدراســة أداة االســتبانة المكونــة مــن 
. وطبقــت األداة بعــد أن تحقــق لهــا صــدٌق  ن األكاديــ�ي واإلرشــادي الســلوكي ات الجانبــ�ي )30( فقــرة، تمثــل مــؤرسش
. وعولجــت البيانــات باســتخدام المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، واالختبــارات  ن وثبــاٌت مقبولــ�ي

اتهــا.  اإلحصائيــة المناســبة ألســئلة الدراســة ومتغري

وأكــدت نتائــج الدراســة عــى وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05) آلثــاٍر ســلبية 
ي 

ن األكاديــ�ي واإلرشــادي الســلوكي لأبنــاء �ن تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة، عــى الجانبــ�ي مرت
. األرسة اإلماراتيــة، بدرجــة مرتفعــة ومتوســطة عــى التــواىلي

ن متوســط إجابــات عينــة  ، أظهــرت الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــ�ي ي الجانــب األكاديــ�ي
فــ�ن

ي األرسة اإلماراتيــة، 
الدراســة، نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن

ن متوســط إجابــات عينــة  تعــزى الختــاف متغــري الســّن وعــدد األبنــاء؛ وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــ�ي
ي األرسة اإلماراتيــة، 

الدراســة، نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن
، الدخل الشهري لأرسة(. ، قطاع العمل، عدد ساعات العمل اليومي ات )المؤهل العل�ي تعزى الختاف متغري

ن  ، أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــ�ي وفيمــا يتعلــق بالجانــب اإلرشــادي الســلوكي
متوســط إجابــات عينــة الدراســة نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء 
، نــوع القطــاع، الدخــل الشــهري، عــدد  ات )الســن، المؤهــل العلــ�ي ي األرسة اإلماراتيــة، تعــزى الختــاف متغــري

�ن
ن متوســط إجابــات عينــة الدراســة نحــو أثــر ســاعات  األبنــاء(؛ مــع عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــ�ي
ات )عدد  ي األرسة اإلماراتية، تعزى الختاف متغري

العمل الطويلة للمرأة العاملة عى اإلرشــاد الســلوكي لأبناء �ن
.) ســاعات العمــل اليــومي

بــاع سياســات اجتماعيــة مــن شــأنها توفــري وقــت أكــرب  ورة اتّ وبنــاًء عــى مــا جــاء مــن نتائــج، تــوصي الدراســة بــرن
ي كافة القطاعات، عى أن تكون سياســات مقّننة.    

لأم العاملة لرعاية أبنائها، و�ن

 . ن ، منطقة الع�ي ، الجانب اإلرشادي السلوكي الكلمات المفتاحية: األم العاملة، الجانب األكادي�ي
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خلفية الدراسة وأهميتها

مقدمة

التحديــات  تــزداد  واإلبــداع،  والتطــور  التقــدم  نحــو  الــدوىلي  والتنافــس  العالــ�ي  ي 
الفضــا�ئ التســابق  ظــل  ي 

�ن
ز هنــا وهنــاك العديــد مــن الظواهــر  والظواهــر االجتماعيــة المصاحبــة للعولمــة الثقافيــة برموزهــا المختلفــة، وتــرب
، وعــى كافــة األصعــدة. وتعــّد  ن للتغــري االجتمــاعي ي المرافقــ�ي يبــة للتقــدم العلــ�ي والتكنولــو�ب ي توصــف بأنهــا رصن الــ�ت
ظاهــرة انحــراف األحــداث مــن أبــرز هــذه الظواهــر االجتماعيــة المصاحبــة للحداثــة ورموزهــا، واألكــرث خطــورة 
تــب  ي عمــاده؛ باإلضافــة إىل مــا يرت

 أساســية �ن
ً
ل بنيــان المســتقبل، ولبنــة

ّ
 تشــك

ً
هــا، ذلــك أنهــا تســتهدف فئــة مــن غري

عــى هــذه الظاهــرة مــن آثــار اجتماعيــة تربويــة ســيئة.

الفكريــة  للمــدارس   
ً
تبعــا تختلــف  ومتنوعــة،  ة  فــ�ي كثــري الظاهــرة  هــذه  وراء  تكمــن  ي  الــ�ت العوامــل  أمــا 

ي غايــة الخطــورة ال يخلــو منهــا أي 
ن عــى أنهــا ظاهــرة �ن وأيديولوجياتهــا المتعــددة. ولكــن يتفــق جميــع الباحثــ�ي

 للدراســات المختلفــة. وبمــا أن المجتمــع 
ً
مجتمــع، تتفــاوت بنســبها مــن مــكان إىل آخــر، ومــن وقــت إىل آخــر، وفقــا

، ترتفــع فيــه نســبة الشــباب، وعــى اعتبــار أّن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة جــزء مــن هــذا  ي ي مجتمــع فــ�ت العــر�ب
 جــادًا، وتســليط الضــوء عــى العامــل 

ً
 علميــا

ً
المجتمــع، كان البــد مــن طــرح هــذه المشــكلة االجتماعيــة طرحــا

ي العمل، لما يحمله هذا العامل من أهمية. فاألرسة هي مؤسسة 
األرسي المتمثل بغياب األم لساعات طويلة �ن

ًا عــى األفــراد. لذلــك جــاء هــذا البحــث للوقــوف عــى مســألة  التنشــئة االجتماعيــة األوىل للفــرد، واألكــرث تأثــري
ي ظــل العولمــة، 

مهّمــة تخــص أغلــب المنــازل، خاصــة مــع التقــدم والتطــور الهائــل الــذي طــرأ عــى دور المــرأة �ن
عــى  والقضــاء  المــرأة  حمايــة  شــأنها  مــن  ي  الــ�ت الدوليــة  االتفاقيــات  وتوقيــع  المــرأة،  حقــوق  منظمــات  وظهــور 
ي أولــت  ن الوضعيــة الــ�ت عــدُّ مــن أهــم القوانــ�ي ي تُ ن ضدهــا، مثــل اتفاقيــة ســيداو )1979(، الــ�ت جميــع أشــكال التميــري
ي مجــاالت مختلفــة: سياســية، 

لــت المــرأة بموجبهــا عــى حقــوق عديــدة �ن ؛ حيــث تحصَّ
ً
 خاصــا

ً
المــرأَة اهتمامــا

. بيــد أنَّ بعــض  هــا الكثــري  مســتقلة، وغري
ً
 ماليــة

ً
، وذمــة

ً
 اقتصاديــا

ً
، وتمكينــا

ً
 وانتخابــا

ً
ــحا واجتماعيــة، وثقافيــة، ترشُّ

 مــن الخلــل 
ً
ي حقــوق المــرأة وتبعــات اتفاقيــة ســيداو أحدثــت نوعــا

األيديولوجيــات األخــرى تــرى أنَّ هــذا االنفتــاح �ن
 عــى بعــض األمــور المتعلقــة بهــا وبمــن حولهــا. وتجــدر 

ً
ــر ســلبا

ّ
ي شــأن حقــوق المــرأة وتدبــري أمــور حياتهــا، مــا أث

�ن
ن  بــاع السياســات والقوانــ�ي

ّ
اإلشــارة هنــا إىل أن هــذه االتفاقيــات ليســت هي مــن أخــّل بهــذا التــوازن؛ وإنمــا عــدم ات

، هــو  ي ن طروحــات هــذه االتفاقيــات ودور المــرأة االجتمــاعي والبيولــو�ب ي مــن شــأنها الموازنــة بــ�ي االجتماعيــة، الــ�ت
ي حيــاة المــرأة.

مــن يحــدث الخلــل �ن

: ي ضوء ما سبق تسىع هذه الدراسة إىل اإلجابة عى السؤال التاىلي
�ن

ن األكاديــ�ي واإلرشــادي الســلوكي لأبنــاء »مــن  مــا أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجانبــ�ي
(«؟. وتتفــرع عــن هــذا الســؤال  ن ي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )منطقــة العــ�ي

وجهــة نظــر األمهــات العامــات �ن
األســئلة التاليــة:

ي العمل عى الجانب األكادي�ي لأبناء؟. . 1
ما أثر غياب األم العاملة لساعات طويلة �ن

ي العمل عى الجانب اإلرشادي السلوكي لأبناء؟.. 2
ما أثر غياب األم العاملة لساعات طويلة �ن

ي إجابــات العّينــة . 3
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( �ن
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، مســتوى الدخــل، عــدد األبنــاء، نــوع القطــاع )خــاص،  تعــزى للحالــة االجتماعيــة، الســن، المؤهــل العلــ�ي
(؟. حكــومي

مشكلة الدراسة وأهميتها 

لهــا  ن المــرأة لســاعات طويلــة، وتغيبهــا عــن مرن بــدأ الحديــث عــن المشــكات االجتماعيــة المرتبطــة بعمــل 
ي تنجــم  فنــا ضمــن هــذه الدراســة عــى أحــد اآلثــار الــ�ت

ّ
. وتوق ًا وواســعاً وأوالدهــا وزوجهــا، يأخــذ مؤّخــرًا صــدى كبــري

ي العمــل أو لنيــل قســط مــن الراحــة بعــد 
عــن تغيــب األم العاملــة عــن أبنائهــا وانشــغالها عنهــم طــوال الوقــت- �ن

ي المجتمــع 
. وألنَّ نســب النســاء العامــات �ن ن األكاديــ�ي واإلرشــادي الســلوكي يــوم عمــل مجهــد- عــى الجانبــ�ي

 
ً
، خاصــة

ً
ي ازديــاد مســتمر، بــدأت هــذه الظاهــرة بالنمــو حديثــا

 �ن
ً
 وثقافيــا

ً
 واجتماعيــا

ً
 وسياســيا

ً
وتمكينهــّن اقتصاديــا

ن دورهــّن  بــاع سياســات اجتماعيــة تــوازن بــ�ي ي المجتمــع يتــم مــن دون اتّ
ي نســب عمــل المــرأة �ن

وأن هــذا االزديــاد �ن
. ي االجتمــاعي )الجنــدري( ودورهــّن البيولــو�ب

ي العمــل، عــى تربيــة 
ل لســاعات طويلــة �ن ن ي إظهــار أثــر عامــل غيــاب األم عــن المــرن

تكمــن مشــكلة الدراســة �ن
تــب عــى ذلــك مــن تفــكك أرسي، أو إهمــال تربــوي وأكاديــ�ي  ، ومــا قــد يرت

ً
 وتعليميــا

ً
األبنــاء وانحرافهــم ســلوكيا

 فيمــا بعــد.
ً
وإرشــادي لأبنــاء، وتوفــري بيئــة خصبــة النحرافهــم ســلوكيا

 
ً
ها خصوصا ي أهمّية دور األم وتأثري

 لهذه الدراسة، يكمن �ن
ً
 عن األب موضوعا

ً
ولعل سبب اختيار األم دونا

بــوي واألكاديــ�ي لأبنــاء، مــا يجعــل غيابهــا أكــرث ســلبية. إضافــة إىل حاجتنــا إىل حــل  عــى التكويــن النفــ�ي والرت
ي السياســات 

، مــا ســيؤثر �ن
ً
ن معــا المشــكلة عنــد العنــر األهــم– األم- لصعوبــة تقديــم توصيــات وحلــول للطرفــ�ي
ي عملهــا.

. لذلــك اكتفينــا بدراســة عامــل غيــاب األم لســاعات طويلــة �ن االجتماعيــة ســلباً

أواًل: األهمية النظرية

ن األكاديــ�ي واإلرشــادي . 1 ي الوقــوف عــى عامــل أرسي مهــّم يؤثــر عــى الجانبــ�ي
تكمــن أهميــة الدراســة �ن

ي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )منطقــة 
الســلوكي لأبنــاء »مــن وجهــة نظــر األمهــات العامــات �ن

تــب عــى هــذا الغيــاب الطويــل مــن آثــار ســلبية عــى تنشــئة األبنــاء، وبالتــاىلي انحرافهــم،  («، ومــا يرت ن العــ�ي
ي الوقــت الــذي نحتــاج فيــه إىل شــباب 

ي خلــق فئــة ضــارة، �ن
 عــى المجتمــع �ن

ً
مــا يشــكل خطــرًا حقيقيــا

. ي ي الوطــن العــر�ب
ي ظــل الظــروف السياســية الســائدة �ن

وقيــادات واعــدة �ن
ي بناء الدراسة وتحليل نتائجها.. 2

تسىع الدراسة إىل توظيف النظريات العلمية �ن
يتوقــع أن ترفــد نتائــج الدراســة المكتبــة اإلماراتيــة والعربيــة بمعلومــات فكريــة وتحليليــة وميدانيــة بنــاًء . 3

عــى النتائــج النهائيــة لهــذه الدراســة.
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: األهمية التطبيقية ً
ثانيا

تتصــف هــذه الدراســة بالنــدرة، نظــرًا لعــدم وجــود دراســات ســابقة تحــت هــذا العنــوان بحــدود اّطــاع . 1
الباحثــة.

، وعلمــاء االجتمــاع عــى . 2 ن ن واالقتصاديــ�ي ن االجتماعيــ�ي يتوقــع أن تفيــد نتائــج هــذه الدراســة المخططــ�ي
، وأن تســاعدهم عــى إيجــاد  ي

وجــه التحديــد، وصنــاع القــرار، باإلضافــة إىل مؤسســات المجتمــع المــد�ن
ي القطاعــات 

عّمــم نتائجهــا عــى األمهــات العامــات �ن يعيــة مناســبة، وأن تُ سياســات اجتماعيــة وترش
الحكوميــة والخاصــة األخــرى، مــع وضــع خطــط عاجيــة وإصاحيــة وقائيــة للحــد مــن تفاقــم الظاهــرة.

أهداف الدراسة

ي العمل عى الجانب األكادي�ي لأبناء. . 1
التعرف عى أثر غياب األم العاملة لساعات طويلة �ن

2 .. ي العمل عى الجانب اإلرشادي السلوكي
التعرف عى أثر غياب األم العاملة لساعات طويلة �ن

ي إجابات العّينة . 3
معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α=0.05( �ن

، مســتوى الدخــل، عــدد األبنــاء، نــوع القطــاع )خــاص،  تعــزى للحالــة االجتماعيــة، الســن، المؤهــل العلــ�ي
.) حكومي

ي والمفاهيمي
اإلطار المعر�ن

. ُيســتمد هــذا األســلوب،  : يعــد أســلوب اإلرشــاد الســلوكي مــن أبــرز أســاليب اإلرشــاد النفــ�ي اإلرشــاد الســلوكي
 ، بمــا يتضمنــه مــن إجــراءات، مــن النظريــة الســلوكية، ســواء فيمــا يخــص اإلرشــاد الســلوكي أو العــاج الســلوكي
دوافــع  الفــرد  لــدى  وأن  ــم؛ 

َّ
متعل اإلنســان  ســلوك  بــأن  األســلوب  هــذا  يفيــد  واحــدة.  لعملــة  ن  وجهــ�ي لكونهمــا 

ــم يكتســب هــذا الفــرد دوافــع جديــدة 
ّ
ي ســلوكه؛ ومــن خــال التعل

فســيولوجية تعــّد بمثابــة محــركات رئيســة �ن
ه وصــواًل إىل تحقيــق أهدافــه. ومــن خــال هــذه  تعمــل عــى توجيــه ســلوكه، وبالتــاىلي تعديــل هــذا الســلوك وتغيــري
النظــرة فــإن المشــكات واالضطرابــات واالنحرافــات الســلوكية مــا هي إال عــادٌة متعلمــة خاطئــة، أو ســلوٌك غــري 
 عــى 

ً
ي يتعلمــه الفــرد للتقليــل مــن قلقــه وتوتراتــه. لــذا فــإن فكــرة اإلرشــاد الســلوكي تقــوم أساســا

ي أو توافــ�ت
تكيــ�ن

التعلــم أو إعــادة التعلــم أو محــوه وإزالتــه. )الخطيــب، 2014(.
ي للعــادات 

ي أو تكيــ�ن
: هــو التوجيــه الصحيــح والمناســب لــكل ســلوك غــري توافــ�ت ً

اإلرشــاد الســلوكي إجرائيــا
ي تحصــل عليهــا إجابــات العّينــة  الخاطئــة أو لهــدف التعلــم أو إعــادة التعلــم. ويقــاس هنــا بمجمــوع العامــات الــ�ت

ي هــذه الدراســة، وفــق مقيــاس ليكــرت مــن )1-5(.
عــى أســئلة االســتبانة المخصصــة لهــذه الغايــة �ن

ي المدرســة. 
: هــو الجانــب المتعلــق بالدراســة والمتابعــة المنهجيــة وشــؤون الطالــب �ن الجانــب األكاديــ�ي

ي تحصــل عليهــا إجابــات العّينــة عــى أســئلة االســتبانة المخصصــة لهــذه  ويقــاس هنــا بمجمــوع العامــات الــ�ت
ي هــذه الدراســة وفــق مقيــاس ليكــرت مــن )1-5(.

الغايــة �ن
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الدراسات السابقة

ي انحــراف األحــداث- دراســة ميدانيــة 
جــاءت دراســة ســمية )2006( بعنــوان »أثــر العوامــل االجتماعيــة �ن

ن مليلــة«، للوقــوف عــى أهــم العوامــل االجتماعيــة المؤثــرة  ي قســنطينة وعــ�ي
أجريــت بمركــزي األحــداث بمدينــ�ت

جــري مســح شــامل 
ُ
ي التحليــىي وباختيــار عينــة مســحية، حيــث أ

ي انحــراف األحــداث، باســتخدام المنهــج الوصــ�ن
�ن

ن مليلــة(، وبذلــك كان  ي المركزيــن )قســنطينة وعــ�ي
لمجتمــع الدراســة، نظــرًا لصغــر عــدد أفــراد المجتمــع األصــىي �ن

، باإلضافــة إىل المقابلــة والماحظــة. وتوصلــت الدراســة إىل نتائــج متقاربــة مــع 
ً
 جانحــا

ً
حجــم العينــة 60 حدثــا

بعــض مــا توصلــت إليــه النظريــات االجتماعيــة واالقتصاديــة حــول تشــخيص ظاهــرة االنحــراف والجريمــة. 

ي انحــراف األحــداث– دراســة ميدانيــة 
هدفــت دراســة حمــد )2008( بعنــوان »أثــر العوامــل االجتماعيــة �ن

والثقافيــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  العوامــل  عــى  التعــرف  إىل  الربيــع(«،  )مؤسســة  غــزة  محافظــات  عــى 
ي محافظــات غــزة، وقيــاس درجــة االنحــراف لديهــم. تكــون مجتمــع الدراســة 

المؤديــة إىل انحــراف األحــداث �ن
ي مؤسســة الربيــع، حيــث اســتخدمت أداة االســتبانة لقيــاس األهــداف. وتوصــل الباحــث إىل أن 

 �ن
ً
مــن 99 حدثــا

وج مــن امــرأة واحــدة فقــط هي أّمهــم، وكانــت  ن هنــاك مــن أفــراد العينــة مــن يعيشــون مــع والديهــم، وأن والدهــم مــرت
جنحتهــم الرقــة عــى الرغــم مــن عاقتهــم الجيــدة مــع األم، ويشــعرون بالنــدم عــى مــا ارتكبــوه، ويخططــون ألن 
ي المجتمــع، وقــد كان لرفقــاء الســوء تأثــري فعــال عــى االنحــراف، إىل جانــب غيــاب األب 

ن �ن يكونــوا أعضــاء فاعلــ�ي
عــن األرسة. ويمكــن حــر أســباب االنحــراف بســوء التنشــئة االجتماعيــة، والحالــة االقتصاديــة، واإلهمــال الزائــد، 

وعــدم االهتمــام بالحــدث ومراقبتــه.
ي انحــراف األحــداث«، هدفــت إىل إثبــات 

ي )2006( دراســة بعنــوان »البيئــة وأثرهــا �ن
ن أجــرى القــروا�ن ي حــ�ي

�ن
 
ً
ي تحتضــن الحــدث عــى ســلوكه، وشــملت عينــة عشــوائية عددهــا 69 حالــة، مســتخدما مســؤولية البيئــة الــ�ت

تفــكك األرسة،  مثــل  األحــداث،  انحــراف  ي 
�ن أســهمت  هنــاك عوامــل  أن  إىل  الحالــة. وتوصــل  دراســة  منهجيــة 

العوامــل االنفعاليــة، عــدم العنايــة باألطفــال، فقــدان أحــد األبويــن، ظــروف بيئيــة خــارج البيــت. وتوصــل إىل أن 
االنحــراف ظاهــرة اجتماعيــة ترتبــط بأوضــاع المجتمــع االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والحضاريــة، وتتعلــق 

بعاداتــه وتقاليــده وقيمــه.
المــرأة- دراســة  الشــباب الجامــ�ي نحــو عمــل  ن كانــت دراســة عــىي )1993( بعنــوان »اتجاهــات  ي حــ�ي

�ن
ي  ي جامعــ�ت

ي دمشــق والبعــث«، تهــدف إىل معرفــة طبيعــة اتجاهــات طلبــة الســنة الرابعــة �ن
ي جامعــ�ت

ميدانيــة �ن
بــكل مــن الجنــس، ونــوع الدراســة، والبيئــة  تأثــر هــذه االتجاهــات  المــرأة ومــدى  دمشــق والبعــث نحــو عمــل 
 وطالبــة، 

ً
الجغرافيــة )مدنية-ريفّيــة(، والمســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي للطلبــة. بلــغ حجــم العينــة 525 طالبــا

ين ســؤااًل. وتوصل الباحث إىل أن التوّجهات عند  ، واســُتخدمْت اســتمارة من عرش منهم 261 ذكرًا و264 أن�ث
أفــراد عينــة األرسة، إزاء عمــل المــرأة بشــكل عــام، كانــت إيجابيــة.

أمــا دراســة نعيســة )1995( بعنــوان »دوافــع العمــل عنــد المــرأة العاملــة«، فقــد هدفــت إىل معرفــة الدوافــع 
ي العمــل. 

االجتماعيــة والنفســية وراء عمــل المــرأة، ومــدى االرتيــاح النفــ�ي الــذي تحققــه المــرأة خــال وجودهــا �ن
ق لألبســة،  كــة الــرش  عــى أســاس العينــة الطبقيــة مــن رسش

ً
ت عشــوائيا تألفــت عّينــة الدراســة مــن 200 عاملــة اختــري

ي المصنــع. توصلــت الدراســة إىل 
واســتخدمت الباحثــة االســتبانة لجمــع المعلومــات الازمــة عــن كل عاملــة �ن

ي كل مــن دمشــق 
ن الــرصن النفــ�ي عــن العمــل ومردوديــة العمــل �ن أنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــ�ي

ي مجــال العمــل ومردوديــة 
ن طبيعــة العاقــات االجتماعيــة �ن والاذقيــة، وال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــ�ي
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ن الدوافع النفسية  ي كل من دمشق والاذقية، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب�ي
ي عينة البحث �ن

العمل �ن
. ن ي كل مــن المدينتــ�ي

ومردوديــة العمــل �ن

ن جاءت دراسة سباهي )1997( بعنوان »المشكالت المتصلة بحضانة الطفل وباألعباء األرسية  ي ح�ي
�ن

ي إنتاجهــا«، لتســلط الضــوء عــى المشــكات النفســية الموجــودة 
لــدى األم العاملــة وأثــر هــذه المشــكالت �ن

، وبمــا تحملــه األم مــن أعبــاء أرسيــة. شــملت العينــة 135  قــة بحضانتهــا لطفــل أو أكــرث
ّ
لــدى األم العاملــة، المتعل

الدراســة  البيانــات. توصلــت  ي جمــع 
المقابلــة �ن أســلوب  اســتخدام  وتــمَّ  الحضانــة.  ي ســن 

أطفــال �ن لديهــن   
ً
أمــا

ي أثنــاء قيامهــا بعملهــا مــن مشــكات نفســية ترتبــط بحضانــة األطفــال 
إىل نتيجــة مؤداهــا أن األم العاملــة تعــا�ن

ي العمــل.
 عــى إنتاجهــا �ن

ً
وبأعبائهــا األرسيــة، مــا يؤثــر ســلبا

ي دراســة أجرتهــا مشــنيش )1990( بعنــوان »اآلثــار النفســية واالجتماعيــة لخــروج األم إىل العمــل عــى 
و�ن

: رسعــة الغضــب؛  ن أن هنــاك مشــكات انفــرد بهــا أطفــال األمهــات العامــات وهي ي مدينــة عمــان«، تبــ�يّ
أطفالهــا �ن

ي طلــب النقــود وعــدم إنفاقهــا بحكمــة؛ عــدم المحافظــة 
ل؛ اإللحــاح �ن ن ي المــرن

مازمــة األبنــاء األم أثنــاء وجودهــا �ن
عــى الكتــب واألدوات المدرســية.

ي لرعايــة 
ن توصلــت دراســة فريــال بهجــت )1981( إىل أن المــرأة العاملــة ليــس لديهــا الوقــت الــكا�ن ي حــ�ي

�ن

بويــة أخــذ  ي مجــال التنشــئة االجتماعيــة والرعايــة الرت
أطفالهــا كمــا لــدى األم غــري العاملــة؛ وإىل أن دور المــرأة �ن

.)55-56 :1999 )محــرز:  بالتضــاؤل. 

انحــراف  ي 
�ن االجتماعيــة  والتســهيالت  الجريمــة  »تصنيفــات  بعنــوان   linda j.sktka دراســة  أمــا 

ي طريــق 
كيبــة �ن األحــداث«، فقــد هدفــت إىل اكتشــاف أثــر التســهيات االجتماعيــة عــى أنمــاط وخطــورة الرت

ن ذكــر  ي مدينــة )مدويســت( 131 فــردًا، بــ�ي
ي ســجن األحــداث �ن

ن �ن . بلــغ حجــم عينــة الجانحــ�ي ن األحــداث الجانحــ�ي
ن  . وباســتخدام التقاريــر اإلحصائيــة، بينــت النتائــج فيمــا يخــص التســهيات االجتماعيــة أن ثّمــة عاقــة بــ�ي وأنــ�ث

ن متغــري خطــورة الجريمــة. ات التســهيات االجتماعيــة وبــ�ي متغــري

التعقيب عى الدراسات السابقة
: بعد استعراض عدد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية، ناحظ ما يىي

ي 	 
اعتمدت الدراســات الســابقة مناهج بحثية مختلفة، منها دراســة الحالة ومنها منهج التحليل الوص�ن

ن تعتمــد الدراســة الحاليــة  ي حــ�ي
والمنهــج المقــارن، واســتخدمت االختبــارات والمقاييــس واالســتبانات. �ن

ي التحليىي وتســتخدم أداة االســتبانة.
المنهج الوص�ن

ن عــى عامــل غيــاب األم عــن 	  كــري ي أنهــا حاولــت الرت
تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة �ن

ات طويلــة، وأثــره عــى انحــراف األبنــاء. يعــد هــذا العامــل مــن أكــرث العوامــل  ل بســبب العمــل لفــرت ن المــرن
ًا عــى انحــراف األبنــاء، ويوضــع تحــت مســ� العوامــل االجتماعيــة. وقــد تــم إفــراد دراســة خاصــة  تأثــري

ي 
ي يتأثــرن بــه، �ن

بهــذا العامــل تحديــدًا، نظــرًا ألهميتــه، ولوجــود العديــد مــن األمهــات العامــات اللــوا�ت
. مختلــف المجتمعــات، خاصــة بعــد انتشــار العولمــة والمنــاداة بأهميــة تحــّرر المــرأة وتمكينهــا اقتصاديــاً
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داللــة 	  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دالــة  ذي  أثــر  وجــود  الحاليــة  الدراســة  أظهــرت  النتائــج،  حيــث  مــن 

ن األكاديــ�ي  تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجانبــ�ي )α≤0.05) آلثــار ســلبية مرت
. التــواىلي عــى  بدرجــة مرتفعــة ومتوســطة  اإلماراتيــة،  ي األرسة 

لأبنــاء �ن الســلوكي  واإلرشــادي 

، أظهــرت نتائــج الــدراس وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة  	 فعــى الجانــب األكاديــ�ي
ن متوســط إجابــات عينــة الدراســة، نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى  بــ�ي
ي األرسة اإلماراتيــة، تعــزى الختــاف متغــري الســن وعــدد األبنــاء؛ 

الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن
ن متوســط إجابــات عينــة الدراســة، نحــو أثــر  مــع عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــ�ي
ي األرسة اإلماراتيــة، 

ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن
 ، اليــومي العمــل  ســاعات  عــدد  العمــل،  قطــاع   ، العلــ�ي )المؤهــل  ات  متغــري الختــاف  تعــزى 

الدخــل الشــهري لــأرسة(.
، أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة  	 وعــى الجانــب اإلرشــادي الســلوكي

للمــرأة  الطويلــة  العمــل  ســاعات  أثــر  نحــو  الدراســة،  عينــة  إجابــات  متوســط  ن  بــ�ي إحصائيــة 
الســن  متغــري  الختــاف  تعــزى  اإلماراتيــة،  األرسة  ي 

�ن لأبنــاء  الســلوكي  اإلرشــاد  عــى  العاملــة 
والمؤهــل العلــ�ي ونــوع القطــاع والدخــل الشــهري وعــدد األبنــاء؛ مــع عــدم وجــود فــروق ذات 
ن متوســط إجابــات عينــة الدراســة نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة  داللــة إحصائيــة بــ�ي
ات )عــدد  ي األرسة اإلماراتيــة، تعــزى الختــاف متغــري

العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن
.) ســاعات العمــل اليــومي

ي توصلت إىل أن  تتفق هذه النتائج مع دراسة مشنيش )1990(، ودراسة فريال بهجت )1981( ال�ت
ي 

ي لرعايــة أطفالهــا كمــا لــدى األم غــري العاملــة، وبــأن دور المــرأة �ن
المــرأة العاملــة ليــس لديهــا الوقــت الــكا�ن

ي )2006) 
بويــة أخــذ بالتضــاؤل. كمــا تتفــق مــع دراســة القــروا�ن مجــال التنشــئة االجتماعيــة والرعايــة الرت

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المجتمــع  بأوضــاع  ترتبــط  اجتماعيــة  االنحــراف ظاهــرة  أن  فيهــا  جــاء  ي  الــ�ت
والثقافيــة والحضاريــة، وتتعلــق بعاداتــه وتقاليــده وقيمــه. فيمــا تختلــف الدراســة بنتائجهــا مــع دراســة 
ي  توصــل فيهــا الباحــث إىل أن االتجاهــات عنــد أفــراد عينــة األرسة كانــت إيجابيــة  عــىي )1993(، الــ�ت

 إزاء عمــل المــرأة.
ً
عمومــا

تون« نظرية األنومي عند »روبرت م�ي

ي تدفع األفراد إىل الســلوك المتكيف  تنطلق هذه النظرية من منظور أساســه أن البنية االجتماعية هي ال�ت
ي تضبــط  : المعايــري الــ�ت ً

تــون« عنريــن: أواًل: األهــداف، ثانيــا أو المنحــرف، ولفهــم بنيــة أي مجتمــع يحــدد »مري
وســائل وطــرق الوصــول إىل األهــداف، مــن دون الخــروج عــن األطــر االجتماعيــة المتعــارف عليهــا. إال أن هــذه 
العمليــة تتوقــف عــى مــدى تكامــل البنيــة االجتماعيــة أو عدمــه، ألن المجتمــع هــو الــذي يحــرك الطمــوح الكامــن 

لــدى األفــراد.
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ي أرستــه، ومــع 
ي ضبــط ســلوك الفــرد خــال التنشــئة االجتماعيــة للحــدث �ن

ز أهميــة العامــل االجتمــاعي �ن تــرب
ي تســاعده  ي تعليــم الحــدث القيــم والمعايــري الــ�ت

 �ن
ً
والديــه عــى وجــه التحديــد، حيــث يلعــب الوالــدان دورًا مهّمــا

ي تجنــب 
ز دور المعايــري �ن وعــة. ومــن هنــا، يــرب ي ضبــط أهدافــه وطموحاتــه ووصولــه إىل الطــرق والوســائل المرش

�ن
ي االنحــراف. )أحمــد، 1969: 83(.

الحــدث الوقــوع �ن

Laccassagne » ي
نظرية الوسط االجتماعي للعالم »الكسا�ن

      تــرى هــذه النظريــة أن الجريمــة وليــدة الوســط االجتمــاعي الــذي توجــد فيــه. فالوســط االجتمــاعي 
ي يجــد فيهــا البيئــة  ي اللحظــة الــ�ت

ي ينمــو فيهــا اإلجــرام، والمجــرم كالميكــروب الــذي ال قيمــة لــه إال �ن هــو البيئــة الــ�ت
ي تشــكل الفــرد عــى نحــو  الصالحــة. وتشــمل البيئــة هنــا البيئــة الطبيعيــة والثقافيــة واالجتماعيــة. فالبيئــة هي الــ�ت
ي جرائــم القتــل والرقــة لــم  يدفعــه إىل االنحــراف والجريمــة، ويــدل عــى ذلــك أن األغلبيــة الســاحقة مــن مرتكــ�ب
ل خــال مرحلــة الطفولــة. )أبــو العــا، 1994:  ن ي المــرن

ن �ن بيــة الصالحــة أو الرعايــة والمراقبــة الازمتــ�ي يجــدوا الرت
.)93-94

ي نظرية المخالطة الفاصلة
ي تدفع الطفل إىل الجنوح عند »سذرالند« �ن

العمليات السبع الرئيسة ال�ت

: يتخصــص األول بالجانــب النفــ�ي  ن يطــرح )ســذرالند( محاولــة لتفســري الظاهــرة االنحرافيــة وفــق مســتوي�ي
ي بالمجتمــع.

للفــرد، ويتخصــص الثــا�ن

مــن  بجملــة  تتصــف  اجتماعيــة  االنحــراف ممارســة  أّن  باعتبــار  إىل األرسة،  للفــرد  النفــ�ي  الجانــب  يرجــع 
توفــر  خــال  مــن  االنحــراف،  عــى  والمشــجعة  االنحــراف  إىل  العائــد  بالشــخص  الخاصــة  األرسيــة  الظــروف 
ي ظــل غيــاب أو انحــال ســلطة الضبــط 

النمــوذج أو القــدوة االنحرافيــة أو الموجهــة نحــو تعلــم االنحــراف. وذلــك �ن
االجتماعيــة عــى مســتوى هــذه المؤسســة االجتماعيــة. وهــذا كلــه يطبــع التنشــئة االجتماعيــة الموجهــة للفــرد 

داخــل األرسة بجملــة مــن الخصائــص. )يونــس، 2006(. 

ي هنــا األم واألب.  وعندمــا نتحــدث عــن غيــاب ســلطة الضبــط االجتمــاعي عــى مســتوى األرسة فنحــن نعــ�ن
ي نظريــة المخالطــة الفاصلــة، 

ويقــدم ســذرالند ســبع عمليــات رئيســة تدفــع الطفــل إىل ارتــكاب الســلوك الجانــح �ن
: وهي

ــم مــع مــرور . 1
ّ
ل المواقــف واألنمــاط والنمــاذج الســلوكية المنحرفــة، ويتعل ن يشــاهد الطفــل داخــل المــرن

المخالطــة  لنظريــة   
ً
المنحرفــة، ويكتســبها. ويصبــح، طبقــا الســلوكية  األنمــاط  هــذه  بعــض  الوقــت، 

ي السن والجنس 
ن معه �ن . ومع ذلك فمن المحتمل أن يكون لتأثري األطفال المتماثل�ي الفاصلة، منحرفاً

ي طــرح نمــاذج ســلوكية منحرفــة، وقــد يفــوق هــذا األثــر تأثــري والديــه.
أثــٌر كبــري �ن
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ي يحــدد . 2
ل الجغــرا�ن ن ، فــإن موقــع المــرن

ً
، وبالتــاىلي اجتماعيــا

ً
ل جغرافيــا ن إذا كان الوالــدان يحــددان موقــع المــرن

ي منطقــة 
ي ســيتفاعل الطفــل معهــا. فــإذا كان المســكن يقــع �ن - أنمــاط الســلوك الــ�ت بــدوره - إىل حــد كبــري

أو بيئــة منحرفــة، يتعــّزز احتمــال تفاعــل الطفــل مــع تلــك النمــاذج المنحرفــة. أمــا إذا كان المســكن يقــع 
ي منطقــة يقــل فيهــا االنحــراف، فــإن احتمــال تفاعلــه مــع النمــاذج الســلوكية المنحرفــة والتعــرض لهــا 

�ن
، قــد يؤثــر بدرجــة 

ً
 واقتصاديــا

ً
ســيصبح ضئيــًا. بنــاًء عــى ذلــك، فــإن االنتمــاء إىل طبقــة دنيــا اجتماعيــا

ي المجتمــع.
ة عــى تفكــري الطفــل ومــدى اســتعداده لتقبــل القيــم الموجــودة �ن كبــري

ل قيــم األشــخاص، كمــا يحــدد نــوع األفــراد الذيــن يمكــن إقامــة عاقــات معهــم. فقــد يتعلــم . 3 ن يحــدد المــرن
هــم. طــة، وغري الفــرد تجنــب المهاجريــن الجــدد، وأفــراد الطوائــف أو الحــرف المهنيــة، ورجــال الرش

، فينعــزل عــن جماعتــه المرجعيــة الســوية )األرسة(، وال . 4 ئ ل لســلوكه الســ�ي ن قــد يطــرد الطفــل مــن المــرن
ي جماعــة متكاملــة. واألمــر المهــّم هنــا أن انعــزال الطفــل عــن األرسة قــد 

يمــارس دوره كعضــو عامــل �ن
يزيــد احتمــال ارتبــاط الطفــل باألنمــاط الســلوكية المنحرفــة، وبالتــاىلي تفاعلــه معهــا بصــورة إيجابيــة، 

ي الوقــت نفســه فرصــة تفاعلــه مــع النمــاذج الســوية.
ــص �ن

ّ
وتتقل

ي معرفــة الســلوك المنحــرف الواجــب . 5
قــد يــؤدي فشــل عمليــة التنشــئة االجتماعيــة إىل إخفــاق الطفــل �ن

باعــه. عليــه اجتنابــه، والســلوك الســوي الواجــب عليــه اتّ
ل مــن خــال عمليــة التنشــئة االجتماعيــة، فــإن ذلــك يــؤدي بــه إىل . 6 ن ي المــرن

إذا لــم يتعلــم الطفــل الطاعــة �ن
اســتنكار الســلطة بصفــة عامــة. 

ل بــدور كبــري وبأثــر فعــال عــى األطفــال، . 7 ن يضطلــع التوتــر النفــ�ي واالضطرابــات العاطفيــة داخــل المــرن
حيــث تنعكــس تلــك االضطرابــات العاطفيــة عــى الســلوك، وهنــا يعــد الســلوك المنحــرف رد فعــل لمــا 

.)Sutherland&cressey, 1970:212-214( .ل مــن تفــكك واضطــراب ن يســود المــرن

نظرية التحليل النفسي للسلوك المنحرف

ي مكونــات الشــخصية الثــاث، 
يــرى أتبــاع هــذه النظريــة أن الســلوك المنحــرف عنــد األفــراد ينشــأ عــن خلــل �ن

ي يســىع األفــراد  عــات والرغبــات الغريزيــة الــ�ت ن )الهــو، األنــا، األنــا العليــا(. يقصــد بـ)الهــو( الجــزُء المســؤول عــن الرن
ن الواقــع عــن الخيــال؛ وهنــاك مــن يســميه الجــزء المتخلــف مــن  خالهــا إىل تحقيــق اللــذة فقــط، مــن دون تميــري
ن هــذا الجــزء الواقــع عــن الخيــال ويكبــح جمــاح  ــا )األنــا( فتمثــل الواقــع أو الوســيط أو الحكــم. يمــري الشــخصية. أمَّ
ــا )األنــا العليــا(  )الهــو(. و)األنــا( مســؤولة عــن تأخــري الرغبــات عنــد الصغــار حــ�ت ال يرتكبــون الســلوك المنحــرف. أمَّ
ي ينشــأ عليهــا الصغــار، وهي المســؤولة عــن قضايــا النــدم والخجــل والشــعور  فــ�ي مجموعــة القيــم والمعايــري الــ�ت

.))Siegal&senna, 2001: 97-98 .بالذنــب

يقع الســلوك المنحرف من وجهة نظر رواد هذه النظرية، وعى رأســهم ســيجموند فرويد )1852(، عند 
 التنشــئة االجتماعيــة أكــرث مــن األب )كمــا 

ّ
ي مكونــات الشــخصية. وألن األم هي مــن تتــوىل

حــدوث رصاع أو خلــل �ن
ء مقبــول مــن المجتمــع، وهــو مــا  ي

الحــظ فرويــد نفســه(، فــإن الطفــل يقــوم بإبــدال اتجاهاتــه الســيئة نحــو أمــه بــ�ش
ي تفقد ســيطرتها بكبح نزعات  يســ� بـ )اإلبدال(. وقد يكون ســبب الســلوك المنحرف هو ضعف األنا العليا ال�ت
)الهــو(. والتكويــن الســليم لشــخصية الطفــل يقــع عــى عاتــق األم بشــكل أكــرب مــن األب، كمــا هــو متعــارف عليــه 
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ي تراجــع األنــا العليــا 
 �ن

ً
 ومهّمــا

ً
ات طويلــة عامــًا رئيســا ي الواقــع. لذلــك يعــّد تغيــب األم عــن األبنــاء لفــرت

ومطبــق �ن
ي التحليــل النفــ�ي للســلوك 

واللجــوء إىل الســلوك المنحــرف أو االنحــراف بنــاًء عــى نظريــة فرويــد وتامذتــه �ن
.)Frank Schmalleger, 2001: 64-65( .المنحــرف

ي تفســري الجريمــة واالنحــراف نجــد العالــم 
ومــن علمــاء النفــس التحليــىي الذيــن اعتمــدوا نظريــة فرويــد �ن

العليــا، وأن الســلوك  ن األنــا واألنــا  بــ�ي الــذي اعتقــد أن جرائــم األحــداث مــا هي إال رصاع  ن )1944(،  أبراهمســ�ي
ات الطفولــة الســيئة وعــدم مقــدرة األم واألب   إىل خــرب

ً
المنحــرف ينتــج عــن ســيطرة الهــو، ويكــون مــرد ذلــك غالبــا

.)Abrahamsen, 1944( .عــى توفــري الحــب والرعايــة لعوامــل مختلفــة

ي هــذا المجــال يــرى أوجســت أكــورن )1935(، أن ضغــوط الحيــاة وحدهــا غــري قــادرة عــى تفســري الحالــة 
و�ن

األرسيــة  حياتهــم  تقودهــم  ي  الــ�ت األحــداث  وهــم   ، ن الكامنــ�ي األحــداث  مفهــوم  ي 
يــأ�ت وهنــا  لأحــداث،  العاطفيــة 

دون  ومــن  اآلخريــن،  لمشــاعر  اعتبــارات  أي  دون  مــن  لرغباتهــم،  ي 
اآل�ن اإلشــباع  عــن  البحــث  إىل  المضطربــة 

.)Aichorn, 1935( والصــواب.  الخطــأ  معايــري  إىل  االلتفــات 

ي التنشــئة االجتماعيــة 
ًا عــى دور األرسة كمؤسســة رئيســة �ن ًا كبــري ن وبنــاًء عــى مــا ســبق ناحــظ أن هنــاك تركــري

. ن  منحرفــ�ي
ً
وكمصــدر رئيــس للنســبية األخاقيــة* كمــا يــرى بياجيــه )Piaget, 1988(، وأن فشــلها ســينتج أحداثــا

العربيــة  اإلمــارات  )دولــة  الخطــرة  االجتماعيــة  الظواهــر  مــن  الحــد  ي 
�ن االجتماعيــة  السياســة  دور 

:)
ً
أنموذجــا المتحــدة 

تحــرص دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ نشــأتها، وعــى الرغــم مــن تعــدد وتنــوع الجنســيات والثقافــات 
، واختــاف  ي

ي معــدل النمــو الســكا�ن
 مــن الزيــادة �ن

ً
ي تضــم أكــرث مــن 200 جنســية، وعــى الرغــم أيضــا فيهــا، والــ�ت

ي 
أنمــاط الجرائــم، عــى أن تتجــاوز التحديــات وأن تحتضــن الجميــع بأمــان، محققــة أعــى نســبة أمــن وأمــان �ن

ة من الرعاية والدعم الامحدود والرؤى  المنطقة بخدمات أمنية ذات معــــــايري عالمية، وذلك تحت مظلة كبري
ة، متبعــة بذلــك سياســات اجتماعيــة تحــرص عــى تأكيــد وترســيخ ثقافــة الســعادة والتســامح  الطموحــة والمســتنري
 . الكثــري هــا  وغري الفــرص،  وتكافــؤ  االجتماعيــة،  والعدالــة   ، ي اإليجــا�ب التفكــري  إىل  باإلضافــة   ، االجتمــاعي والرضــا 

)التخاينــة وزيتــون، 2017(.

ي 
، كشــفت النتائــج عــن أن الدولــة حققــت نســبة 99.34 بالمئــة �ن فعــى صعيــد مــؤرسش التاحــم المجتمــىعي

، يليــه محــور العدالــة بنســبة  ن ن والمقيمــ�ي محــور األمــن وتحقيــق االســتقرار وحمايــة حيــاة وممتلــكات المواطنــ�ي
ٌ خــاص بدولــة اإلمــارات، ُيقــاس مــّرًة كل  ّ التاحــم المجتمــىعي مــؤرسش 96.74 بالمئــة)1). وجديــر بالذكــر أّن مــؤرسش
 فمــا فــوق، ويقيــس مــدى تمتــع أبنــاء المجتمــع 

ً
ي الدولــة مــن 17 عامــا ، عــرب اســتطاع رأي يشــمل مواطــ�ن ن ســنت�ي

آمــن وقضــاء  الداخليــة- مجتمــع  . ) وزارة  الوطنيــة وبالتكافــل االجتمــاعي بالهويــة  المرتبطــة  بالمبــادئ والقيــم 
عــادل- رؤيــة 2021(.

)))  وزارة الداخلية- مجتمع آمن وقضاء عادل- رؤية 2021

* النسبية األخالقية: مرحلة يبدأ بها الطفل بالتفكير حول األسباب وراء القواعد األخالقية واألوامر التي تكون األسرة بالعادة مصدرها ويبدأ بتطوير مجموعة من 
اإلدراكات األخالقية.
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ن المــرأة، دمــج  ي محــاور مختلفــة، مثــل المشــاركة االجتماعيــة، تمكــ�ي
ة �ن ن كمــا حققــت الدولــة نتائــج متمــري

خــال  مــن  القــرار  لصّنــاع  نقــدم  نتائجهــا،  خــال  ومــن  الدراســة  هــذه  ي 
و�ن  . الكثــري هــا  وغري الهمــم،  أصحــاب 

حــات قــد تكــون ذات جــدوى للحــد مــن هــذه الظاهــرة وإليجــاد الحلــول المناســبة لــأم العاملــة  التوصيــات، مقرت
ي تمتــاز بهــا دولــة اإلمــارات عــن   عــى المكانــة المرموقــة الــ�ت

ً
ي مختلــف المؤسســات، حفاظــا

لســاعات طويلــة �ن
هــا مــن الــدول، بتحقيــق أعــى النســب وعــى كافــة األصعــدة، ولمواجهــة رمــوز العولمــة الحديثــة ومــا حملتــه  غري

مــن تحديــات.

المنهجية والتصميم

منهجية الدراسة 

ي التحليــىي لتحقيــق أهدافهــا، حيــث اســُتخدم هــذا المنهــج لتحليــل 
اعتمــدت الدراســة المنهــَج الوصــ�ن  

تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب الســلوكية واألكاديميــة لأبنــاء  ووصــف اآلثــار المرت
ي األرسة اإلماراتيــة باســتخدام أســلوب المعاينــة وجمــع البيانــات مــن خــال اســتبانة.

�ن

مجتمع الدراسة وعينتها

ي 
ن العــام والخــاص �ن ي القطاعــ�ي

مجتمــع الدراســة: يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع األمهــات العامــات �ن
ي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ن �ن منطقــة العــ�ي

عينــة الدراســة: اتبعــت الدراســة طريقــة العينــة القصديــة بأســلوب العينــة المتيــرة الختيــار عينــة الدراســة 

ي 
، حيث تم اختيار عينة الدراسة من األمهات العامات �ن ن ي منطقة الع�ي

من جميع قطاعات العمل المتوفرة �ن

، ومــن الدوائــر والمؤسســات العامــة والخاصــة  ي القطــاع الصــ�ي
قطــاع التعليــم العــام والخــاص، ومــن العامــات �ن

ضمــن مجتمــع الدراســة.

وقد تم تطبيق أداة الدراسة »االستبانة« عى عينة الدراسة ضمن الخطوات المنهجية التالية:

ن عينة عشوائية استطاعية من مجتمع  أواًل: لضمان تمثيل عينة الدراسة للمجتمع المستهدف، تم تعي�ي

ن  ي إمــارة العــ�ي
ي معظــم قطاعــات العمــل �ن

الدراســة مكونــة مــن 30 موظفــة تــم اختيارهــن مــن األمهــات العامــات �ن

ي قــد تواجــه عمليــة التطبيــق  وتطبيــق أداة الدراســة »االســتبانة«؛ وذلــك بهــدف التعــرف عــى المشــكات الــ�ت
ية ألداة الدراســة. ، وكذلــك إلجــراء المعالجــات اإلحصائيــة الخاصــة للتحقــق مــن الخصائــص الســيكومرت ي

النهــا�ئ

ي قطاعــات العمــل، حيــث تــم تحديــد العينــة 
ن العينــة األساســية للدراســة وتوزيعهــا العــددي �ن : تعيــ�ي

ً
 ثانيــا

األساســية للدراســة مــن 350 موظفــة.
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، قامــت الباحثــة بتطبيقهــا عــى العينــة  ي
: بعــد التحقــق مــن صاحيــة أداة الدراســة للتطبيــق النهــا�ئ

ً
ثالثــا

 ، ن ي منطقــة العــ�ي
ن العــام والخــاص �ن ي القطاعــ�ي

عــت 350 اســتبانة عــى األمهــات العامــات �ن
ّ

الدراســية، حيــث ُوز
 أربعــة أســابيع متتاليــة. وبعــد إتمــام 

َ
ي اســتمرت مــدة

ة التطبيــق الــ�ت ي أماكــن عملهــن خــالل فــ�ت
المتواجــدات �ن

جعت )335( اســتبانة؛ وبعــد إجــراء عمليــة التدقيــق لهــا قامــت الباحثــة باســتثناء 21 
عمليــة التطبيــق اســ�تُ

وط   لعــدم اكتمــال البيانــات المطلوبــة فيهــا، وعــدم اســتيفاء رسش
ً
، نظــرا ي

منهــا مــن عمليــة التحليــل اإلحصــا�ئ
ي المدرســة عنــد بعــض األمهــات- وبذلــك تكــون عينــة الدراســة 

االســتبانة عنــد البعــض– كعــدم وجــود أبنــاء �ن
لت مــن )314( موظفــة.

ّ
النهائيــة قــد تشــك

ي تــم تضمينهــا ألداة 
      ويوضــح الجــدول )1( خصائــص عينــة الدراســة الديموغرافيــة والوظيفيــة والــ�ت

الدراســة.

جدول )1(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب خصائصهم النوعية والوظيفية 

النسبة )%(العددالفئاتالمتغ�ي

السن

“بالسنوات”

ً
5818.47أقل من 25 عاما
ً
2615148.09 – 35 عاما
ً
355417.20 – 45 عاما

ً
5116.24أكرث من 45 عاما

314100المجموع

المؤهل العل�ي

25079.62بكالوريوس

6420.38دراسات عليا

314100المجموع

قطاع العمل

14044.59قطاع عام

17455.41قطاع خاص

314100المجموع

ي 
ن �ن عدد األبناء الملتحق�ي

المدرسة

2-18627.39

4-319361.46
53511.15 فأكرث

314100المجموع
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عدد ساعات العمل اليومي
12640.13أقل من 6 ساعات

611135.35-9 ساعات

7724.52أكرث من 9 ساعات

314100المجموع

الدخل الشهري لأرسة

»درهم«

13643.31أقل من 10000 درهم

1000012539.81-20000 درهم

5316.88أكرث من 20000 درهم

314100المجموع

يظهر من الجدول )1( أن عينة الدراسة من الفئة العمرية )أقل من 25( سنة قد شكلن ما نسبته 18.47 
بالمئــة، ومــن الفئــة العمريــة )26-35( ســنة نســبة 48.09 بالمئــة، ومــن الفئــة العمريــة )45-35( ســنة نســبة 

ًا، مــن الفئــة العمريــة )أكــرث مــن 45( ســنة فقــد شــكلن نســبة 16.24 بالمئــة. 17.20 بالمئــة، وأخــري

، فياحظ أن النسبة األكرب هي ذات المؤهل   لمتغري المؤهل العل�ي
ً
أما بالنسبة لتوزيع عينة الدراسة وفقا

العلــ�ي »بكالوريــوس«، بنســبة 79.62 بالمئــة، أمــا النســبة ذات المؤهــل العلــ�ي »دراســات عليــا« فقــد بلغــت 
20.38 بالمئــة.

ي القطــاع العــام قــد شــكلن مــا نســبته 44.59 بالمئــة مقابــل 
كمــا يتضــح أن عينــة الدراســة مــن العامــات �ن
ي القطــاع الخــاص.

55.41 بالمئــة مــن العامــات �ن

ي األرسة، ياحــظ أن مــا نســبته 27.39 بالمئــة مــن األرس، 
وحــول توزيــع عينــة الدراســة وفــق عــدد األبنــاء �ن

ي الفئــة الثانيــة )4-3( أبنــاء فبلغــت النســبة 
ن فيهــا بالمدرســة يقــع ضمــن الفئــة )2-1(؛ أمــا �ن عــدد األبنــاء الملتحقــ�ي

( نســبة 11.15 بالمئــة. ة )5 أبنــاء فأكــرث ي الفئــة األخــري
61.46 بالمئــة؛ و�ن

ة )أقــل مــن 6  ، فيتضــح أن عينــة الدراســة ممــن يعملــن لفــرت أمــا بالنســبة لمتغــري عــدد ســاعات العمــل اليــومي
ًا   نســبة 35.35 بالمئة، وأخري

ً
 شــكلن ما نســبته 40.13 بالمئة، ومن يعملن )9-6 ســاعات( يوميا

ً
ســاعات( يوميا

ة تزيــد عــن 9 ســاعات نســبة 24.52 بالمئــة. مــن يعملــن لفــرت

كمــا يتضــح أن عينــة الدراســة مــن فئــة الدخــل الشــهري )أقــل مــن 10000 درهــم( قــد شــكلن نســبة 43.31 
ًا مــن فئــة الدخــل )أكــرث مــن  بالمئــة، ومــن فئــة الدخــل )20000-10000 درهــم( نســبة 39.81 بالمئــة، وأخــري

20000 درهــم( نســبة 16.88 بالمئــة.
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أداة الدراسة

تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة  لجمــع البيانــات تــم اســتخدام أداة »االســتبانة« بهــدف قيــاس اآلثــار المرت
الدراســة  عينــة  مــن  اإلماراتيــة  األرسة  ي 

�ن لأبنــاء  الســلوكي  واإلرشــاد  األكاديميــة  الجوانــب  عــى  العاملــة  للمــرأة 
المســتهدفة، والــذي تــم إعــداده مــن قبــل الباحثــة باالعتمــاد عــى اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة. وقــد 

، همــا: ن ن رئيســ�ي تكونــت االســتبانة بصورتهــا األوليــة مــن )32( فقــرة، توزعــت فقراتهــا عــى مجالــ�ي

 عــى 	 
ً
تبــة ســلبا : يهــدف إىل قيــاس آثــار ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة المرت المجــال األكاديــ�ي

ي األرسة اإلماراتيــة، ويتكــون هــذا المجــال مــن )16( فقــرة.
الجوانــب األكاديميــة والدراســية لأبنــاء �ن

 	 
ً
تبــة ســلبا : يهــدف إىل قيــاس آثــار ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة المرت مجــال اإلرشــاد الســلوكي

ي األرسة اإلماراتيــة، ويتكــون هــذا المجــال مــن )16( فقــرة.
عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن

 

صدق وثبات أداة الدراسة:

صدق أداة الدراسة

ن هما:  تحّققت الباحثة من صدق أداة الدراسة بطريقت�ي

ن مــن أســاتذة الجامعــات،  : ُعرضــت االســتبانة بصورتهــا األوليــة عــى )10( محكمــ�ي ن أواًل: صــدق المحكمــ�ي
ي صنفــت عــى أساســها، ثــم  ُطلــب منهــم التحقــق مــن وضــوح صياغــة الفقــرات ومــدى مناســبتها للمجــاالت الــ�ت
ي اتفــق  إبــداء آرائهــم فيمــا إذا كانــت الفقــرات كافيــة لقيــاس كل مجــال أو غــري كافيــة. وتــم االحتفــاظ بالفقــرات الــ�ت
احاتهــم. وعــى ضــوء اتفــاق  ي ضــوء آرائهــم واقرت

، وتعديــل الفقــرات �ن عــى اإلبقــاء عليهــا بمــا نســبته )%80( فأكــرث
ورة  ، ُحذفــت فقرتــان مــن المجــال األول، وُعّدلــت صياغــة )9( فقــرات أجمــع المحكمــون عــى رصن ن آراء المحكمــ�ي

تعديلهــا. بذلــك تضمنــت أداة الدراســة بصورتهــا النهائيــة )30( فقــرة. 

ات صــدق البنــاء الداخــىي وذلــك بتطبيــق األداة عــى  : تــم التحقــق مــن مــؤرسش : صــدق البنــاء الداخــىي ً
ثانيــا

ن درجــة الفقــرة الواحــدة مــن  العينــة االســتطاعية، وحســاب معامــل ارتبــاط التوافــق Person Correlation بــ�ي
ن الجــدول )2( معامــات االرتبــاط. ناحيــة والدرجــة الكليــة للمجــال الــذي يتضمنهــا مــن ناحيــة أخــرى، ويبــ�ي

جدول )2(

ن الفقرات والدرجة الكلية لمجال الدراسة من مقياس حل المشكالت معامالت االرتباط ب�ي
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المجاالت
رقم

الفقرة
معامل 
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل 
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل 
االرتباط

المجال األكادي�ي

1**0.7805**0.6359**0.59813**0.544

2**0.6306**0.48410**0.55614**0.562

3**0.4897**0.56811**0.788--

4**0.5088**0.52712**0.601--

مجال اإلرشاد 

السلوكي

1**0.5985**0.5009**0.63513**0.536

2*0.3516**0.61410**0.48414**0.557

3**0.7717**0.51711**0.56815**0.527

4**0.6018**0.58112**0.52716**0.627

  .)α≥0.01( عند مستوى داللة 
ً
ة إحصائيا

ّ
** دال

  .)α≥0.05( عند مستوى داللة 
ً
ة إحصائيا

ّ
* دال

ــة 
ّ
يتضــح مــن الجــدول )2( أن معامــات االرتبــاط بيــن درجــات الفقــرات والدرجــة الكليــة للمجــال األول دال

 عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05(؛ وتراوحــت قيــم معامــل االرتبــاط بيــن )0.484-0.788(، وللمجــال 
ً
إحصائيــا

الداخلــي  التجانــس  إلــى  عــام  بشــكل  يشــير  مــا  بيــن )0.771-0.351(،  االرتبــاط  قيــم معامــل  تراوحــت  الثانــي 
لفقــرات مجــاالت أداة الدراســة.

كمــا تــم حســاب الصــدق العاملــي ألداة الدراســة وذلــك بحســاب معامــل االرتبــاط بيــن درجــات المجــاالت 
الفرعيــة والدرجــة الكليــة لــأداة، ويوضــح الجــدول)3( ذلــك:

جدول )3(

ن البعد الفرعي والدرجة الكلية لألداة معامالت االرتباط ب�ي

معامل االرتباطالمجال

0.447**المجال األكادي�ي

0.538**مجال اإلرشاد السلوكي
  .)α≥0.01(  عند مستوى داللة 

ً
ة إحصائيا

ّ
** دال

ــة 
ّ
ن درجــة المجــاالت والدرجــة الكليــة لــأداة كانــت دال     يتضــح مــن الجــدول )3( أن معامــات االرتبــاط بــ�ي

ن )0.447-0.538(، مــا يشــري إىل تحقــق الصــدق   عنــد مســتوى داللــة )α≥0.01( حيــث تراوحــت بــ�ي
ً
إحصائيــا

ي ألداة الدراســة.
البنــا�ئ
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ثبات أداة الدراسة

ســون« بطريقــة  تــم التحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة بحســاب معامــل ثبــات االســتقرار »معامــل ارتبــاط بري
األول  التطبيــق  ن  بــ�ي ن  أســبوع�ي بفــارق  عة، 

َ
الُمســتطل العينــة  عــى   )Test-Retest( التطبيــق  وإعــادة  التطبيــق 

عة، كمــا تــم حســاب ثبــات األداة باســتخدام معامــل كرونبــاخ 
َ
ي ألداة الدراســة عــى العينــة الُمســتطل

والتطبيــق الثــا�ن
ن الجــدول )4( معامــات الثبــات لــأداة ككل وللمجــاالت منفــردة. ألفــا، ويبــ�يّ

الجدول )4(

معامالت الثبات لمجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل 

كرونباخ ألفاعدد الفقراتالمجال
ثبات اإلعادة

سون معامل ارتباط بري

0.64**140.822المجال األكادي�ي

0.52**160.801مجال اإلرشاد السلوكي

0.66**300.904الكىي
   .)α≥0.01(  عند مستوى داللة 

ً
ة إحصائيا

ّ
** دال

ي 
ن مــر�ت ن مــن الجــدول )4( أن معامــل ثبــات اإلعــادة الــكىي ألداة الدراســة باســتخدام معامــل االرتبــاط بــ�ي يتبــ�ي

ن )0.52– 0.64(، كمــا بلــغ معامــل ثبــات كرونبــاخ ألفــا الــكىي  القيــاس قــد بلــغ )0.66(، ولمجــاالت تراوحــت بــ�ي
ن )0.822– 0.801(. ألداة الدراســة )0.904(، ولمجــاالت تراوحــت بــ�ي

ي والثبــات، أمكــن التأكــد وبدرجــة ثقــة 
وبنــاًء عــى مــا تقــدم مــن نتائــج اختبــارات الصــدق الظاهــري والبنــا�ئ

ي تحقــق أهــداف الدراســة. مرتفعــة مــن إمكانيــة تطبيــق أداة الدراســة واالعتمــاد عليهــا للخــروج بالنتائــج الــ�ت

ي الدراسة
األساليب اإلحصائية المستخدمة �ن

تم تصحيح فقرات أداة الدراسة وذلك من خال تدريج اإلجابة عى كل فقرة من فقرات مجال 
 لتدريج ليكرت الخماسي )Likert(، وحددت بخمس إجابات 

ً
ي وفقا ي صيغت باالتجاه السل�ب االستبانة ال�ت

:  وحسب درجة الموافقة، عى النحو التاىلي
ً
حسب أوزانها رقميا

ويمثل )5 درجات()موافق بشدة(1. 

ويمثل )4 درجات()موافق(2. 
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ويمثل )3 درجات()محايد(3. 

ويمثل )درجتان()غري موافق(4. 

ويمثل )درجة واحدة()غري موافق بشدة(5. 

ي توصلت إليها الدراسة، لاتجاه العام للمجال  ن االعتبار أن قيم المتوسطات الحسابية ال�ت مع األخذ بع�ي
: إجمااًل، سيتم التعامل معها لتفسري المتوسطات الحسابية عى النحو التاىلي

منخفضمتوسطمرتفع
(5- 3.68((3.67-2.34((2.33 -1(

ي العــام للمجــال إجمــااًل أكــرث مــن )3.68( يكــون مســتوى  وبنــاء عــى ذلــك فــإذا كانــت قيمــة المتوســط الحســا�ب
 ،

ً
ي )2.34-3,67( فــإن مســتوى اإلجابــة يكــون متوســطا ، أمــا إذا كانــت قيمــة المتوســط الحســا�ب

ً
اإلجابــة مرتفعــا

. ي )1-2.33( فيكــون مســتوى اإلجابــة منخفضــاً وإذا كان المتوســط الحســا�ب

ي الحاســب اآلىلي 
وقــد تــم تخزيــن البيانــات بعــد االنتهــاء مــن عمليــة جمــع االســتبانات مــن عينــة الدراســة �ن

ي للعلــوم االجتماعيــة SPSS V. 21. ولإلجابــة عــن األســئلة، اســتخدمت الدراســة 
نامــج اإلحصــا�ئ باســتخدام الرب

األســاليب اإلحصائيــة الوصفيــة والتحليليــة التاليــة:

لحســاب ) 1 وذلــك   )Descriptive Statistic Measures( ي 
الوصــ�ن اإلحصــاء  مقاييــس 

ي العــام إلجابــات عينــة الدراســة عــى فقــرات ومجــاالت  المتوســطات الحســابية، والمتوســط الحســا�ب
أداة الدراســة، وتــم حســاب االنحرافــات المعياريــة بهــدف التعــرف عــى مــدى تشــتت اإلجابــات.

2 (.One sample t-test »اختبار »ت

3 ( .)One Way ANOVA( حادي
ُ
تحليل التباين األ

اختبار أقل الفروق اإلحصائية )LSD( للمقارنة البعدية.) 4

نتائج الدراسة ومناقشتها:

العاملــة عــى الجوانــب  للمــرأة  العمــل الطويلــة  أثــر ســاعات  مــا  المتعلقــة بالســؤال األول:  النتائــج      
اإلماراتيــة؟ األرسة  ي 

�ن لألبنــاء  األكاديميــة 

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم أواًل حســاب المتوســطات الحســابية، واألهميــة النســبية إلجابــات أفــراد   
تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب  عينــة الدراســة عــى فقــرات مجــال اآلثــار المرت
 أن هــذا المجــال قــد تضمــن عــى 14 فقــرة 

ً
 حســب األهميــة، علمــا

ً
ي األرسة، وترتيبهــا تنازليــا

األكاديميــة لأبنــاء �ن
ي الجــدول )5(. 

، �ن ي تمــت صياغتهــا باالتجــاه الســل�ب



32

جدول )5(

ي إجابات عينة الدراســة نحو 
تيب، والمســتوى �ن المتوســطات الحســابية، واالنحرافات المعيارية، وال�ت

ي األرسة 
تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لألبنــاء �ن اآلثــار الم�ت

اإلماراتيــة

الفقراتالرقم
المتوّسط 

ي الحسا�ب
االنحراف 
المعياري

تيب  ال�ت
حسب 
األهمية

درجة 
الموافقة

9
ي ألتفقد حقائب 

ليس لدي الوقت الكا�ن
ي المدرسية بنف�ي وأتابع متطلباتهم 

أبنا�ئ
الدراسية

مرتفع3.9830.891

3
وقت عمىي المتأخر ال يتيح ىلي التعرف عى 

ي المدرسية
سري أمور أبنا�ئ

مرتفع3.9521.002

11
من الصعب أن أجد الوقت المناسب 

بوي فور  ي عى المرشد الرت
ألعرض أبنا�ئ

ي مستواه األكادي�ي
ماحظة تد�ن

مرتفع3.9030.923

4
أطفاىلي ينقصهم الحنان والعطف الازم 
للتقليل من الضغوطات الدراسية لديهم

مرتفع3.8681.064

12
 وال أجد الوقت لمتابعة 

ً
أعمل يوميا

ي
وتحضري الدروس ألبنا�ئ

مرتفع3.8670.875

6
من الصعب عىي أن أتواصل مع 

ي 
ي مدارس أبنا�ئ

ن �ن ن االجتماعي�ي األخصائي�ي
باستمرار

مرتفع3.8571.006

5
ي تقديم وجبات صحية تزيد 

أجد صعوبة �ن

ي
من القدرات الدراسية ألبنا�ئ

مرتفع3.7450.967

1
اف عى دراسة  ي لإلرسش

ال أجد الوقت الكا�ن

ي
أبنا�ئ

متوسط3.6670.988

2
ي من اإلخفاق 

ي وقاية أبنا�ئ
أشعر بالتقصري �ن

ي االمتحانات المدرسية بسبب انشغاىلي
�ن

متوسط3.6620.999

7
ي خال  ي ال يجدون النصح واإلرشاد م�ن

أبنا�ئ
ة االمتحانات فرت

متوسط3.6400.7910

8
ي 

ي زيارة المدرسة عند استدعا�ئ
أتباطأ �ن

للحضور بسبب انشغاىلي
متوسط3.6130.8311

10
ي 

ي ألتبادل أنا وأبنا�ئ
ال أجد الوقت الكا�ن

الحديث حول مجريات يومهم المدرسي
متوسط3.4800.7812
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الفقراتالرقم
المتوّسط 

ي الحسا�ب
االنحراف 
المعياري

تيب  ال�ت
حسب 
األهمية

درجة 
الموافقة

14
ي وأرسهم مجهولون بالنسبة 

أصدقاء أبنا�ئ

ىلي
متوسط3.1400.9013

13
ي توفري االحتياجات األكاديمية 

أتأخر عادة �ن
ي الوقت المناسب

ي �ن
المطلوبة ألبنا�ئ

متوسط2.7950.8214

مرتفع-3.7020.76المستوى العام-

     

تبــة عــى  قــة باآلثــار الســلبية المرت
ّ
ي الجــدول )5( إجابــات عينــة الدراســة  المتعل

      تظهــر النتائــج الــواردة �ن

ي األرسة، حيــث اتضــح مــن النتائــج أن 
ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن

ي العــام لإلجابــات )3.702(، بانحــراف  المســتوى العــام لإلجابــات جــاء بدرجــة مرتفعــة، وبلــغ المتوســط الحســا�ب

الجوانــب  عــى  العاملــة  للمــرأة  الطويلــة  العمــل  لســاعات  ي  الســل�ب األثــر  النتائــج  هــذه  وتؤكــد  معيــاري 0.76. 

تبــة عــى  ي األرسة اإلماراتيــة، وبشــكل تفصيــىي يمكــن توضيــح مســتوى وترتيــب اآلثــار المرت
األكاديميــة لأبنــاء �ن

ي ضــوء إجابــات أفــراد عينــة 
ي األرسة �ن

ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن
: ي

ي جــدول )5( بالشــكل اآل�ت
ي النتائــج الــواردة �ن

الدراســة والمبينــة �ن

 لعينــة الدراســة نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة . 1
ً
حققــت 7 فقــرات مســتوى إجابــة مرتفعــا

 ،)5 ،6  ،12  ،4  ،11  ،3  ،9( الفقــرات  ي األرس، وهي 
لأبنــاء �ن األكاديميــة  الجوانــب  عــى  العاملــة 

.)3.983-3.795( ن  بــ�ي عليهــا  إجاباتهــن  متوســطات  وتراوحــت 

العمــل . 2 لســاعات  الســلبية  اآلثــار  نحــو  الدراســة  لعينــة   
ً
متوســطا إجابــة  فقــرات مســتوى   7 حققــت 

ي األرس، وهي الفقــرات )1، 2، 7، 8، 10، 
الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن

ن )3.667-2.795(. 14، 13(، وتراوحــت متوســطات إجاباتهــن عليهــا بــ�ي

عــى . 3 تبــة  المرت الســلبية  باآلثــار  المتعلقــة  الدراســة  عينــة  إلجابــات  المعياريــة  االنحرافــات  تراوحــت 

ن )1.06–  ي األرسة بــ�ي
ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن

0.78(، مــا يشــري إىل تقــارب وجهــات نظــر عينــة الدراســة نحــو فقــرات هــذا المحــور.

ي ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( لســاعات العمــل  وللتحقــق مــن مــدى وجــود أثــر ســل�ب

 One sample »ي األرس، تــم إجــراء اختبــار »ت
الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن

ي الجــدول )6(.
t-test  لتحديــد مســتوى األثــر، �ن
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جدول )6(

تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى  نتائــج اختبــار: »ت« لتحديــد معنويــة اآلثــار الم�ت
ي األرسة اإلماراتيــة

الجوانــب األكاديميــة لألبنــاء �ن

المتغ�يالرقم
المتوّسط 

ي الحسا�ب
االنحراف 
المعياري

درجات 
الحرية

قيمة “ت”

15.7*3.7020.76313الجانب األكادي�ي1
  .)α≥0.05(  عند مستوى داللة 

ً
ة إحصائيا

ّ
* دال

داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذي  أثــر  وجــود   )6( الجــدول  ي 
�ن الــواردة  النتائــج  مــن  يتضــح 

تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة  )α≥0.05( لآلثــار الســلبية المرت
ي األرسة اإلماراتيــة، حيــث بلغــت قيمــة »ت« المحســوبة 15.7 عنــد درجــات حريــة )df=313(، وهي 

لأبنــاء �ن
ي لســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة  ، مــا يؤكــد األثــر الســل�ب

ً
ــة إحصائيــا

ّ
قيمــة دال

ي األرسة اإلماراتيــة.
لأبنــاء �ن

: مــا أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي  ي
النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثــا�ن

ي األرسة اإلماراتيــة؟
لألبنــاء �ن

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم أواًل حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة إلجابــات عينــة 
تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي  الدراســة عــى فقــرات مجــال اآلثــار المرت
16 فقــرة تمــت صياغتهــا  المجــال تضمــن  بــأن هــذا   

ً
 حســب األهميــة، علمــا

ً
تنازليــا ي األرسة وترتيبهــا 

�ن لألبنــاء 
ي الجــدول )7(.

، �ن ي باالتجــاه الســل�ب

جدول )7(

تيــب والمســتوى إلجابــات عينــة الدراســة، نحــو  المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة وال�ت
ي األرسة اإلماراتيــة

تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لألبنــاء �ن اآلثــار الم�ت

رقم 
الفقرة

الفقرات
المتوّسط 

ي الحسا�ب
االنحراف 
المعياري

تيب  ال�ت
حسب 
األهمية

المستوى

13
أشعر بالتقصري اتجاه تقديم النصح 

ي باستمرار
واإلرشاد ألبنا�ئ

مرتفع4.0520.771
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رقم 
الفقرة

الفقرات
المتوّسط 

ي الحسا�ب
االنحراف 
المعياري

تيب  ال�ت
حسب 
األهمية

المستوى

16
ي وإعداد 

أهمل تنظيم وقت أبنا�ئ
برنامج لتمضية ساعات فراعهم

مرتفع3.9920.882

15
ي 

ال أجد الوقت لاهتمام بهوايات أبنا�ئ
وتنميتها

مرتفع3.9270.983

10
ي من  انشغاىلي بإنجاز عمىي يمنع�ن

ي وتوجيههم نحو 
الجلوس مع أبنا�ئ

امج التلفازية المفيدة الرب
مرتفع3.8430.714

5
ي لمتابعة 

ليس لدي الوقت الكا�ن
ن ي المقرب�ي

سلوك أصدقاء أبنا�ئ
مرتفع3.8280.745

11
ن  ي عى األخصائي�ي

ي عرض أبنا�ئ
أتباطأ �ن

ن عند ماحظة  ن والنفسي�ي االجتماعي�ي
أي ترف أو سلوك منحرف

مرتفع3.8230.846

9
وقت عمىي المتأخر ال يتيح ىلي متابعة 

ل ن ي خارج المرن
أنشطة أبنا�ئ

مرتفع3.8051.057

2
طبيعة عمىي ال تتيح ىلي التعرف عى 
ي 

ي مع أصدقائهم �ن
طبيعة عاقة أبنا�ئ

المدرسية
مرتفع3.7431.008

1
ي بعصبية زائدة عند 

أتعامل مع أبنا�ئ
ي 

ارتكابهم أي سلوكيات خاطئة �ن
األرسة

متوسط3.5530.759

6
ي 

أشعر بالتقصري اتجاه مشاركة أبنا�ئ
حضور االحتفاالت الوطنية والدينية

متوسط3.4321.0910

4
ي عندما 

ي احتواء أبنا�ئ
أجد صعوبة �ن

يتنازعون فيما بينهم
متوسط3.4281.0211

3
ي لتوجيه 

ليس لدي الوقت الكا�ن
ي ألساليب التعامل السليم مع 

أبنا�ئ
األشخاص الذين يخطئون بحقهم

متوسط3.3230.8912

7
ي متابعة اهتمامات 

أجد صعوبة �ن
ي عى مواقع التواصل االجتماعي 

أبنا�ئ
نت واإلنرت

متوسط3.3080.8913

14
أرى أن عىي بذل المزيد من الجهد 
ام بمبادئ  ن ي نحو االلرت

لتوجيه أبنا�ئ
الدين اإلسامي الحنيف

متوسط3.2701.0514
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رقم 
الفقرة

الفقرات
المتوّسط 

ي الحسا�ب
االنحراف 
المعياري

تيب  ال�ت
حسب 
األهمية

المستوى

12
ام  ن ي لالرت

من الصعب عىي توجيه أبنا�ئ
ي المجتمع

بالقيم والعادات �ن
متوسط3.2300.9415

8
عىي بذل مزيد من الجهد لتوفري جو 

ي األرسة عى 
أرسي يساعد األبناء �ن

المناقشة والحوار
متوسط3.1520.7616

متوسط-3.6070.66المستوى العام-

 (α≥0.05( وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )ي الجــدول )7
يتضــح مــن النتائــج الــواردة �ن

ي األرسة، 
تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن لآلثــار الســلبية المرت

ي العــام  حيــث اتضــح مــن النتائــج أن المســتوى العــام لإلجابــات جــاء بدرجــة متوســطة، وبلــغ المتوســط الحســا�ب

ي لساعات العمل الطويلة للمرأة  لإلجابات )3.607(، بانحراف معياري 0.66. وتؤكد هذه النتائج األثر السل�ب

، يمكــن توضيــح مســتوى وترتيــب  ي األرسة اإلماراتيــة. وبشــكل تفصيــىي
العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن

ي ضــوء 
ي األرسة �ن

تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن اآلثــار المرت

: ي
ي الجــدول )7(، عــى النحــو اآل�ت

ي النتائــج الــواردة �ن
إجابــات أفــراد عينــة الدراســة، والمبينــة �ن

حققــت 8 فقــرات مســتوى إجابــة مرتفعــة لعينــة الدراســة، نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة . 1

ي األرس، وهي الفقــرات )13، 16، 15، 10، 5، 11، 9، 2(، 
العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن

.)4.052-3.743( ن  بــ�ي عليهــا  إجاباتهــن  متوســطات  وتراوحــت 

العمــل . 2 لســاعات  الســلبية  اآلثــار  نحــو  الدراســة،  لعينــة  متوســطة  إجابــة  مســتوى  فقــرات   8 حققــت 

ي األرسة، وهي الفقــرات )1، 6، 4، 3، 7، 14، 
الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن

ن )3.553-3.152(. بــ�ي إجاباتهــن عليهــا  8(، وتراوحــت متوســطات   ،12

تبــة عــى ســاعات . 3 تراوحــت االنحرافــات المعياريــة إلجابــات عينــة الدراســة المتعلقــة باآلثــار الســلبية المرت

ن )0.71– 1.09(، ما يشــري إىل  ي األرسة ب�ي
العمل الطويلة للمرأة العاملة عى اإلرشــاد الســلوكي لأبناء �ن

تقــارب وجهــات نظــر عينــة الدراســة نحــو فقــرات هــذا المحــور.

ي ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( لســاعات العمــل  وللتحقــق مــن مــدى وجــود أثــر ســل�ب

  One sample t-test »ي األرس، تــم إجــراء اختبــار »ت
الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن

ي الجــدول )8(.
لتحديــد مســتوى األثــر، �ن
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جدول )8(

تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى  نتائــج اختبــار: »ت« لتحديــد معنويــة اآلثــار الم�ت
ي األرسة اإلماراتيــة

اإلرشــاد الســلوكي لألبنــاء �ن

يالمتغ�يالرقم المتوّسط الحسا�ب
االنحراف 
المعياري

درجات 
الحرية

قيمة “ت”

5.58*3.6070.66313اإلرشاد السلوكي1

   .)α≥0.05(  عند مستوى داللة 
ً
ة إحصائيا

ّ
* دال

 (α≥0.05( وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )ي الجــدول )8
يتضــح مــن النتائــج الــواردة �ن

ي األرسة 
تبــة عــى ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن لآلثــار الســلبية المرت

 ،
ً
اإلماراتية، حيث بلغت قيمة »ت« المحسوبة 5.58 عند درجات حرية )df=313(، وهي قيمة دالة إحصائيا

ي األرسة اإلماراتيــة.
ي لســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن مــا يؤكــد األثــر الســل�ب

عــرض النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثالــث: هــل يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة، عنــد مســتوى الداللــة  
الجوانــب  عــى  العاملــة  للمــرأة  الطويلــة  العمــل  أثــر ســاعات  نحــو  الدراســة  إجابــات عينــة  ي 

)α≥0.05(، �ن
ي األرسة اإلماراتيــة، تعــزى الختــالف خصائصهــن النوعيــة والوظيفيــة؟ 

األكاديميــة لألبنــاء �ن

ي الجدول )9(.
     لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة، تم إجراء تحليل التباين، �ن

جدول )9(

ي إجابات عينة الدراسة، نحو أثر ساعات العمل الطويلة للمرأة العاملة 
تحليل التباين الختبار فروق �ن

ي األرسة اإلماراتية، تعزى الختالف خصائصهن النوعية والوظيفية
عى الجوانب األكاديمية لألبناء �ن

مصدر
التباين

مجموع
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة Fالمربعات

اإلحصائية

7.120.00*1.2830.43السن

0.1010.101.710.11المؤهل العل�ي
0.1210.121.920.12قطاع العمل

ي األرسة
0.00*1.0220.518.52عدد  األبناء �ن

0.1820.091.510.11عدد ساعات العمل اليومي
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مصدر
التباين

مجموع
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة Fالمربعات

اإلحصائية

0.0920.050.750.32الدخل الشهري لأرسة
--18.122980.06الخطأ

---14.94313المجموع

  .)α≥0.05(  عند مستوى داللة 
ً
ة إحصائيا

ّ
* دال

: ي الجدول )9( ما يىي
يتضح من النتائج �ن

ن متوسط إجابات عينة الدراسة نحو أثر ساعات العمل الطويلة  أواًل: وجود فروق ذات داللة إحصائية ب�ي
ي األرسة اإلماراتيــة تعــزى الختــاف متغــري الســن، حيــث بلغــت 

للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن
قيمــة )F( المحســوبة )7.12(، وهي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(. ولتحديــد مصــادر 

ي الجــدول رقــم )10(. 
الفــروق تــم إجــراء اختبــار أقــل الفــروق اإلحصائيــة )LSD( للمقارنــة البعديــة، �ن

جدول )10(

أفــراد عينــة  ن متوســط إجابــات  بــ�ي فــروق  البعديــة، الختبــار مصــادر  للمقارنــات   )LSD( نتائــج اختبــار
ي األرسة 

لألبنــاء �ن األكاديميــة  الجوانــب  عــى  العاملــة  للمــرأة  الطويلــة  العمــل  أثــر ســاعات  نحــو  الدراســة، 
الســن متغــ�ي  تعــزى الختــالف  اإلماراتيــة، 

)السن(
المتوسط 

ي الحسا�ب
أك�ث من 3545 - 2645 - 35أقل من 25

ن المتوسطات الحسابية الفرق ب�ي
0.239-0.093-0.150--3.72أقل من 25
35 - 263.57---0.243-0.389*
45 - 353.81---0.146

----3.96أك�ث من 45
  .)α≥0.05(  عند مستوى داللة 

ً
ة إحصائيا

ّ
* دال

ن المتوســطات، ولصالــح عينــة الدراســة   بــ�ي
ً
ــة إحصائيــا

ّ
ي الجــدول )10( وجــود فــروق دال

يتضــح مــن النتائــج �ن
ن كان متوســط إجاباتهــن نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة  مــن الفئــة )أكــرث مــن 45( ســنة و)35-45( ســنة، اللتــ�ي
ي األرسة اإلماراتيــة أعــى مــن متوســط إجابــات الفئــات األخــرى، 

للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن
ن المتوســطات )0.389( وهي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(. وعــى  وقــد بلــغ الفــرق بــ�ي
ي هــذا الســن، إال أن القــدرة عــى الســيطرة قــد تكــون 

ة تربويــة عنــد األمهــات العامــات �ن الرغــم مــن وجــود خــرب
منخفضــة.
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ن متوســط إجابــات عينــة الدراســة نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة  ، بــ�ي
ً
ــة إحصائيــا

ّ
: وجــود فــروق دال

ً
ثانيــا

ي 
ي األرسة اإلماراتيــة، تعــزى الختــاف متغــري عــدد األبنــاء �ن

للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن
األرسة، حيث بلغت قيمة )F( المحسوبة )8.52(، وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05(. 
ي الجــدول رقــم 

ولتحديــد مصــادر الفــروق تــم إجــراء اختبــار أقــل الفــروق اإلحصائيــة )LSD( للمقارنــة البعديــة، �ن
 .)11(

جدول )11(

أفــراد عينــة  ن متوســط إجابــات  بــ�ي فــروق  البعديــة، الختبــار مصــادر  للمقارنــات   )LSD( نتائــج اختبــار
ي األرسة 

لألبنــاء �ن األكاديميــة  الجوانــب  عــى  العاملــة  للمــرأة  الطويلــة  العمــل  أثــر ســاعات  نحــو  الدراســة، 
ي األرسة

األبنــاء �ن عــدد  متغــ�ي  تعــزى الختــالف  اإلماراتيــة، 

ي األرسة(
)عدد األبناء �ن

المتوسط 

ي الحسا�ب
5 فأك�ث2-14-3

ن المتوسطات الحسابية الفرق ب�ي
2-13.672-0.090-0.385*
4-33.702--0.295
--53.990 فأك�ث

  .)α≥0.05( عند مستوى داللة 
ً
ة إحصائيا

ّ
* دال

ن المتوســطات، ولصالــح عينــة الدراســة   بــ�ي
ً
ــة إحصائيــا

ّ
ي الجــدول )11( وجــود فــروق دال

يتضــح مــن النتائــج �ن
ي كان متوسط إجاباتهن نحو أثر ساعات العمل الطويلة للمرأة 

(، اللوا�ت ممن أرسهن ضمن الفئة )5 أفراد فأكرث
ي األرسة اإلماراتيــة أعــى مــن متوســط إجابــات الفئــات األخــرى، وقــد 

العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن
ن المتوســطات )0.385( وهي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(. وتعــّد هــذه  بلــغ الفــرق بــ�ي
النتيجــة متوقعــة وطبيعيــة، ذلــك أنــه كلمــا زاد عــدد األبنــاء زادت المســؤوليات والضغــوط النفســية والواجبــات، 

مــا يقلــل مــن الســيطرة عــى الجوانــب المتعلقــة باإلرشــاد والمتابعــة لمختلــف األمــور المتعلقــة باألبنــاء.

أثــر ســاعات  نحــو  الدراســة،  إجابــات عينــة  ن متوســط  بــ�ي فــروق ذات داللــة إحصائيــة  عــدم وجــود   :
ً
ثالثــا

ات  ي األرسة اإلماراتيــة، تعــزى الختــاف متغــري
العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى الجوانــب األكاديميــة لأبنــاء �ن

 (F( حيــث بلغــت قيــم .)الدخــل الشــهري لــأرسة ، ، قطــاع العمــل، عــدد ســاعات العمــل اليــومي )المؤهــل العلــ�ي
 عنــد مســتوى داللــة )0.05(.

ً
ــة إحصائيــا

ّ
المحســوبة )1.71، 1.92، 1.51، 0.75 (، وهي قيــم غــري دال

عــرض النتائــج المتعقلــة بالســؤال الرابــع: هــل يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
ي إجابات عينة الدراســة، نحو أثر ســاعات العمل الطويلة للمرأة العاملة عى اإلرشــاد الســلوكي 

)α≥0.05( �ن
ي األرسة اإلماراتيــة، تعــزى الختــالف خصائصهــن النوعيــة والوظيفيــة؟ 

لألبنــاء �ن
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ي الجدول )12(.
     لإلجابة عن السؤال الرابع للدراسة، تم إجراء تحليل التباين، �ن

جدول )12(

أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة  ي إجابــات عينــة الدراســة، نحــو 
تحليــل التبايــن، الختبــار فــروق �ن

ي األرسة اإلماراتيــة، تعــزى الختــالف خصائصهــن النوعيــة والوظيفيــة
العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لألبنــاء �ن

مصدر
التباين

مجموع
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

F قيمة
الداللة 

اإلحصائية

27.510.00*1.46330.49السن

17.490.00*0.3110.31المؤهل العل�ي
4.790.03*0.08510.09قطاع العمل

ي األرسة
9.050.00*0.32120.16عدد  األبناء �ن

0.06520.031.830.16عدد ساعات العمل اليومي
3.670.03*0.1320.07الدخل الشهري لأرسة

--5.2832980.02الخطأ
---13.288313المجموع

  .)α≥0.05( عند مستوى داللة 
ً
ة إحصائيا

ّ
* دال

: ي الجدول )12( ما يىي
يتضح من النتائج �ن

أثــر ســاعات العمــل  ن متوســط إجابــات عينــة الدراســة، نحــو  بــ�ي أواًل: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ي األرسة اإلماراتيــة، تعــزى الختــاف متغــري الســن. حيــث 

الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن
بلغــت قيمــة )F( المحســوبة )27.51(، وهي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(. ولتحديــد 

ي الجــدول رقــم )13(.
مصــادر الفــروق تــم إجــراء اختبــار أقــل الفــروق اإلحصائيــة )LSD( للمقارنــة البعديــة، �ن

الجدول )13(

أفــراد عينــة  ن متوســط إجابــات  بــ�ي فــروق  البعديــة، الختبــار مصــادر  للمقارنــات   )LSD( نتائــج اختبــار
ي األرسة اإلماراتيــة، 

الدراســة، نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لألبنــاء �ن
تعــزى الختــالف متغــ�ي الســن

)السن(
المتوسط 

ي الحسا�ب
أك�ث من 3545 - 2645 - 35أقل من 25

ن المتوسطات الحسابية الفرق ب�ي
0.568-*0.166-0.151--3.386أقل من 25
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35 - 263.537---0.015*-0.417

45 - 353.552---0.402

----3.954أك�ث من 45

  .)α≥0.05( عند مستوى داللة 
ً
ة إحصائيا

ّ
  * دال

ن المتوســطات، ولصالــح عينــة الدراســة   بــ�ي
ً
ــة إحصائيــا

ّ
ي الجــدول )13( وجــود فــروق دال

يتضــح مــن النتائــج �ن
ي كان متوســط إجاباتهــن نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة 

مــن الفئــة )أكــرث مــن 45( ســنة، اللــوا�ت
ن  ي األرسة اإلماراتيــة أعــى مــن متوســط إجابــات الفئــات األخــرى. وقــد بلــغ الفــرق بــ�ي

عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن
المتوســطات )0.568( و)0.417(. وهي قيــم ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(.عــى الرغــم مــن 

ي هــذه الســن، إال أن القــدرة عــى الســيطرة قــد تكــون منخفضــة.
ة عنــد األمهــات العامــات �ن وجــود خــرب

ن متوســط إجابــات عينــة الدراســة، نحــو أثــر ســاعات العمــل  : وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــ�ي
ً
ثانيــا

 . ي األرسة اإلماراتية، تعزى الختاف متغري المؤهل العل�ي
الطويلة للمرأة العاملة عى اإلرشاد السلوكي لأبناء �ن

حيــث بلغــت قيمــة )F( المحســوبة )17.94( وهي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(. 
ي الجــدول رقــم )14(. 

ولتحديــد مصــادر الفــروق تــم إيجــاد المتوســطات الحســابية إلجابــات عينــة الدراســة، �ن

الجدول )14(

متوســط إجابــات أفــراد عينــة الدراســة، نحــو أســاليب تعزيــز نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة 
ي تعــزو الفــروق الختــالف متغــ�ي المؤهــل 

ي األرسة اإلماراتيــة، والــ�ت
العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لألبنــاء �ن

العلــمي

العددالفئاتالمتغ�ي
المتوسط 

ي الحسا�ب
ن  الفرق ب�ي
المتوسطات

المؤهل العل�ي
2503.361بكالوريوس

-0.480
643.841دراسات عليا

ن المتوســطات ولصالــح عينــة  بــ�ي  
ً
ــة إحصائيــا

ّ
ي الجــدول )14( وجــود فــروق دال

      يتضــح مــن النتائــج �ن
ن المتوســطات )0.480( وهي قيمــة ذات  الدراســة مــن المؤهــل العلــ�ي »دراســات عليــا«، وقــد بلــغ الفــرق بــ�ي
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(. وربمــا تعــزى هــذه النتيجــة إىل انشــغال المــرأة الحائــزة عــى شــهادة 
هــا مــن األمــور، باإلضافــة إىل العمــل  دراســات عليــا بأمــور أخــرى، كالتفاعــل مــع المجتمــع، وإعــداد البحــوث، وغري

 عليهــا.
ً
 مضافــا

ً
الثابــت، مــا يجعــل هنــاك عبئــا

ن متوســط إجابــات عينــة الدراســة، نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة   بــ�ي
ً
ــة إحصائيــا

ّ
: وجــود فــروق دال

ً
ثالثــا

ي األرسة اإلماراتيــة، تعــزى الختــاف متغــري قطــاع العمــل. حيــث 
للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن
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بلغــت قيمــة )F( المحســوبة )4.79( وهي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(. ولتحديــد 
ي الجــدول رقــم )15(. 

مصــادر الفــروق تــم إيجــاد المتوســطات الحســابية إلجابــات عينــة الدراســة، �ن

الجدول )15(

متوســط إجابــات أفــراد عينــة الدراســة، نحــو أســاليب تعزيــز نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة 
ي تعــزو الفــروق الختــالف متغــ�ي جهــة العمــل

ي األرسة اإلماراتيــة، والــ�ت
العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لألبنــاء �ن

العددالفئاتالمتغ�ي
المتوسط 

ي الحسا�ب
ن المتوسطات الفرق ب�ي

جهة العمل
1403.427قطاع عام

-0.335
1743.782قطاع خاص

ن المتوســطات، ولصالــح عينــة  بــ�ي  
ً
ــة إحصائيــا

ّ
ي الجــدول )15( وجــود فــروق دال

     يتضــح مــن النتائــج �ن
ن المتوســطات )0.335(، وهي قيمــة ذات داللــة  ي القطــاع الخــاص. وقــد بلــغ الفــرق بــ�ي

الدراســة ممــن يعملــن �ن
ي 

ي تتعــرض لهــا العامــات �ن إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(. وتعــزى هــذه النتيجــة إىل ضغــوط العمــل الــ�ت
ي بعــض المؤسســات 

ي األســبوع، وهــو يــوم الســبت، �ن
ي �ن

القطــاع الخــاص، باالضافــة إىل وجــود يــوم عمــل إضــا�ن
. الخاصــة، مــا يزيــد مــن عــبء العمــل عــى كاهــل األم العاملــة، ويقلــل مــن فــرص إرشــاد األبنــاء ســلوكياً

ن متوســط إجابــات عينــة الدراســة، نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة   بــ�ي
ً
ــة إحصائيــا

ّ
: وجــود فــروق دال

ً
رابعــا

ي األرسة. 
ي األرسة اإلماراتيــة، تعــزى الختــاف متغــري عــدد األبنــاء �ن

للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن
المحســوبة )9.05(، وهي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(.   )F( بلغــت قيمــة حيــث 
ي الجــدول رقــم 

ولتحديــد مصــادر الفــروق تــم إجــراء اختبــار أقــل الفــروق اإلحصائيــة )LSD( للمقارنــة البعديــة، �ن
 .)16(

جدول )16(

أفــراد عينــة  ن متوســط إجابــات  بــ�ي فــروق  البعديــة، الختبــار مصــادر  للمقارنــات   )LSD( نتائــج اختبــار
ي األرسة اإلماراتيــة، 

الدراســة، نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لألبنــاء �ن
ي األرسة

تعــزى الختــالف متغــ�ي عــدد األبنــاء �ن

ي األرسة(
)عدد األبناء �ن

المتوسط 

ي الحسا�ب
5 فأك�ث2-14-3

ن المتوسطات الحسابية الفرق ب�ي
2-13.395-0.145*-0.485
4-33.541-*-0.340
--53.881 فأك�ث

  .)α≥0.05( عند مستوى داللة 
ً
ة إحصائيا

ّ
  * دال
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المتوســطات، ولصالــح عينــة  ن  بــ�ي  
ً
ــة إحصائيــا

ّ
دال فــروق  الجــدول )16( وجــود  ي 

النتائــج �ن مــن      يتضــح 
ي كان متوســط إجاباتهــن نحــو أثــر ســاعات العمــل 

(، اللــوا�ت الدراســة ممــن أرسهــن ضمــن الفئــة )5 أفــراد فأكــرث
ي األرسة اإلماراتيــة أعــى مــن متوســط إجابــات الفئــات 

الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن
ن المتوســطات )0.458( و)0.340(، وهي قيــم ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  األخــرى. وقــد بلــغ الفــرق بــ�ي
المســؤوليات  األبنــاء زادت  عــدد  زاد  أنــه كلمــا  ذلــك  النتيجــة متوقعــة وطبيعيــة،  هــذه  وتعــّد  داللــة )0.05(. 
والضغــوط النفســية والواجبــات، مــا يقلــل مــن الســيطرة عــى الجوانــب المتعلقــة باإلرشــاد والمتابعــة لمختلــف 

األمــور المتعلقــة باألبنــاء.

ن متوســط إجابــات عينــة الدراســة، نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة   بــ�ي
ً
ــة إحصائيــا

ّ
: وجــود فــروق دال

ً
خامســا

ي األرسة اإلماراتيــة، تعــزى الختــاف متغــري الدخــل الشــهري لــأرسة. 
للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن

المحســوبة )3.05(، وهي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(.   )F( بلغــت قيمــة حيــث 
ي الجــدول رقــم 

ولتحديــد مصــادر الفــروق، تــم إجــراء اختبــار أقــل الفــروق اإلحصائيــة )LSD( للمقارنــة البعديــة، �ن
 .)17(

جدول )17(

أفــراد عينــة  ن متوســط إجابــات  بــ�ي فــروق  البعديــة، الختبــار مصــادر  للمقارنــات   )LSD( نتائــج اختبــار
ي األرسة اإلماراتيــة، 

الدراســة، نحــو أثــر ســاعات العمــل الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لألبنــاء �ن
تعــزى الختــالف متغــ�ي الدخــل الشــهري لــألرسة

)الدخل الشهري 
لألرسة(

المتوسط 

ي الحسا�ب
أك�ث من 1000020000-20000أقل من 10000

ن المتوسطات الحسابية الفرق ب�ي
*0.300-*-3.8020.288أقل من 10000
20000-100003.764--0.012
--3.752أك�ث من 20000

  .)α≥0.05( عند مستوى داللة 
ً
ة إحصائيا

ّ
  * دال

ن المتوســطات، ولصالــح عينــة الدراســة   بــ�ي
ً
ــة إحصائيــا

ّ
ي الجــدول )17( وجــود فــروق دال

 يتضــح مــن النتائــج �ن
ي كان متوســط إجاباتهــن نحــو أثــر ســاعات العمــل 

ممــن أرسهــن ضمــن فئــة الدخــل )أقــل مــن 10000(، اللــوا�ت
ي األرسة اإلماراتيــة أعــى مــن متوســط إجابــات الفئــات 

الطويلــة للمــرأة العاملــة عــى اإلرشــاد الســلوكي لأبنــاء �ن
ن المتوســطات )0.300( و)0.288(، وهي قيــم ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  األخــرى. وقــد بلــغ الفــرق بــ�ي

داللــة )0.05(.

العمــل  أثــر ســاعات  نحــو  الدراســة،  إجابــات عينــة  ن متوســط  بــ�ي  
ً
ــة إحصائيــا

ّ
دال فــروق  عــدم وجــود   :

ً
ثالثــا

)عــدد  ات  تعــزى الختــاف متغــري اإلماراتيــة،  ي األرسة 
لأبنــاء �ن الســلوكي  اإلرشــاد  عــى  العاملــة  للمــرأة  الطويلــة 

 عنــد مســتوى 
ً
ــة إحصائيــا

ّ
(. حيــث بلغــت قيمــة )F( المحســوبة )1.83(، وهي قيمــة غــري دال ســاعات العمــل اليــومي
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ي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بـــ8 ســاعات 
داللــة )0.05(. وربمــا يعــزى ذلــك إىل تحديــد ســاعات العمــل �ن

ي إجابــات العّينــة.
، لذلــك لــم توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة �ن

ً
يوميــا

التوصيات

ي كافة القطاعات، 
أواًل: اتباع سياسات اجتماعية من شأنها توفري وقت أكرب لأم العاملة لرعاية أبنائها، و�ن

عى أن تكون سياسات مقننة.

ي مــكان عمــل المــرأة مــا أمكــن ذلــك، للحفــاظ عــى الراحــة النفســية 
: توفــري حضانــات رعايــة األطفــال �ن

ً
ثانيــا

 أكــرب للعمــل وتربيــة األبنــاء بشــكل أفضــل.
ً
للمــرأة العاملــة، مــا قــد يمنحهــا دافعــا

كهــا ظاهــرة غيــاب األم العاملــة لوقــت  ي ترت : إعــداد دراســات وبحــوث أخــرى مشــابهه، حــول اآلثــار الــ�ت
ً
ثالثــا

طويــل عــى أبنائهــا، للوصــول إىل نتائــج مــن شــأنها الحــد مــن المشــكلة.

الــازم  الوقــت  العامــات، حــول أهميــة توفــري  التوعويــة لأمهــات  ات  النــدوات والمحــارصن تكثيــف   : ً
رابعــا

تب عى عدم منحهم الوقت المناســب  ي ترت والمناســب لأبناء، والمشــاكل الســلوكية والنفســية واألكاديمية ال�ت
مــن الرعايــة واالهتمــام.
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اأُلسرة الُمعاصرة )الواقع والتحديات( – فئة األكاديميين

المركز الثاني

عنوان البحث 

دور األسرة في تهيئة وإعداد الفتاة للحياة الزوجية وتحدياتها المعاصرة من وجهة نظر 

المتخصصين   االجتماعيين »دراسة ميدانية في محافظات الجزائر«

إعداد 

د. أبو بكر األبيض بن الموفق
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ملخص

الفتــاة  إعــداد  ي 
بهــا األرسة �ن أن تضطلــع  يمكــن  ي  الــ�ت األســاس  األدوار  عــى  التعــرف  إىل  الدراســة  تهــدف هــذه 

 ، ن ن االجتماعيــ�ي ي ظــل التحديــات المعــارصة للحيــاة، وذلــك حســب رأي المتخصصــ�ي
وتهيئتهــا للحيــاة الزوجيــة �ن

 مــن محافظــات مختلفــة، أبرزهــا محافظــة 
ً
 اجتماعيــا

ً
حيــث تــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن )176( متخصصــا

احتــوت  فقــرة.   )54( مــن  مؤلفــة  اســتبانة  عليهــم  وطبقــت  واألغــواط،  ومســتغانم  ان  ن وغلــري والبليــدة  الجلفــة 
ي تعريــف الفتــاة بمســؤوليات وواجبــات الــزواج، ودور األرسة 

: دور األرسة �ن االســتبانة ككل عــى أربعــة أبعــاد، هي
ي المســاندة االجتماعيــة للفتــاة بعــد الــزواج، 

ي إكســاب الفتــاة المهــارات الحياتيــة للحيــاة الزوجيــة، ودور األرسة �ن
�ن

ن  ًا التحديــات المعــارصة للحيــاة الزوجيــة. وقــد توصــل البحــث إىل مجموعــة نتائــج أهمهــا: أن المتخصصــ�ي وأخــري
ي إعــداد الفتــاة وتدريبهــا عــى الحيــاة 

ن يوافقــون عــى جميــع األبعــاد األربعــة، ويعّدونهــا مهمــة جــدًا �ن االجتماعيــ�ي
الزوجيــة.

مقدمة

األوىل  الخليــة  فــ�ي  ونظمــه،  قواعــده  ي 
�ن المجتمــع  تشــكل  ي  الــ�ت األساســية  الوحــدات  أهــم  مــن  األرسة  تعــّد 

فــإن  مــن األجيــال، ولذلــك  لــكل جيــل  ي والشــخصي 
المفاهيــ�ي والثقــا�ن اإلطــار  عــن صناعــة  والمســؤول األول 

االهتمــام بــاألرسة والعمــل عــى تطويرهــا يعــّد غايــة أساســية لــكل مجتمــع يســىع إىل تحقيــق التطــور المتــوازي 
االجتماعيــة. والعلــل  االنحرافــات  عــن  والبعيــد 

ن الرجــل والمــرأة،  عي الــذي يربــط بــ�ي ي الظاهــر بذلــك العقــد الــرش
وتنبثــق األرسة مــن عقــد الــزواج الــذي يتمثــل لنــا �ن

ي مــن خالهــا  ي كونــه يعــّد أهــم أعمــدة المؤسســات االجتماعيــة الــ�ت
ن تتمثــل الصــورة الحضاريــة للــزواج �ن ي حــ�ي

�ن
تتشــكل حيــاة اإلنســان وشــخصيته.

 عــى الحــوار األرسي 
ً
، القائــم أساســا ن ن الزوجــ�ي ولذلــك، فــإن إنشــاء أرسة هادئــة يســودها التواصــل الســليم بــ�ي

ائــع الســماوية وغــري الســماوية.  لجميــع الرش
ً
عيــا ، يعــّد مقصــدًا رسش ي وجميــع مقومــات وعوامــل التوافــق الــزوا�ب

 للعيــان مــا 
ً
ي عــر العولمــة واالنفتــاح االجتمــاعي عــى كل مــا هــو جديــد، فقــد بــات واضحــا

وبمــا أننــا نعيــش اليــوم �ن
ي المجتمعــات 

ة واســعة النطــاق �ن ات كبــري أحدثتــه وتســببت بــه وســائل اإلعــام الحديثــة والغــزو الفكــري مــن تغيــري
بيــة  ي الرت

ًا أدى إىل تغــري بنائهــا وتحجيــم دورهــا �ن ات عــى األرسة تأثــري العربيــة الحديثــة، وبالتــاىلي أثــرت هــذه التغــري
والتوجيه.

ن  وري، أن نزّود الزوج�ي ي تكوين أرسة جديدة، بل من الرن
ع �ن وعى هذا األساس، فإن من البدي�ي قبل أن نرش

ي تســاعدهما عــى حســن التواصــل والتعامــل مــع  بالثقافــة األرسيــة والمعلومــات وجميــع المهــارات والقــدرات الــ�ت
المشــكات بنجــاح، مــا يحافــظ عــى االســتقرار والتــوازن األرسي. )حنــان بنــت عبيــد،2014م: 3(.

الحيويــة داخــل  التاريخيــة  الخليــة  تمثــل  الوظائــف،  لــأرسة كنســق متعــدد  ُمَؤسَســة 
ُ
ال الزوجيــة  العاقــات  إن 

الرابطــة  للعائلــة الجديــدة، همــا:  ي 
التاريــ�ن التــوازن  ن للحفــاظ عــى  ن أساســيت�ي المجتمــع، وتحتــاج إىل قاعدتــ�ي

ي لــأرسة الجديــدة 
 مــن الــوعي الثقــا�ن

ً
امــات األخاقيــة والقانونيــة، انطاقــا ن ن الــزوج والزوجــة، وااللرت العاطفيــة بــ�ي
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لــأرسة دورًا  التصدعــات واالنفجــارات االجتماعيــة. عــى هــذا األســاس نجــد أن  الــذي ُيحصنهــا مــن مختلــف 
الناجحــة. الثقافيــة الصحيحــة للفتــاة وإعدادهــا للحيــاة األرسيــة  ي التنشــئة 

يــن �ن ومســؤولية كبري

، بمــا تحملــه مــن قيــم ومعايــري ثقافيــة  ي المجتمعــات العربيــة تمثــل نــواة النظــام االقتصــادي واالجتمــاعي
فــاألرسة �ن

ات االجتماعيــة  ي الخيــال والضمــري والشــعور، مــن خــال مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة، رغــم التغــري
راســخة �ن

 مــن أطروحــات 
ً
ي ظــل نظــام العولمــة الثقافيــة، وانطاقــا

ة بفعــل مختلــف العوامــل الداخليــة والخارجيــة �ن المنتــرش
بيــة والتنشــئة االجتماعيــة الصحيحــة هي الرهــان األعظــم الــذي  إعــام العولمــة بمختلــف وســائله، وتبــ�ت الرت

ي اجتمــاعي لــأرسة.
ن ثقــا�ن يمثــل عامــل تحصــ�ي

فالمجتمعــات العربيــة مــا زالــت تقتــدي بالقيــم التقليديــة للعائلــة، ورغــم التحــوالت البنيويــة والنســقية الطارئــة 
هــا.  بتحــول العائلــة مــن النمــط الممتــد إىل النــووي، إال أنهــا مــا زالــت تواجــه خطــر التفــكك والطــاق والعنــف وغري
ي منــا معالجــة المشــاكل العائليــة المتجــددة، مــا يحتــم 

ي تهــدد األرسة كبنــاء ووظيفــة، تقتــصن هــذه األمــراض الــ�ت
ي عى الوظائف 

ي تقصن ي يح�ي األرسة من كافة األمراض االجتماعية-التاريخية ال�ت اتي�ب وع اسرت علينا وضع مرش
ي العمــاق.

وع التاريــ�ن الحيويــة لــأرسة، وهــذه الدراســة تمثــل أرضيــة حقيقيــة لهــذا المــرش

بنــاًء عــى مــا ســبق، يتأكــد لنــا أّن األرسة إذا كانــت تعــّد كمؤسســة اجتماعيــة، فــإن مــن مخرجاتهــا وجــود أدوار 
والســليمة،  الصحيحــة  الزوجيــة  الحيــاة  عــى  وتنشــئتها  الفتــاة  إعــداد  هــو  األدوار  هــذه  وأهــم  لهــا.  اجتماعيــة 
ي 

وتوعيتهــا عــى المشــكات والتحديــات العريــة للحيــاة الزوجيــة، وهــو مــا ســنعمل عــى بيانــه وتوضيحــه �ن
.  وميدانيــاً

ً
هــذه الدراســة نظريــا

مشكلة البحث

ي الوقــت الحــارصن ألوضــاع مضطربــة نتيجــة للتغــري االجتمــاعي الريــع والمتســارع نحــو 
تتعــرض األرسة العربيــة �ن

ي عــرب وســائل اإلعــام 
، ويرجــع ذلــك ألســباب عديــدة مــن أهمهــا الغــزو الفكــري والثقــا�ن ي المــد الحضــاري الغــر�ب

ات كيــاَن األرسة  . هــّزت كل هــذه االضطرابــات والتأثــري الحديثــة مــن قنــوات فضائيــة ووســائل تواصــل اجتمــاعي
ي توجهاتهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا، ونتــج عــن هــذا ظهــور العديــد مــن المشــاكل األرسيــة كالمخــدرات، 

وأثــرت فيهــا و�ن
ي 

البلــدان العربيــة مــن ســنة إىل أخــرى. فــ�ن ي 
تــزداد نســبتها �ن ي  الــ�ت ي ظاهــرة الطــاق 

وانتشــار العنوســة، وتفــ�ش
الجزائــر بلــغ عــدد حــاالت الطــاق المســجلة لــدى مصالــح وزارة العــدل 62128 حالــة خــال العــام  2016م، أي 
ي لإلحصائيــات(؛   يقــدر بـــ%3.7 مقارنــة بنســبة العــام 2015م بحســب )الديــوان الوطــ�ن

ً
 نســبيا

ً
مــا يعــادل ارتفاعــا

ي ســنة 2015م إىل  )46373) 
، ليصل �ن

ً
ي الســعودية بلغ عدد صكوك الطاق ســنة 2010م )31072( صكا

و�ن
ليصــل ســنة  2010م )5965( شــهادة طــاق،  الطــاق ســنة  عــدد شــهادات  بلــغ  الكويــت  ي 

صــك طــاق؛ و�ن
ي ســنة 2015م )4913( إشــهادًا 

ي اإلمارات بلغ عدد شــهادات الطاق �ن
2015م إىل )7201( شــهادة طاق؛ و�ن

الــدول العربيــة عــى تزايــد نســبة  ي 
بــا�ت ي 

التعــاون(. وتــدل األرقــام �ن لــدول مجلــس  ي 
بالطــاق )المركــز اإلحصــا�ئ

ي 
الطــاق مــن ســنة إىل أخــرى، وهــذه أرقــاٌم مخيفــة جــدًا تــدق ناقــوس الخطــر منــذرًة بســوء الوضــع األرسي �ن

. ي العالــم العــر�ب

ي قــد تــؤدي  ي الجــذور العميقــة للمشــكات األرسيــة الــ�ت
ي نســب الطــاق إىل البحــث �ن

يدفعنــا هــذا االرتفــاع الكبــري �ن
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ة  ي اآلونــة األخــري
ي ظهــرت �ن إىل التفــكك األرسي وحــدوث الطــاق، فالطــاق والعنــف والتفــكك والراعــات الــ�ت

ات ســلبية عــى مســتوى شــبكة العاقــات االجتماعيــة، تــو�ي بــأن المجتمعــات العربيــة تعيــش باثولوجيــا  كمــؤرسش
ي لــأرسة كقاعــدة أساســية لبنــاء المجتمــع.

اجتماعيــة حقيقيــة وأزمــة ثقافيــة تاريخيــة عــى مســتوى البنــاء الوظيــ�ن

ي حياتهــا 
ن التنشــئة االجتماعيــة اإليجابيــة ونجــاح الفتــاة �ن  بــ�ي

ً
بــوي أن هنالــك تكامــًا وظيفيــا ن لنــا المنطــق الرت ويبــ�يّ

 صحيــح. فالتصــدع والتفــكك وانعــدام التواصــل داخــل األرسة الجديــدة يرجــع 
ً
الزوجيــة الجديــدة، والعكــس أيضــا

ي مراحــل إعــداد الفتــاة وتنشــئتها للحيــاة الزوجيــة.
إىل عــدة عوامــل، أهمهــا وجــود خلــل �ن

 مما سبق، نتساءل حول األمور التالية:
ً
انطاقا

الزوجيــة 1-  ي إعدادهــا وتهيئتهــا للحيــاة 
الــزواج يســاهم �ن للفتــاة بمســؤوليات وواجبــات  هــل تعريــف األرسة 

المعــارصة؟

ي إعداد الفتاة للحياة الزوجية؟2- 
 هل إكساب وتدريب األرسة للفتاة عى المهارات الحياتية يساهم �ن

ي نجاح حياتها الزوجية؟3- 
هل المساندة االجتماعية للفتاة بعد الزواج تساهم �ن

ي مقتبل زواجها تشكل تهديدًا لحياتها الزوجية؟4- 
ي تواجه الفتاة �ن هل التحديات المعارصة ال�ت

أهمية البحث

ومشــكاتها  األرسة  فدراســة  الزوجيــة.  والحيــاة  بــاألرسة  مرتبطــة  مــن كونهــا  أهميتهــا  الدراســة  هــذه  تســتمد 

ي 
ي بنــاء مجتمــع مســتقر خاصــة �ن

وريــات المســاهمة �ن ورًة مــن رصن عــّد رصن وتحدياتهــا ووســائل اإلعــداد األرسي تُ
الــزواج. مــن  الســنوات األوىل  ي 

الطــاق ومعّدالتــه �ن المســتمر والمهــول لنســب  ايــد  ن الرت ظــل 

ي إعــداد الفتــاة وتهيئتهــا للحيــاة الزوجيــة، 
ي بيــان الــدور األســاس لــأرسة �ن

ومــن هنــا، فــإّن أهميــة البحــث تكمــن �ن

ي الحــد مــن ارتفــاع نســبة الطــاق 
وتربيتهــا عــى مواجهــة التحديــات المعــارصة للحيــاة الزوجيــة، والــذي سيســهم �ن

. ي ي المجتمــع العــر�ب
�ن

امــج اإلرشــادية  بويــة والوقائيــة وحــ�ت الرب امــج الرت ، لبنــاء الرب
ً
 مهمــا

ً
، ومرجعــا

ً
تعــّد هــذه الدراســة مصــدرًا أساســيا

 أو الفتيــات المقبــات عــى الــزواج، باإلضافــة إىل تأهيــل األرس لتضطلــع 
ً
وجــات حديثــا ن لتأهيــل الزوجــات المرت

ي يجــب أن تقــوم بــه لتعــد بناتهــا اإلعــداد  بدورهــا إزاء بناتهــا، وذلــك مــن خــال إمدادهــا وتعليمهــا أهــم األدوار الــ�ت
الجيــد لحيــاة زوجيــة تنعــم بالهــدوء واالســتقرار.
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فرضيات البحث

تعريف األرسة للفتاة بمسؤوليات الزواج وواجباته يعد تهيئة للحياة الزوجية.. 1

إكساب وتعليم األرسة للفتاة عى المهارات الحياتية يعّد إعدادًا للحياة الزوجية.. 2

المساندة االجتماعية للفتاة بعد الزواج تعد تهيئة للحياة الزوجية.. 3

ي مقتبل زواجها تشكل تهديدًا لحياتها الزوجية.. 4
ي تواجه الفتاة �ن التحديات المعارصة ال�ت

مصطلحات البحث

: ي هذه الدراسة هي
ي يراد التعريف بها �ن المصطلحات ال�ت

ي تكوين شخصية 	 
ًا �ن األرسة: تعرف األرسة عى أنها النواة األوىل للمجتمع، وتعد أقوى الجماعات تأثري

الفرد وتوجيه سلوكه، كما تعّد من أهم عوامل التنشئة االجتماعية للفرد، )سناء حامد،2011م:13(.
ي تربية 	 

ي يجب عى األرسة أن تبذلها �ن بوية ال�ت  دور األرسة: ويقصد الباحث بها مجموعة الجهود الرت
، 2000م: 176(.  الفتاة وتهيئتها لحياة زوجية مستقرة وهادئة، )سامة الخمي�ي

غــري 	  أو  كانــت مقصــودة  ســواء  بويــة،  الرت والمجهــودات  األداءات  مــن  هي مجموعــة  الفتــاة:  تهيئــة   
، ومتوافقــة  العقــىي والنفــ�ي والجســ�ي الكمــال  ي غايــة مــن 

الفتــاة �ن مقصــودة، تبذلهــا األرسة لجعــل 
 ألداء واجباتهــا الزوجيــة وتحّمــل صعوبــات الحيــاة الزوجيــة، )عمــر الراشــدي، 

ً
 ومســتعدة عاطفيــا

ً
نفســيا

.)343 2017م: 
ات أو مشــكات أو صعوبــات أو عوائــق نابعــة مــن البيئــة 	   التحديــات: هي عبــارة عــن تطــورات أو متغــري

.)16 :2005 ، المحليــة أو اإلقليميــة أو العالميــة، )أنيــس فتــ�ي
غــري  واألدوار  والمســؤوليات،  والعقبــات  الصعوبــات  تلــك  الدراســة:  هــذه  ي 

�ن بالتحديــات  ويقصــد   
ي تواجــه الفتــاة وتفاجئهــا بعــد زواجهــا الحديــث، والناتجــة بشــكل أو بآخــر عــن غيــاب  الــ�ت المتوقعــة 

اإلعــداد والتهيئــة األرسيــة أو حصــول تقصــري كبــري فيهــا.

الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات واألبحاث تناولت هذا الموضوع من وجهات وزوايا مختلفة ومن هذه الدراسات:

1-  
ً
وجات حديثا ن ن إدراك المرت ي هدفت إىل الكشف عن العاقة ب�ي دراسة )حنان محمد السيد، 2011م(،  ال�ت

ات مســتواهن االجتمــاعي واالقتصــادي.  ي وبعــض متغــري اتهــن األرسيــة وكل مــن توافقهــن الــزوا�ب لمصــادر خرب
 3 مــدة زواجهــا عــن  الــزواج )وال تزيــد  مــن )161( زوجــة حديثــة  الدراســة األساســية  وقــد تكونــت عينــة 

ســنوات(.
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اتهــن  لخرب الــزواج  الزوجــات حديثــات  إدراك  ي 
�ن  

ً
إحصائيــا دالــة  فــروق  البحــث وجــود  نتائــج  أظهــرت  وقــد 

ات األرسيــة، وذلــك لصالــح وســائل اإلعــام واالتصــال، باإلضافــة   الختــاف مصــادر الخــرب
ً
األرسيــة ككل تبعــا

وتوافقهــن  األرسيــة  اتهــن  لمصــادر خرب الــزواج  الزوجــات حديثــات  إدراك  ن  بــ�ي ارتباطيــة  وجــود عاقــة  إىل 
لــأرسة. المســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي  ات  ي وبعــض متغــري الــزوا�ب

ي عــى زيــادة وعي  -2
جــاءت دراســة )حنــان حســن أحمــد، 2015م( لتعمــل مــن خــال برنامــج المدخــل الوقــا�ئ

أفكارهــن ومشــاعرهن اإليجابيــة، بواســطة معــارف  بتنميــة  الــزواج  المقبــات عــى  الجامعيــات  الطالبــات 
ي مشــكات أرسيــة مســتقبًا.

تعليميــة عــن الحيــاة األرسيــة الســليمة، تقيهــن مــن الوقــوع �ن

ورة عمــل دورات تدريبيــة عــى الــزواج لوقايتهــّن مــن المشــكات األرسيــة مســتقبًا،  وقــد أكــدت الباحثــة عــى رصن
ي الكشــف 

ي )وخاصــة الوقايــة مــن الدرجــة الثانيــة(، يســهم �ن
باإلضافــة اىل أن اســتخدام برنامــج المدخــل الوقــا�ئ

المبكــر عــن المشــكات األرسيــة، وتقديــم الحلــول، وعاجهــا، مــن أجــل خفــض نســبة الطــاق والتفــكك األرسي.

3-  ، ي ، 2016م(، فقــد جــاءت للكشــف عــن العوامــل المؤثــرة عــى التوافــق الــزوا�ب وأمــا دراســة )حفيظــة بلخــري
حيــث طبقــت فيهــا اســتمارة مكونــة مــن 10 محــاور مســتقلة عــى عينــة مقصــودة مكونــة مــن 152 فــردًا 
: يجــب  (، وقــد أســفرت نتائــج هــذا البحــث عــى مــا يــىي ن ، 46 مطلقــ�ي ن وجــ�ي ن ن )106 مرت شــملت مجموعتــ�ي
ي 

تعلم مهارة اإلصغاء لآلخر، واللجوء للحوار كحل لمعظم الخافات الزوجية. يســاهم التوافق الجن�ي �ن
ام الحقــوق الزوجيــة، وقيــام كل زوج بــدوره مــن العوامــل المؤثــرة والمســاعدة  توطيــد العاقــة الزوجيــة، احــرت

. ي عــى التوافــق الــزو�ب

 وهدفــت دراســة )حاتــم بــن محمــود الشــمري، 2013م( إىل التعــرف عــى مــدى فاعليــة الــدورات التدريبيــة 4- 
هــا المقبلــون  ي يحرن ي الحــد مــن الخافــات الزوجيــة، وذلــك مــن خــال معرفــة أنــواع الــدورات التدريبيــة الــ�ت

�ن
عــى الــزواج، ومــدى تغطيــة هــذه الــدورات موضوعــات المــادة التدريبيــة. بلغــت عينــة هــذه الدراســة 389 
دديــن عــى دورات التأهيــل للحيــاة الزوجيــة. وقــد أســفرت النتائــج  فــردًا بواقــع 227 ذكــرًا و162 أنــ�ث مــن المرت
ن عــى الــزواج وصلــت حــ�ت ســبع مــرات مــن جمهــور عينــة الدراســة،  : نســبة حضــور دورات المقبلــ�ي إىل مــا يــىي
ن عــى الــزواج عــى المحــاور  وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة الختبــار )ت( فعاليــة الــدورات المؤهلــة للمقبلــ�ي

األربعــة )الحــد مــن الخافــات الزوجيــة، كفــاءة المــدرب، محتــوى الــدورات، تصميــم الــدورات(.

ات األرسيــة الســابقة لــكل مــن  -5 وتؤكــد دراســة )محمــود فاتــة، 2009م(، أن العاقــة الزوجيــة تتأثــر بالخــرب
ي أرسهــن الجديــدة.

 مــا يكونــان ســعداء �ن
ً
ي أرس ســعيدة، غالبــا

، فــإذا نشــأ الزوجــان أو عاشــا  �ن ن الزوجــ�ي

ي 6-  ي تحقيــق التوافــق الــزوا�ب
 �ن

ً
 وأمــا دراســة )Chen&Silerstein,2000(، فقــد أكــدت أن لــأرسة دورًا مهمــا

ات حياتيــة ومســاندات اجتماعيــة  ي الــزواج، وذلــك لمــا تمدهــم ومــا تعطيهــم مــن معلومــات وخــرب لحديــ�ث
ي حــل الكثــري مــن المشــكات الحياتيــة والخافــات الزوجيــة.

تســهم �ن

المنخفــض،  -7 التعليــ�ي  المســتوى  ذوات  الزوجــات  أن   ،)Sasham&singh,2006( دراســة  أشــارت  وقــد 
.  زواجيــاً

ً
 عــى أزواجهــن أكــرث توافقــا

ً
والزوجــات غــري العامــات والمعتمــدات ماديــا
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ي تكــون 8-   وأمــا دراســة )مهــا عبــد هللا، 2006م( و)ســماح حمــدان، 2005م(، فقــد أكــدت عــى أن الزوجــة الــ�ت
حديثــة عهــد بالــزواج تجــد نفســها أمــام العديــد مــن المواقــف واألدوار المنوطــة بهــا والمســؤولة عنهــا داخــل 
 لســوء اإلعداد األرسي 

ً
ي هذه المســؤوليات أو مقرة فيها، نتيجة

ّ
األرسة، وتجد نفســها غري قادرة عى توىل

ة، مــا يــؤدي بهــا إىل العديــد مــن المشــكات األرسيــة والزواجيــة.   أو نقــص الخــرب

للفتــاة هي  -9 بالنســبة  الــزواج  مــن  األوىل  الســنوات  أن  2003م(   ، ي
الدســو�ت )ممــدوح  دراســة  تــرى  ن  حــ�ي ي 

�ن
ي التعامــل مــع مشــكات الحيــاة الزوجيــة مــن جهــة، والتعامــل مــع المحيــط االجتمــاعي للــزوج مــن 

األصعــب �ن
ات الفتــاة المقبلــة عــى الــزواج، ونقــص المعــارف والمهــارات الخاصــة  جهــة ثانيــة. وهــذا يرجــع إىل نقــص خــرب

بالعاقــات والتفاعــات األرسيــة وإدارة شــؤون األرسة.

تــدّرس  -10 ي  الــ�ت المهمــة  وجــاءت دراســة )Risch,Riley&Michael,2003(، لتســلط الضــوء عــى القضايــا 
ي الســنوات الخمــس األوىل مــن الــزواج. ووجــدت 

ي الســنوات المبكــرة مــن الــزواج، وبالتحديــد �ن
لــأزواج �ن

 
ً
ًا حقيقيــا الدراســة أن %40 مــن الزيجــات انتهــت بالطــاق خــال الســنوات الخمــس األوىل، مــا يعــّد مــؤرسش

حــت الدراســة االهتمــام بتحقيــق األهــداف  الــزواج. وقــد اقرت عــى أهميــة وخطــورة الســنوات األوىل مــن 
امــج التأهيليــة للــزواج: ي الرب

التاليــة �ن

يك.-  ام األزواج بالقضايا الزواجية، وليس فقط االهتمام بالعاقات االجتماعية مع الرش ن الرت

الــزواج، -  قبــل  لآلخــر  منهمــا  ماءمــة كل  ومــدى  )الخاطــب(،  يــك  الرش تقييــم  ي 
�ن األزواج  مســاعدة 

األزواج. مــن  متنوعــة  نمــاذج  اكتشــاف  ي 
�ن الــدورات  هــذه  عــى  ن  المقبلــ�ي ومســاعدة 

ي التعامل مع المشاكل الحياتية الزواجية.- 
 تعليم  األزواج مختلف المهارات الزواجية المستخدمة �ن

منهج البحث

ي الــذي يقــوم عــى جمــع البيانــات والمعلومــات عــن الظاهــرة المــراد دراســتها، 
اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصــ�ن

 الســتخاص نتائجهــا ودالئلهــا، والوصــول إىل 
ً
واالهتمــام بوصفهــا، والقيــام بمعالجتهــا وتحليلهــا تحليــًا دقيقــا

، 2003م(. االســتنتاجات، واســتخاص تعميمــات عــن الظاهــرة المدروســة، )محمــود منــ�ي

)العينــة  ن  االجتماعيــ�ي ن  المتخصصــ�ي آراء  وتحليــل  لوصــف   ، التحليــىي ي 
الوصــ�ن المنهــج  الباحــث  واســتخدم 

ي إعــداد الفتــاة وتهيئتهــا للحيــاة الزوجيــة. ومــن خــال هــذا التحليــل تــم تحديــد أهــم 
المبحوثــة( حــول دور األرسة �ن
ي تقــوم بهــا األرسة. األدوار الــ�ت

اإلطار النظري للبحث

داخــل  تحــدث  ي  الــ�ت االجتماعيــة  ات  والتغــري للتفاعــات  مفــرًة  السوســيولوجية  النظريــات  مــن  جــاءت كثــري 
ي مجــال 

ي يقــوم بهــا علمــاء االجتمــاع �ن  مــن الدراســات النظريــة والميدانيــة الــ�ت
ً
مؤسســات األرسة، وذلــك انطاقــا
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 مــن نظريــة الحاجــات 
ً
بيــة واإلعــداد األرسي للفتــاة انطاقــا . عــاوة عــى ذلــك، نجــد أن الرت علــم االجتمــاع العائــىي

ي حياتهــم الزوجيــة.
 عــى كل أرسة تريــد النجــاح ألبنائهــا �ن

ً
 مفروضــا

ً
واســتجابة للتحديــات المعــارصة، أصبــح واقعــا

أواًل: المقاربة النظرية للبحث

 مــن النظريــة السوســيولوجية، وشــكلت قضيــة رئيســة انصبــت عليهــا الدراســات، 
ً
 مهّمــا

ً
أخــذت األرسة جانبــا

ي درســت األرسة. ومــن أهــم هــذه المداخــل والنظريــات:  وتعــددت مــن خالهــا المداخــل النظريــة الــ�ت

النظريــة البنائيــة الوظيفيــة: تعــّد هــذه النظريــة مــن أكــرث النظريــات انتشــارًا، وتقــوم عــى فكــرة مؤداهــا أن  -1
ن جميــع أجــزاء  المجتمــع عبــارة عــن بنــاء مكــون مــن أجــزاء ولــكل جــزء وظيفــة، وأن هنــاك تكامــًا وتســاندًا بــ�ي
ي احتياجــات تخصصيــة  ي أن العائلــة النوويــة تــؤدي أدوارًا وتلــ�ب

هــذا البنــاء، ويــرى أنصــار المنظــور الوظيــ�ن
تون«. ي المجتمعــات الحديثــة، ومــن أهــم رواد هــذه النظريــة »تالكــوت بارســونز« و«روبــرت ســ�ي

�ن

ي ســياقها العــام عبــارة عــن منظومــة مؤسســات اجتماعيــة تــؤدي وظائــف محــددة مــن أجــل 
فالبنائيــة الوظيفيــة �ن

االســتمرارية والحفــاظ عــى النســق العــام للمجتمــع. ولهــذا يؤكــد رائــد هــذه النظريــة »تالكــوت بارســونز« أن 
ي الشــخصية. 

: »التنشــئة االجتماعيــة األوليــة« و«تحقيــق االســتقرار �ن ي
ن لــأرسة ينحــران �ن الدوريــن األساســي�ي
ي غدنــز، 2005م: 258- 259(.

)أنتــو�ن

فــاألرسة بالنســبة لبارســونز هي نظــام تندمــج فيــه نظــم فرعيــة أخــرى ال يتســ�ن فهمهــا مــن دون الرجــوع إىل النظــام 
ي األرسة وردود األفعــال فمــا هي إال انعكاســات للظــروف والقيــم 

ي تحــدث �ن ات الــ�ت الشــامل لــأرسة، وأمــا التأثــري
، وعفــاف نــارص، 2003م: 71(. الثقافيــة الجديــدة، )محمــد أحمــد، محمــد بيــومي

ي تصويرهــا النظــري لــأرسة. كمــا يصعــب جــدًا 
وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذه النظريــة، إال أنهــا قــد بالغــت �ن

ي مجتمعات العر الحديث، فالوظيفة التعليمية لم تعد وظيفة األرسة فقط. 
تحديد وظائف األرسة خاصة �ن

ي مســت جميــع  ي ظــل التطــورات الحاصلــة، والــ�ت
وهكــذا، ففكــرة االســتقرار والثبــات ال يمكــن األخــذ بهــا، خاصــة �ن

مؤسســات المجتمــع، بمــا فيهــا مؤسســة األرسة.

نظريــة الــراع: وجــه أنصــار هــذه النظريــة اهتمامهــم للكشــف عــن كيفيــة اســتغال األفــراد داخــل األرسة  -2
ي ســبيل تحقيــق أهدافهــم، وحــاول أصحــاب هــذا المدخــل معرفــة كيــف يعمــل كل فــرد مــن أفــراد 

قّوتهــم �ن
ي سبيل الوصول إىل ما يحب ويريد، )سلوى الخطيب، 2007م: 

األرسة عى استغال امكانياته المتاحة �ن
.(94

ي طريقــة 
ورة إعــادة النظــر �ن ي فريــدان )Betty Freidan( بــرن ي ســنة 1965م نــادت الباحثــة األمريكيــة بيــ�ت

و�ن
ي دائــرة مفرغــة تتضمــن اإلنجــاب 

ي تعيشــها المــرأة األمريكيــة. فهــذه الحيــاة هي عبــارة عــن عيــش �ن الحيــاة الــ�ت
وتربيــة األطفــال والعنايــة بشــؤون البيــت. وقــد تحدثــت هــذه الحركــة النســوية عــن معانــاة المــرأة داخــل البيــت 
المتوازنــة والقــوة غــري  الســلطة غــري  النظريــة أن عاقــات  اعــّدت هــذه  ة«، حيــث  وســمتها »بالزوجــة األســري
ي 

هــم، )أنتــو�ن  مــن أفــراد األرسة منافــع وامتيــازات أكــرث مــن غري
ً
ي الحقيقــة تعــ�ي بعضــا

المتكافئــة داخــل األرسة هي �ن



58

غدنــز، 2005م: 260(.

لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: أال يمكــن أن نحــول هــذه العاقــات غــري المتكافئــة إىل عاقــات تكامليــة 
تنهــض بــاألرسة والمجتمــع؟

ن مــن جهــة  -3 ن الزوجــ�ي النظريــة التفاعليــة الرمزيــة: يركــز أصحــاب هــذا االتجــاه عــى دراســة العاقــات بــ�ي
ي نظــر أصحــاب هــذا االتجــاه واحــدة؟ مــن الشــخصيات 

ن الوالديــن واألوالد مــن جهــة ثانيــة، فــاألرسة �ن وبــ�ي
، )ســامية مصطــ�ن الخشــاب، 2008م: 51(.  بــل هي مفهــوم دينــامي

ً
 ثابتــا

ً
المتفاعلــة، فــ�ي ليســت كيانــا

 (H.Blumer(و )G.H.Mid( أعمــال تســتند إىل  فــ�ي   ، نفــ�ي واجتمــاعي النظريــة ذات منطلــق  وتعــّد هــذه 
ها. ويــرى أصحــاب  ي تقــوم داخــل األرسة وتفســري و)Erving.G(، وتعمــل عــى كشــف العمليــات االجتماعيــة الــ�ت
، يتحــول إىل كائــن اجتمــاعي بعدمــا يخضــع لمؤثــرات عمليــة  هــذا المدخــل أن اإلنســان الوليــد كائــن شــبه اجتمــاعي
ي يتعلــم بهــا ويكتســب دوره،  ن أرستــه عــرب التنشــئة االجتماعيــة، الــ�ت ي تحصــل بينــه وبــ�ي التفاعــل االجتمــاعي الــ�ت
ن االعتبــار تأثــري الوليــد عــى  ويتعــرف عــى أدوار اآلخريــن وتصوراتهــم نحــوه. كمــا أن هــذا المدخــل يأخــذ بعــ�ي
ي ممارســة دورهمــا. بمعــ�ن أن التفاعــل االجتمــاعي داخــل 

الوالديــن، إذ يوضــح لهمــا درجــة نجاحهمــا أو فشــلهما �ن
ن همــا التأثــري والتأثــر، )ســلوى الخطيــب: 382(. ن اثنــ�ي  واحــدًا، بــل جانبــ�ي

ً
األرسة ال يأخــذ جانبــا

ن عى األرسة أن تقوم بها تجاه بناتها، خاصة  ي يتع�يّ ي فهم األدوار األساسية ال�ت
ًا �ن وتساعدنا هذه النظرية كثري

إذا ما ربطت بنظرية الحاجة، وواقع الحياة المعارصة وما تحمل من تحديات.

 من تلبية الحاجات األساسية للفتاة المقبلة عى الزواج
ً
بية واإلعداد األرسي انطالقا : ال�ت ً

ثانيا

ء،  ي
مصطلــح الحاجــة مــن حيــث اللغــة مشــتق مــن الحــوج. والحــوج هــو الطلــب. والفقــر هــو التحــوج إىل الــ�ش

بمعــ�ن احتــاج إليــه وأراده، )ابــن منظــور، 1988م: 15(.

ن بالتوتــر الــذي يــزول مــ�ت أشــبعت  وري، أو النقــص أو العــوز المقــرت ء رصن ي
وتعــرف الحاجــة عــى أنهــا افتقــار إىل سش

هــذه الحاجــة وزال النقــص، )حامــد زهــران، 1999م : 125(. 

ء تحقــق معــه  ي
ء مــا،أو نقــص فيــه، إذا تكامــل أو وجــد ذلــك الــ�ش ي

ويعــرف بعضهــم الحاجــة بقولــه: »افتقــار إىل سش
«، )محمــد جاســم العبيــدي،2009م:116(. لذلــك فإحســاس اإلنســان  اإلشــباع والرضــا واالرتقــاء للكائــن الــ�ي
باالحتيــاج أو الحاجــة لتحقيــق رغبــة مــن الرغبــات أمــر طبيــىعي وعــادي، بــل إن الكثــري مــن الخصائــص الشــخصية 
لإلنســان متوقفــة عــى حاجاتــه ومــدى فهمهــا وتلبيتهــا وإشــباعها. فعــى قــدر مــا فهــم اإلنســان حاجاتــه ومتطلباتــه 
 ، النفســية واالجتماعيــة وقــام بإشــباعها، عــى قــدر مــا وصــل إىل مســتوى أفضــل مــن النمــو والتوافــق النفــ�ي

)أحمــد وآخــرون، 2002م: 135(. 

ويعّد ماسلو من أهم العلماء الذين تكلموا عن الحاجات، وذلك من خال هرمه الشهري »هرم ماسلو«. حيث 
، هما: ن ن مهّم�ي وزع الحاجات وقّسمها بشكل هرمي عى مستويات متدرجة. وتتضمن هذه الحاجات قسم�ي
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- الحاجات األساسية: الفيسيولوجية، واألمن.

ة  - الحاجــات النفســية: الحــب واالنتمــاء، تقديــر الــذات، تحقيــق الــذات، وقــد ســ� ماســلو الحاجــات األخــري
ي عبــد المقصــود، 2000م: 155(. وترتبــط الحاجــات 

بالحاجــات النفســية االجتماعيــة، )أســماء الــرسي وأمــا�ن
ًا بنظريــة محــددات الــذات )SDT(، حيــث تــرى هــذه النظريــة   كبــري

ً
األساســية للفتــاة المقبلــة عــى الــزواج ارتباطــا

وريــة للحصــول عــى نمــو صــ�ي وفاعليــة وظيفيــة، فــ�ي تربــط الوظائــف النفســية  أّن الحاجــات النفســية رصن
البيئــة  ي 

�ن االجتماعيــة  والعاقــات  التفاعــات  عــى  المحافظــة  مــن جهــة وكيفيــة  الــزواج  عــى  المقبلــة  للفتــاة 
ي تعيــش فيهــا مــن جهــة أخــرى.  األرسيــة الــ�ت

: الحاجة إىل االستقالية،  تنطلق نظرية )SDT( من القول إن هناك ثاث حاجات نفسية أساسية وشاملة، هي
Basic psy- ي مجملها تس� الحاجات النفسية األساسية 

)والحاجة إىل االنتماء، والحاجة إىل الكفاءة، وهي �ن
 ,2008 :666( )SDT( ة األساســية لنظريــة ن chological Need Theory( حيــث تعــّد هــذه الحاجــات الركــري
Deci & Ryan(، وعــى هــذا األســاس فإنــه يمكننــا أن نقــول إّن الحاجــات األساســية للفتــاة المقبلــة عــى الــزواج 

: ي
تتمثــل �ن

1- الحاجة إىل الحب والحنان واالنتماء:

ن الفتــاة وأمهــا مشــحونة  يؤكــد العلمــاء عــى أن هــذه الحاجــة تبــدأ منــذ والدة الفتــاة، حيــث تكــون العاقــة بــ�ي
 بالثقــة بنفســها، 

ً
بقــدر كبــري مــن الــدفء والحنــان والمحبــة. وإشــباع هــذه الحاجــة يولــد لــدى الفتــاة شــعورًا عميقــا

ن إذا لــم تلــّب األرسة هــذه الحاجــة فــإن هــذا ســيؤدي بالفتــاة  ي حــ�ي
. �ن ويــؤدي إىل نمــو شــخصيتها نمــوًا ســليماً

، ألن  ي وتشــعر بأنهــا فتــاة غــري مرغوبــة، مــا يــؤدي بهــا إىل ســوء التوافــق النفــ�ي واالجتمــاعي
إىل الجــوع العاطــ�ن

، كالحاجــة إىل الحــب والحنــان، يجعلهــا تشــعر باإلهمــال  الحرمــان مــن إشــباع الفتــاة لحاجاتهــا للنمــو االنفعــاىلي
والتســلط. ويمكــن لــأرسة أن تنــ�ي هــذه الحاجــة للفتــاة وتنّميهــا، وذلــك مــن خــال:

.  وبالفتاة خصوصاً
ً
ن باألرسة عموما ن األفراد والمحيط�ي ن العاقات ب�ي - تمت�ي

- إشــعار الفتــاة الدائــم بانتمائهــا إىل األرسة والجماعــة وإشــعارها بأنهــا شــخص محبــوب عنــد جميــع أفــراد األرسة. 
)حنــان بنــت عبيــد، 2014م: 30-31(. 

يحــب  منهمــا  فــكل  الــزواج.  عــى  والشــاب  الفتــاة   إلقبــال 
ً
أساســيا تشــكل حافــزًا  الحــب  إىل  الحاجــة  فــإن  لــذا، 

ي واألرسة،  الــزوا�ب الســلوك  تفســري  مــن عوامــل   
ً
تعــد عامــًا مهمــا الحاجــة  اآلخــر. وهــذه  الطــرف  ويستحســن 

.)180 1997م:   ، ي
والخليــ�ن )الرشــيدي، 

: 2- الحاجة إىل الشعور بتحقيق الذات والتقدير االجتماعي

ي حياتهــا الزوجيــة، وهــذا يجعلهــا أكــرث 
ام ذاتهــا بنجاحهــا فيمــا تؤّديــه مــن مهــام وأدوار �ن يرتبــط شــعور الفتــاة باحــرت

. يعــزز هــذا اإلحســاس وينميــه إشــباُع الفتــاة لحاجتهــا  قــدرة عــى اإلنجــاز والشــعور بالرضــا واالســتقرار النفــ�ي
، واالنتماء للجماعة. فإشــباع هذه الحاجة يشــعر الفتاة بالقوة والثقة  للشــعور بأنها تح�ن بالتقدير االجتماعي
، يجعل الفتاة تقبل عى الزواج وهي تشــعر بالقدرة  ي شــخصية إيجابية ذات مركز تحكم داخىي بالنفس، ما يب�ن
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ي الحيــاة الزوجيــة. وبالتــاىلي فــإن عــى األرسة أن تعمــل عــى إشــباع هــذه الحاجــة للفتــاة 
عــى اإلنجــاز والنجــاح �ن

وذلــك مــن خــال األمــور التاليــة: 

- السماح للفتاة بتكوين عاقات اجتماعية ُمرضية لها وألرستها.

.  إيجابياً
ً
- أن تختلط الفتاة باآلخرين اختاطا

 وبــارزًا مــن خــال النشــاطات الجماعيــة وتفاعــات المجتمــع 
ً
 واضحــا

ً
- أن تلعــب الفتــاة دورًا ووجــودًا اجتماعيــا

. ي
المــد�ن

كل هــذه األمــور يجــب أن يــراع فيهــا اهتمامــات وميــول ومواهــب الفتــاة مــن جهــة، واإلمكانــات واالســتعدادات 
الفطريــة الخاصــة بهــا مــن جهــة أخــرى، )بوحمامــة، 2003م: 76(.

3- الحاجة إىل المعرفة والفهم:

تبــدأ هــذه الحاجــة منــذ الطفولــة حيــث تكــون البــوادر األوىل لعمليــة البحــث واالستكشــاف، وتســاعد هــذه 
ي حياتهــا الزوجيــة 

ي قــد تواجــه الفتــاة �ن ي حــال قمنــا بتلبيتهــا- عــى احتــواء المشــكات والعقبــات الــ�ت
الحاجــة- �ن

ي مــن جوانــب النمــو 
المســتقبلية، )ســهري أحمــد، 2003م : 389-388(، لذلــك يعــد الجانــب العقــىي والمعــر�ن

ي تنمــو باإلشــباع وتضعــف بالحرمــان. األساســية للشــخصية، والــ�ت

قلــة  المعرفــة، ألن  والتدريــب واكتســاب  التعلــم  فــرص  الفتــاة ومنحهــا كل  تعليــم  ي 
هنــا �ن ويكمــن دور األرسة 

للفتــاة. واألرسيــة  االجتماعيــة  العاقــات  عــى  تؤثــر  أن  يمكــن  والمعــارف  التجــارب 

: 4- الحاجة إىل اإلشباع الجنسي

 ، ن ن الزوجــ�ي . فالعاقــة الجنســية الحميميــة تعمــل عــى تقويــة الرابطــة بــ�ي ي للجنــس تأثــري كبــري عــى التوافــق الــزوا�ب
، خاصــة إذا وصلــت العاقــة الجنســية اىل حــد  ن ي لــكل مــن الزوجــ�ي وتقــوم بعمليــة التجديــد النفــ�ي والســيكولو�ب

اإلشــباع، )حنــان بنــت عبيــد، 2014م: 34(.

ي نقصــد بهــا االتجاهــات اإليجابيــة  بيــة الجنســية للفتــاة والــ�ت ، بالحاجــة اىل الرت تبــدأ الحاجــة إىل اإلشــباع الجنــ�ي
نحــو المعلومــات الجنســية، وتوجيــه الفتــاة إىل التعامــل الصحيــح مــع هــذه المعلومــات بالقــدر الــذي يســمح بــه 
ي إطــار التعاليــم الدينيــة والمعايــري 

، كل هــذا �ن ي والعقــىي واالنفعــاىلي واالجتمــاعي نموهــا الجســ�ي والفيســيولو�ب
األخاقيــة واالجتماعيــة.

ي تناســب عمرهــا مــن جهــة وطبيعــة المشــكلة ومرحلتهــا  فعــى األرسة أن تمــّد الفتــاة بــكل المعلومــات الجنســية الــ�ت
من جهة ثانية، )عمر بن حســن الراشــدي، 2017م: 348(.

 مــن وســائل التأهيــل للحيــاة الزوجيــة الســعيدة، وأحــد مقوماتهــا 
ً
بيــة الجنســية الصحيحــة للفتــاة وســيلة تعــّد الرت

. ن ن الزوجــ�ي الوصــول إىل التوافــق الجنــ�ي بــ�ي
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5- الحاجة إىل االستقاللية:

ي تظهــر  ي والمــادي وحــ�ت االجتمــاعي مــن أهــم الحاجــات لــدى الفتــاة، والــ�ت
تعــّد الحاجــة إىل االســتقال العاطــ�ن

ي هــذه المرحلــة يكمــن دور األرسة –
ة العزوبــة إىل الحيــاة الزوجيــة، و�ن ي مرحلتهــا االنتقاليــة مــن فــرت

وتتشــكل �ن
: ي

وباألخــص األم – �ن

ة. ن الفتاة من االعتماد عى نفسها بدرجة كبري - تمك�ي

. ي اتخاذ قراراتها الشخصية كقرار الزواج، الدراسة، نوع التخصص العل�ي
- إعطاء الحرية التامة للفتاة �ن

- مساعدتها عى تحقيق االستقالية العاطفية عن األرسة والوالدين.

ة عــى االضطــاع بــاألدوار االجتماعيــة المتنوعــة وتحمــل مســؤولية  كل هــذه األمــور ستكســب الفتــاة قــدرة كبــري
ي، 1998م: 55(. ن الحيــاة الزوجيــة مســتقبًا، )العــرن

 : 6- الحاجة إىل التفاعل االجتماعي

يقصــد بالتفاعــل االجتمــاعي تلــك العاقــات االجتماعيــة بجميــع أنواعهــا المتفاعلــة فيمــا بينهــا والقائمــة بوظيفتهــا. 
أي أنــه التفاعــل الــذي يشــكل العاقــات االجتماعيــة الديناميكيــة بجميــع أنواعهــا، ســواء أكانــت هــذه العاقــات 

، 1976م: 246(. ن فــرد و جماعــة، )النجيــ�ي ن فــرد وآخــر أو بــ�ي بــ�ي

وحاجــة الفتــاة إىل التفاعــل االجتمــاعي والقيــام بوظائفهــا االجتماعيــة هــو مظهــر آخــر مــن مظاهــر الحاجــة إىل 
ة  ، ذلــك ألن التقديــر االجتمــاعي يكســب الشــخص صحــة نفســية وثقــة بالنفــس ومقــدرة كبــري التقديــر االجتمــاعي
ن بــه، )حنــان بنــت عبيــد، 2014م:  عــى تحقيــق التفاعــل االجتمــاعي الســليم والفعــال مــع األشــخاص المحيطــ�ي

.)38

عــى هــذا األســاس، فــإن الحاجــة إىل التفاعــل االجتمــاعي تتضمــن الحاجــة إىل التواصــل مــع اآلخريــن والحاجــة إىل 
ي مــع األشــخاص 

ي والُمــرصن وجــود مركــز وقيمــة اجتماعيــة تتحقــق للفتــاة مــن خــال التفاعــل االجتمــاعي اإليجــا�ب
 عــى الحــوار األرسي، حيــث 

ً
ي القائــم أساســا ي تهيئــة الجــو األرسي اإليجــا�ب

ن بهــا. لــذا، يتمّثــل دور األرسة �ن المحيطــ�ي
 باألحاســيس ويعمــل عــى 

ً
، ألن مــن خصائــص مثــل هــذا الجــو أن يكــون مفعمــا

ً
تنمــو شــخصية الفتــاة نمــوًا تفاعليــا

إعــداد الفتــاة لتنظــم مشــاعرها وانفعاالتهــا تجــاه نفســها وتجــاه اآلخريــن، )وطفــة، 2003 م: 133(.

 من تنمية المهارات الحياتية للفتيات المقبالت عى الزواج
ً
بوي انطالقا : إعداد األرسة ال�ت ً

ثالثا

مــن  مشــتقة  ســلوكية  أفعــال  فــ�ي  فعالــة  بطريقــة  المعرفــة  اســتخدام  عــى  »القــدرة  بأنهــا:  المهــارات  تعــرف 
المعرفــة االجتماعيــة والقيــم واألخاقيــات، ومــن ثــم فــ�ي تعكــس خصائــص الكمــال وتطابقــه مــع أغــراض العمــل 
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االجتماعي ضمن سياق عملية معينة أو ممارسة مهنية«، )Cournoyer &Parry, 2000: 2(. وأما المهارات 
ي 

ي يمكنهــا أن تســاعد األفــراد عــى تطويــر أدائهــم �ن الحياتيــة فإننــا نقصــد بهــا مجمــوع القــدرات والكفــاءات الــ�ت
 Marlyn Normen &Joy( ،ي يعيشــون فيهــا، ومــن ثــم االنتقــال مــن مرحلــة إىل أخــرى ي البيئــة الــ�ت

الحيــاة و�ن
.)jordan,1998:12

ي الجوانــب 
ه �ن ن ات تعينــه عــى التعــرف عــى قدراتــه ونــوا�ي تمــري وامتــاك المهــارات الحياتيــة يكســب المتعلــم خــرب

نــه مــن التعامــل الــذكي مــع معطيــات المجتمــع 
ّ
المعرفيــة المهاريــة، وتوفــر لــه فــرص التفاعــل واالتصــال بمــا يمك

الــذي يعيــش فيــه ويتعايــش معــه، )ســليمان ابراهيــم، 2014م: 19(.

ي تمتلكهــا الفتــاة  ي هــذه الدراســة نقصــد بالمهــارات الحياتيــة مجمــوع األنشــطة والقــدرات والســلوكيات الــ�ت
و�ن

ي مــن شــأنها أن تســاعدها عــى إنجــاح حياتهــا الزوجيــة المســتقبلية. والــ�ت

ي النقاط التالية:
ن به المهارات الحياتية �ن ويمكننا أن نجمل ما تتمري

	.أنها متنوعة وشاملة للجوانب المادية وغري المادية، ومرتبطة بإشباع الفرد الحتياجاته

	 ه وتمدنــه، ومختلفــة مــن  لطبيعــة كل مجتمــع ودرجــة تحــرن
ً
مختلفــة مــن مجتمــع آلخــر تبعــا

ة زمانيــة إىل أخــرى. فــرت

	.ن الفرد والمجتمع ترتكز عى طبيعة العاقات التفاعلية والتبادلية ب�ي

	.)14 :ي الحياة، )تغريد عمران،2001م
تعمل عى مساعدة الفرد للتفاعل الناجح �ن

ي هــذه الدراســة 
، فإننــا �ن ن ي تعــداد معــ�ي

وإذا كانــت المهــارات الحياتيــة متنوعــة ومختلفــة وال يمكــن حرهــا �ن
 ،

ً
المذكــورة ســابقا الــزواج  المقبلــة عــى  الفتــاة   باحتياجــات 

ً
بالــذات، ومرتبطــة أساســا نقصــد مهــارات محــددة 

ي الفتــاة، 
وهــذه المهــارات مطلــوب مــن األرسة بشــكل خــاص  مــن المجتمــع بشــكل عــام أن ينميهــا ويغرســها �ن

: وهي

مهارات التواصل:1- 

ن  ي مضامــ�ي
ن مرســل ومســتقبل ورســالة �ن يعــرف التواصــل عــى أنــه عبــارة عــن »عمليــة يقــوم بمقتضياتهــا مــا بــ�ي

ن األفــراد عــن قضيــة أو معــ�ن مجــرد أو واقــع  اجتماعيــة، ومــن خالهــا يتــم نقــل أفــكار ومعلومــات ومنبهــات بــ�ي
ة عمــر المفلــح، 2015م : 16(. «، )خــرن ن معــ�ي

ي مواقــف 
ي يحتــاج إىل اكتســابها وأدائهــا بكفــاءة وفاعليــة �ن وريــة والزمــة لحيــاة الفــرد والــ�ت وتعــد هــذه المهــارة رصن

الحاليــة  شــخصيته  بنــاء  ي 
�ن لبنــة  تصبــح  بحيــث  بــه،  ن  والمحيطــ�ي أرستــه وزمائــه  مــع  االجتماعيــة  التفاعــات 

إبراهيــم: 120-121(. )ســليمان  والمســتقبلية، 

ي العاقــات االجتماعيــة. 
، يشــكل أمــرًا بالــغ األهميــة والخطــورة �ن ي

 أو غــري لفــ�ن
ً
والتواصــل، ســواء أكان لفظيــا

ن األفــراد بشــكل عــام، والعاقــات الزوجيــة بشــكل  بــ�ي فالتواصــل الجيــد يعــد مــن أهــم عوامــل نجــاح العاقــة 
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.)191 م:   2008  ، )الســبيىعي خــاص، 

ومــا يؤكــد عــى أهميــة هــذه المهــارة أن التواصــل مرتبــط بالحاجــات اإلنســانية أيمــا ارتبــاط. فعــن طريقــه يتمكــن 
ن األطــراف يعــد مــن األســباب المؤديــة إىل  ي التواصــل بــ�ي

الفــرد مــن إشــباع الكثــري مــن احتياجاتــه، وأي خلــل �ن
الخافــات، والمفضيــة بشــكل أو بآخــر إىل اتخــاذ قــرار االنفصــال. 

: وعى هذا األساس، فإن هذه المهارة تتطلب من الفتاة ما يىي

 أن تكون قادرة عى فهم وإدراك ما يقوله الطرف اآلخر.	

 أن تكون مستقِبًا جيدًا.	

 ، 2002م: 15( و)السهل، 2004م: 66(.	  أن تكون مرسًا جيدًا، )الجيوسي

مهارات االستماع )اإلنصات( :2- 

ي بــه القــدرة عــى إعطــاء الطــرف اآلخــر الفرصــة الكاملــة ليعــرب عــن ذاتــه  ويســميه بعضهــم بفــن اإلصغــاء. ونعــ�ن
 مــن التجــاوب والتفاعــل المتبــادل، يشــجع 

ً
أو يعــرب عــن الموقــف الــذي يواجهــه. ويعــد اإلنصــات الــواعي نوعــا

ة وإيمــاءات يقــوم بهــا الشــخص  ي عمليــة التحــدث، مــن خــال تعليقــات قصــري
الطــرف المتحــدث عــى االســتمرار �ن

المســتمع، )الجــارس، 2006م: 235)

وعــى األرسة أن تعمــل عــى إكســاب الفتــاة هــذه المهــارة. وإذا لــم تكــن األرسة عــى قــدر مــن الــوعي والثقافــة 
االجتماعيــة، فــإن الــدور منــوط بالفتــاة نفســها حــ�ت تمتلــك القــدرة عــى اإلنصــات الجيــد، حيــث أن فقــدان مثــل 
، وهــذا مــا يؤكــد ويوجــب  ي هــذه المهــارة قــد يــؤدي إىل توتــر العاقــات والوصــول إىل مــا يســ� بالصمــت الــزوا�ب

: عــى األرسة أن تعمــل عــى مــا يــىي

ن الجيد أثناء عملية اإلصغاء للطرف اآلخر. كري - تدريب الفتاة وتوجيهها عى الرت

. ي
ي أن تحدد الهدف من اإلنصات ح�ت تشعر بقيمة الفعل اإلصغا�ئ

- توجه األرسة الفتاة �ن

- محاولة تقمص أحاسيس الطرف اآلخر أثناء استماعها له.

ي انفعاالتهــا وردود أفعالهــا أثنــاء اإلنصــات، فــا تظهــر وال تبــدي أي رأي لهــا ولــو كان 
- أن تعمــل عــى التحكــم �ن

، )معــاد، 2006م: 244(.
ً
وعــا مرش

 . ي
اح الصدر عند قيامها بالفعل اإلصغا�ئ - أن تقوم الفتاة بإظهار البشاشة وانرش

3- مهارة المحادثة: 

ي القــدرة عــى التواصــل مــع الطــرف اآلخــر. فمــن خالهــا تســتطيع الفتــاة 
تعــد هــذه المهــارة الحجــر األســاس �ن

أن تعــرف أفــكار زوجهــا ومعلوماتــه ومــا يريــده منهــا ومــا ال يريــده. كمــا أن إتقــان هــذه المهــارة ســيكون أحــد 
، 2008م: 81( و)الســكري، 2000م: 19(. وحــ�ت  ، )الســبيىعي ي ي عاقتهــا وتواصلهــا الــزوا�ب

مقومــات نجاحهــا �ن
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تكتســب الفتــاة هــذه المهــارة يجــب عــى األرسة أن توجههــا نحــو النقــاط التاليــة: 

الهــدوء -  بـ«توفــري منــاخ مائــم يســوده  تبــادر بالحديــث بطريقــة وديــة، أي أن تقــوم  الفتــاة أن  عــى 
واللطــف«.

أن تع�ي الفتاة أفكارها بوضوح تام للزوج. 
ي حــال مــا إذا طلــب - 

ي الــكام والــرد عــى أســئلتها دون تدخــل منهــا، و�ن
أن تمنــح الفرصــة الكاملــة للــزوج �ن
 للتفكــري تمنحــه كل الوقــت.

ً
وقتــا

وتفاعاتهمــا -  ي حياتهمــا 
�ن الــزوج  يطرحهــا  ي  الــ�ت احــات  لاقرت الدائــم  ي  اإليجــا�ب التفســري  عــى  تعمــل  أن 

 .)81 2008م:   ، )الســبيىعي اليوميــة،  االجتماعيــة 

ي مع المشاعر: 4- مهارة التعامل اإليجا�ب

إن إدراك الفتــاة المقبلــة عــى الــزواج ومعرفتهــا لمشــاعرها ومشــاعر زوجهــا يعــد المحضــن األســاس الســتيعاب 
أو  القلــق...(،  الفهــم،  ســوء  التوتــر،  ام،  االحــرت عــدم  الخــوف،  والتشــاؤم،  )كاإلحبــاط  الســلبية  المشــاعر  تلــك 
: 89(. والقاعــدة  تلــك المشــاعر اإليجابيــة )كالتفــاؤل، واالهتمــام، والتفهــم، واإلقبــال عــى الحيــاة(، )الســبيىعي
ي مــع المشــاعر، تعتمــد عــى حســن  ي يجــب أن ننبــه إليهــا الفتــاة حــ�ت تتقــن مهــارة التعامــل اإليجــا�ب األساســية الــ�ت

.)89 :، اختيــار التوقيــت والمــكان الجيــد للتعبــري عــن المشــاعر، )الســبيىعي

 مهارة حل المشكالت:5- 

ي يؤديهــا  تعــرف مهــارة حــل المشــكات بأنهــا: »نشــاط عقــىي يتضمــن مجموعــة مــن الخطــوات أو العمليــات الــ�ت
تواجهــه  ي  الــ�ت الصعوبــات  عــى  التغلــب  إليــه، ومحاولــة  الوصــول  المــراد  الهــدف  بمعرفــة  تبــدأ  ي  والــ�ت المتعلــم 
 فيهــا الفــرد مــا لديــه مــن معلومــات ومعرفــة ســابقة مــن أجــل الوصــول للهــدف«، )ســليمان ابراهيــم، 

ً
مســتخدما

.)173  : 2014م 

وتتضمن مهارة حل المشكات المراحل التالية: 

ف الفــرد ويقــر بوجودهــا، وأن يكــون لديــه الثقــة التامــة بقدرتــه أ.  التوجــه نحــو المشــكلة: وذلــك بــأن يعــرت
عــى التعامــل معهــا.

ي البدايــة تكــون المشــكلة غامضــة وغــري واضحــة وهــو مــا يتطلــب مــن ب. 
تعريــف وصياغــة المشــكلة: �ن

الفــرد البحــث عــن معلومــات وتحليــل للمشــكلة وتحديــد الهــدف.
، وذلــك لصناعــة وتوليــد بدائــل ج.  ي ي هــذه المرحلــة تعمــل الفتــاة بتقنيــة العصــف الذهــ�ن

صناعــة البدائــل: �ن
جديدة وأســاليب مختلفة للتعامل مع المشــكلة.

النتائــج د.  ي تقلــل مــن  الــ�ت ي هــذه المرحلــة، هي تلــك 
اتيجية األكــرث فاعليــة �ن اتخــاذ القــرار: تعــد االســرت

اإليجابيــة. للنتائــج  القصــوى  الدرجــة  للفــرد  وتعــ�ي  الســلبية 
اتيجية، فــإذا كانــت عمليــة حــل المشــكلة نهائيــة، فهــو الحــل ه.  تطبيــق الحــل: وهــو مــا يحــدد كفــاءة االســرت

الســليم، وإال عــى الفــرد العــودة مــن جديــد للمراحــل الســابقة، )ســليمان يوســف، 2015م: 214-215(.
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وعند تربية الفتاة وإعدادها عى هكذا مهارة يجب أن تنبه األرسة الفتاة وتوجهها إىل األمور والنقاط التالية:

عند التعرض ألية مشكلة يجب عى الفتاة أن تجمع المعلومات الخاصة بهذه المشكلة.- 
تقييم النتائج المستقبلية لإلجراءات الحالية عى الذات.- 
ي تواجهها الفتاة.-  تحديد وابتكار حلول بديلة للمشكات ال�ت

: التحديات المعارصة للحياة الزوجية وآليات مواجهتها: ً
رابعا

ي تجعله يمثل تحديات حقيقية تنعكس بشكل أو  يوصف عرنا الحارصن بالعديد من األوصاف والسمات ال�ت
ن يتســاءلون  ي تشــكل البنــاء المفاهيــ�ي للفــرد واألرسة. وأصبــح الكثــري مــن الباحثــ�ي بآخــر عــى الهويــات الثقافيــة الــ�ت
ي هــذا 

. و�ن ي ظــل هــذا العــر الــذي تحكمــه المــادة ويوجهــه اإلعــام العالــ�ي
حــول مســتقبل اإلنســان الحــاىلي �ن

ن األفــراد، أال وهي العاقــات  ي تشــكل خطــرًا عــى أهــم وأوثــق العاقــات بــ�ي الســياق، نبحــث أهــم التحديــات الــ�ت
: ي

الزوجيــة، وأبــرز هــذه التحديــات وأخطرهــا تتمثــل �ن

 تحدي اإلعالم العالمي »القنوات الفضائية والصناعة المزيفة للحياة الزوجية«: 1- 

 مــن حياتنــا 
ً
ة حيــاة األفــراد والجماعــات، أصبــح اإلعــام جــزءًا أساســيا ي الكبــري وتســارع وتــري مــع التطــور التكنولــو�ب

ي كانــت إيذانــا بدخــول عــر الفضــاء واألقمــار الصناعيــة، وبالتــاىلي  اليوميــة، خاصــة مــع الثــورة اإلعاميــة الثالثــة الــ�ت
ي مضامينهــا، مــن حيــث بعدهــا أو قربهــا مــن 

ي والقنــوات الفضائيــة المتنوعــة والمختلفــة �ن
ظهــور البــث الفضــا�ئ

المعايــري األخاقيــة والدينيــة وحــ�ت المعرفيــة. لكــن األخطــر مــن ذلــك كلــه أن هــذه القنــوات الفضائيــة أنتجــت 
ي صياغــة توقعــات وأفــكار الفتيــات 

، وتســببت �ن ي الجيــل الحــاىلي أّيمــا تأثــري
برامــج ومسلســات تلفزيونيــة أثــّرت �ن

 عــن الواقــع العمــىي المعــاش.
ً
حــول العاقــة الزوجيــة صياغــة خاطئــة وبعيــدة تمامــا

صــدم بعــدم تحقــق  ة وإحبــاط شــديد قــد يؤثــر عــى نفســيتها، عندمــا تُ لذلــك فــإن الفتــاة ســتصاب بخيبــة أمــل كبــري
ي حدثتهــا عنهــا وســائل اإلعــام، )مأمــون مبيــض، 2003م: 27(. هــذه األمــور الــ�ت

ومــع غيــاب الــوعي األرسي والجمــىعي لأثــر الكبــري الــذي تحدثــه هــذه المسلســات والمشــاهد الرومنســية عــى 
ي الحياة الزوجية عبارة 

العقل الباطن للفتاة، فمن البدي�ي جدًا أن يصبح سقف طموحات الفتيات والفتيان �ن
عــن صناعــة إعاميــة.

بية والتوجيه  ي الرت
وهذا يرجع لعدة أسباب، أهمها أن األرسة تركت وسمحت لإلعام بأن يقوم بالدور األكرب �ن

ي أذهانهــم خرافــات ال 
ي نفــوس الفتيــات ورّســخت �ن

وصناعــة اإلنســان، فــكان مــن هــذه القنــوات أن عششــت �ن
ي جميــع الطلبــات،  ي الهــادئ، والــزوج الــذي يلــ�ب ، والعــش الــزو�ب أســاس لهــا مــن الصحــة كخرافــة الــزوج المثــاىلي

)عمــر بــن حســن الراشــدي، 2017م: 350(.
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تحدي الحركة المتسارعة للتنمية االجتماعية:2- 

تعرضــت األرسة العربيــة للكثــري مــن الــردود االنعكاســية الســلبية نتيجــة لضغــوط التنميــة والتحديــث والتغيــري 
، مــا أدى بهــا إىل  . حيــث لــم تســتطع األرسة مواكبــة التغيــري المتســارعة للحــراك المــادي االجتمــاعي االجتمــاعي
ي بنيتهــا وأصبحــت عاقاتهــا محــدودة، ورقابتهــا عــى أفرادهــا ضعيفــة، وبــات المعيــار الــذي يحــرك األفراد 

تحــول �ن
والجماعــات ويعــ�ي لهــم تلــك القيمــة االجتماعيــة هــو المعيــار المــادي فقــط. وقــد نتــج عــن كل هــذا التغيــري 
ن  انتشــار ظاهــرة المخــدرات، وظاهــرة العنوســة، والخافــات الزوجيــة ألتفــه األســباب، والطــاق والخافــات بــ�ي
ــرت وتؤثــر عــى تنشــئة الفتــاة التنشــئة الســليمة، ومــن ثــم عــى حياتهــا 

ّ
اآلبــاء واألمهــات. كل هــذه المظاهــر أث

الزوجيــة المســتقبلية، )عبــد هللا الفــوزان، 1410هـــ : 8-10(.

تحدي العولمة العالمية:3- 

، وكل أمــر معــرض  ي ء نســ�ب ي
ة، عــرًا أصبــح كل سش نعيــش اليــوم عــرًا أصبــح العالــم كلــه عبــارة عــن قريــة صغــري

ي أن عــر العولمــة هــو  للتغيــري حــ�ت ولــو كان هــذا األمــر عبــارة عــن تلــك التقاليــد الراســخة عــرب األجيــال، مــا يعــ�ن
عــر الديناميكيــة والاثبــات، مــا أدى إىل انهيــار الكثــري مــن المفاهيــم األرسيــة وهجــرة الكثــري مــن شــبابنا لتلــك 

ي قامــت عليهــا األرسة العربيــة، )عثمــان بــن صالــح، 2000م: 48-49(. المثــل والمعايــري االجتماعيــة الــ�ت

تحدي نقص المهارات الحياتية الالزمة لنجاح العالقة الزوجية:4- 

كســب 
ُ
ون ــم 

ّ
نعل أن  بمــكان  ورة  الــرن مــن  أصبــح  الدائمــة،  وبالديناميكيــة  بالاثبــات  المتصــف  العــر  هــذا  ي 

�ن
ي حياتهــا 

ي حياتهــا الزوجيــة بشــكل خــاص و�ن
بناتنــا مجموعــة مــن المهــارات الحياتيــة المهّمــة لــ�ي تنجــح الفتــاة �ن

.)
ً
االجتماعيــة بشــكل عــام، )وقــد ســبق الــكام عنهــا آنفــا

بــوي األول الــذي هــو األرسة.  ي المحضــن الرت
ونؤكــد هنــا أن اكتســاب هــذه المهــارات هــو عمليــة تراكميــة تكــون �ن

وإذا كانــت المهــارات الحياتيــة متعــددة ومتنوعــة وال يمكــن حرهــا، فــإن مــا يعنينــا ونتوجــه إليــه بالبحــث هي 
ي قــد تهــدد عاقتهــا الزوجيــة. ي تحتاجهــا الفتــاة لتتجــاوز وتتخــ� بهــا التحديــات العريــة الــ�ت تلــك المهــارات الــ�ت

: ويمكن لنا أن نقسم هذه المهارات إىل ما يىي

تيــب  ي تظهــر فيهــا لمســة الفتــاة ويدهــا، كمهــارة التنظيــف والرت - المهــارات العمليــة: وهي تلــك المهــارات الــ�ت
ل بشــكل عــام. ن ، ومهــارة الطبــخ، وإدارة شــؤون المــرن ىلي

ن المــرن

ي  - المهــارات النفســية واالجتماعيــة: مثــل مهــارة الحــوار، والتواصــل، وحــل المشــكات، ومهــارة التعامــل اإليجــا�ب
ي العاقــة الزوجيــة، 

خ �ن مــع المشــاعر... فغيــاب هــذه المهــارات كلهــا أو بعضهــا ســيؤدي إىل حــدوث خلــل ورسش
)عمــر الراشــدي، 2017م: 351(.
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اآلليات العملية لمواجهة التحديات المعارصة للحياة الزوجية

ح اآلليات العملية التالية: ل�ي تستطيع األرسة أن تواجه كل هذه التحديات العرية للحياة الزوجية، نقرت

ن عى الزواج: 1-  عقد دورات تأهيلية للمقبل�ي

ي العلــوم النفســية 
ف عليهــا مختصــون �ن ي الدولــة، ويــرش

اف مــن مؤسســات رســمية �ن تعقــد هــذه الــدورات بــإرسش
ن عــى  واالجتماعيــة واألرسيــة، ويكــون مضمــون هــذه الــدورات تعليــم الحيــاة الزوجيــة للفتيــات والفتيــان المقبلــ�ي

الــزواج، )عمــاد عبــدهللا وأحــام محمــود، 2014 م: 122(. 

ي الشكل والمضمون:
ح أن تكون هذه الدورات عى شكل مراحل متمايزة �ن ونقرت

 ن فيهــا للشــباب واجبــات وحقــوق كل طــرف مــن خــال بيــان مفهــوم وماهيــة الــزواج 	 المرحلــة األوىل: نبــ�ي
ومســؤولياته.

 ومــن 	 الزوجيــة،  الحيــاة  لنجــاح  الازمــة  المهــارات  أهــم  والفتيــان  الفتيــات  فيهــا  نعلــم  الثانيــة:  المرحلــة 
ن دورات خاصــة وموجهــة للفتيــات فقــط وأخــرى موجهــة للفتيــان، حــ�ت  ن بــ�ي وري هنــا الفصــل والتميــري الــرن

تكــون الفاعليــة أكــرب لهــذه الــدورات.

 ي 	 ة بطــرق وفنيــات التعامــل مــع المشــكات األرسيــة خاصــة تلــك الــ�ت ن المرحلــة الثالثــة: تكــون خاصــة وممــري
تعــّد كتحديــات ومشــاكل نفســية واجتماعيــة.

 -2:  صناعة بديل إعالمي

كيــة،  )الرت المدبلجــة  المسلســات  لوقــف  األمــر  بتوجيــه  تقــوم  بحيــث  العربيــة.  الحكومــات  وظيفــة  هــذه 
ازيلية...إلــخ(، وإنتــاج مسلســات اجتماعيــة مؤثــرة تعمــل عــى غــرس القيــم األخاقيــة النبيلــة، وتشــكيل  والرب
 للحيــاة 

ً
 ووعيــا

ً
إطــار جديــد لمفاهيــم والديــة وأرسيــة حديثــة وإيجابيــة، مــن أجــل تنشــئة جيــل جديــد أكــرث نضجــا

المعــارصة.

 -3: ن ي للزوج�ي ي وتدري�ب
 إيجاد دليل تثقي�ن

يكــون الهــدف مــن هــذا الدليــل رفــع مســتوى الــوعي األرسي، حيــث يقــدم خدمــات توعويــة، ويكــون بوصلــة لــكل 
ضــه. ي حالــة مــا إذا أحــس بوجــود مشــكلة أرسيــة تعرت

زوج �ن

4- : ي
تفعيل دور مؤسسات وجمعيات رعاية األرسة والمجتمع المد�ن

ي صناعــة 
�ن ًا  كبــري دورًا  ي 

المــد�ن المجتمــع  ي مؤسســات 
وبــا�ت األرسة  رعايــة  لنشــاطات مؤسســات وجمعيــات  إن 

، وذلــك مــن خــال دورات 
ً
 وخارجيــا

ً
ي تحــدق بــاألرسة داخليــا ديناميكيــة حيويــة فّعالــة، ووعي جمــىعي باألخطــار الــ�ت

ي يمكــن مــن خالهــا احتــواء أي خطــر وتحــٍد تواجهــه  هــا مــن أنــواع األنشــطة الــ�ت تدريبيــة وورشــات توعيــة، وغري
األرسة العربيــة.
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ي للبحث:
اإلطار الميدا�ن

صــدق أداة الدراســة: يقصــد بهــا التأكــد مــن أن أداة الدراســة )االســتبانة( صالحــة لقيــاس مــا أعــدت مــن 1- 
ن مــن االختبــارات األول لقيــاس الصــدق الظاهــري،  أجلــه. وللتأكــد مــن صــدق أداة الدراســة أجرينــا نوعــ�ي

. الداخــىي ي االتســاق 
والثــا�ن

الوسائل اإلحصائية المستخدمة: 2- 

، ومعامل  ي تم تحليل بيانات البحث باستخدام الوسائل اإلحصائية التالية: النسبة المئوية، المتوسط الحسا�ب
مان. االرتباط سبري

الصــدق الظاهــري: للتأكــد مــن الصــدق الظاهــري ألداة الدراســة، عرضنــا االســتبيان عــى مجموعــة مــن 3- 
حــوا  ان وجامعــة مســتغانم(، حيــث اقرت ن ن جامعــة الجلفــة وغلــري ن بــ�ي ن موزعــ�ي األســاتذة )7 أســاتذة جامعيــ�ي
حاتهــم وتوصياتهــم.  ي ضــوء مقرت

�ن مــن حــذف وتعديــل  يلــزم  مــا  أجرينــا  وقــد  احــات،  االقرت مــن  مجموعــة 
ن الماحظــات  ي صورتــه شــبه النهائيــة ليتــم تطبيقــه عــى عينــة الدراســة، ومــن بــ�ي

وبذلــك خــرج االســتبيان �ن
: المقدمــة مــا يــىي

 االستبانة مقبولة فيما يخص األبعاد.	

 ورة إجراء بعض التصحيحات اللغوية للفقرات.	 رصن

 ن أو ثاثة أسئلة سلبية. 	 وضع سؤال�ي

لاســتبانة. 4-  الداخــىي  االتســاق  نــا  اخترب لاســتبانة  الظاهــري  الصــدق  مــن  التأكــد  بعــد   : الداخــىي االتســاق 
ويقصــد باالتســاق الداخــىي مــدى اتســاق كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة مــع المحــور الــذي تنتــ�ي إليــه. 
ن كل فقــرة مــن فقــرات محــاور االســتبانة،  مان بــ�ي ومــن أجــل القيــام بهــذا االختبــار حســبنا معامــل ارتبــاط ســبري

ي الجــداول التاليــة: 
والدرجــة الكليــة للمحــور. وكانــت النتائــج كمــا هــو واضــح �ن

ن درجات الفقرات مع الدرجة الكلية للدراسة جدول)01(: معامالت الرتباط ب�ي

يالبعد األول
البعد الرابعالبعد الثالثالبعد الثا�ن

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة
01**0.67813**0.50428**0.67837**0.678
02**0.66814**0.50429**0.73838**0.738
03**0.67915**0.67730**0.67939**0.678
04**0.60116**0.88231**0.31840**0.740
05**0.36517**0.85932**0.91141**0.789
06**0.50418**0.88833**0.67842**0.678
07**0.94419**0.78934**0.60343**0.908
08**0.50420**0.78635**0.73844**0.898
09**0.67821**0.88836**0.86345**0.740
10**0.90622**0.678////46**0.933
11**0.92823**0.864////47**0.933
12**0.88824**0.888////48**0.898
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////25**0.823////49**0.898
////26**0.820////50**0.734
////27**0.740////51**0.318
////////////52**0.738
////////////53**0.828
////////////54**0.734

 عند مستوى معنوية 0.01
ً
** دال إحصائيا

)spss(. المصدر: من إعداد الباحث بناًء عى مخرجات

ن درجــة كل فقــرة والدرجــة الكليــة للدراســة موجبــة وتراوحــت  يتضــح مــن الجــدول )01( أن معامــات االرتبــاط بــ�ي
ن بلغــت )0.318( أمــام العبــارة رقــم  ي حــ�ي

ي حدهــا األعــى أمــام الفقــرة )07( مــن البعــد األول، �ن
ن )0.944( �ن بــ�ي

 عنــد مســتوى معنويــة 
ً
)51( مــن البعــد الرابــع كأد�ن حــد، كمــا يتضــح أن جميــع الفقــرات كانــت دالــة إحصائيــا

يســاوي )0.01(.

 ثبات أداة الدراسة1. 

يقصــد بثبــات االســتبانة أن تعــ�ي هــذه االســتبانة نفــس النتيجــة لــو تــم إعــادة توزيــع االســتبانة أكــرث مــن مــرة 
وط نفســها، بمعــ�ن اســتقرار نتائجهــا وعــدم تغيــري هــذه النتائــج بشــكل كبــري فيمــا لــو تــم  تحــت الظــروف والــرش
ة زمنيــة معينــة. ويوّضــح الجــدول أدنــاه معامــات الثبــات  إعــادة توزيعهــا عــى أفــراد العينــة عــدة مــرات خــال فــرت

لــكل مــن الدراســة ككل والمحــاور المشــكلة للدراســة.

الجدول )02(: معامالت الثبات ألبعاد الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ

معامل الثباتعدد الفقراتأبعاد الدراسة
ي تعريف الفتاة بمسؤوليات وواجبات الزواج

120.951دور األرسة �ن
ي إكساب الفتاة المهارات الحياتية للحياة الزوجية

150.983دور األرسة �ن

ي المساندة االجتماعية للفتاة بعد الزواج
090.963دور األرسة �ن

180.985التحديات المعارصة للحياة الزوجية
540.995الدراسة ككل

. )spss( المصدر: من إعداد الباحث بناًء عى مخرجات

يتضــح مــن خــال الجــدول )02( أن معامــل الثبــات للبعــد األول كانــت قيمتــه )0.951(، وهي قيمــة عاليــة وثبــات 
ن بلغــت قيمــة  ي حــ�ي

ي فقــد كانــت قيمتــه )0.983(، وهي قيمــة عاليــة، �ن
ممتــاز، أمــا معامــل الثبــات للبعــد الثــا�ن

معامــل الثبــات للبعــد الثالــث )0.963(، وهي كذلــك قيمــة عاليــة وثبــات ممتــاز، أمــا البعــد الرابــع فقــد بلغــت قيمــة 
معامــل الثبــات )0.985(، وهي كذلــك قيمــة عاليــة وثبــات ممتــاز، أمــا معامــل الثبــات للدراســة ككل فقــد كانــت 
ي 

قيمتــه )0.995(، وهي قيمــة تــدل عــى ثبــات بدرجــة ممتــازة تتمتــع بــه الدراســة ككل، أي يوجــد اتســاق وثبــات �ن
اإلجابــات مــن فــرد آلخــر بدرجــة ممتــازة.
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الجدول )03(

العبارةم
المتوسط غ�ي موافقمحايدموافق

ي الحسا�ب
االنحراف 
المعياري

االتجاه

%تك%تك%تك
موافق2.5910.490البعد االول

الفتــاة 1 تربيــة  عــى  األرسة  تعمــل 
للخطبــة  أن  تســتوعب  وجعلهــا 

مراعاتهــا مــن  بــد  ال   
ً
أسســا

موافق14481.82413.684.52.7720.517

الفتــاة 2 تربيــة  عــى  األرسة  تعمــل 
الفــ�ت  انفــراد  تمنــع  الخطبــة  أن 

البعــض ببعضهمــا  والفتــاة 

موافق14481.884.52413.62.6810.701

الخطبــة 3 أن  الفتــاة  األرسة  تعلــم 
ليســت مجــرد هدايــا تقــدم ولكــن 
 
ً
وفقــا تــراع  ومبــادئ   

ً
أسســا لهــا 
أرسة لــكل 

موافق14481.8169.1169.12.7270.618

الفتــاة 4 تربيــة  عــى  األرسة  تعمــل 
الخطبــة  ة  فــ�ت أن  عــى  وتهيئتهــا 

ن أرستــ�ي ن  بــ�ي تعــارف  ة  فــ�ت هي 

موافق15286.42413.6002.8630.344

الفتــاة 5 إعــداد  عــى  األرسة  تعمــل 
 
ً
حقوقــا للــزوج  أن  عــى  وتهيئتهــا 

واجبــات وعليــه 

موافق16895.584.5002.9540.208

تعمــل األرسة عــى إعــداد الفتــاة أن 6
 وعليهــا واجبــات 

ً
لهــا حقوقــا

موافق16090.9169.1002.9090.288

عــى وجــوب 7 الفتــاة  تعلــم األرسة 
ي قبــل الــزواج إجــراء الفحــص الطــ�ب

محايد7240.96436.44022.72.1810.778

أن 8 عــى  الفتــاة  األرسة  توجــه 
عنــد  أخالقيــة  لمعايــ�ي  تحتكــم 

حياتهــا يــك  رسش اختيــار 

موافق16090.9126.842.32.8860.383

أن 9 عــى  الفتــاة  األرسة  توجــه 
تحتكم لمعاي�ي دينية عند اختيار 

حياتهــا يــك  رسش

موافق14481.863.42614.82.6700.720

عــى 10 وتعدهــا  الفتــاة  األرسة  ي  تــر�ب
مــن  واضــح  هــدف  لهــا  يكــون  أن 

الــزواج وراء 

محايد9654.52413.65631.82.2270.903

الفتــاة 11 إدخــال  عــى  تعمــل األرسة 
ي برامــج ودورات تأهيليــة للحيــاة 

�ن
الزوجيــة قبــل الــزواج

محايد4827.34022.788501.7720.851

تحمــل 12 عــى  الفتــاة  األرسة  تــوعي 
مســؤولية تربيــة األبنــاء واالعتنــاء 

بهــم 

موافق10459.14827.32413.62.4540.723

• تحليل ومناقشة نتائج البعد األول	
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مــن خــال الجــدول رقــم )03( والــذي يمثــل نتائــج البعــد األول، ناحــظ أن العينــة المبحوثــة، وهــم المتخصصــون 
بلــغ  حيــث  الــزواج،  وواجبــات  بمســؤوليات  الفتــاة  تعريــف  ي 

�ن األرسة  دور  بعــد  عــى  توافــق  االجتماعيــون، 
ي لهــذا البعــد )2.591( بانحــراف معيــاري قــدره )0.490(، مــا يؤكــد عــى أهميــة تعريــف  المتوســط الحســا�ب

الفتــاة بمســؤوليات وواجبــات الــزواج مــن طــرف األرسة.

 
ً
 - ســجل المــؤرسش رقــم »5« الــذي ينــص عــى )تعمــل األرسة عــى إعــداد الفتــاة وتهيئتهــا عــى أن للــزوج حقوقــا

ي بمقــدار )2.954(، وهــو مقــدار مرتفــع جــدًا، ويليــه المــؤرسش رقــم »6«  وعليــه واجبــات( أكــرب متوســط حســا�ب
 وعليهــا واجبــات( بمقــدار )2.909(، وهي قيمــة 

ً
الــذي ينــص عــى )تعمــل األرسة عــى إعــداد الفتــاة أن لهــا حقوقــا

، ويمكننــا أن نفــر هــذه النتائــج بالقــول: أن هــذا راجــع إىل أن القيمــة الثقافيــة للواجــب، عندمــا 
ً
مرتفعــة أيضــا

ي إطــار النســق االجتمــاعي األرسي؛ 
 ويأخــذ حقوقــه كاملــة �ن

ً
تكــون راســخة، تــؤدي بالفــرد إىل أن ُيتقَبــَل اجتماعيــا

ي لثنائيــة )واجــب– حــق( يرســخ العاقــات التعاونيــة الناميــة  إضافــة إىل أن تدريــب الفتــاة عــى التفاعــل اإليجــا�ب
؛ كمــا أن الــزوج والزوجــة المشــبعان بثقافــة الحــق والواجــب يســاهمان  ن ن الزوجــ�ي كوظائــف سوســيولوجية بــ�ي
ي كل مرحلــة مــن مراحــل الحيــاة الزوجيــة. وهــذه النتيجــة متوافقــة 

ي حــل مشــاكل األرسة �ن
بشــكل فّعــال ودائــم �ن

مــع دراســة )عبيــد عــىي عطيــان، وغيــداء عبــد هللا الجويــر، 2013م: 156(، حيــث وجــدت هــذه الدراســة 
« بمتوســط  ن ي برامــج التأهيــل للحيــاة الزوجيــة هــو: »حقــوق وواجبــات الزوجــ�ي

أن أهــم المواضيــع المطروحــة �ن
ي يقــدر بـــ)2.97(. حســا�ب

ة   أن المــؤرسش رقــم »4« الــذي ينــص عــى )تعمــل األرسة عــى تربيــة الفتــاة وتهيئتهــا عــى أن فــرت
ً
- وياحــظ أيضــا

ة الخطوبة تشــكل جر  ( نســبته مرتفعة )2.863(، وهذا راجع إىل أن فرت ن ن أرست�ي ة تعارف ب�ي الخطوبة هي فرت
ن  . ومــن خــال هــذه المرحلــة يمكــن للفتــاة أن تتأكــد مــن وجــود توافــق وانســجام بينهــا وبــ�ي ن ن األرستــ�ي التواصــل بــ�ي
ة الخطوبــة هي فرصــة تاريخيــة لتتأكــد الفتــاة أن  ي فــرت

، كمــا أن الحضانــة التاريخيــة المتمثلــة �ن زوجهــا المســتقبىي
ي متاهــة اجتماعيــة قــد تخــر مــن خالهــا أشــياء مهمــة 

، وهــذا حــ�ت تتجنــب الدخــول �ن قرارهــا صحيــح أو خــاطئ
ي حياتهــا الشــخصية. 

�ن

ي للمــؤرسش رقــم »8« مرتفــع حيــث قــدر بـــ)2.886(، وذلــك  ي الجــدول أن المتوســط الحســا�ب
 �ن

ً
- كمــا ناحــظ أيضــا

يــث أكــرث حــ�ت تتأكــد أن زوجهــا يحمــل  ي االختيــار يجعــل الفتــاة ترت
ي �ن

ن عــى المعيــار األخــا�ت كــري راجــع إىل أن الرت
ي 

ي تحــ�ي حياتهــا األرسيــة مــن التصــدع واالنهيــار، وذلــك ألن المعيــار األخــا�ت الصفــات واألخــاق االجتماعيــة الــ�ت
، وعليــه فــاألرسة 

ً
ي شــخصية الــزوج ثابــت أمــا المعيــار المــادي فمتغــري أو عــرض زائــل كمــا قالــت العــرب قديمــا

�ن
ء. ي

ي فــإذا ضاعــت األخــاق ضــاع كل سش أصلهــا مؤسســة أخاقيــة بالمفهــوم السوســيولو�ب

ي برامــج ودورات تأهيليــة 
- أمــا بالنســبة للمــؤرسش رقــم »11« والــذي ينــص عــى ) تعمــل األرسة عــى إدخــال الفتــاة �ن

 حيــث قــدر بـــ)1.772(، وهــو 
ً
 وضعيفــا

ً
ي منخفضــا للحيــاة الزوجيــة قبــل الــزواج ( فقــد جــاء المتوســط الحســا�ب

ي أكــدت عــى أهميــة وفاعليــة الــدورات التأهيليــة كدراســة )حاتــم  يخالــف بذلــك نتيجــة العديــد مــن الدراســات الــ�ت
هــا مــن الدراســات، ويمكننــا أن نفــر هــذه النتيجــة بــأن  ، 2009م( وغري ي الشــمري، 2013م( ودراســة )الجهــ�ن
عقــد وبرمجــة مثــل هــذه الــدورات يعــّد ثقافــة اجتماعيــة ويعــرب عــن الــوعي الجمــىعي لــكل مجتمــع، وهــذه الثقافــة 
، وبعــض 

ً
ي المجتمــع الجزائــري حيــث أن الكثــري مــن المحافظــات ال تعــرف هــذه الــدورات إطاقــا

ســخ بعــد �ن لــم ترت
المحافظــات عقــدت هــذه الــدورات لكــن عــى خجــل شــديد، مثــل مدينــة البليــدة وســطيف والجزائــر العاصمــة؛ 
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ن قالــوا إن هــذه الــدورات التأهيليــة غريبــة عــى المجتمــع  ن االجتماعيــ�ي باإلضافــة إىل أن الكثــري مــن المتخصصــ�ي
الجزائــري. 

الجدول )04(

م
المتوسط غ�ي موافقمحايدموافقالعبارة

ي الحسا�ب
االنحراف 
المعياري

االتجاه
%تك%تك%تك

ي
موافق2.5770.614البعد الثا�ن

13
ي األرسة الفتاة  تر�ب

وتعلمها مهارة النظافة 
وترتيب البيت

موافق16090.9169.1002.9090.288

14
ي األرسة الفتاة  تر�ب

وتعلمها مهارة الطبخ 
واالهتمام باألكل

موافق16090.9169.1002.9090.288

15
ي األرسة الفتاة  تر�ب
وتهيئها عى مهارة 
ىلي 

ن التجديد الم�ن
موافق14481.82815.942.32.7950.457

16

ي األرسة الفتاة  تر�ب
وتعدها عى مهارة 

ضبط مناخ بيتها وفق 
مواعيد زوجها

موافق10459.15631.8169.12.5000.659

17
تعمل األرسة عى إعداد 
الفتاة وإكسابها مهارة 

ي
التواصل اللف�ن

موافق11263.6169.14827.32.3630.883

18
تعمل األرسة عى إعداد 
الفتاة وإكسابها مهارة 

ي
التواصل غ�ي اللف�ن

محايد10459.12413.64827.32.3180875

19

تعمل األرسة عى إعداد 
الفتاة وإكسابها مهارة 
حسن االستماع “فن 

اإلصغاء” 

موافق12872.7169.13218.22.5450.784

20

تعمل األرسة عى إعداد 
الفتاة وإكسابها مهارة 

المحادثة أو مهارة 
ي الحديث

المبادرة �ن

موافق12872.784.54022.72.5000.841

21

تعمل األرسة عى إعداد 
الفتاة وإكسابها مهارة 
ي مع  التعامل اإليجا�ب

مشاعر زوجها

موافق10459.14827.32413.62.4540.723

22
تعمل األرسة عى إعداد 
الفتاة وإكسابها مهارة 

حسن التدب�ي
موافق14481.82413.684.52.7720.517
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23
تعمل األرسة عى إعداد 
الفتاة وإكسابها مهارة 

حل المشكالت
موافق11263.63218.23218.22.4540.784

24
تعمل األرسة عى إعداد 
الفتاة وإكسابها مهارة 

ي للزوج 
اإلشباع العاط�ن

موافق10459.14827.32413.62.4540.723

25

تعمل األرسة عى 
إعداد الفتاة وإكسابها 
مهارة إشباع الناحية 

الجنسية للزوج

موافق12068.284.54827.32.4090.889

26

تعمل األرسة عى إعداد 
الفتاة وإكسابها مهارة 

المشاركة األرسية 
)مشاركة الزوج أحالمه 

وآالمه(

موافق12168.83922.2169.12.5960.651

27

تعمل األرسة عى إعداد 
الفتاة وإكسابها مهارة 

االقتصاد والتوف�ي 

ىلي
ن الم�ن

موافق13677.32413.6169.12.6810.633

• ي	
تحليل ومناقشة نتائج البعد الثا�ن

ن  ن االجتماعــ�ي ي للدراســة ناحــظ أن المتخصصــ�ي
مــن خــال الجــدول رقــم )04( والــذي يمثــل نتائــج البعــد الثــا�ن

ي إكســاب الفتــاة المهــارات الحياتيــة للحيــاة الزوجيــة«، حيــث بلــغ المتوســط 
يوافقــون عــى بعــد »دور األرسة �ن

ي له )2.577( بانحراف معياري قدره )0.614(، ما يؤكد عى أهمية إكساب الفتاة المهارات الحياتية  الحسا�ب
للحيــاة الزوجيــة.

ي األرسة الفتــاة وتعلمهــا مهــارة النظافــة وترتيــب البيــت(  - وقــد جــاء المــؤرسش رقــم »13« الــذي ينــص عــى )تــر�ب
ًا عــى إعــداد الفتــاة  ًا كبــري ي مرتفــع جــدًا يقــدر بـــ)2.909(. وهــذا يــدل عــى أن لهــذا المــؤرسش تأثــري بمتوســط حســا�ب
ي تحســن مهــارة تنظيــف البيــت وترتيبــه بالشــكل الائــق تكــون قــد وفــرت  للحيــاة الزوجيــة، وذلــك ألن الفتــاة الــ�ت
ي 

ي تهتــم بنظافــة البيــت وترتيبــه هي �ن  للراحــة النفســية للــزوج، يضــاف إىل ذلــك أن الفتــاة الــ�ت
ً
 مناســبا

ً
 بيتيــا

ً
مناخــا

ي مكانــه المناســب، 
ء يحتاجــه أو يريــده يجــده �ن ي

األصــل تســاعد زوجهــا عــى إدارة وقتــه بشــكل جيــد، فــأي سش
ي تتعــرض لتنشــئة اجتماعيــة قائمــة عــى حســن ونظافــة البيــت توفــر لزوجهــا منــاخ الســعادة  كمــا أن الفتــاة الــ�ت

ة الزوجيــة. ي تقــوم عــى العــرش والمــودة والرحمــة الــ�ت

ي األرسة الفتــاة وتعلمهــا مهــارة الطبــخ واالهتمــام بــاألكل( جــاء  - كمــا أن المــؤرسش رقــم »14« الــذي ينــص عــى )تــر�ب
ي 

ن �ن ي تحسن الطبخ وتتف�ن ي نفسه للمؤرسش السابق أي )2.909(. وذلك ألن الفتاة ال�ت بمقدار المتوسط الحسا�ب
صناعــة مختلــف األطعمــة هي المــرأة المهتمــة بزوجهــا، وهي تعــرب عــن هــذا االهتمــام بهــذا اإلعــداد المتنــوع لــأكل 
ي الفتــاة وتعلمهــا مهــارة الطبــخ واالهتمــام  ي تــر�ب ألن أقــر طريــق إىل قلــب الرجــل هــو معدتــه. ثــم إن األرسة الــ�ت
ن أهلــه  ي ترفــع مــن قيمتــه االجتماعيــة بــ�ي ن يقبلــون عليــه، وهــذه مــن األمــور الــ�ت تجعــل الــزوج يفــرح بالضيــوف حــ�ي

 . ن ن الزوجــ�ي وأصحابــه، األمــر الــذي ينعكــس باإليجــاب عــى العاقــة بــ�ي
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 ) ىلي
ن ي األرسة الفتــاة وتهيئهــا عــى مهــارة التجديــد المــرن - وناحــظ أّن المــؤرسش رقــم »15« الــذي ينــص عــى )تــر�ب

ل يعمــل عــى تغيــري المنــاخ  ن ي مرتفــع مقــداره )2.795(. وذلــك ألن التجديــد المســتمر للمــرن جــاء بمتوســط حســا�ب

ل، إضافــة إىل ذلــك فــإن تنشــئة الفتــاة عــى مهــارة  ن ي البهجــة والــرور داخــل المــرن
النفــ�ي االجتمــاعي لــأرسة ويضــ�ن

ىلي لــه عاقــة بالمناســبات الدينيــة والعائليــة مثــل دخــول شــهر رمضــان واألعيــاد واألفــراح، وأعيــاد 
ن التجديــد المــرن

هــا. فكلمــا كانــت مرتبطــة بهــذه المناســبات كان المنــاخ العائــىي مملــوءًا بالبهجــة واألفــراح. الميــاد، وغري

 أن المــؤرسش رقــم »22« الــذي ينــص عــى )تعمــل األرسة عــى إعــداد الفتــاة وإكســابها مهــارة حســن 
ً
- ونجــد أيضــا

ي تكتســب مهــارة حســن التدبــري تقــوم   يقــدر بـــ)2.772(، ألن المــرأة الــ�ت
ً
 مرتفعــا

ً
 حســابيا

ً
( يحمــل متوســطا التدبــري

بواجــب الضيافــة والمناســبات واألعيــاد بأقــل التكاليــف وأفضــل النتائــج، وتقــوم بتســيري وإدارة البيــت بشــكل 

ي حــل مشــاكل األرسة 
ممتــاز، إضافــة إىل ذلــك فــإن تنشــئة الفتــاة عــى هــذه المهــارة يســاهم بشــكل كبــري وفّعــال �ن

المتجــددة أو الروتينيــة.

الجدول )05(

العبارةم
غ�ي موافقمحايدموافق

المتوسط 

ي الحسا�ب
االنحراف 
المعياري

االتجاه

تك %تك%تك% 

موافق2.6860.513البعد الثالث

28

تعمل األرسة عى 
إشعار الفتاة بأنها 

شخص جدير بالحب 
واالهتمام

موافق14481.82413.684.52.7720.517

29
تعمل األرسة عى بناء 

ي نفس الفتاة
الثقة �ن

موافق13677.33218.284.52.7270.539

30

تعمل األرسة عى 
تنمية قدرات الفتاة 

ي إدارة حياتها 
�ن

الزوجية

موافق14481.8169.1169.12.7270618

31

تعمل األرسة عى 
تقديم العون الرسيع 
والمبارسش إذا احتاجت 

إليه الفتاة

موافق17096.663.4002.9650.181

32

تعمل األرسة عى 
ي حياة 

عدم التدخل �ن
ي 

وشؤون ابنتهم �ن
عالقتها بزوجها 

محايد9654.53218.24827.32.2720.864

33
يقدم أفراد األرسة 

ي 
النصح والتوجيه �ن

أمور الحياة الزوجية
موافق14481.82614.863.42.7840.488
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34

تساهم أرسة الفتاة 
ي تقديم حلول 

�ن
لمشكالتها عندما 

تعجز الفتاة عن حلها

موافق15286.4126.8126.82.7950.548

35
تساعد األرسة الفتاة 
ي ضائقة 

عندما تقع �ن
مادية

موافق13677.33218.284.52.7270.539

36

ي األرسة للفتاة 
تص�ن

وتعمل عى تلبية 
احتياجاتها بعد 

الزواج 

موافق11263.62413.64022.72.4090.836

• تحليل ومناقشة نتائج البعد الثالث	

ن  ن االجتماعيــ�ي مــن خــال ماحظــة الجــدول رقــم )05( والــذي يمثــل نتائــج البعــد الثالــث، نجــد أن المتخصصــ�ي
ي لهــذا  ي المســاندة االجتماعيــة للفتــاة بعــد الــزواج، حيــث بلــغ المتوســط الحســا�ب

يوافقــون عــى بعــد دور األرسة �ن
البعــد )2.686( بانحــراف معيــاري قــدره )0.513(، مــا يؤكــد عــى أهميــة المســاندة االجتماعيــة للفتــاة بعــد 

الــزواج.

ســجل المــؤرسش رقــم »31« الــذي ينــص عــى: )تعمــل األرسة عــى تقديــم العــون الريــع والمبــارسش إذا - 
ًا  ي مرتفــع يقــدر بـــ)2.965(. مــا يــدل عــى أن لــه تأثــري احتاجــت إليــه الفتــاة( أعــى قيمــة بمتوســط حســا�ب
ي إعــداد الفتــاة )اإلعــداد البعــدي أي بعــد الــزواج( للحيــاة الزوجيــة وتحدياتهــا المعــارصة. ويمكننــا أن 

�ن
نفــر هــذه النتيجــة بالقــول: إن األرسة قائمــة عــى أســاس ثقافــة التعــاون والتعاضــد فيمــا بينهــا ألنهــا 
تقــدس رابطــة الــدم، وألن األرسة العربيــة تقــوم عــى ثقافــة القبيلــة والعصبيــة والشــوكة، فــ�ي مــن نمــط 
ن أفــراد األرسة وأبنائهــا قيمــة ثقافيــة راســخة مــن خــال التنشــئة  ي تعــّد أن التعــاون بــ�ي األرس التقليديــة الــ�ت

االجتماعيــة.

ي تقديــم حلــول لمشــكاتها عندمــا - 
وأمــا المــؤرسش رقــم »34« الــذي ينــص عــى: )تســاهم أرسة الفتــاة �ن

 ويقــدر بـــ)2.795(. مــا يــدل عــى أن لهــذا 
ً
ي مرتفــع أيضــا تعجــز الفتــاة عــن حلهــا( فيمثلــه متوســط حســا�ب

ي تقــدم الحلــول  ي اإلعــداد البعــدي للحيــاة الزوجيــة، وذلــك ألن األرسة اإليجابيــة هي الــ�ت
ًا �ن المــؤرسش تأثــري

ي حــل القضايــا المتشــعبة 
تهــا �ن وجــة عنــد حالــة االنســداد والعجــز، وذلــك باســتعمال خرب ن البنتهــا المرت

ي تربــت فيهــا واحتضنتهــا  ن الفتــاة وأرستهــا الــ�ت ي بــ�ي والصعبــة. ومــن جهــة أخــرى فــإن التفاعــل اإليجــا�ب
ت  وتلقــت مــن خالهــا التنشــئة االجتماعيــة تعــ�ي لهــا الثقــة بالنفــس واإلحســاس باالنتمــاء مهمــا تغــري

الحيــاة األرسيــة الجديــدة للفتــاة.

ن ســّجل المــؤرسش رقــم »28«، الــذي ينــص عــى )تعمــل األرسة عــى إشــعار الفتــاة بأنهــا شــخص -  ي حــ�ي
�ن

لهــذا  أن  يــدل عــى  مــا  بـــ)2.727(.  يقــدر   
ً
أيضــا  

ً
 مرتفعــا

ً
 حســابيا

ً
ام(، متوســطا بالحــب واالحــرت جديــر 

ي لديهــا  الــ�ت ي إعــداد الفتــاة وتهيئتهــا للحيــاة الزوجيــة، ذلــك ألن الفتــاة 
ًا بالــغ األهميــة �ن المــؤرسش تأثــري

ام؛  ، وبالتــاىلي تــرى نفســها جديــرة بالحــب واالحــرت صــورة إيجابيــة عــن ذاتهــا تملــك مركــز تحكــم داخــىي
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فــ�ي مســؤولة عــن نفســها وعــن أرستهــا الجديــدة مــن جهــة، وتعمــل لتحقيــق هــذه الجــدارة وذلــك عــن 
ي مــن جهــة أخــرى.  ام زوجهــا وأهلــه ومعاملتهــم المعاملــة الجيــدة المفعمــة بالتفاعــل اإليجــا�ب طريــق احــرت
 بالحاجــة إىل الحــب والتقديــر واالنتمــاء وهي الحاجــة 

ً
ي قــد أشــبعت تمامــا وهــذا ال يتــأ�ت إال للفتــاة الــ�ت

األوىل للفتيــات المقبــات عــى الــزواج.

الجدول ) 06(

العبارةم
غ�ي موافقمحايدموافق

المتوسط 

ي الحسا�ب
االنحراف 
المعياري

االتجاه

تك %تك%تك% 

موافق2.6080.533البعد الرابع

37

ي 
تواجه الفتاة �ن

مقتبل زواجها تحدي 
ي العادات 

االختالف �ن
والتقاليد

موافق14481.82413.684.52.7720.517

38

ي 
تواجه الفتاة �ن

مقتبل زواجها 
ي 

تحدي االختالف �ن
الجوانب األخالقية

موافق13677.33218.284.52.7270.539

39

ي 
تواجه الفتاة �ن

مقتبل زواجها 
ي 

تحدي االختالف �ن
الجوانب السلوكية

موافق14481.82413.684.52.7270.517

40

تواجه الفتاة تحدي 
ضعف الجانب 
ي للزوج 

الخل�ت
 ، كالحلم، والص�ب

الكرم...

موافق13677.32011.42011.42.6590.674

41

تواجه الفتاة تحدي 
عدم وجود مهارات 

لحل الخالفات 
والمشاكل الزوجية

موافق12872.73218.2169.12.6360.644

42

ي 
تواجه الفتاة �ن

مقتبل زواجها تحدي 
ي 

تدخل األهل �ن
الحياة الزوجية

موافق14481.884.52413.62.6810.701

43
تواجه الفتاة تحدي 
ي 

عدم وجود توافق �ن
العالقة الحميمية

موافق88507240.9169.12.4090652

44
تواجه الفتاة تحدي 
ي 

عدم وجود توافق �ن
العالقة الجنسية

موافق9654.56436.4169.12.4540.657
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45

تواجه الفتاة تحدي 
ومشكلة السكن 
ي المستقل  الزو�ب

وعدم وجود االستقرار

موافق13677.3169.12413.62.6360.712

46
تواجه الفتاة تحدي 

إدمان الزوج عى 
الخمر والمخدرات

محايد6436.48045.53218.22.1810.717

47
تواجه الفتاة تحدي 
ي من 

العنف اللف�ن
الزوج

محايد8045.56436.43218.22.2720.751

48
تواجه الفتاة تحدي 
العنف المادي من 

الزوج
موافق9654.56436.4169.12.4540.657

49
تواجه الفتاة تحدي 
ة الزائدة  عى؟  الغري

الزوج
موافق9654.56436.4169.12.4540.657

50
تواجه الفتاة تحدي 

ي مستوى توقعاتها 
تد�ن

عن الحياة الزوجية
موافق13677.34022.7002.7720.420

51

تتسبب القنوات 
ي صناعة 

الفضائية �ن
صورة زائفة عن 
الحياة الزوجية

موافق17096.663.4002.9650.181

52

ي مقتبل 
تواجه الفتاة �ن

زواجها تحدي تأثري 
وسائل التواصل 

االجتماعي )فيسبوك، 
)... تويرت

موافق13677.33218.284.52.7270.539

53
ي مقتبل 

تواجه الفتاة �ن
زواجها تحدي رصاع 

ن ن الزوج�ي األدوار ب�ي
موافق12068.24022.7169.12.5900.652

54

تواجه الفتاة تحدي 
ن  عدم تقدير الزوج�ي

لمشاعر بعضهما 
البعض

موافق13677.34022.7002.7720.420

• تحليل ومناقشة نتائج البعد الرابع	

ن  ن االجتماعي�ي من خال ماحظة نتائج الجدول رقم )06( والذي يمثل نتائج البعد الرابع، نجد أن المتخصص�ي
ي لهــذا البعــد )2.686(  يوافقــون عــى بعــد التحديــات المعــارصة للحيــاة الزوجيــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســا�ب
ي قــد تعصــف بالحيــاة الزوجيــة  بانحــراف معيــاري قــدره )0.513(، مــا يؤكــد عــى خطــورة هــذه التحديــات الــ�ت

للفتــاة مــا لــم تكــن عــى وعي تــام بهــا، وبآليــات ومهــارات مواجهتهــا، وحســن التعامــل معهــا.

ي صناعــة صــورة زائفــة عــن الحيــاة 
- مــن خــال المــؤرسش رقــم »51« الــذي ينــص عــى: )تعمــل القنــوات الفضائيــة �ن
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ي مرتفــع جــدًا مقــداره )2.965(، وهــو يــدل عــى أن هــذا المــؤرسش يشــكل تهديــدًا  الزوجيــة( يمثلــه متوســط حســا�ب
ي 

ي العولــ�ي أصبــح يعمــل عــى صناعــة الــوعي الــذا�ت
ًا للحيــاة الزوجيــة، وذلــك ألن اإلعــام التلفزيــو�ن  وكبــري

ً
حقيقيــا

ب الفتــاة هــذه الصــورة  ي مخيالهــا االجتمــاعي صــورًا مزيفــة عــن الحيــاة الزوجيــة فتتــرش
المزيــف لــأرسة ويغــرس �ن

ي عقلهــا الباطــن، ولكــن بعــد دخــول الفتــاة الحيــاة الزوجيــة تصطــدم بالواقــع االجتمــاعي المخالــف وتكــرث 
وترســخ �ن

ي تــؤول بعــد ذلــك إىل االنفصــال والطــاق. الراعــات األرسيــة الــ�ت

ي توصلــت إىل أن  وتختلــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة دراســة )حنــان محمــد الســيد 2011م: 1522- 1534( الــ�ت
ي عى إدراك  ،  تأثري إيجا�ب

ً
امج المســموعة أو المرئية والقنوات الفضائية عموما لوســائل اإلعام واالتصال، كالرب

ي إعــداد الطعــام والعنايــة بالمســكن 
ي مجــال إدارة شــؤون األرسة و�ن

وجــات حديثــا«، وذلــك �ن ن الزوجــات »المرت
هــا مــن أمــور األرسة والحيــاة الزوجيــة. ويمكننــا أن نفــر هــذا االختــاف بأنــه يعــود إىل  واالهتمــام بالــزوج وغري
ي تتابــع األفــام والمسلســات  وجــة، حيــث إن الفتــاة الــ�ت ن ي تتابعهــا الفتــاة المرت نوعيــة المشــاهدات التلفزيونيــة الــ�ت
ي ذهنهــا 

ســخ �ن ي وفكــري، ويرت
 لغســيل دمــاغ ثقــا�ن

ً
ازيليــة ســتكون معرضــة دومــا كيــة والرب الغربيــة والمدبلجــة كالرت

امــج  ي الرب
ي تنتــ�ت عــى إثــر ذلــك صــورة ذهنيــة زائفــة وأشــبه مــا تكــون بالــراب عــن الحيــاة الزواجيــة، بينمــا الفتــاة الــ�ت

ي بنــاء شــخصيتها.
الثقافيــة العلميــة والتعليميــة فإنهــا ستســتفيد مــن ذلــك، مــا يســاعدها �ن

ي مســتوى توقعاتهــا عــن الحيــاة الزوجيــة( 
- أمــا المــؤرسش رقــم »50« الــذي ينــص عــى: )تواجــه الفتــاة تحــدي تــد�ن

ي تعيــش فيهــا  ي مرتفــع مقــداره )2.772(. وهــذا يفــر لنــا الوســط والبيئــة األرسيــة الــ�ت فيمثلــه متوســط حســا�ب
ي المنظمــة العربيــة )األرسة( عــى مســتوى 

الفتــاة، فالمجتمعــات العربيــة تقــوم عــى إدارة الراعــات المســتمرة �ن
ي أشكال 

ي كثري من األحيان �ن
، هذه الراعات داخل األرسة تظهر �ن ي ي والميكروسوسيولو�ب الماكروسوسيولو�ب

العنــف المــادي والجســدي الــذي يقــع عامــة عــى األطفــال والزوجــة، وهــذا مــا قــد يؤثــر عــى توقعــات الحيــاة 
الزوجيــة للفتــاة المقبلــة عــى الــزواج. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة )عثمــان بــن صالــح بــن عبــد المحســن، 

2000م: 59(.

ن لمشــاعر بعضهمــا البعــض(  - والمــؤرسش رقــم »54« الــذي ينــص عــى: )تواجــه الفتــاة تحــدي عــدم تقديــر الزوجــ�ي
ًا للحيــاة   كبــري

ً
ي مرتفــع يقــدر بـــ)2.772(. يــدل هــذا المــؤرسش عــى أّن ثّمــة تهديــدًا وتحديــا يمثلــه متوســط حســا�ب

ي 
ي المجتمعــات العربيــة حيــث المعيــار المهــم �ن

ي الحقيقــة يعكــس الثقافــة الســائدة �ن
الزوجيــة المعــارصة، وهــو �ن

ام والتقديــر. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة )عثمــان بــن  العاقــات االجتماعيــة هــو معيــار القــوة وليــس االحــرت
صالــح بــن عبــد المحســن، 2000م: 61(.

النتائج العامة للبحث

: من خال هذه الدراسة النظرية والميدانية نستنتج ما يىي

ي تنص عى أن: تعريف األرسة للفتاة بمسؤوليات وواجبات الزواج، يعد تهيئة  -1 تحقق الفرضية األوىل ال�ت
ات رقم )4 ،5 ،6، 8(. للحياة الزوجية، وذلك من خال تحليل المؤرسش
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ي تنــص عــى أن: إكســاب وتعليــم األرسة للفتــاة عــى المهــارات الحياتيــة يعــّد  -2 تحقــق الفرضيــة الثانيــة والــ�ت
ات رقــم )13، 14، 15، 22(. إعــدادًا للحيــاة الزوجيــة، وذلــك مــن خــال تحليــل المــؤرسش

الــزواج تعــد تهيئــة للحيــاة  -3 ي تنــص عــى: المســاندة االجتماعيــة للفتــاة بعــد  تحقــق الفرضيــة الثالثــة والــ�ت
.)34  ،31 ات رقــم )28،  المــؤرسش الزوجيــة، وذلــك مــن خــال تحليــل 

ي مقتبــل زواجهــا تشــكل  -4
ي تواجــه الفتــاة �ن ي تنــص عــى: التحديــات المعــارصة الــ�ت تحقــق الفرضيــة الرابعــة والــ�ت
ات رقــم )50،51، 54(. تهديــدًا لحياتهــا الزوجيــة، وذلــك مــن خــال تحليــل المــؤرسش
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خـاتــمــة

 بعنوان 
ً
ات السابقة، نجد أن أبعاد الدراسة المذكورة سابقا ي تحليل المؤرسش

من خال النتائج المتحصل عليها �ن
ن  ي إعــداد وتهيئــة الفتــاة للحيــاة الزوجيــة وتحدياتهــا المعــارصة مــن وجهــة نظــر المتخصصــ�ي

»دور األرسة �ن
ي تعريــف الفتــاة بمســؤوليات وواجبــات 

ًا �ن « قــد تحققــت كلهــا، حيــث نجــد أن لــأرسة دورًا كبــري ن االجتماعــ�ي
ي إكســاب الفتــاة المهــارات الحياتيــة الازمــة إلنجــاح الحيــاة الزوجيــة، كمــا أن 

 �ن
ً
ًا وأساســيا الــزواج، ودورًا كبــري

 للحيــاة الزوجيــة، 
ً
ي المســاندة االجتماعيــة للفتــاة بعــد الــزواج، وهــو مــا يعــّد إعــدادًا بعديــا

 �ن
ً
 دورًا مهمــا

ً
لــأرسة أيضــا

ي حياتهــا 
يضــاف إىل كل ذلــك أن توعيــة الفتــاة بالتحديــات المعــارصة للحيــاة الزوجيــة سيســاعدها عــى النجــاح �ن

الزوجيــة.

إن هــذه الدراســة تؤكــد أهميــة التنشــئة الثقافيــة األرسيــة للفتــاة القائمــة عــى ترســيخ وتنميــة المهــارات الحياتيــة 
من خال تلبية الحاجات األساسية للفتاة المقبلة عى الزواج، وهذا ال يتأ�ت إال من خال ترسيخ األرسة للقيم 
الثقافيــة اإليجابيــة المنتجــة لشــخصية إيجابيــة ذات مركــز تحكــم داخــىي تســتطيع أن تتحمــل مســؤولية الكفــاح 
�ب فيهــا األوالد تربيــة صحيحــة قائمــة عــى  ، يــرت

ً
 واجتماعيــا

ً
 وثقافيــا

ً
والنجــاح مــن أجــل أرسة متوازنــة اقتصاديــا

أســس علميــة متينــة تنطلــق مــن الدراســات واألبحــاث السوســيوثقافية األرسيــة للفتــاة. حيــث إن هــذا التشــكل 
ي نجاحهــا االجتمــاعي األرسي لمواجهــة 

ي الصحيــح للفتــاة داخــل محضــن األرسة يعــّد الرهــان األعظــم �ن
التاريــ�ن

ي تمتــىئ بهــا حيــاة األرسة العربيــة. المشــاكل والتحديــات المعــارصة واألمــراض االجتماعيــة الــ�ت

ي المجتمعات العربية تقوم عى التماســك والتعاضد والتعاون، ألنها 
إن شــبكة العاقات االجتماعية األرسية �ن

ي 
ي ظــل نظــام عولــ�ي عالــ�ي للثقافــات المختلفــة، و�ن

قائمــة بشــكل عــام عــى رابطــة الــدم والشــوكة والعصبيــة، و�ن
ي عــى مســتوى شــبكة العاقــات 

ن قــوى حضاريــة مختلفــة، تجعــل مــن التغــري الثقــا�ن ظــل رصاعــات حضاريــة بــ�ي
 مــن علــم 

ً
االجتماعيــة حتميــة تاريخيــة، وهــو مــا ُيوجــب عــى األّمــة العربيــة أن تضــع مشــاريع علميــة انطاقــا

النفــس وعلــم االجتمــاع والتاريــخ والفلســفة واالقتصــاد، تحّصــن األرسة مــن التصدعــات واالنهيــارات وجميــع 
أشــكال التفــكك األرسي. 

اتيجيات ووضــع اآلليــات الوقائيــة لحيــاة األرس  جــاءت هــذه الدراســة كأرضيــة يتــم مــن خالهــا اســتخاص االســرت
ي 

ي ظــل نظــام العولمــة الــذي يــكاد أن يبتلــع الهويــات الثقافيــة المختلفــة، ويريــد أن يصهرهــا �ن
العربيــة الجديــدة، �ن

ي الحفــاظ عــى الهويــة 
ي واالجتمــاعي تعــّد الرهــان األخــري لأمــة العربيــة �ن

الثقافــة الغربيــة. فــاألرسة بنظامهــا القانــو�ن
ي تحفــظ الجــذور الثقافيــة لــأرسة والفــرد واألمــة والدولــة. والقيــم والمعايــري الثقافيــة اإليجابيــة الــ�ت

 عى ما سبق فإننا نوصي باألمور التالية:
ً
تأسيسا

 للفتيان - 
ً
العمل عى إنشاء مركز خاص بتنمية المهارات الحياتية للفتيات المقبات عى الزواج وأيضا

ن عى الزواج. المقبلــ�ي
المراحــل -  ي 

�ن بــوي  الرت بالمنهــاج   
ً
أيضــا ترتبــط  بالعاقــات األرسيــة  تربويــة متخصصــة  برامــج  إعــداد   -

التفاعليــة  بالطريقــة  المرتبطــة  اإليجابيــة  األرسيــة  القيــم  الطالــب  لــدى  وتعــزز  المختلفــة،  التعليميــة 
الواحــدة. أفــراد األرسة  ن  بــ�ي للتعامــل 
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القيــم -  غــرس  عــى  تعمــل  مؤثــرة  اجتماعيــة  مسلســات  لنــا  ينتــج  إعــامي  بديــل  عــى صناعــة  العمــل 
وإيجابيــة. حديثــة  وأرسيــة  والديــة  لمفاهيــم  جديــد  إطــار  وتشــكيل  النبيلــة،  األخاقيــة 

ن الجدد يكون الهدف منه رفع مستوى الوعي األرسي، وبالتاىلي -  وج�ي ن ي للمرت ي وتدري�ب
إيجاد دليل تثقي�ن

التقليل من المشاكل األرسية.
ي ذات الصلــة بالقضايــا االجتماعيــة واألرسيــة، وتقديــم كل - 

دعــم قطاعــات ومؤسســات المجتمــع المــد�ن
التســهيات المناســبة لهــا للقيــام بدورهــا االجتمــاعي والتوعــوي المناســب.
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ابن منظور)1988م(: لسان العرب، دار المعارف، القاهرة. -1

ن النظريــة والتطبيــق،  -2 أحمــد، ســهري كامــل، ومحمــد، شــحاتة ســليمان )2002م(: تنشــئة الطفــل وحاجاتــه بــ�ي
مركز االسكندرية للكتاب، اإلسكندرية.

المعرفــة  -3 دار  االجتماعيــة،  والخدمــات  االجتماعيــة  الخدمــة  قامــوس  )2000م(:  الســكري  شــفيق  أحمــد 
اإلســكندرية. الجامعيــة، 

ي مراحــل تعليميــة  -4
ي عبــد المقصــود )2000م(: دراســة الحاجــة النفســية لــدى األطفــال �ن

، أمــا�ن أســماء الــرسي
ن شمس، مر. بية العدد )24(، جامعة ع�ي متباينة، مجلة كلية الرت

مركــز  -5 عــام،  مــدى 25  عــى  والمخاطــر  التحديــات  اف  اســترش أيــن،  إىل  اإلمــارات  )2005م(:  فتــ�ي  ن  أمــ�ي
. ي أبوظــ�ب للدراســات،  اإلمــارات 

ي غدنــز )2005م(: علــم االجتمــاع »مــع مدخــات عربيــة« ترجمــة فايــز الصيــاغ، المنظمــة العربيــة  -6
أنتــو�ن

لبنــان. جمــة،  للرت

بوحمامة جياىلي )2003م(: علم نفس التعلم والتعليم، الجامعة العربية المفتوحة، الكويت. -7

ق، القاهرة. -8 تغريد عمران )2001م(: المهارات الحياتية، مكتبة زهراء الرش

ي الحــد مــن  -9
ن عــى الــزواج �ن حاتــم بــن محمــد الشــمري )2013م(: فاعليــة الــدورات التدريبيــة لتأهيــل المقبلــ�ي

، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة، الريــاض. الخافــات الزوجيــة، رســالة ماجيســتري

  حامد زهران )1999م(: علم نفس النمو، عالم الكتب، القاهرة -10

ي لأمــن األرسي، تأهيــل وتدريــب الفتيــات بالمهــارات  -11   حنــان بنــت عبيــد المســعود )2014م(: برنامــج تدريــ�ب
الحياتية المطلوبة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.

ي لزيــادة وعي الطالبــات الجامعيــات المقبــات  -12
  حنــان حســن أحمــد )2015م(: اســتخدام المدخــل الوقــا�ئ

الخدمــة االجتماعيــة والعلــوم  ي 
الســليمة، مجلــة دراســات �ن الحيــاة األرسيــة  تعليــم  بمعــارف  الــزواج  عــى 

اإلنســانية جــزء )17(عــدد )18(، مــر.

اتهــم األرسيــة وعاقتــه  -13  لمصــادر خرب
ً
وجــات حديثــا ن ي )2011م(: إدراك المرت   حنــان محمــد الســيد أبــو صــرب

بية النوعية  ي المؤتمر العل�ي السنوي السادس الدوىلي الثالث، كلية الرت
، دراسة ألقيت �ن ي بتوافقهم الزوا�ب

بالمنصورة.

، مجلــة مقاربــات مجلــد )4( عــدد )1(،  -14 ي   حفيظــة بلخــري )2016م(: العوامــل المؤثــرة عــى التوافــق الــزوا�ب
جامعــة مســتغانم.



83

ة عمرة المفلح )2015م(: االتصال، المهارات والنظريات وأسس عامة، دار الحامد للنرش والتوزيع،  -15  خرن
عمان األردن.

وت. -16 ي حل الخافات الزوجية، الدار العربية للعلوم، بري
ي �ن

 راشد السهل )2008م(: المستشار الوا�ن

 ســامية مصطــ�ن الخشــاب )2008م(: النظريــة االجتماعيــة ودراســة األرسة، الــدار الدوليــة لاســتثمارات  -17
القاهــرة. الثقافيــة، 

ي علــم االجتمــاع األرسي، المريــة لخدمــات الطباعــة،  -18
 ســلوى عبــد الحميــد الخطيــب )2007م(: نظــرة �ن

القاهــرة.

 ســليمان إبراهيــم )2014م(: المهــارات الحياتيــة مدخــل للتعامــل الناجــح مــع مواقــف الحيــاة اليوميــة، مركــز  -19
، القاهــرة. الكتــاب للنــرش

ة للنرش والتوزيع، عمان، األردن. -20  سليمان يوسف )2015م(: المهارات الحياتية، دار المسري

 سناء حامد )2011م(: الصحة النفسية واألرسة، عالم الكتب، القاهرة. -21

 سهري أحمد )2003م(: سيكولوجية الشخصية، مركز االسكندرية للكتاب، مر. -22

ي، الرياض. -23 وع ابن باز الخري  عبد هللا الجارس)2006م(: مهارات االنصات وفوائده، مرش

 عبــد هللا الفــوزان )1419ه(: التنشــئة االجتماعيــة والتحديــات المعــارصة، ورقــة بحثيــة مقدمــة للمشــاركة  -24
. ي ي نشــاطات نــادي حائــل األد�ب

�ن

ي المجتمــع الســعودي، وزارة  -25
ي )2009م(: تأهيــل الزوجــات للحيــاة الزوجيــة �ن  عبــد العزيــز بــن حمــدي الجهــ�ن

العمل والشؤون االجتماعية، الرياض.

ي ظــل التحديــات  -26
ن �ن ن الزوجــ�ي  عثمــان بــن صالــح بــن عبــد المحســن العامــر )2000م(: معوقــات التوافــق بــ�ي

بيــة، عــدد )17(، جامعــة اإلمــارات العربيــة.  الثقافيــة المعــارصة لــأرسة المســلمة، مجلــة كليــة الرت

 عمــاد عبــد هللا محمــد، أحــام محمــود مطالعــة )2014م(: آليــات تأهيــل األرسة لتحقيــق األمــن النفــ�ي  -27
والفكــري لــدى األبنــاء، المجلــة العربيــة للدراســات األمنيــة والتدريــب، عــدد )60(، مجلــد )30(، الريــاض.

بيــة  -28 ي تهيئــة الفتــاة لمواجهــة التحديــات بعــد الــزواج مــن منظــور الرت
 عمــر الراشــدي )2017م(: دور األرسة �ن

بويــة المتخصصــة، مجلــد)6( عــدد )3(، الريــاض. اإلســامية، المجلــة الدوليــة الرت

ذات  -29 الوالديــة،  األرسة  ســيكولوجية  )1997م(:  محمــد  إبراهيــم   ، ي
والخليــ�ن صالــح،  بشــري  الرشــيدي،   
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الكويــت. الساســل، 

الوفــاء  -30 بيــة والمدرســة والمعلــم )قــراءة اجتماعيــة ثقافيــة(، دار  الرت الســيد ســامة الخميــ�ي )2000م(:   
، اإلســكندرية.  للطباعــة والنــرش

يــك وبعــض  -31 الرش اختيــار  التفكــري ومعايــري  أســاليب  )1998م(: دور  ربيــع  بــن  بــن ســالم  ي فرحــات  ن العــرن  

، رســالة دكتــوراه، جامعــة أم القــرى، كليــة  ي ي تحقيــق مســتوى التوافــق الــزوا�ب
ات الديموغرافيــة �ن المتغــري

بيــة، مكــة المكرمــة. الرت

، مطبعة االختيار، الكويت.  -32 ي
ي )1998م(: علم النفس النما�ئ

ي فريح، محمد الحورا�ن ن  العرن

وت، لبنان. -33 ، بري ي الحياة الزوجية، المكتب اإلسامي
 مأمون مبيض )2003(: التفاهم �ن

 محمد جاسم العبيدي )2009م(: مدخل إىل علم النفس العام، دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن. -34

لــدى  -35 الــذات  بمفهــوم  الوالديــن وعاقتــه  ن  بــ�ي ي  الــزوا�ب التوافــق  )2009م(:  فاتــه  قمــر  إبراهيــم   محمــود 

بيــة والعلــوم اإلنســانية جامعــة طيبــة، المملكــة  المنــورة، رســالة دكتــوراه، كليــة الرت ن بالمدينــة  المراهقــ�ي
الســعودية. العربيــة 

ي وعاقتــه بمشــكات األرس حديثــة التكويــن دراســة  -36 اب الــزوا�ب ي )2003م(: االغــرت
 ممــدوح محمــد الدســو�ت

، كليــة الخدمــة االجتماعيــة، جامعــة حلــوان. مقارنــة، المؤتمــر الســادس عــرش

ات  -37  محمد أحمد، محمد بيومي وعفاف عبد العليم نارص ) 2003م(: علم االجتماع العائىي دراسة المتغري
ي األرسة العربية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.

�ن

ي  -38 بيــة العــر�ب ، مكتــب الرت ي
ي مهــارات التواصــل اإلنســا�ن

 محمــد بــال الجيــوسي )2002م(: أنــت وأنــا مقدمــة �ن
لــدول الخليــج، الريــاض.

بــاز  -39 ابــن  وع  مــرش اإلرشــاد األرسي،  دليــل  األســئلة واإلنصــات،  توجيــه  مهــارات  )2006م(:  ســلطانة  معــاد 
الريــاض. ي،  الخــري

ي، الرياض. -40 وع ابن باز الخري  هدى السبيىعي )2008م(: دليل اإلرشاد األرسي، مرش

العربيــة  -41 الجامعــة  بيــة،  للرت ي  الســيكولو�ب المدخــل   – بيــة  الرت إىل  مدخــل  )2003م(:  أســعد  عــىي   وطفــة 
الكويــت. المفتوحــة، 
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مقدمة

ي كل مــكان مــن العالــم. واألرسة 
ي األرسة �ن

ات المؤثــرة �ن أصبحــت مواقــع التواصــل االجتمــاعي مــن أهــم المتغــري
العربية والخليجية ليست بمعزل عن هذه المؤثرات، وإنما أضحت تحتل موضع الصدارة العتبارات عديدة 
ي تواجــه األرسة  الــ�ت أبــرز التحديــات الداخليــة والخارجيــة  ي ســتتناول  الــ�ت ن هــذه الدراســة  ي مــ�ت

ي ذكرهــا �ن
ســيأ�ت

ن عــى مواقــع التواصــل ومــا تمثلــه مــن تحديــات جديــة لــأرسة والمجتمــع، وتتضمــن  كــري الخليجيــة، وســيتم الرت
. ي

ي للدراســة، واإلطــار النظــري، واإلطــار التطبيــ�ت الدراســة ثاثــة إطــارات: اإلطــار المنهــ�ب

ي للدراسة: ويتناول النقاط اآلتية: أواًل- اإلطار المنه�ب
مشكلة الدراسة: . 1

ي تعــد امتــدادًا لــأرسة الخليجيــة والعربيــة، ومــا  تــدور مشــكلة الدراســة حــول األرسة اإلماراتيــة الــ�ت
التواصــل االجتمــاعي  مــن تحديــات متعــددة األشــكال واألبعــاد، تتصدرهــا مواقــع  اليــوم  تواجهــه 
، وتعــرب عــن ظواهــر اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة  ي أضحــت الشــغل الشــاغل للصغــري والكبــري الــ�ت

مقلقــة. 
أهمية المشكلة: . 2

ات  تتضــح أهميــة موضــوع األرسة ومواقــع التواصــل، مــن الظواهــر االجتماعيــة الناتجــة عــن تأثــري
مواقــع التواصــل عــى األرسة والمجتمــع، وازديــاد حــاالت الطــاق، والعــزوف عــن الــزواج، والســهر، 
، وضعــف العاقــات االجتماعيــة، والتفــكك األرسي، مــا حــدا بالهيئــات االجتماعيــة  ن كــري وعــدم الرت
تحديــات  مــن  تمثلــه  ومــا  المشــكلة،  هــذه  بدراســة  االهتمــام  إىل  للدعــوة  والشــعبية  الرســمية 

مســتقبلية عــى األرسة والمجتمــع. 
أهداف الدراسة: تسىع الدراسة إىل تحقيق األهداف اآلتية:. 3

ي تواجه األرسة والمجتمع.أ.  الكشف عن أهم التحديات ال�ت
كها هذه التحديات عى األرسة والمجتمع.ب.  ي ترت التعرف عى حجم اآلثار ال�ت
.ج.  تقصي أبعاد عاقة أفراد األرسة بمواقع التواصل االجتماعي
كها مواقع التواصل عى كل فرد من أفراد األرسة.د.  ي ترت ات ال�ت التوصل إىل معرفة أنواع التأثري
. ه.  معرفة أي من أفراد األرسة أكرث تأثرًا بمواقع التواصل االجتماعي
ي األرسة عى المجتمع.و. 

ة �ن ّ التعرف عى مدى انعكاس اآلثار المرن
اح حلول وتوصيات للمشكات المتعلقة بتحديات مواقع التواصل. ز.  اقرت

ي هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤالت األتية:. 4
تساؤالت الدراسة: يتم البحث �ن

ي تواجه األرسة والمجتمع؟أ.  ما هي أهم التحديات ال�ت
كها هذه التحديات عى األرسة والمجتمع؟ ب.  ي ترت ما هو حجم اآلثار ال�ت
ي تربط أفراد األرسة بمواقع التواصل؟ ج.  ما هي طبيعة العاقات ال�ت
كها مواقع التواصل عى كل فرد من أفراد األرسة؟د.  ي ترت ات ال�ت ماهي أنواع التأثري
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ُ تأثرًا بمواقع التواصل؟ه.  أي من أفراد األرسة أكرث
ة لمواقع التواصل عى األرسة والمجتمع؟و.  ّ كيف تنعكس اآلثار المرن

ي لتوصيــف مشــكلة البحــث والظواهــر . 5
منهجيــة الدراســة: تعتمــد الدراســة عــى المنهــج الوصــ�ن

ي المجتمــع. 
ي لمســح عينــة مــن األرس �ن

ي المنهــج الوصــ�ن
المتصلــة بهــا، وتســتخدم أســاليب المســح �ن

وتســتخدم المنهج التحليىي لتحليل بيانات الدراســة التطبيقية واســتخاص النتائج، وفضًا عن 
ات المتعلقــة بالدراســة.  ن المتغــري ذلــك نســتخدم منهجيــة االســتنباط واالســتدالل للربــط بــ�ي

والمعلومــات . 6 البيانــات  لجمــع  رئيســية  االســتبانة كأداة  عــى  الدراســة  تعتمــد  الدراســة:  أدوات 
المتعلقــة بالدراســة، وعــى الماحظــة العلميــة لتشــخيص الظواهــر المتعلقــة بمشــكلة الدراســة، 

النظريــة. المعلومــات  لجمــع  االســتقراء  وعــى 
 للخطوات األتية:. 7

ً
اإلجراءات الميدانية للدراسة: وقد تمت وفقا

 لمــا يحقــق أهــداف أ. 
ً
تصميــم اســتمارة االســتبانة: ُصّممــت اســتبانة للدراســة الميدانيــة وفقــا

البحــث واالجابــة عــن تســاؤالته.
اختبــار الصــدق: مــن أجــل اختبــار الصــدق الظاهــري لعينــة الدراســة، اعتمــد فريــق البحــث ب. 

اء  عــى أســلوب الصــدق الظاهــري مــن خــال عــرض فقــرات اســتمارة االســتبانة عــى )10( خــرب
ي إعــداد ونــرش وتحكيــم 

ة �ن ، ومــن ذوي الخــرب ي البحــث العلــ�ي
ن �ن ن والمهتمــ�ي مــن المتخصصــ�ي

، وبذلــك تكــون قــد حققــت  ن البحــوث العلميــة. فحصلــت االســتبانة عــى موافقــة )8( محكمــ�ي
ي إجــراء الدراســات الميدانيــة. وحصــل 

نســبة صــدق مقدارهــا )%80(، وهي نســبة يعتــد بهــا �ن
ة فقــرة تــم تطبيقهــا  ي ثــاث فقــرات، وبذلــك خرجــت االســتبانة النهائيــة بســتة عــرش

تعديــل �ن
عــى عينــة الدراســة. 

اختبــار الثبــات: اختــار فريــق البحــث أســلوب إعــادة االختبــار لقيــاس ثبــات االســتبانة، مــن خــال ج. 
ن طبــق عليهــم االختبــار األول،  ســحب عينــة عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة مقدارهــا )10( مبحوثــ�ي
ي فكانت 

ن االختبار األول والثا�ن ، ومن ثم تمت المطابقة ب�ي ن ثم أعيد عليهم االختبار بعد أسبوع�ي
الرئيســية للدراســة،  العينــة  التطابــق )%90(، وهي نســبة تؤهــل االســتبانة للتطبيــق عــى  نســبة 

ي مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات.
والخــروج بنتائــج علميــة يعتــد بهــا �ن

- اإلطار النظري للدراسة:
ً
ثانيا

المبحث األول- النظريات والدراسات السابقة:

ي اعتمدت عليها الدراسة: استندت هذه الدراسة إىل نظرية ترتيب األولويات.. 1
النظرية ال�ت

ض هــذه النظريــة: وجــود  ألن هــذه النظريــة مــن النظريــات االتصاليــة المتعلقــة بالبيئــة االجتماعيــة، حيــث تفــرت
ي تلــك الرســائل.

 �ن
ً
ن مــا يــراه الجمهــور مهمــا ي رســائلها، وبــ�ي

ن مــا تؤكــد عليــه وســائل االتصــال �ن عاقــة إيجابيــة بــ�ي

 . ي أذهــان الجماهــري
ي رســم الصــور الذهنيــة �ن

ويــرى ليبمــان صاحــب هــذه النظريــة: أن وســائل االتصــال تســهم �ن
. ي كثــري مــن األحيــان تنقــل هــذه الوســائل إىل عقــول الجماهــري »بيئــات زائفــة« تضلــل بهــا هــذه الجماهــري

و�ن
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ي أذهــان الجمهــور، 
ي ترتيــب األولويــات �ن

 عــى مــا تقــدم، فــإن لوســائل االتصــال أدوارًا تســهم مــن خالهــا �ن
ً
وتأسيســا

ي تشــكيل حياتنــا االجتماعيــة، 
ن عــى وســائل االتصــال يلعبــون أدوارًا مهمــة �ن مــا يدفعنــا إىل االعتقــاد بــأن القائمــ�ي

 لمــا 
ً
ي قيمنــا وعاقاتنــا االجتماعيــة وســلوكنا بأســاليب قــد تكــون إيجابيــة أو ســلبية، وفقــا

وأن بإمكانهــم التأثــري �ن
تقتضيــه مصالحهــم)2).

الدراسات السابقة:. 2
دراســة دعــاء محمــد كتانــة: دراســة ماجســتري بعنــوان: مواقــع التواصــل االجتمــاعي وأثرهــا عــى األرسة، أ. 

ن سنة 2015م، تألفت من مقدمة وثاثة  ي فلسط�ي
دراسة فقهية، قدمتها الباحثة إىل جامعة النجاح �ن

ي لوســائل االتصــال ومعالجاتهــا للقضايــا االجتماعيــة مــن الناحيــة 
فصــول، تناولــت اســتعراض تاريــ�ن

ي ومنّصــات التواصــل بمختلــف 
و�ن يعــة اإلســامية، وصــواًل إىل االتصــال االلكــرت الفقهيــة المتعلقــة بالرش

ي هــذه المواقــع. وتوصلــت الباحثــة إىل عــدد مــن النتائــج 
ع ممــا ينــرش ويبــث �ن مواقعهــا، وموقــف الــرش

والتوصيــات. وممــا يؤخــذ عــى هــذه الدراســة أنهــا دراســة نظريــة خلــت مــن التطبيقــات الميدانيــة.
ي ب. 

�ن ه  وتأثــري االجتماعيــة  الشــبكات  مواقــع  اســتخدام  بعنــوان:  وكانــت  نومــار:  نريمــان  مريــم  دراســة 
ي الجزائــر. وهي 

العاقــات االجتماعيــة، دراســة ميدانيــة عــى عینــة مــن مســتخدمي موقــع فیســبوك �ن
ي العــام 

- باتنــة- �ن ي اإلعــام وعلــوم االتصــال، قدمتهــا الباحثــة إىل جامعــة الحــاج لخــرن
رســالة ماجســتري �ن

2012-2011م. الــدراسي 
، وطبقــت الباحثــة دراســتها عــى عينــة 	.  ي

ي وإطــار تطبيــ�ت تألفــت الدراســة مــن إطــار نظــري وإطــار منهــ�ب
ن مــن اســتخدام  ، وتوصلــت إىل عــدد مــن النتائــج التطبيقيــة تتعلــق بدوافــع المبحوثــ�ي

ً
مــن 280 مبحوثــا

باســتخدام  المتعلقــة  والســلبيات  اإليجابيــات  مــن  عــددًا  واســتعرضت   ، االجتمــاعي التواصــل  مواقــع 
ن هــذه المواقــع. المبحوثــ�ي

دراســة وســام طايــل البشابشــة: وهي دراســة ماجســتري بعنــوان: دوافــع اســتخدام طلبــة الجامعــات د. 
األردنيــة  الجامعــة  مــن طلبــة  عينــة  عــى  ميدانيــة  دراســة  وإشــباعاتها،  االجتمــاعي  التواصــل  لمواقــع  األردنيــة 
الــدراسي  العــام  ي 

اء األردنيــة �ن البــرت الباحــث إىل جامعــة  بهــا  تقــدم  مــن مســتخدمي فيســبوك.  اء  البــرت وجامعــة 
، وتألفــت عينــة الدراســة  ي

ي وإطــار نظــري وإطــار تطبيــ�ت 2013-2012م. تكونــت الدراســة مــن إطــار عــام منهــ�ب
 تــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية، وتوصــل الباحــث إىل عــدد مــن النتائــج المتعلقــة بدوافــع 

ً
مــن 412 مبحوثــا

ن وتنوعــت  ن مــن اســتخدام فيســبوك، وقــد تعــددت هــذه الدوافــع بحســب إشــباعات المســتخدم�ي المبحوثــ�ي
. ّ ن النافــع والمــرن بــ�ي

ي تغي�ي العالقات االجتماعية
: دور نظريات االتصال االجتماعي �ن ي

المبحث الثا�ن

، تعكــس  الحديــث عــن المجتمــع يبــدأ بالحديــث عــن األرسة مــن خــال اعتبارهــا صــورة مصغــرة للمجتمــع الكبــري
ي تعــّرف بأنهــا: خليــة  صورتــه وهويتــه الوطنيــة واإلنســانية والحضاريــة، مــا يتطلــب منــا تعريــف األرسة، والــ�ت
عيــة وتقاليــد  ن أفرادهــا بموجــب قيــم عقيديــة رسش اجتماعيــة تتكــون مــن األب واألم واألطفــال، تتحــدد العاقــات بــ�ي
ي يعكســها أفــراد  (، واألخــالق: الــ�ت ي

ن أفرادهــا )الــذي هــو طبــع إنســا�ن ُعرفيــة خلقيــة. ومــن مقوماتهــا: االجتمــاع بــ�ي

ن السيد، ود. حسن عماد مكاوي، االتصال ونظرياته المعارصة، القاهرة  ))) لمزيد من التفاصيل انظر: د. ليى حس�ي

، ص279. الدار المرية اللبنانية للنرش
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ألداء  والتعــاون  المتبــادل،  ام  واالحــرت والتضامــن،  الحــب  تبــادل  طريــق  عــن  الســلوكية،  ممارســاتهم  ي 
�ن األرسة 

الواجبــات)3).

 مصغــرًا، إذا صلحــت واســتقام 
ً
ي المجتمــع، بــل يمكــن اعتبارهــا مجتمعــا

فــاألرسة تمثــل النــواة األوىل �ن
عي الســليم وإنجــاب  بناؤهــا واكتمــل، اســتقام بنــاء المجتمــع وصلــح. حيــث يبــدأ بنــاء األرسة بالــزواج الــرش

بــه األرسة، أال وهــو »التنشــئة  ي تتمثــل بأهــم وأقــدس دور تقــوم  الــ�ت ي المرحلــة األهــم 
تــأ�ت ثــم  األبنــاء، 

ن لمجتمــع قــوي  االجتماعيــة« مــن خــال تربيــة األجيــال تربيــة صحيحــة وصالحــة لبنــاء أســاس متــ�ي
ومتماســك، ذلــك ألن صــاح المجتمــع مــن صــاح األرسة- الخليــة األوىل فيــه. 

تجــدر اإلشــارة هنــا، إىل أنــه ال يمكــن أن تقــوم األرسة ويســتقيم المجتمــع، مــا لــم تســتند األرسة عــى 

ابطــة تتصــل بعقيــدة  مقومــات، تســتمد حيويتهــا وفاعليتهــا وديمومتهــا، مــن منظومــة قيميــة أصيلــة ومرت
المجتمــع وتاريخــه وتراثــه وحضارتــه اإلنســانية.

ي بنــاء المجتمــع واضحــة جليــة مــن أهميــة دورهــا، الــذي يتمثــل بوضــع حجــر 
وتظهــر أهميــة األرسة �ن

ي بعــد ذلــك دور المســجد، فالمدرســة، فالمؤسســات 
األســاس الــذي يقــوم عليــه بنــاء المجتمــع، ثــم يــأ�ت

ن الحــق مــن  بويــة األخــرى. بمعــ�ن آخــر، إنَّ األرسة هي مــن تقــوم بتنشــئة أطفــال ُمدركــ�ي االجتماعيــة والرت

، والصــح مــن الخطــأ، واألرسة هي مــن يغــرس بــذور الحــب واألمــل والطمــوح  الباطــل، والخــري مــن الــرش
ي األرسة المجتمــع  ي بنــاء المجتمــع، وعندمــا تبــ�ن

ي نفــوس أبنــاء المجتمــع. ولــأرسة دور كبــري �ن
والفضائــل �ن

ي األرس، خدمــة.
فإنمــا تقــدم لنفســها ولبــا�ت

ي بنــاء مجتمــع متماســك، وذلــك ألنهــا أول نظــام اجتمــاعي عرفــه اإلنســان لــه 
فلــأرسة دور بالــغ األهميــة �ن

ي تفاعــل مســتمر 
ي نظمهــا، وهي �ن

ي المجتمــع ويؤثــر هــو بــدوره فيهــا و�ن
ي تؤثــر �ن خصائصــه ووظائفــه الــ�ت

مــع النظــم االجتماعيــة المختلفــة.

ن شــخصيته، وتحــدد ترفاتــه العامــة، وهي  ي اتجاهاتــه وميولــه، وتمــري
وتقــوم األرسة بتطبيــع الفــرد �ن

اتــه وحضارتــه، وكيفيــة  أول مــن يعّرفــه بدينــه وعــادات مجتمعــه ولغــة وطنــه ومكتســباته وثقافتــه وخري
ون أفكاره األوىل وتعلمه كيفية التفاعل االجتماعي وتدربه 

ّ
المحافظة عليها واالســتفادة منها. كما تك

ئ الفتيــان فينــا... عــى مــا كان عــوده أبــوه«.  عــى الحيــاة االجتماعيــة، يقــول الشــاعر: »وينشــأ نــاسش
ي أبناءها  ي تر�ب  عى ما تقدم، تبدأ مسؤولية بناء األوطان والمجتمعات من األرسة. فاألرسة ال�ت

ً
وتأسيسا

ي نفوســهم حــب الخــري وحــب النــاس وحــب العمــل وحــب الوطــن والدفــاع 
وتنــ�ي قدراتهــم وتغــرس �ن

ي المجتمــع وتحافــظ عــى ســموه وســامته.  عنــه، والتمســك باألخــاق والشــمائل اإلســامية، إنمــا تبــ�ن

ك لهــم الحبــل عــى الغــارب، وال تنشــئهم تنشــئة اجتماعيــة ســليمة،  ي ال تهتــم بأبنائهــا، وتــرت أمــا األرسة الــ�ت
ي ومســؤوليتها االجتماعيــة، إنمــا تهــدم المجتمــع. مــن هنــا تظهــر أهميــة بنــاء 

وتتخــى عــن دورهــا الحقيــ�ت

ن االهتمــام عــى اإلعــداد الدقيــق لهــذا البنــاء باعتبــاره األســاس لبنــاء المجتمــع)4). األرسة وتركــري

اتيجية تربوية لأرسة المسلمة، ص2. ، اسرت ))) طاهر مهدي البليىي

http://elraaed.com/ara/news (((
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وط تكّوين األرسة رسش

ن  ، وبينهمــا وبــ�ي ن ن الزوجــ�ي ي تنظــم العاقــة بــ�ي عيــة الــ�ت تعــّد األرسة منظومــة مــن الروابــط االجتماعيــة القيميــة والرش
. ويمثــل الــزواج األســاس الــذي تنشــأ منــه  عي األبنــاء وصلــة األرحــام، أساســها الــزواج الــذي يتــم بموجــب عقــد رسش
، الــذي يكــّون نــواة األرسة  وط الــزواج الناجــح، يمكــن أن يتشــكل النســيج االجتمــاعي األرسة. فعندمــا تتوفــر رسش
ي يمكــن أن تنمــو وتكــرب وتتطــور عاقاتهــا االجتماعيــة لتكويــن المجتمــع. فــاألرسة ليســت رابطــة  الســليمة، الــ�ت
عيــة منظمــة  ورة ثقافيــة وحياتيــة تقــوم عــى عاقــات رسش عاطفيــة أو غريزيــة فطريــة، إنمــا تكّويــن اجتمــاعي وصــري
ن أطرافهــا،  عيــة تحكمهــا منظومــة قيــم وأعــراف تحــدد المســؤوليات والحقــوق والواجبــات بــ�ي ن رسش ومؤطــرة بقوانــ�ي

وط، منهــا:)5) ي أن تتوفــر لهــا العديــد مــن الــرش
وينبــىعن

ن أطرافها.أ.  عية العقد الذي ينظم العاقة ب�ي رسش
المقدرة والصاحية.ب. 
ن أطرافها.ج.  المحبة ب�ي
التعاون والتكاتف والتآزر. د. 
االستعداد لإلنجاب وتحمل المسؤوليات من أجل استمرار الحياة.ه. 

ي المجتمع
مهام األرسة وأهمية دورها �ن

ي بنــاء المجتمــع، وهي حقيقــة ال تحتــاج إىل دليــل 
ي الصفحــات الســابقة إىل أهميــة األرسة �ن

ســبقت اإلشــارة �ن
ي المجتمــع بالنقــاط اآلتيــة:)6)

إلثباتهــا، لذلــك ســنلخص المهــام المعــززة لــدور األرسة �ن
ع ضمــن  ه الــرش ي الــذي ال يتحقــق إال بإكثــار عــدد األمــة اإلســامية وفــق مــا ســنَّ 1 ـ اإلبقــاء عــى النــوع البــرش

. عي عاقــات الــزواج الــرش
يــة. ومــن دون هــذا الــدور المنــوط بــاألرسة فــا تنشــئة، . 	 ي هي أســاس المجتمعــات البرش تربيــة األجيــال الــ�ت

ي المجتمعــات.
وال تربيــة، وال إصــاح �ن

، وقيمُه وأعرافه الصالحة، والحرص عى نقلها لأجيال المتوالية.. 	 اث االجتماعي المحافظة عى الرت

نظريات االتصال االجتماعي وتغي�ي العالقات االجتماعية

ي االتصــال 
ن والعلمــاء �ن ي بنــاء المجتمــع وقــوة تماســكه، حفــز الباحثــ�ي

ايــدة لــأرسة ودورهــا �ن ن  إن األهميــة المرت
ي تنتــ�ي  ي المجتمعــات الــ�ت

ي شــؤون األرسة وكيفيــة التأثــري عــى عنارصهــا، بقصــد التأثــري �ن
واالجتمــاع إىل البحــث �ن

ي تمــر بهــا. وقــد اســتند قســم مــن هــذه الدراســات إىل   لمتطلبــات المراحــل التاريخيــة الــ�ت
ً
هــا وفقــا إليهــا وتغيري

ي 
ي المجتمعــات الحديثــة متشــابهون �ن

ي أثارهــا بعــض علمــاء االجتمــاع، وكان مؤداهــا: إن النــاس �ن اضــات الــ�ت االفرت
ورة تغيــري األنمــاط التقليديــة للمجتمعــات  الخصائــص وتعوزهــم الروابــط االجتماعيــة، وهــذا األمــر يدعــو إىل رصن
، أو  ي التأثــري عــى الروابــط االجتماعيــة لتقويتهــا وإحــداث التماســك االجتمــاعي

الحديثــة عــن طريــق التدخــل �ن
. إضعافهــا إلحــداث التفــكك االجتمــاعي

وع الدليل اإلرشادي لأرسة المتماسكة، تم تقديمه إىل وزارة تنمية  ي وآخرون، مرش
))) د. مصط�ن حميد الطا�ئ

المجتمع، 2018 ص6-7.
))) المصدر السابق نفسه.



94

ة كشــفت عــن صــورة مغايــرة، أظهــرت أن النــاس ليســوا  ن إال أن هنــاك دراســات أخــرى نظريــة وميدانيــة متمــري

ات  ي بعض المتغري
اكهم �ن ي تصنيفات اجتماعية محددة، عى الرغم من اشرت

، وأنه باإلمكان ترتيبهم �ن ن متشابه�ي

 لخصائصهــم)7). حيــث ذهــب 
ً
هــا، للتأثــري فيهــم وفقــا االجتماعيــة كالعــرق والنــوع والديــن ومــكان اإلقامــة، وغري

ن ودوركهايــم إىل أن التطــورات الحضاريــة والمدنيــة الحديثــة  العديــد مــن علمــاء االجتمــاع أمثــال ســبنر وتونــري

ي النظــام االجتمــاعي الجديــد، الــذي يقســمونه إىل 
وبخاصــة التقنيــة منهــا، أفــرزت عاقــات اجتماعيــة جديــدة �ن

 : ن قســم�ي

ي تتصــف بالروابــط االجتماعيــة القويــة، وتقــوم عــى العاقــات  القســم األول: يتمثــل بالمجتمعــات الزراعيــة الــ�ت
األرسيــة وصــات القرابــة والصداقــة والــوالءات التقليديــة واإلقامــة الطويلــة عــى رقعــة محــددة مــن األرض.

ي حياتها االجتماعية، 
ات رسيعة �ن ي تعيش متغري : فيتمثل بالمجتمعات الصناعية الجديدة ال�ت ي

أما القســم الثا�ن

ي عاشــت حيــاة المــدن وتوارثــت بعــض العاقــات التقليديــة، ولكــن بروابــط ضعيفــة، وأضافــت إليهــا روابــط  والــ�ت
هــا)8).  كة والمنافــع المتبادلــة والعاقــات المهنيــة والحزبيــة والوظيفيــة وغري ماديــة جديــدة: كالمصالــح المشــرت

، يمكــن التأثــري عليهــا بوســائل االتصــال الشــخصي  وأصبحــت عاقاتهــا االجتماعيــة ضعيفــة وقلقــة قابلــة للتغيــري

، وبمــا  ي، كمــا يمكــن التحكــم بتشــكيلها مــن قبــل الطبقــات الحاكمــة أو المتحكمــة بعوامــل التأثــري والجماهــري

ي تمتــاز  ي قــارات العالــم كافــة، لتحــل محــل المجتمعــات الزراعيــة الــ�ت
أن المجتمعــات المدنيــة أخــذت تتوســع �ن

ى صاحبــة القــوة والنفــوذ، المتحكمــة بالمؤسســات  ، ســعت الــدول الصناعيــة الكــرب بعاقــات قويــة صعبــة التغيــري

عــة الماديــة الرفــة  ن ى، إىل دعــم عمليــات التوســع واالنتشــار للثقافــة الصناعيــة ذات الرن اإلعاميــة الدوليــة الكــرب

ي هــذه 
ي المجتمعــات غــري الصناعيــة، ونــرش وســائل اإلعــام والمعلوماتيــة عــى نطــاق ٍواســع للتأثــري �ن

حــ�ت �ن

 
ً
المجتمعــات، وإعــادة تشــكيل عاقاتهــا االجتماعيــة، والتحكــم بنظمهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وفقــا

لمــا يحقــق مصالحهــا.

قيــم وعاقــات ونظــم اجتماعيــة مســتحدثة  مــن صناعــة  ى  الكــرب الصناعيــة  الــدول  لهــذه األســباب، تمكنــت 

بويــة القيميــة، وكل مــا مــن شــأنه أن يحقــق لهــا التماســك  لمجتمعاتهــا، بعــد توحيــد مناهجهــا التعليميــة والرت

االســتقرار  ترســيخ  عــى  يســاعد  االجتمــاعي  االســتقرار  ، ألن  االجتمــاعي االســتقرار  عــى  والحفــاظ  واالنســجام 
التطــورات. إليــه كافــة  تســتند  الــذي  األســاس  الســياسي واالقتصــادي، كونــُه 

 
ً
ي تعدهــا مجــااًل حيويــا الــ�ت ي المجتمعــات 

الــدول إىل تقويــض كافــة عوامــل التوحــد �ن وبالمقابــل ســعت هــذه 

هــا القيميــة وتمزيــق عاقاتهــا االجتماعيــة، كمــا ســعت إىل خلــق  لمصالحهــا أو معاديــة، عــن طريــق خلخلــة معايري

ي المجتمــع الواحــد، بهــدف تقويــض التماســك االجتمــاعي لتلــك المجتمعــات وإحــال 
كل عوامــل االختــاف �ن

التفــكك االجتمــاعي بــداًل عنــه.

ن ل. ديفلري وساندرا بول روكيتش، نظريات وسائل اإلعام، ترجمة كمال عبد الرؤوف، القاهرة، الدار  ))) . ملف�ي

الدولية للنرش والتوزيع، من دون تاريخ، ص258.
))) . المصدر السابق نفسه، ص259.
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ي المجتمع
ي تواجه األرسة �ن

المبحث الثالث- التحديات والمشكالت ال�ت

والمجتمــع  خاصــة،  بصفــة  ي 
اإلمــارا�ت المجتمــع  تواجــه  ي  الــ�ت والمشــكات  التحديــات  ي 

�ن بالبحــث  البــدء  قبــل 
ي منــذ اإلنســان األول  ي وحــ�ت اإلســامي بصفــة عامــة، البــد مــن التنويــه إىل أن التاريــخ البــرش ي والعــر�ب الخليــ�ب
ي قــارات 

 مــن المشــكات والتحديــات، ولــم نســمع أو نقــرأ عــن مجتمــع �ن
ً
، لــم يخــُل يومــا وحــ�ت الوقــت الحــارصن

ي 
العالــم الســبع ليســت لديــه مشــكات وتحديــات تشــغله. إال أننــا نعلــم أن المشــكات والتحديــات تختلــف �ن

حجمها وتعقيداتها وأســبابها من مجتمع آلخر ومن جيٍل آلخر. كما نعلم أن المجتمعات تختلف من بلد آلخر 
ي مجتمــع 

ي طــرق وأســاليب المعالجــة. ونحــن �ن
ي تواجههــا، وتختلــف كذلــك �ن مــن حيــث اهتمامهــا بالمشــكات الــ�ت

ًا لمواجهــة مشــكات المجتمــع. وقــد أنشــأت الدولــة العديــد مــن   كبــري
ً
ي تــوىلي اهتمامــا اإلمــارات مــن المجتمعــات الــ�ت

ي الدولــة. 
المؤسســات البحثيــة والخدميــة ألداء هــذه المهــام المدعومــة مــن أعــى الجهــات المســؤولة �ن

ي أن المجتمعــات األخــرى  ي تواجــه مجتمعنــا اليــوم، ال تعــ�ن  إىل أن المشــكات والتحديــات الــ�ت
ً
تجــدر اإلشــارة أيضــا

ن  لــم تواجههــا. ألن المشــكات االجتماعيــة هي مــن اإلفــرازات الطبيعيــة للحيــاة اليوميــة. وهنــاك أوجــه شــبه بــ�ي
ي تمثــل تحديــات أمــام تقدمنــا، ومشــكات العديــد مــن المجتمعــات العربيــة واإلســامية واإلقليميــة  مشــكاتنا الــ�ت
م بعقيدتهــا  ن ي منطقــة غنيــة ومهمــة مــن العالــم، نلــرت

وحــ�ت الدوليــة. إال أننــا مجتمعــات عربيــة وإســامية نعيــش �ن
هــا عــن مجتمعــات العالــم  ن الدينيــة خاتمــة العقائــد واألديــان؛ مجتمعــات قيميــة تمتلــك منظومــة قيميــة مثاليــة تمري
ي وعــادات وتقاليــد وأعــراف ترتبــط بــروح حضارتهــا، البــد أن تكــون لهــا خصوصيــة مــن حيــث  األخــرى، وتــراث غــ�ن

ة تفرعهــا وشــدة تعقيدهــا. ي تواجههــا وكــرث حجــم المشــكات الــ�ت

ي تواجه األرسة الخليجية والعربية
أنواع التحديات والمشكالت ال�ت

 
ً
ن التحــدي والمشــكلة. فالتحــدي اصطاحــا ن بــ�ي قبــل تصنيــف التحديــات ومــا تعــرب عنــه مــن مشــكات نــود التميــري

 بالمعــ�ن اللغــوي للتحــدي، فهــو اإلتيــان بالمثــل عــى ســبيل المنازعــة والغلبــة، ويتحــدد المثــل 
ً
يتصــل اتصــااًل وثيقــا

 لمــا يتحــدى بــه، فالتحــدي بالقــرآن طلــب اإلتيــان بمثلــه)9).
ً
تبعــا

ن خيــارات  ي اتخــاذ قــرار، أو تعــارض بــ�ي
أمــا المشــكلة، فــ�ي تعبــري عــن موقــف يكتنفــه الغمــوض، يتطلــب الوضــوح �ن

، ألن التخــىي عنــه وعــدم مواجهتــه يتســبب بعواقــب وآثــار ال تحمــد  ن  إزاء موقــف معــ�ي
ً
ة وتوتــرًا وقلقــا تســبب حــري

عواقبها.

 يحتــاج إىل مواجهــة، ويعتمــد حجــم التحــدي وخطورتــه عــى 
ً
لذلــك يمكــن القــول، إن كل مشــكلة تمثــل تحديــا

ي يعكســها ومســتوى تعقيدهــا، وحجــم المجتمــع الــذي يتأثــر بهــا)10). طبيعــة المشــكات الــ�ت

فاألفــراد والمؤسســات والــدول البــد أن تواجــه مشــكات تمثــل تحديــات البــد لهــا مــن مواجهتهــا مــن منطلــق أن 
ي حيــاة األفــراد والمجتمعــات. إال أننــا عندمــا نتحــدث اليــوم عــن المشــكات 

المشــكات هي إفــرازات طبيعيــة �ن
ي تواجههــا مجتمعاتنــا العربيــة اإلســامية وبخاصــة الخليجيــة منهــا، فإننــا نتحــدث عــن منطقــة غنيــة بالغــة  الــ�ت

، المقدمة، دار القلم، 1984، ص503. مي ))) ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد الحرن
 ، ي اإلعام وعلوم االتصال، الشارقة، مكتبة الجامعة للطباعة والنرش

، مناهج البحث �ن ي
)1)) د. مصط�ن حميد الطا�ئ

2012، ص47.



96

ي عنــده طــرق الماحــة، 
ي الــذي تلتــ�ت اتي�ب الحساســية والخطــورة ألســباب متعــددة تتعلــق بالموقــع الجيواســرت

؛  ي يمــر عــن طريقهــا االقتصــاد العالــ�ي واالتصــاالت، والمواصــات الدوليــة، والمضايــق، والممــرات المائيــة الــ�ت

، وملتــ�ت قــارات العالــم، حيــث تتشــابك المصالــح  وألن منطقتنــا هي مركــز الطاقــة المحركــة لاقتصــاد العالــ�ي

ي مجــاالت االتصــال 
وتتداخــل الحــدود؛ واألهــم مــن ذلــك كلــه ظهــور العولمــة والتطــورات التقنيــة، خاصــة �ن

، مــا يتطلــب منهــا أن تكــون  ، األمــر الــذي يجعــل مجتمعاتنــا تقــف بوجــه العواصــف واألعاصــري ي والرقــ�ي
الفضــا�ئ

ي وجــه هــذه التحديــات، ومــا تفــرزه مــن 
عــى درجــة عاليــة مــن الــوعي والتحســب والقــوة والتماســك لــ�ي تصمــد �ن

ن مــن التحديــات: ي يمكــن تقســيمها إىل نوعــ�ي مشــكات تواجــه األرسة والمجتمــع، والــ�ت

ي تواجه األرسة: . 1
المشكالت الداخلية ال�ت

كز عى أهم هذه المشكات من  ي تواجه األرسة اليوم، إال أننا سرن عى الرغم من تعدد المشكات ال�ت
خــال النقــاط اآلتيــة: 

بية:أ.  ي ال�ت
مشكلة ضعف دور األرسة �ن

ي تواجــه المجتمعــات الحديثــة اليــوم، وذلــك ألســباب متعــددة،  بيــة األرسيــة مــن التحديــات الجديــة الــ�ت تعــّد الرت

ي مجــاالت االتصــال والتواصــل؛ وظهــور مواقــع التواصــل؛ فضــًا عــن 
ي �ن لعــل أهمهــا رسعــة ودقــة التطــور التقــ�ن

ي انشــغال اآلبــاء عــن أبنائهــم، وانرافهــم لتلبيــة 
ي تســببت �ن ات الحياتيــة؛ وارتفــاع مســتويات المعيشــة الــ�ت المتغــري

ي تفاصيلهــا. 
متطلبــات الحيــاة الحديثــة؛ وأســباب أخــرى قــد ال تتســع صفحــات هــذا البحــث للخــوض �ن

مــا وبابــه 
َ
ء زاَد ون ي

-أرَبــا الــ�ش بيــة لغــة: َربَّ ي لنــا تعريــف الرت
بــوي، ينبــىعن ي البحــث عــن التحــدي الرت

وقبــل التوســع �ن

اُه غداه، وهذا لكل ما ُيَن�ي كالولد والزرع ونحوه)11). َربَّ  وتَ
ً
اه تربية َعدا، والرابية ما ارتفع من األرض، وَربَّ

ي يســىع فيهــا المجتمــع مــن خــال مؤسســاته المتعــددة، إىل إيجــاد  : هي الجهــود المقصــودة الــ�ت ً
بيــة اصطاحــا والرت

بيــة مهمــة  ي تعديلــه، وبذلــك ُينــاط بالرت
ي الجديــد لــدى الجيــل، أو تعديــل ســلوك قائــم يقتــصن الســلوك اإليجــا�ب

ة تتعلــق بالحفــاظ عــى الهويــة)12). خطــري

، أن مســؤولية تربيــة األوالد تقــع عــى عاتــق اآلبــاء، عمــًا بقــول  يــع اإلســامي ي مبــادئ الترش
م بــه �ن

َّ
ومــن الُمَســل

م(: 
ّ
ي هللا عنه( قال: قال رسول هللا )صى هللا عليه وسل

ي هريرة )ر�ن م( عن أ�ب
ّ
الرسول )صى هللا عليه وسل

»كل مولــود يولــد عــى الفطــرة، فأبــواه يهودانــه، أو ينرانــه، أو يمجســانه،...إلخ«. 

ي صياغة الناشئة الذين ينتمون 
ه �ن ه، وله تأثري ه عن غري ن ي خصوصية وسمات تربوية تمري ولكل مجتمع برش

إليــه، وإْن تفــاوَت هــذا التأثــري مــن فــرد آلخــر بســبب عوامــل التأثــري الداخليــة المتمثلــة بــاألرسة، وعوامــل خارجيــة 
ي 

متمثلــة بالمحيــط الــذي يعيشــون فيــه. كمــا تؤثــر العــادات واألعــراف والقيــم وصحبــة األقــران ووســائل اإلعــام �ن
إعــادة صياغــة عقــول الصغــار، وتعمــل عــى صقــل أســاليب حياتهــم اليوميــة.

وت، دار الفكر، 1973، ص114. )))) الرازي، مختار الصحاح ج1، بري
، مجلة النبأ، العدد 77،  ن العودة إىل الماصني وارتهان الحارصن بوي العر�بي ب�ي )))) د. باسم قاسم الغبان، الفكر الرت

.2004
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بية األرسية:ب.  تعدد واختالف أساليب ال�ت

ــم مهــارات حياتيــة متعــددة األبعــاد واالتجاهــات، 
ّ
عل بيــة عمليــة مســتمرة ومتجــددة تفــرض عــى مــن يقــوم بهــا، تُ الرت

بوّيــة المتعلقــة بالتنشــئة، تحتــاج  ي إىل راعي ومــدرب ومقيــم ومحفــز. لذلــك فــان التوجيهــات الرت تحــول المــر�ب
ي للجلــوس مــع األبنــاء، وتبــادل الحــوار واألحاديــث معهــم، 

ن إعطــاء الوقــت الــكا�ن ي األرسة والمربــ�ي
مــن األبويــن �ن

األخــاق  وتعليمهــم  عاليــة،  بمهــارات  االجتماعيــة  األدوار  أخــذ  عــى كيفيــة  وتدريبهــم  وإرشــادهم  وتوجيههــم 
ي أن تركــز عــى غــرس القيــم الحســنة، 

بيــة الصالحــة ينبــىعن الفاضلــة والســلوك الرشــيد. وفضــًا عــن ذلــك، فــإن الرت
وتنميــة المهــارات عنــد األبنــاء، وتعويدهــم عــى العــادات الحســنة، وتحمــل المســؤولية مــع تطــور عمليــة النضــج. 
وهــذه المهــام تتطلــب مــن اآلبــاء واألمهــات تحمــل مســؤوليات جســام وواجبــات إنســانية وأخاقيــة ووطنيــة، 
ام  ي الممارسات السلوكية، واالحرت

تفرض عليهم المقدرة عى التحمل وتقديم المثل األعى والقدوة الحسنة �ن
المتبــادل داخــل األرسة الواحــدة.

ن األبنــاء، مثــل اختيــار  ن منــح األبنــاء عنــر الثقــة بالنفــس، وقبــول االختافــات بــ�ي كمــا يتطلــب مــن اآلبــاء والمربــ�ي
ع والقيــم واألعــراف  ي ال تتعــارض مــع الــرش ي الهوايــات المفضلــة، وغــري ذلــك مــن األمــور الــ�ت

المابــس، والتنــوع �ن
وي  بيــة الثنــاء عــى األبنــاء ومدحهــم بشــكل مســتمر، والــرت ي المجتمــع. ومــن متطلبــات الرت

والتقاليــد األصيلــة �ن
والصــرب عليهــم، واالبتعــاد عــن اســتخدام العقــاب القــاسي بحقهــم، لــ�ي ينمــوا ببنيــة نفســية ســليمة، خاليــة مــن 

ي والقلــق والتوتــر)13).
عقــد الخــوف والخجــل المــرصن

ي تتعامــل  ي مجتمعاتنــا الخليجيــة العربيــة المســلمة، الــ�ت
إن قضيــة تربيــة األبنــاء تحتــل أهميــة خاصــة لــدى األرس �ن

بيــة،   ي التعــاطي مــع الرت
ي األرسة بأســاليب مختلفــة، كلٍّ حســب ثقافتــه الشــخصية وأســلوبه �ن

مــع تربيــة األبنــاء �ن
هيــب، ولغــة الحــال  غيــب والرت عــى الرغــم مــن أن األســلوب الشــائع لــدى األغلبيــة مــن األرس، يقــوم عــى لغــة الرت

ي محاولــة لوضــع روادع قيميــة تقــّوم الســلوك وتهذبــه.
والحــرام وعــى لغــة المســموح والممنــوع، �ن

ن يصقلونهــم عــى  ك أبنــاءه لمربــ�ي بيــة؛ لــذا يــرت ي الرت
بيــة ويتخــى عــن مســؤوليته �ن وهنــاك مــن يجهــل أصــول الرت

 ،
ً
ي نشــأ عليهــا عــى أبنائــه حرفيــا المنهــج الــذي تــر�ب عليــه هــؤالء،  فيمــا البعــض اآلخــر يحــب أن يعكــس تربيتــه الــ�ت

ي التخبــط والنفــور والتشــدد 
. ولهــذا نجــد بعــض األبنــاء يقعــون �ن ي ورة البــ�ن مــع أن الــذي يصلــح ىلي ال يصلــح بالــرن

واالنطــواء عــى الــذات.

ام األبنــاء  وهنــاك فريــق ثالــث مــن اآلبــاء يتعاطــون مــع األبنــاء مــن جانــب الحــرص عــى وحــدة كيــان األرسة واحــرت
ي أبنــاءه عــى التجــرد مــن التأثــري  �ب اليــة وعلمانيــة فــريُ للعــادات والتقاليــد. وهنالــك كذلــك مــن كانــت نشــأته ليرب
ي يعيــش فيهــا األبنــاء، فيتعرضــون إىل  ي قيمهــا وســلوكياتها مــع البيئــة الــ�ت

، وتقليــد مجتمعــات تختلــف �ن ي الديــ�ن
ي يعيشــون فيهــا،  النقــد والســخرية وربمــا الرفــض، مــا يــؤدي إىل إصابتهــم باالنطــواء، والعزلــة، وكــره البيئــة الــ�ت
البيئــات  ي 

ن األرس �ن بــ�ي بيــة  ي أســاليب الرت
 �ن

ً
 واضحــا

ً
اليــوم تباينــا والتمــرد عــى المجتمــع. لهــذه األســباب نجــد 

ز ظواهــر اجتماعيــة تــدل عــى عــدم وجــود رؤى واضحــة وموحــدة  ي البيئــة الواحــدة. فقــد تــرب
المتباينــة، وربمــا �ن

ي اآلليــات المســاعدة عــى حســب توجهــات األرسة، 
 �ن

ً
بيــة، كمــا أن هنــاك اختافــا ي أســاليب الرت

ن �ن لكافــة المربــ�ي
مــة أو منفتحــة.  ن دينيــة كانــت أو علمانيــة ملرت

نت، اّطلع عليه بتاريخ 30-5-2018،  ي رعاية األوالد«، اإلنرت
، »دور األرسة �ن ن )))) د. عبد اللطيف بن إبراهيم الحسـ�ي

بتّرف.
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ي تربية أبنائها:ج. 
أسباب فشل بعض األرس �ن

ي تربية أبنائها، نذكر أهمها بالنقاط اآلتية)14):
هناك أسباب مختلفة لفشل بعض األرس �ن

بوية: 	  ي األرسة )األم واألب( بقواعد العملية ال�ت
جهل رك�ن

ي هــذه 
ي الطفــل وتوجهــه منــذ والدتــه، إال أن تعــرث األبويــن �ن

بويــة عمليــة مســتمرة تؤثــر �ن العمليــة الرت
اك اإلهمال وعدم العناية بأطفالهم، يعرض األبناء إىل احتماالت االنحراف،  ي رسش

العملية، ووقوعهما �ن
ســيما وأن بعــض اآلبــاء يعتــرب الجلــوس مــع األبنــاء وبــذل المزيــد مــن الجهــود للتعــرف عــى أحوالهــم، 
وتوفــري احتياجاتهــم، ومســاعدتهم عــى اســتثمار أوقــات فراغهــم، هــدرًا لطاقاتــه مــن دون عائــد يمكــن أن 

يفقــده فرصــة للكســب والتمتــع بمباهــج الحيــاة.
ي األرسة: 	 

غياب النموذج القدوة �ن

ي تواجــه األرسة، ذلــك ألن عــدم وجــود  إن افتقــار األرسة المســلمة إىل النمــوذج القــدوة ُيَعــّد مــن التحديــات الــ�ت
القــدوة يفقــد األرسة القــدرة عــى توجيــه ســلوك أفرادهــا بشــكل صحيــح، فنجــد بعــض األرس تحمــل آراء ومفاهيــم 
ي الطفــل 

نهــا مــن التأثــري �ن
ّ
جمهــا إىل ممارســات تمك بيــة والتوجيــه، ولكنهــا ال تســتطيع أن ترت ي مياديــن الرت

صالحــة �ن
ن القــول  وتجعلــه يتطلــع إىل مــا يوصيــه بــه األب واألم، ويكــون األمــر أكــرث ســوءًا حينمــا نجــد بعــض التناقضــات بــ�ي
ن مــا ينصحــه بــه والــداه ومــا يــراه عــى   مــن المقارنــة بــ�ي

ً
ي ســلوك رب األرسة، مــا يخلــق عنــد الطفــل نوعــا

والفعــل �ن
أرض الواقــع)15).

ي األرسة: 	 
تأث�ي البيئة عى قيم وسلوك األبناء �ن

ي ســلوك البنــاء، ســيما عندمــا يكــون هنــاك تبايــن 
بيــة فــ�ي تؤثــر �ن ي الرت

 �ن
ً
يــكا تعــد البيئــة المحيطــة باألبنــاء رسش

ي البيئــة المحيطــة مــن ممارســات ســلوكية، مــا 
ي األرسة، ومــا ياحظونــه �ن

ن مــا يتلقونــه مــن تربيــة �ن واختــاف بــ�ي
ي تمثــل هويتهــم.  يــؤدي إىل العنــاد أو التمــرد عــى قيمهــم اإلســامية وخصائصهــم الوطنيــة الــ�ت

ي األرسة:	 
ضعف الممارسات السلوكية األخالقية �ن

ن الحــال والحــرام، والصــدق والكــذب، واألمانــة والخيانــة، واالنتقــام  ن بــ�ي ال ســيما الممارســات المتعلقــة بالتميــري
ام الوالديــن ومحبتهــم  ، والكــرب والغــرور والتواضــع، واحــرت والتســامح، والمحبــة والحقــد والكــره، والخــري والــرش
كــم ألهلــه وأنــا  كــم خري ي قــول الرســول الكريــم محمــد صــى هللا عليــه وســلم: )خري

والتقــرب إليهــم بالفضائــل كمــا �ن
.(16() كــم ألهــىي خري

والمؤســف أن اآلبــاء عــادة مــا يطالبــون أوالدهــم بالصفــات الفاضلــة، ويحثونهــم عــى التمســك بمــكارم األخــاق، 
ي مصداقيتهــا بــل 

ي البيــت، مــن طــرف اآلبــاء عــى األخــص، تجعــل األبنــاء يّشــكون �ن
لكــن غيــاب هــذه الفضائــل �ن

ي الحيــاة ال معــ�ن لهــا. 
يعّدونهــا قيــودًا �ن

 قسوة بعض األرس عى أطفالها، والتضييق عليهم: 	 

.2013 ، ، مركز دراسات العالم اإلسامي ي المهجر، رسالة ماجستري
)))) . نضال شاكر محمود، فقه األرسة المسلمة �ن

وت، دار الكتاب العر�بي 1953، ص432. )))) ابن عبد ربه أبو عمر أحمد بن محمد، العقد الفريد، ج2، بري

ة الزوجة، ج1، رقم الحديث 1977، ص636. )))) س�نن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حسن معارسش
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إن الجفــاف والقســوة عــى األبنــاء، وحرمانهــم ممــا يحبونــه ويميلــون إليــه مــن هوايــات ونشــاطات، والحــرص عــى 
 عــى الدراســة إىل درجــة ال يبــ�ت للطفــل وقــت ُيمكــن أن يلهــو فيــه أو 

ً
أخذهــم بالجــد والمثابــرة، وإرغامهــم أحيانــا

ي هــذا اإلطــار قــال 
. و�ن  وحديثــاً

ً
ي جميــع الثقافــات والحضــارات، قديمــا

 �ن
ً
 تربويــا

ً
يرتــاح مــن عنائهــا، يعــًد أمــرًا مرفوضــا

ي أصاغــر الولــد؛ ومــن كان مربــاه بالعســف 
ي التعليــم مــرن بالمتعلــم، ســيما �ن

ابــن خلــدون: »إن إرهــاق الجســد �ن
ن أو المماليــك أو الخــدم، ســطا بــه القهــر، وضيــق عــى النفــس انبســاطها وذهــب بنشــاطها،  والقهــر مــن المتعلمــ�ي
 مــن انبســاط األيــدي بالقهــر 

ً
ه خوفــا ي ضمــري

ودعــاه إىل الكســل وحملــه عــى الكــذب والخبــث والتظاهــر بغــري مــا �ن
عليــه، وعلمــه المكــر والخديعــة«)17).

بية بكسب المزيد من المال:	  االنشغال عن ال�ت

 للــذات 
ً
ي النفــوس، وتحقيقــا

 للنهــم المــادي المتمكــن �ن
ً
ي العمــل المتواصــل ليــل نهــار، إشــباعا

إن إنهمــاك الوالديــن �ن
ي البنــوك، 

اء والغــ�ن وامتــاك الــدور والعقــارات واألرصــدة �ن ي نظرهمــا إال بالــرث
ي ال ســبيل إلثباتهــا وتحقيقهــا �ن الــ�ت

ي لهمــا وقــٌت لاهتمــام بأنفســهما وبأبنائهمــا. وينتــج عــن هــذا التوجــه آثــاٌر عكســية حيــث يضيــع المــال 
فــا يبــ�ت

ي أيــٍد غــري أمينــة، فتتعــرض العديــد مــن تلــك األرس إىل 
ن يلــ�ت بهــم �ن ي غــري وجهــه، ويضيــع األبنــاء حــ�ي

بإنفاقــه �ن
التفــكك واالنحــال، وال يتمكنــون مــن تربيــة أبنائهمــا تربيــة صالحــة وال تحصينهــم مــن أمــراض الحضــارة التقنيــة 

الغربيــة)18).

الخالفات الزوجية: د. 

 لكافــة المشــكات 
ً
ي تواجــه األرسة، وقــد تكــون ســببا تعــد الخافــات الزوجيــة مــن أهــم وأكــرث المشــكات الــ�ت

ي منهــا العديــد مــن المجتمعــات األخــرى، وتظهــر هــذه الخافــات بشــكل 
األخــرى، وهي ظاهــرة عامــة، إذ يعــا�ن

ي العديــد مــن األرس بعــد 
 مــا تحــل �ن

ً
خــاص خــال الســنوات األوىل مــن الــزواج ألســباب وعوامــل عديــدة، وغالبــا

ن حيــال  ن الزوجــ�ي ي وجهــات النظــر بــ�ي
ة. تعــرف الخافــات الزوجيــة بأنهــا: تضــارب �ن اإلنجــاب واســتمرار المعــارسش

 ،  منهما، أو تخصهما كليهما، بحيث تستثري االنفعال والغضب، أو السلوك االنتقامي
ً
ي تخص أيا بعض األمور ال�ت

 مــا تنتــ�ي بالطــاق وتفــكك األرسة إىل:
ً
ي غالبــا والتفكــري فيــه. وتعــود أســباب الخافــات الزوجيــة الــ�ت

، وتعارض االهتمامات، والخافات  ن ن الزوج�ي ة والتوافق ب�ي ي الخرب
إخفاء الغضب وعدم اإلفصاح عنه، والفرق �ن

العــادات  ة، واختــاف  ات الخاطئــة لحــدود الحريــات، والشــك والغــري المتعلقــة باإلنجــاب والعمــل، والتفســري
ي مســتويات المعيشــة، واالختافــات العقائديــة، والمشــكات النفســية)19).

والتقاليــد واألذواق، والفقــر وتــد�ن

بية: ه.  ي ال�ت
ضعف دور المدرسة �ن

بية األرسية من اعتبار دور المدرسة مكمًا لدور األرسة ومتكامًا معه.  ي الرت
تظهر أهمية دور المدرسة �ن

بية البد  بية. ألن الرت ي الرت
ي �ن

وأنا ممن يرجحون دور المدرسة عى األرسة، إن أخذت المدرسة دورها الحقي�ت
ن دون الشدة بسبب شدة  ن والشدة. وإن العديد من األرس تستخدم أسلوب الل�ي ْ الل�ي ي

َ
أن تعتمد عى أسلو�ب

العاطفة والتعاطف، وألن باستطاعة المدرسة استكمال هذا الدور بأسلوب تربوي ناضج، وهو ما يعزز 

)))) مقدمة ابن خلدون، مصدر سبق ذكره، ص597.

، 2013، مصدر سابق، ص62. ي المهجر، رسالة ماجستري
)))) نضال شاكر، فقه األرسة المسلمة �ن

)))) د. مصط�ن وآخرون، الدليل االرشادي، مصدر سبق ذكره.
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)20). وهو 
ي إدارة مدرسة وأنا كفيل بتغيري النظام العال�ي

ة إضافية، ح�ت قال أحدهم: أعطو�ن ن دورها ويعطيه مري
بية الذين يرون أن للتعليم قوة عظيمة وبالغة الخطورة، ألنه كما يقال: »التعليم  أمر مسلم به عند علماء الرت

ي الصغر كالنقش عى الحجر«. 
�ن

نحــو  األبنــاء  تحــرك  اتجاهــات  تحــدد  ألنهــا  ســواء،  حــد  عــى  والجماعــات  األفــراد  حيــاة  ي 
�ن مهمــة  فالمدرســة 

المســتقبل، كمــا تعمــل عــى تحريــر طاقاتهــم وتنميــة مهاراتهــم ليكونــوا قادريــن عــى االبتــكار واإلبــداع. ونظــرًا 
بــوي أهميــة اســتثنائية،  ي الجيــل الصاعــد، أولــت العديــد مــن الــدول التعليــم الرت

هــا �ن لمكانــة المدرســة وتأثري
بــوي  ووضعــت العديــد مــن الــدول برامــج تعليميــة تنمويــة لمجتمعاتهــا. فالمجتمعــات الغربيــة أولــت التعليــم الرت
ن مختلــف الطبقــات، ألن  ي تذيــب الفــوارق بــ�ي ي االهتمــام واإلنفــاق، ووضعــت لــه المناهــج الــ�ت

المكانــة األوىل �ن
ن جميــع مــن يلتحقــون بهــا، مــن أجــل خلــق مجتمــع متآلــف  بــوي يحتــم عليهــا التوحيــد بــ�ي دور المدرســة الرت
بويــة. كمــا يقــع عــى  عــات، وهــذا مــا تدعــو لــه قيمنــا اإلســامية ومناهجنــا الرت ن متجانــس، خــال مــن األحقــاد والرن
ات العمليــة والمهــارات  عاتــق المدرســة مســؤولية تزويــد الطــاب خــال المراحــل التعليميــة المختلفــة بالخــرب

التطبيقيــة الازمــة، الــ�تي تمكنهــم مــن بنــاء مســتقبلهم الــذي هــو مســتقبل أرسهــم ومجتمعاتهــم)21).

ي تواجه األرسة والمجتمع: 
2. التحديات الخارجية ال�ت

تعــّد التحديــات بمختلــف أنواعهــا، وبمــا تعكســه مــن مشــكات، مــن المعوقــات األساســية لتقــدم المجتمعــات، 
يــد مــن درجــة تعقيدهــا. وحــ�ت المشــكات  ن  مــا تنعكــس التحديــات الخارجيــة عــى التحديــات الداخليــة، فرت

ً
وغالبــا

نفســها قــد تتفــرع عنهــا مشــكات فرعيــة إن أهملــت ولــم تعالــج. لكــن ال شــك أن التحديــات الخارجيــة أكــرث 
خطورة وصعوبة من التحديات الداخلية، ألن معالجتها قد تخرج من إطار المؤسسات إىل إطار الدولة، وقد 
ي بعض الحاالت. لذلك ســنوصف التحديات 

تحتاج إىل تعاون دوىلي أو معالجة أممية من المنظمات الدولية �ن
 للنقــاط اآلتيــة: 

ً
الخارجيــة وفقــا

عولمة وسائل االتصال وتحدياتها لألرسة والمجتمع:أ. 

ي فجــر 
ي القــدم، تمتــد إىل الحيــاة المشــاعية البدائيــة �ن

العولمــة فكــرة وممارســات لهــا جــذور تاريخيــة موغلــة �ن
ي العالــم، ويربطهــا فريــق ثالــث بالشــيوعية العالميــة 

ى �ن اطوريــات الكــرب التاريــخ، ويرجعهــا البعــض إىل عــر اإلمرب
ي تــم فيهــا  ي الــ�ت

ة مــن القــرن المــاصن زمــن الماركســية، إال أن التطبيقــات الحديثــة للعولمــة تعــود إىل الســنوات األخــري
ي بســط نفوذهــا عــى العالــم الحديــث. 

تفــكك الشــيوعية وحلــف وارســو وتفــرد الواليــات المتحــدة األمريكيــة �ن

الثقافيــة  بالخصوصيــة  اف  الشــديدة، وعــدم االعــرت المركزيــة  العولمــة هــو  ي 
مــا �ن تجــدر اإلشــارة إىل أن أخطــر 

ي الحيــاة. 
والحضاريــة للمجتمعــات األخــرى، ومحاولــة طبــع العالــم بنمــط واحــد، يجســد النمــوذج األمريــ�ي �ن

ي مختلــف أنحــاء 
هــا �ن ي تعميــم أفــكار العولمــة ونرش

ي ودقتــه ورسعتــه دوٌر كبــري �ن
وكان لشــمولية البــث الفضــا�ئ

نهــا مــن اجتيــاح الفضــاء 
ّ
ي العالــم مك

ى �ن العالــم الحديــث. إن امتــاك إدارة العولمــة للمؤسســات اإلعاميــة الكــرب
امج األجنبية  العال�ي وجرف منظومات القيم للعديد من المجتمعات، وذلك بســبب زيادة نســب المتابعة للرب
نهــا مــن قــدرة عــى 

ّ
الوافــدة، لمــا تتصــف بــه برامــج إعــام العولمــة مــن حرفيــة ومهنيــة وجاذبيــة وتشــويق. مــا مك

ي لوســائل اإلعــام  ي تعــرض الشــباب العــر�ب
ي معظــم المجتمعــات، حيــث أثبتــت دراســة علميــة، بحثــت �ن

التأثــري �ن
، 1982م، ص150.  وت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنرش بية اإلسامية: بري ي الرت

)1)) د. تركي رابح: دراسات �ن

.http://allabout-school.com ((((
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امــج الدراميــة األجنبيــة بمــا تحملــه مــن قيــم تتعــارض مــع القيــم  ، أن %79 مــن المشــاهدين يتابعــون الرب الــدوىلي
ي أضحــت هنــاك مظاهــر تأثــر  األخاقيــة العربيــة، وتهــدد البنيــان األرسي للعديــد مــن المجتمعــات، إىل الدرجــة الــ�ت

ي العديــد مــن الممارســات الحياتيــة لشــبابنا.
واضحــة بالثقافــات األجنبيــة تمثلــت �ن

ي عــر الفضــاء المفتــوح بظــال كثيفــة عــى واقــع األرسة، كمــا أن ضعــف الــوازع 
ي العولمــة �ن

ومــن جهــة أخــرى تلــ�ت
 بنهايــة عــر 

ً
ي بعــض البلــدان العربيــة إىل المطالبــة علنــا

ي والــوعي االجتمــاعي دفــع بجماعــات �ن
ي واألخــا�ت الديــ�ن

ي العديــد مــن المجتمعــات الغربيــة، وتســليط األضــواء عــى هــذا الموضــوع 
األرسة، بعــد شــيوع المثليــة الجنســية �ن

مــن قبــل قنــوات إعــام العولمــة! فضــًا عــن ظهــور أشــكال جديــدة لــأرسة، تعكــس التخــىي والتفــكك واالنحــال، 
بحيــث أصبحــت مثــل هــذه الدعــوات ســمة مــن ســمات عــر العولمــة، وأضحينــا نخــ�ش مــن انتقــال عــدوى 
ن مجتمعنــا مــن  التأثــر إىل مجتمعاتنــا الخليجيــة، وإن هــذا األمــر يحتــم علينــا مزيــدًا مــن البحــث والتقــصي لتحصــ�ي
ظواهــر التدمــري األرسي وبنــاء أرسة قويــة مــن أجــل مجتمــع متاحــم)22)، مجتمــع يمتلــك الحصانــة الــ�تي تمكنــه 
ي تســتهدف تعطيــل الهيــكل التنظيــ�ي لمجتمعاتنــا، وإضعــاف  مــن عــدم التأثــر بالحمــات التســويقية المعاديــة الــ�ت
ي إحــداث تشــتت 

نــت �ن عاقاتنــا االجتماعيــة، حيــث أســهمت بعــض المواقــع مجهولــة الهويــة عــى شــبكة اإلنرت
ي مقومــات الــوعي عنــد الشــباب بأهميــة الهويــة الوطنيــة للمجتمــع)23).

ي وتشــكيك �ن ذهــ�ن

ي الب�ن االجتماعية واألطر القانونية، 
ات ظواهر تكنواجتماعية وتكنو ثقافية، أثرت �ن وقد صاحبت هذه التغري

ي  الــ�ت الثالثــة،  األلفيــة  لمتطلبــات  التمهيديــة  المنطلقــات  ضــوء  ي 
�ن لإلعــام،  الحديثــة  يعــات  والترش واألحــكام 

كت( العالــم،  ي )شــبَّ اليــة، وتحــت التأثــري البالــغ لتكنولوجيــا االتصــال الرقــ�ي الــ�ت تجســدها »مظلــة« الثقافــة الليرب
ي الصغــر، مــن حيــث رسعــة تدفــق المعلومــات وتداولهــا عــى نطــاق واســع، 

وحولتــه بحــق إىل أرسة متناهيــة �ن
ي الثقافــات 

ي النظــم القيميــة المتعلقــة بالهويــة وأهميتهــا، والخشــية مــن ذوبانهــا �ن
هــا �ن مــا ضاعــف مــن قــوة تأثري

ي تتبناهــا مؤسســات إعــام العولمــة، بمــا تمتلكــه مــن تقنيــات عاليــة الدقــة وأســاليب مبتكــرة، قــد  المعولمــة الــ�ت
نهــا مــن التغلــب عــى الثقافــات المتعارضــة مــع أهدافهــا واتجاهاتهــا العالميــة)24).

ّ
تمك

 تحديات االتصال الرقمي لألرسة والمجتمع:ب. 

ي المجتمعــات الحديثــة. فالعالــم 
يــة �ن ي دور وســائل االتصــال الرقــ�ي وقدراتهــا التأثري

ال يمكــن ألحــد أن يشــكك �ن
ن مغــري  ي كل مــكان مــن العالــم، والعالــم اليــوم بــ�ي

ات غــري مســبوقة تشــكل تحديــات جديــة �ن اليــوم يشــهد متغــري
اتيجيات اآلخريــن  ي اســرت

اتيجية، ســتَوظف �ن  ألهدافــك االســرت
ً
. فــإن لــم تمتلــك القــدرة عــى التغيــري وفقــا ومتغــري

ي مصالحــك وال تخــدم مجتمعــك. ســيما وأن وســائل االتصــال أضحــت 
وتتعــرض إىل عمليــات تغيــري ال تصــب �ن

؛ ويذهــب العالــم  ي
ام أن االتصــال يمثــل نســيج المجتمــع اإلنســا�ن . إذ يــرى ولبــور رسش ة عــى التغيــري لهــا قــدرات كبــري

ي 
ء العاقــات اإلنســانية وتســهم �ن ي تنــ�ش ن اعتــرب االتصــال يمثــل اآلليــة الــ�ت ام، حــ�ي كــوىلي إىل مــا ذهــب إليــه رسش

ي للمجتمعــات«. وفضــًا عــن ذلــك تســهم وســائل االتصــال  نموهــا وتطورهــا. ويصفــه البعــض »بالجهــاز العصــ�ب
ي تحديــد اتجاهــات الجمهــور وتطويــر العاقــات االجتماعيــة، لــذا أصبــح بإمــكان وســائل 

التقليديــة والجديــدة �ن
نهــا مــن تقويــة بــ�ن المجتمعــات وتماســكها أو 

ّ
ي المجتمعــات الحديثــة، تمك

االتصــال القيــام بــأدوار مزدوجــة �ن
ي إضعافهــا وتفككهــا.

تســهم �ن

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2016-05-11-1.2636837 ((((
)))) إقبال محمد بشري وآخرون: ديناميكية العاقات األرسية، اإلسكندرية، المكتبة الجامعية الحديثة، ص09.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1146406275375015&id ((((
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المبحث الرابع- آثار مواقع التواصل عى األرسة والمجتمع: 

ي هــذا الموضــوع أن مواقــع التواصــل االجتمــاعي ال توصــف بالســلبية المطلقــة وال 
أهــم مــا يمكــن اإلشــارة اليــه �ن

ي ال يمكــن االســتغناء عنهــا عــى مســتوى األفــراد  ورتهــا الحتميــة الــ�ت باإليجابيــة المطلقــة، فعــى الرغــم مــن رصن
ي المجتمــع. 

ي أضحــت تخلفهــا عــى الفــرد واألرسة �ن والمجتمعــات، إال أننــا ال يمكــن أن نتجاهــل التحديــات الــ�ت
ورة تشــخيص التحديــات الناتجــة عــن مواقــع التواصــل،  ي لنــا التشــديد عــى رصن

 عــى مــا تقــدم، ينبــىعن
ً
وتأسيســا

ســواء كانــت أمنيــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو اقتصاديــة أو سياســية أو تقنيــة، ودراســتها ووضــع الحلــول المناســبة 
ي أصبحــت معهــا تمثــل معوقــات  لهــا. ســيما وأن هــذه التحديــات تتجــه نحــو التضخــم والتعقيــد إىل الدرجــة الــ�ت
ة تقــف عقبــة  ي أضحــت تواجــه صعوبــات كبــري ة العديــد مــن المجتمعــات، وخاصــة الناميــة منهــا، الــ�ت جديــة لمســري

ي المجتمعــات التقنيــة الحديثــة)25).
أمــام تطويــر بنيتهــا التقنيــة واالجتماعيــة وقدرتهــا عــى االندمــاج �ن

تفقدنــا خصائصنــا  ال  أن  ي 
ينبــىعن العولمــة،  التقنيــة ومجتمــع  البنيــة  ي 

�ن االندمــاج  عمليــة  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
يــة وحملــت لهــا الرســاالت الســماوية عــرب مختلــف  نــا كأمــة علمــت البرش ن ي تمري القيميــة األخاقيــة والحضاريــة الــ�ت
المراحــل التاريخيــة. كمــا أن دورنــا الحضــاري يفــرض علينــا إعــداد شــبابنا وتمكينهــم مــن توظيــف مواقــع التواصــل 
ي نهضتنــا الحديثــة، عــن طريــق االرتقــاء بمســتويات الخطــاب وتحمــل المســؤولية االجتماعيــة للحفــاظ عــى 

�ن
األخــرى،  األمــم  أمــام  ي شــوهت صورتنــا  الــ�ت والتخــىي  االنكفــاء  هويتنــا ومنظومتنــا األخاقيــة، وتجــاوز مرحلــة 
ام  ن نهــم مــن االلــرت

َ
ي تمك ة الــ�ت ن عــى هــذه المواقــع إىل المؤهــات والخــرب وذلــك بســبب افتقــار العديــد مــن المدونــ�ي

ي اإلعــام 
ن تفتقــر الممارســات اإلعاميــة �ن ي تحــ�ي الفــرد والمجتمــع، ويــزداد األمــر تعقيــدًا حــ�ي بالضوابــط الــ�ت

ي تضمــن حقــوق األفــراد والمجتمعــات وتحافــظ عليهــا)26). يعــات والمؤسســات الضبطيــة الــ�ت الجديــد إىل الترش

ن  ي ســن العديــد مــن القوانــ�ي
لهــذه األســباب، كانــت القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســباقة �ن

ي تنظــم اســتخدام هــذه المواقــع وتوجههــا بمــا يخــدم المجتمــع ويحميــه مــن اآلثــار  والتعليمــات واإلرشــادات الــ�ت
ي الدولة إجراءات لمواجهة المشــكات والعقبات 

ة لهذه المواقع. حيث وضعت المؤسســات المعنية �ن ّ المرن
نــت، كمــا تمــس  ي يواجههــا المجتمــع وخاصــة المتعلقــة بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة عــى شــبكة اإلنرت الــ�ت
الحاجــة إىل إيجــاد حلــول للمشــكات المتعلقــة بالمدونــات وتطويــر أســاليبها واتجاهاتهــا مــن خــال التأهيــل 

ف لهــم)27). ن وإقــرار ميثــاق رسش ي للمدونــ�ي المهــ�ن

ي 
ي تواجــه المجتمعــات الحديثــة �ن  عــى مــا ســبق ذكــره، يمكــن اإلقــرار بصعوبــة حــر التحديــات الــ�ت

ً
وتأسيســا

ات ســلبية.  كــه مــن تأثــري امــات ومتطلبــات، ومــا ترت ن ظــل اإلعــام الجديــد، ومــا تفرضــه عــى المجتمعــات مــن الرت
ن متشــائم ومتفائــل. يأمــل المتفائلــون بـ«اإلعــام الجديــد«  ن بــ�ي ن والمتابعــ�ي وقــد ترتــب عــى ذلــك انقســام الباحثــ�ي
نــت، وتســّخرها  ات إيجابيــة، والتبشــري بعــر جديــد تهيمــن فيــه المجتمعــات عــى شــبكة اإلنرت ًا بحصــول تغــري خــري
ي  ن مــن أن »اإلعــام الجديــد« يعــد وســيلة خاليــة مــن الضوابــط والقيــود الــ�ت لعمليــات التقــدم فيهــا، منطلقــ�ي

)))) األمم المتحدة، مجلس حقوق اإلنسان، تقرير مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 2013، ص19.
http:// :يف درويش، الضوابط المهنية واألخاقية والقانونية لإلعام الجديد، ص 104 متاح عى الرابط )))) د.رسش

strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/Rua_Strate-
gia/Rua-Issue-07/rua07_096.pdf

ي مواجهة التدوين، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر 
يف درويش اللبان، أزمة حرية التعبري واإلعام التقليدي �ن )))) - رسش

ي إطار التكامل والمنافسة 23-24 
العل�ي الخامس ألكاديمية أخبار اليوم: الصحافة والمستحدثات التكنولوجية �ن

.)2007( ديسمرب
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تضعهــا السياســة أو أجنــدة وســائل اإلعــام التقليديــة، بــل يرونهــا ســلطة جديــدة تهــدد ســلطة وســائل اإلعــام 
ي النــرش والتحريــر بحريــة تامــة بــوعي ومســؤولية مــن دون ضغــوط. فيمــا 

التقليديــة، وبهــذا سيســاهم الجمهــور �ن
يــرى الفريــق المتشــائم أن لقنــوات اإلعــام الجديــد آثــارًا ســلبية وتحديــات متعــددة األبعــاد واالتجاهــات تشــمل 

األفــراد والمجتمعــات. 

ي النقاط اآلتية)28):
ن �ن ي يسوقها كل من الفريق�ي رات ال�ت وسنعرض أهم المرب

األفــراد واألرس 	  ن  بــ�ي والتفاعــل  التقــارب  التواصــل ســّهلت عمليــات  أن مواقــع  المتفائــل  الفريــق  يــرى 
والمؤسســات والمجتمعــات، وهي بذلــك وّســعت دائــرة البيئــة االجتماعيــة، وأن هــذه البيئــة الجديــدة 

نــت األفــراد مــن تلبيــة احتياجاتهــم وتحقيــق تطلعاتهــم وإشــباع حاجاتهــم.
ّ
مك

 	 ، ن فــ�ي  اختلطــت فيــه كتابــات الهــواة والمحرت
ً
بينمــا يــرى المتشــائمون أن اإلعــام الجديــد أوجــد وضعــا

ن المنشــورة عــى الشــبكة، األمــر الــذي فســح المجــال أمــام  وأن ذلــك ألــ�ت بظالــه عــى طبيعــة المضامــ�ي
ي تشــجع الحساســيات الدينيــة واألخاقيــة والسياســية والثقافيــة.  ن غــري المنضبطــة الــ�ت شــيوع المضامــ�ي
ي تعــرض  وفضــًا عــن ذلــك أصبحــت مواقــع التواصــل منابــر لنــرش الشــائعات والخرافــات واإلســاءات الــ�ت
خاء والكســل،  ــود األفــراد عــى االســرت المجتمعــات إىل مخاطــر جديــة. كمــا أن هــذه الوســائل أضحــت تعَّ
ة، مــا يــؤدي إىل فقــدان  ة المبــارسش وفقــدان الدافــع للعمــل الجــاد، واكتســاب المهــارات عــن طريــق الخــرب
ي تشــتيت أذهــان أفــراد 

الشــباب دورهــم ككائنــات اجتماعيــة. وأن هــذه القنــوات الجديــدة تســببت �ن
هــا. وأن هــذه  ي تنرش األمــة بــداًل مــن توحيدهــا، وذلــك بســبب تعــدد وتعــارض األفــكار واالتجاهــات الــ�ت
ة ومســيئة بذريعـــة حريـــة التعبيـــر؛ وذلــك  الوســـائل أضحــت ترتكــب فيهــا أعمـــال دنيئـــة وممارســات مثــري
ــانوا  وع لهــذه الوســائل، بهــدف المســـاس بحقـــوق اآلخـــرين ســـواء كـ مــن خــال االســتخدام غــري المــرش
أفـرادًا أم جماعــات أو أرسًا، والتشــهري بهــم والطعــن فــي أعراضــهم وشــرفهم والتــدخل فــي خصوصــياتهم 
از إللحــاق األذى باآلخريــن، ولــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا  ن ٕ واســتخدم البعــض هــذه الوســائل بقصــد االبــرت
الحــد، وإنمــا وصــل إىل حــد التشــكيك بالمواطنــة الصالحــة وإثــارة الحساســيات العرقيــة والطائفيــة)29).

 لهــذه الرؤيــة أضــ� لمواقــع التواصــل مخالــب مخيفــة يمكــن أن تهــدد البــ�ن االجتماعيــة العريقــة، ســيما 
ً
ووفقــا

الــدوىلي  المجتمــع  ي 
المســتحدثة، إذ ال يمكــن ألحــد �ن الوســائل  لهــذه  يــة  التأثري بعــد أن تعاظمــت اإلمكانيــات 

ي األرسة والمجتمــع.
ي مقــدرة هــذه القــوى عــى التأثــري �ن

الحديــث أن يشــكك �ن

وقد أثبتت بعض الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع أن التفكك األرسي وارتفاع نسبة الخافات والتصدعات 
ي المجتمعــات بزيــادة عــدد ســاعات المتابعــة لمواقــع التواصــل واالســتماع والمشــاهدة لوســائل اإلعــام 

تــزداد �ن
ي  الــ�ت القضايــا والمشــكات االجتماعيــة  أعــداد  ازديــاد  اء والمتخصصــون  الخــرب يتوقــع  لذلــك  الجديــد. ونتيجــة 

ي يصعــب ضبطهــا وتوجيههــا)30). ســوف تنتــج عــن هــذه الشــبكة مــن القنــوات الــ�ت

)))) محمد عبد الحميد، المدونات: اإلعام البديل، القاهرة: عالم الكتب، ط1، 2009، ص10-12.

ات العالمية، الدار البيضاء، 2012. ي ظل المتغري
، قانون اإلعام �ن )))) كري�ي عىي

، مؤسسة التنمية  ي األرسة، أبو ظ�بي
)1)) أحمد اإلمام، واقع اإلعام الموجه لأرسة، مجموعة أبحاث مؤتمر عالم �ن

األرسية، 2009، ص293-298.
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ي أجريــت حــول تأثــري وســائل اإلعــام عــى األرسة والمجتمــع مؤكــدًة أن هنــاك  وهنــاك العديــد مــن الدراســات الــ�ت
فــت العديــد مــن المشــكات. وقــد أظهــرت دراســة قــام بهــا 

ّ
ت بالعاقــات االجتماعيــة، وخل ات ســلبية أرصن تأثــري

ي المجتمــع 
كل مــن الباحــث عبــدهللا محمــد المليــح والباحثــة مريــم محمــد حــول التداعيــات األرسيــة الحديثــة �ن

ي الدراســة تركــزت حــول اعتمــاد بعــض األرس عــى الخــدم، مــا 
ن مــن نتائجهــا: أن النســب المرتفعــة �ن ي تبــ�ي

اإلمــارا�ت
أدى إىل مشــكات أخاقيــة بنســبة )%88(، وتأثــر األبنــاء بوســائل اإلعــام بنســبة )%87(، وإغفــال اآلبــاء عــن 
ات األخرى بنسبة )%85.1(، وعزلة األبناء وانشغالهم  ات وسائل اإلعام والتأثري تربية أبنائهم وتركهم إىل تأثري
نت بنسبة )%84.2(، وضعف التوجيه األرسي لأبناء بنسبة )%81.2))31). حيث  ونية واإلنرت باأللعاب اإللكرت
ي أخــذت تطــوي صفحــات  ي التقليديــة، الــ�ت تعــد مواقــع التواصــل امتــداد تطــوري لوســائل االتصــال الجماهــري
ي 

�ن للفــرد  ســمحت  قبــل،  مــن  يــة  البرش تألههــا  لــم  لتفتــح صفحــات جديــدة  ي،  البــرش للكائــن  القديمــة  الصــور 
ي تمكنــه مــن أداء أدوار متعارضــة  المجتمعــات الحديثــة بســعة االطــاع وزيــادة المعرفــة وتطويــر المهــارات الــ�ت

.((2( ي عوامــل الهــدم والتدمــري
ي برامــج التنميــة والتطــور أو �ن

لإلســهام إمــا �ن

تجــدر اإلشــارة إىل أن تحديــد هــذه األدوار فيمــا إذا كانــت إيجابيــة أو ســلبية يعتمــد عــى مقــدرة المجتمعــات 
ي يتــم بموجبهــا توظيــف هــؤالء األفــراد ألداء أدوار إيجابيــة أو  اتيجيات العلميــة الــ�ت الحديثــة عــى وضــع االســرت
، خاصــة 

ً
ورة أن تكــون اســتخدامات هــذه المواقــع إيجابيــة دائمــا  لحاجــات المخطــط. إذ ليــس بالــرن

ً
ســلبية وفقــا

التواصــل متجاهــًا  لمواقــع  الجوانــب اإليجابيــة  ن إىل  الباحثــ�ي بعــض  الخصــوم. كمــا يشــري  عندمــا توجــه ضــد 
التواصــل  مواقــع  ســ�  الــذي  رامونيــه،  إيناســو   ، الفرنــ�ي اإلعــام  خبــري  بــه  بــرش  مــا  وهــو  الســلبية  الجوانــب 

الخامســة«)))).  »بالســلطة 

القــراءة  الــذي تتــم بموجبــه عمليــات  يــة لمواقــع التواصــل ال تخــرج عــن طبيعــة اإلطــار  إن اإلمكانيــات التأثري
إىل  التأثــري  يمتــد  ثــم  ومــن  االجتماعيــة،  الفــرد ضمــن خليتــه  اإلنســان  ي 

�ن تؤثــر  والمشــاهدة، كونهــا  واالســتماع 
المجتمــع برمتــه، وبذلــك ارتبطــت عمليــات التأثــري والتأثــر بتطــور تقنيــات االتصــال وأســاليبها الفنيــة، وســبل 
ثقــة  ومســتويات  وأنواعهــا  المعلومــات  عــى كميــة  تعتمــد  والتأثــر  التأثــري  عمليــات  مســتويات  ألن  توظيفهــا، 

لهــا)3)).  الناقلــة  ي  الجماهــري االتصــال  بوســائل  الجماهــري 

أنواع اآلثار االجتماعية لمواقع التواصل

ة  ّ المــرن ات  التأثــري الســابقة، حــول  ي الصفحــات 
ن �ن الباحثــ�ي مــن  العديــد  إليهــا  ي توصــل  الــ�ت النتائــج  اســتنادًا إىل 

ي تحــ�ي  ي تمثــل تحديــات البــد مــن تشــخيصها بهــدف إيجــاد الحلــول والمعالجــات الــ�ت لمواقــع التواصــل، والــ�ت
اتيجية، نذكــر التحديــات اآلتيــة: لــه بالتقــدم الريــع نحــو أهدافــه االســرت المجتمــع منهــا، وتســمح 

ي عمل المنظومة 
ي وأثرها �ن

ي المجتمع اإلمارا�ت
)))) عبد هللا محمد المليح ومريم محمد، التداعيات األرسية الحديثة �ن

طة الشارقة، 2011، ص143. األمنية، الشارقة، إدارة مركز بحوث رسش
، التقنيات اإلذاعية والتلفازية، اإلسكندرية، دار دنيا الوفاء، 2007، ص15. ي

)))) د. مصط�ن حميد الطا�ئ

)))) كاظم المقدادي، اإلعام الدوىلي والجديد، عمان – األردن، دار أسامة للنرش والتوزيع، ط1، 2013م، ص-223

.224
)))) المصدر السابق نفسه، ص18.
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ي ظاهرة العنوسة والعزوف عن الزواج -1
أثر مواقع التواصل �ن

ي حولت اهتمامات الشباب عن الزواج، مثل غرف الدردشة،  أشاعت مواقع التواصل العديد من الفضاءات ال�ت
، واالنشــغال بالعديــد مــن  عي اضيــة، وإقامــة العاقــات البعيــدة عــن أعــراف الــزواج الــرش ي البيئــة االفرت

واالختــاط �ن
ي تشــغل أوقــات فراغهــم، وتبعدهــم عــن تحمــل أعبــاء الــزواج ومســؤولياته. حصلــت  االهتمامــات واإلغــراءات الــ�ت
ي المجتمعــات الحديثــة مــن وســائل 

ي اهتمامــات الشــباب بعــد أن انتقلــت معظــم اهتماماتهــم �ن
ات �ن تلــك التغــري

ة، مــن أهمهــا شــيوع  ي أصبــح لهــا آثــار اجتماعيــة كبــري اإلعــام التقليديــة إىل مــا ســ�ي بـ«مواقــع التواصــل«، الــ�ت
ي تــؤرسش إىل وجــود مشــكلة اجتماعيــة تســتوجب المعالجــة. وهــو  »ظاهــرة العنوســة« والعــزوف عــن الــزواج، الــ�ت
مــا يتطلــب الوقــوف عــى أســباب هــذه المشــكلة وتقديــم الحلــول الواقعيــة لهــا، لــ�ي ال تتطــور آثارهــا الســلبية 
ي المجتمــع، 

ي ضعــف أوارص األرسة، النــواة األساســية �ن
ي شــيوع ظواهــر غــري مرغــوب فيهــا، تتســبب �ن

وتتســبب �ن
وصمــام األمــان لســامته وتماســكه واســتقراره)35).

ي األرسة -2
أثر مواقع التواصل عى العالقات الزوجية �ن

اضية عى مواقع التواصل عى العاقات االجتماعية  بعد أن أكدت المحاور السابقة شدة تأثري العاقات االفرت
ي األرسة العربيــة، 

ات عــى العاقــات الزوجيــة �ن بمختلــف مســتوياتها، البــد مــن تشــخيص خطــورة هــذه التأثــري
، وأهميتهــا لبنــاء مجتمــع قــوي ومتماســك. وذلــك لخصوصيــة هــذه األرسة، وطبيعــة تكوينهــا القيــ�ي

ي األرسة العربيــة تقــوم عــى عقــد اجتمــاعي مقــدس، يســتمد مقوماتــه الروحيــة والعاطفيــة 
فالعاقــات الزوجيــة �ن

ن بهــذه العاقــة. وعــى الرغــم مــن   وواجبــاٍت للمرتبطــ�ي
ً
ي وضعــت حــدودًا وحقوقــا يعــة اإلســامية الــ�ت مــن الرش

ي العديــد مــن الديانــات، إال أن الديانــة اإلســامية عــززت قيمــة العاقــة الزوجيــة 
وجــود هــذه القداســة حــ�ت �ن

يــف للرســول الكريــم محمــد بــن عبــدهللا صــى هللا عليــه وســلم، واآليــات القرآنيــة، فقــد قــال هللا  بالحديــث الرش
ًة  ــْم َمــَودَّ

ُ
ْيَهــا َوَجَعــَل َبْيَنك

َ
ُنوا ِإل

ُ
ْزَواًجــا ِلَتْســك

َ
ْم أ

ُ
ُفِســك

ْ
ن
َ
ــْم ِمــْن أ

ُ
ك

َ
ــَق ل

َ
ْن َخل

َ
َياِتــِه أ

َ
ي كتابــه الكريــم: }َوِمــْن آ

عــز وجــل �ن
يعــات  ــُروَن{ }الــروم: 21{، وتــم تدعيــم الرابطــة الزوجيــة بالعديــد مــن الترش

َّ
َيــاٍت ِلَقــْوٍم َيَتَفك

َ َ
ِلــَك آل

َ
ي ذ ِ

 ِإنَّ �ن
ً
َوَرْحَمــة

ي تحافــظ عــى رصانتهــا ومتانتهــا، فضــًا عــن تعزيزهــا باألعــراف االجتماعيــة  عيــة الــ�ت القانونيــة والضوابــط الرش
ي الحضــاري.

والمــوروث التاريــ�ن

اقــات  ي مــن القضايــا المهمــة والحساســة، ســيما بعــد االخرت ي المجتمــع العــر�ب
لذلــك أصبحــت العاقــات الزوجيــة �ن

ي البيئــة 
ي البنيــة االجتماعيــة العربيــة، ومــا أحدثتــه مــن مشــكات متشــعبة ومعقــدة �ن

ي حصلــت �ن ة الــ�ت الكبــري
ي، رئيــس تحريــر مجلــة األرسة، إن هنــاك  ي قــال فيهــا الشــيخ عبــد العزيــز المطــري اضيــة لمواقــع التواصــل الــ�ت االفرت
ن الرجــال والنســاء عــى »فيســبوك« يفاقــم المشــكات  ي قبــول الصداقــات بــ�ي

ة تــدل عــى أن التوســع �ن وقائــع كثــري
ي وســائل التواصــل 

ي التعــاطي مــع الغربــاء �ن
ن األزواج، ألن الرجــل الغيــور ال يــرصن مــن زوجتــه هــذه الطريقــة �ن بــ�ي

. االجتمــاعي

ء قــد يدعــو إىل الريبــة،  ي
ي مســتخدمي الشــبكات االجتماعيــة بالخــوف مــن هللا، والبعــد عــن أي سش ونصــح المطــري

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/39159775-6207-4217-b26b-40e0a45dcf3d#sthash. :انظر المزيد عى العنوان ((((

.cjljIbIL.dpuf
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ي الردود 
 النساء: إىل تجنب التبسيط �ن

ً
ي المسائل الشخصية، داعيا

 للفتنة، واالبتعاد عن الدخول �ن
ً
أو يفتح بابا

والمحادثــات، وعــدم الخضــوع بالعبــارة أو تليينهــا واســتخدام اللغــة الواضحــة والواثقــة، والكــف عــن المحادثــات 
ي 

ورة إىل ذلــك، ألن مثــل هــذا الســلوك، البــد وأن يحــرك العاطفــة والشــهوة �ن ة مــع الغربــاء مــن دون رصن المبــارسش
ي ظهــور ســلوكيات ومصطلحــات كانــت تبــدو غريبــة 

ي: أســهمت مواقــع التواصــل �ن القلــب)36). وأضــاف المطــري
عــى مجتمعاتنــا العربيــة واإلســامية، وأصبــح مــن الســهل عــى الرجــال والنســاء التحــدث إىل بعضهــم البعــض بــا 

حواجــز أو قيــود.

ي مجتمعاتنــا العربيــة يرتقــون إىل مســتوى المســؤولية لكيفيــة التواصــل مــع اآلخريــن دون 
ولكــن هــل األزواج �ن

يــك، وصيانــة حقوقــه، واعتبــار خيانــة الحيــاة الزوجيــة،  ام مشــاعر الرش المــس بقدســية الحيــاة الزوجيــة، واحــرت
؟ ي إثــارة المشــكات والراعــات المهــددة للبنيــان االجتمــاعي

وإثــارة الحساســيات االجتماعيــة يســهم �ن

ي نتعامــل  « هــذا النــوع مــن الســلوك بقولهــا: »المشــكات الــ�ت ي
و�ن ي الــرش

لقــد فــرت المستشــارة األرسيــة »تهــا�ن
، ســيما عندمــا يستســهل أحــد  ن ن زوجــ�ي معهــا تحمــل تناقضــات غريبــة، فقــد يعكــر صفــو حيــاة هادئــة وجميلــة بــ�ي
ي المجهــول«. فمــن خلــف هــذه الشاشــات، يتجــرأ 

و�ن ي الفضــاء اإللكــرت
ن الحديــث والمــزاح مــع الغربــاء �ن الزوجــ�ي

ي 
اصن ي العالــم االفــرت

ي بعيــد عــن الســلوك االجتمــاعي الريــح، وكأنهــم يتخلصــون �ن
اصن ون عــى ســلوك افــرت الكثــري

ي المناطــق المحظــورة. وعــادة مــا تكــون البدايــة ضغطــة زر 
مــن شــخصياتهم الرزينــة والمتحفظــة، فيدخلــون �ن

ي فيســبوك مــن زوجــة عــى منشــور لشــخص غريــب، األمــر الــذي ال يتحملــه الــزوج أو 
عــى عامــة اإلعجــاب �ن

ي الدردشــة، 
تعليــق مــازح مــن قبــل الــزوج عــى صــورة لفتــاة، األمــر الــذي يثــري حفيظــة زوجتــه، فضًاعــن التســاهل �ن

تــب عليهــا مــن مشــكات  ة، قــد تنتــ�ي بتفــكك الحيــاة الزوجيــة، ومــا يرت  مــا يكــون بدايــة لمنكــرات كثــري
ً
والــذي غالبــا

قــد تتطــور وتصــل إىل مراحــل متقدمــة مــن التعقيــد يصعــب حلهــا)37).

ي األرسة والمجتمع -3
أثر مواقع التواصل عى منظومة القيم �ن

ي الحيــاة االجتماعيــة العربيــة، يجــد أن 
اث العلــ�ي المتعلــق بــدور تقنيــات االتصــال الحديثــة �ن إن المتابــع للــرت

ي قنــوات هــذه الوســائل. 
ي تمــت �ن ة بالممارســات واألنشــطة الــ�ت المنظومــة القيميــة العربيــة تأثــرت بدرجــة كبــري

ي منظومتنــا القيميــة، 
اضيــة ومــا تحملــه مــن قيــم دخيلــة عــى مجتمعاتنــا، آثــاٌر عميقــة �ن وأصبــح للعاقــات االفرت

ي أثــرت فيهــا عــى ســلوكيات أبنائنــا. فبعــد أن كان األبنــاء يتلقــون قيمهــم مــن األرسة والمؤسســات  إىل الدرجــة الــ�ت
ي أطلــق عليهــا البعــض اســم »األبويــن الجــدد«.  االجتماعيــة المكملــة، أصبحــوا يتلقونهــا مــن وســائل اإلعــام الــ�ت
ي اللــوم عــى أحــد، 

اف أَحــد األبنــاء، قائــًا: »ال أريــد أن ألــ�ت ي عددهــا )22( إىل اعــرت
وقــد أشــارت مجلــة »ولــدي« �ن

ي تلقيتهــا مــن التلفــاز وقنواتــه الفضائيــة،  ي وثقافــ�ت بيــ�ت ي لأَســف، لــم أتلــقَّ تربيــة ســليمة منــذ صغــري، فرت ولكنــ�ن
ي المؤذيــة لمشــاعرهم، ومشــاعر اآلخريــن. ولــم 

فــا�ت ي أهــىي عــى ترُّ وقنــوات االتصــال والتواصــل. واليــوم يلومــ�ن
ي الســيئة«)38).

يســألوا أنفســهم أواًل عــن أســباب ترفــا�ت
، 2015 م. )))) مجلة البيان، العدد 341، محرم 1437 هـ، أكتوبر- نوفمرب

ي 
ابط األرسي �ن اضية بمواقع التواصل عى الرت ي ود. صفا فؤاد، أثر العاقات االفرت

)))) د. مصط�ن حميد الطا�ئ

ي اإلمارات 2017(، قدم إىل 
، )دراسة ميدانية عى عينة من مستخدمي مواقع التواصل العرب �ن ي المجتمع العر�ب

ي 
، �ن ي عالم متغري

ي وشبكات التواصل االجتماعي �ن ، الذي عقد بعنوان: المجتمع العر�ب ي
المؤتمر العل�ي الدوىلي الثا�ن

2017، ص9. ة من 31 اكتوبر إىل 2 نوفمرب الفرت
http://www.alukah.net/social/0/38731/#ixzz4pepX- :مجلة ولدي - العدد 22«. متاح عى الرابط ((((
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ي المجتمع -4
أثر مواقع التواصل عى التنشئة االجتماعية لألطفال �ن

رًا عنــد  ات االجتماعيــة لمواقــع التواصــل إىل أن األطفــال هــم األكــرث تــرن تشــري عــّدة دراســات متعلقــة بالتأثــري
ي لساعات طوال. وذلك لحاجة األطفال خال المراحل األوىل من الطفولة 

و�ن التعرض لقنوات اإلعام اإللكرت
 إىل تربيــة وإرشــاد وتوجيــه مــن مصــدر موحــد موثــوق لضمــان 

ً
إىل عاطفــة األمومــة واألبــوة، ولحاجتهــم أيضــا

بيــة األوىل لضمــان وحــدة اإلدراك ووحــدة  ات وأســس الرت تماســك األرسة فيمــا بعــد. ذلــك أنهــم يفتقــرون إىل الخــرب
ي المعلومــات 

كــون إىل قنــوات التواصــل لتلــ�ت ات حياتيــة. وعندمــا ُيرت التفســري لمــا يتلقونــه مــن معلومــات وخــرب
ي الســلوك 

ات المتعارضــة والمتناقضــة مــن مصــادر مختلفــة، تنشــأ لديهــم اختافــات إدراكيــة وتعــارض �ن والخــرب
ي األرسة الواحــدة، تــؤدي إىل خافــات ومشــكات خــال المراحــل العمريــة المختلفــة نتيجــة 

ن األخــوة �ن حــ�ت بــ�ي
، الــذي ينشــأ عندهــم مــن التعــرض إىل مصــادر معلوماتيــة مختلفــة التوجهــات واألهــداف،  لاختــاف اإلدراكي

فضــًا عــن المزيــد مــن المشــكات النفســية والبدنيــة)39).

: األرسة وتحديات مواقع التواصل االجتماعي ي
ي أو الميدا�ن

اإلطار التطبي�ت

أواًل- مجتمع الدراسة

ي تمثــل مجتمــع  ي تجــرى فيهــا الدراســة، وتســحب منهــا العينــة الــ�ت يوصــف مجتمــع الدراســة بالبيئــة االجتماعيــة الــ�ت
تلــك البيئــة بصــورة تقريبيــة أو نســبية، بهــدف التوصــل إىل نتائــج واســتنتاجات يمكــن تعميمهــا عــى المجتمــع 
ي 

ي تقدمــه. وهنــاك مــن يصــف المجتمــع: باإلطــار الجغــرا�ن
، لمعالجــة مشــكات المجتمــع والمســاهمة �ن الــكىي

 لهــذا الوصــف فــإن مجتمــع اإلمــارات هــو دولــة عربيــة 
ً
ي الــذي أجريــت فيــه الدراســة. ووفقــا

واالجتمــاعي والقانــو�ن
ات اإليجابيــة لمجتمــع  اتحاديــة، تتألــف مــن ســبع إمــارات، هويــة المجتمــع فيهــا عربيــة إســامية. ومــن المــؤرسش
ويمتلــك  واإلســامية،  العربيــة  للمجتمعــات   

ً
متقدمــا  

ً
 حضاريــا

ً
نموذجــا يمثــل  أنــه  المتحــدة  العربيــة  االمــارات 

 للتعايش والتكاتف والتاحم واألمن والسام، عى الرغم من استضافته 
ً
ي تؤهله ليكون نموذجا الخصائص ال�ت

ي تنعكــس بدورهــا  معظــم جنســيات العالــم. هــذا التنــوع يجعــل هــذا المجتمــع يعكــس أهــم خصائــص التنــوع الــ�ت
عــى النتائــج العلميــة للدراســة مــن حيــث الدقــة والمصداقيــة.

- عينة الدراسة
ً
ثانيا

تقسم عينة الدراسة إىل األقسام اآلتية: 

تــه، والدراســات . 1  لخرب
ً
حجــم العينــة: عــى الرغــم مــن أن تحديــد حجــم العينــة يقــرره الباحــث وفقــا

الســابقة، وتطبيــق األســاليب اإلحصائيــة، باالعتمــاد عــى درجــة تجانــس المجتمــع وتطبيــق قانــون 
 لتلــك المعايــري العلميــة تــم تحديــد عينــة الدراســة بـــ)200( مبحــوث، وهــو أقــرب إىل 

ً
موتــزر. ووفقــا

.17Lr
ي 

ابط األرسي �ن اضية بمواقع التواصل عى الرت ي ود. صفا فؤاد، أثر العاقات االفرت
)))) د. مصط�ن حميد الطا�ئ

، مصدر سبق ذكره، ص11. ي المجتمع العر�ب
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صحــة النتائــج ودقتهــا.
أســلوب ســحب العينــة: تــم اختيــار أســلوب العينــة العشــوائية متعــددة المراحــل، باعتبارهــا مــن . 2

ي مجتمع البحث 
ي الدراسات االجتماعية، وتع�ي فرصة متساوية لكل فرد �ن

األساليب الشائعة �ن
ألن يكــون ضمــن العينــة، وهــو األســلوب األقــرب إىل دقــة النتائــج. 

خصائص العينة: تم تشخيص أهم الخصائص وتضمينها الستبانة الدراسة الميدانية. واشتملت . 3
ي 

عــى: النــوع أو الجنــس، والســن، والحالــة االجتماعيــة، ومســتوى التعليــم، وموقــع المبحــوث �ن
ي الدراســة.

ي نتائــج الدراســة كمــا يبينهــا الجــدول رقــم )1( �ن
ات المؤثــرة �ن األرسة، باعتبارهــا مــن المتغــري

الجدول رقم ) 1 ( يوضح الخصائص العامة لعينة الدراسة

العددالسنالنسبةالعددالجنس
الحالة 

االجتماعية
النسبةالعدد

مستوى

التعليم
النسبةالعدد

الموقع 
ي األرسة

�ن
النسبة%العدد

%11859أعزب%1811457-27%11658ذكر
ثانوي 
فأقل

%4221أب8442%

وج%282412-37%8442أن�ث ن %4020أم%10251جام�ي%7135.5م�ت

%7236االبن%147عليا%94.5مطلق47-38168%-

-
 48
فأك�ث

%4422االبنة%21أرمل4623%

%21أخرى

%200100%200100%200100%200100%200100المجموع

ي لصالح الذكور. وكانت  ي العينة مع ميل نس�ب
ن أعداد الذكور واإلناث �ن أظهر الجدول رقم )1) وجود تقارب ب�ي

ن )18-27( هي الغالبــة، حيــث شــكلت أكــرث مــن نصــف العينــة، وهي نتيجــة مهمــة لكــون فئــة  الفئــة العمريــة بــ�ي
ي 

ي هي الفئــة الغالبــة واألكــرث أهميــة. وأظهــرت خاصيــة الحالــة االجتماعيــة زيــادة �ن
ي المجتمــع اإلمــارا�ت

الشــباب �ن
ي العــر 

ي أســباب العنوســة والعــزوف عــن الــزواج �ن
نســبة العــزاب، وهي ظاهــرة ملفتــة للنظــر تحتــاج إىل البحــث �ن

ن تفــوق المســتويات العلميــة األخــرى، وهي نتيجــة طبيعيــة.  ي الحديــث. وكانــت نســبة الطلبــة الجامعيــ�ي التقــ�ن
 
ً
ي أرستــه، وهي مــن النتائــج الطبيعيــة أيضــا

ي مــؤرسش موقــع المبحــوث �ن
وكانــت نســبة األبنــاء هي النســبة األكــرب �ن

ي العينــة.
بســبب زيــادة نســبة الشــباب �ن

- تحليل بيانات الدراسة الميدانية
ً
ثالثا

ي اإلعالم الجديد.
ي متابعة مواقع التواصل االجتماعي �ن

ن �ن الجدول رقم )2( يوضح مدى انتظام المبحوث�ي

ت

             مدى انتظام المتابعة

الحالة االجتماعية

ن واآلخرنعم أتابع بانتظام ن الح�ي المجموعال أتابعأتابع ب�ي

النسبة %العددالنسبة %العددالنسبة%العددالنسبة%العدد

%11859%10.5%2713.5%9045ص1

وج2 ن %7135.5%21%3618%3316.5م�ت

%94.5%00%31.5%63مطلق3

%21%00%10.5%10.5أرمل4
%200100%31.5%6733.5%13065المجموع

DF = 2, P-Value = 0.000 ،Chi-Sq = 17.304



109

يظهر من الجدول رقم )2( أن القيمة الجدولية المحسوبة عند مستوى داللة 0.05 تثبت أن:

ن ومدى انتظام متابعتهم لمواقع التواصل.  ن الحالة االجتماعية للمبحوث�ي ي أن هناك عاقة ب�ي H1 = يع�ن

ن  وأظهــرت النتائــج اإلحصائيــة أن %65 مــن عينــة الدراســة يتابعــون هــذه المواقــع بانتظــام، و%33.5 يتابــع بــ�ي
ن واآلخــر، وكان هنــاك %1.5 ال يتابعــون هــذه المواقــع.  الحــ�ي

 لمتغــ�ي 
ً
ي متابعــة مواقــع التواصــل وفقــا

ن مقــدار الزمــن الــذي يقضيــه المبحــوث �ن الجــدول رقــم )3 ( يبــ�ي
الســن.

ت

    مدة المتابعة

السن

المجموع7 ساعات فأك�ث6-4 ساعات3-1 ساعة

النسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العدد

118-276733.5%3517.5%126%11457%
228-37115.5%73.5%63%2412%
347 -3884%63%21%168%
%4623%21%178.5%482713.5 فأك�ث4

%200100%2211%6532.5%11356.5المجموع
Chi-Sq = 7.529, DF = 6, P-Value = 0.275

أوضحــت نتائــج الجــدول رقــم )3( أن القيمــة الجدوليــة المحســوبة P-Value = 0.275 عنــد مســتوى الداللــة 
0.05، تــدل عــى أن:

 ، ي متابعــة مواقــع التواصــل االجتمــاعي
ن ســن المبحــوث والزمــن الــذي يقضيــه �ن ي عــدم وجــود عاقــة بــ�ي H0= مــا يعــ�ن

وتــدل هــذه النتيجــة أن جميــع الفئــات العمريــة تتابــع مواقــع التواصــل بنفــس المســتوى. 

ي اليــوم 
وتشــري النتائــج المتعلقــة بالنســب المئويــة أن %56.5 يتابعــون مواقــع التواصــل بمعــدل )3-1( ســاعات �ن

، وكان هنــاك %11 تصــل متابعتهــم إىل أكــرث مــن )7( ســاعات 
ً
مقابــل %32.5 يقضــون )4- 6( ســاعات يوميــا

ي حيــاة هــؤالء وتــرن بمســتقبلهم.
، مــا يشــري إىل حــاالت إدمــان مرضّيــة تؤثــر �ن

ً
يوميــا

 لمتغ�ي مستوى التعليم.
ً
، وفقا ن ن الموقع المفضل للمبحوث�ي جدول رقم )4( يب�ي

ت

 الموقع المفضل

مستوى التعليم

المجموعأك�ث من موقعأنستغراميوتيوبتوي�تفيسبوكواتساب

النسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة %العددالنسبة%العدد

%8442%2814%63%126%52.5%73.5%2613ثانوي فأقل1

%10251%5628%168%84%21%84%126جام�ي2

%147%94.5%00%00%10.5%10.5%31.5عليا3

%200100%9346.5%2211%2010%84%168%4120.5المجموع4

Chi-Sq = 19.137, DF = 5, P-Value = 0.002
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ي الجــدول رقــم )4( أن القيمــة الجدوليــة المحســوبة P-Value = 0.002 عنــد مســتوى 
النتائــج �ن ن مــن  يتبــ�ي

ي 
ن �ن ن متغــري المســتوى العلــ�ي للمبحوثــ�ي الداللــة %0.05، تــدل عــى أن: H1 = تشــري إىل وجــود عاقــة تأثــري بــ�ي

ي اختيــار 
العينــة، والموقــع الــذي يفضلــون متابعتــه عــى مواقــع التواصــل، مــا يــدل عــى أن لمســتوى التعليــم أثــرًا �ن

المبحــوث للموقــع الــذي يتابعــه.

ي العينــة تتابــع أكــرث مــن موقــع، حيــث بلغــت النســبة )46.5%(، 
وقــد أظهــرت النســب المئويــة أن أكــرب نســبة �ن

يليها من يتابعون واتســاب الذين بلغت نســبتهم )%20.5(، ثم األنســتغرام بنســبة )%11(، ويوتيوب )10%(، 
وفيســبوك بنســبة )%8(، وتويــرت )4%(.

ي مواقع التواصل حسب النوع.
الجدول رقم )5( يوضح طبيعة النشاط الذي يقوم به المبحوث �ن

ت
طبيعة النشاط

نوع المبحوث

مدون ولدي أنشطة 
ن ومتابع�ي

ن أعلق عى المضام�ي
ي بالتصفح 

أكت�ن
واالطالع

المجموعأخرى

النسبة%العددالنسبةالعددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العدد

%11658%42%5226%3618%2412ذكر1

%8442%21%3819%2814%168أن�ث2

%200100%63%9045%6432%4020المجموع

Chi-Sq = 0.333, DF = 3, P-Value = 0.954

ي  يوضــح الجــدول رقــم )5( أن القيمــة الجدوليــة المحســوبة P-Value = 0.954 عنــد مســتوى داللــة 0.05 تعــ�ن
أن: 

ن متغــري النــوع للمبحــوث ومتغــري طبيعــة النشــاط الــذي يقــوم بــه عــى  H0 = تــدل عــى عــدم وجــود عاقــة تأثــري بــ�ي

مواقــع التواصــل.

وتشــري النســب المئويــة إىل أن )%46( مــن العينــة يكتفــون بالتصفــح واالطــاع فقــط، مقابــل )%32( مــن العينــة 
ي شــكلت الغالبيــة.   مــن الفئــة األوىل الــ�ت

ً
ي يطلعــون عليهــا، وقــد يكــون هــؤالء أكــرث وعيــا ن الــ�ت يعلقــون عــى المضامــ�ي

ن عــى مواقــع التواصــل، فقــد بلغــت نســبتهم )%20( وربمــا  ، ممــن كانــت لهــم أنشــطة ومتابعــ�ي ن أمــا المدونــ�ي
ن وقــادة الــرأي العــام. يكونــون هــؤالء مــن المثقفــ�ي

ي األرسة.
ي العينة حسب موقع الفرد �ن

ن نوع المضمون الذي يهتم به أفراد األرسة �ن الجدول رقم )6 )يب�ي

ت

نوع المضمون

ي األرسة
الموقع �ن

االجتماعية 
والثقافية

االقتصادية
األخبار 

والموضوعات 
السياسية

المنوعات 
فيهية ال�ت

المجموعأخرى

العددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العدد
النسبة

%
النسبة%العدد

%4221%00%73.5%94.5%21%157.5األب1

%4020%00%84%42%2412%188األم2

%7236%3718.5%115.5%31.5%21%147االبن3
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%4422%2110.5%126%21%21%73.5االبنة4

%21%10.5%10.5%00%00%00أخرى5

%200100%5929.5%3919.5%189%3015%5427المجموع
Chi-Sq = 98.152, DF = 9, P-Value = 0.000

يوضــح الجــدول رقــم )6( أن القيمــة الجدوليــة المحســوبة، P-Value = 0.000، عنــد مســتوى الداللــة 
ي أن:

0.05 تعــ�ن

ي أرستــه عــى نــوع المضمــون الــذي يتابعــه بمواقــع التواصــل 
H1 = يــدل عــى وجــود عاقــة تأثــري لموقــع الفــرد �ن

. االجتمــاعي

ي الجدول أو أنهم يتابعون أكرث 
ي ذكرت �ن ن أخرى غري ال�ت وتشري النتائج المئوية إىل أن %29.5 يتابعون مضام�ي

ن كلهــا، ويعــد ذلــك مــن الخصائــص اإلنســانية. فاإلنســان مولــع بالفطــرة بحــب  مــن مضمــون أو يتابعــون المضامــ�ي
مــا يدخــل  الموضوعــات االجتماعيــة والثقافيــة، وهــو  يتابعــون   27% . وكان هنــاك  التنــوع والتجديــد والتغيــري
. يــىي ذلــك مــن يفضلــون متابعــة  ن ي صلــب اهتمــام هــذه الدراســة، آلن هــؤالء البــد أن يتأثــروا بهــذه المضامــ�ي

�ن
امــج المفضلــة لــدى الجمهــور حــ�ت  فيهيــة، الذيــن كانــت نســبتهم %19.5، ألن المنوعــات مــن الرب المنوعــات الرت
امج االقتصادية بنســبة %15، وهذه النســبة تخص من يتابعون برامج الموضة  ي اإلذاعة والتلفزيون، ثم الرب

�ن
ي اقتــرت نســبتها عــى %9، وذلــك لعــزوف  امــج السياســية الــ�ت هــا، ثــم األخبــار والرب والعــروض واالســتثمارات وغري

امــج الــذي يثــري القلــق والتوتــر وبخاصــة لــدى الشــباب.  مختلــف األفــراد عــن متابعــة هــذا النــوع مــن الرب

ي العينــة بوجــود تأثــ�ي لمواقــع التواصــل حســب الموقــع 
الجــدول رقــم ) 7( يوضــح مــدى اعتقــاد أفــراد األرسة �ن

ي األرسة.
�ن

ت

االعتقاد بوجود تأث�ي

ي األرسة
الموقع �ن

ة المجموعال لم تؤثرنعم بدرجة متوسطةنعم بدرجة كب�ي

النسبة%العددالنسبةالعددالنسبة%العددالنسبة%العدد

%4221%10.5%157.5%2613األب1
%4020%21%157.5%2311.5األم2
%7236%00%3417%3819االبن3

%4422%00%2110.5%2311.5االبنة
%21%10.5%10.5%00أخرى

%200100%42%8442%11256المجموع
hi-Sq = 1.518, DF = 3, P-Value = 0.678

ي  أظهــر الجــدول رقــم )7( أن القيمــة الجدوليــة المحســوبة P-Value = 0.678 عنــد مســتوى الداللــة 0.05 تعــ�ن
أن:

تأثــري لمواقــع  ي أرستــه عــى االعتقــاد بوجــود 
المبحــوث �ن تأثــري لموقــع  يــدل عــى عــدم وجــود عاقــة  H0= ممــا 

اآلخــر.  عــى  تأثــري ألحدهــم  وال  بعضهــا  عــن  ن  مســتقل�ي يــن  فالمتغري  ، ن المســتخدم�ي عــى  التواصــل 

ة لمواقــع  ات بدرجــة كبــري أمــا النســب المئويــة فتشــري إىل أن %56 مــن عينــة الدراســة يعتقــدون بوجــود تأثــري
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التواصــل عــى الجمهــور، وهــو مــا يزيــد عــن نصــف العينــة، وكان هنــاك %42 آخريــن يعتقــدون بوجــود هــذه 
ات فلــم تتجــاوز نســبتهم %2 ممــا  ات ولكــن بدرجــة متوســطة، أمــا مــن ال يعتقــدون بوجــود هــذه التأثــري التأثــري

ي العينــة تؤمــن بوجــود آثــار لمواقــع التواصــل عــى أفــراد األرسة.
يؤكــد ان الغالبيــة �ن

 للحالة االجتماعية. 
ً
ن وفقا كها مواقع التواصل عى المستخدم�ي ي ت�ت

الجدول رقم )8( يظهر طبيعة اآلثار ال�ت

ت

طبيعة اآلثار

الحالة االجتماعية

آثار إيجابية تسهم 
ي بناء األرسة

�ن
ي 

آثار سلبية تسهم �ن
تفكك األرسة

المجموعأخرى

النسبة%العددالنسبةالعددالنسبة%العددالنسبة%العدد

%11859%2422%7738.5%178.5أعزب1

وج2 ن %7135.5%126%5226%73.5م�ت

%94.5%10.5%63%21مطلق3

%00521%21%00أرمل4

%200100%3718.5%13768.5%2613المجموع
Chi-Sq = 2.229, DF = 4, P-Value = 0.694

يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( أن القيمــة الجدوليــة المحســوبة P-Value = 0.694 عنــد مســتوى الداللــة 0.05 
كهــا مواقــع  ي ترت ن متغــري الحالــة االجتماعيــة وطبيعــة اآلثــار الــ�ت ي عــدم وجــود عاقــة بــ�ي تشــري إىل أن: H0 = ممــا يعــ�ن

ن لهــذه المواقــع.  التواصــل عــى المســتخدم�ي

ي التفــكك 
وتشــري النســب المئويــة إىل أن %68.5 مــن العينــة يعتقــدون أن لهــذه المواقــع آثــار ســلبية تتســبب �ن

ي 
ي بنــاء األرسة وتاحمهــا، �ن

األرسي، مقابــل %13 فقــط ممــن يعتقــدون أن لهــذه المواقــع آثــار إيجابيــة تســهم �ن
ي تــم ذكرهــا.  ات أخــرى غــري الــ�ت ن يــرى 18.5 % أن لهــذه المواقــع تأثــري حــ�ي

ات  ن يعتقــدون بــأن لمواقــع التواصــل تأثــري نســتنتج مــن هــذه الــدالالت اإلحصائيــة بــأن الغالبيــة مــن المبحوثــ�ي
ات اإليجابيــة. ي التفــكك األرسي، مقابــل %13 ممــن يعتقــدون بالتأثــري

ســلبية عــى األرسة تتمثــل �ن

 لمتغــ�ي الحالــة 
ً
، وفقــا ن ي تســببها مواقــع التواصــل للمســتخدم�ي

ن نــوع اآلثــار الســلبية الــ�ت جــدول رقــم )9( يبــ�ي
االجتماعيــة ألفــراد العينــة 

ت

نوع األثر

الحالة االجتماعية

انحرافات 
سلوكية

نزعة استهالكية
السهر وإضاعة 

الوقت
اضطرابات 

نفسية

عزلة وضعف 
العالقات 
االجتماعية

المجموعأخرى

العدد
النسبة 

%
العدد

النسبة 
%

العدد
النسبة 

%
العدد

النسبة 
%

العدد
النسبة 

%
العدد

النسبة 
%

%11859%42%4221%94.5%2512.5%168%2211أعزب1

وج2 ن %7135.5%31.5%2311.5%73.5%189%94.5%115.5م�ت

%94.5%00%31.5%10.5%31.5%00%21مطلق3

%21%00%10.5%00%00%00%10.5أرمل4

%200100%73.5%6934.5%178.5%4623%2512.5%3618المجموع

Hi-Sq. = 1.067, DF = 4, P-Value = 0.899
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أظهــرت نتائــج الجــدول رقــم )9( أن القيمــة الجدوليــة المحســوبة P-Value = 0.899 عنــد مســتوى الداللــة 
0.05 توضــح أن: H0 = ممــا يــدل عــى عــدم وجــود عاقــة تأثــري للحالــة االجتماعيــة عــى متغــري نــوع األثــر، الــذي 

ن عــن بعضهمــا.  يــن مســتقل�ي ، بمعــ�ن أن المتغري ن تســببه مواقــع التواصــل للمســتخدم�ي

لمواقــع  الســلبية  اآلثــار  أهــم  مــن  تعــد  االجتماعيــة  العاقــات  وضعــف  العزلــة  أن  الجدوليــة  النتائــج  وتوضــح 
التواصــل، حيــث بلغــت نســبة هــذا األثــر %34.5، يليــه الســهر وإضاعــة الوقــت بنســبة %23، واالنحرافــات 
عة اإلســتهاكية بنســبة %12.5، واالضطرابات النفســية بنســبة 8.5%،  ن الســلوكية بنســبة %18، ثم ترســيخ الرن

وآثــار أخــرى بنســبة 3.5%.

ي األرسة من مواقع التواصل حسب النوع. 
 �ن

ً
را الجدول رقم )10( يوضح الفئة األك�ث ترن

ت
    
ً
را   الفئة األك�ث   ترن

نوع المبحوث

   المجموعكل أفراد األرسةالكبارالشباباألطفال

النسبة%العددالنسبةالعددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العدد

%11658%168%63%3216%6231ذكر1

%8442%2110.5%73.5%2412%3216أن�ث2

%200100%3718.5%136.5%5628%9246المجموع

Chi-Sq = 12.578, DF = 2, P-Value = 0.002

الجــدول رقــم )10( يوضــح أن القيمــة الجدوليــة المحســوبة P-Value = 0.002 عنــد مســتوى الداللــة 0.05 
ي أن: H1 = حيــث تؤكــد هــذه النتيجــة وجــود عاقــة تأثــري لمتغــري نــوع المبحــوث عــى متغــري االعتقــاد بالفئــة  تعــ�ن

 . رًا مــن التعــرض لمواقــع التواصــل االجتمــاعي االجتماعيــة األكــرث تــرن

رًا، حيــث بلغــت نســبة التأثــري %46 مــن وجهــة  ي الجــدول فتشــري إىل أن األطفــال أكــرث تــرن
أمــا النســب المئويــة �ن

نظــر أفــراد العينــة، وهــو مــا يمثــل حــواىلي نصــف العينــة، تليهــا فئــة الشــباب بنســبة %28، وكانــت نســبة مــن 
يعتقــدون بتأثــر كل أفــراد األرسة %18.5، أمــا مــن يعتقــدون بتأثــر الكبــار فلــم تتجــاوز نســبتهم 6.5%.

 لمستوى التعليم.
ً
ن سبل حماية األرسة من مضار مواقع التواصل وفقا الجدول رقم )11( يب�ي

ت
سبل الوقاية

مستوى التعليم

حمالت توعية
حظر المواقع عن 

األبناء
مراقبة األبناء أثناء 

المشاهدة
طرح أنشطة 

بديلة
المجموعأخرى

النسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العدد

%8442%31.5%2412%73.5%63%2010ثانوي1

%10251%52.5%4522.5%189%126%3819جام�ي2

%147%31.5%63%21%00%115.5عليا3

%200100%115.5%7537,5%2713.5%189%6934.5المجموع

 Chi-Sq = 8.441, DF = 8, P-Value = 0.392

ن مــن ماحظــة نتائــج الجــدول رقــم )11( أن قيمــة »كاي« المحســوبة P-Value = 0.392 عنــد مســتوى  يتبــ�ي
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ن مســتوى التعليــم لعينــة  ي أن: H0 = إذ تــدل هــذه النتيجــة عــى عــدم وجــود عاقــة تأثــري بــ�ي الداللــة 0.05 تعــ�ن
ة لمواقــع التواصــل. ممــا يــدل عــى أن كافــة المســتويات  ّ الدراســة ومتغــري ســبل حمايــة األرسة مــن اآلثــار المــرن
ة لمواقــع التواصــل. وقــد أظهــرت النتائــج  ّ العلميــة ألفــراد عينــة الدراســة يدركــون أهميــة الوقايــة مــن اآلثــار المــرن
المتعلقــة بالنســب المئويــة، أن اســتحداث أنشــطة بديلــة لمواقــع التواصــل تعتــرب مــن أهــم أســاليب حمايــة األرسة 

ة لهــذه المواقــع. ّ مــن اآلثــار المــرن

شــيد وتنظيــم  حيــث بلغــت نســبة مــن يؤيــدون هــذا األســلوب %37.5، يليهــا أســلوب القيــام بحمــات توعيــة لرت
ن للمواقــع مــن  وإرشــاد مــن يســتخدمون هــذه المواقــع بنســبة %34.5، ثــم أســلوب مراقبــة األبنــاء المســتخدم�ي
قبل أولياء أمورهم بنســبة %13.5، أما أســلوب حظر المواقع عن األبناء فلم ينال موافقة ســوى %9 من أفراد 

ورة وجــود أســاليب أخــرى هي 5.5%.  العينــة، وكانــت نســبة مــن يــرون بــرن

- النتائج والتوصيات: 
ً
رابعا

: - النتائج: توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج نذكر أهمها كما يىي

بانتظــام، وأن 33.5%  التواصــل  يتابعــون مواقــع  الدراســة  مــن عينــة  النتائــج اإلحصائيــة أن 65%  1.أظهــرت 
ن واآلخــر، وكان هنــاك %1.5 ال يتابعــون هــذه المواقــع. ن الحــ�ي بــ�ي يتابعــون 

ي اليوم 
2. أشارت النتائج المتعلقة بزمن المتابعة أن %56.5 يتابعون مواقع التواصل بمعدل )3-1( ساعات �ن

، وكان هنــاك %11 تصــل متابعتهــم إىل أكــرث مــن )7( ســاعات 
ً
مقابــل %32.5 يقضــون )6-4( ســاعات يوميــا

ي حيــاة هــؤالء وتــرن بمســتقبل األرسة والمجتمــع.
، وهــو مــا يشــري إىل وجــود حــاالت إدمــان مرضيــة تؤثــر �ن

ً
يوميــا

ي العينــة تتابــع أكــرث مــن موقــع، حيــث بلغــت 
3. أظهــرت النتائــج المتعلقــة بالموقــع األكــرث متابعــة، أن أكــرب نســبة �ن

)%11(، ويوتيــوب  بنســبة  األنســتغرام  ثــم  بنســبة )20.5%(،  يتابعــون واتســاب  مــن  نســبة  تليهــا   ،)46.5%(
)%10(، وفيســبوك )%8(، وتويــرت )4%(.

العينــة  مــن   )46%( أن  التواصــل، إىل  ن عــى مواقــع  المســتخدم�ي أنشــطة  المتعلقــة بطبيعــة  النتائــج  4. تشــري 
بمــا يطلعــون عليــه. ي عــدم تأثرهــم  بالتصفــح واالطــاع فقــط، وهــذا ال يعــ�ن يكتفــون 

 مــن الفئــة 
ً
ي يطلعــون عليهــا، وقــد يكــون هــؤالء أكــرث وعيــا ن الــ�ت وكان )%32( مــن العينــة يعلقــون عــى المضامــ�ي

ن عــى مواقــع التواصــل، فقــد بلغــت  ن ممــن كانــت لهــم أنشــطة ومتابعــ�ي ي شــكلت الغالبيــة. أمــا المدونــ�ي األوىل الــ�ت
ن وقــادة الــرأي العــام. نســبتهم )%20(، وربمــا كان هــؤالء مــن المثقفــ�ي

ن إىل أن %56 مــن عينــة  5. أوضحــت النتائــج المتعلقــة بمــدى وجــود آثــار لمواقــع التواصــل عــى المســتخدم�ي
، وهــو مــا يزيــد عــن نصــف العينــة. وكان هنــاك  ن ة عــى المســتخدم�ي ات بدرجــة كبــري الدراســة يؤيــدون وجــود تأثــري
%42 يعتقدون بوجود هذه اآلثار ولكن بدرجة متوســطة. أما من ال يعتقدون بوجود هذه اآلثار فلم تتجاوز 

نســبتهم %2. مــا يؤكــد أن غالبيــة العينــة تؤمــن بوجــود آثــار لمواقــع التواصــل عــى األرسة.

ي تخلفهــا مواقــع التواصــل عــى أفــراد األرسة، أن جميــع أفــراد  ن مــن النتائــج المتعلقــة بطبيعــة اآلثــار الــ�ت 6. تبــ�ي
: ة لمواقــع التواصــل عــى أفــراد األرسة، وقــد توزعــت اآلثــار كمــا يــىي ّ العينــة يؤكــدون وجــود آثــار ســلبية مــرن

- إن العزلــة وضعــف العاقــات االجتماعيــة تعــد مــن أهــم اآلثــار الســلبية لمواقــع التواصــل. حيــث بلغــت نســبة 
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هــذا األثــر 34.5%.

ي إضاعة الوقت 23%.
 - وكانت نسبة من يرى أن لها دورًا �ن

- أما نسبة من يعتقد بأنها تسبب انحرافات سلوكية فكانت 18%.

عة االستهاكية 12.5%. ن - وكانت نسبة من يعتقد بأنها تسبب ترسيخ الرن

ي االضطرابات النفسية فكانت نسبتهم %8.5، وآثار أخرى بنسبة 3.5%.
- ومن يعتقدون أنها تسببت �ن

7. أتضــح مــن نتائــج الدراســة أن األطفــال كانــوا أكــرث تأثــرًا مــن الفئــات االجتماعيــة األخــرى. حيــث بلغــت نســبة 
التأثــر %46 مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة، وهــو مــا يمثــل حــواىلي نصــف العينــة، تليهــا فئــة الشــباب بنســبة 28%، 
وكانــت نســبة مــن يعتقــدون بتأثــر كل أفــراد األرسة %18.5، أمــا مــن يعتقــدون بتأثــر الكبــار فلــم تتجــاوز نســبتهم 

 .6.5%

ة لمواقــع التواصــل وحمايــة األرسة أن 37.5%  ّ المــرن النتائــج المتعلقــة بســبل الوقايــة مــن اآلثــار  8. أظهــرت 
ح إعــداد  . وكانــت نســبة مــن يؤيــدون مقــرت ح اســتحداث أنشــطة بديلــة لمواقــع التواصــل االجتمــاعي يؤيــدون مقــرت
ن لهــذه المواقــع مــن قبــل  وتنفيــذ حمــات للتوعيــة واإلرشــاد %34.5، ثــم أســلوب مراقبــة األبنــاء المســتخدم�ي
أوليــاء أمورهــم نســبة %13.5، أمــا أســلوب حظــر المواقــع عــن األبنــاء فلــم ينــل موافقــة ســوى %9 مــن أفــراد 

ورة وجــود أســاليب أخــرى هي 5.5%.  العينــة، وكانــت نســبة مــن يــرون بــرن

 	: ي
التوصيات: يو�ي الباحثان باآل�ت

ن لمواقــع . 1 اف ومراقبــة وإرشــاد وتوعيــة، تشــمل األطفــال والشــباب المســتخدم�ي وضــع آليــات لخطــة إرسش
ن األرسة والمدرســة والمؤسســات االجتماعيــة واإلعاميــة،  ، يتــم التواصــل فيهــا بــ�ي التواصــل االجتمــاعي

وتهــدف إىل توجيــه أنشــطة الشــباب عــى الشــبكة نحــو أهــداف تخــدم األرسة والمجتمــع.
ك فيهــا وحــدات البحــث والتدريــب بــوزارة تنميــة المجتمــع والمجلــس . 2 اتيجية تربويــة تشــرت إعــداد اســرت

بية  ن المؤسسات المعنية بالتنشئة والرت ي لإلعام، تتضمن برامج تهدف إىل التعاون والتنسيق ب�ي الوط�ن
 مــن األرسة فالمدرســة فالمؤسســات االجتماعيــة فوســائل اإلعــام.

ً
األرسيــة، انطاقــا

بيــة االجتماعيــة واإلعاميــة، وتوحــد مناهجهــا، وتطــور مهــارات . 3 الرت تنظــم عمليــات  يعــات  إصــدار ترش
ي إمــارات الدولــة كافــة.

ن فيهــا �ن العاملــ�ي
يعــات وضوابــط تحاســب كل فــرد أو أرسة أو مؤسســة إعاميــة أو اجتماعيــة تــرن بالعاقــات . 4 إصــدار ترش

ي المجتمــع.
االجتماعيــة والتاحــم االجتمــاعي �ن

توحيــد مناهــج التعليــم والتدريــب المتعلقــة بتنميــة وتطويــر األرسة، وإعــداد كــوادر وطنيــة تحــرص عــى . 5
ي أذهــان وســلوك الجيــل الجديــد. 

البنــاء األرسي الســليم، وترســيخ الهويــة الوطنيــة للمجتمــع �ن
يعــات تحاســب أربــاب األرس الذيــن يهملــون تربيــة أبنائهــم، ويتســببون بمشــكات اجتماعيــة . 6 إصــدار ترش

تهــدد األمــن االجتمــاعي للمجتمــع وســامة منظومتــه القيميــة. 
بيــة والتوعيــة اإلعاميــة، تهــدف إىل توعيــة الجيــل الجديــد وتنميــة . 7 إعــداد مناهــج وبرامــج تنفيذيــة للرت

ك، وتمكينــه مــن تحليــل وتفســري مــا يــرى  وتطويــر ثقافتــه اإلعاميــة، لتحصينــه مــن الشــائعات واإلعــام المفــرب
ن اإلعــام الواقــىعي واإلعــام المضلــل المصنــوع. ن بــ�ي ويســمع مــن وســائل اإلعــام، وجعلــه قــادرًا عــى التميــري
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ملخص البحث

ي مختلــف مجــاالت الحيــاة، وبخاصــة االجتماعيــة والثقافيــة منهــا، 
ات متســارعة �ن تمــر المجتمعــات الدوليــة بتغــري

ي قنــوات البــث والنــرش المســموعة والمرئيــة. فمواقــع التواصــل 
ي حصلــت �ن وذلــك بتأثــري التطــورات التقنيــة الــ�ت

والتفاعل أفقدت األفراد والمؤسسات والعديد من المجتمعات المقدرة عى مواكبتها، والتعايش مع الظواهر 
ات ومؤثراتهــا. ي أفرزتهــا. ولــم تكــن مجتمعاتنــا العربيــة والخليجيــة بمعــزل عــن هــذه المتغــري الــ�ت

الدراســة  ي للدراســة، وتضمــن منهجيــة  المنهــ�ب إطــارات: اإلطــار  ي تضمنــت ثاثــة  الــ�ت تناولتــه دراســتنا  مــا  هــذا 
النظــري  المطبقــة؛ اإلطــار  البحــث وأهميتهــا واألهــداف والتســاؤالت والمناهــج واألدوات  المتعلقــة بمشــكلة 
ي هــذا الموضــوع، وأســاليب 

ن �ن ن والمهتمــ�ي ن الدراســة، وتنــاول أفــكارًا ورؤى ونظريــات الباحثــ�ي الــذي شــكل مــ�ت
عــى  اشــتمل  الــذي   ، ي

التطبيــ�ت أو  ي 
الميــدا�ن اإلطــار  ًا  وأخــري أبحاثهــم؛  ي 

�ن تناولوهــا  ي  الــ�ت للمشــكات  معالجتهــم 
 وتحليلهــا 

ً
الدراســة الميدانيــة مــن حيــث منهجيتهــا وإجراءاتهــا وعمليــات جمــع المعلومــات ومعالجتهــا إحصائيــا

ي مجتمعــات مختلفــة، والتوصــل إىل 
ي توصــل إليهــا باحثــون آخــرون �ن لمطابقــة نتائجهــا مــع العديــد مــن النتائــج الــ�ت

النتائــج واالســتنتاجات والتوصيــات المتصلــة بأهــداف هــذه الدراســة. 
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: وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج نذكر أهمها بما يىي

ن مــن نتائــج الدراســة أن حــواىلي %99 يتابعــون مواقــع التواصــل االجتمــاعي منهــم %65 يتابعونهــا 	  تبــ�ي
بانتظــام، وأن كثافــة المتابعــة البــد أن تــؤدي إىل حصــول عمليــات تأثــر.

ة 	  ات ســلبية بدرجــة كبــري تأثــري أوضحــت نتائــج الدراســة أن %56 مــن عينــة الدراســة يؤيــدون وجــود 
ات ولكــن بدرجــة متوســطة. أمــا مــن  لمواقــع التواصــل، وكان هنــاك %42 يعتقــدون بوجــود هــذه التأثــري
ي العينــة تؤمــن 

ات فلــم تتجــاوز نســبتهم %2، مــا يؤكــد أن الغالبيــة �ن ال يعتقــدون بوجــود هــذه التأثــري
ات. بوجــود تأثــري

رًا، حيث بلغت نسبة التأثري %46 من وجهة نظر أفراد العينة.	  ن أن األطفال أكرث ترن تب�ي
العزلــة 	  أهمهــا  ســلبية،  آثــارًا  االجتمــاعي  التواصــل  لمواقــع  أن  يعتقــدون  العينــة  أفــراد  غالبيــة  أن  ن  تبــ�ي

الوقــت  وإضاعــة  الســهر  ظاهــرة  تليهــا  نســبة 34.5%،  شــكلت  ي  الــ�ت االجتماعيــة  العاقــات  وضعــف 
.18% بنســبة  الســلوكية  االنحرافــات  ثــم   ،23% بنســبة 

أظهــرت النتائــج أن عمليــات التأثــر أســفرت عــن بدايــة ظهــور مفهــوم غريــب لــأرسة عنــد الشــباب، مجــرد 	 
التحلــل وتفــكك األرسة  إىل  يــؤدي  يمتلــك منظومــة قيميــة، وقــد  امــات والمســؤوليات، وال  ن االلرت مــن 

والمجتمــع. 

Abstract: 

International societies are experiencing rapid changes in various areas of life, especially social and cultural 
ones, as a result of the technological developments that took place in the audio and video broadcasting 
channels. The networking and interaction sites made individuals, institutions and many communities lose 
the ability to cope with them and the phenomena that they produced in various societies. Our Arab and 
Gulf societies were not isolated from these variables and their effects. This is what is discussed in this study, 
which includes three parts. The first part is the methodological framework which includes the methodology 
of the study: research problem, questions, objectives, methods and tools. The second part is the theoretical 
framework which deals with the ideas and theories of other researchers who are interested in this subject 
and their methods of dealing with the problems they dealt with in their research. The third part is the field 
or applied framework, which includes the field study in terms of methodology, procedures, data collection, 
statistical processing and analysis to match its results with the results of many findings of other researchers 
in different communities and to reach conclusions and recommendations related to the objectives of this 
study. 

The study has a number of results, the most important of which are the following:

- Around 99% follow the social networking sites, 65% follow them regularly, and  the intensity of the fol-
low-up should lead to the impact of the effects.

- 56% of the sample of the study confirmed the negative impacts from the  networking sites. 42% believed 
that these effects were found, but to a  moderate degree. Those who do not believe these effects do not 
exceed 2%. .

- Children are found to be the most affected, with an impact rate of 46% from the  point of view of the sam-
ple members.

- It was found that the majority of the respondents believe that the social  networking sites have negative 
effects, the most important of which is isolation  and poor social relations, which accounted for 34.5% fol-
lowed by the  phenomenon of delay and wasting of time by 23% and behavioral deviation by  18%.

- The results showed that the negative impact resulted in a strange concept of the family by young people, 
which is free from any responsibilities, does not  appreciate values and may lead to disintegration of the 
family and society. 
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مقدمة

ي تحتضــن الطفــل وترعــاه وتشــكل شــخصيته، وهي البيئــة األوىل  تعــّد األرسة اللبنــة األساســية األوىل الــ�ت
ي تنشــئة الطفــل، 

ة �ن ي يتعــرف مــن خالهــا الطفــل عــى المجتمــع. لــذا كان لهــذه المنظومــة أهميــة كبــري الــ�ت
وتشــكيل شــخصيته وتكاملهــا، وتحديــد اتجاهاتــه وميولــه، وبالتــاىلي صاحــه أو انحرافــه.

الدراســات  ُجــلُّ  وتشــري  الطفــل.  تنشــئة  ي 
�ن  

ً
محوريــا دورًا  األرسة  لعبــت  األهميــة،  تلــك  مــن   

ً
وانطاقــا

ي الوقــت الراهــن وحســب، وإنمــا عــى امتــداد التاريــخ والعصــور. 
واألبحــاث إىل هــذه األهميــة، ليــس �ن

ي المجتمــع، إذ كانــت تقــوم 
بويــة األساســية والرئيســة �ن ي هي المؤسســة الرت

ي المــاصن
حيــث كانــت األرسة �ن

بويــة والتعليميــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والصحيــة. ولكــن  بوظائــف متنوعــة ومتعــددة كالوظائــف الرت
مــع التطــور الــذي طــرأ عــى المجتمعــات، والتغــري االجتمــاعي الــذي حــدث، أصبــح هنــاك مؤسســات أخــرى 

ي تنشــئة األبنــاء.
ي الــدور الــذي تقــوم بــه �ن

تســاهم وتشــارك المنظومــة األرسيــة �ن

ي  ات الــ�ت ولمــا كان الوضــع كذلــك، فقــد باتــت األرسة تواجــه مجموعــة مــن التحديــات نتيجــة لهــذه المتغــري
ي تربيــة األبنــاء. مــن أبرزهــا تربيــة األبنــاء وتنشــئتهم 

ي تنهــض بهــا األرسة �ن ي األدوار والمجــاالت الــ�ت
ــرت �ن

ّ
أث

ي الكبــري  ي ظــل عــر العولمــة والثــورة المعلوماتيــة والتقــدم والتطــور التكنولــو�ب
تنشــئة ســليمة، خاصــة �ن

. وظهــور شــبكات التواصــل االجتمــاعي

	مشكلة الدراسة

ة، وتعــددت أنواعهــا ووســائلها  ي اآلونــة األخــري
 �ن

ً
تطــورت شــبكات التواصــل االجتمــاعي تطــورًا ملحوظــا

ي االتصــال والتواصــل مــع اآلخريــن، كمــا ســهلت 
وأســاليب اســتخداماتها، وكــرت الحواجــز التقليديــة �ن

ي العالــم، كمــا ســاعدت 
 كان موقعــه ومكانــه �ن

ً
تــداول المعلومــات وتناقــل األخبــار واالتصــال باآلخــر أيــا

عــى تبــادل وجهــات النظــر، وفتــح آفــاق الحــوار والنقــاش وتبــادل األفــكار، كذلــك ســاعدت عــى تلبيــة 
االحتياجــات الفكريــة والعاطفيــة ونقــل وتقليــد بعــض الســلوكيات والعــادات والقيــم لــدى اآلخــر. وبذلــك 
ي 

ي التكوين الثقا�ن
أصبحت هذه الشبكات تشكل جزءًا من النسيج االجتماعي للمجتمع، وباتت تؤثر �ن

ي 
ي اكتســاب قيــم وعــادات وســلوكيات قــد تكــون �ن

والقيــ�ي للمجتمعــات، األمــر الــذي كان لــه بالــغ األثــر �ن
ي نشــأ وتــر�ب عليهــا األبنــاء. وبذلــك أصبحــت هــذه  بعــض األحيــان دخيلــة ومنافيــة للقيــم واألخاقيــات الــ�ت

ي مســألة التنشــئة االجتماعيــة لأبنــاء.
ي األدوار المنوطــة بهــا خاصــة �ن

الشــبكات تزاحــم األرسة �ن

ي تنشــئة 
ي يواجههــا الوالــدان �ن ي التحديــات الــ�ت

ي تتلخــص �ن ومــن هنــا بــرزت مشــكلة هــذه الدراســة، والــ�ت
أبنائهم تنشئة اجتماعية ودينية وأخاقية سليمة تتناسب مع الموروثات الدينية واألخاقية والعادات 
التواصــل  شــبكات  وانتشــار  وجــود  ظــل  ي 

�ن وذلــك  عليهــا،  أنفســهم  هــم  تنشــئتهم  تــم  ي  الــ�ت والتقاليــد 
 ال نســتطيع أن 

ً
ي ال نســتطيع أن ننكــر الكثــري مــن مزاياهــا وإيجابياتهــا، ولكــن بالمقابــل أيضــا ، الــ�ت االجتمــاعي

 عــى األبنــاء، وهــذا مــا ستكشــف عنــه هــذه الدراســة، مــن 
ً
نغــض الطــرف عــن ســلبياتها وعيوبهــا خاصــة

خــال اســتطاع آراء مجموعــة مــن األرس العربيــة. 
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	أهمية الدراسة

رس 
ُ
ي تــؤرق األ ي أغــوار مســألة تعــد مــن أهــم المســائل الــ�ت

ي أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تبحــث �ن
تــأ�ت

المعارصة وتقض مضجعها، أال وهي انتشار شبكات التواصل االجتماعي وتعاظم دورها بصورة مطردة 

ي اآلخريــن 
خاصــة عــى المنظومــة األرسيــة. فهــذه الشــبكات تعــد مــن األدوات األكــرث فعاليــة للتأثــري �ن

ي الوقــت الراهــن. ذلــك أن تفاعــل مســتخدمي هــذه الشــبكات مــن 
والتأثــري عــى العاقــات االجتماعيــة �ن

ي يتبناهــا الشــخص نتيجــة  مختلــف ثقافــات العالــم وعاداتــه ودياناتــه تؤثــر عــى األفــكار واالتجاهــات الــ�ت

ي يتلقاهــا مــن اآلخــر الــذي يتواصــل معــه، مــا قــد ينعكــس عــى األنمــاط  تبنيــه األفــكار والمعتقــدات الــ�ت

ي يكتســبها مــن اآلخــر. والواقــع أن   عــى القيــم واألخاقيــات والعــادات الــ�ت
ً
الســلوكية الصــادرة، وأحيانــا

ي تنشــئة أبنائهــا، ويكــون لهــا تأثــري عــى تربيتهــم 
جميــع هــذه اآلثــار تقــوض الــدور الــذي تنهــض بــه األرسة �ن

 . ســواء بشــكل مبــارسش أو غــري مبــارسش

ي تتنــاول تأثــري شــبكات  هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فــإن الدراســة تعــّد مــن الدراســات القليلــة الــ�ت

التواصــل االجتمــاعي عــى تنشــئة األبنــاء، كمــا تعــّد الدراســة األوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى دولــة اإلمــارات 

ي 
التنشــئة االجتماعيــة لأبنــاء �ن التواصــل االجتمــاعي عــى  أثــر شــبكات  ي تتنــاول  الــ�ت العربيــة المتحــدة 

الدولــة، حيــث لــم تجــد الباحثــة دراســة أخــرى منشــورة عــى مســتوى الدولــة تقيــس األثــر نفســه. ومــن هنــا 

ي تجعلهــا قيمــة مضافــة تلحــق بركــب الدراســات االجتماعيــة  أتــت األهميــة العلميــة لهــذه الدراســة الــ�ت

ي تــم تطبيقهــا عــى مجتمــع دولــة اإلمــارات. الــ�ت

ي بالظواهــر األمنيــة  ي معــ�ن ي بحــ�ث ي مركــز أمــ�ن
ي باحثــة �ن

ي بصــورة خاصــة. فلكــو�ن كمــا أن الدراســة المســت�ن

، فــإن ذلــك  ي تغيــري النســق االجتمــاعي
ي المجتمــع ويكــون لهــا أثــر �ن

ي تظهــر �ن والقانونيــة واالجتماعيــة الــ�ت

ي تظهــر البيانــات واإلحصائيــات تفاقمهــا وزيادتهــا المضطــردة أو  ي مســؤولية معالجــة الظواهــر الــ�ت يحملــ�ن

ي تطــرأ عــى األنمــاط  ات والتطــورات الــ�ت ي ومراقبــة التغــري ي تتــم ماحظتهــا مــن خــال الحــس األمــ�ن تلــك الــ�ت

بيــة الســليمة، فقــد تبــّدى   تســىع إىل تربيــة أبنائهــا الرت
ً
ي أّمــا

ي المجتمــع. وباإلضافــة إىل كــو�ن
الســلوكية �ن

ن  ي أتلمــس وأرى بعــ�ي ة شــكاوي األرس منهــا، األمــر الــذي جعلــ�ن لــدي تنــامي هــذه الظاهــرة وتفاقمهــا وكــرث

ي 
، والــذي يهــدد دور األرسة �ن  الــدور الخطــري لشــبكات التواصــل االجتمــاعي

ً
ي ثانيــا الباحــث أواًل والمــر�ب

تربيــة وتنشــئة أبنائهــا.

ي إىل تنــاول هــذه الدراســة بالفحــص والتمحيــص، ومحاولــة الوصــول إىل   دفــع �ب
ً
جميــع ذلــك مجتمعــا

ي تطــور وطنــه وازدهــاره.
حلــول ناجعــة لعاجهــا، مــن أجــل ضمــان جيــل ســوي ذي قيــم، يــىعي دوره �ن
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	أهداف الدراسة

ي  تتمحــور أهــداف هــذه الدراســة حــول هــدف رئيــس مــؤداه التعــرف عــى أحــد المشــكات المهّمــة الــ�ت
بيــة والتنشــئة  ي منهــا األرسة المعــارصة، أال وهي تأثــري شــبكات التواصــل االجتمــاعي عــى الرت

أصبحــت تعــا�ن
: االجتماعيــة لأبنــاء، ويتفــرع عــن هــذا الهــدف أهــداف فرعيــة أخــرى هي

ي التنشئة االجتماعية لأبناء.. 1
التعرف عى دور األرسة �ن

التعــرف عــى آثــار اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي عــى المنظومــة األرسيــة وعــى التنشــئة . 2
االجتماعيــة لأبناء.

ي يمكن أن تتبناها الجهات المعنية بالتنشئة االجتماعية للطفل.. 3 اتيجيات ال�ت االسرت

 

	تساؤالت الدراسة

ي دفعتــه إلجــراء هــذه  ي يضعهــا الباحــث لدراســته، والــ�ت ترتبــط تســاؤالت الدراســة عــادًة باألهــداف الــ�ت
الباحثــة لإلجابــة عليــه هــو: هــل لشــبكات  الدراســة عــى تســاؤل رئيــس تســىع  الدراســة. ترتكــز هــذه 

هــم؟  التواصــل االجتمــاعي تأثــري عــى تنشــئة األبنــاء وتغيــري نمــط ســلوكهم واتجاهــات تفكري

: ينبثق عن هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية تخدم الغرض العام لهذه الدراسة، هي

ما هي أهداف التنشئة االجتماعية؟. 1

ي التنشئة االجتماعية لأبناء؟. 2
ما هو دور األرسة �ن

اضية؟ . 3 ونية االفرت ما هي الشبكات االجتماعية اإللكرت

؟. 4 ما هي خصائص شبكات التواصل االجتماعي

ي الشبكات االجتماعية؟ . 5
ي يستخدمها األبناء �ن ونية ال�ت ما التقنيات اإللكرت

؟. 6 ما إيجابيات وسلبيات شبكات التواصل االجتماعي

ما التأثري االجتماعي لشبكات التواصل االجتماعي عى األبناء؟. 7

ي التواصل عى الشبكات االجتماعية؟. 8
ي يقضيها األبناء �ن ما متوسط عدد الساعات ال�ت

ي متابعة ومراقبة األبناء أثناء استخدام الشبكات االجتماعية؟. 9
ما هي طرق الوالدين �ن

؟. 10 ي تضعها األرسة للحد من استخدام األبناء لشبكات التواصل االجتماعي ما هي الضوابط ال�ت

ي سيتم التعرض لها من خال محاور هذه الدراسة.  هذا باإلضافة إىل العديد من األسئلة األخرى ال�ت



128

	مفاهيم ومصطلحات الدراسة

: تحتوي هذه الدراسة عى مفاهيم ومصطلحات أساسية، هي

:)Socialization( أواًل: التنشئة االجتماعية

ي يتعلــم بواســطتها فــرد مــا طرائــق مجتمــع أو جماعــة حــ�ت  تعــرف التنشــئة االجتماعيــة بأنهــا »العمليــة الــ�ت
يســتطيع أن يتعامــل معهــا، وهي تتضمــن تعلــم واســتيعاب أنمــاط الســلوك، والقيــم، والمشــاعر المناســبة 

لهــذا المجتمــع أو الجماعــة«)40).

ي يتم من خالها تعليم األفراد األفكار  وهناك تعريف آخر للتنشئة االجتماعية وهي أنها »العمليات ال�ت
والمعتقــدات والطــرق والقيــم ونمــاذج ومعايــري ثقافــة المجتمــع، حيــث يتكيــف معهــا الفــرد وتصبــح جــزءًا 

من شــخصيته«)41).

ي 
ي تقودهــا وتوجــه حركتهــا �ن  مــن القيــم الــ�ت

ً
كذلــك تعــرف بأنهــا »عمليــة اكتســاب الشــخصية مجموعــة

.(42(» االجتمــاعي المجــال 

بيــة  ي شــكل قواعــد للرت
هــذا، ويــرى أحــد التعريفــات أن التنشــئة االجتماعيــة هي »تفاعــل اجتمــاعي �ن

ي مراحــل عمــره المختلفــة منــذ الطفولــة حــ�ت الشــيخوخة، مــن خــال عاقتــه 
والتعليــم يتلقاهــا الفــرد �ن

ي تحقيــق 
ي يتلقاهــا �ن بالجماعــات األوليــة )األرسة، المدرســة، الزمــاء...(، حيــث تســاهم تلــك القواعــد الــ�ت

ب  ّ المعايــري االجتماعيــة وتــرش بــه مــن خــال اكتســاب  ي المحيــط 
الثقــا�ن البنــاء  التوافــق االجتمــاعي مــع 

االتجاهــات والقيــم الســائدة حولــه«)43).

ي تتشــكل مــن خالهــا معايــري الفــرد  كذلــك يشــري آخــرون إىل أن التنشــئة االجتماعيــة هي »العمليــة الــ�ت
 ألدواره الراهنــة 

ً
ومهاراتــه ودوافعــه واتجاهاتــه وســلوكه لتكــون متناغمــة مــع مــا يعــّده المجتمــع مرغوبــا

ي المجتمــع«)44).
والمســتقبلية �ن

ن والمحــاكاة  التلقــ�ي بأنهــا »عمليــة تعلــم تعتمــد عــى  التنشــئة االجتماعيــة  هــذا وقــد عــرف )بارســونز( 
العقليــة والعاطفيــة واألخاقيــة عنــد الطفــل والراشــد، فــ�ي عمليــة تهــدف إىل  والتوحــد مــع األنمــاط 
ي شــخصية الفــرد، وهي عمليــة مســتمرة، تبــدأ مــن الميــاد داخــل األرسة وتســتمر 

اندمــاج عنــارص الثقافــة �ن
ي المدرســة وتتأثــر بجماعــات الرفــاق وبنســق المهنــة، ومــن ثــم تســتمر عمليــة التنشــئة باتســاع أنمــاط 

�ن
التفاعــل كلمــا كــرب المــرء«)45).

- األردن- 2005م- ص18. بية والتنشئة االجتماعية– دار وائل للنرش )1)) د.عبدهللا زاهي الرشدان– الرت

-التنشئة االجتماعية وانعكاساتها عى العاقات  ي
ف محمد العزب ود.طارق هاشم إبراهيم وأ.فاطمة الشيبا�ن )))) د.هدى عبدهللا السويدي ود.أرسش

-– الشارقة- 2015م- ص-86 ن - مجلة شؤون اجتماعية- السنة32-– العدد 128- تصدر عن جمعية االجتماعي�ي ي ي إمارة د�ب
ن اآلباء واألبناء �ن االجتماعية ب�ي

.87

)))) د.هدى محمد قناوي– الطفل »تنشئته وحاجاته«– مكتبة األنجلو المرية- القاهرة– 1983م- ص31.

 - «- مؤسسة شباب الجامعة للنرش ن العولمة والمنظور اإلسامي ي التنشئة االجتماعية »ب�ي
- التغري االجتماعي ودوره �ن ي

ي الحلوا�ن )))) أ.بهاء الدين صرب
اإلسكندرية- 2015م- ص109.

– اإلسكندرية– 1985م- ص208. )))) د.عبدالرحمن عيسوي– سيكولوجيه التنشئة االجتماعية– دار الفكر الجامىعي

ي – مرجع سبق ذكره- ص110.
ي الحلوا�ن )))) أ.بهاء الدين صرب
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ي يكتســب مــن  الــ�ت الباحثــة التنشــئة االجتماعيــة بأنهــا »العمليــة  تلــك التعريفــات، تعــّرف  مــن مجمــل 
ي تحكــم ســلوكه واتجاهاتــه، وتعمــل  خالهــا الفــرد القيــم واألخــاق والمبــادئ والمعتقــدات واألفــكار الــ�ت
عــى تهيئتــه وإعــداده ليتوافــق ويتعايــش مــع المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وذلــك تمهيــدًا إلعــداده للقيــام 
ي المجتمع، وهي عملية تبدأ منذ الوالدة وتستمر وتتسع باتساع أنماط التفاعل 

باألدوار المرجوة منه �ن
كلمــا كــرب المــرء«.

:)Social Networks( شبكات التواصل االجتماعي : ً
ثانيا

تنوعــت وتعــددت تعريفــات شــبكات التواصــل االجتمــاعي )أو الشــبكات االجتماعيــة( واختلفــت مــن 
نت توفر لمستخدميها  ن بأنها »مواقع عى شبكة اإلنرت باحث إىل آخر، فقد عرفها الدبي�ي وزهري ياس�ي
فرصة للحوار وتبادل المعلومات واآلراء واألفكار والمشكات من خال الملفات الشخصية وألبومات 
الصــور وغــرف الدردشــة، وتمثــل مجموعــة هويــات اجتماعيــة ينشــئها أفــراد أو منظمــات لديهــم روابــط 
، ويمثلهــا هيــكل أو شــكل ديناميــ�ي لجماعــة اجتماعيــة، وهي تنشـــأ مــن أجــل  نتيجــة التفاعــل االجتمــاعي

توســيع وتفعيــل العاقــات المهنيــة أو عاقــات الصداقــة«)46).

نــت، ظهــرت مــع   بأنهــا »مصطلــح يطلــق عــى مجموعــة مــن المواقــع عــى شــبكة اإلنرت
ً
كمــا عرفــت أيضــا

ي يجمعهــم ضمــن مجموعــات 
اصن ي بيئــة مجتمــع افــرت

ن األفــراد �ن ي للويــب، تتيــح التواصــل بــ�ي
الجيــل الثــا�ن

كــة ...إلــخ(، كل هــذا يتــم عــن طريــق خدمــات  انتمــاء )بلــد، جامعــة، مدرســة، رسش اهتمــام أو شــبكات 
التواصــل المبــارسش مثــل إرســال الرســائل أو االطــاع عــى الملفــات الشــخصية لآلخريــن، ومعرفــة أخبارهــم 

ي يتيحونهــا للعــرض«)47). ومعلوماتهــم الــ�ت

ت نمــط الحيــاة مــن حيــث  ي أنهــا »منظمــة عرانيــة غــري
وأوجــز Swite مفهــوم الشــبكات االجتماعيــة �ن

األســلوب واإلدارة والممارســة«)48).

ن  ي تســهيل الحيــاة االجتماعيــة بــ�ي
ونيــة فعالــة تســهم �ن  بأنهــا »مجموعــة مواقــع إلكرت

ً
كمــا تعــرف أيضــا

مجموعــة مــن المعــارف واألصدقــاء، كمــا تمكــن األصدقــاء القــدام مــن االتصــال ببعضهــم البعــض، مــا 
يــؤدي إىل توطيــد العاقــات االجتماعيــة بينهــم«)49).

بأنهــا »مجموعــة مواقــع  التواصــل االجتمــاعي  الباحثــة شــبكات  تعــرف  التعاريــف  ومــن مجمــل هــذه 
نت، تقدم مجموعة خدمات لمســتخدميها، تمكنهم من إجراء   عى شــبكة اإلنرت

َ
ت انتشــارَا واســعا انترش

ي مدينة الرياض- مجلة شؤون اجتماعية- تصدر 
ي السلوك االستهاكي لدى األرسة �ن

ي- دور شبكات التواصل االجتماعي �ن )))) د.موصني بنت شليويح العرنن
-– الشارقة-– العدد 136- السنة 34- 2017م- ص150. ن عن جمعية االجتماعي�ي

– المكتب العر�بي للمعارف للنرش – الطبعة  نت والتأثري عى األمن القومي واالجتماعي - شبكات التواصل واإلنرت ي
)))) د.اسماعيل عبد الفتاح عبد الكا�ن

األوىل– 2016م– ص21-24.

)))) د.فيصل محمد عبدالقادر– شبكات التواصل االجتماعي – الجنادرية للنرش والتوزيع – عمان – 2015م- ص9.

نت – دار الكتب والوثائق القومية – مر– 2003م – ص44. ونية عرب شبكة اإلنرت )))) د.مصط�ن محمد موس – المراقبة االلكرت
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محادثــات وحــوارات وتبــادل الرســائل والصــور والفيديوهــات، وتتيــح لهــم إمكانيــة مشــاركة المعلومــات 
والمعرفــة واألنشــطة واالهتمامــات«. 

:)family( األرسة : ً
ثالثا

المفهــوم اللغــوي لــأرسة مأخــوذ مــن كلمــة األرس، بمعــ�ن القــّوة والشــدة. واألرسة هي الــدرع الحصينــة. 
ي اللفــظ 

، وُيعــّد كل فــرد منهــم بمثابــة الــدرع لآلخــر. ويــأ�ت
ً
فأعضــاء األرسة الواحــدة يشــّد بعضهــم بعضــا

ة؛ فــأرسة الرجــل   بالعشــري
ً
 بمعــ�ن القيــد واألرس. وُيمكــن تعريــف األرسة مــن الناحيــة اللغويــة أيضــا

ً
أيضــا

ــه يقــوى ِبهــم)50).
ّ
ته ألن بمعــ�ن رهطــه وعشــري

 الختــاف المــدارس 
ً
، تبعــا ن ن الباحثــ�ي أمــا المفهــوم االصطــا�ي لــأرسة فقــد تعــددت وتنوعــت تعريفاتــه بــ�ي

ي كتابهمــا »األرسة 1953« بأنهــا 
جــس ولــوك �ن ي ينتمــون إليهــا. إذ عــّرف األرسة كل مــن بري واالتجاهــات الــ�ت

، ولــكل 
ً
 واحــدًا، ويتفاعلــون ســويا

ً
، يؤلفــون بيتــا ي »مجموعــة مــن األفــراد يربطهــم الــزواج والــدم أو التبــ�ن

كة«)51). ن ثقافــة مشــرت دوره المحــدد كــزوج أو زوجــة، أب أو أم أو أخ أو أخــت مكونــ�ي

ن األرسة بقولــه إنهــا »رابطــة اجتماعيــة مــن زوج وزوجــة مــع أطفــال أو بــدون أطفــال، أو  وقــد عــرف أوجــرب
مــن زوج بمفــرده مــع أطفــال، أو زوجــة بمفردهــا مــع أطفــال«)52).

ة تتكــون عــادة مــن األب واألم وواحــد أو أكــرث  ويعــرف بوجــاردوس األرسة بأنهــا »جماعــة اجتماعيــة صغــري
بيــة األطفــال حــ�ت تمكنهــم مــن القيــام  مــن األطفــال يتبادلــون الحــب ويتقاســمون المســؤولية، وتقــوم برت

 يترفــون بطريقــة اجتماعيــة«)53).
ً
بتوجيههــم وضبطهــم ليصبحــوا أشــخاصا

ي تضطلع بوظيفة التنشــئة االجتماعية  بوية األوىل ال�ت نســتخلص مما ســبق أن األرسة هي المؤسســة الرت
للطفــل، وهي الوعــاء األول الــذي تتشــكل فيــه شــخصيته، حيــث يتعلــم مــن خالهــا القيــم والمبــادئ 
واالتجاهــات،  واألفــكار  واآلراء  القناعــات  لديــه  وتتشــكل  الصفــات،  ويكتســب  والعــادات،  واألخــاق 

ي يحتاجهــا إلشــباع احتياجاتــه.  وكذلــك المهــارات الحياتيــة الــ�ت

ي إطــار هــذه الدراســة بأنهــا »نظــام اجتمــاعي 
مــن خــال التعريفــات الســابقة تعــرف الباحثــة األرسة �ن

إنجــاب األطفــال  تهــدف إىل  المجتمــع،  عيــة يقرهــا  مــن رجــل وامــرأة تربطهــم عاقــة زواج رسش يتكــون 
وتكويــن أرسة، وتقــوم بتنشــئتهم وفــق قيــم ومبــادئ وأخاقيــات وعــادات تحــرص عــى غرســها فيهــم، 

ي المجتمــع«.
ن �ن حــ�ت يكونــوا أفــرادًا صالحــ�ي

وت- دار صادر- جزء )4(- ص19-20. )1)) ابن منظور)1414م(- لسان العرب- الطبعة الثالثة – بري

بية األرسية والصحية- دار الثقافة للنرش والتوزيع – الطبعة  )))) د.لمياء محمود لط�ني ود.نزيه عبدالحميد دياب ود.المعرتن باهلل زين الدين محمد- الرت
األوىل-– عمان – 1437هــ/ 2016م – ص43-46.

وت – 1996م – الطبعة )2(- ص62. بوي- دار الجيل للنرش – بري ))))( ( د.إبراهيم نارص-علم االجتماع الرت

))))( ( د.أحمد محمد مبارك الكندري- علم النفس األرسي- مكتبة الفاح للنرش والتوزيع- الكويت – 1992م- الطبعة )2(- ص23.
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	الدراسات السابقة

، بعنــوان »تأثــري اســتخدام تكنولوجيــا شــبكات  ي �ب أواًل، دراســة للباحــث هشــام ســعيد فتــ�ي عمــر الــ�ب
نــت عــى العاقــات االجتماعيــة لــأرسة المريــة«– 2015م)54). التواصــل االجتمــاعي عــرب اإلنرت

ي 
مــن أهــداف هــذه الدراســة: معرفــة مــدى تأثــري شــبكات التواصــل االجتمــاعي عــى العاقــات األرسيــة �ن

ي يقبــل عليهــا أفــراد األرسة.  األرسة المريــة. وإلقــاء الضــوء عــى أهــم شــبكات التواصــل االجتمــاعي الــ�ت
ن  والتعــرف عــى أهــم اآلثــار النفســية واالجتماعيــة المرتبطــة باســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي بــ�ي

أفــراد المجتمــع المــري.

، وطّبــق اســتمارات االســتبيان عــى عينــة احتماليــة، وبالتحديــد  ي
اســتخدم الباحــث منهــج المســح الميــدا�ن

عينــة متاحــة مــن أفــراد األرسة المريــة مــن اآلبــاء واألمهــات واألبنــاء مــن األرس ذاتهــا، قوامهــا )420) 
مفــردة موزعــة: )210( مفــردة مــن اآلبــاء واألمهــات و )210( مفــردة مــن األبنــاء.

ات سلبية لمواقع شبكات التواصل االجتماعي عى  أشارت أهم نتائج الدراسة المسحية إىل وجود تأثري
ن أفــراد األرسة، مــع استســهال  عاقــة المبحــوث مــن األبنــاء بأرستــه، بســبب تقليلهــا الحــوار الشــخصي بــ�ي

ل، حيــث جــاءت بنســبة )65.2%(. ن الحــوار عــرب هــذه الشــبكات داخــل المــرن

ات إيجابيــة الســتخدام المبحــوث مــن األبنــاء لمواقــع شــبكات التواصــل  كمــا أظهــرت النتائــج وجــود تأثــري
وعاقتــه باألصدقــاء واألقــارب وأهمهــا: إبقــاء المبحــوث مــن األبنــاء عــى تواصــل مــع األصدقــاء واألقــارب 

الذيــن يعيشــون بعيــدًا عنــه، حيــث جــاءت بنســبة )64.6%(.
ن مــن اآلبــاء أن اســتخدام أوالدهــم لمواقــع شــبكات  كمــا أكــدت النتائــج أن أهــم أســباب اعتقــاد المبحوثــ�ي
ي عزلة عن 

ي ســلوك أوالدهم لأســوأ، بســبب جعلهم �ن
التواصل االجتماعي قد أدى إىل تغيري أو تعديل �ن
المحيــط األرسي، حيــث جــاءت بنســبة )60%(.

ن مــن اآلبــاء أن اســتخدام أوالدهــم لبعــض شــبكات  كمــا أكــدت النتائــج أن أهــم أســباب اعتقــاد المبحوثــ�ي
 عــى عاقاتهــم االجتماعيــة بــاألرسة، بســبب أن الجلــوس عــى هــذه 

ً
التواصــل االجتمــاعي قــد أثــر ســلبا

، حيــث جــاءت بنســبة )55.8%(. المواقــع يســتهلك الوقــت بشــكل كبــري

: دراســة للباحثــة ريمــا آل عيــدان، بعنــوان »أثــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي عــى عمليــة الضبــط  ً
ثانيــا

2014م)55).  –» االجتمــاعي

الضبــط  أســاليب  التواصــل االجتمــاعي عــى  تأثــري شــبكات  التعــرف عــى  الدراســة:  أهــداف هــذه  مــن 
، والوقــوف عــى أثــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي عــى الــرأي العــام، ورصــد تأثــري مواقــع التواصل  االجتمــاعي
يــع والقانــون، وتحليــل دور مواقــع التواصــل االجتمــاعي عــى العــادات والتقاليــد،  االجتمــاعي عــى الترش

نت عى العاقات االجتماعية لأرسة المرية –  ))))( ( أ.هشام سعيد فت�ي عمر الرب�بي – تأثري استخدام تكنولوجيا شبكات التواصل االجتماعي عرب اإلنرت
رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كلية اإلعام بجامعة القاهرة – القاهرة – مارس 2015م.

– دراسة أعدتها الباحثة وقدمتها ضمن إصدارات مركز رؤية للدراسات  )))) أ.ريما آل عيدان– أثر مواقع التواصل االجتماعي عى عملية الضبط االجتماعي
االجتماعية– الرياض– الطبعة )1(– 1435هــ/ 2014م.
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بيــة. والوقــوف عــى تأثــري مواقــع التواصــل االجتمــاعي عــى كل مــن التديــن والرت

، كمــا درســت تأثــري شــبكات التواصــل االجتمــاعي عــى أســاليب  ي
اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصــ�ن

، وذلــك مــن خــال االســتبيان. الضبــط االجتمــاعي

ن وجود أثر الستخدام  وكان من أهم نتائج الدراسة الميدانية: أنه اتضح من خال استجابات المبحوث�ي
بيــة«. حيــث  شــبكات التواصــل االجتمــاعي عــى عمليــة الضبــط االجتمــاعي والــذي يخــص محــور »الرت
يتضــح أن %28.9 مــن العينــة ذكــرت أن مواقــع التواصــل االجتمــاعي لهــا تأثــري كبــري عــىي غــرس مبــادئ 
ي غــرس المبــادئ والقيــم. حيــث أصبحــت 

هــا البســيط �ن ي مقابــل %16.6 أشــاروا بتأثري
وقيــم جديــدة، �ن

بيــة والتنشــئة االجتماعيــة. وبشــكل  ي عمليــة الرت
مواقــع التواصــل االجتمــاعي مــن أهــم الوســائط المؤثــرة �ن

ن حــول محــاور أثــر اســتخدام شــبكات التواصــل  عــام يتضــح مــن نتائــج الدراســة أن انطباعــات المبحوثــ�ي
 الستخدام 

ً
االجتماعي عى الضبط االجتماعي كانت بدرجة »عالية«، ما يدل عى أن هناك أثرًا واضحا

. شــبكات التواصــل عــى الضبــط االجتمــاعي

التواصــل  شــبكات  اســتخدام  »أثــر  بعنــوان  الجمــال،  رأفــت محمــد  ربــاب  د.  للباحثــة  : دراســة  ً
ثالثــا

ي للشــباب الســعودي- دراســة ميدانيــة«– 2013م)56).
االجتمــاعي عــى تشــكيل النســق القيــ�ي األخــا�ت

عــرب  التواصــل االجتمــاعي  الجديــد )شــبكات  اإلعــام  تأثــري وســائل  عــى  التعــرف  إىل  الدراســة  هدفــت 
ي لــدى الشــباب بهــدف الوصــول لوضــع آليــة لتعزيــز القيــم 

نــت( عــى النســق القيــ�ي واألخــا�ت شــبكة اإلنرت
األخاقيــة.

واســتخدمت الباحثــة منهــج المســح الــذي يعــرف بأنــه أحــد األســاليب المتعلقــة بجمــع المعلومــات عــن 
ســلوكيات األفــراد وعاقتهــم بوســائل اإلعــام.

نت، وأكدت  ي توصلت إليها الباحثة: ارتفاع معدل استخدام الشباب لشبكة اإلنرت ومن أهم النتائج ال�ت
ي مواقــع 

ن أن معــدل الثقــة �ن نــت بانتظــام. كمــا تبــ�ي العينــة بأكملهــا بنســبة %100 أنهــم يســتخدمون اإلنرت
التواصــل االجتمــاعي منخفــض للغايــة. وانتهــت الدراســة إىل أن مقيــاس النســق القيــ�ي للشــباب يتســم 

بالثبــات إىل حــد مــا.

تعليق الباحثة عى الدراسات السابقة:

• ي أعدتهــا، فجميــع 	 ي اســتعرضتها الباحثــة وثيقــة الصلــة بالدراســة الــ�ت تعــّد الدراســات الســابقة الــ�ت
هــذه الدراســات تتنــاول تأثــري شــبكات التواصــل االجتمــاعي ســواء عــى األرسة أو عــى العاقــات 

. أو عــى المجتمــع أو عــى القيــم أو عــى صعيــد الضبــط االجتمــاعي
• عــى دولــة 	 ي كونهــا دراســة تطبيقيــة 

الســابقة �ن الدراســات  عــن  الباحثــة  تختلــف دراســة  ولكــن 

ي للشباب السعودي » دراسة ميدانية«– 
)))) د.رباب رأفت محمد الجمال- أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي عى تشكيل النسق القي�ي األخا�ت

دراسة مقدمة إىل جامعة الملك عبدالعزيز »كرسي األمري نايف بن عبدالعزيز للقيم االخاقية«– 2013م.
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اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ســعت مــن خالهــا إىل التعــرف عــى أثــر اســتخدام شــبكات التواصــل 
االجتمــاعي عــى تربيــة وتنشــئة األبنــاء تنشــئة اجتماعيــة ســليمة، وطّبقــت أداة االســتبيان عــى 

طــة الشــارقة لقيــاس هــذا األثــر.  ن بالقيــادة العامــة لرش العاملــ�ي

اإلطار النظري للدراسة

أواًل: أهمية التنشئة االجتماعية للطفل 

ي مراحلهم العمرية المختلفة. 
ي تؤثر عى األبناء �ن تعّد عملية التنشئة االجتماعية من أهم العمليات ال�ت

ففيها تتشكل شخصياتهم وتتحدد اتجاهاتهم. وعن طريقها يكتسب األبناء القيم والمبادئ واألخاق 
ي يعيشــون فيهــا. ومــن هنــا تتــأ�ت أهميتهــا. فــ�ي  ي البيئــة االجتماعيــة الــ�ت

والعــادات والتقاليــد الســائدة �ن
ي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة يتعلــم الطفــل ضوابــط 

ي تشــكيل شــخصية الطفــل. و�ن
 �ن

ً
تلعــب دورًا أساســيا

وري لحفــظ الحيــاة  ي ال يتقبلهــا المجتمــع، فالضبــط االجتمــاعي رصن الســلوك والكــف عــن األعمــال الــ�ت
ورة بقــاء اإلنســان)57). االجتماعيــة ورصن

وتتجى أهمية التنشئة االجتماعية للطفل من خال محورين:

األول: أنهــا تعــّد وســيلة أساســية لتطويــر شــخصية الفــرد وإعــداده لمواجهــة التغــري االجتمــاعي الــذي يمــر 
بــه المجتمــع.

، وتهــدف إىل إكســاب  : أنهــا تعــّد عمليــة تعليــم وتعلــم، أي تربيــة تقــوم عــى التفاعــل االجتمــاعي ي
الثــا�ن

ي تمكنــه مــن العيــش والتكيــف مــع المجتمــع الــذي  الطفــل الســلوك والمعايــري واالتجاهــات المناســبة الــ�ت
يعيــش فيــه)58).

ي الــذي يقــوم بعمليــات  وبهــذا تعــد عمليــة التنشــئة االجتماعيــة عمليــة تحويــل الكائــن الــ�ي البيولــو�ب
ب وإشــباع الغرائــز والرغبــات واإلخــراج والتنفــس والتكاثــر، إىل كائــن اجتمــاعي يتكيــف مــع  األكل والــرش

: ن ي المجتمــع ويقيــم عاقــات اجتماعيــة معهــم، ويتــم ذلــك بأحــد أســلوب�ي
األفــراد اآلخريــن �ن

ي هــو: التقليــد والمحــاكاة. والمحصلــة النهائيــة لذلــك هي 
األول هــو: اإلعــداد والتوجيــه والتدريــب. والثــا�ن

فــرد مــزود باســتعدادات شــخصية يســتطيع عــن طريقهــا التعايــش والتعامــل مــع المجتمــع)59).

أهداف التنشئة االجتماعية. 1

تهدف التنشئة االجتماعية إىل تحقيق مجموعة من األهداف للفرد، من أهمها:

- القاهرة- الطبعة الثالثة- 1431هـ/ 2010م-  ي عر العولمة- دار الفكر العر�بي
ي �ن يف- التنشئة االجتماعية للطفل العر�ب ))))( ( د.السيد عبدالقادر رسش

ص12.

يف- نفس المرجع السابق- ص13. ))))( ( د.السيد عبدالقادر رسش

يف- نفس المرجع السابق- ص21. ))))( ( د.السيد عبدالقادر رسش
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ي يتســم أ.  تحقيــق تكامــل شــخصية الفــرد االجتماعيــة وتزويــده باســتمرار بالقيــم والمبــادئ والعــادات الــ�ت
بهــا المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وذلــك حــ�ت يســهل اندماجــه ويــؤدي واجباتــه مــن دون أي عائــق، 
ب  ي المــأكل والملبــس والمــرش

وتهذيــب الغرائــز الطبيعيــة لديــه وتعويــده عــى العــادات الصالحــة �ن
وطــرق المعاملــة وتزويــده بالمعلومــات عــن الحيــاة والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه.)60)

از ب.  ن ي نفــوس األفــراد مثــل التعــاون والحريــة واالســتقال واالعــرت
 غــرس القيــم االجتماعيــة اإليجابيــة �ن

ي الوقــت 
ام الكبــري وتحمــل المســؤولية واتخــاذ القــرارات الســليمة �ن بالنفــس واالنتمــاء للجماعــة واحــرت

المناســب. كذلــك إكســابه المهــارات االجتماعيــة والمعرفيــة واالنفعاليــة والعاطفيــة الازمــة لتحقيــق 
التكيــف والتفاعــل الســليم مــع بيئتــه االجتماعيــة)61).

ي األرسة 	. 
ي حياتــه ســواء �ن

ي ســيواجهها �ن تهيئــة الفــرد وإعــداده ألداء األدوار االجتماعيــة المختلفــة الــ�ت
ي المجتمــع)62).

أو العمــل أو �ن
ن المجتمــع الــذي يعيــش د.  ام بقيــم وأخاقيــات وقوانــ�ي ن تعليــم الفــرد النظــام، وضبــط النفــس، وااللــرت

مــون بهــا)63). ن ي يســري عليهــا أفــراده ويلرت فيــه. فلــكل مجتمــع مجموعــة مــن النظــم الــ�ت
، وأفضــل أســلوب إلقامــة نســق 	.  ي يحتويهــا الضمــري غــرس عوامــل ضبــط داخليــة للســلوك، وهي الــ�ت

ي لهمــا أن يأتيــا بنمــط ســلوكي 
ي الطفــل هــو أن يكــون الوالديــن قــدوة ألبنائهمــا، فــا ينبــىعن

الضمــري �ن
ي أبنائهــم)64).

ي يحــاوالن غرســها �ن مخالــف للقيــم الدينيــة واآلداب االجتماعيــة الــ�ت

مؤسسات التنشئة االجتماعية. 2

تبــدأ  والوســائط،  االجتماعيــة  المؤسســات  مــن  مجموعــة  للطفــل  االجتماعيــة  التنشــئة  عمليــة  تتــوىل 
ة حياتــه، وتعمــل عــى إعــداده وتشــكيل  بممارســة دورهــا مــع الطفــل منــذ والدتــه، وتســتمر معــه طــوال فــرت
شــخصيته، وذلــك إليفــاء متطلبــات إعــداد المواطنــة الصالحــة. وهــذه المؤسســات متعــددة، ولــكل منهــا 
دور مكمــل لآلخــر، وتأثــري مختلــف عــن اآلخــر. وقبــل أن نســتعرض أهــم مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة 
ي يقيمهــا  البــد لنــا مــن تعريــف المؤسســة االجتماعيــة، فــ�ي »كل التنظيمــات االجتماعيــة المختلفــة الــ�ت
المجتمــع لتنظيــم عاقــات األفــراد لتحقيــق حيــاة أفضــل لهــم«)65). أمــا أهــم المؤسســات االجتماعيــة ذات 

 : التأثــري الواضــح عــى الطفــل وتنشــئته االجتماعيــة فــ�ي

األرسة Family:أ. 
، فــ�ي  تعــّد األرسة المؤسســة االجتماعيــة األوىل المســؤولة عــن التنشــئة االجتماعيــة والضبــط االجتمــاعي
 
ً
أول الجماعــات المحــددة لتنشــئة الطفــل إن لــم تكــن أهمهــا عــى اإلطــاق. وهي تلعــب دورًا أساســيا

ي تعليــم الطفــل العــادات والتقاليــد وغــرس القيــم والمبــادئ واألخــاق. 
 �ن

ً
ومهمــا

- مرجع سبق ذكره- ص116. ي
ي الحلوا�ن )1)) أ.بهاء الدين صرب

يف- مرجع سبق ذكره- ص14. )))) د.السيد عبدالقادر رسش

)))) د.محمد سعيد فرح – البناء االجتماعي والشخصية – دار المعرفة الجامعية – اإلسكندرية – 1989م- ص266.

)))) د.عبدهللا زاهي الرشدان – مرجع سبق ذكره – ص18.

)))) د.لمياء محمود لط�ني وآخرون- مرجع سبق ذكره – ص163.

ة للنرش والتوزيع والطباعة- الطبعة األوىل- عمان- 1418هـ/ 1998م-  )))) صالح محمد عىي أبو جادو- سيكولوجية التنشئة االجتماعية- دار المسري
ص245.
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ي تتــوىل عمليــة التنشــئة االجتماعيــة، حيــث تعمــل عــى  كمــا تعــد األرسة بمثابــة مدرســة ألفرادهــا، فــ�ي الــ�ت
ي المجتمــع، 

ام التقاليــد والقيــم الســائدة �ن اث االجتمــاعي مــن جيــل إىل جيــل، وتغــرس فيهــم احــرت نقــل الــرت
وخاصــة فيمــا يتعلــق منهــا بالســلوك واآلداب العامــة)66).

 األســاس االجتماعي الذي تنمو فيه بذور الشــخصية اإلنســانية وتتحدد فيه أصول 
ً
كما تعّد األرسة أيضا

. فــاألرسة ال تقتــر مســؤولياتها عــى رعايــة الصغــار وتلبيــة احتياجاتهــم الجســمية  التطبيــع االجتمــاعي
ي وتدريبهــم عــى المهــارات المختلفــة، كمــا تقــوم بضبــط 

فقــط، بــل تمتــد إىل تعليمهــم الســلوك األخــا�ت
ســلوك الصغــري ليصبــح متكيفــا مــع ذاتــه ومجتمعــه)67).

هــا  ي تحتلهــا األرسة، مــن حيــث تأثري هــذا وتــدّل نتائــج الكثــري مــن الدراســات عــى األهميــة والمكانــة الــ�ت
ي جــو األرسة 

ي يعتادهــا الطفــل �ن ورة االنتبــاه إىل أن أســاليب التكيــف الــ�ت عــى شــخصية الطفــل، وعــى رصن
ي المســتقبل)68).

ي يبنيهــا �ن ، وإىل أرستــه الــ�ت ي تنتقــل معــه إىل المجتمــع الخــار�ب

الطفــل، ويحتــك فيهــا باآلخريــن، ويتعلــم كيــف  وهكــذا نجــد أن األرسة هي أول جماعــة يعيــش فيهــا 
ي ينمــو فيهــا تكويــن  ي ســعيه إلشــباع حاجاتــه. كمــا تعــّد الوحــدة االجتماعيــة األوىل الــ�ت

يتعامــل معهــم �ن
التنشــئة  أهــّم مؤسســات  تعــّد األرسة  لذلــك  تنتــ�ي إىل مجتمــع محــدد.  الطفــل كشــخصية اجتماعيــة 

االجتماعيــة، ألنهــا أول مــن يتــوىل الطفــل باالهتمــام والرعايــة وذلــك منــذ والدتــه.

المدرسة School:ب. 
األوىل  ة  الخــرب تمثــل  فــ�ي  للطفــل.  بالنســبة  بالغــة   

ً
أهميــة التعليميــة  المؤسســات  تكتســب 

ي تقــوم  الــ�ت ة للطفــل خــارج األرسة. وتعــّد المدرســة مــن أهــم المؤسســات االجتماعيــة  المبــارسش
أفــراد غربــاء  التفاعــل أول مــرة مــع  ي 

يبــدأ �ن بتنشــئة الطفــل. فعندمــا يدخــل الطفــل المدرســة 
ليســوا مــن أقاربــه، األمــر الــذي يــؤدي التســاع دائــرة تفاعاتــه االجتماعيــة. كمــا تعــد المدرســة 
ي فيــه الطفــل مــدة طويلــة. فالمدرســة هي البيئــة األوســع واألكــرث 

ي الــذي يقــصن
 المــكان الثــا�ن

ً
أيضــا

ي أدوارهــا ومؤثراتهــا. 
، وفيهــا يتعــرض الطفــل للعديــد مــن المؤثــرات المتمايــزة �ن

ً
 واحتــكاكا

ً
نشــاطا

فهنــاك المعلــم والمنهــج المــدرسي والممارســات اليوميــة، والعاقــات والزمــاء والمنــاخ وعمليــات 
.(69( االجتمــاعي الضبــط 

إنهــا  بــل  ليــة فحســب،  ن المرن الطفــل  امتــدادًا لحيــاة  أنهــا ليســت  المدرســة عــى  وتقــوم فلســفة 
ي  الــ�ت واألخطــاء  المفاهيــم  مــن  تصحيــح كثــري  عــى  تعمــل  كمــا  عليهــا.  وإضافــة  لهــا  ن  تحســ�ي
يرتكبهــا بعــض أوليــاء األمــور أثنــاء تربيــة أبنائهــم، كمــا أنهــا تعــوض عــن بعــض مــا يحــرم منــه الطفل 

- مرجع سبق ذكره- ص123. ي
ي الحلوا�ن )))) أ.بهاء الدين صرب

يف- مرجع سبق ذكره- ص21. )))) د.السيد عبدالقادر رسش

)))) صالح محمد عىي أبو جادو- مرجع سبق ذكره – ص250.

- مرجع سبق ذكره- ص125. ي
ي الحلوا�ن )))) أ.بهاء الدين صرب
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بيــة ونقــل  ي أرستــه)70). وتعــد المدرســة المؤسســة االجتماعيــة الرســمية الــ�تي تقــوم بوظيفــة الرت
�ن

.(71(
ً
 واجتماعيــا

ً
 وانفعاليــا

ً
 وعقليــا

ً
الثقافــة المتطــورة وتوفــري الظــروف المناســبة للنمــو جســميا

ي عمليــة التنشــئة والتنميــة االجتماعيــة للطفــل، 
وهكــذا نجــد أن المدرســة تســاهم مــع األرسة �ن

 وأنهــا تعــد المحــك األول لتجــارب الطفــل. وهي تهــدف إىل تحقيــق النمــو المتكامــل لــه، 
ً
خاصــة

ي المجتمــع، عــن طريــق إكســابه العــادات الســلوكية 
 �ن

ً
 صالحــا

ً
وإعــداده وتهيئتــه ليكــون مواطنــا

ي تتفــق مــع عــادات وتقاليــد وقيــم المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، واكتشــاف مواهبــه وتنميــة  الــ�ت
قدراتــه.

جماعة األقران/ الرفاق Peers Group:ت.  
ي تتكــون مــن أعضــاء يمكــن أن يتعامــل كل منهــم مــع  يقصــد بجماعــة األقــران/ الرفــاق »تلــك الجماعــة الــ�ت
اآلخــر عــى أســاس مــن المســاواة«)72). وتقــوم جماعــة الرفــاق أو الصحبــة أو األقــران أو الشــلة بــدور مهــّم 

ي قيــم وعــادات واتجاهــات األطفــال وحــ�ت الكبــار)73).
ي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة، فــ�ي تؤثــر �ن

�ن
ي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة، بأنهــا 

هــا مــن المؤسســات االجتماعيــة �ن وتختلــف جماعــة الرفــاق عــن غري
 
ً
تســاعد الطفــل عــى الوصــول إىل مســتوى االســتقال الشــخصي عــن الوالديــن، كمــا أنهــا تمثــل ميدانــا

يجــرب فيــه أعضاؤهــا كل مــا هــو جديــد، مــن دون الخــوف مــن تدخــل ســلطة الكبــار كاآلبــاء واألخــوة. وعــن 
طريقهــا يتعلــم الطفــل العديــد مــن األدوار ويكتســب مــا يرتبــط بهــا مــن اتجاهــات)74).

ي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة، فــ�ي تســاعد الطفــل عــى 
 �ن

ً
وهكــذا نجــد أن لجماعــة الرفــاق دورًا مهّمــا

ممارســة األدوار االجتماعيــة، وتعمــل عــى تنميــة شــخصيته، وتســاعده عــى تكويــن اتجاهاتــه.

المؤسسات الدينية )دور العبادة( Religious Institutions:ث. 
ن بــه مــن خصائــص  ي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة، لمــا تتمــري

تقــوم دور العبــادة بــدور مهــم ووظيفــة حيويــة �ن
ي تعلمهــا لأفــراد.  فريــدة، أهمهــا إحاطتهــا بهالــة مــن التقديــس، وثبــات وإيجابيــة المعايــري الســلوكية الــ�ت
ي ربــط اإلنســان بربــه، وإعــان توبتــه وتوجيــه الشــكر 

وال يتجــى الــدور الــذي تقــوم بــه دور العبــادة فقــط �ن
، وإمــداد الفــرد بإطــار  هلل، بــل تدعــو إىل ترجمــة التعاليــم الســماوية إىل ممارســة عمليــة وتنقيــة الضمــري
ســلوكي نابــع مــن تعاليــم دينــه)75). كمــا أن المؤسســة الدينيــة تحــرص عــى أن تمــد الفــرد بأصــول العقيــدة 
ي عمليــة 

ي تحكــم الســلوك، مــا يدعــم أداء األرسة لدورهــا �ن الصحيحــة والقيــم واألخاقيــات والمعايــري الــ�ت
التنشــئة االجتماعيــة)76).

بية والتنشئة االجتماعية،  ومن هنا تتضح لنا أهمية المؤسسات الدينية بوصفها وسيلة من وسائل الرت
ال تؤدي وظيفة دينية فقط، وإنما تعمل عى غرس القيم والسلوكيات الصحيحة. 

يف- مرجع سبق ذكره- ص35. )1)) د.السيد عبدالقادر رسش

- مرجع سبق ذكره- ص126. ي
ي الحلوا�ن )))) أ.بهاء الدين صرب

يف  مرجع سبق ذكره- ص44. )))) د.السيد عبدالقادر رسش

- مرجع سبق ذكره- ص127. ي
ي الحلوا�ن )))) أ.بهاء الدين صرب

يف- مرجع سبق ذكره- ص46. )))) د.السيد عبدالقادر رسش

)))) صالح محمد عىي أبو جادو- مرجع سبق ذكره – ص270.

- مرجع سبق ذكره- ص129-130. ي
ي الحلوا�ن )))) أ.بهاء الدين صرب
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وسائل اإلعالم Media:ج. 
ي تنــرش الثقافــة،  يقصــد بوســائل اإلعــام »المؤسســات األهليــة والحكوميــة الرســمية وغــري الرســمية الــ�ت
بوية، بهدف  اث قديمــه وحديثــه، وتفتــح أبوابهــا عــى الثقافــات األخــرى، وتعــ�ن بالنــوا�ي الرت وتعــّرف بالــرت

تحقيــق تكيــف الفــرد مــع الجماعــة«)77).
وتلعــب وســائل اإلعــام بمــا تشــمله مــن راديــو وتلفزيــون وصحــف وســينما ووســائل تواصــل اجتمــاعي 
ي كل مــكان 

النطــاق �ن التنشــئة االجتماعيــة ألنهــا تنتــرش بصــورة واســعة  ي عميلــة 
 �ن

ً
هــا، دورًا مهّمــا وغري

وزمــان، وتعــد مؤسســة أوليــة للتنشــئة حيــث يكتســب األفــراد مــن خالهــا معظــم معارفهــم ومعلوماتهــم 
ي التنشــئة 

وقيمهــم ومواقفهــم واتجاهاتهــم. وتعــّد وســائل اإلعــام مــن أخطــر المؤسســات االجتماعيــة �ن
ي 

�ن تؤثــر  وآراء،  ووقائــع  وأخبــار  وحقائــق  معلومــات  مــن  تبثــه  مــا  بســبب  وذلــك  للطفــل،  االجتماعيــة 
هــم. لذلــك هي ســاح ذو حديــن، فإمــا أن تكــون أفضــل أداة إذا أحســن  اتجاهــات النــاس وطريقــة تفكري

ء اســتخدامها. اســتخدامها، أو أن تتحــول إىل أســوأ أداة إذا أسي
ي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة. فالمجتمــع يســتخدم نظامــه اإلعــامي لنقــل 

ولوســائل اإلعــام دور بــارز �ن
اث االجتمــاعي مــن جيــل إىل آخــر. وتعمــل وســائل اإلعــام عــى مســاندة المؤسســات االجتماعيــة  الــرت
األخــرى كالمدرســة واألرسة، للقيــام بعمليــة التنشــئة االجتماعيــة. ومــا يزيــد مــن فعاليــة وســائل اإلعــام 

لتحقيــق هــذا الغــرض، زيــادة الوقــت الــذي يكرســه لهــا األفــراد)78).
وهكــذا يكــون لوســائل اإلعــام وعــى اختــاف أنواعهــا، ســواء أكانــت مســموعة أم مقــروءة أم مرئيــة، 
ة، وذلــك مــن خــال مــا تبثــه  ة أو غــري مبــارسش ي توجيــه الطفــل والتأثــري عليــه، ســواء بصــورة مبــارسش

تأثــري بالــغ �ن
ي نفــوس األطفــال مــن قيــم ومبــادئ وأفــكار واتجاهــات. األمــر الــذي يجعــل لهــا دورًا 

وتحــاول أن تزرعــه �ن
 للمؤسســات األخــرى المعنيــة بعمليــة التنشــئة االجتماعيــة.

ً
مؤثــرًا ومعينــا

ي تشــكيل وبنــاء 
وريــة �ن مــن مجمــل ذلــك، تــرى الباحثــة أن التنشــئة االجتماعيــة عمليــة أساســية ورصن

ي أداء هذا 
ي هذه التنشــئة، ويســاندها �ن

ي تســهم �ن شــخصية الطفل، وأن األرسة من أهم المؤسســات ال�ت
الــدور مؤسســات أخــرى كالمدرســة ودور العبــادة ووســائل اإلعــام، وجميعهــم تتكامــل أدوارهــم ليتحقــق 

هــدف التنشــئة االجتماعيــة. 

ي التنشئة االجتماعية لألبناء
: دور األرسة �ن ً

ثانيا

تعــّد األرسة المدرســة االجتماعيــة األوىل للطفــل، فــ�ي أول مــن يحتضــن الطفــل ويبــدأ برعايتــه وحمايتــه 
ي مؤسسات التنشئة االجتماعية، 

، وهي أهم مؤسسة �ن وتلقينه جميع مظاهر وآداب السلوك االجتماعي
ي التأثــري 

 المؤسســة المســتمرة �ن
ً
ي حيــاة الطفــل وحســب، بــل هي أيضــا

فــ�ي ليســت المؤسســة األوىل �ن
ة.  ة أو غــري مبــارسش ة حياتــه ســواء بطريقــة مبــارسش عليــه طــوال فــرت

ي السادسة
اته ومهاراته �ن ي هذا الصدد إىل أن الطفل يكتسب %33 من معارفه وخرب

ويشري بلوم �ن

- مرجع سبق ذكره– ص132. ي
ي الحلوا�ن )))) أ.بهاء الدين صرب

)))) د.عبدهللا زاهي الرشدان– مرجع سبق ذكره– ص234.



138

ة مــن عمــره. ويصــل هــذا االكتســاب إىل أتمــه  ي الثالثــة عــرش
اتــه �ن  مــن العمــر، ويحقــق %75 مــن خرب

 أن دمــاغ الطفــل يصــل إىل %90 مــن وزنــه 
ً
ة مــن العمــر. ويشــري علمــاء البيولوجيــا أيضــا ي الثامنــة عــرش

�ن
ن دومــان أن  ة مــن العمــر. ويؤكــد غلــ�ي ي العــارسش

ي الســنة الخامســة مــن العمــر، وإىل أن %95 مــن وزنــه �ن
�ن

%89 مــن حجــم الدمــاغ الطبيــىعي ينمــو خــال الســنوات الخمــس األوىل. وهــذا مــن شــأنه أن يؤكــد أهميــة 
. ومن المعروف أن نمو الدماغ أثناء  ي ي حياة اإلنســان عى المســتوى البيولو�ب

مرحلة الطفولة المبكرة �ن
ي القــدرات العقليــة عنــد األطفــال. ويرجــع فرويــد األمــراض النفســية مــن 

افــق بزيــادة مرموقــة �ن الطفولــة يرت
ي  ات النفســية القاســية الــ�ت مخــاوف واضطرابــات وعقــد نفســية إىل مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وإىل الخــرب
ي كنــف أرسة، فــإن لــأرسة 

ي هــذه المرحلــة. فــإذا وجــد الطفــل خــال هــذه المرحلــة �ن
يعيشــها الطفــل �ن

ي تحديــد شــخصية الطفــل وتحديــد مســتوى نمائــه وتكاملــه عــى مختلــف المســتويات 
 �ن

ً
دورًا حاســما

الســلوكية واالنفعاليــة والمعرفيــة والجســدية واالجتماعيــة)79).

ي تنشئة األبناء:. 1
ي دور األرسة �ن

العوامل المؤثرة �ن

ي مجال تربية وتنشئة األبناء، وتختلف 
تسىع األرسة كمؤسسة اجتماعية إىل تحقيق أفضل األساليب �ن

ات متعددة، فمنها ما يتعلق  هذه األســاليب من أرسة إىل أخرى حســب عدة عوامل تتحكم فيها متغري
: بالوالدين، ومنها ما يتعلق باألبناء، وهي عى النحو التاىلي

العوامل المتعلقة بالوالدين:أ. 
ي مــّروا بهــا . 1 ات الــ�ت اتهمــا الحياتيــة: إن مشــاعر اآلبــاء واألّمهــات والخــرب طفولــة الوالديــن وخ�ب

 مــن أســاليب 
ً
ي نفوســهم. فبعــض اآلبــاء الذيــن تلقــوا نوعــا

ي طفولتهــم يبــ�ت لهــا األثــر العميــق �ن
�ن

ي طفولتهــم، ســيحاولون 
ب والعنــف والحرمــان �ن المعاملــة الوالديــة الســلبية كالقســوة والــرن

اآلخــر  بعضهــم  أمــا  نفســه.  باألســلوب  أوالدهــم  عــى  المعاملــة  تلــك  إســقاط  مــا  وبطريقــة 
فســيتبعون عكــس ذلــك، حيــث يكــون كل همهــم أن ال تتكــرر تجربتهــم المريــرة مــع أبنائهــم، 
ي طفولتهــم، وقــد يبالغــون 

ي حرمــوا منهــا �ن لــذا يشــبعونهم مــن تلــك المشــاعر والعواطــف الــ�ت
ي الصغــر)80).

 عــن الحرمــان الــذي قاســوه �ن
ً
ي إغــداق العطــف والمــودة عــى أبناءهــم تعويضــا

�ن
عــى . 2 للوالديــن  ي والتعليــ�ي 

الثقــا�ن المســتوى  يؤثــر  للوالديــن:  ي والتعليــمي 
الثقــا�ن المســتوى 

أســاليب تنشــئة األبنــاء مــن حيــث نقــل القيــم واألفــكار والمعايــري وتحديــد االتجاهــات، ويلعــب 
ي التأثــري عــى شــعور الوالديــن بكفاءتهــم للقيــام بأدوارهــم الوالديــة، 

التعليــم دورًا بالــغ األهميــة �ن
ي التنشــئة. 

ي التعامــل مــع أبنائهــم، وأكــرث اعتمــادًا عــى الطــرق الحديثــة �ن
فيكونــون أكــرث مرونــة �ن

الثقافيــة والتعليميــة  بالمســتويات  التنشــئة األرسيــة  الدراســات عاقــة أســاليب  بينــت  وقــد 
التعليــ�ي لأبويــن، كانــت طريقــة معاملــة  أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى  لأبويــن، إذ تشــري إىل 
األبنــاء ديمقراطيــة، وعــى العكــس مــن ذلــك، يميــل األبــوان إىل اســتخدام الشــدة كلمــا تــد�ن 

.(81( مســتواهما التعليــ�ي

)))) د.لمياء محمود لط�ني وآخرون – مرجع سبق ذكره– ص127.

)1)) أ.نسيمة طبشوش– القنوات الفضائية وأثرها عى القيم األرسية لدى الشباب– مؤسسة كنوز الحكمة للنرش والتوزيع- الجزائر – 1432هـ/ 2011م- 
ص161.

- مرجع سبق ذكره- ص168، وأ.نسيمة طبشوش – مرجع سبق ذكره – ص162. ي
ي الحلوا�ن )))) أ.بهاء الدين صرب
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ي والعاقــات األرسيــة مــن أهــم . 3
الجــو األرسي والعالقــات داخــل األرسة: يعــّد الجــو العاطــ�ن

اللــذان  والعاطفــة  فالحــب  شــخصياتهم،  وتكويــن  األطفــال  تنشــئة  ي 
�ن تؤثــر  ي  الــ�ت العوامــل 

نــة وتســاعده عــى  ن ينعــم بهمــا الطفــل، تعــززان ثقتــه بنفســه وتجعــل شــخصيته متكاملــة ومرت
ل والبيئــة األرسيــة ومــدى  ن مجابهــة الحيــاة ومشــكاتها. ولقــد أثبتــت عــدة دراســات أهميــة المــرن
ي معاملة الوالدين للطفل خال تنشــئته، 

االســتقرار والتماســك األرسي الذي يظهر بوضوح �ن
ّ رصاع الوالديــن وخافاتهمــا بالطفــل، فيضعــف ثقتــه بنفســه  وعــى العكــس مــن ذلــك يــرن

ويؤثــر عــى شــخصيته)82).
ي . 4

�ن ة  بدرجــة كبــري يؤثــر  لــأرسة  االقتصــادي  المســتوى  إن  لــألرسة:  االقتصــادي  المســتوى 
 تحــاول أن تتبــع كافــة األســاليب 

ً
رس الميــرة ماديــا

ُ
التنشــئة االجتماعيــة لأبنــاء، حيــث أن األ

اكهم  الناجحة لتنشئة األبناء، فنجدها تحرص عى تنمية مهاراتهم من خال المطالعة وإرسش
ي تنــ�ي الــذكاء وتســاعد عــى التفــوق. وعــى العكــس  ي األنشــطة واأللعــاب والفعاليــات الــ�ت

�ن
ي بمتطلبــات الطعــام والملبــس والمتطلبــات 

، بالــكاد تــ�ن
ً
رس المعــرة ماديــا

ُ
مــن ذلــك، فــإن األ

ي ال تمكنهــا  وريــة، وتكــون مشــغولة بإشــباع الحاجــات المرتبطــة بالبقــاء إىل الدرجــة الــ�ت الرن
 عــى األبنــاء وتنشــئتهم تنشــئة ســليمة)83).

ً
هــا، األمــر الــذي ينعكــس ســلبا مــن االهتمــام بغري

العوامل المتعلقة باألبناء:ب. 
 .1 ، ن ن الزوج�ي  نوع الطفل: إن إنجاب األطفال وخاصة الذكور يعد من أكرب دعائم التماسك ب�ي

ي يقتــر إنجابهــا عــى البنــات يكــون مركزهــا عنــد زوجهــا وأهلــه غــري مســتقر،  إذ أن الزوجــة الــ�ت
ي قلــق دائــم وهــم مســتمر، وليــس بعيــدًا أن تتحطــم حياتهــا لهــذا الســبب. ذلــك أن 

فتعيــش �ن
ي المناطــق الريفيــة. وإذا كان 

إنجــاب الذكــور مــن األمــور ذات القيمــة والمرغــوب فيهــا خاصــة �ن
ي يحــ�ن  إنجــاب الطفــل الذكــر بهــذه األهميــة، فلنــا أن نتصــور مــدى االهتمــام والرعايــة الــ�ت
ن والتفضيــل الــذي ينالــه عــى كونــه ذكــرًا، األمــر الــذي يؤثــر   باإلنــاث، ومــدى التميــري

ً
بهــا مقارنــة

ي يــر�ب  ّ بطريقــة مختلفــة عــن الــ�ت
ي طريقــة تنشــئة األبنــاء داخــل األرسة، فنجــد اإلنــاث ُتــر�ب

�ن
بهــا الذكــور)84).

إذ . 2 أخوتــه،  ن  بــ�ي بموقعــه  للطفــل  الوالديــة  المعاملــة  أســاليب  تتأثــر  ي األرسة: 
االبــن �ن موقــع 

ي والثالــث، كمــا أن االبــن األصغــر لــه وضــع 
يكــون لابــن األكــرب أســلوب يختلــف عــن االبــن الثــا�ن

ة. فاالبــن  ن ي األرسة فأســلوب تنشــئته لهــا ظروفهــا الممــري
ي األرسة. أمــا الطفــل الوحيــد �ن

خــاص �ن
الزائــدة، بســبب قلــة  األكــرب )البكــر( يغلــب عــى أســلوب تنشــئته طابــع الحــرص والحمايــة 
ي والثالــث فــإن الوالديــن يكونــان 

ي مجــال التعامــل مــع األبنــاء. أمــا االبــن الثــا�ن
ة الوالديــة �ن الخــرب

. أمــا االبــن األصغــر، فإنــه يتلــ�ت الــدالل  ة أكــرث فيكــون تعاملهمــا معهمــا مختلفــاً قــد اكتســبا خــرب

))))( ( أ.نسيمة طبشوش – مرجع سبق ذكره – ص163.

- سيكولوجية األرسة والوالدية- انجاز العالمية للنرش والتوزيع- الكويت- الطبعة الثالثة- 2011م  ))))( ( أ.د.بشري صالح الرشيدي ود.ابراهيم محمد الخلي�ني
– ص497-500.

يف – مرجع سبق ذكره – ص71. ))))( ( د.السيد عبدالقادر رسش
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ي نتيجــة لذلــك مــن أســاليب تربويــة غــري ســوية مــن األرسة)85).
الزائــد مــن والديــه وقــد يعــا�ن

ي تنشــئة أبنائهــا يتأثــر بعــدة عوامــل تتفاعــل وتتداخــل فيمــا بينهــا 
وهكــذا تــرى الباحثــة أن دور األرسة �ن

لتكــون خلفيــة ألســاليب التنشــئة االجتماعيــة المختلفــة. وأن هــذه العوامــل منهــا مــا يتعلــق باآلبــاء ومنهــا 
ي تؤثــر عــى تشــكيل أخــاق وســلوك األطفــال. مــا يتعلــق باألبنــاء، وهي الــ�ت

ي تنشئة األبناء:. 2
أساليب األرسة �ن

ن أو مجموعة من األســاليب المتبعة  ُيقصد بأســاليب التنشــئة االجتماعية أنها »اســتمرارية أســلوب مع�ي
ي تشــكيل شــخصيته«)86).

ي تربية الطفل وتنشــئته ويكون لها أثرها �ن
�ن

بويــة هي كل مــا يمارســه الوالــدان مــن طــرق تربويــة، يهدفــان بهــا تغيــري أو تعديــل  لــذا فاألســاليب الرت
 جديدًا يتماسش مع الهدف الذي ينشدانه من تربيته. وتختلف أساليب 

ً
سلوك الطفل، وإكسابه سلوكا

ن  التنشــئة من حيث نوعيتها وآثارها عى تنشــئة األبناء. فمنها أســاليب ســوية ومرغوبة كالتســامح والل�ي
واالهتمــام والحوار...إلــخ، ومنهــا أســاليب غــري ســوية كالعنــف والتســلط والــدالل الزائــد والقســوة...إلخ. 
ي التنشــئة ســليمة بنــاءة فإنهــا تــؤدي إىل تنشــئة طفــل ســوي، أمــا اذا كانــت 

وإذا كانــت األســاليب المتبعــة �ن
بيــة غــري ســوية فــإن نتائجهــا تكــون ســلبية عــى الطفــل. ونــورد بعــض األســاليب  ي الرت

األســاليب المتبعــة �ن
 : الوالديــة للتنشــئة عــى النحــو التــاىلي

أساليب إيجابية وسوية:أ. 

1 . 
ً
ي إكســاب األبنــاء القيــم وإعدادهــم ُخلقيــا

أســلوب القــدوة: تعــّد القــدوة مــن أنجــع الوســائل المؤثــرة �ن
 
ً
ن األبنــاء هي محــل تقليــد ومحــاكاة ســلوكيا ي عــ�ي

. واألســوة الصالحــة �ن  واجتماعيــاً
ً
وتكوينهــم نفســيا

ي أنفســهم وإحساســهم صــورة هــذه القــدوة اللفظيــة والفعليــة)87).
، إذ تنطبــع �ن

ً
وخلقيــا

وتعــد قــدوة األبنــاء بوالديهــم أول مــا يقــع عليــه نظــر الطفــل وإدراكــه. لــذا يجــب عــى الوالديــن أن يكونــا 
ي يســعون إىل غرســها  فــة ألبنائهــم فيتعلمــون منهــم القيــم والمبــادئ واألخــاق والفضائــل الــ�ت قــدوة مرش
ي نفــس الطفــل فعــى ســلوكهما أن يؤكــد هــذه القيمــة، حــ�ت 

فيهــم. فــإذا أراد الوالــدان غــرس قيمــة معينــة �ن
يكتســبها الطفــل ويطبقهــا اقتــداًء بوالديــه.

ي . 2 أسلوب المناقشة والحوار: يعد أسلوب المناقشة والحوار من األساليب الحضارية واإلنسانية ال�ت
يجــب عــى الوالديــن اتباعهــا مــع أبنائهــم. يعــّد الحــوار مــن أحســن الوســائل المؤديــة إىل اإلقنــاع وتغيــري 
ي ترويــض النفــوس عــى قبــول النقــد 

االتجــاه الــذي يدفــع إىل تعديــل الســلوك إىل األحســن، ويســاعد �ن
، والتخفيــف مــن مشــاعر الكبــت،  ي دعــم النمــو النفــ�ي

ام آراء اآلخريــن، كمــا تتجــى أهميتــه �ن واحــرت

))))( ( أ.نسيمة طبشوش – مرجع سبق ذكره- ص165.

- مرجع سبق ذكره- ص138. ي
ي الحلوا�ن ))))( ( أ.بهاء الدين صرب

)))) أ.نسيمة طبشوش – مرجع سبق ذكره- ص166.
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وتحريــر النفــس مــن الراعــات والمشــاعر العدائيــة. كمــا أن هــذا األســلوب يعلــم الطفــل القــدرة عــى 
المحــاورة، واتخــاذ القــرار، واالعتمــاد عــى النفــس، ويقــوي الشــخصية)88).

ي اتجــاه محــدد أو الكــف عــن بعــض . 3
أســلوب الرقابــة والضبــط: وظيفــة الضبــط هي توجيــه الســلوك �ن

ن ويطلبــان مــن الطفــل  الميــول. والضبــط يحــدث عندمــا يضــع الوالــدان القواعــد والنظــم والقوانــ�ي
. فالضمــري هــو  ام بهــا. ويعــّد الضمــري أو الرقيــب الداخــىي مــن أر�ت وســائل الضبــط االجتمــاعي ن اإللــرت
ي وتنفيــذه. فعندمــا 

ي اإلنســان، وهــو ســلطة فــرض العقــاب الــذا�ت
تلــك القــوة الداخليــة الرادعــة �ن

ه يحاســبه ويؤنبــه، ويجعلــه يشــعر بالذنــب. فالضمــري   مــا فــإن ضمــري
ً
يرتكــب الشــخص خطــأ أو ذنبــا

« الــذي يحاســب صاحبــه عــى مــا يرتكــب مــن أخطــاء. ويتكــون الضمــري  ي الداخــىي
هنــا يشــبه »القــاصن

ي والديــه. لــذا مــن واجــب الوالديــن 
ي الطفــل منــذ الصغــر، وذلــك نتيجــة لمــا يلقــاه مــن قــدوة �ن

وينمــو �ن
ي نفــوس أبنائهمــا)89).

تنميــة الضمــري والرقابــة الذاتيــة �ن
ي . 4

ن �ن ن الحــزم واللــ�ي أســلوب الوســطية واالعتــدال: يعتمــد هــذا األســلوب عــى العقانيــة والتــوازن بــ�ي
ن الشــدة  تنشــئة األبناء. وذلك بتجنب القســوة الزائدة والتدليل المفرط، وكذلك تفادي التذبذب ب�ي
ي الطفــل 

ي إشــباع حاجــات األبنــاء الجســمية والنفســية والمعنويــة. بحيــث ال يعــا�ن
ن والتوســط �ن واللــ�ي

ي اإلشــباع. كمــا يجــب تعويــده عــى جرعــات مــن الفشــل 
مــن الحرمــان وال يتعــود عــى اإلفــراط �ن

ن األب  واإلحبــاط ألن الحيــاة ال تعطيــه كل مــا يريــد. ويعتمــد هــذا األســلوب عــى وجــود تفاهــم بــ�ي
 ذا شــخصية 

ً
واألم عــى مســار موحــد)90). إن أســلوب الوســطية واالعتــدال مــن شــأنه أن ينــ�شئ طفــا

. فالطفــل الــذي ينمــو بشــخصية معتدلــة تتفجــر لديــه الطاقــات والقــدرات  نــة انفعاليــاً ن مســتقلة ومرت
ي مجتمعــه.

 �ن
ً
والمواهــب، ويصبــح فــردًا صالحــا

أساليب سلبية وغ�ي سوية:ب. 

اآلبــاء 1.  بعــض  ويتبــع  والتحكــم.  بالســيطرة  المتســلطة  الوالديــة  تتســم  والقســوة:  التســلط  أســلوب   
ي توجيههم، اعتقادًا منهم بأن 

ي معاملة أبنائهم و�ن
أســلوب التســلط واالســتبداد والرامة والقســوة �ن

هــذا األســلوب يمثــل النظــام األرسي األصلــح لتقويــم األبنــاء واالحتفــاظ بهيبــة الوالديــن. كمــا يعتقــد 
ي تهذيــب 

بعــض اآلبــاء أن القواعــد والنظــم واألحــكام والضبــط داخــل األرسة هي مــن األمــور الناجحــة �ن
باســتخدام  أبنائهــم  عــى  التســلط  ي 

�ن الوالديــن  أســلوب  ويكــون  وتوجيههــم.  ن  والمراهقــ�ي األطفــال 
النفــ�ي كالتوبيــخ واإلهانــة واالســتهزاء بشــخصية  ي أو 

البــد�ن التهديــد والوعيــد والتأنيــب والعقــاب 
ي فــرض 

 هــذا األســلوب �ن
ً
، وإظهــار فشــله أمــام اآلخريــن. كمــا يظهــر أيضــا الطفــل ومقارنتــه مــع الغــري

الوالديــن آراءهــم عــى األبنــاء، وقمــع الحريــة الفكريــة وإبــداء الــرأي والخلــق واإلبــداع، والســخرية مــن 
أفــكار االبــن واالنتقــاص مــن قيمتــه عنــد مقارنتــه بأقرانــه وأخوتــه)91).

- مرجع سبق ذكره –ص351. )))) أ.د.بشري صالح الرشيدي ود.ابراهيم محمد الخلي�ني

)))) د.أحمد السيد محمد إسماعيل – مشكات الطفل السلوكية وأساليب معاملة الوالدين – دار الفكر الجامىعي – اإلسكندرية – الطبعة الثانية – 

1995م- ص83.

)1)) أ.نسيمة طبشوش – مرجع سبق ذكره- ص172.

- مرجع سبق ذكره – ص355-360. )))) أ.د.بشري صالح الرشيدي ود.ابراهيم محمد الخلي�ني
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ي   عــى شــخصية الطفــل، ويجعلنــا أمــام طفــل عصــ�ب
ً
بيــة ينعكــس ســلبا ي الرت

إن األســلوب المتســلط �ن
. ي

وقلــق ومتمــرد وعنيــف وعــدوا�ن

ي توفــري كافــة حاجــات . 2
ي مبالغــة الوالديــن �ن

أســلوب الحمايــة الزائــدة والتدليــل: ويتمثــل هــذا األســلوب �ن
الطفــل العضويــة والبدنيــة، وتحقيــق جميــع رغباتــه النفســية، وفــرط المحافظــة عليــه، والدفــاع الدائــم 
ات الحزينــة،  الخــرب الدائمــة مــن  ي مدحــه والثنــاء عليــه، وحمايتــه 

، والمبالغــة �ن عنــه عندمــا يخــ�ئ
ة تعــرض لهــا. وهــذا األســلوب عــادة يتبــع  ة وكبــري ي كل صغــري

ي اإلنفــاق عليــه، ومســاعدته �ن
والتبذيــر �ن

ي األرسة. إن هــذا 
ي معاملــة االبــن الوحيــد أو الطفــل الــذي جــاء بعــد تأخــر اإلنجــاب، أو الطفــل األول �ن

�ن
ي مشــكات 

ة توقــع األرسة �ن األســلوب مــن التنشــئة األرسيــة يمكــن أن يــؤدي إىل انعكاســات خطــري
شــخصية ضعيفــة  تكويــن  األســلوب  هــذا  عــى  تــب  يرت حيــث  وأمنهــا،  اســتقرارها  تهــدد  مســتقبلية 
انهزاميــة واتكاليــة غــري قــادرة عــى تحمــل المســؤولية، وعاجــزة عــن تقبــل مواقــف الفشــل واإلحبــاط، 

ولديهــا نزعــات انطوائيــة فرديــة، ومامــح أنانيــة وحــب تملــك)92).
أســلوب اإلهمــال والامبــاالة: يقصــد بهــذا األســلوب انعــدام االهتمــام بالطفــل وكافــة شــؤونه. كمــا . 3

نقــده  ي 
الماديــة والنفســية، والمغــاالة �ن الطفــل  ي تجاهــل رغبــات 

 �ن
ً
أيضــا اإلهمــال  أســلوب  يتمثــل 

 بمــا هــو فــوق طاقتــه، وتهديــده 
ً
وتهديــده وعقابــه، وتفضيــل أحــد أخوتــه عليــه، ومطالبتــه دائمــا

ي عــدم الرعايــة والتوجيــه، وعــدم 
 �ن

ً
بالحرمــان مــن العطــف والحنــان. ويتجــى إهمــال الطفــل أيضــا

ء. واآلبــاء الذيــن يمارســون  االهتمــام بتشــجيعه عــى الســلوك الحســن أو معاقبتــه عــى الســلوك الــ�ي
 مــا يقدمونــه ألبنائهــم، كمــا ال يوجــد لديهــم قواعــد 

ً
ي التنشــئة ال يوجــد لديهــم غالبــا

هــذا األســلوب �ن
ي حيــاة 

ء ال يعطيــه. وهــم بذلــك ُيعــد حضورهــم كغيابهــم �ن ي
واضحــة لتنشــئة األبنــاء، إذ أن فاقــد الــ�ش

الطفــل)93).
ي . 4

ي عــدم االســتقرار �ن
أســلوب التذبــذب وتضــارب معاملــة الطفــل: يتجــى هــذا األســلوب بوضــوح �ن

 ، ن معاملــة الطفــل مــن حيــث اســتخدام طــرق الثــواب والعقــاب. فتــارًة يثــاب الطفــل عــى ســلوك معــ�ي
ن   بالنســبة إليــه، فيمنعــه مــن التميــري

ً
ويعاقــب عــى الســلوك ذاتــه تــارًة أخــرى، األمــر الــذي يشــكل تذبذبــا

، حيــث يخلــق منــه هــذا  فــه. وهي مســألة ذات انعــكاس خطــري ن صحــة أو خطــأ الســلوك الــذي اقرت بــ�ي
ي عــدم توافــق أســلوب األم مــع 

 �ن
ً
ددة ومهــزوزة. ويتجــى هــذا األســلوب أيضــا األســلوب شــخصية مــرت

ي تربيــة األبنــاء. كأن يوجــه األب أبنــاءه إىل أشــياء معينــة وتوجههــم األم إىل نقيضهــا، 
أســلوب األب �ن

ي التعامــل مــع األبنــاء، أو عــدم حســم 
ي اتبــاع طريقــة محــددة �ن

ن األم واألب �ن فيظهــر عــدم التفاهــم بــ�ي
 
ً
ًا إزاء أخطــاء االبــن، ويكــون األب صارمــا المواقــف بحكمــة وثبــات، كأن تكــون األم متســامحة كثــري

ي رأينــا فــإن هــذا األســلوب لــه انعكاســات ســلبية عــى تنشــئة 
ويعاقــب األبنــاء عــى أتفــه األمــور)94). و�ن

ن الصــواب والخطــأ. كمــا يخلــق  ن بــ�ي ة مــن أمــره، وعاجــزًا عــن التميــري ي حــري
الطفــل، حيــث يجعلــه �ن

ددة وغــري قــادرة عــى اتخــاذ القــرارات الحاســمة. شــخصية متقلبــة متذبذبــة مــرت

)))) أ.نسيمة طبشوش – مرجع سبق ذكره- ص177-178.

)))) د.أحمد السيد محمد إسماعيل – مرجع سبق ذكره- ص81.

- مرجع سبق ذكره- ص145. ي
ي الحلوا�ن )))) أ.بهاء الدين صرب
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القيــم واالتجاهــات والمعايــري االجتماعيــة  ي نقــل 
لنــا أن األرسة تتبــع أســاليب متعــددة �ن ن  وهكــذا يتبــ�ي

ي تشــكيل هــذه األســاليب عوامــل متعــددة ومتداخلــة منهــا مــا يتعلــق باآلبــاء ومنهــا مــا 
لأبنــاء. ويتدخــل �ن

ن أســاليب ســوية إيجابيــة وأخــرى خاطئــة ســلبية.  يخــص األبنــاء. كمــا تتبايــن هــذه األســاليب األرسيــة بــ�ي
ي تكويــن شــخصية األبنــاء واتجاهاتهــم وقيمهــم.

ولــكل هــذه األســاليب تأثــري واضــح �ن

ها عى المنظومة األرسية : الشبكات االجتماعية وتأث�ي ً
ثالثا

 ، ي
اصن ي افــرت

و�ن ي فضــاء إلكــرت
ن البــرش �ن  مــن التواصــل االجتمــاعي بــ�ي

ً
ة نوعــا ي الســنوات األخــري

شــهد العالــم �ن
التواصــل  مــن  النــوع  هــذا  الثقافــات. ســ�ي  ن  بــ�ي الحــدود وزاوج  وألــىعن  الشــعوب  ن  بــ�ي المســافات  قــّرب 
(. وتعــددت هــذه الشــبكات واســتأثرت بجمهــور واســع مــن  ن النــاس )شــبكات التواصــل االجتمــاعي بــ�ي
ي تســليط الضــوء 

ي العالــم دورًا بــارزًا �ن
، ولعبــت األحــداث السياســية والطبيعيــة واالجتماعيــة �ن ن المتلقــ�ي

ي إيصــال األخبــار الريعــة والرســائل النصيــة ومقاطــع الفيديــو 
 كان لهــا الفضــل �ن

ً
عليهــا. وبالمقابــل أيضــا

ي شــهرتها وانتشــارها. ومــن أهــم هــذه الشــبكات: )فيســبوك، 
عــن تلــك األحــداث، األمــر الــذي ســاعد �ن

ها عى التنشــئة  ، ويوتيوب(. لذلك يجب التعرف عى أهمية هذه الشــبكات وخصائصها وتأثري وتويرت
االجتماعية لأبناء، من خال التعرف عى إيجابياتها وسلبياتها عى األرسة وعى األبناء تحديدًا، وأهم 
: ي

ي يجــب عــى األرسة وضعهــا للحــد مــن آثــار اســتخدامها عــى األبنــاء، وذلــك عــى النحــو اآل�ت القيــود الــ�ت

أهمية شبكات التواصل االجتماعي. 1

، ويمكن إيجازها  ي
تتعدد أســباب وأهمية شــبكات التواصل االجتماعي بحســب رأي إســماعيل عبد الكا�ن

:(95(
فيمــا يىي

تعد شبكات التواصل االجتماعي شبكات عالمية.. 1
ة.. 2 فرضت هذه الشبكات نفسها وبقوة داخل المجتمعات العربية خال السنوات األخري
أغلب شبكات التواصل االجتماعي متاحة للجميع وبالمجان.. 3
ُصّممت لتكون سهلة االستخدام وبدون تعقيدات.. 4
اضية جديدة.. 5 عملت عى تكوين مجتمعات افرت
6 .. ي

ن النص المكتوب والمقطع المر�ئ جمعت ألول مرة ب�ي
عملت عى تحويل المستخدم من متلقٍّ للمعلومات إىل منتج لها ومشارك فيها.. 7
تعد مصدرًا جيدًا للحصول عى المعرفة والمعلومات.. 8
ة . 9 وســائل لنــرش األخبــار واآلراء بشــكل حــر والتعبــري عــن وجهــات النظــر. حيــث وفــرت مســاحات كبــري

للتعبــري عــن الــرأي بعيــدًا عــن الرقابــة.

ي تعزيز األمن 
- مرجع سبق ذكره- ص84-83، ود.خالد حمد الحمادي – إسهامات منصات التواصل االجتماعي �ن ي

)))) د.اسماعيل عبدالفتاح عبد الكا�ن
طة الشارقة– الشارقة– 2017م- ص42-44. ومواجهة الجريمة– إصدارات مركز بحوث رسش
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والثقافيــة . 10 التعليميــة  الخدمــات  مــن  العديــد  ي 
�ن االجتماعيــة  الشــبكات  مــن  االســتفادة  يمكــن 

واإلخباريــة.

خصائص شبكات التواصل االجتماعي. 2

ي انتشــارها عــى 
 �ن

ً
ن بخصائــص كانــت ســببا ن هتيــ�ي أن شــبكات التواصــل االجتمــاعي تتمــري يــرى حســ�ي

مســتوى العالــم منهــا)96):

ن التواصل عرب الشبكات االجتماعية بالتفاعلية. إذ يقوم كل عضو بإثراء . 1 التفاعلية والتشاركية: يتمري
الشــبكات  ي يرغــب بعرضهــا عــى اآلخريــن. وتســمح هــذه  الــ�ت الشــخصية بالموضوعــات  صفحتــه 
لأعضــاء بمشــاركة تلــك المنشــورات أو التعليــق عليهــا أو إبــداء اإلعجــاب بهــا. ويكــون بمقــدور العضــو 

ة. الــذي نــرش مشــاهدة ردود اآلخريــن، ومــدى تفاعلهــم، والــرد عليهــم مبــارسش
. فليــس هنــاك تخطيــط . 2 ي وغــري رســ�ي

ن التواصــل عــرب الشــبكات االجتماعيــة بأنــه تلقــا�ئ التلقائيــة: يتمــري
ن األعضاء. وكذلك ال توجد لوائح وقيود تنظيمية تحكم ذلك التواصل. فهو  أو تنســيق للتواصل ب�ي

ي االتصــال.
ن طــر�ن يتســم بالتلقائيــة بــ�ي

. فعــى الصفحــة الرئيســة لشــبكة . 3 ي
ي شــبكات التواصــل االجتمــاعي مجــا�ن

قلــة التكلفــة: التســجيل �ن
.»

ً
ي وســيب�ت مجانيــا

فيســبوك مكتــوب »مجــا�ن
ن اســتخدام شــبكات التواصل االجتماعي بالســهولة المطلقة. ومعظم هذه . 4 ســهولة االســتخدام: يتمري

الشــبكات توفر صفحات خاصة باللغة الرســمية لكل مجتمع.
، إذ يمكــن للعضــو . 5 الحضــور الدائــم: ال يتطلــب االتصــال بالشــبكات االجتماعيــة الحضــور الشــخصي

هــا مــن  االتصــال بالعضــو اآلخــر عــن طريــق تــرك رســالة نصيــة أو فيديــو أو صــور أو معلومــات أو غري
ي 

مجــاالت اهتمــام الطــرف اآلخــر، الــذي يمكــن أن يــرد عليــه بالطريقــة نفســها مــن دون أن يلتقيــا �ن
ي  ي وســائل االتصــال التقليديــة الــ�ت

ة، وهــذا ال يتوافــر �ن امــن. كمــا يمكــن لهمــا االتصــال مبــارسش ن وقــت مرت
ي االتصــال.

ن طــر�ن امــن للقيــام بعمليــة التواصــل بــ�ي ن ط الرت تشــرت
بإنشــاء مجموعــات . 6 لأشــخاص  تتيــح  االجتماعيــة خدمــة  الشــبكات  ي 

�ن تتوافــر  التجمعــات:  دعــم 
فيســبوك. مثــل   ، االجتمــاعي أو   ، ي الديــ�ن االنتمــاء  أو  باالختصــاص،  ك  تشــرت

الهواتــف . 7 طريــق  عــن  إليهــا  الدخــول  يمكــن  بأنــه  االجتمــاعي  التواصــل  شــبكات  ن  تتمــري المرونــة: 
كات المنتجــة للهواتــف  ط وجــود الحاســوب لولــوج تلــك الشــبكات. بــل أن الــرش المحمولــة. فــا يشــرت

. امــج التواصــل االجتمــاعي الذكيــة أصبحــت تضّمــن أنظمــة تشــغيل تدعــم تطبيقــات خاصــة لرب
ي للتواصــل: أصبحــت الشــبكات االجتماعيــة تزاحــم المجالــس العائليــة واالجتماعيــة. . 8

اصن عالــم افــرت
 لرؤيــة اآلخريــن أو التعامــل معهــم. 

ً
وريــا ولــم يعــد الســفر رصن

إذابــة الفواصــل الطبقيــة: توفــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي فرصــة االتصــال والتواصــل مــع العلمــاء . 9
ة مــن دون وســائط. ن مبــارسش واألدبــاء والمتخّصصــ�ي

- دار أسامة للنرش والتوزيع-– عمان- الطبعة األوىل- 2015م- ص85-87. - العاقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي ن محمود هتي�ي )))) أ.حس�ي
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التنشئة االجتماعية والشبكات االجتماعية. 3

، تجــدد اهتمــام علمــاء االجتمــاع لطــرح المزيــد مــن التســاؤالت  نتيجــة لثــورة شــبكات التواصــل االجتمــاعي
رس تحديــدًا. 

ُ
والدراســات حــول هــذه الشــبكات، والتأثــري الــذي تحدثــه عــى األفــراد والمجتمعــات واأل

ي بنســلفانيا عــى أكــرث 
ي هــذا الشــأن، حيــث كشــفت نتائــج دراســة أجريــت �ن

وأجريــت عــدة أبحــاث �ن
، بالتعــاون مــع مركــز البحــث Pew Internet، أن اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة  مــن 2500 أمريــ�ي
 ال تــرن بالتنشــئة االجتماعيــة. فارتفــاع نســبة العزلــة االجتماعيــة لــم تتغــري 

ً
ووســائل التكنولوجيــا عمومــا

نســبة  أن  إال  للجميــع.   
ً
متاحــا المحمــول  والهاتــف  نــت  اإلنرت يكــن  لــم  حيــث  1985م،  بالعــام  مقارنــة 

التهميــش بقيــت مرتفعــة. لــذا أوصــت هــذه األبحــاث باســتخدام الشــبكات االجتماعيــة ألنهــا تســاعد 
. ولكــن ذلــك عــى عكــس  عــى إنشــاء العاقــات االجتماعيــة وتعددهــا، وتســهل عمليــة التفاعــل االجتمــاعي
ن »ويلمــان Wellman وكان هــاس Quan Haase« مــن كنــدا، اللذيــن أوضحــا  مــا أكدتــه دراســة الباحثــ�ي
واألرسة  واألصدقــاء  واألقربــاء  لأهــل  القويــة  الروابــط  مجــرى  ت  غــري قــد  نــت  اإلنرت عــرب  العاقــات  أن 
التلفــاز  بــدءًا مــن  التقــ�ني ووســائل التكنولوجيــا الحديثــة-  التطــور  نتــج عــن  وجعلتهــا ضعيفــة)97). وقــد 
- ومــا تحملــه مــن  نــت ووســائل االتصــال الحديثــة ومؤخــرًا شــبكات التواصــل االجتمــاعي ومــرورًا باإلنرت
ن الســلبية  أفــكار وثقافــات ودعــوات ومواقــع هدامــة، عــى حيــاة األرسة، ســلوكيات عديــدة تأرجحــت بــ�ي
واإليجابيــة. وتأثــرت نتيجــة لذلــك منظومــة القيــم واألخــاق، األمــر الــذي انعكــس عــى األرسة وأدى إىل 
ــت رقابتهمــا عــى األبنــاء، لتصبــح 

ّ
بيــة والتوعيــة والتنشــئة، وقل ي الرت

تفككهــا. فتقلــص دور الوالديــن �ن
التكنولوجيــة مــن مــواد مســموعة ومقــروءة ومرئيــة.  تبثــه الوســائل  بمــا  عقليــة األبنــاء بعدهــا مرتبطــة 
 ، وحيــث أن التنشــئة االجتماعيــة عمليــة يتعلــم الفــرد مــن خالهــا أنمــاط معينــة مــن الســلوك االجتمــاعي
ي تنعكــس أخطــاره وآثــاره الســلبية عــى األبنــاء  ي وطننــا العــر�ب

فــإن االســتخدام الخــاطئ لوســائل اإلعــام �ن
االجتماعيــة)98). وتنشــئتهم 

ت األدوار األرسيــة لــأم واألب واألبنــاء وعاقــات أعضــاء األرسة، بســبب مشــاغل العمــل والحيــاة.  وتغــري
أبنائهــم، واألبنــاء بدورهــم ياحظــون هــذا  اللقــاءات والتجمعــات األرسيــة. وانشــغل اآلبــاء عــن  وقلــت 

االنشــغال واإلهمــال األرسي، فيلجــؤون إىل واحــد أو أكــرث مــن البدائــل التاليــة:

ونيــة، األمــر الــذي يــؤدي بهــم إىل نســيان األرسة ومشــاكلها، . 1 نــت واأللعــاب اإللكرت اإلدمــان عــى اإلنرت
ن أفرادهــا. وتقليــل فــرص التفاعــل معهــا ألد�ن درجــة ممكنــة، وتعميــق الفجــوة بــ�ي

الوالديــن، وفقــدان . 2 ، وغيــاب  النفــ�ي الحرمــان  لتعويــض  األقــران وعصاباتهــم  الهــروب إىل جماعــة 
اإلحســاس االجتمــاعي بــاألرسة، والكيــان والحيــاة األرسيــة، األمــر الــذي يوقعهــم تحــت ســيطرة هــذه 

ي أعمــال االنحــراف واإلجــرام واإلدمــان. 
الجماعــات وبالتــاىلي انزالقهــم �ن

 وبعيــدًا عــن األرسة األمــر الــذي يــؤدي إىل معاناتهــم مــن أمــراض أو اضطرابــات نفســية . 3
ً
االنعــزال جانبــا

، مثــل: االكتئــاب والضغــط النفــ�ي  ة عــى صحتهــم العقليــة ونموهــم وتحصيلهــم المــدرسي خطــري

- الدار المنهجية للنرش والتوزيع – عمان- الطبعة )1(- 2016م- ص191. )))) د.حليمة قادري- التواصل االجتماعي

)))) د.إبراهيم يحياوي وأ.د.نور الدين جباىلي – تأثري فضائيات الطفل عى قيمهم االجتماعية – دار األيام للنرش والتوزيع – األردن – 2014م- ص69.
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واإلحبــاط والقلــق والشــعور بالرفــض والحــدة أو الغربــة. 

ونتيجة لكل ذلك تضعف، أو تنعدم، األدوار األرسية لأب واألم واألبناء، والتثقيف األرسي والعاقات 
عيــة والنفســية واالجتماعيــة ســوى شــكلها الظاهــري مــن دون  األرسيــة. وال يبــ�ت مــن هويــة األرسة الرش

ي الواقــع)99).
جوهرهــا الفعــىي �ن

سلبيات وإيجابيات استخدام شبكات التواصل االجتماعي عى األبناء. 4
 

أ. إيجابيات استخدام شبكات التواصل االجتماعي عى األبناء:
الميدانيــة هــذه  الدراســة  بينــت  الشــبكات االجتماعيــة مزايــا وإيجابيــات متعــددة، وقــد  الســتخدام 

: يــىي المزايــا واإليجابيــات وتحديــدًا فيمــا 

االتصــال والتواصــل: تســتخدم خدمــات شــبكات التواصــل االجتمــاعي للتواصــل مــع األقــارب، . 1
 أو إرســال رســائل 

ً
، حيــث يمكــن مــن خالهــا التواصــل هاتفيــا ن واألصدقــاء، والطــاب، والمدرســ�ي

نصيــة أو صــورًا أو فيديوهــات، كمــا تســاعد عــى تكويــن صداقــات جديــدة.
: تعّد هذه الشبكات مصدرًا للحصول عى المعارف . 2 ن الشخصي واألكادي�ي التطوير والتحس�ي

 بالنســبة 
ً
والمعلومــات الجيــدة والجديــدة والمفيــدة بطــرق ســهلة ومريحــة وغــري مكلفــة خاصــة

ي يحتاجونهــا ألداء الواجبــات المدرســية وتنفيــذ  هــا تزودهــم بالمعلومــات الــ�ت
ّ
للطــاب. حيــث أن

ي 
المشــاريع الطابيــة بصــورة إبداعيــة خاقــة، بمــا يتيــح لهــم فــرص اكتشــاف جوانــب اإلبــداع �ن

الــذات،  المهــارات الشــخصية وتطويــر   عــى اكتســاب 
ً
أيضــا شــخصياتهم. كمــا تســاعد األبنــاء 

حيــث تتــاح لهــم فــرص الحــوار والنقــاش والتفــاوض والقــدرة عــى اإلقنــاع والكثــري مــن المهــارات 
ي تقــوي الشــخصية. الــ�ت

فيــه والمــرح . 3 فيــه: توفــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي مســاحات جيــدة لأبنــاء للرت المــرح والرت
ن جميــع أفــراد العائلــة. ي اللعــب والمــرح بــ�ي

والتســلية، ويمكــن اســتغال هــذه األوقــات �ن

ب. سلبيات استخدام شبكات التواصل االجتماعي عى األبناء:

ارهــا وســلبياتها  لهــا أرصن أن  إال  للشــبكات االجتماعيــة،  المتعــددة  المزايــا واإليجابيــات  مــن  الرغــم  عــى 
بويــة تحديــدًا، حيــث يجــب  عــى األبنــاء عــى وجــه الخصــوص، مــن ناحيــة التنشــئة االجتماعيــة والرت
ي الحــذر وأخــذ الحيطــة، وإدراك هــذه المخاطــر والحــذر منهــا، وقــد بينــت الدراســة 

عــى الوالديــن تــو�ن
: الميدانيــة هــذه الســلبيات فيمــا يــىي

قــد . 1 الــذي  باإلدمــان  يصابــون  االجتماعيــة  الشــبكات  اســتخدام  عــى  األبنــاء  يعتــاد  عندمــا  اإلدمــان: 

)))) د.لمياء محمود لط�ني وآخرون – مرجع سبق ذكره– ص208.
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ها من األمراض   نفســية وعصبية كالقلق، واالكتئاب، والعصبية، وغري
ً
ي وقت الحق أمراضا

يســبب �ن
ونيــة. ي قنــوات الدردشــة )التشــات( واأللعــاب اإللكرت

النفســية. كمــا قــد يدمــن عــى المحادثــات �ن
االنعــزال عــن األرسة وواجباتهــا االجتماعيــة: تؤثــر الشــبكات االجتماعيــة عــى الجانــب األرسي، فتــؤدي . 2

ي عزلــة اجتماعيــة، وعــدم اندماجهــم مــع أرستهــم، وغيابهــم عــن مشــكات وهمــوم 
إىل دخــول األبنــاء �ن

ي المناســبات االجتماعيــة.
األرسة، وعــن المشــاركة �ن

ي نــرش القيــم الفاســدة . 3
انتشــار الفســاد وزرع القيــم الفاســدة واإلباحيــة: لهــذه الشــبكات دور �ن

 .  ودينيــاً
ً
 وروحيــا

ً
ي أبناءنــا عــى القيــم النبيلــة، ونحصنهــم فكريــا واألفــكار الخاطئــة، لذلــك يجــب أن نــر�ب
ي نفــوس األبنــاء. 

ي نغرســها �ن نــت بالقيــم الــ�ت والبــد مــن مقاومــة المحتــوى اإلبــا�ي لإلنرت
ي . 4

مضيعــة الوقــت: مــن أخطــر ســلبيات الشــبكات االجتماعيــة إضاعتهــا للوقــت، حيــث يقــصن
ي أمــور ليــس لهــا قيمــة وال فائــدة. 

ي التنُقــل عــرب صفحــات تلــك المواقــع، والتحــُدث �ن
األبنــاء ُجــل وقتهــم �ن

ي يجــب عليهــم تنفيذهــا )واجبــات مدرســية،  وبالتــاىلي هــذا الوقــت المهــدور يحــل مــكان المهمــات الــ�ت
هــا(.  ليــة، وغري ن واجبــات جامعيــة، واجبــات مرن

العنــف األرسي، . 5 فــازداد   ،
ً
أثــرت الشــبكات االجتماعيــة عــى الحيــاة األرسيــة ســلبا زوجيــة:  مشــاكل 

ن  ن األزواج وبــ�ي ت المشــاحنات بــ�ي ، وزادت الخيانــات الزوجيــة، وكــرث ن ن الزوجــ�ي واتســعت الهــوة بــ�ي
ي ظهــرت عــى  الــ�ت الفكريــة والمنهجيــة والســلوكية  اآلبــاء واألبنــاء، وذلــك كلــه بســبب االختافــات 

ي كثــري مــن األحيــان.
جميــع أفــراد العائلــة. وكان مــن نتائــج ذلــك تهــدم الحيــاة األرسيــة �ن

الدراســة . 6 بينــت  األبنــاء.  عــى  وجســدية  صحيــة  آثــار  االجتماعيــة  للشــبكات  الصحيــة:  المشــاكل 
ن   بهــذه الشــبكات حيــث »وافــق بشــدة« %84 مــن المبحوثــ�ي

ً
 وجســديا

ً
الميدانيــة تأثــر األبنــاء صحيــا

هــا الصــ�ي عليهــم.  مــن هــذه الشــبكات، األمــر الــذي يدلــل عــى تأثري
ً
عــى أن أبناءهــم تأثــروا صحيــا

ار األمنيــة: هنــاك دواٍع تشــري إىل القلــق مــن الشــبكات االجتماعيــة عــى النــوا�ي األمنيــة. حيــث . 7 األرصن
ن األقران وتعاطي المخدرات  ن األحداث كالرقات والشجار ب�ي ي انتشار بعض الجرائم ب�ي

ساعدت �ن
ن  . وقــد بينــت الدراســة الميدانيــة موافقــة %80 مــن المبحوثــ�ي واالعتــداء والعنــف األرسي والمــدرسي
ي المجتمــع. كمــا 

عــى وجــود تأثــري للشــبكات االجتماعيــة عــى النــوا�ي األمنيــة وزيــادة الجريمــة �ن
ويــج أللعــاٍب خطــرة تعــرض حيــاة األبنــاء للخطــر وتحرضهــم  ســاعد وجــود هــذه الشــبكات عــى الرت

ي راح ضحيتهــا عــدد مــن األطفــال.  عــى االنتحــار، مثــل لعبــة مريــم والحــوت األزرق الــ�ت
إضعــاف اللغــة: أدت هــذه الشــبكات إىل ظهــور بعــض األلفــاظ والعبــارات الغربيــة لــدى األبنــاء، وهي . 8

يــة. إّن مــن شــأن مثــل هــذه اللغــة الجديــدة والغريبــة عــى مجتمعاتنــا  ن ن العربيــة واالنجلري مزيــج بــ�ي
إضعــاف لغتنــا العربيــة وإضاعــة هويتهــا لــدى األجيــال القادمــة، مــا يــؤدي الندثــار لغتنــا األصيلــة.

الســلوكية . 9 األنمــاط  عــى  األحيــان  بعــض  ي 
�ن االجتماعيــة  الشــبكات  تؤثــر  الســلوكية:  المشــكات 

بــل إن متابعــة  ي طريقــة لبســهم وحديثهــم وشــكلهم. 
لأطفــال، فيقلــد الصغــار بعــض المشــاهري �ن

ًا   خطري
ً
 تربويا

ً
مشــاهري الشــبكات االجتماعية صاروا قدوة لبعض األبناء، األمر الذي يشــكل انعكاســا

ي 
ي الــذي يحــرص الوالــدان عــى غرســه �ن

بــوي والقيــ�ي واألخــا�ت عليهــم، وقــد يزعــزع النمــوذج الرت
أبنائهــم.    نفــوس 
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5. قيود الحد من استخدام شبكات التواصل االجتماعي

نســتنتج من جميع ما ذكر أن شــبكات التواصل االجتماعي باتت جزءًا ال يتجزأ من حياتنا، وال نســتطيع 
ي الوقــت ذاتــه ال نســتطيع أن نســمح لأبنــاء 

ي عــن أهميتهــا واســتخداماتها وفوائدهــا. ولكــن �ن
التغــاصن

باســتخدام هــذه الشــبكات مــن دون قيــود للحــد مــن هــذه الســلبيات. لــذا يمكــن وضــع القيــود التاليــة: 

نت .أ.  ي تشفر البيانات المرسلة عرب اإلنرت استخدام شبكات التواصل االجتماعي ال�ت

ن يستخدمون هذه الشبكات. ب.  أن تكون هناك رقابة عى األبناء ح�ي
 تحديد للمحتوى الذي يشاهده األبناء.ت. 

ً
أن يكون هناك تحديد للوقت وأيضا

الحــرص عــى االســتخدام الفعــال لهــذه الشــبكات واالســتفادة منهــا بأكــرب قــدر مســتطاع، وأن ال 	. 
ًا عــى هــذه الشــبكات، وتجنــب األفــكار الســيئة وأصدقــاء الســوء.   كثــري

ً
نهــدر وقتــا

تعزيــز مفهــوم عــدم الثقــة بالطــرف اآلخــر، خــال المحادثــة عــى شــبكات التواصــل، والحــذر 	. 
 غــري معــروف.

ً
منــه، وأخــذ الحيطــة مــا دام شــخصا

توعية األبناء بصورة مستمرة بسلبيات وعيوب ومضار هذه الشبكات. 	. 
ي مكان عام يراه الجميع.	. 

ل والمكتبة والمدرسة �ن ن ي المرن
وضع الكمبيوتر �ن
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: الدراسة الميدانية ً
ثانيا

المنهجية وإجراءات التحليل:

استندت الدراسة الراهنة إىل المناهج واألدوات التالية:

	منهج الدراسة 

ن لدراســتها.  هــا وتفــرض عــى الباحــث اتبــاع منهــج معــ�ي ن لــكل ظاهــرة أو مشــكلة خصائــص معينــة تمري
الــذي يســىع  يســتطيع الباحــث أن يجمــع أكــرث مــن منهــج وطريقــة تعينــه عــى تكامــل هدفــه العلــ�ي 
ي دراســتها حيــث اســتخدمت المنهــج 

لتحقيقــه مــن هــذه الدراســة، وهــذا النهــج هــو مــا ســلكته الباحثــة �ن
.  دقيقــاً

ً
ي التحليــىي لوصــف الظاهــرة وتحليلهــا تحليــًا علميــا

الوصــ�ن

	مجاالت الدراسة 

ي أي دراســة، حيــث يتــم التعــرف مــن خالهــا 
تعــّد مجــاالت الدراســة مــن الخطــوات المنهجيــة الرئيســة �ن

ة الزمنيــة  عــى المــكان الــذي أجريــت فيــه الدراســة، واألفــراد الذيــن شــملتهم عينــة الدراســة، وكذلــك الفــرت
ي هــذه الدراســة:

ي تــم فيهــا إجــراء الدراســة، وهي �ن الــ�ت

ن مــن مختلــف . 1 ن وغــري المواطنــ�ي ي: عينــة عشــوائية مــن األرس العربيــة مــن المواطنــ�ي المجــال البــرش
طة الشــارقة، والذين يســتخدم أبناؤهم  ن بالقيادة العامة لرش الجنســيات العربية األخرى من العامل�ي

. شــبكات التواصــل االجتمــاعي

ي اســتغرقتها الدراســة مــن مايــو إىل ســبتمرب 2018م، حيــث . 2 ة الزمنيــة الــ�ت : امتــّدت الفــرت ي المجــال الزمــ�ن
، والمعالجــة الميدانيــة لتســاؤالت الدراســة، ومــن ثــم جمــع  ي قامــت خالهــا الباحثــة باالطــاع المكتــ�ب

البيانــات مــن مجتمــع الدراســة وتفريغهــا، وتحليــل نتائجهــا.

ي للدراســة، وذلــك . 3
طــة الشــارقة كمجــال جغــرا�ن : حــددت الباحثــة القيــادة العامــة لرش ي

المجــال المــكا�ن
ة المحــددة. كونهــا تعمــل فيهــا، فيســهل عليهــا تطبيــق الدراســة الميدانيــة خــال الفــرت

	عينة الدراسة 

طــة الشــارقة، ممــن  ن بمختلــف إدارات القيــادة العامــة لرش  تــم توزيــع عــدد )350( اســتمارة عــى العاملــ�ي
للوالديــن  تــم وضــع ماحظــة عــى االســتبيان »بأنــه موجــه  وط االســتبانة، حيــث  تنطبــق عليهــم رسش
«، وتــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية، وبعــد  الذيــن يســتخدم أبناؤهمــا شــبكات التواصــل االجتمــاعي
ي ال ينطبــق عليهــا موضــوع االســتبيان، تــم  الفحــص والتدقيــق واســتبعاد االســتمارات الناقصــة أو الــ�ت

ادخــال وتحليــل عــدد )227( اســتمارة.
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	أدوات الدراسة 
محتوى األداة:أ. 

ي للمنهــج الــذي اســتندت إليــه هــذه الدراســة، اســتخدمت الباحثــة كًا مــن  ي إطــار التكامــل المنهــ�ب
�ن

ن لإلجابــة عــى تســاؤالت الدراســة؛ وكذلــك ب(  : أ( االســتبيان، للتعــرف عــى اســتجابات المبحوثــ�ي ي
أدا�ت

 ،)SPSS( ي للبيانــات، وذلــك مــن خــال
ي التحليــل الكــ�ي والكيــ�ن

اإلحصــاء، والــذي تمــت االســتعانة بــه �ن
للتعــرف عــى درجــة أثــر اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي عــى التنشــئة االجتماعيــة لأبنــاء.

األوليــة  المعلومــات  لجمــع  مفــردات   )7( شــملت  اســتبانة  الباحثــة  صّممــت  الهــدف  هــذا  ولتحقيــق 
ي ضــوء ذلــك جــرى جمــع وتحليــل البيانــات واختيــار 

مــن عينــة الدراســة المكونــة مــن )83( مفــردة، و�ن
ن وإدخــال البيانــات إىل  الفرضيــات باســتخدام الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )spss(، وتــم ترمــري
ي 

. ولتحديــد طــول خايــا مقيــاس لــكارات الخمــاسي )الحــدود الدنيــا والعليــا( المســتخدم �ن الحاســب اآلىلي
محــاور الدراســة، تــم حســاب المــدى ثــم تقســيمه عــى عــدد خايــا المقيــاس للحصــول عــى طــول الخليــة 
ي المقيــاس )أو بدايــة المقيــاس وهي الواحــد 

الصحيــح. وأضيفــت هــذه القيمــة بعــد ذلــك إىل أقــل قيمــة �ن
الصحيــح(، وذلــك لتحديــد الحــد األعــى لهــذه الخليــة، وهكــذا أصبــح طــول الخايــا كمــا مــا يــىي : 

 )1.79( يمثل )معارض بشدة(. 	

 )1.80– 2.59( يمثل )أعارض(.	

 )2.60- 3.39( يمثل )محايد(.	

 )3.40- 4.19( يمثل )موافق(.	

 )4.20– 5( )موافق بشدة(.	

صدق وثبات األداة:ب. 
	:صدق األداة 

ن بلــغ  قاســت الباحثــة الصــدق الظاهــري ألداة الدراســة، حيــث تــم عــرض االســتبانة عــى محكمــ�ي
طــة، الســتطاع رأيهــم حــول محــاور وعبــارات  ي مركــز بحــوث الرش

ن �ن اء ومتخصصــ�ي عددهــم )4( خــرب
االســتبانة، للتأكــد مــن ترابطهــا وقياســها بمــا صممــت لــه. وجــاءت التعديــات شــكلية عــى بعــض 

. ن  آلراء المحكمــ�ي
ً
العبــارات وتــم األخــذ بهــا وجــرى التعديــل وفقــا

 
	:قيمة االرتباط درجة الصدق لقياس ثبات االستبيان 

درجة الصدققيمة االرتباطالعبارةم
0.8570.925مزايا وإيجابيات شبكات التواصل االجتماعي1
0.9240.961سلبيات وعيوب شبكات التواصل االجتماعي2
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اســُتخدم مقياس )معامل الثبات ألفا كرونباخ )Alpha Cronbach’s( لأســئلة الرئســية لقياس صدق 

وثبــات اســتبيان )أثــر اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي عــى التنشــئة االجتماعيــة لأبنــاء(، وقــد بلــغ 

معامــل الثبــات ألفــا )0.857(، ومعامــل الصــدق )0.925(، بالنســبة لمزايــا وإيجابيــات شــبكات التواصــل 

، فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط  أمــا بالنســبة لســلبيات وعيــوب شــبكات التواصــل االجتمــاعي  . االجتمــاعي

)0.857(، ومعامــل الصــدق )0.961(، وناحــظ مــن هــذا الثبــات أن مســتوى االســتبيان مرتفــع جــدًا 

البحــث  بــه لجــودة  المأخــوذ  المعامــل المقبــول  بــأن قيمــة   
ً
ثبــات وصــدق االســتبيان. علمــا ويعــرب عــن 

ي )صدقــه( وتمثيلــه  حســب )sekaran1992( هــو )0.60(، أي أقــرب إىل الواحــد الصحيــح. وهــذا يعــ�ن

تعطينــا  االســتبيان  أســئلة  مــن  عليهــا  الحصــول  تــم  ي  الــ�ت اإلجابــات  أن  أي  المــدروس جيــدًا.  للمجتمــع 

ي أننــا إذا أعدنــا توزيــع هــذا االســتبيان عــى مجموعــة  ي وضــع ألجلهــا االســتبيان. وهــذا يعــ�ن المعلومــات الــ�ت

ي حصلنــا عليهــا  أخــرى مــن المجتمــع نفســه، وبحجــم العينــة نفســه، فــإن النتائــج تكــون مقاربــة للنتائــج الــ�ت

مــن المجموعــة األوىل، مــع احتمــال تســاوي معامــل الثبــات.

 تحليل النتائج	

 أواًل: تحليل البيانات األولية 	

جدول رقم )1(

 للجنس:
ً
النسبة المئوية لتكرار عينة الدراسة وفقا

)ن = 227(

النسبةالتكرارالجنسم
%15970ذكر1
%6830أن�ث2

%227100المجموع

شكل رقم )1(

ذكر
� ان�� 30%

70%
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  يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )1( أن الذكــور يمثلــون النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة، بنســبة 	

ن تمثل اإلناث نســبة )%30( فقط . ي ح�ي
بلغت )%70(، �ن

جدول رقم )2(

 للمرحلة العمرية:
ً
النسبة المئوية لتكرار عينة الدراسة وفقا

)ن = 227(

النسبةالتكرارالعمرم
130-202611.5%
240-3011349.8%
350-408035.2%
460-5052.5%
%6031.3 فأك�ث5

%227100المجموع

شكل رقم )2(
شكل 2

35%

50%

1%

2% 11%

30-20
40-30
50-40
60-50

60 فاك��

	 يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )2( أن النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة تنتــمي إىل المرحلــة العمريــة 
)30-40 ســنة( بنســبة )%49.8(، وتليهــا المرحلــة العمريــة )40-50 ســنة( بنســبة )%35.2(، ثــم المرحلــة 
ن  ي حــ�ي

العمريــة )20-30 ســنة( بنســبة )%11.5(، ثــم المرحلــة العمريــة )50-60 ســنة( بنســبة )%2.5(، �ن
ة بنســبة بلغــت )1.3%(. ي المرتبــة األخــ�ي

جــاءت المرحلــة العمريــة )أكــ�ث مــن 60 ســنة( �ن

جدول رقم )3(

 :  للمستوي التعليمي
ً
النسبة المئوية لتكرار عينة الدراسة وفقا
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)ن = 227(

النسبةالتكرارالمستوي التعليميم
%41.8إعدادي فأقل1
%8637.9ثانوي2
%2812.3دبلوم3
%7332.2بكالوريوس4
– دكتوراة(5 %3615.8دراسات عليا ) ماجست�ي

%227100المجموع

شكل 3شكل رقم )3( 

اعدادي فأقل
ثانوي
دبلوم
بكالوريوس
-دكتوراة) دراسات عليا (ماجست��

2%

	 ن عــى الثانويــة  يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )3( أن النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة مــن الحاصلــ�ي
العامــة بنســبة )%37.9(، ويليهــم الحاصلــون عــى درجــة البكالوريــوس بنســبة )%32.2(، ثــم الحاصلــون 
– دكتــورة( بنســبة بلغــت )%15.8(، ثــم الحاصلــون عــى درجــة  عــى درجــة الدراســات العليــا )ماجســت�ي

 الحاصلــون عــى مؤهــل إعــدادي فأقــل بنســبة )1.8%(.
ً
ا الدبلــوم بنســبة )%12.3(، وأخــ�ي

جدول رقم )4(

 للحالة االجتماعية: 
ً
النسبة المئوية لتكرار عينة الدراسة وفقا

)ن = 227(

النسبةالتكرارالحالة االجتماعيةم
وج2 ن %21795.7م�ت
%83.5مطلق3
%10.4أرمل4
%10.4لم يذكر5

%227100المجموع
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شكل رقم )4(
شكل 4

100%

75%

50%

25%

0%

وج � لم يذكرأرملمطلقم��

	 ن بنســبة وجــ�ي ن  يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )4( أن النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة هي مــن الم�ت
بلغت )%95.7(، وتليها الحالة االجتماعية )مطلق( بنسبة )%3.5(، وجاءت الحالة االجتماعية )أرمل( 

ن هنــاك )0.4( لــم يذكــر حالتــه االجتماعيــة. ي حــ�ي
ة بنســبة )%0.4(، �ن ي المرتبــة األخــ�ي

�ن

جدول رقم )5(

 للجنسية:  
ً
النسبة المئوية لتكرار عينة الدراسة وفقا

)ن = 227(

النسبةالتكرارالجنسيةم
%16371.81اإلمارات1
ي لم يحدد2 %31.32مواطن عر�ب
%167.05مر3
%73.08السودان4
%62.64اليمن5
ن6 %62.64فلسط�ي
%146.17جزر القمر7
%20.88العراق8
%41.76األردن9

%20.88سلطنة عمان10
%20.88سورية11
%20.88لم يذكر12

%227100المجموع

ن يمثلــون النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة بنســبة بلغــت 	   يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( أن اإلماراتيــ�ي
)%71.8(، ويليهــم المريــون بنســبة )%7.05(، ثــم حاملــو جنســية جــزر القمــر بنســبة )%6.17(، ثــم 
ثــم األردنيــون بنســبة  اليمنيــون والفلســطينيون بنســبة )2.64%(،  ثــم  الســودانيون بنســبة )3.08%(، 
وُعمانيــون  عراقيــون  ثــم   ،)1.32%( بنســبة  جنســيتهم  يحــددوا  لــم  عــرب  مواطنــون  ثــم   ،)1.76%(
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.)0.88%( بنســبة  يذكــروا جنســيتهم  لــم  أشــخاص  وكذلــك  وســورّيون، 

جدول رقم )6(

 لعدد األبناء: 
ً
النسبة المئوية لتكرار عينة الدراسة وفقا

)ن = 227(

النسبةالتكرارعدد األبناءم
113013.2%
225222.9%
335725.1%
443716.3%
552511%
66135.7%
7773.1%
8852.2%
91010.4%

%227100المجموع

شكل 6شكل رقم )6(

11%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 16%

23%

13%6%
3%

2%

25%

 يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )6( أن مــن لديهــم )3( أبنــاء يمثلــون النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة 	 
بنســبة بلغت )%25.1(، ثم يليهم من لديهم عدد )2( من األبناء بنســبة بلغت )%22.9(، ثم من لديهم 
عدد )4( أبناء بنسبة )%16.3(، ثم من لديهم عدد )1( ابن بنسبة بلغت )%13.2(، ثم من لديهم عدد 
)5( أبنــاء بنســبة بلغــت )%11(، ثــم مــن لديهــم )6( أبنــاء بنســبة بلغــت )%5.7(، ثــم مــن لديهــم )7( أبنــاء 
 بلغــت نســبة مــن لديهــم )10( 

ً
ا بنســبة )%3.1(، ثــم مــن لديهــم )8( أبنــاء بنســبة بلغــت )%2.2(، وأخــ�ي

أبنــاء )0.4%(.
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جدول رقم )7(

؟«:   لسؤال »هل تستخدم شبكات التواصل االجتماعي
ً
النسبة المئوية لتكرار عينة الدراسة وفقا

)ن = 227(

النسبةالتكرارهل تستخدم شبكات التواصل االجتماعيم
%22398.2نعم1
%41.8ال2

%227100المجموع

شكل 7شكل رقم )7(
2%

نعم
ال

	 يتضح من الجدول والشــكل رقم )7( أن النســبة األك�ب من عينة الدراســة يســتخدمون شــبكات التواصل 
ن أن نســبة )%1.8( فقــط ال يســتخدمون شــبكات التواصــل  ي حــ�ي

االجتمــاعي بنســبة بلغــت )%98.2(، �ن
. االجتمــاعي

	 : : تحليل نتائج استخدام األبناء لشبكات التواصل االجتماعي ً
 ثاينا

جدول رقم )8(

؟«  لسؤال »هل يستخدم أبناؤك شبكات التواصل االجتماعي
ً
النسبة المئوية لتكرار عينة الدراسة وفقا

)ن = 227(

النسبةالتكرارهل يستخدم أبناؤك شبكات التواصل االجتماعيم
%22498.7نعم1
%31.3ال2

%227100المجموع
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شكل ٨شكل رقم )8(

النعم

	 يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )8( أن النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة يســتخدم أبناؤهــم شــبكات 

أبناؤهــم  أن نســبة )%1.3( فقــط ال يســتخدم  ن  ي حــ�ي
بلغــت )%98.7(، �ن بنســبة  التواصــل االجتمــاعي 

شــبكات التواصــل االجتمــاعي .

جدول رقم )9(

(  يــر�ب تحديــد  ي الســؤال رقــم )8( )هــل يســتخدم أبنــاؤك شــبكات التواصــل االجتمــاعي
إذا كانــت اإلجابــة )بنعــم( �ن

ي اختيــار كل ماينطبــق عليــك(: ي يســتخدم فيهــا أبنــاؤك الشــبكات االجتماعيــة )يــر�ب
الفئــات العمريــة الــ�ت

 تم اختيار أك�ث من إجابة واحدة لهذا السؤال.	

ي يستخدم فيها أبناءك الشبكات االجتماعيةم
النسبةالتكرارالفئات العمرية ال�ت

%9828.2)1-5( سنوات1

%11633.5)6-10( سنوات2

%4312.4)11-15( سنة3

%4312.4)16-18( سنة4

%347100المجموع
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شكل ٩شكل رقم )9(

(18-16) سنة(15-11) سنة(10-6) سنوات(5-1) سنوات

40%

33%

28%30%

20%

10%

0%

12%

26%

	 يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )9( مــن عينــة الدراســة أن المرحلــة العمريــة )6-10 ســنوات( هــم الفئــة 

العمريــة األكــ�ب الســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي بنســبة )%33.5(، تليهــا المرحلــة العمريــة )5-1 

ن جــاءت الفئــة  ي حــ�ي
ســنوات( بنســبة )%28.2(، ثــم المرحلــة العمريــة )11-15 ســنة( بنســبة )%25.9(، �ن

العمريــة )16-18 ســنة( بنســبة بلغــت )12.4%(.

جدول رقم )10(

؟ ي مواقع التواصل االجتماعي
ي اليوام الواحد �ن

ي يقضيها أبناؤك �ن
ما هو متوسط عدد الساعات ال�ت

 تم اختيار أك�ث من إجابة واحدة لهذا السؤال.	

النسبةالتكرار متوسط عدد الساعات م

%3414.5أقل من ساعة 1

%9942.1)2-3( ساعات2

%6226.4)4-5( ساعات 3

4 
ً
%4017أك�ث من 5 ساعات يوميا

%235100المجموع 
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شكل رقم )10(
شكل 10

	 يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )10( أن النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة بلــغ متوســط اســتخدام 

 بنســبة بلغــت )%42.1(، تلتهــا مــن )5-4( 
ً
أبنائهــم لمواقــع التواصــل االجتمــاعي مــدة )2-3( ســاعات يوميــا

 )أقــل مــن 
ً
ا  بنســبة بلغــت )%17(، وأخــ�ي

ً
 بنســبة )%26.4(، ثــم )أكــ�ث مــن 5 ســاعات( يوميــا

ً
ســاعات يوميــا

 بنســبة )14.5%(.
ً
ســاعة( يوميــا

جدول رقم )11(

ي اختيار كل ما ينطبق عليهم(:  بالنسبة ألبنائك؟ )ير�ب
ً
ما هي الشبكات االجتماعية األك�ث استخداما

	.تم اختيار أك�ث من إجابة واحدة لهذا السؤال

م
ً
النسبةالتكرارالشبكات االجتماعية األك�ث استخداما

1Whatsapp 9518.5واتساب%
2Facebook 183.5فيسبوك%
3Instagram 8917.3إنستغرام%
4Youtupe 19738.4يوتيوب%
5Twitter 214.1توي�ت%
6Masenger 61.2ماسنجر%
7Viber 20.4فاي�ب%
8Imo 51ايمو%
9Linkedin 20.4لنكدإن%

10Snapchat 7815.2سناب تشات%
%513100المجموع 
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شكل 11شكل رقم )11(

	 يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )11( أن النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة يســتخدم أبناؤهــم يوتيــوب 

Youtube بنســبة )%38.4(، يليها مســتخدمو واتســاب  Whatsapp بنســبة )%18.5(، ثم مســتخدمو 

إنســتغرام Instagram بنســبة )%17.3(، ثــم ســناب تشــات Snapchat بنســبة )%15.2(، ثــم تويــ�ت  

Twitter بنســبة )%4.1(، ثــم فيســبوك Facebook بنســبة )%3.5(، ثــم ماســنجر Masenger بنســبة 

ة )فايــ�ب Viber ولنكــدإن Linkedin( بنســبة  ي المرتبــة األخــ�ي
)%1.2(، ثــم إيمــو Imo بنســبة )%1(، و�ن

.)0.4%(

جدول رقم )12(

ي يستخدمها أبناؤك للدخول للشبكات االجتماعية؟
ونية ال�ت ما نوع التقنيات اإللك�ت

 تم اختيار أك�ث من إجابة واحدة لهذا السؤال.	

ونيةم النسبةالتكرارنوع التقنيات اإللك�ت

1Mobile 17241.2هاتف ذكي%

2Laptop 6515.6البتوب%

3Computer 327.7حاسوب%

4I Pad 14635جهاز لو�ي%

%20.5لم يذكر5

%417100المجموع
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شكل 12شكل رقم )12(

35%

8%

16%

0%

41%

	 يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )12( أن النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة يســتخدم أبناؤهــم الهاتــف 
الــذكي Mobile بنســبة بلغــت )%41.2(، يليهــم الذيــن يســتخدمون الجهــاز اللــو�ي IPad بنســبة )35%(، 
ي المركــز األخــ�ي الذيــن يســتخدمون 

ثــم الذيــن يســتخدمون البتــوب Laptop بنســبة )%15.6(، وجــاء �ن
ن أن )0.5( لــم يذكــر نــوع الجهــاز المســتخدم.  ي حــ�ي

الحاســوب Computer بنســبة )%7.7(، �ن

جدول رقم )13(

ما هي أسباب استخدام أبنائك للشبكات االجتماعية؟ )ير�ب اختيار كل ما ينطبق عليهم(:

 تم اختيار أك�ث من إجابة واحدة لهذا السؤال. 	

النسبةالتكرارأسباب استخدام أبنائك للشبكات االجتماعيةم

%9012البحث عن المعلومات وزيادة المعرفة1

%445.9تبادل اآلراء والحوار واألفكار واالستفادة من تجارب اآلخرين2

فية3 %20927.9المرح والتسلية وال�ت

4)social media(597.9متابعة مشاه�ي ونجوم الــ%

ونية5 ي المواقع اإللك�ت
ويج للمنتجات والبضائع �ن اء وال�ت %293.9البيع والرسش

%9713متابعة الدروس والواجبات المدرسية والجامعية6

%374.9نرسش الفيديوهات والصور والحياة الشخصية وتداولها ع�ب الشبكات االجتماعية7

%9913.2التواصل االجتماعي مع األهل واألصدقاء واألقارب8

%273.6التعرف عى أشخاص جدد وتكوين صداقات اجتماعية9

%547.2إكتساب مهارات جديدة وتطوير الذات والشخصية10

%30.4لم يذكر11

%748100المجموع
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شكل 13شكل رقم )13(

 يتضح من الجدول والشكل رقم )13( أن استخدم شبكات التواصل االجتماعي بهدف المرح والتسلية 	 
يحتل المرتبة )األوىل( بنســبة بلغت )%27.9(، يليه التواصل االجتماعي مع األهل واألصدقاء واألقارب 
بنســبة )13.2(، ثــم يليــه متابعــة الــدروس والواجبــات المدرســية والجامعيــة بنســبة )%13(، ثــم البحــث 
عــن المعلومــات وزيــادة المعرفــة بنســبة )%12(، ولمتابعــة مشــاه�ي ونجــوم الـــ )social media( بنســبة 
)%7.9(، ثــم الكتســاب مهــارات جديــدة وتطويــر الــذات والشــخصية بنســبة )%7.2(، ثــم لتبــادل اآلراء 
والصــور  الفيديوهــات  لنــرسش  ثــم  بنســبة )5.9%(،  اآلخريــن  تجــارب  مــن  والحــوار واألفــكار واالســتفادة 
ويــج للمنتجــات  اء وال�ت والحيــاة الشــخصية وتداولهــا عــ�ب هــذه الشــبكات بنســبة )%4.9(، وللبيــع والــرسش
ة، للتعــرف عــى أشــخاص جــدد  ي المرتبــة األخــ�ي

ونيــة بنســبة )%3.9(، وجــاء �ن ي المواقــع اإللك�ت
والبضائــع �ن

ن لــم يذكــر )%0.4( الســبب. ي حــ�ي
وتكويــن صداقــات اجتماعيــة بنســبة )%3.6(، �ن

: تحليل نتائج إيجابيات وسلبيات شبكات التواصل االجتماعي  ً
ثالثا

جدول رقم )14(

. ن ن الجدول أدناه المعدل العام إليجابيات وسلبيات شبكات التواصل االجتماعي حسب رأي المبحوث�ي يب�ي

درجة الموافقةالنسبةالعبارةم

موافق%68.3مزايا وإيجابيات شبكات التواصل االجتماعي1

موافق%79سلبيات وعيوب شبكات التواصل االجتماعي2

1 .: تفاصيل نتائج مزايا وإيجابيات شبكات التواصل االجتماعي

ي تقيــس مزايــا شــبكات التواصــل االجتمــاعي مــن الناحيــة 
يــر�ب تحديــد درجــة موافقتــك عــى العبــارات التاليــة، والــ�ت

األرسيــة، مــن وجهــة نظــرك:
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جدول رقم )15( 

درجة النسبةالعبارةم
الموافقة

ي الحصول عى المعلومات والمعارف الجيدة 1
تساعد الشبكات االجتماعية األبناء �ن

موافق%81.2والمفيدة بطرق سهلة ومريحة وغري مكلفة.

ي اكتساب األبناء مهارات الحوار والنقاش والتفاوض، 2
كان لهذه الشبكات دور �ن

موافق%71والكثري من مهارات إدارة الذات.

ي تكوين صداقات جديدة.3
ي �ن

محايد%60.5ساعدت الشبكات االجتماعية أبنا�ئ

ن األهل واألبناء وتقريب 4 تعد هذه الشبكات وسيلة اجتماعية جيدة للتواصل ب�ي
موافق%76.3المسافات بينهم.

ي تساعد األبناء عى 5 ي إطاق اإلبداعات والمشاريع ال�ت
كان لهذه الشبكات أثر �ن

موافق%69.9تحقيق األهداف الشخصية.

ي التنفيس عن همومهم ومشاكلهم والتعبري عن 6
تساعد الشبكات االجتماعية األبناء �ن

. محايد%62.6آرائهم بحرية أكرب

ي النفس وتغيري 7
ي وزيادة ثقتهم �ن

ي تقوية شخصية أبنا�ئ
كان لهذه الشبكات أثر �ن

محايد%59.7شخصياتهم بصورة إيجابية.

ويج للمنتجات 8 اء والرت وفرت الشبكات فرصة لأبناء لتنمية مهارات البيع والرش
ونية. محايد%62.3والتجارة اإللكرت

محايد%77.2وفرت هذه الشبكات مساحة جيدة لأبناء للمرح والتسلية وقضاء وقت الفراغ.9

ي والتعرف عى شخصياتهم 10
ي وأبنا�ئ

ي مراقبة أرس�ت
كان لهذه الشبكات دور �ن

. محايد%66.3واهتماماتهم والقرب منهم بصورة أكرب

ي حل الكثري من المشكات األرسية.11
بوية )الغروبات( �ن ي المجموعات الرت محايد%64.1ساعدت�ن

12
ي تنمية المهارات الوالدية والتعرف 

بية �ن ن بالرت اء والمتخصص�ي استفدت من آراء الخرب
ن  ي التعامل مع األبناء، وحل المشكات األرسية، وتحس�ي

عى أفضل األساليب �ن
ي األرسية بوجه عام.

عاقا�ت
موافق68.4%

موافق%68.3المعدل العام

: ن من الجدول رقم )15( مزايا وإيجابيات شبكات التواصل االجتماعية عى الشكل التاىلي يتب�ي

بلغ المعدل العام لمزايا وإيجابيات شبكات التواصل االجتماعي )%68.3( واالتجاه موافق.. 1

أعى نسبة موافقة جاءت )%81.2(، وكانت حول:. 2

	 ي الحصــول عــى المعلومــات والمعــارف الجيــدة والمفيــدة بطــرق
 تســاعد الشــبكات االجتماعيــة األبنــاء �ن

ســهلة ومريحــة وغــ�ي مكلفــة.

وأقل نسبة موافقة جاءت )%59.7(، وكانت حول: . 3

	 ي النفــس وتغيــ�ي شــخصياتهم بصــورة
ي وزيــادة ثقتهــم �ن

ي تقويــة شــخصية أبنــا�ئ
 كان لهــذه الشــبكات أثــر �ن

إيجابيــة.
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2 . : تفاصيل سلبيات وعيوب شبكات التواصل االجتماعي

ي تقيــس ســلبيات شــبكات التواصــل االجتمــاعي مــن الناحيــة 
يــر�ب تحديــد درجــة موافقتــك عــى العبــارات التاليــة، والــ�ت

األرسيــة، مــن وجهــة نظــرك:

جدول رقم )16( 

درجة النسبةالعبارةم
الموافقة

تهــدد الشــبكات االجتماعيــة الحيــاة األرسيــة حيــث يــزداد العنــف األرسي وتكــرث الخافــات والمشــاحنات 1
ن األبــاء واألبنــاء. ن األزواج، وبــ�ي بــ�ي

موافق75.6%

موافق بشدة%84.3يؤثر استخدام األبناء لهذه الشبكات عى صحتهم الجسدية.2

ي ضعف مستوى اللغة العربية واندثارها لدى األبناء.3
موافق%74.1لشبكات التواصل االجتماعي دور رئيس �ن

ي الحياة. 4
ي إضاعة وقت األبناء وانشغالهم بأمور ليس لها قيمة وال فائدة �ن

موافق%78.5تتسبب هذه الشبكات �ن

ي وضعف المستوى الدراسي لأبناء.5
موافق%75.3تؤدي هذه الشبكات إىل تد�ن

ي 6
�ن المشــاركة  مــع أرسهــم وعــدم  األبنــاء  اندمــاج  االجتماعيــة وعــدم  العزلــة  إىل  الشــبكات  هــذه  تــؤدي 

االجتماعيــة. المناســبات 
موافق80%

يــؤدي اعتيــاد األبنــاء عــى اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة إىل اإلصابــة باإلدمــان، األمــر الــذي قــد يؤثــر 7
عــى صحتهــم النفســية والعقليــة.

موافق81.3%

ي اإلباحية، والسلوكيات 8
يساعد استخدام هذه الشبكات عى انتشار الفساد وزرع القيم السيئة، وتف�ش

ي ال تناسب البيئة اإلسامية والعربية. ها من العادات والمعتقدات ال�ت ن األبناء، وغري الخاطئة ب�ي
موافق77.1%

ويــج أللعــاٍب خطــرة تعــرض حيــاة األبنــاء للخطــر وتحرضهــم عــى 9 تســاعد الشــبكات االجتماعيــة عــى الرت
االنتحــار مثــل لعبــة مريــم والحــوت األزرق.

موافق بشدة84.4%

ي 10
 تؤدي متابعة األبناء لمشاهري التواصل االجتماعي إىل تغيري نمط سلوكهم ومظهرهم وتقليدهم �ن

كثري من األحيان.
موافق82.4%

 أثرت هذه الشبكات عى بعض أساليب التنشئة االجتماعية كأسلوب الحوار وأسلوب القدوة 11
وأسلوب القصة.

موافق80.7%

12
ي المجتمع مثل: الرقات وجرائم 

ي انتشار بعض جرائم األحداث �ن
لشبكات التواصل االجتماعي دور �ن

. المخدرات واإلعتداء والعنف المدرسي
موافق80%

ي عندما أصبحوا يستخدمون 13
ي أبنا�ئ

ي زرعتها �ن ي السلوكيات والقيم ال�ت
ًا �ن ّ بشكل عام، الحظت تغري

الشبكات االجتماعية.
موافق72.8%

موافق%79المعدل العام 

: ، عى الشكل التاىلي ن من الجدول رقم )16( سلبيات وعيوب شبكات التواصل االجتماعي يتب�ي

بلغ المعدل العام لسلبيات وعيوب شبكات التواصل االجتماعي )%79( واالتجاه موافق.. 1

أعى نسبة موافقة جاءت )%84.4(، وكانت حول:. 2

 ويــج أللعــاٍب خطــرة تعــرض حيــاة األبنــاء للخطــر وتحرضهــم 	 تســاعد الشــبكات االجتماعيــة عــى ال�ت
عــى االنتحــار مثــل لعبــة مريــم والحــوت األزرق.

وأقل نسبة موافقة جاءت )%72.8(، وكانت حول: . 3

 ي عندمــا أصبحــوا يســتخدمون 	
ي أبنــا�ئ

ي زرعتهــا �ن
ي الســلوكيات والقيــم الــ�ت

 �ن
ً
ا ّ بشــكل عــام، الحظــت تغــ�ي

الشــبكات االجتماعيــة.
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	تحليل نتائج طرق وضوابط األرسة للحد من استخدام الشبكات االجتماعية : ً
 رابعا

جدول رقم )17(

ورة وضــع األرسة ضوابــط للحــد مــن اســتخدام األبنــاء   لمــدى تأييــد رصن
ً
النســبة المئويــة لتكــرار عينــة الدراســة وفقــا

: لشــبكات التواصــل االجتمــاعي

)ن = 227(

ورة وضع األرسة ضوابط للحد من استخدام األبناء شبكات التواصلم النسبةالتكرارهل تؤيد رصن

%21996نعم1

%84ال2

%227100المجموع

شكل 17شكل رقم )17(

نعم
ال

	 ورة وضــع األرسة  يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )17( أن النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة تؤيــد رصن
ن أن  ي حــ�ي

ضوابــط للحــد مــن اســتخدام األبنــاء شــبكات التواصــل االجتمــاعي بنســبة بلغــت )%96(، �ن
ورة وضــع األرسة ضوابــط للحــد مــن اســتخدام األبنــاء شــبكات التواصــل  نســبة )%4( فقــط ال تؤيــد رصن

 . االجتمــاعي

جدول رقم )18(

ورة وضــع األرسة ضوابــط للحــد مــن اســتخدام األبنــاء  ي الســؤال رقــم )16( )هــل تؤيــد رصن
إذا كانــت االجابــة )بنعــم( �ن

(، فمــا هي ضوابــط اســتخدام هــذه الشــبكات مــن وجهــة نظــرك؟ )يــر�ب اختيــار كل مــا  شــبكات التواصــل االجتمــاعي
ينطبــق عليــك(:
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 تم اختيار أك�ث من إجابة واحدة لهذا السؤال. 	

النسبةالتكرارما هي ضوابط استخدام هذه الشبكات من وجهة نظركم
%21136.3تحديد أوقات محددة لالستخدام.1
%19533.6تحديد المحتوى الذي يشاهده األبناء.2
%15927.4استخدام برامج من شأنها الكشف والمتابعة لكل ما يتم تصفحه من قبل األبناء.3
%162.7لم يذكر4

%581100المجموع

شكل 18شكل رقم )18(
3%

36%27%

34%

تحديد أوقات محددة لالستخدام
تحديد المتحوى الذي يشاهده االبناء
استخدام برامج من شأنها الكشف والمتابعة
 لكل ما يتم تصفحه من قبل االبناء
لم يذكر

	 يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )18( أن تحديــد أوقــات محــددة لالســتخدام احتلــت المرتبــة األوىل
لضبــط اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي بنســبة بلغــت )%36.3(، يليهــا تحديــد المحتــوى الــذي 
الكشــف  شــأنها  مــن  برامــج  اســتخدام  ة،  األخــ�ي المرتبــة  ي 

�ن وجــاء  )%33.6(؛  بنســبة  األبنــاء  يشــاهده 
ن أن )%2.7( لــم يذكــر إجابــة.  ي حــ�ي

والمتابعــة لــكل مــا يتــم تصفحــة مــن قبــل األبنــاء بنســبة )%27.4(، �ن

جدول رقم )19(

اف والمتابعــة والمراقبــة الســتخدام الشــبكات االجتماعيــة؟ )يــر�ب اختيــار  ي تتبعهــا مــع أبنائــك لــإرسش
مــا هي الطــرق الــ�ت

كل مــا ينطبــق عليــك(:

	.تم اختيار أك�ث من إجابة واحدة لهذا السؤال

اف والمتابعة والمراقبةم ي تتبعها مع أبنائك لإرسش
النسبةالتكرارالطرق ال�ت

ه وتداوله.1 ي الشبكات االجتماعية ألرى ما يتم نرش
%11920.8أقوم بالدخول إىل حساباتهم �ن

%13122.9 أحدد لهم شبكات ومواقع معينة للتعامل معها واستخدامها.2
ونية وأضيفهم كأصدقاء ليتس�ن ىلي متابعتهم.3 ي بعض المواقع واأللعاب اإللكرت

%12922.5 أشاركهم �ن
%18832.8أقوم بتوعيتهم بصورة مستمرة باأللعاب الخطرة والمواقع الضارة ح�ت يتم تجنبها.4
%61لم يذكر5

%573100المجموع 
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شكل 19شكل رقم )19(

	 اف والمتابعــة لــإرسش أنــه بالنســبة للطــرق المتبعــة مــع األبنــاء   يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )19( 
والمراقبــة، جــاءت طريقــة »أقــوم بتوعيتهــم بصــورة مســتمرة باأللعــاب الخطــرة والمواقــع الضــارة حــ�ت 
ي المرتبــة األوىل بنســبة )%32.8(، يليهــا »أحــدد لهــم شــبكات ومواقــع معينــة للتعامــل 

يتــم تجنبهــا« �ن
ونيــة وأضيفهــم  ي بعــض المواقــع واأللعــاب اإللك�ت

معهــا واســتخدامها« بنســبة )%22.9(، ثــم »أشــاركهم �ن
ة، »أقــوم بالدخــول إىل حســاباتهم  ي المرتبــة األخــ�ي

كأصدقــاء ليتســ�ن ىلي متابعتهــم« بنســبة )%22.5(، و�ن
ن لــم يخــ�ت )1%(  ي حــ�ي

ه وتداولــه« بنســبة بلغــت )%20.8(، �ن ي الشــبكات االجتماعيــة ألرى مــا يتــم نــرسش
�ن

أي إجابــة. 

	 تأث�ي الشبكات االجتماعية : ً
 خامسا

جدول رقم )20(

هــل أثــرت شــبكات التواصــل االجتمــاعي بشــكل مبــارسش عــى أبنائــك بحيــث ظهــرت عليهــم إحــدى المشــكالت التاليــة، 
)يــر�ب اختيــار كل مــا ينطبــق عليــك(:

 تم اختيار أك�ث من إجابة واحدة لهذا السؤال.	

هل أثرت شبكات التواصل االجتماعي بشكل مبارسش عى أبنائك بحيث م
النسبةالتكرارظهرت عليهم إحدى المشكالت

%4511.5مشكالت إدراكية واستيعابية1
%7820مشكالت سلوكية2
%7017.9مشكالت صحية وجسدية3
%359مشكالت نفسية واجتماعية4
%8622.1مشكالت دراسية5
ي6

%7519.2ليس لها أي تأث�ي عى أبنا�ئ
%10.3لم يذكر7

%390100المجموع



168

شكل 20شكل رقم )20(

	 يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )20( أن النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة تــرى أن لشــبكات التواصــل 

 عــى أبنائهــم، وظهــرت عليهــم مشــكالت دراســية بنســبة بلغــت )%22.1(، تليهــا مشــكالت 
ً
االجتمــاعي أثــرا

ثــم   ،)19.2%( بلغــت   بنســبة  أبنائهــم«  عــى  تأثــ�ي  أي  لهــا  »ليــس  تليهــا  ثــم   ،)20%( بنســبة  ســلوكية 

بنســبة )11.5%(،  واســتيعابية  إدراكيــة  ثــم مشــكالت  بنســبة )17.9%(،  مشــكالت صحيــة وجســدية 

ن أن )%0.3( لــم يذكــر إجابــة. ي حــ�ي
 مشــكالت نفســية واجتماعيــة بنســبة )%9(، �ن

ً
ا وأخــ�ي

جدول رقم )21( 

بشــكل عــام، كيــف أثــرت شــبكات التواصــل االجتمــاعي عــى حياتــك األرسيــة، )يــر�ب اختيــار اإلجابــة مــع ذكــر ســبب 

االختيــار(:

	.تم اختيار أك�ث من إجابة واحدة لهذا السؤال

النسبةالتكرارنوع التأث�يم

ي1 %12242إيجا�ب

ي2 %11439.3سل�ب

%5418.6ليس له تأث�ي3

%290100المجموع
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شكل 21شكل رقم )21(

	 يتضــح مــن الجــدول والشــكل رقــم )21( أن النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة تــرى أن لشــبكات التواصــل 
 
ً
ا ن )39.3( تــرى أن لهــا تأثــ�ي ي حــ�ي

 عــى حياتهــم األرسيــة بنســبة بلغــت )%42(، �ن
ً
 إيجابيــا

ً
ا االجتمــاعي تأثــ�ي

 .  عــى حياتهــم، و)18.6( تــرى أنــه ليــس لهــا تأثــ�ي
ً
ســلبّيا

ن  ي من وجهة نظر المبحوث�ي نوع التأث�ي اإليجا�ب

ي جميع أنحاء العالم ووصول األخبار بشكل أرسع. . 1
التواصل مع األرسة واألهل �ن

ي تفيد المجتمع.. 2
ي الحصول عى المعارف والمهارات الجديدة ال�ت

الرسعة �ن

3 .. زيادة المعلومات وفهم الدروس لدى األبناء واالطالع عى تجارب الغ�ي

هم.. 4 ي بشكل افضل ومعرفة شخصياتهم وطريقة تفك�ي
مراقبة أبنا�ئ

تطوير مهارات المخاطبة.. 5

كرس حاجز الخجل.. 6

7 .. ي اتقان اللغة والمعرفة وثقافات مختلفة ومعرفة أخبار الدولة والعالم والتطور التكنولو�ب

ن ي من وجهة نظر المبحوث�ي نوع التأث�ي السل�ب

ي أمور غ�ي مفيدة.. 1
ضياع الوقت وقضاء معظم أوقات الفراغ �ن

ي عى الصحة وزيادة الوزن.2.   التأث�ي السل�ب

ي بعض األحيان عن المحيط االجتماعي واألهل.. 3
العزلة �ن
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التأث�ي عى سلوكيات األبناء وجعل الطفل أك�ث عصبية.. 4

التعــرف عــى ســلوكيات خاطئــة تخالــف القيــم، وتعلــم مصطلحــات غــ�ي الئقــة، ومشــاهدة أفــالم . 5
بــاآلداب. مخلــة 

اء أشياء غالية الثمن.. 6  من حيث المالبس ورسش
ً
محاولة تقليد المشاه�ي خاصة

ام الوالدين.. 7 عدم اح�ت

زيادة أمراض التوحد.. 8

ن لدى األبناء.. 9 ك�ي قلة ال�ت

ن واألخبار الكاذبه والتضليل.. 10 زيادة الف�ت

ونيات.. 11 اإلدمان عى استخدام اإللك�ت

ي مواقع التواصل.. 12
ة انشغالهم بما هو جديد �ن ي لك�ث

ال أرى أبنا�ئ

ن أفراد األرسة الواحدة.. 13 قل الحوار ب�ي

ن ليس لها تأث�ي من وجهة نظر المبحوث�ي

لوجود الرقابة عى استخدام هذه الشبكات من قبل األهل.. 1

بالحد من االستخدام والمتابعة المستمرة من أولياء االمور. . 2
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مناقشة النتائج والتوصيات:

مناقشة النتائج:. 1

: توصلت الدراسة إىل عدة نتائج يمكن ذكر أهمها فيما يىي

:أ.  االتجاهات نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 أظهرت النتائج أن النسبة األك�ب من عينة الدراسة )الوالدين( يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي 	 

بنســبة بلغــت )%98.2( مــن أفــراد العينــة، وأن النســبة األكــ�ب مــن أبنــاء عينــة الدراســة يســتخدمون 

شــبكات التواصــل االجتمــاعي بنســبة بلغــت )98.7%(.

ي توصلت 	 
ن مــن هــذه النتيجــة أنهــا تتفــق مــع نتيجــة دراســة الباحثــة د.ربــاب رأفــت محمــد الجمــال ال�ت وتبــ�ي

ي أخذتها يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي بانتظام. 
إىل أن معظم أفراد العينة ال�ت

 لهــذه 	 
ً
 أن الفئــة العمريــة )10-6 ســنوات( هــم الفئــة األكــ�ث اســتخداما

ً
كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أيضــا

الشــبكات بنســبة بلغــت )%33.5(، وتليهــا الفئــة العمريــة )5-1 ســنوات( بنســبة )%28.2(، ثــم الفئــة 

ة للفئــة العمريــة )16-18  ن جــاءت المرحلــة األخــ�ي ي حــ�ي
العمريــة )15-11 ســنة( بنســبة )%25.9(، �ن

ي 
ي يجــب أن يقضيهــا الطفــل وهــو �ن

ة الــ�ت ســنة( بنســبة بلغــت )%12.4(. األمــر الــذي يدلــل عــى أن الفــ�ت

ي اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة، وبمعــدل )2-3( 
 منهــا �ن

ً
ا  كبــ�ي

ً
ي جــزءا

بدايــة عمــره مــع أرستــه يقــ�ن

 وبنســبة بلغــت )%1.42( حســب مــا أكــده أفــراد العينــة.
ً
ســاعات يوميــا

 	 Youtube  ن مــن نتائــج الدراســة أن النســبة األكــ�ب مــن عينــة الدراســة يســتخدم أبناؤهــم يوتيــوب تبــ�ي

بنســبة بلغــت )%38.4( مــن أفــراد العينــة، مــا يدلــل عــى أنهــا الشــبكة المفضلــة لألبنــاء حســب اعتقــاد 

ي 
 أن أبنــاء أفــراد العينــة يفضلــون اســتخدام الهاتــف الــذكي Mobile �ن

ً
والديهــم. كمــا بينــت الدراســة أيضــا

التواصــل عــى الشــبكات االجتماعيــة، حيــث بلغــت نســبة االســتخدام لهــذه األجهــزة )%41.2(، ويليهــا 

ي التفضيــل الجهــاز اللــو�ي IPad بنســبة )35%(.
�ن

ن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتمــاعي بهــدف 	  اتضــح مــن نتائــج الدراســة أن أبنــاء أفــراد المبحوثــ�ي

ي 
�ن األوىل  المرتبــة  الســبب  هــذا  احتــل  وبذلــك   ،)27.9%( بلغــت  ة  كبــ�ي بنســبة  والتســلية  المــرح 

ن تــاله التواصــل االجتمــاعي مــع األهــل واألصدقــاء واألقــارب، ثــم متابعــة الــدروس  ي حــ�ي
االســتخدام، �ن

 social( والواجبــات المدرســية، ثــم البحــث عــن المعلومــات وزيــادة المعرفــة، ومتابعــة مشــاه�ي ونجــوم

media(، ثم الكتســاب مهارات جديدة وتطوير الذات والشــخصية، ثم تبادل اآلراء والحوار واألفكار 

واالســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن، ثــم نــرسش الفيديوهــات والصــور والحيــاة الشــخصية وتداولهــا عــ�ب 

ونيــة، وجــاء التعــرف  ي المواقــع اإللك�ت
ويــج للمنتجــات والبضائــع �ن اء وال�ت هــذه الشــبكات، والبيــع والــرسش

ة ألســباب اســتخدام األبنــاء لهــذه  ي المرتبــة األخــ�ي
عــى أشــخاص جــدد وتكويــن صداقــات اجتماعيــة �ن

الشــبكات.

:ب.  االتجاهات نحو مزايا وإيجابيات شبكات التواصل االجتماعي

ن نحــو المعــدل العــام إليجابيــات وســلبيات شــبكات التواصــل 	  بينــت الدراســة أن اتجــاه آراء المبحوثــ�ي
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االجتمــاعي بلغــت نســبة )%68.3( بدرجــة »موافــق« عــى وجــود مزايــا وإيجابيــات لهــذه الشــبكات، 

ن بلغــت نســبة الموافقــة عــى ســلبيات وعيــوب هــذه الشــبكات )%79( بدرجــة »موافــق« عــى  ي حــ�ي
�ن

ات ســلبية لهــذه الشــبكات. وجــود تأثــ�ي

ن أن هنــاك 	  ي الجــدول، حيــث يتبــ�ي
أظهــرت النتائــج ميــل أفــراد العينــة إىل الموافقــة عــى العبــارات الــواردة �ن

 إيجابيــة مــن الناحيــة األرسيــة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة، حيــث 
ً
موافقــة بــأن لهــذه الشــبكات آثــارا

ي الحصــول عــى المعلومــات 
بلغــت أعــى نســبة موافقــة لعبــارة »تســاعد الشــبكات االجتماعيــة األبنــاء �ن

ن جــاءت  ي حــ�ي
والمعــارف الجيــدة والمفيــدة بطــرق ســهلة ومريحــة وغــ�ي مكلفــة« بنســبة )%81.2(، �ن

ي النفــس 
ي وزيــادة ثقتهــم �ن

ي تقويــة شــخصية أبنــا�ئ
أقــل نســبة موافقــة لعبــارة »كان لهــذه الشــبكات أثــر �ن

وتغيــ�ي شــخصياتهم بصــورة إيجابيــة« حيــث بلغــت )59.7%(.

مثــل: 	  الشــبكات  لهــذه  أخــرى  مزايــا  وجــود  عــى  العينــة  أفــراد  موافقــة   
ً
أيضــا النتائــج  أظهــرت  كذلــك 

التواصــل مــع األهــل وتقريــب المســافات بينهــم، وإكســاب األبنــاء مهــارات الحــوار والنقــاش والتفــاوض، 

ي تحقيــق األهــداف الشــخصية وتنميــة مهــارات اإلبــداع، واســتفادة اآلبــاء مــن 
 مســاعدة األبنــاء �ن

َ
وأيضــا

ي تنميــة المهــارات الوالديــة وحــل المشــكالت األرسيــة.
بيــة �ن ن بال�ت اء والمتخّصصــ�ي آراء الخــ�ب

ي أظهــرت 	 
« والــ�ت ي �ب ي توصلــت إليهــا دراســة »هشــام ســعيد فتــ�ي الــ�ب

تتفــق هــذه النتائــج مــع النتائــج الــ�ت

ات إيجابيــة الســتخدام المبحــوث مــن األبنــاء لمواقــع شــبكات التواصــل وعالقتــه باألصدقــاء  وجــود تأثــ�ي

واألقــارب وأهمهــا: ابقــاء المبحــوث مــن األبنــاء عــى تواصــل مــع األصدقــاء واألقــارب الذيــن يعيشــون 

 عنــه، حيــث جــاءت بنســبة )64.6%(.
ً
بعيــدا

االتجاهات نحو سلبيات وعيوب شبكات التواصل االجتماعيو. 

 ســلبية مــن الناحيــة 	 
ً
ي توصلــت إليهــا الدراســة أن لشــبكات التواصــل االجتمــاعي آثــارا

ن مــن النتائــج الــ�ت  تبــ�ي

األرسية من وجهة نظر أفراد العينة. حيث بلغت أعى نسبة موافقة بشدة لعبارة »تساعد الشبكات 

ويج أللعاٍب خطرة تعرض حياة األبناء للخطر وتحرضهم عى االنتحار مثل لعبة  االجتماعية عى ال�ت

ن جــاءت أقــل نســبة موافقــة لعبــارة  ي حــ�ي
مريــم والحــوت األزرق«، حيــث بلغــت النســبة )%84.4(. �ن

ي عندمــا أصبحــوا يســتخدمون 
ي أبنــا�ئ

ي زرعتهــا �ن
ي الســلوكيات والقيــم الــ�ت

 �ن
ً
ا ّ »بشــكل عــام، الحظــت تغــ�ي

الشــبكات االجتماعيــة« حيــث بلغــت النســبة )72.8%(.

 موافقــة أفــراد العينــة عــى وجــود آثــار ســلبية أخــرى لهــذه الشــبكات، مثــل: 	 
ً
كذلــك أظهــرت النتائــج أيضــا

هــا عــى صحــة األبنــاء الجســدية، وإصابتهــم باإلدمــان، مــا يؤثــر عــى صحتهــم النفســية والعقليــة.  تأث�ي

 أن متابعــة األبنــاء لمشــاه�ي التواصــل االجتمــاعي يــؤدي إىل تقليدهــم، وتغيــ�ي 
ً
وأظهــرت الدراســة أيضــا

 عــى بعــض أســاليب التنشــئة االجتماعيــة كأســلوب الحــوار 
ً
نمــط ســلوكهم ومظهرهــم. كمــا أنهــا تؤثــر أيضــا

ي انتشــار بعــض جرائــم األحــداث كالرسقــات وجرائــم 
 �ن

ً
وأســلوب القــدوة وأســلوب القصــة، وتلعــب دورا

 ، ي مســتواهم الــدراسي
ي إضاعــة وقــت األبنــاء وتــد�ن

، كمــا تتســبب �ن المخــدرات واالعتــداء والعنــف المــدرسي
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ن األبنــاء،  ي اإلباحيــة، والســلوكيات الخاطئــة بــ�ي
وتســاعدعى انتشــار الفســاد وزرع القيــم الســيئة وتفــسش

ي ال تناســب البيئــة اإلســالمية والعربيــة. كمــا إن هــذه الشــبكات 
هــا مــن العــادات والمعتقــدات الــ�ت وغ�ي

ن أفــراد األرسة. تهــّدد الحيــاة األرسيــة حيــث يــزداد العنــف األرسي وتكــ�ث الخالفــات والمشــاحنات بــ�ي

ي توصلــت إليهــا دراســة »هشــام ســعيد فتــ�ي 	 
ات الســلبية الــ�ت  تتفــق هــذه الدراســة مــع أغلــب التأثــ�ي

ً
ا وأخــ�ي

 .» ي �ب ال�ب

االتجاهات نحو طرق وضوابط األرسة للحد من استخدام الشبكات االجتماعية	. 

ورة وضــع األرسة ضوابــط للحــد مــن اســتخدام األبنــاء 	   أظهــرت نتائــج الدراســة أن أغلــب العينــة تؤيــد رصن

للشــبكات االجتماعيــة. واحتــل خيــار »تحديــد أوقــات محــددة الســتخدام األبنــاء لهــذه الشــبكات المرتبــة 

األوىل مــن االختيــارات الــواردة.

ن مــن أوليــاء األمــور إىل تفضيــل اتبــاع األســلوب التوعــوي 	   اتجــاه رأي المبحوثــ�ي
ً
 كمــا بينــت الدراســة أيضــا

ار هــذه الشــبكات بصــورة مســتمرة حــ�ت يتجنبوهــا. وبالمقابــل أبــدى أفــراد العينــة  مــع األبنــاء بمخاطــر وأرصن

عــدم تفضيلهــم البحــث والتحــري وانتهــاك خصوصيــة أبنائهــم والدخــول إىل حســاباتهم الخاصــة لمراقبــة 

ه وتداولــه مــن قبلهــم. ومتابعــة مــا يتــم نــرسش

 عــى األبنــاء مــن الناحيــة األكاديميــة حيــث 
ً
ا  أظهــرت الدراســة أن لشــبكات التواصــل االجتمــاعي تأثــ�ي

ً
ا هـــ. أخــ�ي

، نتيجــة انشــغالهم  ي المســتوى التعليــمي
أدت هــذه الشــبكات إىل ظهــور مشــكالت دراســية وضعــف وتــد�ن

بهــا.

 وكاتجــاه عــام أن أغلبيــة أفــراد العينــة يــرون أن لشــبكات التواصــل االجتمــاعي 
ً
و. كمــا بينــت الدراســة أيضــا

تــرى أن لهــذه  إليــه الدراســة   عــى حياتهــم األرسيــة. فالنســبة األعــى بحســب مــا توصلــت 
ً
 إيجابيــا

ً
ا تأثــ�ي

الشــبكات إيجابيــات وذلــك عــى الرغــم مــن وجــود ســلبيات لهــا.  

حة:. 2 التوصيات المق�ت

:) ي عر شبكات التواصل االجتماعي
ي تنشئة األبناء �ن

اتيجية لدور األرسة �ن ) نحو رؤية اس�ت

حــة للجهــات  توصلــت الباحثــة مــن خــالل دراســتها النظريــة والميدانيــة إىل مجموعــة مــن التوصيــات المق�ت

اتيجية لمواجهــة تحــدي  ي شــكل رؤيــة اســ�ت
المعنيــة بالتنشــئة االجتماعيــة للطفــل، وحاولــت صياغتهــا �ن

هــا االجتمــاعي عليهــم. ي ظــل تزايــد اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة وتأث�ي
ي تنشــئة أبنائهــا �ن

األرسة �ن

خــالل  مــن  وذلــك  بالتنشــئة،  المعنيــة  الجهــات  جهــود كافــة  تكامــل  عــى  حــة  المق�ت اتيجية  االســ�ت ترتكــز 

ي حــدود االختصاصــات والمهــام المنوطــة 
اتيجيات يمكــن لــكل جهــة أن تتبناهــا وتطبقهــا، �ن مجموعــة اســ�ت
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: ي
بهــا، عــى النحــو اآل�ت

	:اتيجيات الخاصة باألرسة االس�ت

صقــل المهــارات الوالديــة، وذلــك مــن خــالل الــدورات التدريبيــة الخاصــة بالتعامــل مــع الطفــل، وكيفيــة . 1

بوية المتسلطة أو القاسية أو أية أساليب  تربيتة وتنشئته بصورة سليمة، واالبتعاد عن األساليب ال�ت

أخــرى غــ�ي ســوية يمكــن اســتخدامها أثنــاء تنشــئته.

تخصيــص أوقــات أطــول لقضائهــا مــع األرسة وخاصــة األطفــال، والتقــرب منهــم وخلــق صداقــات معهــم . 2

وتعويضهــم بالعطــف والحنــان والتفاهــم، وتفعيــل أســلوب الحــوار األرسي والجلســات األرسيــة ألفــراد 

.) ي
العائلــة )جلســات عصــف ذهــ�ن

ات تطــرأ عــى ســلوكه، مــن دون . 3 متابعــة الطفــل ومراقبتــه بصــورة مســتمرة ومنتظمــة ومراقبــة أيــة تغيــ�ي

ي تحــد مــن اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة.
إشــعاره بذلــك، والعمــل عــى وضــع الضوابــط الــ�ت

ي صياغته، تحدد فيه المهام والواجبات واألدوار . 4
ل، ويفضل مشاركة جميع األبناء �ن ن وضع دستور للم�ن

ي يجــب عــى 
ي يضطلــع بهــا كل فــرد مــن أفــراد األرسة، كمــا يتضمــن قائمــة بالقيــود والمحظــورات الــ�ت

الــ�ت

ام  ن ام بهــا. فوجــود مثــل هــذا القانــون داخــل األرسة يعلــم الطفــل فكــرة االنضبــاط وااللــ�ت ن الجميــع االلــ�ت

والتفــاوض  كالحــوار  والقيــم،  المبــادئ  مــن  الكثــ�ي  يكتســبون  األطفــال  يجعــل  كمــا  القانــون،  ام  واحــ�ت

ن قادريــن عــى أداء   صالحــ�ي
ً
، مــا يعّدهــم ليكونــوا أفــرادا ن ام بالقوانــ�ي ن والتعــاون وتحمــل المســؤولية وااللــ�ت

ي المجتمــع.
األدوار المطلوبــة منهــم �ن

	:اتيجيات الخاصة بالمؤسسات التعليمية والمدارس االس�ت

ن متطلبــات عــر الثــورة الرقميــة . 1 ورة تغيــ�ي المناهــج المدرســية، والعمــل عــى المواءمــة بينهــا وبــ�ي رصن

ي 
�ن طــرأ  الــذي  التطــور  تواكــب  أن  المناهــج  هــذه  عــى  أن  حيــث   ، ي

المعلومــا�ت واالنفجــار  والتقنيــة 

المجتمعات، فيجب أن تعاد صياغة وإعداد الكتب المدرســية من حيث الشــكل والمضمون، وإدخال 

ي التعامــل مــع األبنــاء، وكيفيــة 
مــواد دراســية جديــدة خاصــة بالتنشــئة االجتماعيــة، والمهــارات الوالديــة �ن

نــت وشــبكات اجتماعيــة، وبيــان أوجــه الفوائــد  االســتخدام األمثــل لوســائل االتصــال الحديثــة مــن إن�ت

ي هــذه الوســائل.
والمضــار �ن

امــج واألنشــطة الــال صفيــة لطــالب المــدارس، والعمــل عــى إيجــاد بدائــل للطفــل كي . 2 تكثيــف وتنويــع ال�ب

يمكــن الحــد مــن االســتخدام واإلدمــان عــى هــذه الشــبكات االجتماعيــة.

ي بتطويــر النــوا�ي األكاديميــة فقــط . 3
 أكــ�ب وأعمــق مــن أن تكتــ�ن

ً
عــى المؤسســات التعليميــة أن تأخــذ دورا

ن الكتشــاف المواهــب وتنميتهــا،  ن مؤهلــ�ي  ومدرســ�ي
ً
 وصفوفــا

ً
ــعبا

ُ
 أن تؤســس ش

ً
للطفــل، إذ يمكــن أيضــا

هــذا  ي 
�ن المدرســية  والمســابقات  والشــعر  والكتابــة  الخطابــه  وفنــون  المــدرسي  المــرسح  دور  وإحيــاء 
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ي تمكنهــا مــن تنميــة وتطويــر المهــارات العلميــة األكاديميــة 
، ووضــع جميــع اآلليــات الــ�ت

ً
الجانــب تحديــدا

والمهــارات الشــخصية الفرديــة للطفــل.

ي مراحــل الطفولــة المبكــرة . 4
 �ن

ً
ي مجــال التعامــل مــع األطفــال، وتحديــدا

ن خاصــة �ن صقــل مهــارات المدرســ�ي

ب  الــرن أســاليب  عــن   
ً
تمامــا واالبتعــاد  تربويــة حديثــة،  أســاليب  واتبــاع  الدنيــا،  االبتدائيــة  والمرحلــة 

ي هذه المرحلة. واســتخدام طرق ابتكارية حديثة 
 �ن

ً
والزجر والقســوة والتعنيف مع األطفال خصوصا

ي ال تســاعد عــى خلــق طفــل 
ن والطــرق التقليديــة األخــرى والــ�ت  عــن التلقــ�ي

ً
ح المــواد العلميــة بعيــدا ي رسش

�ن

مفكــر ومبتكــر ذي شــخصية خالقــة.

	:اتيجيات الخاصة بالمؤسسات الدينية ودور العبادة االس�ت

ي بمــا يتــواءم مــع عــر . 1
عــى المؤسســات الدينيــة ودور العبــادة أن تعمــل عــى تغيــ�ي الخطــاب الديــ�ن

العولمــة وتقنيــة المعلومــات، حيــث يجــب عــى هــذا الخطــاب أن يهتــم بالجانــب المــادي كمــا يهتــم 

ي مــع جميــع األديــان وتقبــل فكــرة االختــالف 
، وأن يؤكــد عــى التســامح الديــ�ن بالجانــب المعنــوي والــرو�ي

ي الفكــر يــؤدي إىل التطــرف الفكــري 
مــع اآلخــر، حيــث أن جمــود هــذا الخطــاب واالتجــاه األحــادي �ن

واإلرهابيــة  الدينيــة  للجماعــات  ســهلة  فريســة  يكونــوا  ألن  يعرضهــم  الــذي  األمــر  لألبنــاء،  ي 
والديــ�ن

المتطرفــة، لــذا البــد مــن إعــادة صياغــة هــذا الخطــاب.

تفعيــل دور المســجد أكــ�ث ممــا هــو عليــه اآلن، وعــدم االكتفــاء بــه كمــكان للعبــادة فقــط، وإنمــا حــذو . 2

خــ� المصطــ�ن عليــه الصــالة والســالم والصحابــة رضــوان هللا عليهــم، حيــث كان المســجد يمثــل 

 
ً
يــة لهــذه األمــة، ولــم يكتفــوا بكونــه مكانا  للتشــاور والتفاعــل واتخــاذ القــرارات المص�ي

ً
بالنســبة لهــم مكانــا

ي أمــور الديــن والدنيــا، األمــر ســينعكس بالتأكيــد عــى 
 فقــط للعبــادة، وإنمــا لتقريــر المصــ�ي �ن

ً
مخصصــا

ي إبعادهــم عــن 
 �ن

ً
الشــباب والجيــل الجديــد، حيــث يصقــل ويطــور إمكاناتهــم ومهاراتهــم ويســاعد أيضــا

، والحــد مــن اســتخدامها وإدمانهــا. شــبكات التواصــل االجتمــاعي

ح أسس ومبادئ الدين الحنيف بصورة . 3 ي ورسش
ي نرسش الوعي الدي�ن

االستفادة من الشبكات االجتماعية �ن

ي الديــن وتحــث عــى األفعــال الطيبــة، والبحــث عــن، واختيــار، دعــاة بمواصفــات معينــة 
معتدلــة ترغــب �ن

ي اآلخريــن والقــدرة عــى اقناعهــم.
تمكنهــم مــن التأثــ�ي �ن

	:اتيجيات الخاصة بمؤسسات ووسائل اإلعالم االس�ت

ي تنشــئة . 1
ي االعتبــار مــا تؤكــده الدراســات العلميــة المتخصصــة �ن

وضــع سياســة إعالميــة واضحــة تأخــذ �ن

الطفــل وتربيتــه بصــورة متكاملــة، كمــا تعمــل عــى غــرس مبــادئ وأخالقيــات وقيــم وفضائــل معينــة 

الدينيــة  والقيــم  العقيــدة  تزعــزع  أن  شــأنها  مــن  معينــة  عــن موضوعــات  واالبتعــاد  الطفــل،  نفــس  ي 
�ن
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ة   نفســية كالعنــف والجريمــة، وذلــك ألنهــا تؤثــر فيهــم بصــورة كبــ�ي
ً
ارا واألخالقيــة وتســبب لهــم أرصن

ي مراحلهــم العمريــة األوىل.
خاصــة �ن

ي . 2
ي ُيــراد غرســها �ن

ي غــرس المبــادئ والقيــم الــ�ت
ي والشــبكات االجتماعيــة �ن

و�ن االســتفادة مــن اإلعــالم اإللكــ�ت

ي تســ� الدولــة إىل تحقيقهــا لبنــاء األمــة.
األطفــال، والعمــل عــى توجيــه الشــباب بالطريقــة اإليجابيــة الــ�ت

ي تقديم المواد . 3
ي نرسش الرســائل والقيم، واســتخدام وســائل وأســاليب جذابة �ن

تغي�ي الوســائل التقليدية �ن

ي الشــباب 
التثقيفيــة، واالســتفادة مــن مشــاه�ي وســائل التواصــل االجتمــاعي ومتابعيهــم وخاصــة فئــ�ت

ي تنشــدها األرسة والدولــة.
ي غــرس القيــم والمبــادئ الــ�ت

، وذلــك �ن ن والمراهقــ�ي

	 ي
ح الباحثــة إجــراء المزيــد مــن الدراســات الميدانيــة عــن األرسة ومشــكالتها والتحديــات الــ�ت  تقــ�ت

ً
ا وأخــ�ي

. ي عــر العولمــة وشــبكات التواصــل االجتمــاعي
تواجههــا �ن

	 اتيجية تربويــة مســتقبلية  يتمتــع برؤيــة اســ�ت
ً
 حضارّيــا

ً
وعــا ي الدولــة ككل مرسش

ورة تبــ�نّ كمــا تنــادي بــرن

واضحــة المعالــم، تتشــارك فيهــا كافــة المؤسســات والجهــات المعنيــة بالتنشــئة االجتماعيــة، وذلــك 

للنهــوض بالــدور األرسي، عــى أن تتكامــل فيهــا أدوار جميــع تلــك الجهــات حــ�ت ال يكــون هنــاك تناقــض 

ي تحتــاج إىل تعــاون فيمــا بينهــا مــن أجــل تنشــئة اجتماعيــة 
ن المؤسســات المختلفــة، والــ�ت ي التوجيــه بــ�ي

�ن

ســليمة للنــشء.
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ي �ن يــف- التنشــئة االجتماعيــة للطفــل العــر�ب د.الســيد عبدالقــادر رسش

القاهــرة- الطبعــة الثالثــة- 1431هـــ/ 2010م.
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د.محمد سعيد فرح– البناء االجتماعي والشخصية– دار المعرفة الجامعية- االسكندرية– 1989م.. 16

ة للنرش والتوزيع والطباعة- . 17 صالح محمد عىي أبو جادو- سيكولوجية التنشئة االجتماعية- دار المسري
الطبعة األوىل- عمان- 1418هـ/ 1998م.

لــدى الشــباب– مؤسســة كنــوز . 18 القيــم األرسيــة  القنــوات الفضائيــة وأثرهــا عــى  أ.نســيمة طبشــوش– 
2011م. 1432هـــ/  الجزائــر–  والتوزيــع-  للنــرش  الحكمــة 

- ســيكولوجية األرسة والوالديــة- إنجــاز العالميــة . 19 ي
أ.د.بشــري صالــح الرشــيدي ود.إبراهيــم محمــد الخليــ�ن

للنــرش والتوزيــع- الكويــت- الطبعــة الثالثــة- 2011م.

د.أحمــد الســيد محمــد إســماعيل– مشــكات الطفــل الســلوكية وأســاليب معاملــة الوالديــن– دار الفكــر . 20
– اإلســكندرية– الطبعــة الثانيــة– 1995م. الجامــىعي

- دار أســامة للنــرش والتوزيــع- . 21 - العاقــات العامــة وشــبكات التواصــل االجتمــاعي ن محمــود هتيــ�ي أ.حســ�ي
عمــان- الطبعــة األوىل- 2015م.

– تأثــري فضائيــات الطفــل عــى قيمهــم االجتماعيــة– دار األيــام . 22 د.ابراهيــم يحيــاوي وأ.د.نــور الديــن جبــاىلي
للنــرش والتوزيــع– األردن– 2014م.

األوىل- . 23 الطبعــة  عمــان-  والتوزيــع-  للنــرش  المنهجيــة  الــدار   - االجتمــاعي التواصــل  قــادري-  د.حليمــة 
2016م.

ي تعزيــز األمــن ومواجهــة الجريمــة– 42. 
 د.خالــد حمــد الحمــادي– إســهامات منصــات التواصــل االجتمــاعي �ن

طة الشــارقة– الشــارقة– 2017م. إصدارات مركز بحوث رسش

25 . - ي
الشــيبا�ن إبراهيــم وأ.فاطمــة  العــزب ود.طــارق هاشــم  ف محمــد  الســويدي ود.أرسش د.هــدى عبــدهللا 

- مجلــة  ي ي إمــارة د�ب
ن اآلبــاء واألبنــاء �ن التنشــئة االجتماعيــة وانعكاســاتها عــى العاقــات االجتماعيــة بــ�ي

- الشــارقة- 2015م. ن شــؤون اجتماعيــة- الســنة 32- العــدد 128- تصــدر عــن جمعيــة االجتماعيــ�ي

ي الســلوك االســتهاكي لدى األرسة 62. 
ي- دور شــبكات التواصل االجتماعي �ن ن ي بنت شــليويح العرن

 د.موصن
– الشــارقة-العدد 136-  ن ي مدينــة الريــاض- مجلــة شــؤون اجتماعيــة- تصــدر عــن جمعيــة االجتماعيــ�ي

�ن
الســنة 34- 2017م.







الـمــالحــــق
دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية
طة الشارقة القيادة العامة لرسش

طة إدارة مركز بحوث الرسش

استبيان حول

»أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على التنشئة االجتماعية لألبناء«

ي الوالدين.....
أعزا�ئ

بيــة  ي هــذا العــر، ذلــك أن موضــوع ال�ت
أصبــح لشــبكات التواصــل االجتمــاعي تأثــ�ي واضــح عــى األرسة واألبنــاء �ن

ي تهــم وتــؤرق كل 
ي ظــل وجــود الشــبكات االجتماعيــة أصبــح مــن الموضوعــات الــ�ت

والتنشــئة االجتماعيــة لألبنــاء �ن
ي تربيــة األبنــاء وتنشــئتهم. 

ي األدوار المطلوبــة منهــا �ن
أرسة، حيــث أصبحــت هــذه الشــبكات تزاحــم األرسة �ن

 بــأن كافــة 
ً
، نرجــو منــك عزيــزي وىلي األمــر تعبئــة هــذه االســتمارة بــكل دقــة ومصداقيــة، علمــا ولمعرفــة هــذا التأثــ�ي

. شــاكرين لكــم حســن تعاونكــم معنــا. المعلومــات الــواردة هي ألغــراض البحــث العلــمي

مالحظة : هذا االستبيان موجه للوالدين الذين يستخدم أبناؤهم شبكات التواصل االجتماعي.

إعداد

الباحثة

2018م
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أواًل: البيانات األولية:

ير�ب التكرم بوضع عالمة )√( أمام االختيار المناسب:

النوع:. 1

12
أن�ثذكر

العمر:............... 2

3 .: المستوى التعليمي

12345
– دكتوراه(بكالوريوسدبلومثانويإعدادي فأقل دراسات عليا )ماجستري

الحالة االجتماعية:. 4

123
وج ن أرملمطلقمرت

الجنسية:. 5

12

ي
ي )حدد(.....................مواطن إمارا�ت مواطن عر�ب

كم عدد أبنائك:................. 6

7 .: هل تستخدم شبكات التواصل االجتماعي

12
النعم
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: : استخدام األبناء لشبكات التواصل االجتماعي ً
ثانيا

8 .: هل يستخدم أبناؤك شبكات التواصل االجتماعي

12
النعم

إذا كانت اإلجابة )بنعم( ير�ب اإلجابة عى األسئلة التالية:

ي يســتخدم فيهــا أبنــاؤك الشــبكات االجتماعيــة؟ )يــر�ب اختيــار كل مــا . 9
الــ�ت يــر�ب تحديــد الفئــات العمريــة 

عليهــم(: ينطبــق 

1234

16-18 سنة11-15 سنة6-10 سنواتمن 1-5 سنوات

10 .: ي مواقع التواصل االجتماعي
ي اليوم الواحد �ن

ي يقضيها أبناؤك �ن
ما هو متوسط عدد الساعات ال�ت

1234
4-5 ساعات2-3 ساعاتأقل من ساعة

ً
أكرث من 5 ساعات يوميا

 بالنسبة ألبناءك: )ير�ب اختيار كل ما ينطبق عليهم( . 11
ً
ما هي الشبكات االجتماعية األك�ث استخداما

12345
Whatsapp واتسابFacebook فيسبوكInstagram إنستغرامYoutube يوتيوبTwitter تويرت 

678910
Masenger ماسنجرViber فايرب Imo إيموLinkedin لنكدإنSnapchat سناب شات

11
أخرى )اذكر(..........................................................................................................

ي يستخدمها أبناؤك للدخول للشبكات االجتماعية:. 12
ونية ال�ت ما نوع التقنيات اإللك�ت

 .1Mobile هاتف ذكي )  (

 .2Laptop الب توب )  (
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 .3Computer حاسوب )  (

 .4I Pad جهاز لو�ي )  (

( أخرى )اذكر(............5.   (

ما هي أسباب استخدام أبنائك للشبكات االجتماعية )ير�ب اختيار كل ما ينطبق عليهم(:. 13

( البحث عن المعلومات وزيادة المعرفة.1.   (

( تبادل اآلراء والحوار واألفكار واالستفادة من تجارب اآلخرين.2.   (

فية.3.  ( المرح والتسلية والرت  (

 .4.)social media( متابعة المشاهري ونجوم الـــ )  (

ونية.5.  ي المواقع اإللكرت
ويج للمنتجات والبضائع �ن اء والرت ( البيع والرش  (

( متابعة الدروس والواجبات المدرسية والجامعية.6.   (

( نرش الفيديوهات والصور والقصص والحياة الشخصية وتداولها عرب الشبكات االجتماعية.7.   (

( التواصل االجتماعي مع األهل واألصدقاء واألقارب.8.   (

( التعرف عى أشخاص جدد، وتكوين صداقات اجتماعية.9.   ( 

( اكتساب مهارات جديدة وتطوير الذات والشخصية.. 10  (

( أخرى )اذكر(.....................................................................11.   (

: : إيجابيات وسلبيات شبكات التواصل االجتماعي ً
ثالثا

مزايا وإيجابيات الشبكات االجتماعية:. 14

ي تقيــس مزايــا شــبكات التواصــل االجتمــاعي مــن الناحيــة 
يــر�ب تحديــد درجــة موافقتــك عــى العبــارات التاليــة، والــ�ت

األرسيــة، مــن وجهــة نظــرك:
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موافق العبــــــــــــارات
معارض معارضمحايدموافقبشدة

بشدة

المعلومــات . 1 عــى  الحصــول  ي 
�ن األبنــاء  االجتماعيــة  الشــبكات  تســاعد 

مكلفــة. وغــري  ومريحــة  ســهلة  بطــرق  والمفيــدة  الجيــدة  والمعــارف 
ي اكتســاب األبنــاء مهــارات الحــوار والنقــاش . 2

كان لهــذه الشــبكات دور �ن
الــذات. والتفــاوض، والكثــري مــن مهــارات إدارة 

ي تكوين صداقات جديدة. . 3
ي �ن

ساعدت الشبكات االجتماعية أبنا�ئ
ن األهــل واألبنــاء . 4 تعــد هــذه الشــبكات وســيلة اجتماعيــة جيــدة للتواصــل بــ�ي

وتقريب المســافات بينهم.
ي تســاعد . 5 ي إطــاق اإلبداعــات والمشــاريع الــ�ت

كان لهــذه الشــبكات أثــر �ن
األبنــاء عــى تحقيــق األهــداف الشــخصية.

همومهــم . 6 عــن  التنفيــس  ي 
�ن األبنــاء  االجتماعيــة  الشــبكات  تســاعد 

. أكــرب بحريــة  آرائهــم  عــن  والتعبــري  ومشــاكلهم 
ي . 7

ي وزيــادة ثقتهــم �ن
ي تقويــة شــخصية أبنــا�ئ

كان لهــذه الشــبكات أثــر �ن
إيجابيــة. بصــورة  شــخصياتهم  وتغيــري  النفــس 

ويــج . 8 اء والرت وفــرت الشــبكات فرصــة لأبنــاء لتنميــة مهــارات البيــع والــرش
ونيــة. للمنتجــات والتجــارة اإللكرت

وفــرت هــذه الشــبكات مســاحة جيــدة لأبنــاء للمــرح والتســلية وقضــاء . 9
وقــت الفــراغ.

عــى . 10 والتعــرف  ي 
وأبنــا�ئ ي 

أرس�ت مراقبــة  ي 
�ن دور  الشــبكات  لهــذه  كان 

. أكــرب بصــورة  منهــم  والقــرب  واهتماماتهــم  شــخصياتهم 
مــن . 11 الكثــري  حــل  ي 

�ن )الغروبــات(  بويــة  الرت المجموعــات  ي  ســاعدت�ن
األرسيــة. المشــكات 

ي تنميــة المهــارات . 12
بيــة �ن ن بالرت اء والمتخّصصــ�ي اســتفدت مــن آراء الخــرب

ي التعامــل مــع األبنــاء، وحــل 
الوالديــة والتعــرف عــى أفضــل األســاليب �ن

ي األرسيــة بوجــه عــام.
المشــكات األرسيــة، وتحســن عاقــا�ت

15 .: سلبيات وعيوب شبكات التواصل االجتماعي

ي تقيــس ســلبيات شــبكات التواصــل االجتمــاعي مــن الناحيــة 
يــر�ب تحديــد درجــة موافقتــك عــى العبــارات التاليــة، والــ�ت

األرسيــة، مــن وجهــة نظــرك:

موافق العبـــــــــــارات
معارض معارضمحايدموافقبشدة

بشدة

تهــدد الشــبكات االجتماعيــة الحيــاة األرسيــة حيــث يــزداد العنــف األرسي . 1
ن األبــاء واألبنــاء. ن األزواج، وبــ�ي وتكــرث الخافــات والمشــاحنات بــ�ي

يؤثر استخدام األبناء لهذه الشبكات عى صحتهم الجسدية.. 2
اللغــة . 3 مســتوى  ضعــف  ي 

�ن رئيــس  دور  االجتمــاعي  التواصــل  لشــبكات 
األبنــاء. لــدى  واندثارهــا  العربيــة 

ي إضاعــة وقــت األبنــاء وانشــغالهم بأمــور ليــس . 4
تتســبب هــذه الشــبكات �ن

ي الحيــاة. 
لهــا قيمــة وال فائــدة �ن

ي وضعف المستوى الدراسي لأبناء.. 5
تؤدي هذه الشبكات إىل تد�ن

تــؤدي هــذه الشــبكات إىل العزلــة االجتماعيــة وعــدم اندمــاج األبنــاء مــع . 6
ي المناســبات االجتماعيــة.

أرسهــم وعــدم المشــاركة �ن
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موافق العبـــــــــــارات
معارض معارضمحايدموافقبشدة

بشدة

الشــبكات االجتماعيــة إىل اإلصابــة . 7 يــؤدي اعتيــاد األبنــاء عــى اســتخدام 
باالدمــان، األمــر الــذي قــد يؤثــر عــى صحتهــم النفســية والعقليــة.

القيــم . 8 وزرع  الفســاد  انتشــار  عــى  الشــبكات  هــذه  اســتخدام  يســاعد 
هــا مــن  ن األبنــاء، وغري ي اإلباحيــة، والســلوكيات الخاطئــة بــ�ي

الســيئة، وتفــ�ش
والعربيــة. اإلســامية  البيئــة  تناســب  ال  ي  الــ�ت والمعتقــدات  العــادات 

ويــج أللعــاٍب خطــرة تعــرض حيــاة . 9 تســاعد الشــبكات االجتماعيــة عــى الرت
األبنــاء للخطــر وتحرضهــم عــى االنتحــار مثــل لعبــة مريــم والحــوت األزرق.

نمــط 01.  تغيــري  إىل  االجتمــاعي  التواصــل  لمشــاهري  األبنــاء  متابعــة  تــؤدي   
األحيــان. مــن  كثــري  ي 

�ن وتقليدهــم  ومظهرهــم  ســلوكهم 

 أثرت هذه الشــبكات عى بعض أســاليب التنشــئة االجتماعية كأســلوب 11. 
الحوار وأســلوب القدوة وأســلوب القصة.

ي . 12
ي انتشــار بعــض جرائــم األحــداث �ن

لشــبكات التواصــل االجتمــاعي دور �ن
. المجتمــع مثــل: الرقــات وجرائــم المخــدرات واالعتــداء والعنــف المــدرسي

ي . 13
ي أبنــا�ئ

ي زرعتهــا �ن ي الســلوكيات والقيــم الــ�ت
ًا �ن ّ بشــكل عــام، الحظــت تغــري

عندمــا أصبحــوا يســتخدمون الشــبكات االجتماعيــة.

: طرق وضوابط األرسة للحد من استخدام الشبكات االجتماعية: ً
رابعا

16 .: ورة وضع األرسة ضوابط للحد من استخدام األبناء شبكات التواصل االجتماعي هل تؤيد رصن

12
النعم

إذا كانت اإلجابة )بنعم( فما هي ضوابط استخدام هذه الشبكات من وجهة نظرك؟ )ير�ب اختيار كل ما . 17
ينطبق عليك(:

( تحديد أوقات محددة لاستخدام.1.   (

( تحديد المحتوى الذي يشاهده األبناء.2.   (

( استخدام برامج من شأنها الكشف والمتابعة لكل ما يتم تصفحه من قبل األبناء. 3.   (

( أخرى )اذكر(................................................................ 4.   (

اف والمتابعة والمراقبة الستخدام الشبكات االجتماعية؟ . 18 ي تتبعها مع أبنائك لإرسش
ما هي الطرق ال�ت

)ير�ب اختيار كل ما ينطبق عليك(:

ه وتداوله.1.  ي الشبكات االجتماعية ألرى ما يتم نرش
( أقوم بالدخول إىل حساباتهم �ن  (
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( أحدد لهم شبكات ومواقع معينة للتعامل معها واستخدامها.2.   (

ونية وأضيفهم كأصدقاء ليتس�ن ىلي متابعتهم.3.  ي بعض المواقع واأللعاب اإللكرت
( أشاركهم �ن  (

( أقوم بتوعيتهم بصورة مستمرة باأللعاب الخطرة والمواقع الضارة ح�ت يتم تجنبها.4.   (

( أخرى )اذكر(.................................................................... 5.   (

: تأث�ي الشبكات االجتماعية: ً
خامسا

 

 هل أثرت شبكات التواصل االجتماعي بشكل مبارسش عى أبنائك بحيث ظهرت عليهم إحدى المشكالت 91. 
التالية: )ير�ب اختيار كل ما ينطبق عليك(:

123
مشكات صحية وجسديةمشكات سلوكيةمشكات إدراكية واستيعابية

456
يمشكات دراسيةمشكات نفسية واجتماعية

ليس لها أي تأثري عى أبنا�ئ
7

أخرى )حدد(....................................................................................

بشكل عام، كيف أثرت شبكات التواصل االجتماعي عى حياتك األرسية: . 20

)ير�ب اختيار اإلجابة مع ذكر سبب االختيار(

األسبـــــــــــــــابنوع التأث�يم

ي1 إيجا�ب

......................................................................

......................................................................

......................................................................

ي2 سل�ب

......................................................................

......................................................................

......................................................................

ليس لها تأث�ي3

......................................................................

......................................................................

......................................................................
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ملخص الدراسة 

تــب عليــه مــن آثــار عــى األرسة  انطلقــت مشــكلة البحــث مــن أهميــة الموضــوع الــذي تناولتــه، ومــا يرت
. وهدفت الدراسة إىل التعرف عى طبيعة الثقافة االستهاكية عند األرسة اإلماراتية،  والمجتمع عموماً
 ، ف االســتهاكي ي تســود بهــا ثقافــة الــرت ي األفــراد لهــذه الثقافــة، وأكــرث المجــاالت الــ�ت واألســباب وراء تبــ�ن
، وأعــّدت  ي التحليــىي

ف االســتهاكي بالتماســك األرسي. اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصــ�ن وعاقــة الــرت
وتــم  بالموضــوع،  المتعلقــة  األدبيــات  مراجعــة  خــال  مــن  فقراتهــا  ُجمعــْت  الغــرض،  لهــذا  اســتبانة 
ة واختصــاص. وتضمنــت  ن ذوي خــرب اســتخراج الصــدق الظاهــري لهــا عــن طريــق عرضهــا عــى محكمــ�ي
، الدخــل الشــهري(، كمــا تضمنــت  االســتبانة: البيانــات الشــخصية )الجنــس، العمــر، المســتوى التعليــ�ي
ي  تبــ�ن ي مجتمــع االمــارات؛ أســباب 

ف االســتهاكي �ن الــرت 31 فقــرة توزعــت عــى أربعــة محــاور: طبيعــة 
ًا عاقــة  ؛ وأخــري ف االســتهاكي ي تنتــرش فيهــا ثقافــة الــرت ؛ المجــاالت الــ�ت ف االســتهاكي الفــرد لثقافــة الــرت
ف االســتهاكي بالتماســك األرسي. تتــم اإلجابــة عــى أســئلة هــذه االســتبانة باختيــار أحــد البدائــل  الــرت
ي تعــرب عــن رأي المفحــوص، وهي )موافــق بشــدة، موافــق، محايــد، غــري موافــق، غــري موافــق بشــدة(.  الــ�ت
ي  وجــات مــن مواطــ�ن ن ن والمرت وجــ�ي ن ونّيــة عــى عينــة عشــوائية طبقيــة مــن المرت وتــم توزيــع االســتبانة اإللكرت
دولــة اإلمــارات، قوامهــا )100( مفحــوص )86( مــن اإلنــاث )14( مــن الذكــور مــن مختلــف إمــارات الدولــة 
ي توصلــت إليهــا الدراســة فيمــا  ي شــهر أغســطس 2018. ومــن أهــم النتائــج الــ�ت

ة الزمنيــة المحــّددة �ن للفــرت
 ، ن ن الجنســ�ي ف االســتهاكي هي انتشــار هذه الثقافة ب�ي يخص المحور األول المتعلق بطبيعة ثقافة الرت
ة لــدى الفئــات المتوســطة أكــرث مــن الفئــات الغنيــة.  ة لــدى النســاء أكــرث مــن الذكــور، ومنتــرش إال أنهــا منتــرش
ي مقدمــة هــذه األســباب هــو الســىعي وراء التفاخــر والتبــاهي 

أمــا بالنســبة ألســباب هــذه الثقافــة فقــد كان �ن
ي تقدمهــا  تيــب حســب األهميــة الدعايــة اإلعانيــة والتســهيات الــ�ت ومــن ثــم التقليــد، وجــاء بعدهــا بالرت
ف فكانــت  ي تكــرث فيهــا ثقافــة الــرت البنــوك، وآخرهــا ارتفــاع دخــل الفــرد. أمــا فيمــا يتعلــق بالمجــاالت الــ�ت
)وســائل التكنولوجيــا والهواتــف النقالــة ومــا شــابه ذلــك(، وتاهــا الســيارات باعتبارهــا تــدل عــى الوجاهــة 
ي المجــاالت، وكان آخرهــا تعــدد الزوجــات، ولعــل ذلــك يعــود إىل اعتبــار هــذا 

والرفاهيــة، ومــن ثــم بــا�ت
ف  . .وفيمــا يتعلــق بالمحــور األخــري وهــو عاقــة الــرت ي

ي المجتمــع اإلمــارا�ت
مــن األمــور العاديــة والمقبولــة �ن

االســتهاكي بالتماســك األرسي فقــد توصلــت الدراســة إىل أن زيــادة العنــف األرسي هــو مــن أخطــر اآلثــار 
ن أفــراد  الســلبية مــن وجهــة نظــر العينــة، كونــه يزيــد الخافــات األرسيــة إىل جانــب أنــه يزيــد الفجــوة بــ�ي
ف يزيــد مــن التوافــق األرسي. وخرجــت  ًا كانــت آراء أفــراد العينــة حياديــة بخصــوص أن الــرت األرسة. وأخــري
ن  الدراسة بعدد من التوصيات للتخفيف من انتشار هذه الثقافة، من أهمها نرش الوعي االستهاكي ب�ي
ار هــذه الثقافــة عــى األرسة والمجتمــع، بالــدورات والنــدوات  أفــراد المجتمــع عــن طريــق التوعيــة بــأرصن

ووســائل اإلعــام المختلفــة.
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الفصل األول: أهمية البحث

أهمية البحث

يــة، ويعــرب عنهــا  عــة االســتهاكية )consumerism( ظاهــرة قديمــة قــدم المجتمعــات البرش ن تعــّد الرن
ي صــى هللا عليــه  ن ُبعــث النــ�ب ي المجتمــع الجاهــىي حــ�ي

ف واإلرساف والتبذيــر. وقــد كانــت موجــودة �ن بالــرت
ي حكايــة عــن بعــض رمــوز الجاهلية:«يقــول أهلكــت مــااًل لبــدًا«، 

وســلم. وهــو مــا أشــار إليــه قولــه تعــاىل �ن
ي أنــواع المتــع والمظاهــر االجتماعيــة، وهــذا هــو االســتهاك التفاخــري 

فهــو يتفاخــر بأنــه أهلــك المــال �ن
الظاهــرة.  هــذه  اســتنكار  ي 

�ن القــرآن  شــدد  وقــد  وة.  للــرث المبــدد   )conspicuous consumption(
، مــا يــدل عــى أن عــاج هــذه المشــكلة مــن  ي العهــد المــ�ي

وياحــظ أن معظــم هــذه اآليــات نزلــت �ن
ي تقبــل التأجيــل إىل العهــد  ، وليــس مــن التفاصيــل الجزئيــة الــ�ت ي االقتصــاد اإلســامي

القضايــا األساســية �ن
وة وضيــاع المــال، ومــن ثــم تدمــري االقتصــاد  . إن أبــرز مشــكات اإلنفــاق التفاخــري هي تبديــد الــرث ي

المــد�ن
لــة والتفــوق االجتمــاعي عــى اآلخريــن،  ن والمجتمــع، وذلــك أن المقصــود مــن هــذا اإلنفــاق هــو إبــراز المرن
ي إىل ما كان عليه، لكن بعد خســارة اإلنفاق الذي لم يحقق   رجع الوضع النســ�ب

ً
فإذا أنفق اآلخرون أيضا

الهــدف منــه. فاإلنفــاق التفاخــري والمظهــري لعبــة خــارسة، ألن المقصــود منــه ليــس إشــباع الحاجــات 
ي كمــا هــو، مــع انخفــاض مســتوى  ي الوضــع النســ�ب

. فــإذا انفــق الجميــع بــ�ت ي األساســية، وإنمــا التفــوق النســ�ب
هــا  عــة االســتهاكية غالبــة. ورغــم تأثري ن وة وارتفــاع المديونيــة والتحذيــرات المتكــررة، لكــن تظــل الرن الــرث
ف  هــا عــى األرسة يــدق ناقــوس الخطــر. فللــرت ي المجتمــع إال أن تأثري

الكبــري عــى الوضــع االقتصــادي �ن
ي تواجــه أغلــب  االســتهاكي عاقــة قويــة جــدًا بالتفــكك األرسي الــذي أصبــح مــن المشــكات العميقــة الــ�ت
الخافــات  مــن  ي 

تعــا�ن  وأن معظــم األرس 
ً
العربيــة واإلســامية عــى حــد ســواء، خصوصــا المجتمعــات 

اض مــن البنــوك، وعــدم قــدرة األب عــى الســداد  ي تحــدث بســبب االقــرت العائليــة المطلقــة أو المشــاكل الــ�ت
اماتــه العائليــة، فتتولــد عــن هــذه المشــكلة مشــاكل إضافيــة، ومــن ضمنهــا مشــكلة ارتفــاع  ن أو اإليفــاء بالرت
نســبة الطــاق والهجــر، حيــث تنقطــع عاقــة األب بأرستــه لعــدم قدرتــه عــى إثبــات وجــوده كأب يملــك 
المدمــرة.  وإفرازاتهــا  المشــكلة،  هــذه  تداعيــات  لتبــدأ  والماديــة،  األرسيــة  المشــاكل  حــل  عــى  القــدرة 

.)www.suwailem.net(

ن هما: ن أساسي�ي ي مجال�ي
وتتمثل أهمية هذه الدراسة �ن

األهمية العلمية

ف االســتهاكي ودراســة إشــكالية  الــرت إثــراء المعرفــة حــول موضــوع  ي 
تتمثــل أهميــة الدراســة العلميــة �ن

ات الثقافيــة واالجتماعيــة  ه عــى اســتقرار األرسة مــع مجموعــة المتغــري ســلوك المســتهلك ومــدى تأثــري
ن  ابطيــة بــ�ي ي المحيــط الــذي نعيــش فيــه. أو بمعــ�ن آخــر الوقــوف عــى حقيقــة العاقــة الرت

الموجــودة �ن
ف االســتهاكي والتماســك األرسي. زيــادة عــى هــذا فــإن هنــاك أهميــة علميــة أخــرى تكمــن وراء معرفــة  الــرت
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ي هــذه 
هــا، والجهــات المســؤولة عــن تفــ�ش ي أكــرث مــن غري

�ن ي يســود فيهــا االســتهاك الــرت المجــاالت الــ�ت
الثقافــة.

األهمية العملية

ي االســتفادة التطبيقيــة مــن النتائــج المتحصــل عليهــا، والمتمثلــة 
تتمثــل األهميــة العمليــة لهــذه الدراســة �ن

ي هــذه 
حــات والنصائــح الموجهــة لجميــع الجهــات المســؤولة عــن تفــ�ش ي مجموعــة التوصيــات والمقرت

�ن
الثقافــة للســيطرة عليهــا، وتوجيههــا بالشــكل الصحيــح، والتقليــل مــن آثارهــا الســلبية قــدر المســتطاع.

مشكلة البحث

ي تســتحوذ عــى  فيهيــة الــ�ت ي المجتمــع مــن القــروض الرت
ي �ن

�ن تتّضــح خطــورة تزايــد اإلنفــاق االســتهاكي الــرت
ي تطلــب المســاعدة مــن الدولــة، ومــن  ة الــ�ت ة مــن حجــم مديونيــة األفــراد، ومــن األعــداد الكبــري نســبة كبــري
، األمــر الــذي يؤكــد أن لهــذا النــوع  ن بســبب التعــرث المــاىلي ن للقضــاء فضــًا عــن المســجون�ي أعــداد المطلوبــ�ي
ًا عــى الفــرد وعــى تماســك األرسة، لذلــك كان البــد مــن تســليط الضــوء عــى هــذه  مــن الثقافــة أثــرًا كبــري

ي تهــدد اســتقرار األرسة اإلماراتيــة. المشــكلة الــ�ت

تنبثق من هذه المشكلة عدة تساؤالت فرعية، منها:

• ما هي طبيعة الثقافة االستهاكية عند األرسة اإلمارتية؟	
• ي الفرد لهذه الثقافة؟	 ما هي أسباب تب�ن
• ؟	 ف االستهاكي ي يسود فيها الرت ما هي المجاالت ال�ت
• ف االستهاكي بالتماسك األرسي؟	 ما هي عاقة الرت

أهداف البحث

يهدف البحث الحاىلي إىل التعرف عى:

• 	. ي
ي المجتمع اإلمارا�ت

طبيعة الثقافة االستهاكية �ن
• 	. ف االستهاكي ي الفرد ثقافة الرت أسباب تب�ن
• 	. ف االستهاكي ي يسود فيها الرت المجاالت ال�ت
• ف االستهاكي بالتماسك األرسي.	 عاقة الرت
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: اإلطار النظري ي
الفصل الثا�ن

ي فرست سلوك االستهالك:
النظريات النفسية واالجتماعية واالقتصادية ال�ت

: ي تناولت سلوك المستهلك من جوانب مختلفة، نذكر منها ما يىي توجد العديد من النظريات ال�ت

نظرية الدوافع لفرويد

ي ال يســتطيع   بمجموعــة مــن الحاجــات الغريزيــة الــ�ت
ً
يــرى فرويــد »أن الطفــل يدخــل إىل العالــم مدفوعــا

، فإنــه يحــاول أن يجعــل اآلخريــن يشــبعون حاجتــه. ولكــن مــع تقــدم الســن  إشــباعها بنفســه، وبالتــاىلي
، ويبــ�ت الاشــعور هــو المــكان الــذي يخــزن  يصبــح عمــل الفــرد أكــرث تعقيــدًا، وتتعقــد نفســيته أكــرث فأكــرث
فيــه الرغبــات ســواًء أكانــت طبيعيــة أم مكتســبة«. ويــرى فرويــد »أن شــعور الفــرد وغرائــزه هي تحــت 
رقابــة شــديدة مــن قبــل عقلــه، وهــو يؤثــر بالمجتمــع الــذي يحيــط بــه ويتأثــر بــه«. إال أن هــذه الغرائــز ال 
ة طويلــة مــن الزمــن، فقــد يتــرف الفــرد ترفــات ال يقبلهــا المجتمــع،  يمكــن وضعهــا تحــت الرقابــة لفــرت
ن قــوى الغرائــز وقــوى الشــعور  وال يقبلهــا هــو نفســه، حيــث ال يقــوى عقلــه عــى االحتفــاظ بالتــوازن بــ�ي
 أو غــري معقــد، حيــث أن الدوافــع ال يمكــن 

ً
بالــذات، وعليــه ال يمكــن أن يكــون ســلوك اإلنســان بســيطا

إخضاعهــا للماحظــة عــن طريــق الشــخص نفســه .)الصميــدعي ويوســف ،2001، ص153(.

ت. وهي تنقســم إىل ثاثــة أجــزاء،  ويــرى فرويــد أنــه كلمــا تقــدم هــذا الطفــل بالعمــر، نمــت نفســيته وتغــري
ي والمعروف بـ«األنا« 

يس� الجزء األول »الهو« الذي يضم مختلف الدوافع والرغبات؛ ثم الجزء الثا�ن
ي 

ويطلــق عليــه مركــز التخطيــط الــواعي لكيفيــة تحقيــق الدوافــع؛ فيمــا يكــون الجــزء الثالــث والمتمثــل �ن
، ويكــون 

ً
يكــون مقبــواًل اجتماعيــا ي لتحقيــق األهــداف بشــكل 

الحقيــ�ت الموجــه  »األنــا األعــى« بمثابــة 
مســؤواًل عــن مشــاعر الخجــل والحــرج والشــعور بالذنــب. ويعتمــد رجــال التســويق عــى مبــادىء هــذه 
 
ً
ي الفــرد حاســوبا ي مختلــف التطبيقــات الســلوكية للمســتهلك، فنجــد مثــًا أنــه عندمــا يشــرت

النظريــة �ن
 أو تفاعــًا ليــس فقــط مــع القــدرات المزعومــة للحاســوب، وإنمــا يتعداهــا 

ً
لعامــة محــددة، يحــدث تجاوبــا

ي وجــود أحاســيس وعواطــف تجــاه  إىل معطيــات أخــرى مثــل حجــم الجهــاز، وزنــه، لونــه، .. إلــخ، مــا يعــ�ن
ي 

ن االعتبــار مختلــف العوامــل المؤثــرة �ن المنتــج، لذلــك فخــال عمليــة تصميــم هــذه األجهــزة يؤخــذ بعــ�ي
، 2007، ص56(. عمليــة االســتهاك.)عىي

نموذج سك�ن

ي أن ســلوك أي فــرد يتوقــف عــى نتائجــه، ســواء 
ي تتمثــل �ن يرتكــز نمــوذج ســكرن عــى الفكــرة األساســية الــ�ت

ن يتعلــق بصفــة عامــة  ي )عقــاب(. فاســتمرار الفــرد عــى ســلوك معــ�ي ي )ثــواب( أو ســل�ب أكان ذا طابــع إيجــا�ب
ي حــال وجــود عقــاب أو كان مــن 

بالثــواب أو المكافــأة، والعكــس صحيــح، بحيــث يــزول هــذا الســلوك �ن
اتيجيتهم  ي وضــع اســرت

دون مكافــأة. وبالنســبة لرجــال التســويق فإنهــم يعتمــدون عــى هــذا النمــوذج �ن
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ويــج لمختلــف الســلع والخدمــات، مــن خــال اعتمــاد أســلوب وضــع  ي مجــال الرت
التســويقية، خاصــة �ن

، 2014، ص27(. ن لــ�ي يظلــوا أوفيــاء لتلــك العامــة التجاريــة. )عــىي الهدايــا لتشــجيع المســتهلك�ي

وهكذا يتكون السلوك أو العادة االستهاكية، وما يعززها هو المكافأة والطرق التعزيزية األخرى.

نظرية هيكلية الحاجات لماسلو

أقــدم  مــن  وهي   ،Maslow ماســلو  نظريــة  هي  اإلنســانية  الحاجــات  تــدرج  تصــف  نظريــة  أشــهر  إن 
ي قســمت الحاجــات اإلنســانية إىل خمســة أنــواع، وترتبهــا بطريقــة معينــة عــى شــكل هــرم  النظريــات الــ�ت
 ألهميتهــا، ابتــداًء مــن المســتوى األقــل للحاجــات وحــ�ت المســتوى األعــى فاألعــى عــى اإلطــاق. 

ً
طبقــا

.)1998  ، )المنيــاوي 

ي أن للفــرد حاجــات متفاوتــة األهميــة، 
 عــى عــدد مــن الفرضيــات تتلخــص �ن

ً
تعتمــد هــذه النظريــة أساســا

ي قاعدتها أقوى الحاجات اإلنسانية األساسية 
، تضم �ن

ً
يمكن أن تكون عى شكل هرمي كما ذكرنا سابقا

ي نظره. وكلما أشــبعت حاجة محددة، تطلع الفرد إىل 
ويعمل الفرد عى إشــباع الحاجة األكرث أهمية �ن

ي لحاجــات الفــرد يحتــوي عــى: تيــ�ب إشــباع حاجــة أكــرث أهميــة. إذًا فهــرم ماســلو الرت

ي الجــوع، 
ة ببقــاء واســتمرارية حيــاة الفــرد. وهي المتمثلــة �ن 1. الحاجــات الفســيولوجية: ترتبــط مبــارسش

ي  الــ�ت والخدمــات  الســلع  مختلــف  عــن  وســهل  واضــح  بشــكل  التعــرف  ويمكــن  الخوف...إلــخ.  النــوم، 
الحاجــات. بإمكانهــا تحقيــق هــذه 

ي حياتــه 
�ن بالفــرد  تلحــق  أن  يمكــن  ي  الــ�ت األخطــار  مــن مختلــف  الحمايــة  تتضمــن  األمــان:  2. حاجــات 

ي مــن خــال اســتخدامها يتفــادى الفــرد  ي هــذا المســتوى نجــد أن هنــاك عــددًا مــن الســلع الــ�ت
اليوميــة. و�ن

األخطــار.

3. الحاجــات االجتماعيــة: مــن منطلــق أّن اإلنســان كائــن اجتمــاعي بطبعــه، بحيــث ال يســتطيع العيــش 
 إىل بيئــة محــددة يتعامــل معهــا كالنــوادي أو الجمعيــات والمنظمــات المختلفــة، 

ً
بمفــرده، ويلجــأ دائمــا

. وذلــك إلشــباع مجموعــة حاجاتــه المتعلقــة باالنتمــاء االجتمــاعي

ي المجتمــع، الــذي يخلــق 
ن �ن ي الوصــول إىل وضــع متمــري

ي رغبــة الفــرد �ن
4. الحاجــة إىل التقديــر: تتمثــل �ن

وز. ونجــد ضمــن هــذا الطــرح مجموعــة الترفــات المؤديــة إىل الحاجــة إىل  لديــه الحاجــة إىل التألــق والــرب
ام الــذات، والحاجــات االجتماعيــة، واالنتمــاء،  تحقيــق الــذات، والحاجــة إىل التقديــر، والنجــاح، واحــرت

والصداقــة، وحاجــات األمــن والحمايــة واالســتقرار.

ي قيمــة مــا يســىع إليــه كل إنســان مــن تطلعــات. فبعــد أن يشــبع  5. الحاجــة إىل تحقيــق الــذات: وتعــ�ن
هــذا  ي 

و�ن الشــخصية.  وطاقاتــه  إمكانياتــه  اســتغال كل  عــى  يعمــل  الذكــر،  ســابقة  حاجاتــه  مختلــف 
والســفر،  والمســارح،  الســينما  ي 

�ن والســهر  الكتــب،  اء  رسش إىل  يلجــأ  المســتهلك  الفــرد  نجــد  المســتوى 
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، 2007، ص59(. . )عــىي ف االســتهاكي ي تدخــل ضمــن مفهــوم الــرت هــا مــن الكماليــات الــ�ت والتبضــع، وغري

نظرية هرزيرج

. وهي تعــرف  تعــّد هــذه النظريــة، بالمقارنــة مــع النظريــات األخــرى، األكــرث قبــواًل مــن الجانــب العمــىي
ن مــن المشــاعر  ن مجموعتــ�ي ن بــ�ي «. وفيهــا نجــد أن هرزيــرج اســتطاع التميــري ن  باســم »نظريــة العاملــ�ي

ً
أيضــا

ي الرضــا أو االســتياء. ويوضــح هرزيــرج العوامــل 
ي تتحــدد �ن ي ســلوك الفــرد، والــ�ت

ي تؤثــر �ن واألحاســيس الــ�ت
المؤديــة للرضــا أواالســتياء بأنهــا عوامــل دافعــة )حوافــز)، ورضــا، وعــدم رضــا، وكذلــك عوامــل وقائيــة 
)عوامــل الصحــة والســامة(، واســتياء، وعــدم اســتياء. وناحــظ أن العوامــل الوقائيــة تمثــل المســتويات 
ي عملــه، غــري 

ي مــن شــأنها المحافظــة عــى الفــرد مــن عــدم الرضــا �ن ي ســلم ماســلو للحاجــات، والــ�ت
الســفى �ن

، وإنمــا عــدم توفــر هــذا الرضــا بالكيفيــة المطلوبــة قــد يؤثــر عــى مــزاج  ن أنهــا ال تحقــق لــه الرضــا أو التحفــري
 عــن عملــه، وهي تتشــابه 

ً
ن الفــرد بــأن يكــون راضيــا الفــرد. بينمــا نجــد العوامــل الدافعــة تعمــل عــى تحفــري

مــع المســتويات العليــا لســلم ماســلو للحاجــات. كمــا أننــا نجــد أن رجــال التســويق يعتمــدون عــى هــذه 
ي 

ي إنتــاج ســلعة معينــة ، فهــذه النظريــة �ن
ن عليهــا �ن كــري ي يجــب الرت النظريــة عنــد تحديدهــم للعنــارص الــ�ت

، 2014، ص -16 ن عنــارص اإلشــباع وعنــارص عــدم االســتياء. )عــىي ن بــ�ي هــذا المســتوى تعمــل عــى التميــري
.)17

 Veblen نظرية فبلن

ي نهايــة القــرن 
ن �ن ي وجهــت مــن طــرف الماركســي�ي جــاءت هــذه النظريــة ضمــن موجــة االنتقــادات الــ�ت

ي يســتهلكونها، خاصة لدى الفقراء. واعتمد  ي اختيار المنتوجات ال�ت
ين لفكرة حرية األشــخاص �ن العرش

ن نظريتــه أن الفــرد  ي دراســة وتحليــل ســلوك المســتهلك. وتبــ�ي
العالــم فبلــن عــى أســس علــم االجتمــاع �ن

ي ينتــ�ي إليهــا. إضافــة إىل  ًا بالجماعــة الــ�ت ي تتأثــر تأثــرًا كبــري ي ســلعة مــا إلشــباع حاجاتــه ورغباتــه الــ�ت يشــرت
ائيــة الخاصــة بالطبقــات االجتماعيــة  ي التطلــع لأنمــاط االســتهاكية والعــادات الرش

أن الفــرد يرغــب �ن
ي ينت�ي لها. ولقد زاد االهتمام بدراســة ســلوك المســتهلك بعد الحرب  األعى من طبقته االجتماعية ال�ت
ن عى سلوكيات التناظر واالختاف  كري العالمية الثانية باالعتماد عى أسس علم االجتماع من خال الرت
ن أفراد الجماعة  ، والســلوكيات االجتماعية االندماجية، إضافة إىل دراســة العاقات ب�ي ن ن المســتهلك�ي ب�ي
ن االعتبــار عمليــة التفاعــل  ن المجموعــات المتعــددة مــن جهــة ثانيــة، آخــذًا بعــ�ي الواحــدة مــن جهــة وبــ�ي
العليــا،  والمكانــة  المركــز  عــن  بالبحــث  وكبــري  واضــح  بشــكل  يتأثــر  المســتهلك  ســلوك  إن  الموجــودة. 
ي التطلــع إىل األنمــاط االســتهاكية 

ائــه للســلع والســيارات، وهــو مــا يؤكــد رغبتــه �ن ويتجســد ذلــك برش
، 2014، ص18(. ي ينتــ�ي اليهــا. )عــىي ائيــة الخاصــة بالطبقــة االجتماعيــة الــ�ت والعــادات الرش

ي
نظرية االقتصاد الجز�ئ

ي االعتمــاد عــى حريــة وموضوعيــة األفــراد. فهــذه النظريــة تــرى أن المســتهلك حــر 
يتمثــل أساســها �ن

اءه أو مــا يقــدم عليــه مــن خدمــات. كمــا أن رغباتــه وحاجاتــه تختلــف عــن األفــراد  ي اختيــار مــا يريــد رسش
�ن
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ي اختيــار هــذا المســتهلك 
اآلخريــن. غــري أن األســعار ومســتوى الدخــل همــا العامــان اللــذان يتحكمــان �ن

ي 
ب أواًل قبــل التفكــري �ن وريــة كالمــأكل والمــرش اء حاجاتــه الرن للســلع والخدمــات، لذلــك يســىع إىل رسش

اء الكماليــات. رسش

نظرية االقتصاد الكىي

ي الســلوك 
ن )J.M.Keynes(. وهي تعتــرب المســتهلك كمتغــري أســاسي �ن مؤســس هــذه النظريــة هــو كينــري

، الــذي يتحــدد مــن  ي هــذا المســتوى بعــض األطــر االجتماعيــة كالمركــز االجتمــاعي
. وقــد أدرج �ن ي

ا�ئ الــرش
خال ما يتم اقتناؤه من ســلع وخدمات، ويعّد مفهوم الحاجة والتدفق النقطة المحورية واألساســية 
ي أن أفــراد  ض أن الحاجــات يشــعر بهــا الفــرد بشــكل كىي موحــد، وهــذا يعــ�ن لهــذه النظريــة. فــ�ي تفــرت
ي حاولــت وضــع  ي ظــروف المعيشــة. هــذا ونجــد أن هنــاك العديــد مــن الدراســات الــ�ت

المجتمــع متســاوون �ن
ي هــذا المجــال، الــذي يتعلــق 

نظريــة المنشــأة الفرديــة، ويعــّد العالــم )آدم ســميث( مــن أبــرز العلمــاء �ن
ي تعتمــد بدورهــا عــى أن الفــرد المســتهلك كائــن رشــيد يتــرف  باألســس العامــة للنظريــة الســلوكية، والــ�ت

 بحكــم المصلحــة الذاتيــة.
ً
دائمــا

))Haward et Shamith نموذج هوارد شميث

ي 
ي شــكله األول ســنة 1969، ليّتخــذ شــكله النهــا�ئ

أجريــت تعديــات عــى هــذا النمــوذج بعدمــا ظهــر �ن
الفــرد  أن  تؤكــد  ي  الــ�ت النقــاط  تلــك  النمــوذج  هــذا  1977. وناقــش  العــام  ي 

المنقــح والمعــدل والعمــىي �ن
 
ً
أيضــا النمــوذج  أو خدمــة معينــة. ويســتخدم  لســلعة  اختيــاره   عنــد 

ً
 عقانيــا

ً
يّتبــع منهجــا المســتهدف 

ي مرحلــة اختيــاره للعامــة التجاريــة، ويتكــون مــن أربعــة أقســام رئيســية:
كوصــف لســلوك المســتهلك �ن

عــن  تعــرب  ي  الــ�ت والموضوعيــة  المهّمــة  المنبهــات  مجموعــة  بهــا  ونقصــد  المدخــات:  أو  المنبهــات   .1
ذات  الرســائل  تمثــل مجموعــة  ي  الــ�ت الرمزيــة،  أمــا  والســعر.  كالنوعيــة  الخدمــة،  أو  الســلعة  خصائــص 
المصــدر التجــاري حــول خصائــص الســلعة أو الخدمــة االجتماعيــة، فنقصــد بهــا المعلومــات المقدمــة 

...إلــخ. المرجعيــة  المجتمــع كالعائلــة  عــن طريــق 

ي يمكــن  ي تفــر وتوضــح الطريقــة الــ�ت ات والعوامــل الــ�ت ي مجمــوع المتغــري 2. المدخــات الدخيلــة: وتعــ�ن
ي العلبــة الســوداء، الفــرد، 

ح مــا يحــدث �ن ي رسش أن يســتجيب بهــا المســتهلك لمنبهــات المحيــط. وهــذا يعــ�ن
جــّراء تفاعــل مجموعــة مــن العوامــل النفســية المختلفــة.

ات الخارجيــة: وتكــون نابعــة مــن المحيــط االجتمــاعي للفــرد المســتهلك. ويقصــد بهــا أهميــة  3. المتغــري
وريــة للطبقــة االجتماعيــة، ألنهــا ال تكــون ذات داللــة  ي البحــث عــن المعلومــات الرن

اء المؤثــرة �ن الــرش
ي  ًا عــى اتجاهــات المشــرت ، كمــا أن لهــا تأثــري للمعلومــات عــن الســلع والخدمــات المقدمــة بشــكل مبــارسش

اء. ي الــرش
ونيتــه �ن

4. االســتجابات )المخرجــات(، وتضــم االســتجابات المرئيــة للفــرد المســتهلك، وقــد تكــون اســتجابات 
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، 2014، ص25-26(. إدراكيــة معرفيــة أو اســتجابات ســلوكية. )عــىي

نظريات ثقافة االستهالك

هل تعّد ثقافة االستهاك ثقافة عامة عالمية؟ أم أنها ثقافة خاصة تنتظم كل فئة عى حدة؟

ي النظــر إىل ثقافــة االســتهاك والســلوكيات االســتهاكية المرتبطــة بهــا، 
هنــاك تيــاران نظريــان يختلفــان �ن

: نعرضهمــا فيمــا يــىي

النظرية األوىل: عمومية )عالمية ثقافة االستهالك(

. ومــرّد ذلــك هي  ن الطبقــات جميعــاً ك بــ�ي تؤكــد هــذه النظريــة عــى أن الثقافــة االســتهاكية قاســم مشــرت
ي طــرأت عــى نظــم اإلنتــاج مــن ناحيــة، والبنــاء االجتمــاعي للمجتمعــات الرأســمالية  ات الــ�ت طبيعــة التغــري

مــن ناحيــة أخــرى.

ن الطبقــات.  ي اختفــاء الفــروق الطبقيــة بــ�ي
ي خلــق أنمــاط اســتهاكية �ن

ات �ن ولقــد ســاهمت هــذه التغــري
. ويتحــول  ي تربــط النــاس جميعــاً حيــث يمكــن القــول إن االســتهاك وثقافتــه أصبحــا مــن أكــرث العنــارص الــ�ت
 عــى اختــاف 

ً
النــاس جميعــا ي توحــد  الــ�ت باللغــة  ء أشــبه  ي

الحالــة إىل سش ي هــذه 
االســتهاك وثقافتــه �ن

ي يمتلكهــا كل فــرد. الحصيلــة اللغويــة الــ�ت

ي المجتمعــات 
ات اقتصاديــة وبنائيــة بــدأت �ن ي عموميــة وعالميــة ثقافــة االســتهاك كانعــكاس لتغــري

تــأ�ت
بــأرسه. ولقــد نجحــت صناعــة اإلعــان واالتصــال  العالــم  لبثــت أن شــملت  مــا  المتقدمــة  الرأســمالية 
الصــدد  هــذا  ي 

�ن نجاحهــا  وارتبــط  بــأرسه.  العالــم  عــى  تهيمــن  أن  ي 
�ن األمريكيــة–  وخاصــة  الغربيــة– 

ي يتمتــع فيهــا األفــراد بحريــة  الــ�ت ي تصــّور الحيــاة االســتهاكية الحــرة  اتبعتهــا، والــ�ت ي  الــ�ت اتيجية  باالســرت
االختيــار وحريــة أســلوب الحيــاة الــذي يعيشــونه عــى أنــه عالــم ســحري جميــل. ولقــد نجحــت هــذه 
ي أن تدخــل هــذه الثقافــة االســتهاكية إىل العالــم الثالــث حيــث تعيــش الغالبيــة العظــ� مــن 

الصناعــة �ن
ســكانه حيــاًة ال توفــر لهــم أســلوب حيــاة مثــل ذلــك الــذي تصــوره ثقافــة االســتهاك، ويصبــح عليهــم أن 

يتمثلوهــا عــى مســتوى التــرف فحســب.

ي 
جوازيــة �ن ي الطبقــة الرب

ي تتحكــم �ن كات متعــددة الجنســية الــ�ت ولقــد رأى ماتيــارت Mattelart أن الــرش
ــق بتكنولوجيــا المعلومــات 

ّ
امــج االتصــال، خاصــة فيمــا يتعل أمريــكا الشــمالية أصبحــت تتحكــم اآلن برب

كات تتصــل اتصــااًل  ونيــة. وأصبحــت هــذه الــرش وتوزيعهــا عــرب الفضــاء وعــرب شــبكة الحاســبات اإللكرت
بويــة، كي تضــع  امــج الرت ويــج واإلعــان والرب تنتــج األخبــار ووســائل الرت ي  الــ�ت العالميــة  كات  بالــرش  

ً
وثيقــا

األســاس لتحكــم عالــ�ي بالثقافــة.

، فــإّن  كات متعــددة الجنســية تهــدد اإلنتــاج وتدمــره عــى المســتوى المحــىي وبذلــك فــإذا كانــت الــرش
هــا للثقافــات المحليــة وخلقهــا ثقافــة عالميــة مــن نــوع جديــد. )الهطيــل،  خطرهــا األكــرب يرتبــط بتدمري

ص59(.  ،2016
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ن المجتمعــات  تنطلــق هــذه النظريــة مــن فكــرة ربــط ثقافــة االســتهاك بســياقات اجتماعيــة خاصــة بــ�ي
عــم وجهــة النظــر هــذه عالــم االجتمــاع الفرنــ�ي المعــارص بيــري بورديــو  ن أو داخــل المجتمــع الواحــد، ويرت
ي الــذي يعكــس الظــروف الموضوعيــة 

Baurdieo. وتنطلــق نظريــة بورديــو مــن مفهــوم الوســط المعيــ�ش
ي 

ي ظروف واحدة ووسط معي�ش
ك �ن ي تعيش فيها الجماعات، ف�ي ظروف تجعل لكل جماعة تشرت ال�ت

 تســتجيب لهــذه الظــروف.
ً
متقــارب ممارســاٍت خاصــة

ومــن هنــا تنشــأ لــكل جماعــة ثقافــة خاصــة تعكــس هويتهــا وتعــرب عــن خصوصيتهــا. وهــو مــا أشــار إليــه 
قــدر  عــن  تكشــف  ثقافــة  اكتســاب  عمليــة  ي  تعــ�ن وهي  االســتهاك،  ثقافــة  خصوصيــة  بعبــارة  بورديــو 
 ماديــة 

ً
ن الجماعــات ليســت فروقــا ي ضــوء ذلــك فــإن الفــروق بــ�ي

ن الجماعــات المختلفــة. و�ن التبايــن بــ�ي
ي أنمــاط 

. ومــن أكــرث الفــروق الثقافيــة الباديــة للعيــان مــا يظهــر �ن فحســب، ولكنهــا فــروق ثقافيــة أيضــاً
ي أنمــاط التــذوق االســتهاكي 

التــذوق االســتهاكي للســلع والخدمــات. وأول أشــكال التمايــز االجتمــاعي �ن
ن الذكــور   مــع تمايــزات اجتماعيــة أخــرى، مثــل التمايــز بــ�ي

ً
تبــدأ بالطبقــة االجتماعيــة، ولكنهــا تتــوازى أيضــا

ن الريــف والمدينــة. ن الشــباب والشــيوخ، والتمايــز بــ�ي واإلنــاث، والتمايــز بــ�ي

ترفــض هــذه النظريــة فكــرة اســتقالية الثقافــة وعموميتهــا، وتركــن إىل وجهــة نظــر تؤكــد ربــط الثقافــة 
ي الــذي يوجــد فيــه الشــخص. فليــس هنــاك ثقافــة اســتهاكية 

بالســياق االجتمــاعي أو الوســط المعيــ�ش
عامــة، وإنمــا هنــاك أنمــاط متمايــزة مــن هــذه الثقافــة. )الهطيــل، 2016، ص60(.

تحديد المصطلحات

مفهوم الثقافة1- 

ُقــَف. وهي 
َ
ــة الُمعــارِص هــو مصــدر الفعــل ث ي معجــم اللغــة العربيَّ

ي اللغــة كمــا جــاء �ن
قافــة �ن

َّ
تعريــف الث

ــف الُحقــول مــن أدٍب 
َ
ي ُمخَتل

ــد �ن
َ
ــة أو َبل مَّ

ُ
لــت إليــه أ وصَّ ي ُيدرِكهــا الفــرد، وَمجمــوع مــا تَ ــ�ت

ّ
الُعلــوم والَمعــارف ال

هــن. )الحــري، 1985(.
ِّ

وفكــٍر وعلــم وفــن وِصناعــة ِبهــدف اســتنارة الذ

 مــن 
ٌ
ــة، وهي َمجموعــة يَّ فــس البرش النَّ هذيــب وَصقــل  تَ هــا 

َّ
بأن قافــة عنــد الفالســفة 

َّ
الث عــّرف  وتُ

باعهــا ِلتقويــم ســلوك األفــراد والُمجتمعــات، وذلــك عــن طريــق العقاِئــد  ي يتــم اتِّ ــ�ت
ّ
ات ال ــلوكيَّ السُّ

قافــة  ي للثَّ
 الَمعــ�ن الحقيــ�ت

َّ
ــلوك، ويتجــى ي تهــدف إىل تقويــم وَضْبــط السُّ ــ�ت

ّ
قافــات الُمختلفــة ال والثَّ

البديهــة  إىل رُسعــة  باإلضافــة  األفــراد،  ِقَبــل  مــن  بعــة  الُمتَّ االعتقــادات واألفــكار  ي 
ي ظهــوره �ن

�ن
ي 

ي تعبــري الفــرد عــن نفســه بطريقــٍة ســليمة، باإلضافــة إىل الُمشــاركة �ن
خــاذ القــرارات، و�ن ي اتِّ

�ن
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اِم الــرأي اآلخــر. الحديــث واحــرت

ياســة  والسِّ والفنــون  القانــون  ي 
�ن  ّ ي

�ت الــرُّ ذلــك  وَيشــِمل  ــة،  ظريَّ النَّ األفــكار  ي 
�ن  ّ ي

�ت الــرُّ فــ�ي   ،
ً
اصِطاحــا أّمــا 

ي 
يــن �ن ــات الدِّ ِليَّ

ُ
ــذي يبحــث ك

َّ
قافــة: )العلــم ال ــلوك. والَمقصــود مــن ُمصطلــح الثَّ والّتاريــخ واألخــاق والسُّ

ــات ذلــك الّديــن. مثــًا  ي االختصــاص ِبكِليَّ مختلــف شــؤون الحيــاة(، فــإذا تــّم وصــف ديــن ُمحــّدد فذلــك َيعــ�ن
ابطهــا(. هــا برت

ِّ
ي نظــم الحيــاة كل

ــات اإلســام �ن : )علــم كِليَّ ي قافــة اإلســامّية تعــ�ن الثَّ
.https://mawdoo3.com 

ي 
وتعــرف الثقافــة بأنهــا »النســيج الــكىي مــن األفــكار والمعتقــدات والعــادات والتقاليــد واالتجاهــات �ن

ي أي مجتمــع، وهي أســاليب التفكــري وأشــكال 
مجتمــع مــا«. وهي كذلــك القيــم مــن مقبــول ومرفــوض �ن

ي حيــاة المجتمــع.
الســلوك والعــادات والمابــس، وكل مــا ينتــج عنهــا مــن ابتــكارات �ن

والثقافة يتعلمها كل عضو من أعضاء المجتمع خال عملية »التنشئة االجتماعية«.
اتــه  بخرب ونّظمــه  بنفســه  اإلنســان  الــذي صنعــه  البيئــة  مــن  الجــزء  ذلــك  ي  تعــ�ن باختصــار  وهي 

: هي عنــارص  وللثقافــة  وتجاربــه. 
ك فيها غالبية أفراد المجتمع الواحد، ومن أمثلتها اللغة والزي وطريقة . 1 ي يشرت العموميات: وهي ال�ت

هــا  ن ي المناســبات. تعــ�ي هــذه العموميــات الثقافــة طابعهــا الــذي يمري
التحيــة وأســاليب االحتفــال �ن

هــا مــن الثقافــات، وتحافــظ عــى روح الجماعــة وتماســك المجتمــع . عــن غري
ن أفــراد طبقــات . 2 ن أفــراد ِمهــن وأعمــال معينــة أو بــ�ي ي تســود بــ�ي الخصوصيــات: وهي الخصوصيــات الــ�ت

معينــة ويكــون لــدى بقيــة أفــراد المجتمــع فكــرة عنهــا.
ي ظــل ثقافــة معينــة، . 3

ي تظهــر �ن اعــات الــ�ت ات »البديــات«: ومــن أمثلتهــا التجديــدات واالخرت المتغــريّ
ي خصوصيــات الثقافــة أو عمومياتهــا، وإذا لــم تنتــرش 

ت هــذه التجديــدات فإنهــا تندمــج �ن فــإذا انتــرش
.)http://multidict.net/clilstore/pag( . ي

فإنهــا تبــ�ت عــى حالهــا أو تختــ�ن

Culture ية ن ي اللغة اإلنجل�ي
الثقافة �ن

ي معجم أكسفورد:
ة، يمكن ذكر بعضها حسب ما جاء �ن ية معان كثري ن ي اللغة اإلنجلري

لكلمة ثقافة �ن

طريقة الحياة وأسلوبها.. 1
ي المجتمع.. 2

العادات القائمة �ن
معتقدات شعب من الشعوب.. 3
ّية.. 4 الفنون واآلداب الخاصة بمجموعٍة برش
5 . .)p373, 2005, oxford dictionary( . ن ء مع�ي ي

الترفات والمواقف تجاه حدث أو سش

https://mawdoo3.com)
http://multidict.net/clilstore/page
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، نعــرف الثقافــة بأنهــا: النســيج الــكىي مــن األفــكار والمعتقــدات والعــادات والتقاليــد وأســلوب 
ً
إجرائيــا

ي يتبناهــا أفــراد األرسة. الحيــاة واالتجاهــات الــ�ت

ف: 2-  ال�ت

ف لغة ال�ت

ي الجامع:
ي معجم المعا�ن

مع�ن ترف �ن

َرف: )اسم(.
َ
ت

ِرَف.
َ
مصدر: ت

ٍم.  َنعُّ
َ
ي ت ِ

ٍد َوَسَعِة َعْيٍش، �ن
َ
ي َرغ ِ

َرٍف: َعاَش �ن
َ
ي ت ِ

َعاَش �ن

ورّية. - إشباع حاجة غري رصن

َتِرف: )اسم(. 

عيِم. ي النَّ ِ
 �ن

ً
ما : ُمَتَنعِّ ً

اَن َرُجًا َتِرفا
َ
ك

َف:)فعل(. َترَّ

ف.  َّ ف، والمفعول ُم�ت ِّ ، فهو ُم�ت
ً
يفا ف، ترت ِّ َف يرت ترَّ

ي َسَعٍة ِمَن الَعْيِش.  ِ
ُه �ن

َ
ُه: َجَعل

َ
يك ِ

َ َف رسش رَّ
َ
ت

.)https://www.almaany.com( أترفته؛ أطغته وأفسدته تّرفه المال : ُ
عمة فْته النِّ ترَّ

وأترفته النعمة بمع�ن أطغته. )الرزاي، 2010، ص77)

ً
ف اصطالحا ال�ت

عرفه )الفال، 2012( بأنه مجاوزة حد االعتدال فيما يحتاجه اإلنسان. ومن مامحه تحول الكماليات 
ف مظاهــر البطــر والتفاخــر والتعــاىلي والرغبــة  وريــات عنــد أفــراد المجتمــع. وعــادة مــا تصاحــب الــرت إىل رصن

ي ســباق مجنــون ال نهايــة لــه. )الفــال، 2012، ص1(.
ي بلــوغ مــا لــم يبلغــه اآلخــرون، والدخــول �ن

�ن

فــون  ف. فالمرت ي يحصــل بهــا الــرت ي االعتــدال واإلكثــار مــن النعــم الــ�ت
وعرفــه آخــرون بأنــه مجــاوزة الحــد �ن

ي أحوالهــم وعوائدهــم، والســاعون إىل 
أبطرتهــم النعمــة وســعة العيــش، وهــم حريصــون عــى الزيــادة �ن

https://www.almaany.com
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ي حاجــات النفــس الحســية والمــآكل والمشــارب والمســاكن والمراكــب. 
بلــوغ الغايــة �ن

.)https://ar.islamway.net(

تعريف االستهالك:3- 

االستهالك لغة

 ،
ً
 بالضــم، وَهــاكا

ً
َب ومنــع وَعِلــَم، هلــكا َ ي لســان العــرب والقامــوس المحيــط أن هلــك عــى وزن رصنَ

جــاء �ن
أنفقــه  المــال  ء واســتهلكه وهلكــه ويهلكــه الزم ومتعــد، واســتهلك  ي

الــ�ش التــاء. وأهلــك  بضــم   
ً
وتهلــوكا

ي تهلكــة. )كاظــم، 2006، ص2(.
وأنفــذه وأهلكــه واإلهــاك واالســتهاك رميــك نفســك �ن

يــة، نجــد أن كلمــة  ن – وبالرجــوع إىل قواميــس اللغــة اإلنجلري يــة– لغــة االقتصــاد الوضــىعي ن ي اللغــة اإلنجلري
و�ن

ي يســتهلك، يســتنفذ، يلتهــم، يبــدد، يســتحوذ، يضيــع، ينفــق. )كاظــم، 2006، ص2(. consume تعــ�ن

ً
االستهالك اصطالحا

يــة. كمــا أنــه اســتعمال الســلع  االســتهاك هــو االنتفــاع بالخدمــات أو الســلع الماديــة إرضــاء للرغبــات البرش
والخدمــات لأغــراض اإلنتاجية.

ء اســتعمااًل  ي
الــ�ش وقــد عــرف قامــوس ويبســ�ت العالــمي االســتهالك بأنــه: عمــل يهــدف إىل اســتعمال 

كامــًا. مثــل األكل والوقــت وغــري ذلــك، فاالســتهاك هــو اســتعمال الســلع االقتصاديــة، وينتــج عــن هــذا 
 لإلنتــاج، وهــو إيجــاد القيمــة. 

ً
االســتعمال إندثــار منفعتهــا، وذلــك خافــا

يات   فتقــول: إنــه القيمــة الســوقية لمشــرت
ً
 إحصائيــا

ً
وتعــرف وزارة التجــارة األمريكيــة االســتهالك تعريفــا

ي غرضهــا غــري الربــح، وقيمــة األكل والمابــس واإلســكان  الســلع والخدمــات مــن األفــراد والهيئــات الــ�ت
وغــري ذلــك. )كاظــم، 2006، ص4-7(.

ف االستهالكي فهو:  ي لل�ت
أما التعريف اإلجرا�ئ

الميــل الســتهاك ســلعة ال حاجــة حقيقيــة لهــا، ولكــن يتــم اســتهاكها إلشــباع حاجــة نفســية أو عقــدة 
اجتماعيــة لــدى بعــض الفئــات االجتماعيــة. وبعــد أن كانــت هــذه الظاهــرة تنتــرش عنــد ذوي الدخــول 
ي الوقــت الحــاىلي أصبحــت تشــمل تلــك الفئــات ذات الدخــل المنخفــض. ومــن مامحــه 

المرتفعــة، فإنهــا �ن

ي  وريــات عنــد أفــراد المجتمــع، وتنــامي تطلعهــم إىل اإلكثــار مــن األســباب الــ�ت تحــول الكماليــات إىل رصن
ف مظاهــر البطــر  وري مــع تراجــع اإلنتــاج. وعــادة مــا تصاحــب الــرت تدفعهــم إىل االســتهاك غــري الــرن

ي ســباق مجنــون ال نهايــة لــه.
ي بلــوغ مــا لــم يبلغــه اآلخــرون والدخــول �ن

والتفاخــر والتعــاىلي والرغبــة �ن

https://ar.islamway.net
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التماسك األرسي4- 

لفهم مفهوم التماسك األرسي نوّضح كل كلمة عى حدة.

تعريف التماسك:1- 

التماسك لغة:

ء وتمسك به بمع�ن اعتصم به. )الرازي، 2010، ص624(. ي
مشتق من الفعل »مسك« أمسك بال�ش

: ً
التماسك اصطالحا

هــو عمليــة اجتماعيــة تــؤدي إىل تدعيــم البنــاء االجتمــاعي وترابــط أجزائــه، وتعمــل عــى توحيــد الجماعــات 
المختلفــة عــن طريــق عــدة روابــط وعاقــات اجتماعيــة مثــل: التوافــق، التضامــن، التعــاون، التآلــف، 

.)1997  ، التكافل..)الجميــىي

 تعريف األرسة:2- 

 األرسة لغة:

أصلها أرس، وأرسة الرجل رهطه ألنه يتقوى بهم. )الرازي، 2010، ص10(.

ة، والعائلة، وهي أهل الرجل أو أهل المرأة. )عوض، 1996(. ي األقارب، العشري وتع�ن

 : ً
األرسة اصطالحا

تعــرف األرسة عــى أنهــا جماعــة بيولوجيــة نظاميــة تتكــون مــن رجــل وامــرأة )يقــوم بينهمــا رابطــة زواجيــة 
ي تؤّديهــا هــذه الجماعــة إشــباُع الحاجــات العاطفيــة وممارســة  مقــررة( وأبنائهمــا. ومــن أهــم الوظائــف الــ�ت
ي المائــم لرعايــة وتنشــئة وتوجيــه 

مــا أحلــه هللا مــن عاقــات جنســية، وتهيئــة المنــاخ االجتمــاعي والثقــا�ن
األبناء. )منصور، 2000، ص18(. 

ي جســم 
األوىل �ن الخليــة  التطــور، وهي  منهــا  يبــدأ  ي  الــ�ت األوىل  النقطــة  بأنهــا   )2009 )كونــت،  وعرفهــا 

الفــرد. فيــه  عــرع  ويرت ويكــرب  وينشــط  �ب  يــرت الــذي  االجتمــاعي  الطبيــىعي  الوســط  المجتمــع، وهي 

 متكونــة مــن زوج وزوجــة وأوالد أو مــن 
ً
ن، 2009( عــى أنهــا منظمــة دائمــة نســبيا كمــا عرفهــا )وليــم أجــري

دونهــم. )عثمــان، 2009، ص16(.
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: ً
تعريف التماسك األرسي اصطالحا

ن وحــدات النســق األرسي، وقــدرة النســق  ابــط بــ�ي يعــرف )منصــور، 2013( التماســك األرسي بأنــه الرت
األرسي عى توفري درجة من الجاذب ألنساقه الفرعية، بالشكل الذي يسمح لتلك األنساق باالستمرار 
ة مــن الزمــن وتكــون  ي حالــة تفاعــل لفــرت

ي تجعــل أعضــاء األرسة �ن ، كمــا أنــه القــوى الــ�ت ي إطــار النســق الــكىي
�ن

ي اســتقرار عضويتهــم بهــا. )محمــد، 2013، ص18(.
مــن نتائجــه توفــر مشــاعر إيجابيــة ورغبــة األعضــاء �ن

ي تتمثــل  ويعــرف )فرحــات، 2013( التماســك األرسي بأنــه القــدرة عــى تحقيــق المطالــب األرسيــة والــ�ت
ن األوالد بعضهــم  ن األبنــاء، وســامة العاقــات بــ�ي ن الوالديــن كليهمــا وبينهمــا وبــ�ي ي ســامة العاقــة بــ�ي

�ن
ن  بــ�ي المتبــادل  ام  والــود واالحــرت الحــب  يســود  المشــكات األرسيــة حيــث  عــى حــل  والقــدرة  البعــض، 

. )محمــد، 2013، ص19(. الجميــع، والتمتــع بقضــاء وقــت الفــراغ الســوي معــاً

إجرائيا نعرف التماسك األرسي:

ء لأبنــاء  ي تــ�ي  والــ�ت
ً
ن أفــراد األرسة جميعــا ي تقــوم عــى التفاعــل الدائــم بــ�ي هي العاقــة األرسيــة الناجحــة الــ�ت

ي مراحــل النمــو المختلفــة.
الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة الازمــة إلشــباع احتياجاتهــم �ن

ي االستهالك:
العوامل المؤثرة �ن

بتلــك  ويتأثــر  يؤثــر  فهــو  وبالتــاىلي  واجتماعيــة،  اقتصاديــة  ات  متغــري مجموعــة  إىل  االســتهاك  يخضــع 
ات كميــة قابلــة للقيــاس كالدخــل وتوزيعــه وســعر الســلعة  : متغــري ن ات. ويمكــن تصنيفهــا إىل نوعــ�ي المتغــري
ات نوعيــة غــري قابلــة للقيــاس  وأســعار الســلع البديلــة والمكملــة لهــا وحجــم األرسة وعــدد الســكان؛ ومتغــري
. وسنســتعرض  ي

عــة االســتهاكية وحــ�ت البيئــة والموقــع الجغــرا�ن ن ن وتقاليدهــم والرن كأذواق المســتهلك�ي
: ي

ات النوعيــة والكميــة عــى النحــو اآل�ت هــذه المتغــري

أثر الدخل وتوزيعه عى االستهالك:1- 

ي  يعــد الدخــل أحــد أهــم العوامــل المهمــة لاســتهاك، حيــث توجــد العديــد مــن النظريــات االقتصاديــة الــ�ت
ي زيــادة اإلنفــاق. ويعــّد تأثــري الدخــل نتيجــة 

تناولــت أهميــة عامــل الدخــل بوصفــه أحــد العوامــل المؤثــرة �ن
ن دخــول األفــراد أو األرس المختلفــة. فــاألرس ذات الدخــول المرتفعــة يختلــف إنفاقهــا  حتميــة للتفــاوت بــ�ي

عــى الســلع والخدمــات عــن األرس ذات الدخــول المنخفضــة أو المتوســطة. 
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2- أثر األسعار عى االستهالك:

األســعار هي عامــل مهــم آخــر محــدد لاســتهاك، فارتفاعهــا أو انخفاضهــا يؤثــران بشــكل أو بآخــر عــى 
حجم االســتهاك، فكلما زاد ســعر الســلعة انخفضت بالمقابل الكمية المطلوبة لاســتهاك، ما يجعل 
المســتهلك يتحــّول إىل بدائــل لتلــك الســلعة، عــى أن يتناســب هــذا التحــّول مــع أســعار الســلع البديلــة أو 

المكملــة وكذلــك مــع دخــل المســتهلك.

3- أثر حجم األرسة عى االستهالك:

 
ً
ًا فعــااًل عــى نمــط إنفــاق المســتهلك. فــكل فــرد مــن أفــراد األرسة يختلــف إنفاقــه تبعــا إن لحجــم األرسة تأثــري

. فاســتهاك الطفل مثًا يختلف عن الشــخص البالغ والذي بدوره يختلف  كيب العمري والجن�ي للرت
عن اســتهاك الشــيخ المســن.

4- أثر العوامل النوعية عى حجم االستهالك:

ي للســكان وكذلــك بالظــروف المناخيــة، ويؤثــر بشــكل  ي والبيــ�ئ
ــر نمــط االســتهاك بالتوزيــع الجغــرا�ن

ّ
يتأث

ي  البيــ�ئ التوزيــع  عــى  الــرأي  هــذا  البلــد. وينســحب  لذلــك  الشــمولية  بحالتــه  اإلنفــاق  نمــط  عــى  نــوعي 
– ريــف(. فســكان الحــرن يختلــف إنفاقهــم عــى الســلع والخدمــات عــن ســكان الريــف الذيــن  )حــرن

الريفيــة. بالبيئــة  يتأثــرون 

ية وبالعادات   ترتبط بالطبيعة البرش
ً
ها كميا وهناك عوامل نوعية تؤثر عى اإلنفاق ال يمكن تقدير تأثري

العوامــل.  مــن  هــا  وغري المســتقبلية  والتوقعــات  النفســية  والعوامــل  ن  المســتهلك�ي كأذواق  والتقاليــد، 
)كاظــم، 2001، ص29(.

محددات سلوك المستهلك

ن ثاثة محددات: يتحدد سلوك المستهلك من خال التفاعل ب�ي

االعتبــارات الشــخصية الذاتيــة للمســتهلك: )قــدرات ذهنيــة( حاجــات، رغبــات، آراء، تصــورات، . 1
...إلــخ.  ي

قيــم، أخاقيــات، رصيــد معر�ن
، العنــارص . 2 ن اعتبــارات البيئــة الداخليــة: محيــط األرسة، العائلــة، األصدقــاء، الرؤســاء، المرؤوســ�ي

أو المصــادر المرجعيــة، مصــادر التعلــم والثقافــة الخاصة...إلــخ.
اعتبــارات البيئــة الخارجيــة: اجتماعيــة، ثقافيــة، اقتصاديــة، إعانيــة، قانونية...إلــخ، )أبــو بكــر، . 3

2015، ص31(.

واالجتماعيــة  النفســية  واالعتبــارات  المختلفــة  العوامــل  بهــذه  المســتهلك  قــرارات  تتأثــر  هنــا  مــن 
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 ، واالقتصاديــة. وتعــّد االعتبــارات النفســية بمثابــة المفتــاح الرئيــ�ي لتفســري ســلوك الفــرد االســتهاكي
إلشــباعها.  الفــرد  يســىع  ي  الــ�ت والحاجــات  الدوافــع  فهــم  خــال  مــن  وذلــك 

ي تحدد األهمية النسبية للحاجات
العوامل ال�ت

ي تحدد األهمية النسبية للحاجات لدى المستهلك، ومن هذه العوامل: هناك العديد من العوامل ال�ت

• اكمة لدى المستهلك.	 وة المرت الرث
• اء.	 القدرة النسبية للرش
• تنازع الحاجات.	
• تأثري اآلخرين.	

اكمة لدى المستهلك وة الم�ت 1- ال�ث

ي  وة الــ�ت هــا. وتوضــح الــرث ي صــورة مدخــرات، عقــارات، وغري
وة عــرب الزمــان �ن يميــل األفــراد إىل جمــع الــرث

ي لــم يتــم إشــباعها بعــد.  ي تــم إشــباعها، وتلــك الــ�ت ي للحاجــات الــ�ت يمتلكهــا المســتهلك الموقــف النســ�ب
 القــدرة عــى إشــباع كافــة الحاجــات. فالحاجــات 

ً
ي دائمــا وة ال يعــ�ن ويجــب ماحظــة أن مجــرد توفــر الــرث

ت-  وة عــادة- ومهمــا كــرب النهائيــة وإشــباع إحداهــا يــؤدي إىل ظهــور حاجــات جديــدة. وحيــث أن الــرث
ي تواجــه المســتهلك هي كيــف يقــوم بتوجيــه  تكــون محــدودة القيــاس بالحاجــات، فالمشــكات الــ�ت
لهــا، وتضحيتــه بإشــباع حاجــة  ي يشــعر بحاجتــه  الــ�ت وة عــى مختلــف الحاجــات  الــرث أو تخصيــص 
ي صــورة عقــارات، وبالتــاىلي ال 

أخــرى؟. فمــن المحتمــل أن يكــون لــدى الفــرد ثــروة لكنهــا مجمــدة �ن
ي الحــال إلشــباع الحاجــات.

وة متاحــة �ن تكــون هــذه الــرث

اء: 2- القدرة النسبية للرسش

يقصــد بهــا الدخــل المتــاح للتــرف، والــذي يعــرب عــن ذلــك الجــزء مــن الدخــل الــذي يمكــن للمســتهلك 
.) ي

اء السلع والخدمات )الدخل الحقي�ت أن يترف فيه، وقدرة هذا الدخل عى رسش

3- تنازع الحاجات:

ن هــذه الحاجــات. فقــد يواجــه المســتهلك  يتصــف التــدرج الهــرمي للحاجــات بالــراع والتنــازع بــ�ي
ن مطلــوب إشــباعهما، مثــل الحاجــة إىل الراحــة والحاجــة إىل  ن أو رغبتــ�ي ن حاجتــ�ي مشــكلة االختيــار بــ�ي
ام بمعايــري الجماعــة المرجعيــة. وهنــا نجــد أنــه كلمــا كانــت  ن ام بمعايــري األرسة وااللــرت ن ه، أو االلــرت ن التــرن
ي حالــة اختــاف األهميــة فيتــم اإلشــباع بحســب 

ي األهميــة زاد الــراع. أّمــا �ن
الحاجــات متســاوية �ن

. األكــرث األهميــة إىل األقــل أهميــة عــى التــواىلي
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4- تأث�ي اآلخرين:

ي إشــباعه للعديــد مــن الحاجــات ببعــض األشــخاص الذيــن يتعامــل معهــم مثــل 
يتأثــر المســتهلك �ن

 : أفــراد األرسة، زمــاء العمــل، زمــاء المدرســة، ويتأثــر المســتهلك بــرأي هــؤالء األشــخاص بمــا يــىي

ي الغري كمصدر للمعلومات.
- درجة ثقة المستهلك �ن

ي الجماعة.
ي أن يصبح عضوًا �ن

- مدى حرص المستهلك �ن

تــب عــى كــون المســتهلك مــع أو ضــد رغبــة الجماعــة. )أبــو طالــب، 1999،  ي يمكــن أن ترت - النتائــج الــ�ت
ص61(. 

ي تحقق التماسك األرسي
العوامل ال�ت

: - ل�ي يتحقق التماسك األرسي ال بد من توافر وتضافر عوامل عدة، نذكر أهمها فيما يىي

: ي
1. العامل الدي�ن

ي  ي الــ�ت يعــّد الديــن أهــم الركائــز األرسيــة األساســية. ويتضــح ذلــك مــن خــال معايــري االختيــار الــزوا�ب
ي يفيــض ســلوكها  يتصدرهــا هــذا العامــل. كمــا إنــه مــن أهــم مصــادر تكويــن الشــخصية المتوازنــة الــ�ت

ًا ونمــاء عــى محيطهــا األرسي. الجــاد خــري

 للحيــاة الكريمــة، ألن 
ً
ان بــذوات الخلــق والتقيــة، ضمانــا يعــة اإلســامية عــى االقــرت وقــد حثــت الرش

ي مــأ حــب هللا قلبهــا تكــون جبــًا مــن العــزة والكرامــة  المــرأة التقيــة عنــوان الحيــاة الزكيــة، والفتــاة الــ�ت
والســلوك المهــذب، وكذلــك يكــون الرجــل المتديــن، فدينــه يعصمــه مــن أن يظلــم زوجتــه أو يهينهــا 
أو يســلبها كرامتهــا وشــعورها بقيمــة الــذات. وتؤكــد ذلــك الحكمــة العربيــة القائلــة: ›‹المــرأة الجميلــة 
عمــل، والمــرأة الفاضلــة غــذاء، والمــرأة المتعلمــة فاكهــة، ويســتطيع اإلنســان أن يعيــش بــا عمــل 
وبــا فاكهــة، ولكــن ال يســتطيع أن يعيــش بــا غــذاء«، وذلــك لمــا يوفــره الديــن مــن تمســك القريــن 
ب الخمــر والزنــا والمخــدرات  ي تحــ�ي األرسة مــن عوامــل الهــدم، كــرش باألخــاق الفاضلــة والقيــم الــ�ت
ي تقــوم عليهــا الحيــاة الزوجيــة  ن األســس الــ�ت هــا. وهكــذا فــإن اإلســام قــد بــ�ي والمعاملــة الســيئة وغري
ة الطيبــة، وأكــد عــى أن  ي المــودة والرحمــة وحســن الخلــق والرفــق والمعــارسش

الناجحــة والمتمثلــة �ن
ي تحقيــق الوظائــف المنوطــة بهــا 

مــن أهــم الدعامــات األساســية لبنــاء األرسة وتماســكها ونجاحهــا �ن
ع اإلســامي وبتقاليــد المجتمــع القوميــة ومعرفــة الحقــوق والواجبــات. لقــد  ام بتعاليــم الــرش ن هي االلــرت
عيــة لبنائهــا، كمــا حــدد خصائصهــا وحقــوق  ن األســس الرش حــدد اإلســام الصــورة المثــى لــأرسة وبــ�ي

ن أفرادهــا. ي تنظــم الحيــاة بــ�ي يعــات الــ�ت أفرادهــا وواجباتهــم، ووضــع الضوابــط والترش
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: 2. العامل االجتماعي

ي حقيقــة األمــر ليــس عامــًا وحيــدًا وإنمــا هــو مجموعــة عوامــل. ولكــن يبــ�ت 
إن العامــل االجتمــاعي �ن

: بروزهــا حســب ظــروف كل أرسة، وســيتم التطــرق ألهمهــا كمــا يــىي

• ي األرسة بمــا لــه 	
أن يعــرف كل فــرد ينتــ�ي إىل األرسة حقيقــة واجباتــه. حيــث أن وعي كل فــرد �ن

ومــا عليــه يجعلــه يقــوم بــدوره وبوظيفتــه حســب المركــز الــذي يحتلــه فيهــا مــن دون تحميــل 
أي عضــو آخــر أعبــاء فــوق طاقتــه، مــا يزيــد مــن تماســك األرسة واســتقرارها. فــإذا نظرنــا إىل أي 
تيــب وتوزيــع األدوار االجتماعيــة،  مــن االتســاق والتنســيق والرت مجتمــع وجدنــا درجــة معينــة 
بحيث يعرف كل فرد ما هو مطلوب منه وما يتوقعه من اآلخرين، وإال استحال قيام المجتمع 

!
ً
أصــًا، واســتحال عــى أعضائــه العيــش معــا

ونحــن نقيــس درجــة المثاليــة واالنحــراف بالرجــوع لطبيعــة الــدور المتوقــع للفــرد وردود أفعالــه 
 درجة النفور من 

ً
ي ازدادت أيضا

وترفاته الواقعية. وكلما ازداد الفرق مع طبيعة الدور الحقي�ت
التــرف المنحــرف، واســتهجان أو نقــد الجماعــة لخــروج صاحــب الــدور عــن طبيعــة الســلوك 

المتوقــع منــه.

• ي تحقيــق االســتقرار والتماســك إذا حــددت جيــدًا. حيــث أن االختيــار 	
ًا �ن ــر معايــري االختيــار كثــري

ّ
تؤث

. وتتحــدد هــذه المعايــري حســب: الديــن، الثقافــة،  ي الســليم هــو األســاس لتحقيــق الرضــا الــزوا�ب
التعليــم، المــال،... إلــخ.

• تهــدد 	 ي  الــ�ت االجتماعيــة  اآلفــات  وتجنبهــا  تماســكها  يحقــق  وظائفهــا  بتأديــة  األرسة  ام  ن الــرت إن 
ص160(.  ،2001 )عــواج،  إلــخ.  الخمــر...  ب  ورسش المخــدرات  عــى  إدمــان  مــن  األرسي  التماســك 

3. العامل االقتصادي:

ي توفــري الدخــل االقتصــادي المائــم الــذي يســمح لــأرسة بإشــباع حاجاتهــا األساســية 
 �ن

ً
 يتمثــل عمومــا

مــن مســكن ومــأكل وملبــس، ألن معظــم المشــكات االجتماعيــة ترتبــط بعجــز األرسة المــادي. فالعجــز 
ي زيادة المشاكل 

 عى العاقات األرسية، فيظهر �ن
ً
المادي يشعر أفراد األرسة بالحرمان ما ينعكس سلبا

والراعــات بســبب ومــن دون ســبب. لــذا البــد مــن الحــرص عــى أن تتكاثــف جهــود كل المجتمــع مــن 
أجــل القضــاء عــى الفقــر والبطالــة وتوفــري المســكن الائــق، والغــذاء، والمواصــات، والخدمــات الصحيــة 

هــا.  والتعليميــة وغري

التكنولوجيــا العريــة يفــرض عــى األرسة زيــادة مصاريفهــا، وبالتــاىلي  ي مســتوى 
الحــادث �ن التغــري  إن 

انيتهــا حســبما يتــاءم مــع حاجاتهــا األساســية. وذلــك  ن . لــذا البــد عــى كل أرسة أن ترتــب مري إرهاقهــا ماديــاً
وريــات عــى الكماليــات، وترتيــب أولوياتهــا بحســب األهميــة. بتقديــم الرن

ه لأمــوال،  ي الكســب الريــع والــرش
ات االقتصاديــة الحادثــة اليــوم زادت مــن رغبــة النــاس �ن إن التغــري
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وهــذا يــؤدي إىل االنشــغال بذلــك وإهمــال بعــض األمــور األرسيــة، مــا يوقــع الخافــات ويمهــد للتفــكك.

: 4.العامل النفسي

ي المرتبــط بالنضــج االنفعــاىلي  يرجــع علــم النفــس نجــاح العاقــة الزوجيــة واســتقرارها إىل التوافــق الــزوا�ب
ي قــدرة الفــرد عــى إدراك ذاتــه وإدراك اآلخريــن 

ًا لمســتوى التطــور �ن ، والــذي يعــد مــؤرسش ن لــكا الزوجــ�ي
ن الحقيقــة والخــداع، ويتعامــل بنــاء عــى مــا يدركــه مــن  ن مــا بــ�ي بموضوعيــة، ليصبــح قــادرًا عــى التميــري
ي ألي منهمــا أو لكليهمــا أو توقــف 

ن كلمــا انخفــض النضــج العاطــ�ن ن الزوجــ�ي حقائــق. وتــزداد المشــكات بــ�ي
تب  ي يرت ي تحديد نمط الشخصية ال�ت

 �ن
ً
ي الصغر دورًا مهّما

ي �ن
. كما أن لإلشباع العاط�ن ن عند مستوى مع�ي

ي 
« أن »المحــروم �ن ي

. حيــث تــرى »مريــم عبــد الغــ�ن عنهــا طبيعــة ونمــط االتصــال داخــل األرسة خصوصــاً
 ألرسة، قد يحمل 

ً
ن يصبح ربا ي المستقبل ح�ي

صغره من سماع الكلمة اللطيفة لن يسهل عليه قولها �ن
ن الوالديــن قائمــة  ي يثقــل عليــه البــوح بهــا. وقــد تكــون العاقــة بــ�ي لهــا الكثــري مــن المشــاعر الجياشــة الــ�ت
. وعــى خــاف ذلــك قــد   ويخلــق لديــه اســتقرارًا نفســياً

ً
عــى أســاس الــود والتفاهــم فيتأثــر بهــا الطفــل إيجابــا

، وتنعكــس عليــه مــن 
ً
تكــون العاقــة بينهمــا قائمــة عــى النفــور وســوء التفاهــم، فتؤثــر عــى الطفــل ســلبا

ي الطفــل عاقاتــه مــع 
، وحركاتــه العصبيــة، وميولــه العدوانيــة. كمــا تؤثــر �ن خــال ضيقــه، وقلقــه النفــ�ي

 تجــاه بعضهــم البعــض، فيســتفيد مــن ذلــك ويســعد 
ً
 وتعاونــا

ً
ة، فقــد يبــدون تعاطفــا أخوتــه بصفــة مبــارسش

ن األخــوة  ي حياتــه، ويكتســب المعــ�ن الصحيــح لمفهــوم األخــوة. وعــى خــاف ذلــك تتســم العاقــة مــا بــ�ي
�ن

ة والخصام بســبب فارق الجنس والســن، أو بســبب ســلوك المفاضلة  بالتوتر، إن كانت قائمة عى الغري
ن األب  ب روح العــداء والنفــور مــا بــ�ي  أو أحدهمــا، أو بســبب تــرش

ً
ن األبنــاء مــن طــرف الوالديــن معــا مــا بــ�ي

 عــى الطفــل، وتضطــرب حياتــه العاطفيــة والنفســية والصحيــة. 
ً
واألم، فينعكــس ذلــك ســلبا

 إال وأنعشــت 
ً
ن تدعــم كذلــك التماســك األرسي ألن الثقــة مــا دخلــت بيتــا يكــ�ي ن الرش إن الثقــة المتبادلــة بــ�ي

 يثري اإلعجاب، ويؤكد لآلخرين أنها تنبت الحب، وتورق الدفء، 
ً
 راقيا

ً
مشــاعر الجميع، وأثمرت ســلوكا

ام، وتنتــج الشــعور باألمــان. وال أمــان لبيــت ليــس فيــه ثقــة وال تغمــره مشــاعر اإلخــاص. وتزهــر االحــرت

ام. وبالمقابــل فــإن المــرأة تحتــاج مــن الرجــل الحــب  إن أكــرث مــا يحتاجــه الرجــل مــن المــرأة هــو االحــرت
ن  ن الزوجــ�ي ي نمــط الشــخصية بــ�ي

. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فاالختــاف �ن ام المتبــادل أيضــاً واالحــرت
خاصــة يؤثــر عــى التماســك األرسي، كأن تّتســم الزوجــة بشــخصية غــري اجتماعيــة أو ســادية، ويتمّتــع 
ي األفعال وردود األفعال كذلك، 

ي الطباع لديهما و�ن
الزوج بشخصية اجتماعية فيحدث عدم انسجام �ن

مــا يوقــع الخافــات نظــرًا لعــدم القــدرة عــى تقبــل االختافــات، ومــن ثــم يقــع التفــكك، إضافــة إىل عوامــل 
ية، األنانيــة،... إلــخ. )عــواج، 2001، ص164(. ة الهســتري أخــرى كالغــري

: ي
5. العامل الثقا�ن

ي شــكل العاقــة بينهمــا حيــث ينمــو مــؤرسش اإلحســاس بالمســؤولية طــردًا مــع ارتفــاع 
ن �ن تؤثــر ثقافــة الزوجــ�ي

انهــا  ن ي يملكانهــا. ألن الثقافــة تشــعر صاحبهــا باالمتــاء وتعلمــه كيــف يــزن األمــور بمري مســتوى الثقافــة الــ�ت
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الصحيــح. كمــا يتعــود المــرء معهــا عــى ضبــط انفعاالتــه والتعبــري عــن رأيــه مــن دون جــرح الطــرف اآلخــر أو 
هــا.  الحجــر عــى رأيــه. وتتشــكل هــذه الثقافــة مــن عــدة مصــادر كاألرسة، والتعليــم، واإلعــام، وغري

ي عــر يتســم بالرعــة والتطــور. فهــو يلعــب دورًا بــارزًا 
ويعــد اإلعــام مــن أخطــر مصــادر الثقافــة، خاصــة �ن

ي بلــورة األفــكار وصياغــة الرغبــات. وأبــرز مــا يســببه هــذا اإلعــام هــو التقليــد األعــ� لــكل مــا يصــدر لنــا 
�ن

ي تفــكك األرسة األمريكيــة، مــن خــال 
 �ن

ً
نــت والتلفزيــون. فهــذا األخــري لعــب دورًا مهمــا عــى وســائله كاإلنرت

ي التنشــئة االجتماعيــة 
ي العاقــات األرسيــة، وتســهيله انســحاب األبويــن مــن القيــام بــدور فعــال �ن

ه �ن تأثــري
 
ً
ي حلولــه محــل الطقــوس األرسيــة والمناســبات الخاصــة. إال أن التلفزيــون لــم يكــن طبعــا

ألطفالهــم، و�ن
ي معــدل الطــاق. فزيــادة 

ي االرتفــاع المطــرد �ن
العامــل المشــارك الوحيــد، بــل ربمــا لــم يكــن أهــم العوامــل �ن

ة والمجتمعــات  ي لــأرسة الممتــدة، وتفــكك جماعــات الجــري عــدد األمهــات العامــات، والضعــف التدريــ�ب
ي األرسة.

ة �ن ايــدة لــأرسة النوويــة، كل هــذا أثــر بصــورة خطــري ن المحليــة، والعزلــة المرت

 جديــدًا مــن أســلحة العولمــة الغربيــة. إذ تتعــّرض األرسة 
ً
 حربيــا

ً
ي الوقــت الحــاىلي ســاحا

ويعــّد الــكام �ن
س يهدد تماسكها واستقرارها من خال ما يسوق لها من قيم وأخاقيات  ي رسش

ي ظله لغزو ثقا�ن
المسلمة �ن

تتنــا�ن مــع القيــم العربيــة اإلســامية، كطغيــان األنانيــة، والمنفعــة الخاصــة، والتمــرد، واســتقالية األوالد 
، وســيادة النظــرة  ن أصدقــاء، والشــذوذ الجنــ�ي عــن الوالديــن، والخيانــات الزوجيــة، واتخــاذ البنــات والبنــ�ي
ي األرسة 

 �ن
ً
 قيميــا

ً
هــا، مــا يولــد رصاعــا الماديــة لأشــياء، وضعــف االنتمــاء وغيــاب الضبــط االجتمــاعي وغري

هــذا  وتقــاوم  األرسة  هــذه  تتصــدى  أن  وري  الــرن مــن  لــذا  المكتســبة.  والثقافــة  األصليــة  الثقافــة  ن  بــ�ي
، وربــط التنشــئة بالقيــم اإلســامية، لخلــق جيــل يثــق بذاتــه  ي

الغــزو بمضاعفــة االهتمــام بالبعــد األخــا�ت
وإمكاناتــه، جيــل قــادر عــى النجــاح والفاعليــة.

اعــات فيمــا بينهمــا،  ن ن يقلــل مــن حــدة الراعــات والرن ن الزوجــ�ي ي بــ�ي
وبالتــاىلي يمكــن القــول إّن التقــارب الثقــا�ن

ي إحداث التوازن األرسي وتحقيق التماسك. )عواج، 2001، ص165(.
ويساهم �ن

 : 6- العامل الص�ي

ن أفرادها.  ئ الذي يتعرض له أحد أفراد األرسة يؤثر عى العاقات ب�ي من جهة أخرى فإن المرض المفا�ب
 ســيتأثر الدخــل المــادي لــأرسة، وكذلــك يتعكــر مــزاج هــذا 

ً
فمثــًا، إذا مــرض األب وأقعــد الفــراش فحتمــا

 عــى ســلوكياته مــع أفــراد عائلتــه ويســبب 
ً
المريــض ويشــعر باإلحبــاط واالكتئــاب والقلــق مــا ينعكــس ســلبا

ي توزيــع األدوار وأداء الوظائــف.
ي العاقــات األرسيــة، وكذلــك إذا مرضــت األم ســيحدث خلــًا �ن

توتــرًا �ن

ي تــزداد مــع  . حيــث أن درجــة التوافــق الــزو�ب كمــا تتعلــق الصحــة بجانــب مهــم وهــو الجانــب الجنــ�ي
ي 

ي كل الحــاالت فــإن الجانــب الصــ�ي لــكل فــرد �ن
. و�ن ن القــدرة عــى تحقيــق اإلشــباع الجنــ�ي لــكا الطرفــ�ي

ي تحقيــق اســتقرار العاقــات األرسيــة، ويحافــظ عــى عــدم اختــال 
 �ن

ً
األرسة مهــم ويشــكل عامــًا أساســيا

ي األرسة ومــن ثــم يحقــق تماســكها. )عــواج، 2001، ص165(.
األدوار االجتماعيــة لــكل عضــو �ن
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ن أفرادهــا، وكذلــك  ي تماســك األرسة كالتواصــل الفعــال بــ�ي
ي تؤثــر �ن وهنــاك العديــد مــن العوامــل األخــرى الــ�ت

التخطيــط األرسي الــذي يقلــل مــن احتمــال حــدوث المشــكات األرسيــة ويزيــد مــن تماســك األرسة. 

ف االستهالكي نبذة عن ال�ت

ي مجال القيم االجتماعية إال متأخرًا، ولم ينظر إىل 
هي ظاهرة حديثة جديدة إذ لم يدخل االســتهاك �ن

ي عــن »أثــر التقليــد«  ي النظريــة االقتصاديــة إال عندمــا كتــب دوزنــ�ب
أثــر االســتهاك كقيمــة اجتماعيــة �ن

يســتهلكه  بمــا  يتأثــر  مــا  بقــدر  يريــده،  مــا  وعــى  ذوقــه  عــى  يتوقــف  ال  الفــرد  اســتهاك  أن  ن  بــ�ي ن  حــ�ي
ي تحديد ذوق المســتهلك. ومع�ن ذلك 

ن �ن ن أذواق المســتهلك�ي اآلخرون. وبذلك أدخل فكرة التداخل ب�ي
 ويتحــدد مركزهــم االجتمــاعي بقــدر 

ً
أن االســتهاك أصبــح قيمــة اجتماعيــة. فاألفــراد يقــدّرون اجتماعيــا

ي تحليله للمجتمع األمري�ي إىل 
استهاكهم. وبذور هذا التطور قديمة، فنحن نعرف أن فبلن قد أشار �ن

ي الواليــات 
ًا بذلــك إىل أن بــذور مجتمــع االســتهاك قــد ظهــرت �ن ظاهــرة »االســتهاك التفاخــري«، مشــري

. وهكــذا نجــد أن  ًا كذلــك إىل االســتهاك النمــ�ي ، ومشــري ي
المتحــدة األمريكيــة منــذ نهايــة القــرن المــاصن

ي كتابــه »نظريــة 
ي كل مظاهــر المعيشــة؛ وقــد أشــار فبلــن �ن

األفــراد يتشــابهون مــن حيــث الملبــس و�ن
ي العــر الحديــث ليــس قــارصًا عــى الطبقــات العليــا، إنمــا 

ي �ن
�ن فــة« إىل أن االســتهاك الــرت الطبقــة الم�ت

هــو مــن أهــم خصائــص الطبقــة المتوســطة ومــا دونهــا، بــل لعــل الطبقــات العليــا قــد بــدأت تميــل نحــو 
ي ظــل مجتمــع االســتهاك ومــا 

 �ن
ً
ي الحيــاة محكومــا

ء �ن ي
التعفــف عــن هــذه االهتمامــات، وأصبــح كل سش

ف.)عبــاس، 2006،  ي اإلنتــاج، مــا أدى إىل زيــادة االســتهاك غــري الــواعي والمرت
تبعــه مــن إفــراط كبــري �ن

ص18-19(.

ي الشــؤون النفســية واالجتماعيــة: إن هنــاك الكثــري مــن 
ويضيــف د. أحمــد الحريــري الباحــث والمعالــج �ن

ن تؤكــد وجــود مــا يعــرف بالمحــاكاة والتقليــد واالســتهاك التفاخــري،  ائيــة للمســتهلك�ي الســلوكيات الرش
ي 

وإىل وجــود هــذا النــوع مــن الميــول الســتهاك الســلع ال للحاجــة الحقيقيــة لهــذه الســلع ولكــن رغبــة �ن
أشــباع حالــة نفســية وعقــدة شــخصية لــدى بعــض الفئــات االجتماعيــة مــن ذوي الدخــل المتوســط، مــا 
ًا إىل أن  انيتهــا، ألن تلــك الســلوكيات تبــدد طاقــات اقتصاديــة ال جــدوى مــن ورائهــا، مشــري ن يؤثــر عــى مري
ًا مــن أغنيــاء العالــم  . حيــث نجــد أن كثــري ة إدراكيــاً  والفقــري

ً
هــذه المســألة صفــة المجتمعــات الموفــورة ماديــا

 أو حــ�ت أشــياء أصغــر مثــل 
ً
يمتلكــون أشــياء قديمــة مازالــوا يســتخدمونها، ســواء أكانــت ســيارات أو بيوتــا

ء بمســتوى اســتمرار اســتخدامه ال بحداثتــه وانتشــار  ي
النظــارات أو الســاعات، ألنهــم يــرون قيمــة الــ�ش

ي يــد النــاس وال يقنعــه مــا 
اســتخدامه وتداولــه لــدى النــاس، ذاكــرًا أن لدينــا مــن يلهــث ويتطلــع إىل مــا �ن

ي مالــه وثروتــه. وأضــاف أنــه: 
ي فكــره وســلوكه ال �ن

 أن القيمــة الحقيقيــة لإلنســان هي �ن
ً
ي يــده، متناســيا

�ن
لــم يصــل هــوس االســتهاك والتقليــد والمباهــاة والتفاخــر بالتبذيــر إىل األشــياء الماديــة فحســب، بــل 
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ي إعــان رصيــح لذوبــان الثقافــة والهويــة الوطنيــة. 
تعــدى ذلــك إىل اســتهاك األفــكار والعــادات األخــرى، �ن

، 2011، ص3(. ي
)الرومــا�ن

ي دولة اإلمارات 
ي ساعدت عى بلورة هذه الثقافة �ن

أهم العوامل ال�ت

	 ظهــور النفــط وانتاجــه وتصديــره: ومــا تبــع ذلــك مــن إيــرادات ضخمــة دخلــت خزائــن الدولــة. بــدأت
وة والمــال والتوجــه الريــع إىل االســتهاك بــكل  الدولــة تســتعد لمرحلــة االنتقــال الريــع إىل الــرث
ي المنطقــة، إذ صــار المــال وطــرق 

ي تشــكيل ثقافــة جديــدة �ن
 �ن

ً
وة دورًا مهمــا مظاهــره. ولقــد لعبــت الــرث

ة البعثــات  ، وكــرث ن تحصيلــه أهــم أساســيات وركائــز تلــك الثقافــة، رغــم اتســاع رقعــة التعليــم والمتعلمــ�ي
، فقــد ظــل الخليــج عــى  إىل الخــارج، واالتصــال بثقافــات عديــدة، إال أن ذلــك لــم يغــري مــن األمــر الكثــري
ي والتقليــل مــن اإلنتــاج، إضافــة إىل االعتمــاد 

�ن حالــة مــن اتجــاه رسيــع مســتمر نحــو االســتهاك الــرت
وة الموجــودة، حــ�ت ارتبطــت ثقافــة  ي كثــري مــن شــؤون الحيــاة، وذلــك اســتادًا عــى الــرث

عــى الغــري �ن
النفــط بثقافــة االســتهاك.

	 ،ة فيــض الوســائل االعالميــة والثقافيــة عــى الدولــة: مــن خــال الفضائيــات التلفزيونيــة الشــهري
نــت. وظهــر  كات الكمبيوتــر واإلنرت ســة مــن خــال أفــام الفيديــو. ثــّم تبعتهــا رسش مصحوبــة بهجمــة رسش
 بالغة الخطورة. فالمجتمعات 

ً
 سيل الينقطع من اإلعانات، األمر الذي يحقق أهدافا

ً
عليها جميعا

ي 
بــل واســتدانت للدخــول �ن ي كان ينعــم أفرادهــا بمدخــرات معقولــة اســتعملت كل مدخراتهــا  الــ�ت

ف مســتويات  دوامــة شــديدة مــن االســتهاك لــكل مــا أنتجــه الغــرب. وهنــاك مرحلــة وصــل فيهــا الــرت
عاليــة جــدًا.

	 ي مــن أعــى ي دول الخليــج العــر�ب
تزايــد أعــداد الســكان: إذ يعــّد معــدل الزيــادة الســنوية للســكان �ن

ي 
تــب عــى هــذه الزيــادة زيــادة مماثلــة �ن ، ويرت

ً
ي العالــم، حيــث يصــل إىل %3 ســنويا

المعــدالت �ن
الغــذاء وعــى ســائر الســلع والخدمــات األساســية والكماليــة. الطلــب عــى 

	 يــن إنجــازات عظيمــة لــم يعرفهــا ي القــرن العرش
يــة �ن ثــورة الطموحــات والتطلعــات: حققــت البرش

ي ظــل 
. فــ�ن ي القــرون الماضيــة، مــا أدى إىل انقــاب التصــورات والطموحــات لــدى البــرش

اإلنســان �ن
ي العالــم 

الثــورة اإلعاميــة الهائلــة أمكــن للرجــل الفقــري المعــدم أن يــرى مــا يتمتــع بــه أغــ�ن الرجــال �ن
لــم يخطــر  التلفــاز، وبالتــاىلي أخــذ يتطلــع ويحلــم بتحقيــق مــا  هــم رفاهيــة مــن خــال شاشــة  وأكرث
ببالــه ومــا لــم تبلغــه تصوراتــه ويفــوق قدراتــه وإمكاناتــه. ولقــد أتقــن النــاس ثقافــة االســتهاك وباتــوا 

ي اختيــار أنــواع وأشــكال أجهــزة الجــوال والســتااليت والســيارات.
يتباهــون �ن

	 التقــدم إىل  يتطلــع  اإلعاميــة،  الثــورة  بفضــل  العــادي،  اإلنســان  أصبــح  االســتهالك:  أنمــاط  تغــ�ي 
ونظــرًا  الجديــدة.  واألطعمــة  والســلع  والخدمــات  واألدوات  الجديــدة  المنتجــات  عــى  والحصــول 
ب  وبــات وســلع عالميــة، أمكــن التغلــب عــى الكثــري مــن عــادات األكل والــرش النتشــار أطعمــة ومرش

بــكل شــعب. واللبــاس الخاصــة 
	 إليهــا أشــار  بــه ظاهــرة غريزيــة  وانبهــاره  للغالــب  المغلــوب  تقليــد  إن ظاهــرة  والتبعيــة:  التقليــد 

ن  ي مقدمتــه، ووجــدت لــدى الكثــري مــن الشــعوب. وأصيــب الكثــري مــن أبنــاء المســلم�ي
ابــن خلــدون �ن
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ي مــن الغــرب، مــن 
بالهزيمــة واالنبهــار بالغــرب، فأقبلــوا عــى الملــذات والشــهوات وعــى كل جديــد يــأ�ت

أجــل محاولــة اللحــاق بركــب الــدول المتقدمــة وتحقيــق بعــض مــا يحققــه أبنــاء الغــرب مــن رفاهيــة 
ومتعــة.

	 اض. فمــا دامــت توجــد بنــوك تقــرض  أخاقيــات اإلقــراض واالقــرت
ً
ت حديثــا ثقافــة االســتدانة: انتــرش

ض الكثــري مــن النــاس ويــزداد االســتهاك. )كاظــم،  وكفــاء يكفلــون فــا توجــد مشــكلة. وهكــذا يقــرت
2007، ص110(.

ف موقف اإلسالم من ال�ت

ف  ي مقــام الــذم لــه والتحذيــر منــه؛ ألن الــرت
ي ثمانيــة مواضــع مــن كتــاب هللا، كلهــا �ن

ف �ن ورد ذكــر الــرت
ــن  ْرَيــٍة مِّ

َ
ي ق ِ

ْبِلــَك �ن
َ
َنا ِمــن ق

ْ
ْرَســل

َ
ِلــَك َمــا أ

َ
ذ

َ
ي قولــه تعــاىل: }وك

نــان، كمــا �ن  مــا يقرت
ً
والتكذيــب بآيــات هللا غالبــا

ي قولــه 
ْقَتــُدوَن{ )الزخــرف: 23(. وكمــا �ن اِرِهــم مُّ

َ
 آث

َ
ــا َعــى

َّ
ــٍة وإن مَّ

ُ
 أ

َ
ــا َعــى

َ
ــا آَباَءن

َ
ــا وَجْدن

َّ
وَهــا إن

ُ
ف َ ــاَل ُمرتْ

َ
ِذيــٍر إالَّ ق

َّ
ن

ِحْنــِث 
ْ
 ال

َ
وَن َعــى ــوا ُيــِرُّ

ُ
ان

َ
* َوك نَ ِفــ�ي َ ِلــَك ُمرتْ

َ
ْبــَل ذ

َ
ــوا ق

ُ
ان

َ
ُهــْم ك

َّ
ــمال: }ِإن عــن ســبب عــذاب وشــقاء أصحــاب الشِّ

ــوَن{. )الواقعــة: 45: 47(.
ُ
َمْبُعوث

َ
ــا ل

َّ
ِإن

َ
 أ

ً
 َوِعَظامــا

ً
ــا ُتَرابــا نَّ

ُ
ا ِمْتَنــا َوك

َ
ِإذ

َ
ــوَن أ

ُ
ــوا َيُقول

ُ
ان

َ
َعِظيــِم * َوك

ْ
ال

ي 
ــق القلــب بــه، ومــن غلــو اإلنســان �ن

ُّ
ف وتحــذر مــن تعل وورد عــدد مــن األحاديــث النبويــة تنــ� عــن الــرت

ي الداريــن. عــن 
ي متــع الحيــاة وملذاتهــا، وتحــث عــى تركــه واالنــراف عنــه إىل مــا هــو خــري �ن

االنغمــاس �ن
ي صــى هللا عليــه وســلم قــال: »فــوهللا مــا الفقــر أخــ�ش عليكــم،  ي هللا عنــه أن النــ�ب

عمــرو بــن عــوف رصن
ي أخــ�ش أن تبســط الدنيــا عليكــم كمــا بســطت عــى مــن كان قبلكــم فتنافســوها كمــا تنافســوها  ولكــ�ن

وتهلككــم كمــا أهلكتهــم« [رواه مســلم[.

بــوا وتصدقــوا  ي صــى هللا عليــه وســلم قــال: »كلــوا وارسش ي هللا عنــه أن النــ�ب
وعــن عبــد هللا بــن عمــرو رصن

ي صحيــح الجامــع[. إنَّ 
ي �ن

والبســوا مــا لــم يخالطــه إرساف أو مخيلــة« [رواه ابــن ماجــة وحســنه األلبــا�ن
ي تحريــم مــا أحــل هللا مــن النعــم والطيبــات، وإنمــا  ف والتحذيــر منــه ال تعــ�ن دعــوة اإلســام إىل ذم الــرت
ي هللا عنــه أن 

ي ســعيد الخــدري رصن ي اإلنفــاق وعــدم تعلــق القلــب بــه والركــون إليــه. عــن أ�ب
االقتصــاد �ن

رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم قــال: »إن هللا جميــل يحــب الجمــال، ويحــب أن يــرى أثــر نعمتــه عــى 
ي صحيــح الجامــع[. 

ي �ن
ي الشــعب وصححــه األلبــا�ن

ي �ن
عبــده ويبغــض البــؤس والتبــاؤس« [رواه البيهــ�ت

َ أثــر نعمــة هللا عليــك وكرامتــه«  ُ ي األحــوص: »فــإذا آتــاك هللا مــااًل فلــري وقــال صــى هللا عليــه وســلم لوالــد أ�ب
مــن دعائــه صــى هللا عليــه  الجامــع]. وكان  ي صحيــح 

ي رحمــه هللا �ن
األلبــا�ن أبــو داود وصححــه  [رواه 

ي فيهــا معــادي« [رواه مســلم[.  ي الــ�ت
، وأصلــح ىلي آخــر�ت ي

ي فيهــا معــاسش وســلم: »اللهــم أصلــح ىلي دنيــاي الــ�ت
.)https://ar.islamway.net/article/3941(

ي 
فنجــد دعــوة اإلســام للتــوازن واالعتــدال والحــرص عــى رضــا هللا والتمتــع بالجنــة وثــواب اآلخــرة و�ن

نصيبــك  اآلخــرة، والتنــس  الــدار  تــاك هللا 
ّ
آ فيمــا  تعــاىل: »وابتــغ  لقولــه  الطيبــة  بالحيــاة  نفســه  الوقــت 

https://ar.islamway.net/article/3941
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ي األرض، إن هللا ال يحــب المفســدين«. 
مــن الدنيــا، وأحســن كمــا أحســن هللا إليــك، وال تبــغ الفســاد �ن

ص222(.  ،1997 )العيســوي، 

ف االستهالكي اآلثار االجتماعية لل�ت

ي وأنتــج  ي تتعــرض لهــا األمــم والحضــارات وتكــون معــول هــدم لــكل مــا بــ�ن إن مــن أبــرز أوجــه الســلبيات الــ�ت
هــل ويبعــده عــن  ي اإلنســان الرت

ي ينــ�ي �ن
�ن ي نفــوس األفــراد، فاالســتهاك الــرت

هــو انتشــار داء االســتهاك �ن
ُه أْخلَدُه« 

َ
ُر« )التكاثر:1(، وقال تعاىل: »َيْحَسُب أًن مال

ُ
اث

َ
ُم الَتك

ُ
القيم، وقد قال سبحانه وتعاىل: »ألهاك

ة لتخمــة االســتهاك، فمــا  ه والشــبع كمــا هــو معلــوم، مظاهــر يســري ي والــرش
�ن )الهمــزة:3(. واالســتهاك الــرت

ر لهــا ســوى العــادات  زلنــا نجــد عنــد أغلــب األرس، حــ�ت األرس ذات الدخــل المحــدود ترفــات ال مــرب
ن مســتوردين مــن الخــارج، واحتفــاالت مكلفــة،   ومربيــات، وســائق�ي

ً
والهــوى والتقليــد والمباهــاة، خدمــا

انيــة األرسة، ومــا ذلــك  ن ومابــس للنســاء واألطفــال بأســعار مرتفعــة جــدًا، وبنــود اســتهاكية تثقــل كاهــل مري
 عــى اســتقرار األرسة 

ً
كلــه إال تلبيــة لــدواعي االســتعراض االجتمــاعي وحــب الظهــور، وهــو مــا يؤثــر ســلبا

.)http://www.al-forqan.net/files/print-858.html( وتماســكها. 

الدراسات السابقة

أواًل- الدراسات المحلية والخليجية

ف... ثراء زائف يتحول إىل »ورطة« تهدد استقرار األرس ومستقبل األفراد: 1- قروض ال�ت

ي  ي مقــال لصحيفــة »االتحــاد« أن التفــكك األرسي مــن المشــاكل العميقــة الــ�ت
ي �ن

أكــد العقيــد الحوســ�ن
ي مــن 

 وأن معظــم األرس تعــا�ن
ً
تواجــه أغلــب المجتمعــات العربيــة واإلســامية عــى حــد ســواء، خصوصــا

اض مــن البنــوك، وعــدم قــدرة األب  ي تحــدث بســبب االقــرت الخافــات العائليــة المطلقــة، أو المشــاكل الــ�ت
اماتــه العائليــة، فتتولــد عــن هــذه المشــكلة مشــاكل إضافيــة، ومــن ضمنهــا  ن عــى الســداد، أو اإليفــاء بالرت
مشــكلة ارتفــاع نســبة الطــاق والهجــر، حيــث تنقطــع عاقــة األب بأرستــه لعــدم مقدرتــه عــى إثبــات 
المشــكلة  هــذه  تداعيــات  لتبــدأ  والماديــة،  األرسيــة  المشــاكل  حــل  عــى  القــدرة  يملــك  وجــوده كأب 

وإفرازاتهــا المدمــرة.

ي لعــب  ، والــ�ت ي اســتعراضه لبعــض حــاالت التفــكك األرسي الــواردة إىل إدارة مراكــز الدعــم االجتمــاعي
و�ن

ي أن هنــاك حالــة إلحــدى األرس المكونــة  ي حدوثهــا، أوضــح الحوســ�ن
 �ن

ً
اض مــن البنــوك دورًا أساســيا االقــرت

األرسة  تلــك  معانــاة  ظهــرت  والفقــر.  والتفــكك  التشــتت  مــن  عانــوا  أشــقاء   8 إىل  إضافــة  األبويــن  مــن 

http://www.al-forqan.net/files/print-858.html


216

اض مــن البنــوك إلشــباع رغباتــه الجامحــة،  حينمــا اضطــر األب بســبب إدمانــه للعــادات الســيئة إىل االقــرت
ي نهايــة األمــر إىل نفــق مظلــم لــم يســتطع الخــروج منــه ســوى بالســهر 

ي قادتــه �ن ومتطلباتــه الشــخصية الــ�ت
بــؤرة  ي 

األبنــاء �ن أنهيــت خدماتــه، ودخــل  العمــل حــ�ت  الكحــول، والتغيــب عــن  ل، وإدمــان  ن المــرن خــارج 
ي 

ي افتعــال المشــاجرات، والرقــة مــن الزمــاء، مــا أدى إىل إيــداع بعضهــم �ن
االنحــراف الســلوكي المتمثــل �ن

. المنشــآت العقابيــة واإلصاحيــة لتقديــم الدعــم النفــ�ي واالجتمــاعي

الســبب  ليســت  رة  المــرب أو  المنطقيــة  غــري  الشــخصية  وات  ن الــرن إىل  االنصيــاع  إن   : ي الحوســ�ن ويضيــف 
ي  اض من البنوك، حيث تسهم العادات االجتماعية الضارة، واالستهاك السل�ب ي ظاهرة االقرت

الوحيد �ن
، والتمســك بالمظاهــر الخداعــة مــن دون الشــعور بالمســؤولية إىل طــرق أبــواب البنــوك. وقــد  ن غــري المقــ�ن
الديــون  مــن  تفــكك أرسي بســبب معانــاة األب  الدعــم االجتمــاعي حالــة  إدارة مراكــز  دونــت ســجات 
ي أدت إىل إهمالــه ألبنائــه، ولجوئــه بســبب هــذه الضغــوط إىل اســتخدام  الــ�ت والضغــوط االقتصاديــة 
ي القيــم والســلوك والمبــادئ، وبســبب الحاجــة الماديــة 

ي والجســدي، مــا أدى إىل انهيــار �ن
العنــف اللفــ�ن

ان، وكانــت  ي محيــط الجــري
ي المدرســة، وإىل ممارســة التســول �ن

اضطــر األبنــاء إىل الرقــة مــن زمائهــم �ن
ماحظتنــا عــى هــذه القضيــة أن أحــد أســباب معانــاة هــذه األرسة هي عــدم قــدرة األب عــى اتخــاذ 
ن أوضاعــه المعيشــية مــن دون  اض لتحســ�ي القــرارات الصحيحــة، ومــن ضمنهــا اللجــوء إىل البنــوك لاقــرت

.)http://www.alittihad.ae/investigations( المشــكلة.  هــذه  تداعيــات  ي 
�ن التفكــري 

)االســتهالك  الشــارقة«  إمــارة  ي 
�ن األرسة  عــى  وأثــره  »اإلنفــاق   2009 البكــري  شــفاء  دراســة   -2

ي المجتمــع: كشــفت الدراســة مــدى تنــامي ظاهــرة االســتهاك 
التفاخــري( يتحــول إىل ثقافــة ســلبية �ن

ي إمارة الشارقة عى السيارات 
لدى األرسة. حيث هدفت الدراسة إىل الوقوف عى حجم إنفاق األرس �ن

ورة أو البذخ(، ومقارنة نسبة اإلنفاق بدخل األفراد )الرواتب(،  الخاصة، وتحديد طبيعة اإلنفاق )للرن
ي وضــع 

وتســليط الضــوء عــى أثــر اإلنفــاق عــى األرسة، وحجــم الديــون نتيجــة هــذا اإلنفــاق، والمســاهمة �ن
ايــد ومخاطــره. وكشــفت الدراســة تنــامي ظاهــرة االســتهاك حــ�ت تحولــت إىل  ن معالجــات لإلنفــاق المرت
ي العــام 2004 بلــغ اإلنفــاق 

اتهــا أنــه �ن ثقافــة ســلبية تقــع مســؤوليتها عــى المســتهلك نفســه، ومــن مؤرسش
عــى األطعمــة المســتوردة إىل دول الخليــج 12 مليــار دوالر، وأن تلــك المنطقــة تســتورد أكــرث مــن 90% 
اب. كمــا كشــفت التقاريــر عــن الحجــم المذهــل إلنفــاق نســاء الخليــج  مــن احتياجاتهــا مــن الطعــام والــرش
يــن عــى منتجــات التجميــل والصحــة والــذي يقــدر  ي دون ســن الخامســة والعرش

ي وبخاصــة اللــوا�ت العــر�ب
ي العــام 2006 أن 

. وكشــف تقريــر صــادر عــن وزارة االقتصــاد اإلماراتيــة �ن بنحــو 1.7 مليــار دوالر ســنوياً
ي بمعــدل 

ي العــام 2005 بلــغ %80.6 مــن اإلنفــاق االســتهاكي النهــا�ئ
حجــم اإلنفــاق االســتهاكي العائــىي �ن

نمــو %12.6 وبقيمــة 224 مليــار درهــم، وبنســبة %46 مــن الناتــج المحــىي البالــغ 485 مليــار درهــم، وقــد 
ة )2001- 2005( مــا نســبته %14.43 عــى الطعــام  بلــغ متوســط إنفــاق األرسة اإلماراتيــة خــال الفــرت

اب والتبــغ ونســبة %6.47 عــى المابــس واألحذيــة. والــرش

العائــىي  االســتهاك  اســتحوذ  حيــث   ، ي الخليــ�ب التعــاون  مجلــس  دول  ي 
�ن االســتهاك  ثقافــة  وســادت 

http://www.alittihad.ae/investigations
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ي المركــز األول بنســبة 
عــى النصيــب األكــرب مــن االســتهاك اإلجمــاىلي لتلــك الــدول، وجــاءت اإلمــارات �ن

بالمئــة. بنســبة 73.84  البحريــن  تليهــا   80.95%

ي األرس الخليجيــة تعــود ألســباب عديــدة، 
وكشــفت التقاريــر عــن أن أســباب انتشــار ثقافــة االســتهاك �ن

منهــا انتشــار المنشــآت االســتهاكية المتكاملــة والسياســة اإلعانيــة. وتعكــس األرقــام ذلــك حيــث بلــغ 
ي العــام 2005 أكــرث مــن 3 مليــارات دوالر، يقــدر نصيــب دول الخليــج 

ي �ن ي العــر�ب
حجــم اإلنفــاق اإلعــا�ن

هــذا   ، ي العــر�ب العالــم  ي 
األوىل �ن اإلماراتيــة  الســوق  ، وتعــد 

ً
تقريبــا مليــار و100مليــون دوالر  بنحــو  منهــا 

اض والتقليــد والتبعيــة. باإلضافــة إىل زيــادة معــدل الدخــل وثقافــة االقــرت

 من االســتهاك التفاخري الذي يتســم باإلرساف 
ً
 واضحا

ً
ووجدت الباحثة أن المســوحات تكشــف نمطا

ي العــام 2006 حجــم مبيعــات تجــاوز 
ق األوســط �ن ي منطقــة الــرش

والبــذخ. فقــد حقــق قطــاع التجميــل �ن
مليــاري دوالر بزيــادة نســبتها 12 بالمئــة عــن 2008، مــن بينهــا 414 مليــون دوالر كانــت مــن نصيــب 
ق األوســط 2007(. أمــا آثــار تزايــد اإلنفــاق  ي الــرش

 إلحصائيــات معــرض عالــم التجميــل �ن
ً
اإلمــارات )وفقــا

ي عــدة نقــاط، وهي انخفــاض معــدل اإلدخــار مــا يقلــل 
عــى األرس مــن الناحيــة االقتصاديــة فقــد تبلــور �ن

ي عــى حركــة التجــارة  وعــات الدولــة االقتصاديــة واالســتثمارية والتأثــري الســل�ب ي تنميــة مرش
مــن إســهامه �ن

الداخليــة بســبب نقــص الســيولة النقديــة.

ي فقــد أدى األمــر إىل انخفــاض الدخــل المــادي ومــا ينتــج عنــه مــن عــدم  أمــا عــى الصعيــد االجتمــاعي واألمــ�ن
ام باألعبــاء المعيشــية، مــا يزيــد مــن تعميــق الخافــات األرسيــة أو الماحقــة  ن ض عــى االلــرت قــدرة المقــرت
القضائيــة للشــخص المديــن أو حبســه حــال عجــزه عــن الســداد، مــا يــؤدي إىل تشــتت أفــراد أرستــه ومــا 

يصاحــب ذلــك مــن تبعــات تقــع عــى األطفــال والزوجــة.

شــيد لــكل فئــات المجتمــع  شــيد االســتهاك، ونــرش ثقافــة الرت ورة تكثيــف الــوعي برت وأوصــت الباحثــة بــرن
ي  ن أبــرز التطــورات االقتصاديــة العالميــة والتحديــات الــ�ت ات تبــ�ي حــ�ت يتبناهــا كثقافــة، وإجــراء محــارصن
ترســخ  ي  الــ�ت الدعايــة واإلعانــات  أســاليب  مــن  والحــد   ، والمحــىي واإلقليــ�ي  العالــ�ي  االقتصــاد  تواجــه 

.)http://www.alkhaleej.ae/home/print(. اإلنتــاج  دون  مــن  التفاخــري  االســتهاك 

اجتماعيــة  )دراســة  اإلمــارات  ي مجتمــع 
�ن االســتهالكي  الســلوك  حــول   )1994( المطــوع  3- دراســة 

ي  (: توصــل المطــّوع إىل نتيجــة مفادهــا أن العوامــل الــ�ت ي الســلوك االســتهالكي
حــول العوامــل المؤثــرة �ن

ي 
ي الصحف، وأســلوب العرض �ن

ي جميع اإلمارات هي اإلعانات �ن
ي زيادة ســلوك االســتهاك �ن

تســاهم �ن
ي معظــم مناطــق الدولــة، وتأثــري األجانــب عــى الفــرد والمجتمــع. )المطــوع، 

المحــات، ووجــود األســواق �ن
.)1994

التواصــل  2015 بعنــوان »وعي وممارســات ربــة األرسة نحــو شــبكات  العيــد، والعــودة  4- دراســة 
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ن  ي تحديــد طبيعــة العاقــة بــ�ي
«: تتمثــل أهــداف الدراســة �ن االجتمــاعي وعالقتــه بالســلوك االســتهالكي

كل مــن وعي وممارســات ربــة األرسة نحــو شــبكات التواصــل االجتمــاعي بمحوريــه )الــوعي والممارســات( 
، حيــث تــم إعــداد اســتبيان  ي التحليــىي

والســلوك االســتهاكي لــأرسة، وقــد اتبعــت الدراســة المنهــج الوصــ�ن
 ، عــن وعي وممارســات ربــة األرسة نحــو شــبكات التواصــل االجتمــاعي واســتبيان عــن الســلوك االســتهاكي
تــم تطبيقهــا عــى عينــة مكونــة مــن 202 زوجــة تــم اختيارهــن بطريقــة عشــوائية مــن مدينــة الريــاض. 
ن كل من وعي وممارسات ربة األرسة نحو  وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عاقة ارتباطية موجبة ب�ي
ات  ن بعــض متغــري ، بينمــا ال توجــد عاقــة ارتباطيــة بــ�ي شــبكات التواصــل االجتمــاعي والســلوك االســتهاكي
االجتمــاعي  التواصــل  شــبكات  نحــو  األرسة  ربــة  وممارســات  ووعي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الحالــة 

. )العيــد، والعــودة، 2015، ص313(. والســلوك االســتهاكي

5- دراســة )العودة، 2013( بعنوان »الســلوك االســتهالكي لربة األرسة وعالقته بالتوافق األرسي«: 
هدفت الدراسة إىل دراسة السلوك االستهاكي لربة األرسة وعاقته بالتوافق األرسي من خال دراسة 
ي كل مــن )الغــذاء والتغذيــة والمابــس 

المحــاور المختلفــة للســلوك االســتهاكي لربــة األرسة والمتمثلــة �ن
فيــه واالحتياجــات الشــخصية واالدخــار والطــوارىء(،  والمنســوجات والمســكن واألثــاث والخدمــات والرت
ي مدينــة 

وقــد تــم تطبيــق البحــث عــى عينــة مكونــة مــن 240 مــن الســيدات العامــات وغــري العامــات �ن
الرياض. واشــتملت أدوات الدراســة عى اســتمارة البيانات األولية لأرسة واســتبانة الســلوك االســتهاكي 
ن السلوك  لربة األرسة واستبانة التوافق األرسي. وكان من أهم النتائج وجود عاقة ارتباطية موجبة ب�ي
ي 

ن عينــة الدراســة �ن  عــدم وجــود تبايــن بــ�ي
ً
االســتهاكي لربــة األرسة والتوافــق األرسي، كمــا اتضــح أيضــا

الســلوك االســتهاكي لربــة األرسة بمحــاوره المختلفــة والتوافــق األرسي بمحــاوره المختلفــة. )العــودة، 
2013، ص99(.

- الدراسات العربية
ً
ثانيا

ي مدينة سوهاج«: 
1- دراسة )محمد، 2012( بعنوان األرسة وثقافة االستهالك »دراسة ميدانية �ن

ي انتشــارها، وقــد 
هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى بعــض أنمــاط ثقافــة االســتهاك، والعوامــل المؤثــرة �ن

أجريــت الدراســة عــى عينــة مــن 200 أرسة بمحافظــة ســوهاج، واســتخدمت أداة االســتبانة، وأكــدت 
العالميــة، واالعانــات  يتأثــر بعــدة عوامــل منهــا الموضــة، والمــاركات  فيــ�ي  الرت النتائــج أن االســتهاك 

التلفزيونيــة، وأســلوب العــرض وجودتــه، وخدمــة مــا بعــد البيــع. )محمــد، 2012، ص251(.

2- دراســة )حمــاد، 2014( بعنــوان »وعي وممارســات ربــة األرسة نحــو شــبكات التواصــل االجتمــاعي 
الســلوك  ن  بــ�ي العاقــة  طبيعــة  عــن  الكشــف  إىل  الدراســة  هدفــت   :» االســتهالكي بالســلوك  وعالقتــه 
. أجريــت  ىلي

ن ن إقبالهــا عــى أداء العمــل المــرن ليــة وبــ�ي ن ي التعامــل مــع األجهــزة المرن
االســتهاكي لربــة األرسة �ن

ي كفــر الشــيخ والغربيــة، بلــغ قوامهــا 286 ربــة  الدراســة عــى عينــة عشــوائية مــن ربــات األرس بمحافظــ�ت
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 لتحقيــق أهــداف الدراســة، وقــد أســفرت نتائــج 
ً
أرسة، وذلــك مــن خــال اســتمارة اســتبانة أعــدت خصيصــا

ي التعامل مع األجهزة 
ن الســلوك االســتهاكي لربة األرسة �ن الدراســة عن وجود عاقة ارتباطية موجبة ب�ي

ي تــم التوصــل  . ومــن أهــم التوصيــات الــ�ت ىلي
ن ن إقبــال ربــة األرسة عــى أداء العمــل المــرن ليــة ككل، وبــ�ي ن المرن

. )حماد، 2014،  امج اإلرشــادية لتنمية وعي ربة األرسة فيما يتعلق بالســلوك االســتهاكي إليها وضع الرب
ص199-220(.

ي 
3- دراســة )مســلم، 2014( بعنــوان »الســلوك االســتهالكي لــألرسة وعالقتــه بنمــط االســتهالك �ن

شــهر رمضــان«: هــدف البحــث إىل دراســة ســلوك األرسة االســتهاكي خــال شــهر رمضــان. تــم اســتيفاء 
بيانــات هــذه الدراســة باســتخدام االســتبانة بالمقابلــة الشــخصية مــع عينــة غرضيــة مكونــة مــن 229 
يــة و109 ربــة أرسة ريفيــة بمحافظــة المنوفيــة. وأشــارت أهــم النتائــج  أرسة، منهــا 130 ربــة أرسة حرن
ي شــهر رمضــان 

ي واالســتهاك �ن
ن الســلوك االســتهاكي واالســتهاك الغــذا�ئ إىل وجــود عاقــة ارتباطيــة بــ�ي

ن عمــل وتعليــم رب وربــة األرسة وحجــم األرسة  وإدارة الدخــل األرسي، وإىل وجــود عاقــة ارتباطيــة بــ�ي
ي شــهر رمضــان 

ي واالســتهاك �ن
ومصــدر الدخــل وقيمــة الدخــل وســلوك االســتهاك أو االســتهاك الغــذا�ئ

وإدارة الدخــل األرسي، كمــا أوصــت الدراســة بإعــداد وتنظيــم الــدورات التدريبيــة وورش العمــل لتدريــب 
األخــرى.  والمناســبات  رمضــان  شــهر  خــال  الرشــيد  واإلنفــاق  االســتهاكي  الســلوك  عــى  األرسة  أفــراد 

)مســلم، 2014، ص28-1(.

- الدراسات األجنبية
ً
ثالثا

1- دراسة وانغ )wang، 2015( بعنوان »الجانب المظلم لالستهالك التفاخري:التبعات النفسية 
تأثــري  مــدى  التعــرف عــى  الدراســة إىل  التفاخريــة«: هدفــت هــذه  الســلع  واالجتماعيــة الســتهالك 
االســتهاك التفاخــري عــى الســخاء االجتمــاعي للقادريــن، ومــدى انتشــار أنمــاط االســتهاك التفاخــري 
، وشــملت عينــة  ي

الوصــ�ن المنهــج  الباحثــة  اســتخدمت  المتحــدة.  الواليــات  ي 
المجتمــع �ن ن طبقــات  بــ�ي

ي 
الــذا�ت التقريــر  أداة  تطبيــق  وتــم  المتحــدة،  بالواليــات  مينوســوتا  مــن طالبــات جامعــة   )83( الدراســة 

عــى العينــة، وتوصلــت الباحثــة إىل أن االســتهاك التفاخــري ينتــرش بشــكل أســاسي لــدى الطبقــة فــوق 
ي خدمــة المجتمــع إال 

المتوســطة والمتوســطة، وأن االســتهاك التفاخــري يــؤدي إىل ضعــف المشــاركة �ن
إذا كانــت تلــك الخدمــة مرتبطــة بالتفاخــر والمباهــاة االجتماعيــة كدليــل أمــام النــاس عــى الكــرم، مــا يــدل 

.)p.213, 2015,wang( . عــى خطــورة االســتهاك التفاخــري عــى االســتقرار االجتمــاعي

2- دراســة سيســيك )Cicic,2009( بعنوان »عوامل االســتهالك التفاخري«: هدفت هذه الدراســة 
إىل التعــرف عــى مــدى تأثــري مســتويات االســتهاك التفاخــري بالمســتوى االقتصــادي واالجتمــاعي لــأرس 
، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )189( مــن  ي التحليــىي

وبأنمــاط حياتهــم. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصــ�ن
ي البوســنة مــن مختلــف المســتويات االقتصاديــة، وتــم تطبيــق مقيــاس أنمــاط االســتهاك، 

الراشــدين �ن
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البيانــات،  جمــع  اســتمارة  خــال  مــن  االجتماعيــة  االقتصاديــة-  المســتويات  عــن  البيانــات  جمــع  وتــم 
وتوصل الباحث إىل أن أنماط االستهاك التفاخري ترتبط بأنماط الحياة لدى األرس، وتتأثر باإليجاب 
بالمســتوى االقتصــادي واالجتمــاعي لــأرس، فكلمــا زاد المســتوى زادت أنمــاط االســتهاك التفاخــري. 

.)p.231,2009,Cicic(

هدفــت  التفاخــري«:  الحيــاة واالســتهالك  3- دراســة هيوســيك )Husic,2009( بعنــوان »أنمــاط 
الدراســة إىل التعــرف عــى مــدى تأثــر أنمــاط الحيــاة بأنمــاط االســتهاك التفاخــري، واســتخدم الباحــث 
االســتهاك  دوافــع  ومقيــاس  المعلومــات  لجمــع  اســتمارة  اســتخدام  وتــم   ، التحليــىي ي 

الوصــ�ن المنهــج 
ي البوســنة. وتوصــل الباحــث إىل أن أنمــاط 

وأنماطــه، وتــم التطبيــق عــى عينــة مكونــة مــن )200( أرسة �ن
االســتهاك التفاخــري تقــل لــدى األرس مــن المناطــق المدنيــة وخاصــة لــدى الطبقــة المتوســطة والعليــا 
ي االســتهاك التفاخــري 

ة �ن ة والريفيــة خاصــة فلديهــا مســتويات كبــري ، وأمــا الطبقــات الفقــري
ً
اقتصاديــا

.)2009 ,Husic( .لجــذب انتبــاه الطبقــات الغنيــة

 

مناقشة الدراسات السابقة

ف االســتهاكي ومــدى انتشــارها، فقــد أكــدت دراســة  أكــدت معظــم الدراســات عــى ســلبية ثقافــة الــرت
ف االســتهاكي وآثارهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة عــى األرسة بشــكل  شــفاء البكــري عــى تنــامي ثقافــة الــرت
. كمــا بينــت ذلــك الدراســات العربيــة واألجنبيــة، أن أنمــاط  ي ي اإلمــارات والخليــج العــر�ب

كبــري وملحــوظ �ن
االقتصــادي  بالمســتوى  بااليجــاب  وتتأثــر  األرس،  لــدى  الحيــاة  بأنمــاط  ترتبــط  التفاخــري  االســتهاك 

واالجتمــاعي لــأرس، فكلمــا زاد المســتوى زادت أنمــاط االســتهاك التفاخــري.

كمــا أكــدت دراســة عربيــة أخــرى، كدراســة محمــد، عــى أثــر عوامــل الموضــة والمــاركات واإلعانــات 
هــا عــى زيــادة االســتهاك. وغري

التفاخــري  االســتهاك  أنمــاط  أن   )Husic  ,2009( هيوســيك  أخــرى كدراســة  دراســات  أكــدت  فيمــا 
، بينمــا لــدى 

ً
تقــل لــدى األرس مــن المناطــق المدنيــة وخاصــة لــدى الطبقــة المتوســطة والعليــا اقتصاديــا

ي االســتهاك التفاخــري لجــذب انتبــاه الطبقــات 
ة �ن ة والريفيــة خاصــة مســتويات كبــري الطبقــات الفقــري

الغنيــة.

الســلوك االســتهاكي لربــة األرسة والتوافــق  ي 
ن عينــة الدراســة �ن بــ�ي  

ً
تباينــا أمــا دراســة عــودة فلــم تظهــر 

األرسي.

ن التماســك األرسي،  ن الســلوك التفاخــري وبــ�ي كمــا أوجــدت دراســات أخــرى عاقــة ارتباطيــة موجبــة بــ�ي
وأنــه  والمتوســطة،  المتوســطة  فــوق  الطبقــة  لــدى  أســاسي  بشــكل  ينتــرش  التفاخــري  االســتهاك  وأن 
ي خدمــة المجتمــع إال إذا كانــت تلــك الخدمــة مرتبطــة بالتفاخــر والمباهــاة 

يــؤدي إىل ضعــف المشــاركة �ن
االجتماعيــة كدليــل أمــام النــاس عــى الكــرم، مــا يــدل عــى خطــورة االســتهاك التفاخــري عــى االســتقرار 

. االجتمــاعي
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الفصل الثالث: إجراءات البحث

منهجية البحث

ي التحليــىي الــذي يعــّد أكــرث مناهــج البحــث ماءمــة 
ي هــذه الدراســة المنهــج الوصــ�ن

اتبعــت الباحثــة �ن
، المرحلــة األوىل  ن ي عــى مرحلتــ�ي

، كســبيل لفهــم ظواهــره واســتخاص ســماته. ويــأ�ت للواقــع االجتمــاعي
ي تحتــوي بدورهــا عــى ثــاث مراحــل، هي تلخيــص تــراث العلــوم  هي مرحلــة االستكشــاف والصياغــة، والــ�ت
بموضــوع  والعمليــة  العلميــة  ة  الخــرب ذوي  إىل  واالســتناد  البحــث،  بموضــوع  يتعلــق  فيمــا  االجتماعيــة 
ي الضوء عليها؛ أما المرحلة 

ي تزيد من اســتبصارنا للمشــكلة وتل�ت الدراســة، ثم تحليل بعض الحاالت ال�ت
ي تــم جمعهــا تحليــًا  الثانيــة فــ�ي مرحلــة التشــخيص والوصــف، وذلــك بتحليــل البيانــات والمعلومــات الــ�ت

ات وتقديــم التفســري المناســب لهــا. )قاســم، 1999، ص58(. ن المتغــري يــؤدي إىل اكتشــاف العاقــة بــ�ي

أداة البحث

 مــن إعدادهــا، بعــد االطــاع عــى األدبيــات والمقاييــس الســابقة ومراجعتهــا، 
ً
اســتخدمت الباحثــة اســتبانة

ي تكونــت مــن )32( فقــرة يتــم اإلجابــة عليهــا  ثــم التوصــل إىل فقــرات االســتبانة بصورتهــا األوليــة، والــ�ت
باختيــار أحــد البدائــل )موافــق بشــدة – موافــق – محايــد – غــري موافــق – غــري موافــق بشــدة(. ثــم عرضــت 
الظاهــري،  الصــدق  الســتخراج  واالختصــاص  ة  الخــرب ذوي  مــن  ن  المحكمــ�ي عــى  االســتبانة  الباحثــة 
فأصبحــت االســتبانة مكّونــة بصورتهــا النهائيــة مــن )31( فقــرة. شــملت االســتبانة مقدمــة عــن ماهيــة 
ي تتعلــق  ، والهــدف مــن الدراســة، كمــا شــمل الجــزء األول منهــا البيانــات الشــخصية الــ�ت ف االســتهاكي الــرت
، فقــد شــمل أربعــة محــاور  ي

، والدخــل الشــهري. أمــا الجــزء الثــا�ن بالجنــس، والعمــر، والمســتوى التعليــ�ي
المجتمــع  ي 

�ن االســتهاكي  ف  الــرت طبيعــة  يخــص  والــذي  األول،  المحــور   )8  -1( مــن  الفقــرات  مثلــت 
ي الفــرد لثقافــة  ، والــذي يخــص أســباب تبــ�ن ي

، فيمــا تمثــل الفقــرات مــن )9-15( المحــور الثــا�ن ي
اإلمــارا�ت

ي تنترش  ، وتمثل الفقرات من )16- 25( المحور الثالث، والذي يخص المجاالت ال�ت ف االســتهاكي الرت
، فيمــا تمثــل الفقــرات مــن )26-31( المحــور الرابــع، والــذي يخــص عاقــة  ف االســتهاكي فيهــا ثقافــة الــرت

ف االســتهاكي بالتماســك األرسي. الــرت

عينة البحث وخصائصها

وجــات مــن  ن ن والمرت وجــ�ي ن ونّيــة عــى عينــة عشــوائية طبقيــة مــن فئــة المرت تــم تطبيــق االســتبانة اإللكرت
رسًا وهــم مســؤولون عــن قــرار 

ً
ي ومواطنــات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، باعتبــار أن لديهــم أ مواطــ�ن

 (20( اســتبعاد  وتــم  الذكــور واإلنــاث،  مــن   
ً
)120( شــخصا مــن  العّينــة  قــوام  ــف 

ّ
يتأل فيهــا.  االســتهاك 

اســتبانة لعــدم اكتمالهــا، فأضحــت العينــة النهائيــة مكّونــة مــن )100( فــرد، وكانــت نســبة اإلنــاث أكــرث 
ي الفصــل 

د بالتفصيــل �ن مــن نســبة الذكــور، وبلغــت )%86(، فيمــا بلغــت نســبة الذكــور )%14(، كمــا ســري
الرابــع.
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حدود البحث

للوصول إىل أهداف الدراسة الحالية تم التقيد بالمحددات الموضوعية التالية:

 ي للدراسة من شهر تموز إىل شهر أغسطس 2018.	 الحدود الزمانية: حدد المجال الزم�ن
 اإلمــارات 	 مختلــف  شــمل  فقــد   ،

ً
ونيــا إلكرت توزيعــه  تــم  االســتبيان  أن  بمــا  المكانيــة:  الحــدود 

القيويــن(. أم  الخيمــة،  رأس  الشــارقة،  عجمــان،   ، ي د�ب  ، ي )أبوظــ�ب
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الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها

ي لنتائــج البحــث
التحليــل اإلحصــا�ئ

اســتمارات  مــن  البيانــات  تفريــغ  بعــد  الباحثــة  عليهــا  حصلــت  ي  الــ�ت للنتائــج  عــرض  يــىي  فيمــا 
: ن الســتبيا ا

الديمغرافيــة البيانــات  أواًل: 

جــدول رقــم )1(

يوضــح توزيــع العينــة حســب الجنــس: 

النسبة
المئوية التكرار الجنس الرقم

14% 14 ذكر 1
86% 86 أن�ث 2

100% 100 المجموع

يشــري الجــدول رقــم )1( إىل توزيــع أفــراد العينــة حســب الجنــس، ويتضــح منــه أن النســبة األكــرب مــن عينــة 
ي المرتبــة الثانيــة حيــث كانــت نســبتهم )14%(.

الدراســة هــن مــن اإلنــاث بنســبة %86، ويليهــا الذكــور �ن

جدول رقم )2(

توزيع عينة الدراسة وفق العمر: 

النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية الرقم
20.0% 20 20-30 سنة 1

43.0% 43 30-40 سنة 2

30.0% 30 40-50 سنة 3
7.0% 7 50 سنة فما فوق 4
100% 100 المجموع

يشــري الجدول رقم )2( إىل توزيع أفراد العينة حســب الفئة العمرية، ويتضح منه أن النســبة األكرب من 
ي المرتبــة الثانيــة الفئــة 

عينــة الدراســة ينتمــون إىل الفئــة العمريــة )30-40( ســنة بنســبة )%43(، تليهــا �ن
ي المرتبة الثالثة الفئة العمرية )20-30( بنسبة )20%(، 

العمرية )40- 50( سنة بنسبة )%30(، ثم �ن
ة بنســبة )%7( فقــط. ي المرتبــة األخــري

ثــم جــاءت فئــة )50 ســنة فمــا فــوق( �ن
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جدول رقم )3(

 : توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي

النسبة المئويةالتكرارالمؤهل العل�يالرقم

%00غري متعلم1

ي2
%00إبتدا�ئ

%00إعدادي3

%2525ثانوي4

%6060جامىعي5

%1515دراسات عليا6

%100100المجموع

، ويتضــح منــه أن النســبة  يشــري الجــدول رقــم )3( إىل توزيــع أفــراد العينــة حســب المســتوى التعليــ�ي
ي المرتبــة الثانيــة 

األكــرب مــن عينــة الدراســة يمثلــون المســتوى التعليــ�ي الجامــىعي بنســبة )%60(، يليهــا �ن
ة مســتوى الدراســات العليــا بنســبة  ي المرتبــة الثالثــة واألخــري

المســتوى الثانــوي بنســبة )%25(، ثــم يليهــا �ن
)%15(، ولــم تســجل المســتويات أي اســتجابات مــن قبــل العينــة.

ويمكن أن نستنتج من الجدول أعاه أن ما نسبته )%75( من أفراد العينة يمثلون المستوى التعلي�ي 
ي والفكــري، 

)جامــىعي فمــا فــوق(، ولعــل ارتفــاع المســتوى التعليــ�ي مــؤرسش عــى ارتفــاع المســتوى الثقــا�ن
وبالتــاىلي يمكننــا القــول إّن إجاباتهــم ســتكون منطقيــة وموضوعيــة إىل حــٍد مــا، ويمكــن األخــذ بهــا.

جدول رقم )4(

الدخل الشهري ألفراد العينة: 

النسبة المئوية التكرار الدخل الشهري الرقم
42% 42 10.000-19.000درهم 1

35% 35 20.00-29.000 درهم 2

13% 13 30.000-39.000 درهم 3
5% 5 40.000-50.000 درهم 4
5% 5 50.000 درهم فما فوق 5

100% 100 المجموع
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يشري الجدول رقم )4( إىل الدخل الشهري ألفراد العينة، حيث يوضح أن نسبة )%42( من أفراد 
ن )10000- 19.000( درهم وهم أغلبية أفراد العينة، يليها نسبة  العينة كان دخلهم الشهري ب�ي

ن )20.000-29.000( درهم، يليها نسبة  اوح دخلهم الشهري ب�ي ن والذين يرت )%35( من المبحوث�ي
ن )30.000-39.000( درهم، و)%5( من أفراد العينة ممن  اوح دخلهم الشهري ب�ي )%13( لمن يرت
 نسبة من كان دخلهم )50.000 فما 

ً
ن )40.000-50.000( درهم،و)%5( أيضا واح دخلهم ب�ي يرت

فوق(، ويشكلون النسبة األقل من العينة. 

ف االستهالكي وعالقته بالتماسك األرسي : المعالجة اإلحصائية الستبيان ثقافة ال�ت ً
ثانيا

جدول رقم )5(

توزيع أفراد العينة حسب مفردات المحور األول: 

ي 
ي المجتمع اإلمارا�ت

ف االستهالكي �ن طبيعة ثقافة ال�ت

غري موافق بشدةغري موافقمحايدموافقموافق بشدةالفقراتالرقم
ايدة لدى النساء1 ن %11%44%1414%4545%3636مرت

ايدة لدى الرجال 2 ن %11%44%2828%4242%2525مرت

3
ن عى  ايدة لدى الجنس�ي ن مرت

حد سواء
2727%5151%1717%44%11%

4
ايدة لدى الشباب  ن مرت

ن  والمراهق�ي
3636%4242%1414%88%00%

ايدة لدى الفئات الغنية 5 ن %33%44%1919%3434%4040مرت

6
ايدة لدى الفئات  ن مرت

المتوسطة 
2828%4747%1717%77%11%

ة 7 ايدة لدى الفئات الفقري ن %44%99%3636%3636%1515مرت

8
ايدة لدى جميع الفئات  ن مرت

السابقة
2020%4848%2525%55%11%

ن فئــات  ي اإلمــارات ومــدى انتشــارها بــ�ي
ف االســتهاكي �ن يشــري الجــدول رقــم )5( إىل طبيعــة ثقافــة الــرت

ن أجابــوا )موافــق بشــدة(  ن الجــدول أعــاه أن )%36( مــن المبحوثــ�ي المجتمــع المختلفــة، حيــث يبــ�ي
ايــدة لــدى النســاء، و)%45( مــن أفــراد العينــة أجابــوا )موافــق(، وأجــاب )14%)  ن عــى أن هــذه الثقافــة مرت
لخيــار )محايــد(، فيمــا أجــاب )%4( لخيــار )غــري موافــق(، وأجــاب )%1( لخيــار )غــري موافــق بشــدة(. 

ة لــدى النســاء. وهــذا يشــري إىل أن أغلبيــة آراء العينــة كانــت توافــق عــى أن هــذه الثقافــة منتــرش

 : ي
ن كاآل�ت ن حــول انتشــار هــذه الثقافــة لــدى الرجــال، فقــد كانــت إجابــة المبحوثــ�ي وعــن رأي المبحوثــ�ي

)%42( مــن أفــراد العينــة أجابــوا )موافــق(، و)%25( منهــم أجابــوا )موافــق بشــدة(، كمــا أجــاب )28%) 
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لخيــار )محايــد(، وكانــت نســبة )%4( مــن العينــة قــد أجابــت لخيــار )غــري موافــق(. فيمــا أجــاب لخيــار )غــري 
موافــق بشــدة( مــا نســبته )%1(، وهــذا يــدل عــى أن أغلــب آراء العينــة كانــت موافقــة عــى انتشــارهذه 

ن الرجــال. الثقافــة بــ�ي

ن عــى حــد ســواء، فأظهــرت النتائــج أن أغلبيــة  ة لــدى الجنســ�ي أمــا عّمــا إذا كانــت هــذه الثقافــة منتــرش
( حيث جاءت النســبة )%51( وأجاب )%27( منهم )موافق بشــدة(، بينما  ن أفراد العينة كانوا )موافق�ي
أجــاب )%17( لخيــار )محايــد(، و)%4( منهــم أجابــوا )غــري موافــق(، فيمــا أجــاب )غــري موافــق بشــدة( مــا 

نســبته )1%(.

ن )موافــق(  ، أجــاب المبحوثــ�ي ن ف االســتهاكي لــدى الشــباب والمراهقــ�ي وفيمــا يتعلــق بانتشــار ثقافــة الــرت
بنســبة )%42( حيــث كانــت النســبة األعــى عــى هــذه الفقــرة، فيمــا أجــاب )موافــق بشــدة( مــا نســبته 
)%36(، وكانت النسبة )%14( للذين أجابوا عنها )محايد(، وأجاب )%8( فقط )غري موافق(. ويتضح 

. ن ن الشــباب والمراهقــ�ي ة بــ�ي ن عــى أن هــذه الثقافــة منتــرش هنــا أن أغلبيــة أفــراد العينــة كانــوا موافقــ�ي

ن الفئــات الغنيــة، فقــد كانــت أغلــب آراء أفــراد العينــة )موافــق بشــدة( بنســبة  مــا فيمــا يتعلــق بانتشــارها بــ�ي
)%40(، و)%19( كانــوا محايديــن، و)%4( أجابــوا )غــري موافــق(، و)%3( فقــط أجابــوا )غــري موافــق 

بشــدة(.

ن الفئــات المتوســطة، فقــد كانــت نســبة الذيــن أجابــوا )موافــق(  فيمــا يخــص انتشــار هــذه الثقافــة بــ�ي
ن  ي حــ�ي

هي النســبة األكــرب حيــث كانــت )%47(، ونســبة الذيــن أجابــوا )موافــق بشــدة( كانــت )%28(، �ن
كانــت نســبة الذيــن أجابــوا )محايــد( هي )%17(، و)%7( أجابــوا )غــري موافــق(، و)%1( فقــط أجابــوا 

)غــري موافــق بشــدة(. 

ة، فكانــت نســبة  ف االســتهاكي عنــد الفئــات الفقــري ن عــن فقــرة تزايــد ثقافــة الــرت وأمــا نتائــج آراء المبحوثــ�ي
اإلجابــة )موافــق( و)محايــد( بالنســبة نفســها وهي )%36(. وكانــت نســبة اإلجابــة )موافــق بشــدة( هي 

)%15(، وأجــاب )%9( لخيــار )غــري موافــق(، و)%4( أجابــوا )غــري موافــق بشــدة(.

ف االســتهاكي عنــد جميــع الفئــات الســابقة،  ن عــن فقــرة ثقافــة الــرت ًا، فيمــا يخــص نتائــج المبحوثــ�ي أخــري
فقــد أجــاب )موافــق بشــدة( مــا نســبته )%20(، و)%48( أجابــوا )موافــق(، و)%25( أجابــوا )محايــد(، 

و)%5( أجابــوا )غــري موافــق(، و)%1( أجابــوا )غــري موافــق بشــدة(. 

جدول رقم )6(

 : ي
توزيع أفراد العينة حسب مفردات المحور الثا�ن

ف االستهالكي  ي الفرد لثقافة ال�ت
أسباب تب�ن
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األسبابالرقم
اموافق 
بشدة

لغ�ي موافقمحايدا موافق
لغ�ي موافق 

بشدة

%55%99%1515%4646%2525ارتفاع دخل الفرد 1

ي تقدمها البنوك 2 %33%11%77%4141%4848التسهيات ال�ت
ي 3

%11%22%1111%4545%3737االنفتاح الثقا�ن
%11%22%66%2020%7171السىعي وراء التفاخر والتباهي4
%22%11%1616%4242%3939التنشئة االجتماعية5
%00%22%66%3333%5959التقليد والمحاكاة 6
%00%22%77%3939%5252الدعاية اإلعامية 7

ي  ي تــؤدي إىل تبــ�ن يّتضــح مــن الجــدول رقــم )6( الــذي يشــري إىل إجابــات أفــراد العينــة عــن األســباب الــ�ت
، أن نســبة الذيــن أجابــوا )موافــق( عــن الفقــرة األوىل وهي ارتفــاع دخــل الفــرد هي  ف االســتهاكي ثقافــة الــرت
)%46(، فيمــا كانــت إجابــة )%25( هي )موافــق بشــدة(، كمــا أجــاب )%15( مــن أفــراد العينــة )محايــد(، 

ونســبة )%9( أجابــوا )غــري موافــق(، ونســبة )%5( أجابــوا )غــري موافــق بشــدة(.

تيب  ي تقدمها البنوك، فقد جاءت اإلجابات حســب الرت ، وهو التســهيات ال�ت ي
اما بالنســبة للســبب الثا�ن

مــن األكــرث لأقــل، حيــث كانــت النســبة األكــرب وهي )%48( أجابــوا )موافــق بشــدة(، تلتهــا نســبة )41%) 
العينــة )محايــد(، و)%1( أجابــوا )غــري موافــق(،  أفــراد  مــن  أجــاب )7%(  ممــن أجابــوا )موافــق(، فيمــا 

ونســبة )%3( أجابــوا )غــري موافــق بشــدة(.

ي حــازت اإلجابــة )موافــق( عــى نســبة )%45(، واختــار 
ن عــى فقــرة االنفتــاح الثقــا�ن ي إجابــات المبحوثــ�ي

و�ن
مــا نســبته )%37( إجابــة )موافــق بشــدة(، و)%11( أجابــوا )محايــد(، فيمــا أجــاب )%2( لخيــار )غــري 

موافــق(، و)%5( أجابــوا )غــري موافــق بشــدة(.

ة عــى فقــرة الســىعي وراء التبــاهي والتفاخــر كســبب مــن أســباب  ونجــد أن اإلجابــات كانــت بنســبة كبــري
هــذه الثقافــة، حيــث أجــاب )%71( مــن أفــراد العينــة )موافــق بشــدة(، و)20 %( منهــم أجابــوا )موافــق(، 
ن كل األســباب، وأجــاب )%6( لخيــار )محايــد(، و)%2( لخيــار )غــري موافــق(،  وهي أكــرب نســبة مــن بــ�ي

وكانــت نســبة اإلجابــة )غــري موافــق بشــدة( هي )%1( فقــط.

ثــم كانــت اإلجابــات عــى فقــرة التنشــئة االجتماعيــة كســبب مــن أســباب هــذه الثقافــة، حيــث أن لعمليــة 
ي تعلــم الفــرد لمهــارات ومعــارف واتجاهــات مختلفــة. وممــا الشــك فيــه 

ًا �ن التنشــئة االجتماعيــة دورًا كبــري
 ، ي أن دور األرسة مهــم، فالطفــل يتعلــم الســلوك االســتهاكي داخــل أروقتهــا قبــل خروجــه للعالــم الخــار�ب
فنجــد أن )%42( أجابــوا )موافــق(، وأجــاب )%39( مــن أفــراد العينــة )موافــق بشــدة(، و)%16( أجابــوا 

)محايــد(، و)%1( فقــط أجــاب )غــري موافــق(، و)%2( أجابــوا )غــري موافــق بشــدة(.

. فأجــاب  ف االســتهاكي ي ثقافــة الــرت ثــم جــاءت فقــرة التقليــد والمحــاكاة كســبب آخــر مــن أســباب تبــ�ن
أفــراد العينــة )موافــق بشــدة( بنســبة )%59(، و)%33( لخيــار )موافــق(، وأجــاب )%6( لخيــار )محايــد(، 
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وجــاءت نســبة الذيــن أجابــوا )غــري موافــق( بمقــدار )%2( فقــط.

والمنتجــات  للبضائــع  ويــج  الرت أســباب  اإلعاميــة كأحــد  الدعايــة  فقــرة  عــى  ن  المبحوثــ�ي إجابــات  أمــا 

المختلفــة بشــكل مغــٍر وجــذاب، فقــد أجــاب )%52( منهــم )موافــق بشــدة(، وأجــاب )%39( لخيــار 

موافــق(. )غــري  أجابــوا  فقــط  و)2%(  )محايــد(،  لخيــار   )7%( أجــاب  فيمــا  )موافــق(، 

ف االستهاكي  ي ثقافة الرت ي هذا المحور كان لها دور بتب�ن
ي ذكرت �ن يتضح مما سبق، أن كل األسباب ال�ت

ي المرتبــة األوىل بمقدمــة هــذه 
حســب رأي أفــراد العينــة، حيــث جــاء »الســىعي وراء التبــاهي والتفاخــر« �ن

ي المرتبة الثانية »التقليد والمحاكاة« بنسبة )59%(، 
األسباب بنسبة )%71(، تلتها حسب األهمية �ن

 مــن خــال متابعــة المشــاهري وشــبكات التواصــل االجتمــاعي والقنــوات الفضائيــة، 
ً
ي أيضــا

اذ أن التقليــد يــأ�ت

، وكذلــك  ن ي المجتمــع مــن نســاء ورجــال وشــباب ومراهقــ�ي
فيؤثــر ذلــك بــدوره عــى مختلــف الفئــات �ن

ي المرتبــة الثالثــة بنســبة 
الفئــات المختلفــة كمــا جــاء بنتائــج بحثنــا هــذا. وجــاءت »الدعايــة اإلعاميــة« �ن

ي المرتبــة الرابعــة، حيــث يزيــد ذلــك مــن 
ي تقدمهــا البنــوك لأفــراد« �ن )%52(، تاهــا »التســهيات الــ�ت

هــا، فكانــت النســبة األكــرب بالموافقــة )48%(،  اســتهاك األفــراد للكماليــات، كالســيارات الفارهــة وغري

ي المرتبــة االخامســة »ارتفــاع دخــل الفــرد« بنســبة موافقــة )%46(، مــا يســاهم بزيــادة 
ومــن ثــم تاهــا �ن

وريــات حياتيــة بــل جــزءًا ال  وريــة وغــري أساســية، لتصبــح الكماليــات رصن االســتهاك عــى أمــور غــري رصن

ي المرتبــة 
ي عــى الحضــارات والثقافــات المختلفــة« �ن

الثقــا�ن يتجــزأ مــن حيــاة األفــراد. وجــاء »االنفتــاح 

ة بنســبة  ي المرتبــة الســابعة واألخــري
السادســة بنســبة موافقــة )%45(، وجــاءت »التنشــئة االجتماعيــة« �ن

ف االســتهاكي  ي ثقافــة الــرت ي ترســيخ وتبــ�ن
 فــكل هــذه األســباب لهــا دورهــا �ن

ً
موافقــة )%42(. وعمومــا

باختــاف نســبها.

جدول رقم )7(

توزيع أفراد العينة حسب مفردات المحور الثالث: 

ف االجتماعي  ي تسود فيها ثقافة ال�ت
المجاالت ال�ت

غ�ي موافقمحايدموافقموافق بشدةالمجاالتالرقم
غ�ي موافق 

بشدة
%11%00%88%3737%5454المابس 1
%11%11%1313%4444%4141المجوهرات 2
%11%00%66%3333%6060 السيارات 3
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غ�ي موافقمحايدموافقموافق بشدةالمجاالتالرقم
غ�ي موافق 

بشدة

4
اب  أنواع الطعام والرش

والمطاعم 
5454%3737%88%00%11%

%11%00%88%4141%5050السفر والسياحة 5
لية 6 ن %44%33%2525%3838%3030العمالة المرن
ىلي 7

ن %22%11%1717%5454%2626األثاث المرن

8
الحفات والنشاطات 

االجتماعية 
5454%3737%66%11%22%

9

وسائل التكنولوجيا 
الحديثة )كالهواتف 
ات  النقالة والكامري
واألجهزة الحديثة 

وماشابه(

6666%2626%66%00%22%

%55%1414%4141%3434%66تعدد الزوجات 10

 ، ف االســتهاكي ي تســود فيهــا ثقافــة الــرت يشــري الجــدول رقــم )7( إىل توزيــع العينــة حســب المجــاالت الــ�ت

ات واألجهــزة الحديثــة ومــا  ويتضــح منــه أن وســائل التكنولوجيــا الحديثــة )كالهواتــف النقالــة والكامــري

ي   باألســباب الــ�ت
ً
شــابه( حصلــت عــى أعــى نســبة )موافــق بشــدة( وهي )%66(. قــد يكــون ذلــك مرتبطــا

 بســبب الدعايــات والتســهيات البنكيــة والتبــاهي والمفاخــرة ومــا إىل ذلــك مــن أســباب، 
ً
َانفــا ذكرناهــا 

نالــت  ي  الــ�ت الســيارات  الثانيــة  المرتبــة  ي 
�ن تلتهــا  األخــرى.  المجــاالت  ن  بــ�ي األوىل  المرتبــة  احتلــت  وبهــذا 

 قــد يعــود لأســباب الســابقة. أمــا المابــس، ونقصــد 
ً
نســبة )%60( لخيــار )موافــق بشــدة(، وهــذا أيضــا

 النســاء، وأنــواع 
ً
ن األفــراد، وخصوصــا  مــن أنــواع الموضــة والتفاخــر بــ�ي

ً
ي أصبحــت نوعــا بهــا المــاركات الــ�ت

ي المرتبــة الثالثــة، ونالــت جميعهــا 
اب، والحفــات والنشــاطات االجتماعيــة، فقــد جــاءت �ن الطعــام والــرش

ي المرتبــة الرابعــة بنســبة 
ي خيــار )موافــق بشــدة(، تاهــا الســفر والســياحة �ن

نســبة )%54( بالتســاوي �ن

 لعــدة أســباب منهــا التبــاهي والتفاخــر أو بســبب 
ً
)%50( لخيــار )موافــق وبشــدة(، وقــد يعــود ذلــك أيضــا

ىلي وجــاء 
ن المــرن ثــم تاهــا األثــاث  التقليــد والمحــاكاة.  بــاب  الرجــال مــن  ن  بــ�ي  

ً
النســاء وأحيانــا ن  بــ�ي ة  الغــري

ي المرتبــة الرابعــة بنســبة )%54( لخيــار )موافــق(، تلتهــا المجوهــرات بنســبة )%41( لخيــار )موافــق 
�ن

ي المرتبــة الخامســة بنســبة )37%) 
ليــة �ن ن العمالــة المرن ثــّم جــاءت  بشــدة(، و)%44( لخيــار )موافــق(، 

ليــة، لذلــك أصبحــت  ن لخيــار )موافــق(، وقــد يعــود انخفــاض نســبتها إىل اعتيــارد األرس عــى العمالــة المرن

ي دعــت لدراســة هــذه الحالــة  وريــات وليــس الكماليــات، وهــذا يعــد واحــدًا مــن أهــم األســباب الــ�ت مــن الرن

، فأصبحــت الكماليــات أمــورًا 
ً
ي أحلــت ثقافــة جديــدة بــدل مــا كان ســائدًا ســابقا (، والــ�ت ف االســتهاكي )الــرت

ة حيــث جــاءت  ي المرتبــة األخــري
ًا جــاء تعــدد الزوجــات �ن . وأخــري ي

ي المجتمــع اإلمــارا�ت
وريــة وأساســية �ن رصن
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نســبة )%34( لخيــار )موافــق(، وأجــاب )%41( مــن أفــراد العينــة )محايــد(، وقــد يعــود ذلــك إىل توجهــات 

ي بتقبــل فكــرة تعــدد الزوجــات بوصفهــا أمــرًا مقبــواًل.
المجتمــع اإلمــارا�ت

جدول رقم )8(

توزيع أفراد العينة حسب مفردات المحور الرابع: 

ف االستهالكي بالتماسك األرسي  عالقة ال�ت

غ�ي موافقمحايدموافقموافق بشدةالفقراتالرقم
غ�ي موافق 

بشدة

1
ف االستهاكي من  يزيد الرت

الخافات األرسية
3535%3737%2222%44%22%

2
يثقل كاهل األرسة بالديون 
ويزيد من العنف األرسي

5252%2929%1717%11%11%

3
المشكات المادية تؤدي إىل 

التفكك األرسي
4141%4343%1313%22%11%

4
يزيد العجز الماىلي لأرسة 

وبالتاىلي يؤدي إىل اضطراب 
العاقات األرسية 

4242%4343%1010%22%33%

5
ن األفراد بسبب  يزيد الفجوة ب�ي

االنشغال بجمع المال لسد 
النفقات االستهاكية

4646%3737%1414%22%11%

6
ن  يساعد عى التوافق األرسي ب�ي

أفراد األرسة
99%1717%4141%1717%1616%

ف االستهاكي بالتماسك األرسي.  ي عاقة الرت
ن الجدول رقم )8( توزيع أفراد العينة حسب َارائهم �ن يب�يّ

ف االســتهاكي بالتماســك  ن بشــأن عاقــة الــرت ن آراء المبحوثــ�ي حيــث تشــري النتائــج إىل اتفــاق واضــح بــ�ي
ن )%1 و%2 و%3( وهي نســبة قليلــة  اوح بــ�ي األرسي. فجــاءت نســبة )غــري موافــق( لــكل الفقــرات تــرت
ي المرتبــة األوىل أن 

ي الفقــرات فقــد كانــت جميعهــا مرتفعــة حيــث جــاء �ن
جــدًا، أمــا نســبة اإلجابــة عــى بــا�ت

ف االســتهاكي يثقــل كاهــل األرسة بالديــون ويزيــد العنــف األرسي، وهــذا قــد يعــود لمــا تســببه الديــون  الــرت
العنــف عــى  يــؤدي ذلــك إىل تزايــد  مــن ضغــوط نفســية عــى رب األرسة، وقــد  الناتجــة عــن اإلرساف 
ي 

، كنــوع مــن التفريــغ لهــذه الضغوطــات؛ تليــه �ن
ً
 جســديا

ً
 أو عنفــا

ً
 لفظيــا

ً
الزوجــة واألبنــاء، ســواء أكان عنفــا

ن أفــراد األرسة بســبب االنشــغال بجمــع المــال لســد النفقــات(، فقــد  المرتبــة الثانيــة فقــرة )يزيــد الفجــوة بــ�ي
جــاءت النســبة )%47( لخيــار )موافــق بشــدة(، و)%14( لخيــار )موافــق(، ثــم تلتهــا فقــرة )يزيــد العجــز 
ي المرتبــة الثالثــة، حيــث أجابــت نســبة )%42( لخيــار 

المــاىلي لــأرسة وبالتــاىلي يــؤدي للخافــات األرسيــة( �ن
ي المرتبــة الرابعــة فقــرة )المشــكات الماديــة 

)موافــق بشــدة(، ونســبة )%40( لخيــار )موافــق(، وتليهــا �ن
تــؤدي إىل التفــكك األرسي( بنســبة )%41( لخيــار )موافــق بشــدة(، ونســبة )%43( لخيــار )موافــق(. مــن 
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 إن وجــدوا. أمــا الفقــرة 
ً
هنــا نجــد أن المشــكات الماديــة تؤثــر عــى كيــان األرسة بالكامــل وعــى األبنــاء أيضــا

ى أن أغلبيــة أفــراد العينــة قــد اتخــذوا جانــب الحيــاد،  ة وهي )يســاعد عــى التوافــق األرسي( فــرن األخــري
ف قــد  فكانــت نســبة )%41( قــد أجابــت لخيــار )محايــد(، مــا يشــري إىل عــدم قناعتهــم الكاملــة بــأن الــرت

يجعــل الحيــاة األرسيــة مســتقرة باعتبــاره يحقــق رغبــات أفــراد األرسة.

مناقشة النتائج

ن لنا: من خال عرضنا لنتائج الدراسة الحالية تب�ي

أن النســبة األكــرب مــن العينــة كانــت مــن اإلنــاث ونســبة قليلــة جــدًا مــن الذكــور، وكان أغلــب أفــراد 1- 
العينــة مــن المســتوى التعليــ�ي )الثانــوي والجامــىعي ومافــوق(، وهــذا ممــا ســاعد بفهــم أفــراد العينــة 
لطبيعة هذه الدراسة. كما كان أغلب أفراد العينة من ذوي الدخل الشهري )29.000-10.000) 

. ي
ي المجتمــع اإلمــارا�ت درهــم، وهــو مــا يعــّد ضمــن الفئــة المتوســطة بالنســبة لمواطــ�ن

ي مجتمع اإلمارات، فقد أوضحت نتائج الدراســة أنها 2- 
ف االســتهاكي �ن فيما يخص طبيعة ثقافة الرت

ة عنــد النســاء أكــرث مــن الرجــال. وهــذا معــروف  ن عــى حــد ســواء، لكنهــا منتــرش ة لــدى الجنســ�ي منتــرش
ة. وأظهــرت الدراســة  عــن النســاء بســبب حبهــّن للتســوق وللتفاخــر والمباهــاة وأســباب أخــرى كثــري
ي المرتبــة الثانيــة، 

ي المرتبــة األوىل، والفئــات الغنيــة �ن
ن الفئــات المتوســطة �ن انتشــار هــذه الثقافــة بــ�ي

ي بســبب عــدم توفــر المــادة 
ة، وبالطبــع فــإن ذلــك منطــ�ت ي المرتبــة األخــري

ة �ن وجــاءت الفئــات الفقــري
لديهــم، وهــذا مــا جــاءت بــه دراســة هيوســك )Husic ،2009( ألنمــاط االســتهاك والتفاخــر حيــث 
 (Wang ،2015( أشــارت إىل وجــود هــذا الســلوك عنــد الطبقــات المتوســطة والغنيــة. ودراســة وانــغ
عــن الجانــب المظلــم لاســتهاك التفاخــري وتبعاتــه النفســية واالجتماعيــة، حيــث وجــدت انتشــاره 

 . ن الفئــات المتوســطة وفــوق المتوســطة أيضــاً بــ�ي
، فقد توصلت الدراســة 3-  ف االســتهاكي ي الفرد ثقافة الرت ي تؤدي إىل تب�ن أما فيما يتعلق باألســباب ال�ت

الحالية إىل أن السىعي وراء التباهي والتفاخر وتقليد اآلخرين هي من أكرث األسباب وراء ذلك. حيث 
ء ســوى التبــاهي أمــام  ي

وريــة، ال لــ�ش نجــد أكــرث العوائــل تســىع إىل البــذخ عــى أمــور كماليــة وليســت رصن
ي وهــو تقليــد أعــ�. وهــذا مــا جــاءت بــه دراســة 

اآلخريــن أو تقليــد العائلــة الفانيــة أو الشــخص الفــا�ن
وانــغ )Wang ،2015(، إذ وجــدت أنهــا مرتبطــة بالتفاخــر والمباهــاة االجتماعيــة. ومــن ثــم جــاءت 
بعدهــا الدعايــات اإلعانيــة والتســهيات البنكيــة ثــم ارتفــاع الدخــل عــى التــواىلي كأســباب أخــرى. 
وهــذا مــا أكــدت عليــه دراســة شــفاء البكــري ودراســة المطــوع حيــث أظهــرت نتائجهــم دور اإلعانــات 

بالصحــف واألســواق بزيــادة االســتهاك.
وســائل 4-  األوىل  المرتبــة  ي 

�ن جــاء  فقــد   ، االســتهاكي ف  الــرت فيهــا  يكــرث  ي  الــ�ت بالمجــاالت  يتعلــق  فيمــا 
ات واألجهــزة الحديثــة ومــا شــابه ذلــك؛ وجــاء بعدهــا  التكنولوجيــا الحديثــة كالهواتــف النقالــة والكامــري
ي 

ي المجتمــع؛ وجــاء بعدهــا �ن
ي تعــد مــن أمــور الوجاهــة والرفاهيــة �ن ي المرتبــة الثانيــة الســيارات والــ�ت

�ن
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اب والطعــام والمطاعــم والحفــات والنشــاطات االجتماعيــة والمابــس  المرتبــة الثالثــة أنــواع الــرش
 المــاركات العالميــة منهــا(. ولعــل ذلــك مرتبــط بالتبــاهي والتفاخــر وتقليــد اآلخريــن، وكذلــك قــد 

ً
)طبعــا

ي 
ي �ن

�ن يكــون بســبب اإلعانــات والتســهيات البنكيــة. كل هــذه األســباب أدت إىل االســتهاك الــرت
ي المرتبــة السادســة 

ي المرتبــة الخامســة المجوهــرات، ومــن ثــم �ن
هــا. وقــد جــاء �ن هــذه المجــاالت وغري

ليــة  ن تيــب إىل أن مســألة العمالــة المرن ليــة، وقــد يكــون ســبب تأخــر هــذه الفقــرة بالرت ن العمالــة المرن
ي المراتــب 

، لذلــك لــم تــأت �ن ي الوقــت الحــارصن
ة لــدى األرس اإلماراتيــة �ن ة بكــرث أصبحــت عــادة منتــرش

 أنــه 
ّ

ف إال ًا جــاءت فقــرة تعــدد الزوجــات كمجــال مــن مجــاالت الــرت األوىل مــن وجهــة نظــر العينــة. أخــري
كان هنــاك حياديــة بالموافقــة عــى هــذا المجــال. وقــد يعــود ذلــك كمــا ذكرنــا إىل تقبــل هــذا الموضــوع 
ف  الــرت . وقــد أكــدت أغلــب الدراســات الســابقة عــى أن  ي

كأمــر اعتيــادي داخــل المجتمــع اإلمــارا�ت
ي دراســة شــفاء البكــري ودراســة )محمــد، 2012(. 

االســتهاكي يكــون بهــذه المجــاالت كمــا �ن
ف االستهاكي بالتماسك األرسي فقد توصلت الدراسة إىل أن أخطر اآلثار السلبية 5-  وعن عاقة الرت

العنــف األرسي  زيــادة  ي 
تتمثــل �ن العينــة،  مــن وجهــة نظــر  ف االســتهاكي  الــرت ثقافــة  تبــة عــى  المرت

وري، إىل جانــب أنــه يزيــد الفجــوة  بســبب إثقــال كاهــل األرسة بالديــون نتيجــة االســتهاك غــري الــرن
ن أفــراد األرسة بســبب االنشــغال بجمــع المــال لســد نفقــات االســتهاك، ويزيــد مــن الخافــات  بــ�ي

ف يســاعد عــى التوافــق األرسي. ي أن الــرت
األرسيــة، وكانــت آراء العينــة حياديــة �ن

ف االســتهاكي والتماســك األرسي، مــا يؤكــد  ن ثقافــة الــرت يّتضــح لنــا ممــا ســبق أن العاقــة قويــة بــ�ي
األرسة  واســتقرار  أمــن  تهــدد  باتــت  ي  الــ�ت الثقافــة  لهــذه  للتصــدي  فعالــة  ايجية  اســرت ي  تبــ�ن ورة  رصن

تماســكها. يخــدم  الــذي  األمثــل  بالشــكل  وتوجيههــا  اإلماراتيــة، 
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حات الفصل الخامس: التوصيات والمق�ت

: حات، وهي كما يىي ي تم التوصل إليها، نضع بعض التوصيات والمقرت ي ضوء النتائج ال�ت
�ن

التوصيات

ي 
1- عــى األرسة غــرس قيــم االدخــار عنــد األبنــاء وحثهــم عــى اإلدارة الماديــة الجيــدة، وعــدم اإلرساف �ن

األمــور الكماليــة. 

، وأن تحــدث  ن عــى الــوعي االســتهاكي كــري ي تكثيــف جهودهــا للرت
2- التأكيــد عــى دور وســائل اإلعــام �ن

ي تشــجع عــى األنمــاط االســتهاكية عــى  ن االدخــار واالســتهاك، وذلــك بتقليــص اإلعانــات الــ�ت  بــ�ي
ً
توازنــا

حســاب الثقافــة اإلدخاريــة. 

ي توجيــه الفــرد باتبــاع أســلوب االســتهاك الســوي، لضمــان تأديــة 
3- زيــادة التأكيــد عــى دور األرسة �ن

. الفــرد أدواره االجتماعيــة بطريقــة تنســجم مــع معايــري الســلوك المقبــول اجتماعيــاً

ثقافــة  تعزيــز  ي 
�ن تســهم  اتيجية عمليــة  اســرت لــأرسة، وصياغــة  المــاىلي  التخطيــط  إنشــاء مؤسســات   -4

معتدلــة. اســتهاكية 

الــزواج وبدايــة االختيــار، إذ تكــون الفتــاة  ي قبــل  الــزوا�ب امــج التثقيفيــة، وخاصــة اإلرشــاد  5- إقامــة الرب
ي تكويــن أرسة مســتقرة.

والشــاب عــى درايــة ونضــج يتناســب مــع تحمــل المســؤولية �ن

اض مهمــا كان ســببه، بمــا يتناســب مــع  ي تســهل عمليــة االقــرت ن صارمــة عــى البنــوك الــ�ت  6- وضــع قوانــ�ي
مســتوى دخــل الفــرد.

7- تشــجيع طــاب المــدارس عــى اإلدخــار منــذ ســنوات التعليــم األوىل، كي يصبــح ذلــك منهــج حيــاة 
ي التعريــف 

ي الدولــة �ن
ي المســتقبل، والتأكيــد عــى الــدور التعليــ�ي الــذي يلعبــه الجهــاز التعليــ�ي �ن

لهــم �ن
بأساســيات المــال وإدارتــه والتــرف بــه، وذلــك بــدءًا مــن المــدارس االبتدائيــة وحــ�ت الجامعــة.

ي عى الفرد واألرسة والمجتمع.
�ن 8- القيام بورش عمل لتوعية األرس حول َاثار االستهاك الرت

حات المق�ت

 مــن انتشــار واســع لمضامينــه 
ً
ي خصوصــا

�ن  واالســتهاك الــرت
ً
نظــرًا لمــا يحتلــه موضــوع االســتهاك عمومــا

ي العــر الحديــث كمطلــب مــن مطالــب 
ي المجتمــع، وبوصفــه لغــة الحــوار الســائدة �ن

ة �ن ن فئــات كثــري بــ�ي
ي مــن جوانــب 

�ن ح الباحثــة إجــراء بحــوث أخــرى تتنــاول االســتهاك الــرت االنتمــاء إىل الثقافــة الجديــدة، تقــرت
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مختلفــة، مثــل:

1- التبعات النفسية واالجتماعية الستهاك السلع التفاخرية.

2- أنماط الحياة واالستهاك التفاخري.

. ف االستهاكي ي الفرد لثقافة الرت ي تب�ن
3- دور التنشئة االجتماعية �ن

ف االستهاكي لأفراد. ي زيادة الرت
4- دور شبكات التواصل �ن

ها عى الجانب االقتصادي واالجتماعي لأرسة. ي وثأثري
�ن 5- عمليات التجميل كنوع من االستهاك الرت
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المصادر والمالحق

قائمة المصادر

- القرآن الكريم.

- الكتب:

ي 
اتيجية لممارســة التســويق �ن 1-أبــو بكــر، مصطــ�ن محمــود، 2015، ســلوك المســتهلك واإلدارة االســرت

المنظمــات المعــارصة، ط1، الــدار الجامعيــة، اإلســكندرية.

أبــو طالــب، د. مهــا ســليمان محمــد، 1999، ترشــيد االســتهاك وتحديــات المســتقبل، ط1، دار   -2
اإلمــارات. القلــم، 

ي مجــال األرسة والطفولــة، 
ي خليــل وآخــرون، 1997، المدخــل للممارســة المهنيــة �ن ، خــري 3-الجميــىي

المكتــب الجامــىعي للكمبيوتــر والنــرش والتوزيــع، مــر.

العلــم واألخــاق والثقافــة، ط2، مركــز  ي 
َاراء وأحاديــث �ن أبــو خلــدون ســاطع، 1985،  الحــري،   -4

العربيــة. الوحــدة  دراســات 

وت. ي بكر، 2010، مختار الصحاح، دار الكتب العلمية، بري 5-الرازي، محمد بن أ�ب
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ملحق رقم )1(

استبانة حول

ثقافة الترف االستهاليك وعالقتها بالتماسك األسري

إعداد الباحثة

إسراء شاكر السامرائي

2018
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استبيان عن

ي دولة اإلمارات«.
ف االستهالكي وعالقتها بالتماسك األرسي �ن  » ثقافة ال�ت

 ، ف االستهالكي السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته: تقوم الباحثة بإجراء دراسة عن ثقافة ال�ت

ي »الميل الستهالك سلع ال حاجة حقيقية لها، ولكن يتم استهالكها إلشباع حاجة 
الذي يع�ن

نفسية أو اجتماعية لدى بعض الفئات االجتماعية، وتظهر مالمحه بتحول الكماليات إىل 

وريات عند أفراد المجتمع«، ومعرفة عالقة هذه الثقافة بالتماسك األرسي، لذا ير�ب منكم  رصن
قراءة أسئلة االستبانة واإلجابة عليها بدقة وتحديد اإلجابة المناسبة. 

شاكرة تعاونكم معنا 

مالحظة: ال داعي لذكر االسم.

 إعداد الباحثة 

ي 
إرساء شاكر السامرا�ئ
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البيانات الشخصية:

: الجنس: ذكر: أن�ث

العمر:   20-30     30-40      40-50      50 فما فوق

ي إعدادي ثانوي جامىعي دراسات عليا
: غري متعلم  إبتدا�ئ المستوى التعلي�ي

الدخل الشهري: أقل من 10.000- 19.000 درهم 20.000 - 29.000 درهم

30.000 - 39.000 درهم 40.000 - 49.000 درهم 50.000 فما فوق 

ي مجتمع اإلمارات(
)طبيعة الثقافة االستهالكية �ن

الفقرات
موافق 
بشدة

محايدموافق 
 غ�ي 
موافق

غ�ي موافق بشدة

ايدة لدى النساء  ن م�ت

ايدة لدى الرجال  ن م�ت

ن عى حد سواء  ايدة لدى الجنس�ي ن م�ت

ن  ايدة لدى الشباب والمراهق�ي ن م�ت

ايدة لدى الفئات الغنية  ن م�ت

ايدة لدى الفئات المتوسطة  ن م�ت

ة  ايدة لدى الفئات الفق�ي ن م�ت

ايدة لدى جميع الفئات السابقة  ن  م�ت
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) ف االستهالكي ي الفرد ثقافة ال�ت
)أسباب تب�ن

الفقرات
موافق 
بشدة

محايدموافق
غ�ي 

موافق
 غ�ي موافق بشدة

ارتفاع دخل الفرد

ي تقدمها البنوك
التسهيالت ال�ت

ي
االنفتاح الثقا�ن

الس�ي وراء التفاخر والتباهي

التنشئة االجتماعية

التقليد والمحاكاة

الدعاية اإلعالمية

) ف االستهالكي ي تسود فيها ثقافة ال�ت
)المجاالت ال�ت

الفقرات
موافق 
بشدة

 غ�ي موافق بشدةغ�ي موافق محايدموافق 

المالبس 

المجوهرات 

السيارات 

اب والمطاعم  أنواع الطعام والرسش

السفر والسياحة 

لية  ن العمالة الم�ن

ىلي 
ن األثاث الم�ن

الحفالت والنشاطات االجتماعية 

)كالهواتــف  الحديثــة  التكنولوجيــا  وســائل 
ومــا  الحديثــة  واألجهــزة  ات  والكامــ�ي النقالــة 

ذلــك( شــابه 

تعدد الزوجات
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ف االستهالكي بالتماسك األرسي( )عالقة ال�ت

الفقرات
موافق 
بشدة

 غ�ي موافق بشدةغ�ي موافق محايدموافق 

ف االستهالكي من الخالفات  يزيد ال�ت
األرسية  

يثقل كاهل األرسة بالديون ويزيد من العنف 
األرسي

المشكالت المادية تؤدي إىل التفكك األرسي

ن أفراد األرسة بسبب  يزيد الفجوة ب�ي
االنشغال بجمع المال لسد النفقات 

االستهالكية

يزيد العجز الماىلي لألرسة وبالتاىلي يؤدي إىل 
اضطراب العالقات األرسية

ن أفراد األرسة يساعد عى التوافق األرسي ب�ي
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ملحق رقم )2(

الرسوم واألشكال البيانية

الشكل رقم )1( توزيع العينة حسب الجنس  

ذكر

أن��

عدد البيانات الشخصية ( الجنس)

14.0%

86.0%

الشكل رقم )2( توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية
شكل 2

فما فوق - 50
عدد العمر ( الصف 1)

7.0%

40-50

20-30
20.0%

30-40
43.0%

30.0%
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الشكل رقم )3( توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشهري
شكل 3

29.000-20.000 درهم
35.0%

30.000-39.000 درهم
13.0%

40.000-49.000 درهم
5.0%

50.000 درهم  فما فوق
5.0%

أقل من 10.000-19.000   درهم
42.0%

الشكل رقم )4( توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي 

دراسات علياعدد المستوى التعلي�� ( الصف 1)
15.0%

ثانوي
25.0%

جام�� 
60.0%

شكل رقم )5( يوضح طبيعة الثفافة االستهالكية لدى كل فئة من الفئات 

ايدة لدى النساء � م��

أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة

ايدة لدى الرجال � م�� � ع� حد سواء ايدة لدى الجنس�� � م�� � ايدة لدى الشباب والمراهق�� � م��

50

40

30

20

10

0
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ايدة لدى الفئات الغنية � ايدة لدىم�� � ايدة لدى الفئات المتوسطة م�� � م�� ة ايدة لدى الفئات الفق�� � م�� ايدة لدى جميع الفئات السابقة � م��

ف االستهاكي  ي ثقافة الرت شكل رقم )6( يوضح أسباب تب�ن

ارتفاع دخل الفرد

أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة

� تقدمها البنوك التسهيالت ال�� �
االنتاج الثقا�� الس�� وراء التفاخر والتبا��

60

40

20

0

االناالس�� وراء التفاخر والتبا�� التنشئة االجتماعية التقليد والمحاكاه الدعاية االعالنية
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ف االستهاكي ي تسود فيها ثقافة الرت الشكل رقم )7( يوضح المجاالت ال�ت

المالبس

أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة

المجوهرات السيارات اب والمطاعم أنواع الطعام وال��

60

40

20

0

اب والمطاعم أنواع الطعام وال�� السفر والسياحة لية � العمالة الم�� ��
� االثاث الم��  

ف االستهال�� من الخالفات يزيد ال��
األ�ية

أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة

يثقل كاهل األ�ة بالديون ويزيد من
العنف األ�ي

المشكالت المادية تؤدي ا� التفكك
األ�ي

يزيد العجز الما�� لأل�ة وبالتا��
يؤدي ا�� اضطراب العالقات األ�ية

30

40

50

20

10

0
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ف االستهاكي بالتماسك األرسي شكل رقم )8( يوضح عاقة الرت

��
� االثاث الم�� الحفالت والنشاطات االجتماعية وسائل التكنولوجيا الحديثة

ات (كالهواتف النقالة والكام��
 واألجهزة الحديثة وماشابه ذلك)

تعدد الزوجات

� أفراد األ�ة بسبب يزيد الفجوة ب��
االنشغال بجمع المال لسد النفقات

االستهالكية

أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة

� أفراد يساعد ع� التوافق األ�ي ب��
األ�ة 

30

40

50

20

10

0
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جائزة البحوث والدراسات

الدورة الخامسة عشر  1440هـ- 2018م

اأُلسرة الُمعاصرة )الواقع والتحديات( – فئة الباحثين

المركز الثالث

عنوان البحث

التنشئة االجتماعية وعالقتها بتعزيز  األمن الفكري

دراسة ميدانية على عينة من أولياء األمور في الشارقة

إعداد 

زينب حمود خلف العنزي





ملخص الدراسة

تضمنت هذه الدراسة الجوانب الخاصة باألرسة، وكيفية تعاملها أو استجابتها للتقنيات التكنولوجية 
. حيــث تهــدف هــذه الدراســة الكشــف عــن عاقــة  الحديثــة، والخاصــة بوســائل التواصــل االجتمــاعي
ي األرسة، واتجاهاتهــا الفكريــة، وثقافتهــا الخاصــة بالتعامــل مــع وســائل التواصــل 

التنشــئة االجتماعيــة �ن
ي المجتمــع مــن دون أي 

ي �ن االجتمــاعي الحديثــة، بمــا يحقــق األمــن الفكــري لأبنــاء، ويعــزز دورهــم اإليجــا�ب
ات ســلبية لهــذه الوســائل، خاصــة أنهــا بــا قيــود أو حــدود تقــف أمــام الحصــول عليهــا أو التعامــل  تأثــري
 معرفــه كيفيــة 

ً
معهــا. لذلــك هدفــت الباحثــة لمعرفــة مســتوى ثقافــة األرسة بماهيــة األمــن الفكــري، وأيضــا

، وكذلــك وســائل توجيــه وتعزيــز األمــن  التعامــل مــع وســائل التواصــل االجتمــاعي ي 
الســلوك األرسي �ن

الفكــري لأبنــاء.

، واختــارت أســلوب  ي
ي الجانــب التطبيــ�ت

ي التحليــىي لاســتفادة منــه �ن
اعتمــدت الباحثــة المنهــج الوصــ�ن

ونيــة عــى  ي المجتمــع، وتــم عرضــه بالطريقــة اإللكرت
االســتبانة العشــوائية لمجموعــة مــن أوليــاء األمــور �ن

ي اإلجابــة عليــه 132 وىلي أمــر.
المجتمــع، حيــث شــارك �ن

شــملت اســتبانة الدراســة أربعــة محــاور تخــص عاقــة التنشــئة االجتماعيــة باألمــن الفكــري. يختــص 
ي األمــن الفكــري، ويختــص 

ي بــدور األرسة �ن
المحــور األول بثقافــة األمــن الفكــري، ويهتــّم المحــور الثــا�ن

األمــن  ي 
المجتمــع �ن الرابــع بمشــاركة  المحــور  يهتــم  ًا  الفكــري، وأخــري األمــن  باتجاهــات  الثالــث  المحــور 

تهتــم بجوانــب مختلفــة تخــص  مــن خمــس فقــرات  المحــاور  مــن هــذه  الفكــري. ويتكــون كل محــور 
 SPSS حيــث اســتخدمت الباحثــة برنامــج ،

ً
كل محــور. بعــد تجميــع النتائــج تمــت معالجتهــا إحصائيــا

ي واالنحــراف المعيــاري. وتــم اســتخدام معامــل  الســتخراج النســبة المئويــة والتكــرار والمتوســط الحســا�ب
ن التنشــئة االجتماعيــة واألمــن الفكــري. واســتخدم اختبــار  ســون للتأكــد مــن وجــود عاقــة بــ�ي ارتبــاط بري
التبايــن  تحليــل  واســتخدام  التعليــ�ي  والمؤهــل  األمــر  وىلي  متوســطات  ن  بــ�ي الفــروق  لداللــة   ،T-Test

.F Test- األحــادي 

 : وقد كانت النتائج كالتاىلي

 بمفهوم األمن الفكري.. 1
ً
الغالبية العظ� من أولياء األمور يملكون وعيا

ن األبناء . 2 ي نرش الوعي ب�ي
أظهر عدد كبري من أولياء األمور تأييدهم لفكرة أن األرسة لها دور كبري �ن

ن  . وأظهــر عــدد قليــل مــن األشــخاص عــدم مباالتهــم بنــرش المفهــوم بــ�ي  وأخاقيــاً
ً
وتثقيفهــم دينيــا

أبنائهم.
وعي العينــة بخطــورة الهواتــف النقالــة عــى األمــن الفكــري لأبنــاء، حيــث رفضــوا توفــري هاتــف . 3

 إعطــاء الحريــة الكاملــة لأبنــاء بالتــرف. 
ً
نقــال بعمــر مبكــر ألبنائهــم، ورفضــوا أيضــا

4 .. ن تحدد سامة استخدام وسائل التواصل االجتماعي ي إصدار قوان�ي
رغبة أولياء األمور �ن

، فقد بلغ معامل االرتباط . 5
ً
أظهرت النتائج وجود عاقة ارتباطية إيجابية معتدلة دالة احصائيا

ن التنشئة االجتماعية وعاقتها بتعزيز األمن الفكري. سون )0.516( ب�ي لبري
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Summary

This study discusses family aspects, and how it deals with and responds to modern tech-
 nology, especially social media. This study aims to discover the relationship between social
 upbringing in families, ideological trends, and family culture in dealing with modern social
 media. The goal is to achieve intellectual security for children and to reinforce the children’s
 positive role within society, without being influenced by the negative effects of social media
 platforms, particularly as there are no restrictions on access or limits on dealing with them.
 The researcher’s aim was to gain an insight to the level of the families’ understanding of
 intellectual security, and families’ behavior towards social media, and how this enhances a
 .culture of intellectual security for their children

 The researcher based her work on the descriptive approach to support the applied aspects
 of her research; she used a random survey for a group of parents, available electronically,
.and which resulted in 132 parents participating in this survey

 This survey focuses on four pivots that revolve around social upbringing on the issue of
 intellectual security. The first pivot focuses on intellectual security, the second focuses on
 the family’s role concerning intellectual security, the third deals with trends in intellectual
 security, and finally, the fourth looks into societal contribution to intellectual security. Every
 .pivot consists of five paragraphs covering different aspects of each pivot

 After collecting data, it was analyzed and the researcher used SPSS to extract percentages,
 standard deviations, arithmetic means between personal data and every axis. The results
:were as follows

:The results were as follows

1. The vast majority of parents are aware of intellectual security.
2. A large number of parents indicated their support of the idea that the family 

plays a great role in raising awareness among children and educating them 
religiously and morally. A few indicated their indifference to spreading this 
concept among their children.

3. The sample was aware of the danger of mobile phones to children’s intellec-
tual security. They refused to provide mobile phones at an early age and also 
refused to give children full freedom to act.

4. There is a desire among parents for laws that determine the safe use of so-
cial media.

5. The results showed that there was a moderately positive correlation be-
tween the two groups, with the Pearson correlation coefficient reaching 
)0.516( between social upbringing and its relation to the enhancement of 
intellectual security.
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المقدمة

ي التطــور الناتــج 
ي كل دورة تمــر عليهــا. وضمــن هــذا التغــري يــأ�ت

ي الــدوران وتتغــري �ن
تســتمّر عجلــة الحيــاة �ن

ي البحــث العلــ�ي بمختلــف 
يــة. ودأب العاملــون �ن اعــات، وتــواىلي األجيــال البرش عــن تقــدم العلــوم واالخرت

ي المجتمــع، مــا 
تخصصاتهــم الكتشــاف المحــددات والمؤثــرات وتفاصيــل هــذا التغــري الــذي يحــدث �ن

اتــه، وتجنــب نتائجــه، إذا مــا كان هــذا التغــري  يســاعد عــى إيجابيــة التعامــل معــه أو العمــل إلنهــاء تأثري
ي التكنولوجيــا، 

، ويغــري بالمجتمــع أو اإلنســانية. فمــا بالــك اذا كان هــذا التغيــري والتطــور الحاصــل �ن
ً
ســلبيا

ي  يتعامــل ويتفاعــل بشــكل مبــارسش مــع اإلنســان، بــل مــع أصغــر وحــدة مكونــة للمجتمــع، وهي األرسة، الــ�ت
، حيــث 

ً
ي أساســيا

ي رســم خارطــة المســتقبل اإلنســا�ن
هــا �ن تعــّد نــواة األجيــال وتطورهــا. ويــكاد يكــون تأثري

ض بهــم أن  تثــري فيهــا األفــكار، ويتــم مــن خالهــا تحديــد اتجاهــات األبنــاء مــن ذكــور وإنــاث، الذيــن يفــرت
ي المســتقبل. 

ن �ن يكونــوا قــادة أو فاعلــ�ي

تــم تقســيم البحــث إىل عــدة فصــول. يحتــوي الفصــل األول عــى مدخــل عــام للبحــث، يوضــح مشــكلة 
البحــث، ويحــدد أهميتــه وأهدافــه، كمــا يتــم توضيــح مفاهيــم الدراســة ومناقشــة الدراســات الســابقة. 
ي اإلطــار النظــري مــن تاريــخ، ونظريــات التنشــئة االجتماعيــة، واألمــن الفكــري، 

بينمــا يتضمــن الفصــل الثــا�ن
ن عاقــة  ي تواجــه األمــن الفكــري، وكذلــك الربــط بــ�ي ومؤسســات التنشــئة االجتماعيــة، والمعوقــات الــ�ت
التنشئة االجتماعية بتعزيز األمن الفكري. أما الفصل الثالث، فيتحدث عن حدود الدراسة والمنهجية 
ي اتبعتهــا، والمجتمــع المختــار للبحــث، والوســائل اإلحصائيــة المتبعــة للوصــول إىل النتائــج، ومناقشــة  الــ�ت

النتائــج.
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الفصل األول

 عرض مشكلة البحث والدراسات السابقة

أواًل: مشكلة الدراسة وأسئلتها.

: أهداف الدراسة.  ً
ثانيا

: أهمية الدراسة. ً
ثالثا

: تحديد مفاهيم الدراسة والتعريفات اإلجرائية. ً
رابعا

: الدراسات السابقة. ً
خامسا

: تعقيب عى الدراسات السابقة. ً
سادسا

أواًل: مشكلة الدراسة 

. فكل إنسان يميل بفطرته إىل أن َيْظَفَر  ي
ية، ورس البقاء اإلنسا�ن إن وجود األرسة هو امتداد للحياة البرش

ببيــٍت وزوجــٍة وذريــة. فــاألرسة أســاس بنــاء المجتمــع، ومســألة االهتمــام بــاألرسة مــن القضايــا العالميــة 
ي الهائــل الــذي  ز إىل جانــب ذلــك، موضــوع التطــور العلــ�ي والتكنولــو�ب ي زاد الحديــث حولهــا. ويــرب الــ�ت
ي العالــم، وأوجــد لنــا مؤثــرات تكنولوجيــة تتفاعــل مــع أبنــاء المجتمــع، 

حصــل عــى طفــرات تطوريــة �ن
ي أصبحــت موجــودة  وتؤثــر عليهــم بمختلــف فئاتهــم وطبقاتهــم، وخاصــة وســائل التواصــل االجتمــاعي الــ�ت
ي كل بيــت. وســائل ال تحدهــا حــدود وال يمكــن الســيطرة عليهــا بشــكل بســيط، مــا أوجــد مؤثــرًا قــد يكــون 

�ن
ي األرسة، مــا يهــدد أمنهــم الفكــري، ويجــدد أدوار أوليــاء األمــور ويضيــف 

 باتجــاه األبنــاء �ن
ً
 أو إيجابيــا

ً
ســلبيا

مهمــات عليهــم تجــاه أبنائهــم.

ي تاحــق  ات الــ�ت ي تحقيــق األمــن الفكــري ألفرادهــا. فمــع التغــري
ي لــأرسة �ن ز التســاؤل عــن الــدور اإليجــا�ب يــرب

االتصــال  وســائل  تطــور  مقدمتهــا  ي 
و�ن الفكــري،  باألمــن  اإلخــال  إىل  المؤديــة  العوامــل  وزيــادة  األبنــاء 

ي تؤدي إىل رسعه انتشــار األفكار، ووصولها إىل جميع المجتمعات، واســتغال الشــباب  ي، ال�ت الجماهري
، األمــر الــذي يعمــل عــى غــزو أمــن وفكــر هــؤالء األبنــاء نتيجــة ضعــف المســتوى الفكــري  لهــا بشــكل خــاطئ
ي رعايــة 

ًا �ن لديهــم، وكذلــك انســياق بعضهــم خلــف األفــكار الهدامــة. ويمكــن القــول إّن لــأرسة دورًا كبــري
ي تشــكيل أخاقهــم وســلوكهم، فعــن عمــر بــن عبــد العزيــز -رحمــه هللا- أنــه قــال: 

األوالد منــذ والدتهــم، و�ن
»الصــاح مــن هللا واألدب مــن اآلبــاء«. 

، لينعكس 
ً
 وثقافيا

ً
 ودينيا

ً
 وتربويا

ً
ي القيادة السليمة والسديدة لأبناء فكريا

تقع المسؤولية عى األرسة �ن
ذلــك عــى تعزيــز وتدعيــم األمــن الفكــري ألفــراد األرسة. فمشــكلة الدراســة تتبلــور حــول ماهيــة التنشــئة 
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ي تعزيــز وتدعيــم األمــن الفكــري ألفرادهــا.                                         
االجتماعيــة �ن

وأثــارت الباحثــة عــدة تســاؤالت مــن أجــل دراســتها والوصــول إىل نتائــج موضوعيــة لحــل مشــكلة البحــث. 
: وهــذه التســاؤالت هي كمــا يــىي

ما مستوى ثقافة األمن الفكري لدى أولياء األمور؟. 1
ي توعية األبناء حول األمن الفكري؟. 2

هل هناك دور لأرسة �ن
ي اتجاهات األمن الفكري؟. 3

كيف نتحكم �ن
ما دور المجتمع تجاه األمن الفكري؟  . 4

: أهداف الدراسة ً
ثانيا

ي تواجــه العالــم المعــارص، وأن  مــن الواضــح أن التنشــئة االجتماعيــة اختلفــت بنــاًء عــى التحديــات الــ�ت
: ي

ي اآل�ت
األمــن الفكــري يواجــه مشــكات عــى كافــة األصعــدة، لذلــك تتمحــور أهــم أهــداف هــذا البحــث �ن

معرفة مستوى ثقافة األمن الفكري لأرسة المحددة للتعامل مع األبناء.. 1
ي تعزيز األمن الفكري.. 2

ي تستخدمها مع األبناء �ن تحديد دور األرسة واألساليب ال�ت
ها عى األمن الفكري.. 3 تحديد نوع العاقة والسلوك الذي يربط وىلي األمر باألبناء وتأثري
معرفة دور المجتمع والجهات ذات العاقة بتعزيز األمن الفكري.. 4

: أهمية الدراسة ً
ثالثا

ي تهتــم بهــا. وتــرى الباحثــة أن هــذا  ي أهميــة البحــوث مــن خــال دراســة ومعالجــة نوعيــة المشــاكل الــ�ت
تــأ�ت

البحــث يكتســب أهميتــه مــن خــال معالجــة مشــكلة قــد يتعــرض لهــا األبنــاء الذيــن ُيعــّدون أســاس بنــاء 
المجتمــع، أي أنــه يعالــج المشــكلة مــن جذورهــا األوليــة وعنارصهــا المفــردة، وليــس مــن خــال نتائجهــا 
ي تنعكــس عــى المجتمــع، وتصبــح ظاهــرة عامــة، ويصعــب التعامــل معهــا لكونهــا ســتتلّون  الكليــة الــ�ت
: بصبغــة األفــراد الذيــن يحملــون هــذه المشــكلة. مــن ذلــك يمكــن أن نحــدد أهميــة هــذا البحــث بمــا يــىي

ي تعزيز األمن الفكري لدى األفراد.. 1
يهتم بدراسة أهمية التنشئة االجتماعية �ن

ي أمنه واستقراره وتطوره.. 2
يختص بدراسة أصغر تكوين للمجتمع )األرسة(، ويرتكز عليها �ن

ي معالجة التطورات المؤثرة عى األمن الفكري.. 3
تحديد الوسائل المؤثرة بشكل فّعال وناجح �ن
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: تحديد مفاهيم الدراسة والتعريفات اإلجرائية ً
رابعا

 مــن مجتمــع 
ً
البــد مــن تحديــد المفاهيــم ألنهــا تختلــف مــن فــرد إىل فــرد، ومــن جماعــة  إىل أخــرى، وأحيانــا

ي 
 لــكل مصطلــح يتــم اســتخدامه �ن

ً
 للزمــان والمــكان. رأت الباحثــة أن تضــع تعريفــا

ً
إىل مجتمــع آخــر تبعــا

ي بعــض المصطلحــات 
ي معاجــم اللغــة. كمــا تتطــرق الباحثــة إىل معــا�ن

البحــث مــن حيــث معنــاه اللغــوي �ن
المســتخدمة مــن وجهــة نظــر العلــوم اإلنســانية، حيــث أن التحديــد الدقيــق للمفاهيــم يبــدد كل غمــوض، 
ة البحــث  ي تحقيــق الفهــم الصحيــح لتكــون مســري

ي لذلــك �ن ويمنــع كل لبــس، فضــًا عــن األثــر اإليجــا�ب
: واضحــة للقــارئ، وذلــك عــى النحــو التــاىلي

 :
ٌ
الَتْنِشَئة

التعريف اللغوي: مصدر نشأ، تنشئة األوالد عى الخلق الكريم وتربيتهم)100). 

بية، وتشمل اكتساب المعارف والنماذج والقيم والرموز)101). : هي الرت التعريف االصطال�ي

ي تربيــة األبنــاء، فهنــاك مــن يتخــذ أســاليب تربيــة 
: هي مــن أهــم العنــارص األساســية �ن ي

التعريــف اإلجــرا�ئ
ســيئة وهنــاك مــن يتخــذ أســاليب تربيــة جيــدة، لذلــك فــ�ي تختلــف مــن شــخص إىل آخــر.

االجتماعية:

: ســمة من ســمات معيشــة الكائنات، وينطبق عى  البرش وعى الحيوانات. وهو  التعريف االصطال�ي
ن بعضهــا البعــض وإىل جماعيــة التعايــش، بغــض النظــر عمــا إذا   إىل تفاعــل الكائنــات الحيــة بــ�ي

ً
يشــري دائمــا

.(102(  أو ال طوعيــاً
ً
كانــوا يدركــون ذلــك أم ال، وبغــض النظــر عمــا إذا كان التفاعــل طوعيــا

: البــرش مخلوقــات تميــل إىل العيــش مــع الجماعــة حيــث ال يمكنهــم البقــاء عــى قيــد  ي
التعريــف اإلجــرا�ئ

ي عزلــة.
الحيــاة وتلبيــة احتياجاتهــم وهــم �ن

ة: نشئة االجتماعيَّ التَّ

ي مــن شــأنها أن تحــول اإلنســان مــن كائــن  : هي االهتمــام بالنظــم االجتماعيــة الــ�ت التعريــف االصطــال�ي
ي إىل كائــن اجتمــاعي قــادر عــى التفاعــل واالندمــاج بســهولة مــع أفــراد المجتمــع)103). بيولــو�ب

)11)) ابن منظور )1997م(، لسان العرب، ص25.

ق، األردن، )2000م(، ص102. ))1)) عمر، معن خليل، علم االجتماع األرسي، دار الرش

.https://www.almaany.com ي الجامع
))1)) معجم المعا�ن

، القاهرة، )1999م(، ص68. ، أسسه وتطبيقاته، دار الفكر العر�بي ))1)) زين العابدين درويش: علم النفس االجتماعي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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ن الفرد بما لديه من استعدادات وراثية وبيئته االجتماعية،  : هي عملية تفاعل تتم ب�ي ي
التعريف اإلجرا�ئ

ي المجتمع من جهة أخرى.
ي لشخصيته من جهة واندماجه �ن ليتم النمو التدري�ب

األمن:

وفــان  آمــن  فــان  فيقــال  الخــوف،  ضــد  واألمــن  النفــس.  األمــن، طمأنينــة  أصــل  اللغــوي:  التعريــف 
خائــف)104).

: هــو عــدم الخيانــة، والتصديــق، والحفــظ، والطمأنينــة، والديــن، والثقــة، والقــوة،  التعريــف االصطــال�ي
وطلــب الحمايــة)105).

: تــرى الباحثــة أن األمــن  األرسي هــو قــدرة األرسة عــى عــزل كل المؤثــرات بكافــة  ي
التعريــف اإلجــرا�ئ

والقانــون  اإلســامية  يعــة  الرش تعاليــم  وفــق  والتجانــس  الســعادة  يحقــق  بمــا  أفرادهــا،  عــن  مصادرهــا 
والتقاليــد. والعــادات 

الفكر:

ي األمــور المعنويــة، وهــو فــرك األمــور 
التعريــف اللغــوي: الفكــر مقلــوب عــن الفــرك، لكنــه يســتعمل �ن

للوصــول إىل حقيقتهــا)106). وبحثهــا 

ي المعلوم للوصول إىل معرفة مجهول)107).
: إعمال العقل �ن التعريف االصطال�ي

، ومقنعــة بحيــث تكــون  ن اهــ�ي : مــن رأي الباحثــة هي عمليــات عقليــة مثبتــة باألدلــة والرب ي
التعريــف اإلجــرا�ئ

ي أو رفــض كل العمليــة العقليــة والتصــورات المشــوبة بخطــأ.
هي الموجــه لتلــ�ت

األمن الفكري:

ي  : هــو اطمئنــان الفــرد والمجتمــع إىل أن منظومتــه الفكريــة والخلقيــة وقيمــه الــ�ت التعريــف االصطــال�ي
ن أفــراده ليســت موضــع تهديــد مــن فكــر وافــد غريــب)108). ترتــب العاقــات بــ�ي

: مــن رأي الباحثــة هــو القــدرة عــى عمــل جــدار مانــع ضــد األفــكار الخاطئــة، إمــا بالعــزل  ي
التعريــف اإلجــرا�ئ

أو بالثقافــة المعرفيــة.

ق، )2002م(، ص43. وت، دار المرش ي اللغة العربية المعارصة، بري
))1)) المنجد �ن

، عىي بن محمد، التعريفات، تحقيق إبراهيم أنباري، لبنان، دار الكتب العلمية، ط2، )1423ه(. ي
))1))) ( الجرجا�ن

، دار عمران، مر، ص724. ي
))1)) مجمع اللغة العربية )1985م(، المعجم الوسيط، ط2، الجزء الثا�ن

، عبد هللا بن عبيد المحسن )1996م(، األمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية، جامعة نايف العربية، الرياض. كي ))1)) الرت

))1)) محمد محمد نصري )1413ه(، األمن والتنمية، العبيكان، الرياض، ص12
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التنشئة األرسية:

 ردود الفعــل الواعيــة 
ً
ن معاملــة األبويــن ألوالدهــم، وه أيضــا ي تمــري : وهي الطــرق الــ�ت التعريــف االصطــال�ي

    .(109( ن ن الطرفــ�ي ن معاملــة األبويــن ألوالدهــم خــال عمليــات التفاعــل الدائمــة بــ�ي ي تمــري أو غــري الواعيــة الــ�ت

ي تتشــكل خالهــا معايــري الفــرد واتجاهاتــه وســلوكه، عــى أن تكــون  : هي العمليــة الــ�ت ي
التعريــف اإلجــرا�ئ

متفقــة مــع معايــري وقيــم المجتمــع المرغوبــة، يبــدأ تشــكلها مــن اللحظــة األوىل ويســتمر طيلــة حيــاة الفــرد.

االنحراف الفكري:

ء، ويقال انحرف عنه أي مال وعدل)110). ي
االنحراف لغة: عدل حرف كل سش

: موقــف اجتمــاعي يخضــع فيــه صغــري الســن لعامــل أو أكــرث مــن العوامــل ذات القــوة  ً
االنحــراف اصطالحــا

الســببية، مــا يــؤدي إىل الســلوك غــري المتوافــق)111).

: هــو عــدم القــدرة عــى عمــل جــدار مانــع ضــد األفــكار الخاطئــة إمــا بالعــزل أو بالثقافــة  ً
االنحــراف إجرائيــا

المعرفيــة.

: الدراسات السابقة ً
خامسا

ي  ي يحصــل منهــا الباحثــون عــى المعلومــات الــ�ت قــد تــرث تعــّد الدراســات الســابقة مــن أهــم المصــادر الــ�ت
ي أهميــة وأهــداف ومشــكلة الدراســة. تناولــت 

بحوثهــم مــن حيــث تعرفهــم عــى عنــارص البحــث المتمثلــة �ن
ي تعزيــز األمــن الفكــري. 

هــذه الدراســات موضــوع دور التنشــئة االجتماعيــة �ن

أواًل: الدراسات األجنبية

ن داخل األرسة ن الجنس�ي ي )2003(، التمايز ب�ي الدراسة األوىل: إيزابيال كريس�ب

ن داخــل األرسة، وذلــك مــن خــال إظهــار  ن الجنســ�ي هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى الفــرق بــ�ي
هــا عــى الشــباب،  ي تأثري

ي تختلــف �ن ، الــ�ت ن إمكانيــة دراســة مختلــف أبعــاد التنشــئة االجتماعيــة للجنســ�ي
ي تعــّد أساســية لبنــاء الهويــة اإلنســانية. اســتخدمت هــذه الدراســة بيانــات المســح االجتمــاعي عــى  والــ�ت
ي بريطانيــا العظــ�. انتهــت هــذه الدراســة  إىل نتيجــة أن األم لهــا تأثــري قــوي 

ن وأوليــاء أمورهــم �ن المراهقــ�ي

kenanaonline.com ((1((
ي )1433هـ(، االنحرافات الفكرية والسلوكية وسبل معالجتها، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى.

)1))) عبدالرحمن بن محمد الحار�ث

، االسكندرية، المكتب الجامىعي الحديث، ص28. ))))) رمضان السيد )1985م(، الجريمة واالنحراف من المنظور االجتماعي
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ة. ة أو غــري مبــارسش ســواء أكان بطريقــة مبــارسش

ي بيئــة التعلــم القائــم عــى 
، إرساء ديمردوزيــن )2009(، األمــن الفكــري �ن الدراســة الثانيــة: جافــد عــىي

ي عالــم العولمــة.
التكنولوجيــا �ن

ي تواجــه إدارة العمــل  هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى إدارة األصــول الفكريــة والتحديــات الــ�ت
ي جميــع أنحــاء 

الفكــري. وانتهــت هــذه الدراســة إىل أنــه مــن أجــل تعزيــز حمايــة التكنولوجيــا والمعرفــة �ن
العالــم، يلــزم توفــري الرعايــة لتدفــق العلــم عــرب حــدود البــاد.

ي الدولــة الفرديــة 
 الدراســة الثالثــة :جــان فريدريــك- ريتشــارد غولــد )2016(، التنشــئة الدوليــة �ن

والمســتويات: أدلــة مختلطــة مــن الملكيــة الفكريــة.

الجمــع  أهميــة  عــى  الضــوء  وتســلط  القــدرات،  ببنــاء  يتعلــق  فيمــا  الفــارق  فهــم  إىل  الدراســة  هدفــت 
ي تنظــر إىل الدولــة والمســتويات الفرديــة لنقــل الفكــرة. اســتخدمت هــذه الدراســة  ن الدراســات الــ�ت بــ�ي
أن  بنتيجــة  وانتهــت  المتحــدة،  الواليــات  مــن  أفــراد  بعــض  عــى  بيانــات(  )جمــع  التحليــىي  االســتطاع 

البــاد قــوة. أقــل  البــاد قــوة إىل  التنشــئة االجتماعيــة تعمــل بســهولة أكــرب مــن أكــرث 

: الدراسات العربية ً
ثانيا

عنــد  االجتماعيــة  الشــخصية  تكويــن  ي 
الوالديــن �ن )2011(، دور  باســمة حــالوة،  األوىل:  الدراســة 

ي مدينــة دمشــق.
األبنــاء، دراســة ميدانيــة �ن

ي تكوين شــخصية األبناء االجتماعية. اعتمدت الباحثة 
تهدف الدراســة إىل الكشــف عن دور الوالدين �ن

ي التحليــىي مســتخدمة أداة اســتبانة مؤلفــة مــن ســتة أقســام. شــملت العينــة )100( فــرد، 
المنهــج الوصــ�ن

)20( منهم كانوا من اآلباء و)50( من األمهات. أظهرت النتائج أن المستويات التعليمية واالقتصادية، 
يعيشــون ضمــن منظومــة  األبنــاء االجتماعيــة، ألنهــم  تشــكيل شــخصية  ي 

الوالديــن �ن أدوار  ي 
تؤثــر �ن ال 

واحــدة مــن القيــم والعــادات االجتماعيــة.

الدراسة الثانية: نعيمة )2002(، التنشئة االجتماعية وسمات الشخصية.

ي األرسة، وبعــض 
التنشــئة االجتماعيــة �ن أســاليب  ن  بــ�ي العاقــة  أثــر  عــن  الكشــف  الدراســة إىل  هدفــت 

الســمات الشــخصية لأبنــاء )المشــاركة االجتماعيــة، المثابــرة، القلــق، العــدوان(. طبقــت الدراســة عــى 
ن )-12 عينــه قوامهــا )54( تلميــذًا وتلميــذة مــن المرحلــة اإلعداديــة باالســكندرية، تراوحــت أعمارهــم بــ�ي

 لمعرفــة أســاليب المعاملــة الوالديــة.
ً
15( ســنة، واســتخدمت الدراســة اســتبانة
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ي )القلــق  ن أســاليب التنشــئة االجتماعيــة الوالديــة وســم�ت ي بــ�ي أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود ارتبــاط إيجــا�ب
ي )المشــاركة االجتماعيــة والمثابــرة(.  ن هــذه األســاليب وســم�ت  بــ�ي

ً
والعــدوان(، بينمــا كان االرتبــاط ســلبيا

ن إدراك اآلبــاء واألمهــات ألســاليب التنشــئة   بــ�ي
ً
كمــا أظهــرت الدراســة عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا

ي )العــدوان والمثابــرة(. ي ســم�ت
الوالديــة �ن

ي تكوين شخصيته.
الدراسة الثالثة: عبد هللا )1997(، أثر الرعاية األبوية للطفل �ن

ي قبــول الطفــل ألرستــه 
ي رعايــة الطفــل، وأثــر هــذه الرعايــة �ن

هدفــت الدراســة إىل معرفــة دور الوالديــن �ن
ي مدينــة القاهــرة، واســتخدم 

أو رفضــه لهــا. طبقــت الدراســة عــى عينــة )600( فــرد مــن اآلبــاء واألمهــات �ن
لجمــع المعلومــات منهــم، مقيــاس خــاص أعــده الباحثــة للرعايــة الوالديــة بالطفــل. 

ي تتسم بالدفء والعاطفة،  ن الرعاية الوالدية ال�ت أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عاقة ارتباط قوية ب�ي
ن المســتوى التعليــ�ي للوالديــن وقــدرة الطفــل  وكفــاءة األطفــال االجتماعيــة. وكذلــك عاقــة إيجابيــة بــ�ي

ي مــع افــراد أرستــه وأقرانــه. عــى التفاعــل اإليجــا�ب

: الدراسات الخليجية:  ً
ثالثا

ي تحقيــق األمــن الفكــري 
بــوي �ن ي )1429/ 1428(، إســهام اإلعــالم ال�ت

الدراســة األوىل: زيــد الحــار�ث
لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة بمدينــة مكــة المكرمــة.

ي تحقيــق األمــن الفكــري لــدى 
بــوي �ن تهــدف هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى مــدى إســهام اإلعــام الرت

المســ�ي  ي 
الوصــ�ن المنهــج  الباحــث  اســتخدم  وقــد  المكرمــة.  مكــة  بمدينــة  الثانويــة  المرحلــة  طــاب 

ي عــى دراســة الواقــع أو الظاهــرة كمــا توجــد 
باعتمــاده عــى وصــف الحالــة، حيــث يعتمــد المنهــج الوصــ�ن

. ًا كميــاً  أو تعبــري
ً
ًا كيفيــا  ويعــرب عنهــا تعبــري

ً
 دقيقــا

ً
ي الواقــع، ويهتــم بوصفهــا وصفــا

�ن

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مديــري المــدارس الثانويــة وعددهــم )33( مديــرًا، والــوكاء وعددهــم 
، كانوا عى رأس عملهم خال الفصل الدراسي 

ً
فا ن وعددهم )200( مرش بوي�ي ن الرت ف�ي )3( وكاء، والمرش

ي الدراسة هي االستبانة.
ي لعام 1427هـ/ 1428هـ، وكانت األداة المستخدمة �ن

الثا�ن

ي تحقيق األمن الفكري، جامعة 
، 1428هـ/ 2007م، دور األرسة �ن الدراسة الثانية: محمد المويش�ي

نايــف العربيــة للعلوم األمنية.

ه عــى المجتمــع،  هدفــت الدراســة إىل تســليط الضــوء عــى دور وأهميــة ومعايــري األمــن الفكــري وتأثــري
والتطــرق إىل الوضــع الحــاىلي لــدور األرسة وخاصــة عــى مجتمــع الدراســة بمدينــة ســكاكا، والــدور المأمــول 
. وتوصلــت الدراســة إىل مجموعــه  ي

منهــا لتحقيــق األمــن الفكــري. وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصــ�ن
مــن النتائــج، مــن أهمهــا:
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 لمتغ�ي العمر:
ً
1- أفراد عينه الدراسة وفقا

- إن أعــى فئــة عمريــة ألفــراد العينــة هي )مــن 40 ســنة إىل أقــل مــن 50 ســنة(، حيــث بلغــت نســبتهم 
.35.94%

ي فئــة عمريــة لعينــة الدراســة هي )مــن 30 ســنة إىل أقــل مــن 40 ســنة( حيــث بلغــت نســبتهم 
- إن ثــا�ن

.32.5%

:  للمؤهل العلمي
ً
2- عينة الدراسة وفقا

- إن أعى فئة من أفراد العينة هم الحاصلون عى مؤهل ثانوي أو دبلوم.

- إن الفئة الثانية من أفراد العينة هم الحاصلون عى مؤهات علمية.

ي تعزيز األمن 
عية �ن ي )1428هـ/ 2008م(، دور منهج العلوم الرسش الدراسة الثالثة: جب�ي الحر�ب

الفكري.

ي تعزيــز األمــن الفكــري ومعرفــة 
عيــة �ن هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى مــدى إســهام منهــج العلــوم الرش

المرحلــة  مــدارس  )اســتبانات( عــى  ي 
الوصــ�ن المنهــج  الباحــث  ي تعقبــه. وقــد اســتخدم  الــ�ت الصعوبــات 

ن اســتجابات عينــة  الثانويــة الحكوميــة واألهليــة، وتوصــل إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــ�ي
الدراســة عــى جميــع محــاور الدراســة.

بيــة  وع تعزيــز األمــن الفكــري بــوزارة ال�ت الدراســة الرابعــة: ســعود البقــمي )1430هـــ(، نحــو بنــاء مــرسش
والتعليــم، جامعــة الملــك ســعود.

هدفــت الدراســة إىل إلقــاء الضــوء عــى أهميــة األمــن الفكــري، ومهدداتــه، وآثــار انعدامــه والتعــرف عــى 
وع تعزيــز األمــن الفكــري بــوزارة  ي تعزيــز األمــن الفكــري، وبنــاء مــرش

واقــع فاعليــة المؤسســات التعليميــة �ن
بعــض  الدراســة إىل  انتهــت  . وقــد  ي

الوصــ�ن المنهــج  العلــ�ي عــى  العمــل  بيــة والتعليــم. يســتند هــذا  الرت
ي تعزيــز األمــن الفكــري متوســطة، وإن إســهام 

النتائــج والتوصيــات: إن فاعليــة المؤسســات التعليميــة �ن
وع  ي توصــل إليهــا الباحــث فإنــه يــوصي بمــرش بيــة بالحــوار ضعيــف. وبنــاء عــى النتائــج الــ�ت ي الرت

المــدارس �ن
)مركزيــة األمــن الفكــري(.

اتيجية تعزيــز األمــن الفكــري، جامعــة الملــك  الدراســة الخامســة: متعــب الهمــاش، )1430هـــ(، اســ�ت
ســعود.

الرشــيد، ومقوماتــه  الفكــري  الذاتيــة لأمــن  الدراســة إىل تحديــد الخصائــص  ي هــذه 
الباحــث �ن هــدف 

ي المفاهيم، ويرسخ القواعد واألصول. 
ي إطار الواقع المعارص، بما يزيل كل لبس أو التباس �ن

الرئيسة �ن
 
ً
وعــا ي تعزيــز األمــن الفكــري باعتبــاره مرش

بويــة، والعمــل المؤســ�ي �ن تحديــد طبيعــة ودور الوســائط الرت
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ف المســتقبل. اعتمــد فيــه عــى  اتيجية تعــزز األمــن الفكــري تســتند إىل الواقــع وتســترش . وبنــاء اســرت وطنيــاً
ي التحليــىي  مــن زاويــة المعطيــات النظريــة، بغيــة تحقيــق األهــداف المنشــودة مــن هــذا 

المنهــج الوصــ�ن
اتيجية لتعزيــز األمــن الفكــري. ي إطــار اســرت

البحــث، والمتمثلــة �ن

ي تحقيق األمن الفكري، 
الدراسة السادسة  : عىي أبو حميدي، )1436هـ/ 2014م(، إسهام األرسة �ن

بية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة. اإلدارة العامة لل�ت

ي تحقيــق األمــن الفكــري مــن خــال األســس العقديــة 
هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى إســهام األرسة �ن

ي تحقيــق األمــن الفكــري مــن خــال األســس التعبديــة لــدى 
لــدى األوالد. التعــرف عــى إســهام األرسة �ن

ي توصــل إليهــا الباحــث: األوالد. ومــن النتائــج الــ�ت

ي األمــن الفكــري مــن خــال تربيــة األوالد عــى األســس 
بيــة اإلســامية عــى إســهام األرسة �ن 1- أكــدت الرت

ي حياتــه.
ي ضــوء التمســك بكتــاب هللا وســنة رســوله �ن

العقائديــة �ن

مــوا بوســطية اإلســام مــن دون تعصــب لمذهــب أو  ن 2- تحــرر األرسة واألوالد مــن القيــود المؤثــرة، إذا الرت
رأي أو هــوى. 

: التعقيب عى الدراسات السابقة ً
سادسا

مــن خــال اطــاع الباحثــة عــى البحــوث الــواردة أعــاه، حــددت الباحثــة بعــض االســتنتاجات مــن حيــث 
اختافهــا أو تشــابهها مــع الدراســة الحاليــة: 

طريــق . 1 عــن  البيانــات  جمــع  ي 
�ن ي 

الوصــ�ن المنهــج  اســتخدام  عــى  جميعهــا  الدراســات  اتفقــت 
البحــث. مشــكلة  لحــل  لماءمتــه  التحليــل  أو  االســتبانة 

ن متغري التنشئة االجتماعية ومتغري األمن الفكري.. 2 أظهرت الدراسات وجود عاقة ب�ي
األفــراد . 3 اتجاهــات  تشــكيل  ي 

�ن الكبــري  الــدور  األمــر  لــوىلي  أن  عــى  الدراســات  جميــع  اتفقــت 
تهم. وســلوكيا

األبنــاء . 4 تنشــئة  عــى  ًا  يؤثــر كثــري ال  واالقتصــادي  التعليــ�ي  المســتوى  ان  الدراســات  أظهــرت 
وتوجيههــم.
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ي
الفصل الثا�ن

 اإلطار النظري للدراسة

ات الدراسة أواًل: تاريخ ونظريات متغ�ي

لمحة تاريخية عن التنشئة االجتماعية.. 1
النظريات المفرة للتنشئة االجتماعية.. 2
لمحة تاريخية عن األمن الفكري.. 3
النظريات المفرة لانحراف الفكري.. 4

: التنشئة االجتماعية: أسسها ومؤسساتها ً
ثانيا

أنواع التنشئة االجتماعية وأسسها.. 1
آليات التنشئة االجتماعية وأنماطها.. 2
ي التنشئة االجتماعية.. 3

ي تؤثر �ن المؤسسات ال�ت

: األمن الفكري: مهدداته ومعوقاته ً
ثالثا

المحافظة عى سامة العقل وتطوير األفكار.. 1
مهددات ومعوقات األمن الفكري.. 2
الوسائل العاجية لحماية األمن الفكري.. 3

: التنشئة االجتماعية وعالقتها باألمن الفكري ً
رابعا

ات الدراسة أواًل: تاريخ ونظريات متغ�ي

لمحة تاريخية عن التنشئة االجتماعية: . 1

ي تربيــة األطفــال ومعاملتهــم، إذ كان 
كانــت التنشــئة مــن قبــل اإلســام تتبــع أســاليب الشــدة والقســوة �ن

. وقد وجدت قبل ظهور اإلســام ثاثة أنماط من التنشــئة تتنازع  ًا والعقاب القاسي شــائعاً الجلد منترش
ق خاصــة، هي التنشــئة الفارســية، التنشــئة اإلغريقيــة، والتنشــئة المســيحية.  ي الــرش

عــى الســيادة �ن

ي نفوسهم 
أساس التنشئة اإلسامية هو القرآن الكريم، الذي يحفظه الصغار فيهذب أخاقهم ويص�ن
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 ، ن ويتعــودون مــن خالــه عــى مــكارم األخــاق. وتبــدأ التنشــئة اإلســامية عــن طريــق المحــاكاة والتلقــ�ي
ى والديــه يقــرأان القــرآن باإلضافــة للشــعائر األخــرى.   وذلــك أن الطفــل ينشــأ فــري

ي توضيــح أســاليب التنشــئة الوالديــة، فهــو مثــًا 
ي صــى هللا عليــه وســلم المثــل األعــى �ن ب النــ�ب ولقــد رصن

يطالــب بالرفــق باألطفــال وعــاج أخطائهــم بــروح الشــفقة والرأفــة والعطــف والرحمــة، ومعرفــة البواعــث 
ي أدت إىل هفواتهــم، والعمــل عــى تداركهــا وإفهــام األطفــال نتيجتهــا. ولــم يقــر صــى هللا عليــه وســلم  الــ�ت
 مــن فقــد الرحمــة مــن 

ً
ي معاملــة األوالد نوعــا

ي معاملــة األطفــال واعتــرب الغلظــة والجفــاء �ن
الشــدة والعنــف �ن

القلب، وهدد المتصف بها بأنه عرضة لعدم حصوله عى رحمة هللا، حيث قال عليه الســام لأقرع 
ه أنــه ال يقبــل أوالده: )مــن ال يرحــم ال ٌيرحــم()112). بــن حابــس حينمــا أخــرب

ي أن القــرآن الكريــم هــو أصــل التعليــم وأســاس 
وقرابــة العــام 755هـــ، قدمــت وجهــة نظــر ابــن خلــدون �ن

ي 
التنشــئة. ويقــول ابــن خلــدون: )إن الغايــة مــن ذلــك الوصــول بالوليــد إىل رســوخ العقائــد اإليمانيــة �ن

 لأخــاق 
ً
 للنفــوس ومقومــا

ً
نفســه، وغــرس أصــول األخــاق الكريمــة عــن طريــق الديــن، الــذي جــاء مهذبــا

.)  عــى الخــري
ً
باعثــا

ي تنشئة األطفال، إال أن هناك أفكارًا جاء بها رواد من الغرب وآخرون. 
لقد ذاع صيت الفكر اإلسامي �ن

ء قابــل  ي
ي مقدمتهــم watson إىل أن الطفــل كــ�ش

ن 1930-1910م نظــر الســلوكيون و�ن ة مــا بــ�ي ي الفــرت
فــ�ن

وا االهتمــام لحاجــات الطفــل وشــعوره إال القليــل، أو  ان، ولــم يعــري اط واالقــرت للتشــكل عــن طريــق اإلرسش
ة عــى  ي هــذه الفــرت

حــ�ت للفــروق الجنينيــة واالســتعدادات والخصائــص المزاجيــة. وركــز الســلوكيون �ن
العوامــل البيئيــة ودورهــا.

 عــى التســامح، وعــى نصــح 
ً
 آخــر مبنيــا

ً
ن 1930 و1960م أخــذت التنشــئة اتجاهــا ن العامــ�ي بــ�ي وفيمــا 

الوالديــن، ومراعــاة مشــاعر األطفــال، فبذلــك يســتطيع التعــرف عــى قدراتهــم وإمكانيتهــم. ويرجــع ذلــك 
التحــول إىل آراء مدرســة التحليــل النفــ�ي وعــى رأســها فرويــد Freud  الــذي ركــز عــى العاطفــة. 

عــة اإلنســانية مثــل  ن  ومرونــة عــى يــد أصحــاب الرن
ً
اب األربعينــات ظهــر االتجــاه األكــرث تســامحا مــع اقــرت

ي لــم تشــجع عــى التســامح والتدليــل  ي الســتينات ظهــرت أفــكار ســبوك Spock الــ�ت
ديــوي Dewey. و�ن

ي عاقــة الوالديــن بالطفــل)113).
ي تربيــة األطفــال، وتركــز عــى الــدفء والحنــان �ن

الكامــل �ن

النظريات المفرسة للتنشئة االجتماعية:. 2

ي   بــكل الوظائــف الــ�ت
ً
، متمتعــا يولــد اإلنســان وهــو مــزود بالموروثــات والغرائــز الفطريــة كمخلــوق طبيــىعي

ي فطــره هللا عليهــا  . فتبــدأ حياتــه بقابليتــه، الــ�ت مــن دونهــا ال يمكــن أن يكتــب لحياتــه االســتمرار ككائــن �ي

ة للطباعة، عابدين،  ي معاملته ومواجهة مشكاته، القاهرة، أمري
، زكريا، صادق، يرية، )2000م/ 1421هـ(، تنشئة الطفل وسبل الوالدين �ن بي�ن ))))) الرش

ص20-21. 

))))))14) المصدر السابق، ص26.
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. يقــول الرســول عليــه الصــاة والســام:  ي
 كي يكتســب صفــة مخلــوق اجتمــاعي أو ثقــا�ن

ً
للتعلــم تدريجيــا

»كل مولــود يولــد عــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه أو ينرانــه أو يمجســانه«)114). وتختلــف اآلراء حــول 
، فهنــاك مــن يــرى أن التنشــئة  ن  لتعــدد التوجهــات النظريــة للباحثــ�ي

ً
عمليــة التنشــئة االجتماعيــة طبقــا

االجتماعيــة تعتمــد عــى عمليــة التعلــم)115).

• 	 : نظرية التحليل النفسي

تــرى نظريــة التحليــل النفــ�ي أن التنشــئة عمليــة قائمــة عــى التفاعــل، يكســب فيهــا الطفــل معايــري 
ي ذلــك األمــر، خــال تفاعلهــا مــع طفلهــا 

ي مدرســة التحليــل النفــ�ي عــى األم أهميــة �ن
الســلوك. وتضــ�ن

اضــات فرويــد  ي مواقــف التغذيــة والتدريــب عــى اإلخــراج. وياحــظ عــدم إمكانيــة التحقــق مــن افرت
�ن

ي نظريتــه للتحليــل النفــ�ي وإن كان مــن إيجابياتهــا التأكيــد عــى عاقــة الطفــل بوالديــه ودورهمــا 
�ن

ي عمليــة التنشــئة)116).
�ن

• ي عى فكرة التدعيم: 	 نظرية التعلم االجتماعي المب�ن

ي المـــقام األول، ومــا 
ــلم �ن نظــرت هــذه النظريــة إىل عمليــه التنشــئة االجتماعيــة بوصـــفها عمليــه تعـــ

ات التاليــة لهــذه النظريــة، حيــث يــرى أصحــاب هــذه النظريــة أن التنشــئة  يؤكــد عــى ذلــك التفســــــري
االجتماعيــة هي عمليــه تعـــــلم اجتمــاعي يتعلــم فيهــا الفــرد عــن طـــــريق التفاعــل االجتمــاعي أدواره 

االجتماعيــة)117).

• 	: نظرية الدور االجتماعي
يقصــد بالــدور االجتمــاعي لــدى رالــف لينتــون” أن المكانــة عبــارة عــن مجموعــة الحقــوق والواجبــات، 
فالســري عــى هــذه الحقــوق والواجبــات معنــاه القيــام بالــدور، ويشــمل االتجاهــات والقيــم والســلوك 
. أن الــدور ثمــرة تفاعــل الــذات  ي يمليهــا المجتمــع عــى كل األشــخاص الذيــن يشــغلون مركــزًا معينــاً الــ�ت
، وأن االتجاهــات نحــو الــذات هي أســاس فكــرة الــدور، وتكتســب عــن طريــق التنشــئة االجتماعيــة  والغــري
ة الشــخص الذاتيــة. ويكتســب الطفــل  ًا بالمعايــري الثقافيــة الســائدة، كمــا تتأثــر بخــرب وتتأثــر تأثــرًا كبــري
ي حياتــه، الذيــن 

ن �ن مركــزه ويتعلــم دوره مــن خــال تفاعلــه مــع اآلخريــن وخاصــة األشــخاص المهمــ�ي
.(118(  عاطفيــاً

ً
يرتبــط بهــم ارتباطــا

، ص121. ي تشكيل السلوك السوي لأبناء، القاهرة، دار الفكر العر�بي
، مهرة سالم محمد، )2010م(، دور التنشئة االجتماعية �ن ))))) القاس�ي

وت، دار النهضة العربية، ص245. ي المجتمع والثقافة والشخصية، بري
، عىي عبدالرزاق، )1984م(، دراسات �ن ))))) جل�بي

))))) المصدر السابق، ص29 .

بويه - جامعة القاهرة،  ي تنشئه أوالدها، معهد الدراسات الرت
ي عثمان محمد، )2004م(، عاقه المستوى التعلي�ي لأم بأسلوبها �ن

))))) عثمان، أما�ن

ص35-36.

نت بتاريخ 13/ مارس/ 2018.  جعت من اإلنرت ، فارس بن الشيخ )2011م(، التنشئة االجتماعية، اسرت ن ))))) الحس�ي
http://www.ibtesamah.com/showthread-t_288486.html من
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3. لمحة تاريخية عن األمن الفكري

هــا، ومســتقبلها هــو موضــوع األمــن؛ أمــن الــذات، وأمــن  ي ماضيهــا، وحارصن
يــة �ن أهــم مــا تعــ�ن بــه البرش

المجتمــع وأمــن الدولــة، وأمــن الفكــر، وأمــن اإلنجــازات. ومــع اتســاع مفاهيــم األمــن وتشــعب مجاالتــه، 
ي ضوء حاجات اإلنســان المتنامية من جهة، وتطور أســاليب الجريمة من 

وآفاقه، وتراكم المشــكات �ن
ن الفكــر  . يتمــري ي تحــ�ن باهتمــام كبــري جهــة ثانيــة، بــات موضــوع األمــن الفكــري مــن المواضيــع المهمــة الــ�ت
ي حددهــا  ي المرتبــط بالغايــات واألهــداف األساســية الــ�ت

اإلســامي بأســلوب خــاص يعتمــد المنهــَج القــرآ�ن
القــرآن. إن الفكــر اإلســامي يعتمــد عــدة مصــادر للمعرفــة، المصــدر األول هــو الــو�ي )الكتــاب والســنة(، 

ي فهــو الوجــود)119).                                                                                   
أمــا المصــدر الثــا�ن

حــرم اإلســام كل مــا يوقــف نشــاط العقــل، فحــرم الســحر والشــعوذة، حيــث قــال صــى هللا عليــه وســلم 
  .(120()

ً
ن يومــا ، فصدقــه، لــم تقبــل لــه  صــاة أربعــ�ي ي

 فســأله عــن سش
ً
)مــن أ�ت عرافــا

ي اإلســام، كان وال يــزال مــن أهــم المقاصــد والمرتكــزات لحفــظ النفــس والديــن والعقــل والمــال 
واألمــن �ن

ي اإلســام صــورة جليــة، تبلــور الحيــاة اآلمنــة 
والعــرض. حيــث تبــ�ن عليــه ســعادة اإلســام، وصــورة األمــن �ن

ــْم 
َ
ِذيــَن آَمُنــوا َول

َّ
ي حيــاة النــاس عــى المنهــج الحــق الــذي ارتضــاه هللا لعبــاده، قــال تعــاىل: )ال

المســتقرة �ن
ْهَتــُدوَن()121).  فاإلنســان مطالــب بالتفكــري البنــاء عــى  ْمــُن َوُهــم مُّ

َ ْ
ُهــُم األ

َ
ِئــَك ل

َٰ
ول

ُ
ــٍم أ

ْ
ُهــم ِبُظل

َ
ِبُســوا ِإيَمان

ْ
َيل

ي األمثــال العربيــة قولهــم: »عــى اإلنســان 
، وقــد جــاء �ن ي اعتبــار أن الفكــر هــو نتــاج عقــىي ونشــاط ذهــ�ن

.» التفكــري وعــى هللا التدبــري

وعى هذا كان من عوامل بناء األمن الفكري عى مستوى األفراد االهتمام بالقدوة الصالحة، والتوجيه 
ه مــن األســاليب النافعــة. ولكــن الــراع الفكــري  والموعظــة الحســنة، والحــوار الهــادف البنــاء،  إىل غــري
مســتمر، حــ�ت أنــه أصبــح مــن غــري المتصــور أن أصحــاب األفــكار الهدامــة والتيــارات المعاديــة ســيتخلون 

عــن خططهــم المرتكــزة عــى اإلشــاعة وزرع الشــكوك والتنافــر)122).                                                  

تــب عليهــا مــن نواتــج عقليــة. فمنهــا  ي يقــوم بهــا اإلنســان، وتختلــف فيمــا يرت تتعــدد العمليــات العقليــة الــ�ت
ي تحصيــل المعرفــة 

ي تنحــر �ن مــا يصنــف تحــت مســتوى العمليــات العقليــة األساســية )الدنيــا(، تلــك الــ�ت
وحفظهــا وتذكرهــا، ومنهــا مــا يصنــف تحــت مســتوى العمليــات العقليــة )العليــا(، حيــث اخضــاع المعرفــة 

إىل التفكــري بأنماطــه المختلفــة وتوظيــف هــذه المعرفــة واالســتفادة منهــا)123).

ي العالم 
ي الفكر اإلسامي الحديث، الواليات المتحدة األمريكية، مكتب التوزيع �ن

))))) المجيد، حنان محمد، )1432هـ/ 2011م(، التغري االجتماعي �ن
، ص78. ي العر�ب

بية العقلية لأبناء واآلباء، القاهرة، عالم الكتب، عبد الخالق ثروت، الجزء2، ص57-58. ، سعيد إسماعيل، )2013م(، الرت )1))) القاصني

))))) سورة األنعام، أية 82.
وت، دار النهضة العربية. ي األدب المعارص، بري

، محمد،)1392هـ(، االتجاهات الوطنية �ن ن ))))) حس�ي

، سعيد إسماعيل، )2013م(، مصدر سبق ذكره، ص57-58. ))))) القاصني
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4. النظريات المفرسة لالنحراف الفكري

ي1- 
االتجاه الذا�ت

• النظريــات النفســية– الســيكولوجية: يعــّد فرويــد مؤســس هــذه المدرســة، وقــد توصــل إىل أن 	
االنحــراف الفكــري ناتــج عــن رصاع داخــىي ينتــاب الفــرد بســبب عــدم توافــق أو بســبب تضــاد 
ن مكوناتــه الشــخصية. وينظــر االتجــاه النفــ�ي إىل الســلوك اإلجــرامي عــى أنــه  الــذي يحــدث بــ�ي
، وذلــك بالنســبة لمعظــم الحــاالت. 

ً
ي صــادر مــن شــخصية مضطربــة نفســيا

ســلوك شــاذ مــرصن
، كما يرى أن كل فعل إجرامي يعرب 

ً
وشــخصية المجرم ال تختلف عن شــخصية المريض نفســيا

ي تدفــع صاحبهــا إىل ارتــكاب الجريمــة.  عــن الراعــات النفســية الــ�ت

االتجاه الموضوعي 2- 
• ي كتابــه اإلجــرام واألوضــاع االقتصاديــة، 	

النظريــة االقتصاديــة: بونجــر الــذي قــدم نظريتــه �ن
ي  يــة تتأثــر بالمحيــط البيــ�ئ حيــث دلــل عــى أن االنســان يولــد وهــو يمتلــك غرائــز اجتماعيــة غري
ي ضبــط الســلوك، وإذا كانــت عكــس 

للفــرد، فــإذا كانــت الفــروق مائمــة ازدادت الغرائــز قــوة �ن
ذلــك تدفعــه إىل اإلجــرام بعــد أن تتملكــه األنانيــة وتســيطر عــى ســلوكه)124).

•  النظريــة االجتماعيــة: تضــم مجموعــة نظريــات، منهــا نظريــة الامعياريــة، وقــد وضــع هــذه 	
ظاهــرة  الجريمــة هي  أن  عــى  يــر  أنــه  حيــث  دور كايــم،  إيميــل  االجتمــاع  عالــم  النظريــة 
ات اجتماعيــة بعيــدًا عــن الجوانــب النفســية أو البيولوجيــة.   مــن تفســري

ً
اجتماعيــة منطلقــا

• : يعرف ميشيل مان التفكك االجتماعي بأنه جملة من االضطرابات 	 نظرية التفكك االجتماعي
. نة بالتغري االجتماعي ي المجتمع، وهي مقرت

ي تصيب النمط والنظام والتقاليد �ن ال�ت
• ي 	 : تشــري إىل العمليــات واإلجــراءات المقصــودة وغــري المقصــودة الــ�ت نظريــة الضبــط االجتمــاعي

يتخذهــا مجتمــع مــا أو جــزء مــن هــذا المجتمــع، لمراقبــة ســلوك األفــراد فيــه. ويرتبــط الضبــط 
ي المجتمــع الحديــث بالــرأي العــام وبالحكومــة عــن طريــق القانــون)125).

�ن

االتجاه التكامىي3- 
•  لدفــع الفــرد إىل الســلوك المنحــرف 	

ً
ك معــا ي: تــرى أن هنــاك عوامــل متعــددًة تشــرت نظريــة فــري

، وهي ناتجــة عــن عوامــل بيولوجيــة مناخيــة اجتماعيــة سياســية. اإلجــرامي
• إىل ضعــف 	 والركلــس  عنــد  للجريمــة  المســبب  اإلجــرامي  الســلوك  يرجــع  والركلــس:  نظريــة 

أو فشــل االحتــواء الداخــىي الــذي يعــرب عــن قــدرة الفــرد عــى اإلمســاك عــن رغباتــه بطريقــة 
االجتماعيــة. للمعايــري  مخالفــة 

• نظرية دي توليو: لكل فرد مكون شــخصي يتضمن عنارص وراثية وأخرى مكتســبة وتحديدًا 	
ي مرحلة الطفولة)126).

�ن

ي تحقيق األمن الفكري، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ص12.
، محمد بن أحمد، )1428هـ/ 2007م(، دور األرسة �ن ))))) المويشري

))))) الدعجه، حسن عبدهللا، )2013م(، نظرية األمن الفكري، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ص14.

))))) المصدر السابق، ص19.



270

: التنشئة االجتماعية: أسسها ومؤسساتها ً
ثانيا

أنواع التنشئة االجتماعية وأسسها:. 1

ن بها كل فرد  ي يتمري هنالك العديد من األنواع المختلفة للتنشــئة االجتماعية، وتعود للفروق الفردية ال�ت
، ومــن أهمهــا:

ً
ي بالتسلســل تباعــا

عــن اآلخــر، بذلــك ال يمكــن القــول إّن هــذه األنــواع تــأ�ت

التنشئة األولية:أ. 

ي 
أثنــاء نشــأته �ن المكونــة لشــخصيته  العنــارص  الفــرد  ي يكتســب مــن خالهــا  الــ�ت العمليــة األساســية  هي 

إن عنــارص شــخصية  بــل  الفــرد،  لنمــو شــخصية  غــري كاٍف  المجتمــع  أن  غــري  منــذ طفولتــه.  المجتمــع 
اته االجتماعية وتاريخ صحة الطفل الجســمية والنفســية  ن هما: خرب ن مهّم�ي الطفل البنائية تتأثر بعامل�ي

والعقليــة)127).

يبــدأ هــذا النــوع مــن التنشــئة منــذ الطفولــة المبكــرة، قبــل أن يكمــل الطفــل عامــه األول، حيــث تبــدأ قدراتــه 
. وتنمــو هــذه القــدرات  ي اإلدراكيــة بالنمــو، ومــن بينهــا الخــوف مــن العقــاب القــادم مــن المحيــط الخــار�ب
ن االعتبــار المكافــآت المتوقعــة.  ي والثالــث بشــكل واضــح حــ�ت يبــدأ الطفــل يأخــذ بعــ�ي

ن الثــا�ن ن العامــ�ي بــ�ي
ن عمــر أربعــة وســبعة أعــوام، يبــدأ الطفــل خالهــا بتعلــم رمــوز التفاعــل  ثــم يمــر الطفــل بمرحلــة جديــدة بــ�ي
ي ممارســة نشــاطاته بســبب نمو قدراته الجســمية وتزايد 

االجتماعي وتنمو قدراته لاعتماد عى نفســه �ن
ي المرحلــة 

ي اكتشــاف وجــود األشــياء. وتــأ�ت
ي ســن الســابعة بالتــدرب عــى قدراتــه �ن

حريتــه الحركيــة. ويبــدأ �ن
الثالثــة ابتــداًء مــن ســن الثامنــة وحــ�ت الرابعــة عــرش لتمثــل مرحلــة المراهقــة المنطويــة عــى التحــوالت 

ن الصــح والخطــأ)128). ن وإدراك الفــرق بــ�ي الجســمانية والهرمونيــة، وتتضمــن التميــري

إعادة التنشئة:ب. 

دور كايــم:  يقــول   . الزاميــاً يكــون  وهــذا  الســابقة،  التنشــئة  ي 
�ن النقــص  بعــض  تصحيــح  أو  إكمــال  ي  تعــ�ن

ي لــم ترشــد بعــد وذلــك مــن أجــل  بيــة هي العمــل الــذي تمارســه األجيــال الراشــدة عــى األجيــال الــ�ت »الرت
بيــة أن تحققــه فينــا ليــس اإلنســان عــى مــا حددتــه  الحيــاة االجتماعيــة، فاإلنســان الــذي يتوجــب عــى الرت
الطبيعة، بل اإلنسان عى نحو ما يريده المجتمع)129). عند انحراف األفراد عن معايري وقيم المجتمع 
وقوانينــه، يكــون نهــج إعــادة التنشــئة مــن النــوع التصحيــ�ي لانحــراف الســلوكي الــذي أصــاب الفــرد)130).

التنشئة المتوقعة:ج. 

ي مضاعفــة احتمــاالت النجــاح، بســبب 
ي حياتــه لــه أثــر كبــري �ن

إن تحضــري الفــرد وتهيئتــه لتغيــري مــا متوقــع �ن
ن عليــه أن  ة نظريــة اكتســبها الفــرد عــى األقــل مــن خــال وصــف التغيــري القــادم، وذلــك بــدل أن يتعــ�ي خــرب

وق، ص102. ))))) عمر، معن خليل، )2000م(، علم االجتماع األرسي، األردن، دار الرش

، زكريا، صادق، يرية، )2000م/ 1421هـ(، مصدر سبق ذكره، ص106.  بي�ن ))))) الرش

بوي، سورية، منشورات جامعة دمشق، ص40.  ، )1993م( علم االجتماع الرت ))))) وطفة، عىي

)1))) عمر، معن خليل، )2000م(، مصدر سبق ذكره، ص102.
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يواجــه التغيــري بــا أد�ن فكــرة عمــا ســيواجهه، حــ�ت إن كان األمــر مجــرد انتقــال األطفــال إىل ســاحة اللعــب 
ي المدرســة. »تحــدث الكثــري مــن المشــكات عندمــا يطلــب مــن األطفــال أن ينتقلــوا مــن نشــاط آلخــر، 

�ن
هــم للتغيــري القــادم فهــذا يتغلــب عــى شــعور اإلحبــاط عنــد  لذلــك احــرص عــى تنبيــه األطفــال وتحضري

الطفــل ويهيــؤه النتقــال ســلس«)131).

 
ً
فالتنشــئة المتوقعــة هي إعــداد للفــرد وتدريــب مســبق لــه قبــل دخولــه مجــااًل جديــدًا أو إشــغاله موقعــا

ه لمواجهــة مهــام جديــدة لتقــل الصعوبــات والمخــاوف المصاحبــة إلشــغال الموقــع  محتمــًا، وتحضــري
الجديــد)132).

التنشئة الراجعة:د. 

ي البيئــة االجتماعيــة، وأســاليب معالجــة مشــكات الحيــاة اليوميــة، ومــا اعتــادت عليــه 
التغــري المســتمر �ن

ي معه برعة حدوثه ذاتها، فتنشأ الحاجة 
األجيال، قد يكون أرسع مما تستطيع األجيال األوىل التماسش

ي التعــرف عــى هــذه األســاليب. »أوالدنــا أفضــل 
لمســاعدة الجيــل الجديــد الــذي ســبق الجيــل األول �ن

 مــن أهــم دروس الحيــاة، 
ً
ن لنــا بــرف النظــر عــن ســنهم، ولديهــم القــدرة عــى أن يعلمونــا بعضــا كمعلمــ�ي

ام المتبــادل وحــل المشــاكل بطريقــة إبداعيــة وقبــول حتميــة  وط واالحــرت كالصــرب والحــب غــري المــرش
.(133(» التغيــري وقبــول الحيــاة كمــا هي

أسس التنشئة االجتماعية

: ط توفر األساسيات، ومن أبرزها ما يىي ل�ي تقوم التنشئة االجتماعية بدورها الفعال والناجح يشرت

1 ( 
ً
ن حقــق لــه ارتياحــا ئ  إىل تكــرار ســلوك معــ�ي الدافعيــة: هي الدافــع والمحفــز الــذي يدفــع بالنــاسش

ئ يتولــد لديــه  . وبشــكل معاكــس فــإن النــاسش ن ن لــه أنــه يحقــق لــه هــدف معــ�ي ي الســابق أو أنــه تبــ�ي
�ن

 أو أذى. فالدافــع 
ً
ي تجنبــه، ألنــه ســبق أن ســبب لــه إيامــا

ن يرغــب �ن المثبــط تجــاه ســلوك معــ�ي
ن الفــرد عــى القيــام بالتفاعــل مــع المجتمــع  وط المطلــوب توفرهــا مــن أجــل تحفــري هــو أحــد الــرش

ات االجتماعيــة المتنوعــة)134). ومــن ثــم اكتســاب الخــرب
عــن ) 2 بمعــزل  يعيــش  أن  يســتطيع  ال  اجتمــاعي  اإلنســان كائــن  معــه:  للتفاعــل  مجتمــع  وجــود 

 
ً
الجماعــة، فهــو منــذ أن يولــد يمــر بجماعــات مختلفــة، فينتقــل مــن جماعــة إىل أخــرى محققــا

 
ً
بذلــك إشــباع حاجاتــه المختلفــة. والمجتمــع يمثــل المحيــط الــذي ينشــأ فيــه الطفــل اجتماعيــا

ي تكويــن 
، وبذلــك تتحقــق التنشــئة االجتماعيــة مــن خــال نقــل الثقافــة والمشــاركة �ن

ً
وثقافيــا

العاقــات مــع أفــراد آخريــن، بهــدف تحقيــق تماســك المجتمــع. فالعــزل االجتمــاعي يجــرده مــن 

بية البناءة، ترجمة عبد اللطيف الخياط، سوريا، دار الثقافة للجميع، ص111. ))))) موريش، رونالد، )2001م(، مفاتيح الرت

ي نمو التفكري اإلبداعي لدى الشباب السوري، رسالة دكتوراه، جامعةSt.Clements  العالمية، 
))))) العابد، هناء،)2010م(، التنشئة االجتماعية ودورها �ن

ص24.

))))) كارلسون، ريتشارد، )2000م(، ال تهتم بصغائر األمور مع أرستك، ترجمة دار جرير، السعودية، ص 307.

ي حياتنا اليومية، السعودية، جامعة الملك سعود، ص8.
))))) الرويتع، عبدهللا، )2007م(، علم النفس �ن
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التفاعــل االجتمــاعي الرمــزي ويفقــده فرصــة تنميــة القــدرات الذكائيــة)135).
التنشــئة ) 3 عمليــة  ألن  وذلــك   ،

ً
جوهريــا  

ً
أساســا تمثــل  وهــذه  ســليمة:  بيولوجيــة  بيئــة  توفــر 

، خاصــة وأن هــذه المشــكلة 
ً
االجتماعيــة تكــون شــبه مســتحيلة إذا كان الطفــل معتــًا أو معتوهــا

ه. وبالرغــم مــن ذلــك فــإن المجتمــع ملــزم بكافــة الوســائل  ه عــن غــري ن ســتب�ت مازمــة ودائمــة تمــري
ي مــن شــأنها تســهيل عمليــة التنشــئة االجتماعيــة لهــذه الفئــة مــن النــاس، فمــن الواضــح أن  الــ�ت
ي التنشــئة االجتماعيــة، وال 

الطبيعــة البيولوجيــة لإلنســان تكــون الجســم، ولهــا بذلــك أثــر كبــري �ن
.(136(

يمكــن عــزل العوامــل البيولوجيــة عــن الواقــع االجتمــاعي
وتوجيــه ) 4 الســليم  االجتمــاعي  التعامــل  أســاليب  إىل  الصغــار  توجيــه  وهــو  والتوجيــه:  اإلرشــاد 

ي تحقيــق عمليــة 
ن والراشــدين إىل كيفيــة تحقيــق التفاعــل العــام الناجــح مــا يســاعد �ن المراهقــ�ي

تب عليه  التنشــئة االجتماعية. ودليل ذلك هو أن فقدان أطفال الشــوارع لإلرشــاد والتوجيه يرت
ي التعامــل مــع 

ة �ن آثــار أخاقيــة واجتماعيــة ســيئة، كمــا أن المــرء عندمــا يولــد فإنــه يفتقــد للخــرب
ة)137). ويــده بهــذه الخــرب ن ي التنشــئة االجتماعيــة لرت

األشــخاص واألشــياء والمواقــف، فتــأ�ت
آليات التنشئة االجتماعية وأنماطها:. 2

ي تحقيــق وظيفتهــا، وتــدور هــذه اآلليــات حــول 
تمــارس مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة آليــات مختلفــة �ن

ي كل المجتمعــات، مهمــا تعــددت 
التعلــم االجتمــاعي الــذي يعــّد اآلليــة المركزيــة للتنشــئة االجتماعيــة �ن

بية. من أبرز اآلليات انتشارًا  ي الرت
ي التنشئة ومهما تنوعت مضامينها �ن

النظريات واختلفت األساليب �ن
: خمــس آليــات منهــا مــا يــىي

المالحظة. 1
ليــة ومدرســية تعمــل عــى إثــارة  ن بيــة مرن لــ�ي تكــون التنشــئة االجتماعيــة ناجحــة، يجــب أن تبــدأ برت
نحــو  انتباهــه  لفــت  مــن خــال  بــه  المحيطــة  والبيئــة  فكــره  ن  بــ�ي الصلــة  ، وتوثيــق  ئ النــاسش فضــول 
األشــياء وفهمهمــا  عــن حقائــق  البحــث  ي 

�ن الحــواس، وترغيبــه  واســتخدام  والمشــاهدة  الماحظــة 
التجــارب)138). مــن  واالســتفادة 

التقليد. 2
ئ والديــه ومعلميــه ورفاقــه وبعــض  ــد النــاسش

ّ
ي مــن المتوقــع أن تــىي الماحظــة، حيــث يقل هي العمليــة الــ�ت

 
ً
الشــخصيات اإلعاميــة، باإلضافــة إىل كل ســلوك أو شــخصية تلفــت نظــره. قــد يكــون التقليــد واعيــا

ن أنــه  . ومشــكلة التقليــد المقصــود عنــد األطفــال والناشــئ�ي مقصــودًا وقــد يكــون غــري مقصــود وال واعيــاً
خاضــع للبيئــة االجتماعيــة. والتقليــد هنــا هــو نــوع مــن حرمــان الــذات مــن اإلرادة ليحــاول كل منــا أن 

ي الحيــاة.
ًا �ن ن  متمــري

ً
يعتــق نفســه مــن التقليــد وليشــق لنفســه طريقــا

))))) عمر، معن خليل، )2000م(، مصدر سبق ذكره، ص87.

بية األرسية لأبناء، مجلة جامعة دمشق لآلدب والعلوم اإلنسانية، المجلد 16، العدد 3، سوريا،  ي طبيعة الرت
))))) جابر، نر الدين، العوامل المؤثرة �ن

)2000م(، ص55.

))))) موريش، رونالد، )2001م(، مصدر سبق ذكره، ص13.

))))) العابد، هناء، )2010م(، مصدر سبق ذكره، ص30.
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التوحد. 3
يتأثــر  فقــد   . ئ النــاسش النمــوذج موضــوع ماحظــة  لســلوك  المقصــود  الاشــعوري وغــري  التقليــد  هــو 
ة فيتقمصــه بشــكل ال شــعوري رغــم أنــه  ن يعيــش معــه أو ياحظــه بكــرث ئ بســلوك شــخص معــ�ي النــاسش
. لكــن دخــول هــذا الســلوك إىل الاشــعور أمــر وارد، ومــن  يعــزم عــى عــدم تكــرار الســلوك عندمــا يكــرب
ي موقــف مشــابه لموقــف الشــخص النمــوذج يصــدر عنــه ســلوك مشــابه 

ئ �ن ثــم عندمــا يوضــع النــاسش
بشــكل ال شــعوري وغــري مقصــود)139).

مــع  التكيــف  ه. وهي  ومعايــري المجتمــع  ثقافــة  مــع  يتوافــق  بمــا  الفــرد  ســلوك  تنظيــم  عمليــة  وهــو 
ي أفكارهــم 

الوســط االجتمــاعي الــذي يصــل بالفــرد إىل مشــاركة أفــراد المجتمــع أو أعضــاء الجماعــة �ن
واتجاهاتهــم)140). وقيمهــم  وتصوراتهــم 

الثواب والعقاب. 4
. فعندمــا يشــعر اإلنســان  ي ي وتحبــط الســلوك الســل�ب يعتمــد عــى آليــات نفســية تحفــز الســلوك اإليجــا�ب
 
ً
ي الثــواب، تمامــا

بأنــه موعــود بثــواب عــى عمــل مــا، فــإن ذلــك يحملــه عــى المبــادرة إىل العمــل رغبــة �ن
كمــا هــو حــال مــن يقطــع المســافات الطويلــة ويجهــد نفســه بالتدريبــات القاســية للفــوز. والعكــس 
 مــن 

ً
ة نرغبهــا، خوفــا صحيــح بالنســبة إىل العقــاب، فنحــن نتجنــب أمــورًا ونحــرم أنفســنا مــن أمــور كثــري

 
ً
نتائجهــا الســلبية علينــا، أكانــت تلــك النتائــج جــزءًا مــن العمــل الــذي نتجنبــه أو كان مصدرهــا عقابــا

ي 
ي تكويــن اإلنســان. و�ن

نتعــرض لــه. إن مســألة الثــواب والعقــاب تتصــل بشــعوري الرغبــة والرهبــة �ن
بيــة علينــا أن نختــار نوعيــة الثــواب والعقــاب بعــد دراســة قابليــة مــن نريــد إثابتــه أو عقابــه،  مجــال الرت

فــا نســتخدمها إال بعــد دراســة الشــخص والظــرف واألســلوب)141).
ي 

، واســتخدام هــذا النــوع مــن العقــاب �ن ي
 أنــواع متعــددة، ومنهــا العقــاب البــد�ن

ً
أّمــا العقــاب فلــه أيضــا

ي الثوري بدل أن يتعلم 
لية يولد اســتياء النشء ويخلق لديه ميًا نحو الترف العدوا�ن ن بية المرن الرت

ي حــال 
بيــة ناجحــة مــن دون مكافــأة �ن ي حــال الســلوك غــري المرغــوب ال يــؤدي لرت

النظــام. إّن العقــاب �ن
الســلوك المرغــوب)142).

أنماط التنشئة االجتماعية األرسية:

: أنماط رئيسية يمارسها اآلباء لضبط سلوك أبنائهم، ومنها ما يىي

ن 	  بعــ�ي مطالبهــم  ويأخــذون  أطفالهــم  إىل  النمــط  هــذا  ي 
�ن اآلبــاء  يســتمع   : الديمقــراطي النمــط 

ن والقواعــد، ويعملــون عــى ضبــط ســلوك أبنائهــم بالمرونــة والــدفء  االعتبــار عنــد وضــع  القوانــ�ي
. ن المناســب�ي

))))) الرويتع، عبدهللا، )2007م(، مصدر سبق ذكره، ص7.

ن الكويتية، ص7. ، زايد، )1999م(، التنشئة االجتماعية والسلوك المأمون للشباب، الكويت، جمعية المعلم�ي ي
)1))) الحار�ث

))))) موريش، رونالد، )2001م(، مصدر سبق ذكره، ص104.

ية والتعليم، سوريا، 2005، ص58. ي للتنمية البرش
ي وهيئة تخطيط الدولة، التقرير الوط�ني الثا�ن

))))) برنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ
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، يتخــذون فيــه قــرارات اســتنادًا إىل مــا يرونــه 	 
ً
 صارمــا

ً
النمــط الديكتاتــوري: يفــرض اآلبــاء نظامــا

ن والممارســات األرسيــة.   ويعتقــدون بأنــه صحيــح، وال يتيحــون المجــال لمناقشــة القوانــ�ي
ً
مناســبا

ام الســلطة. ي تقييــم ســلوكيات أطفالهــم اســتنادًا إىل معايــري وقيــم الطاعــة واحــرت
ويعمــدون �ن

ي إشــباع رغبــات 	 
النمــط المتســاهل: يعتقــد اآلبــاء أن أفضــل الطــرق للتعبــري عــن الحــب تكمــن �ن

يوجهــون  وال   ،
ً
تقريبــا تخصهــم  ي  الــ�ت األمــور  ي كل 

�ن قــرارات  باتخــاذ  لهــم  يســمحون  أطفالهــم. 
. مبــارسش بشــكل  ســلوكهم 

، حيــث يتيحــون لأطفــال مجــااًل كي يفعلــوا مــا 	  ن : يبــدو اآلبــاء فيــه غــري مبالــ�ي النمــط غــري المبــاىلي

 مــن عــدم االهتمــام وليــس مــن بــاب 
ً
ي هــذا النمــط بالســلوكيات انطاقــا

يشــاؤون، ويقــوم اآلبــاء �ن
ن باألبنــاء)143). ي إزعــاج أنفســهم ويكونــون عــادة غــري مهتمــ�ي

ســوء التوجيــه. يبــدو أنهــم ال يرغبــون �ن

ي التنشئة االجتماعية:
ي تؤثر �ن

3. المؤسسات ال�ت

أواًل: دور األرسة 

العامــة، وال  ي حياتــه 
�ن ًا  تأثــري هــا  وأكرث اإلنســان،  شــخصية  تشــكيل  ي 

�ن المراحــل  أهــم  مــن  الطفولــة هي 

ي كنــف أرستــه، حيــث يجــب أن تؤمــن لــه متطلبــات النمــو الســليم 
ي يعيشــها �ن ســيما تلــك المرحلــة الــ�ت

مــن الجوانــب الجســدية واالنفعاليــة واألخاقيــة واالجتماعيــة. ومــن هنــا تكتســب العاقــات االنفعاليــة 

ي تحديــد معالــم شــخصيته االجتماعيــة، وفــق 
ي تربــط الطفــل بأرستــه، أهميــة خاصــة �ن واالجتماعيــة الــ�ت

ي المجتمــع. وهــذا يتطلــب إحاطــة الطفــل بالرعايــة والحــب، والتعامــل معــه بســلوك 
المعايــري الســائدة �ن

ي الســلوك الداخــىي 
ي عمليــة الضبــط االجتمــاعي �ن

ي والتوافــق �ن اجتمــاعي ســليم، بمــا يحقــق النمــو اإليجــا�ب
  .(144(

ي والخــار�ب

 ،
ً
أيضــا بــل وربمــا ضــارة  قــارصة  آباؤهــم ســتكون  تــر�ب عليــه  الــذي  باألســلوب نفســه  األبنــاء  تربيــة  إن 

وري  ات العالميــة الريعــة. دور التنشــئة األرسيــة مهــّم ورصن ن االعتبــار التغــري وخاصــة إذا مــا أخذنــا بعــ�ي

ي 
 �ن

ً
ي تجاهــًا تامــا

الــورا�ث ، ولكننــا ال نســتطيع تجاهــل العامــل  ي تشــكيل ســلوكيات الطفــل االجتمــاعي
�ن

)145). وهكــذا نجــد أن األرسة هي نظــام إحــدى  ي
هــذا الشــأن، إال أن تأثــري دور األرسة يفــوق العامــل الــورا�ث

ي تقــع عليهــا مســؤولية التنشــئة االجتماعيــة ألفرادهــا منــذ مرحلــة الطفولــة  المؤسســات االجتماعيــة الــ�ت
وحــ�ت المراهقــة والشــباب، فحولهــا تتمحــور حيــاة الفــرد)146).

ة للنرش والتوزيع والطباعة، طبعة األوىل، ص225.  يم، رغدة، )2009م(، سيكولوجية المراهقة، عمان، األردن، دار المسري ))))) رسش

وت، الدار العربية للعلوم، ص129. ، )1994م( سيكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسية، بري ، عبد العىي ي
))))) الجسما�ن

وق، ص45. ))))) العمر، معن خليل )2004م(، التنشئة االجتماعية، عمان، األردن، الرش

وق، ص52. ، عمان، األردن، الرش ي عالم متغري
))))) لزيود، ماجد، )2006م(، الشباب والقيم �ن
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: دور المدرسة  ً
ثانيا

، فيكتســب 
ً
، ومهنيــا

ً
، وأخاقيــا

ً
، وبدنيــا

ً
، وســلوكيا

ً
، ومعرفيــا

ً
الجديــدة روحانيــا األجيــال  المدرســة  تعــّد 

ي بنــاء المجتمــع)147). فالمدرســة جــزء مــن المجتمــع الــذي 
األفــراد بذلــك عضويــة اجتماعيــة ومســاهمة �ن

ات ومعــارف األجيــال الســابقة إىل األجيــال المتعاقبــة، مــع  نحــرص عــى إنشــائه بقصــد نقــل ثقافــات وخــرب
ي أرجائهــا ويتطــور ليتــاءم مــع متطلبــات 

ي �ن
الحــرص عــى صقــل وتطويــر المعرفــة، فينمــو الســلوك اإلنســا�ن

العــر وتجاربــه)148).

وتتيــح المدرســة الفرصــة لتاميذهــا الذيــن ينحــدرون مــن طبقــات اجتماعيــة مختلفــة عــى أن يقدمــوا 
عاقــات متناغمــة فيمــا بينهــم، مــع الحــرص عــى محافظــة كل واحــد منهــم عــى مفاهيمــه واتجاهاتــه 
وقيمــه الخاصــة المســتمدة مــن أرستــه وطبقتــه االجتماعيــة. كمــا تعمــل المدرســة عــى إيجــاد الشــعور 
هــا  ن يمري الــذي  الخــاص  لهــا طابعهــا  إىل مجتمــع واحــد وثقافــة واحــدة  باالنتمــاء  أفرادهــا  ن  بــ�ي ك  المشــرت
ات تعليميــة مناســبة ومــن أســاليب التقديــر  هــا مــن الثقافــات. ومــن خــال مــا تقدمــه مــن خــرب عــن غري
ومكافــآت، تســاعد المدرســة التاميــذ عــى التكيــف الســليم مــن جهــة وعــى تماســك المجتمــع مــن جهــة 
يــه مــن همــوم ومشــاكل، ومــا يصبــو إليــه مــن طموحــات  أخــرى. وتصقــل وعيهــم بواقــع المجتمــع ومــا يعرت
ي المجتمع)149). ومن مســؤوليات المدرســة 

ة �ن وآمال، فيتهيأ بذلك التلميذ للتكيف مع الظروف المتغري
ي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة:

�ن

ي حــل مشــكاته، واالنتقــال بــه مــن طفــل 
- تقديــم الرعايــة النفســية لــكل طفــل، ومســاعدته �ن

.  واجتماعيــاً
ً
 نفســيا

ً
ه إىل راشــد مســتقل معتمــد عــى نفســه، متوافقــا يعتمــد عــى غــري

بية والتعليم. ي كل ما يتعلق بعملية الرت
- مراعاة قدراته �ن

ي له. - االهتمام بالتوجيه واإلرشاد النف�ي والمه�ن

االجتماعيــة  المؤسســات  مــع  التعــاون  ي 
�ن االجتماعيــة  التنشــئة  بعمليــة  الخــاص  االهتمــام   -

األخــرى)150).

ي المدرسة:
 *بعض المبادئ السيكولوجية الواجب مراعاتها �ن

1- وضع برامج مرنة إلشباع الحاجات النفسية واالجتماعية للطاب.

ي وقــت 
ي النفــ�ي واالجتمــاعي لتخليــص الطــاب مــن التوتــر، خاصــة �ن

2- االســتعانة باألخصــا�ئ
االمتحانــات.

ي سوسيولوجيا المدرسة، دمشق، دار معد للطباعة والنرش والتوزيع، 
بوي: دراسة �ن ، المجيدل، عبدهللا، )2008م(، علم االجتماع الرت ))))) وطفة، عىي

ص34.

، ص37. بية، القاهرة، دار الفكر العر�بي ة أحمد، )1998م(، علم االجتماع الرت ))))) السيد، سمري

بية، الطبعة الثانية، عمان، دار الفكر للنرش والتوزيع، ص33.  ))))) هندي، صالح ذياب وآخرون )1995م(، أسس الرت

)1))) الكندري، أحمد محمد،)1434هـ/ 2013م(، علم النفس األرسي، مكتبة الفاح للنرش والتوزيع، الطبعة الخامسة، ص166.
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3- توفري بيئة تربوية صحية، تكتمل فيها كل مقومات الصحة الجسمية والنفسية.

ي 
، ومــا يشــاهده �ن اليــومي 4- ارتبــاط نشــاط الحجــرة الدراســية، ومــا يتعلمــه الطالــب بواقعــه 

والمجتمــع)151).  ل  ن المــرن

ي التعامــل. أي تجنــب التهــاون الزائــد أو القســوة 
 الوســط �ن

َ
يجــب أن يعتمــد التعامــل مــع األبنــاء سياســة

المفرطــة)152).

: دور جماعة الرفاق ً
ثالثا

ي العمــر. كمــا يمكــن تصنيــف جماعــة الرفــاق 
تتألــف مجموعــة الرفــاق مــن مجموعــة أفــراد يتقاربــون �ن

ي أهميــة تصنيفهــم عــى أســاس تفاعلهــم 
، وتــأ�ت  للمســتوى التعليــ�ي أو االقتصــادي أو االجتمــاعي

ً
وفقــا

عــى المســتوى نفســه، أكــرث مــن تصنيفهــم عــى المســتوى العمــري، وذلــك ألن الســلوك يتحــدد بحســب 
ي العمــر يلعــب مــع طفــل 

 �ن
ً
ًا مــا نجــد طفــًا متقدمــا . فكثــري ي مســتوى نضــج الطفــل أكــرث مــن عمــره الزمــ�ن

أصغــر منــه والعكــس صحيــح)153). فمــن خــال العاقــة مــع جماعــة الرفــاق، وبعكــس العاقــة مــع أفــراد 
ي المدرسة، تكون عاقة الطفل عادة ندية معهم، ما يساعده عى االستقالية 

ن �ن األرسة أو مع المعلم�ي
ة ومكانــة خاصــة)154).  ن وإتاحــة الفرصــة لتحقيــق هويــة ممــري

ي صحبتــه يجــد الطفــل مجموعــة مــن 
ي قيــم وعــادات األطفــال وحــ�ت الكبــار. و�ن

ــر مجموعــة الرفــاق �ن
ّ
تؤث

ي أي مرحلــة عمريــة عــى االنتمــاء 
ي العمــر والميــول. ويحــرص الفــرد �ن

األطفــال يتصــل معهــم، يقاربونــه �ن
ي العمــر مــن أجــل تحقيــق قــدر مــن التفاهــم المتبــادل)155). وألهميــة 

إىل مجموعــة أصدقــاء يقاربونــه �ن
ي ينتــ�ي إليهــا   لرفــاق الســوء، يتوجــب عــى األرسة مراعــاة اختيــار الجماعــات الــ�ت

ً
جماعــة الرفــاق وتجنبــا

ي ســن المراهقــة)156).
أبناؤهــم وخاصــة �ن

: دور وسائل اإلعالم ً
رابعا

ي ذلــك المؤسســة 
ي مهمــة تربيــة األبنــاء وتنشــئتهم، تســاندها �ن

ي الســابق الــدور األكــرب �ن
لعبــت األرسة �ن

بوية )المدرسة(. ومع مرور الوقت وتطور الحياة وبسبب ما شاهده العالم من ثورات تكنولوجية  الرت
ي تزويــد النــشء بالقيــم 

 �ن
ً
 مهّمــا

ً
معلوماتيــة، احتلــت المؤسســة اإلعاميــة، وال ســيما الفضائيــات، موقعــا

االجتماعيــة والعــادات واالتجاهــات واألنمــاط الســلوكية بــكل أشــكالها، اإليجابيــة والســلبية. وأصبحــت 
 تتــوىل عمليــة التنشــئة، فارضــة نفســها بقــوة عــى بقيــة األطــراف المعنيــة 

ً
 قويــا

ً
وســائل اإلعــام منافســا

بوي، مكتبة األنجلو المرية، الجزء األول، ص80.  ))))) سيد، أحمد عثمان، )1970م(، علم النفس االجتماعي الرت

وت، دار النهضة العربية، ص193. ))))) العيسوي، عبدالرحمن، )1984م(، معالم علم النفس، بري

))))) الزيود، ماجد، )2006م(، مصدر سبق ذكره، ص61.
))))) العوالمة، حابس، مزاهرة، أيمن، )2003م(، سيكولوجية الطفل: علم نفس النمو، المملكة األردنية الهاشمية، عمان، األهلية لنرش والتوزيع، 

ص205.

، زكريا، صادق، يرية، )2000م/ 1421هـ(، مصدر سبق ذكره، ص129. بي�ن ))))) الرش

ي مراحل العمر المختلفة، القاهرة، األنجلو المرية، ص21.
، )2007م(، الصحة النفسية �ن ))))) فهيم، كلري
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ات وإغــراءات ال يملــك النــشء إزاءهــا إال االستســام والخضــوع)157). بالتنشــئة، بمــا تتســلح بــه مــن تأثــري

ي التنشئة االجتماعية: 
ولوسائل اإلعام أساليب متعددة �ن

1- مــن خــال تكــرار أنــواع معينــة مــن العاقــات والصــور والشــخصيات يتعــرف الطفــل عــى 
الحيــاة.    مظاهــر 

ي تشــد الطفــل إىل وســائل اإلعــام ومــا تحتويــه مــن صــور  2- إن التكــرار واألســاليب المتنوعــة الــ�ت
هــا، يتــم اختيارهــا بعنايــة لتناســب ذوق الطفــل)158). ومناظــر وموســي�ت وغري

ي النقــاط 
يلخــص كل مــن العوالمــة والمزاهــرة التأثــري المتعاظــم لوســائل اإلعــام عــى تنشــئة الطفــل �ن

التاليــة:  

ي كافــة المجــاالت وبطــرق تتناســب مــع كافــة الفئــات 
1- اكتســاب النــشء معلومــات متعــددة �ن

العمريــة.

ي المجتمع، 
2- إغراء النشء واستعاماتهم لموضوعات وسلوكيات ثقافات أخرى غري مألوفة �ن

. ي نشهدها حالياً ي عر العولمة والمعلوماتية ال�ت
وخاصة �ن

فيه وقضاء وقت الفراغ)159).   3- تعّد وسيلة للتسلية والرت

هــا بعــدة عوامــل،  ي تنشــئة األطفــال، ويرتبــط مــدى تأثري
ًا �ن  دورًا كبــري

ً
تلعــب وســائل اإلعــام عمومــا   

ي 
ي الرســالة اإلعاميــة، وحاجــة األطفــال، والمســتوى االجتمــاعي والثقــا�ن

منهــا المرحلــة العمريــة لمتلــ�ت
الــذي ينتــ�ي إليــه الطفــل، وردود أفعــال اآلخريــن تجــاه ممارســة الطفــل لمــا تعرضــه وســائل اإلعــام، 
ي يجــرب فيهــا الطفــل مــا يعــرض مــن شــخصيات ونمــاذج عــن وســائل  ومــدى توفــر البيئــة االجتماعيــة الــ�ت

اإلعــام)160).

: دور الدولة  ً
خامسا

ي إحــداث وتفعيــل عمليــة التنشــئة االجتماعيــة بــكل أبعادهــا تفــوق أي 
ال شــك أن مســؤولية الدولــة �ن

آليات وقنوات أخرى تضطلع بهذه المهمة. فعى عاتقها تقع مســؤولية اكتســاب التنشــئة االجتماعية 
ي خلق 

وريات حياة المواطن تســاهم الدولة �ن النجاح والفعالية. وعن طريق توفري األســس الازمة لرن

))))) الزيود، ماجد، )2006(، مصدر سبق ذكره، ص61.   

))))) العوالمة، حابس، مزاهرة، أيمن، )2003م(، مصدر سبق ذكره، ص207.

))))) المصدر السابق، ص207.

، زكريا، صادق، يرية، )2000م/ 1421هـ(، مصدر سبق ذكره، ص142. بي�ن )1))) الرش
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بيئــة صحيــة لتنشــئة اجتماعيــة فعالــة. 

ي أصبحــت تســتحوذ عــى اهتمــام العالــم، وهــو مــا حــث الــدول  تعــّد مشــكلة عمــل األطفــال مــن األمــور الــ�ت
ي هــذه الــدول 

ن األطفــال �ن ي العالــم الثالــث ومنهــم دول عربيــة. فمايــ�ي
المعنيــة عــى معالجتهــا، وخاصــة �ن

ي ظــروف صعبــة مــع أشــخاص ال تربطهــم بهــم قرابــة، فيصبحــون 
 يعملــون �ن

ً
ن ســن 7 و14 عامــا مــا بــ�ي

ن عليــه. ويتجــه العالــم إىل  عرضــة لأمــراض النفســية والبدنيــة بســبب ظــروف العمــل وقســوة القائمــ�ي
منــع عمــل األطفــال أو عــى األقــل ضبطــه ومراقبتــه لحمايــة الطفــل مــن العــدوان واإلذالل. وهنــا تضطلــع 

، بوصفهــا حركــة اجتماعيــة، بالــدور الفعــال للحــد مــن هــذه الظاهــرة)161). ي
منظمــات المجتمــع المــد�ن

: األمن الفكري: مهدداته ومعوقاته ً
ثالثا

1. الحفاظ عى سالمة العقل وتطوير األفكار

: ي
ي التفكري الصحيح وتجنب التفكري الخرا�ن

الحفاظ عى سامة العقل بإعماله �ن

يعــود  بمــا   ، ي
الخــرا�ن التفكــري  وتجنــب  الصحيــح  بالتفكــري  وتوظيفــه  العقــل  إعمــال  عــى  اإلســام  حــث 

عــى اإلنســان بالخــري والمنفعــة والتغلــب عــى المشــكات. فأمــر الحــق تبــارك وتعــاىل اإلنســان بالتفكــري 
ي كل مخلوقــات هللا، ليكتشــف ويبتكــر، وحــث ســبحانه  إىل إمعــان التفكــري بالنظــر  إىل اإلبــل 

والتدبــري �ن
وعالــم الحيــوان والســماء وعالــم الفلــك والجبــال واألرض ومخلوقــات هللا فيهــا)162). حيــث قــال ســبحانه 
ْيــَف 

َ
ِجَبــاِل ك

ْ
 ال

َ
ْيــَف ُرِفَعــْت )18( َوِإىل

َ
ــَماِء ك  السَّ

َ
ْيــَف ُخِلَقــْت )17( َوِإىل

َ
ِبــِل ك ِ

ْ
 اإل

َ
 َينُظــُروَن ِإىل

َ
ــا

َ
ف

َ
وتعــاىل: )أ

ْيــَف ُســِطَحْت()163).
َ
ْرِض ك

َ ْ
 األ

َ
ِصَبــْت )19( َوِإىل

ُ
ن

تطوير األفكار

هــذه  عــى  قائــم  أشــكالها  بــكل  المنتجــات  تطويــر  وإن  بالتدريــج،   
ً
دائمــا يتــم  للحقائــق  اكتشــافنا  إن 

ي يــرى أنهــا جيــدة ونافعــة. والفكــرة ســواء أكانــت  الحقيقــة. فلــدى كل واحــد منــا العديــد مــن األفــكار الــ�ت
نظريــة فلســفية أو كانــت عمليــة تنفيذيــة تظــل غــري مكتملــة، أي تظــل قابلــة للتعديــل واإلثــراء. فــإذا لــم 
نطورهــا فربمــا تتحــول مــع األيــام إىل تخيــات، وتذهــب بعــد ذلــك أدراج الريــاح. هنــاك أفــكار وأســاليب 

تســاعد عــى تنميــة األفــكار ومنهــا:

• ي نطاق أوسع: 	
وضع األفكار �ن

ي المعرفة، لندن،  دار الحكمة، ص120-121.
، نعمان عبد الرزاق، )2000م(، دراسة �ن ي

))))) السامرا�ئ

، سعيد إسماعيل، )2013م(، مصدر سبق ذكره، ص57-58 . ))))) القاصني

))))) القرآن الكريم )الغاشية :17-20(.
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ن عــى جوهــر القضيــة، ونعلــل  كــري ة بالرت ي أي قضيــة مــن القضايــا، فــإن هنــاك إغــراءات كثــري
ن نفكــر �ن حــ�ي

ي الواقــع فإننــا ســنجد 
ذلــك عــادة بالخــوف مــن التشــتت والبعــد عــن لــب المســألة، لكــن إذا تأملنــا �ن

تتجــاوز مجالهــا،  امتــدادات وعاقــات  ي منهــا، هي ذات 
نعــا�ن ي  الــ�ت المشــكات  مــن  أن أي مشــكلة 

ي فضــاء 
ن ضيــق، وتتلهــف ألن تكــون �ن ي حــري

حــ�ت األفــكار والمفاهيــم فإنهــا تكــره القطعيــة والحــر �ن
أرحــب. 

• ي	
ي والثقا�ن

التداعي المنط�ت
فطــر هللا ســبحانه العبــاد عــى طبائــع وتطلعــات وحاجــات واســتجابات موحــدة عــى المســتوى 
العــام، متباينــة عــى مســتوى الجزيئــات والتفاصيــل، وهــذا يمكننــا مــن بلــورة رؤى ومفاهيــم 

جيــدة حــول عاقــات اإلنســان بمــا حولــه.
• ي تطوير األفكار 	

التدرج �ن
ي، ومثــل معرفتنــا باألجســام والمــواد  يــة مثــل معرفتنــا بالعقــل البــرش إن معرفتنــا بالطبيعــة البرش
ن نريــد  ي أن نلــزم الدقــة والحــذر حــ�ي

ي الكــون، هي معرفــة ناقصــة وغــري نهائيــة، وينبــىعن
ة �ن المنتــرش

تقريــر الحقائــق المتصلــة بذلــك، أو نريــد إصــدار أحــكام عليهــا.
• وضع الفكرة موضع التنفيذ	

مــن  ذاكرتنــا  ي 
�ن ومــا  المتوفــرة،  والمعلومــات  الخيــال  نســتخدم  فإننــا  وع  مــرش ي 

�ن نفكــر  ن  حــ�ي
وعــات  وعــات مماثلــة قائمــة، لكــن البــد مــن القــول: إن أفكارنــا عــن أيــة مرش انطباعــات عــن مرش
أي  وزمــان  مــكان  عــن  ن   مختلفــ�ي

ً
وزمانــا  

ً
مكانــا وع  مــرش لــكل  كاملــة، ألن  أبــدًا  تكــون  ال  قادمــة 

ة  ي كثــري مــن الحيثيــات. كمــا أنــه تطــرأ حــوادث كثــري
وع آخــر، ويتبــع هــذا االختــاف اختــاف �ن مــرش

 غــري محســوب. الخاصــة: أنــه مــا مــن فكــرة تدخــل 
ً
تعــ�ي لبعــض عنــارص النجــاح أو الفشــل وزنــا

ء مــن التغــري بســبب تفاعلهــا مــع التجربــة اإلنســانية واحتكاكهــا  ي
ن التنفيــذ إال وتتعــرض لــ�ش حــري

ي هــذا إنضــاج عظيــم لهــا.
بالواقــع، و�ن

.

• وعات الشبيهة 	 المقارنة باألفكار والمرش
ي، ومن أعظم مصادر التعليم، وسيكون  المقارنة مصدر من أعظم مصادر تكوين الوعي البرش
وعــات الشــبيهة بمــا لديــه،  وع أن ينظــر  إىل األفــكار والمرش مــن المفيــد جــدًا لمــن كان لديــه مــرش
ويحــاول إثــراء أفــكاره وخططــه مــن خــال رؤيــة المفارقــات واإلضافــات واالختصــارات ووســائل 

 . ن وعــ�ي ن المرش التنفيــذ وأســلوب العمــل بــ�ي
• ي جيد وواثق	 عصف ذه�ن

ي أســاليبه وأدبياتــه، فالنــاس منــذ قديــم الزمــان 
ي مضمونــه حديــث �ن

ي قديــم �ن العصــف الذهــ�ن
نــوع مــن  ي  ضتهــم، أو لتدبــري مؤامــرة ضــد عــدو. العصــف الذهــ�ن يجتمعــون لحــل مشــكلة اعرت
تحريــض الدمــاغ عــى العمــل مــن أجــل توليــد فكــرة أو تطويرهــا أو مــن أجــل إيجــاد مشــكلة لخصــم 

أو منافــس.
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مهددات ومعوقات األمن الفكري . 3
 المهددات والمعوقات الدينية	

ها بمــا ال يحتمــل، والحماســة  ي فهــم نصــوص اإلســام وتعاليمــه وتفســري
ي القصــور �ن

تتمثــل �ن
واالندفــاع، وتغليــب العاطفــة مــن دون الرجــوع إىل أســس الديــن الصحيحــة والعقــل الســليم. 
ن علمــاء الديــن والشــباب، فهنــاك مــن الشــباب مــن ال يثــق بــرأي  وباإلضافــة لتكــون فجــوة بــ�ي
ي إصــاح الشــباب، حيــث أصبــح 

ن أو فتواهــم. لقــد ضعــف دور المســجد �ن العلمــاء المعروفــ�ي
بية   للصاة المفروضة فقط، بداًل من أن يكون مركزًا لتوجيه وإرشــاد وتربية الشــباب الرت

ً
مكانا

ات والنــدوات واللقــاءات وحلقــات العلــم. اإلســامية الصحيحــة، وذلــك عــن طريــق المحــارصن
 المهددات والمعوقات االجتماعية	

 
ً
، ما يقف عائقا ي

ي نشوء االنحراف الفكري ما لم تؤدِّ دورها الوقا�ئ
للمؤسسات االجتماعية أثر �ن

ي حيــاة النــاس ومــا 
لتحقيــق األمــن الفكــري. ومــن أســباب نشــوء األفــكار الضالــة ظهــور التناقــض �ن

ي األفــكار)164). إن 
 �ن

ً
ي التصــورات وارتبــاكا

يجدونــه مــن مفارقــات عجيبــة مــا يحــدث اختــااًل �ن
بعــض  أبــرز األســباب االجتماعيــة لانحــراف والتطــرف وجــود طبقيــة وطائفيــة تســودان  مــن 

المجتمعــات)165).
 المهددات والمعوقات االقتصادية	

ي ال تحقــق الحــد األد�ن مــن ســد احتياجــات اإلنســان  الظــروف االقتصاديــة غــري المســتقرة والــ�ت
وريــة تدفــع  إىل التعصــب، وتجعــل النفــوس ميالــة  إىل رفــض اآلخريــن،  وهكــذا يســتغل  الرن
أصحــاب األفــكار والمذاهــب المنحرفــة هــذا الجانــب إلثــارة النفــوس عــى األفــكار والمذاهــب 

الســائدة.
 المهددات والمعوقات الجغرافية	

ي األحياء السكنية عشوائية التخطيط، 
ي مساحات إقليمية محددة �ن

ي والتكدس �ن
التنوع السكا�ن

وعــدم توفــر أد�ن مســتويات المعيشــة المناســبة فيهــا، يولــد لــدى ســاكنيها، وخاصــة الشــباب، 
القهــر مــن الوضــع االجتمــاعي الــذي يعيشــون فيــه، مــا يدفعهــم  إىل االنحــراف وارتــكاب األعمــال 
اإلجراميــة)166) كمــا أن اتســاع حــدود الدولــة بالنســبة لقواتهــا المســلحة وأجهــزة األمــن فيهــا يــؤدي 

إىل صعوبــة تأمينهــا وفــرض الرقابــة عليهــا مــا يشــجع التنظيمــات لدخولهــا واالنتشــار فيهــا)167).
 المهددات والمعوقات السياسية	

، وتغييبهــم عــن  ي تتخذهــا الدولــة ضــد مواطنيهــا، والكبــت الســياسي السياســات غــري العادلــة الــ�ت
المشــاركة السياســية أو انتهــاك حقوقهــم، يجعلهــم يشــعرون باإلهمــال وعــدم الجــدوى.

 المهددات والمعوقات الثقافية	

بية والتعليم، جامعة الملك سعود، ص10 وع تعزيز األمن الفكري بوزارة الرت ، سعود بن سعد محمد، )1430ھ(، نحو بناء مرش ))))) البق�ي

ي مواجهة اإلرهاب، الرياض، جامعة نايف العربية، 
اتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري �ن ، عبدالحفيظ عبدهللا، )2006م(، نحو بناء اسرت ))))) المال�ي

ص138.

، سعود بن سعد محمد، )1430ھ(، مصدر سبق ذكره، ص12. ))))) البق�ي

يعة اإلسامية، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، ص32. ان الرش ن ي مري
))))) العبد الجبار، عادل عبدهللا، )2007م(، اإلرهاب �ن
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وســائل اإلعــام ســاح ذو حديــن، فــإذا مــا اســتخدمت لإلصــاح والخــري ومــا هــو مفيــد، فلهــا 
بيــة الصحيحــة، وأمــا إذا اســتخدمت لإلفســاد والــرش واالنحــال  ي تربيــة الشــباب الرت

تأثــري كبــري �ن
ونقــل األفــكار الهدامــة واألخــاق الفاســدة، فإنهــا تكــون مــن أهــم األســباب المؤديــة النحــراف 

الشــباب)168).

3. الوسائل العالجية لحماية األمن الفكري

حجــم  وازديــاد  الحالــة  تفاقــم  قبــل  الفكــري  باالنحــراف  أصيبــوا  مــن  عــاج  إىل  الســىعي  المجتمــع  عــى 
: يــىي مــا  الفكــري  األمــن  لحمايــة  العاجيــة  الوســائل  بعــض  ومــن  المشــكلة، 

دعــوة المخــ�ئ إىل الرجــوع عــن خطئــه: بيــان الحــق بالمناقشــة العلميــة الهادئــة، مــن دون اتهــام  -1
للنيــات، فقــد تكــون صادقــة.

ن عى الوعظ والتخويف  -2 كري تجنب األساليب غري المجدية: فالمصاب بهذا المرض ال يعالج بالرت
مــن عقــاب هللا، فهــذا األســلوب يولــد لديــه المقاومــة والنفــور، وقــد يســتخدم أســاليب الحيــل 

الدفاعيــة للتهــرب مــن هــذا العــاج.
وجــوب األخــذ عــى أيديهــم: ومنعهــم مــن اإلخــال باألمــن الفكــري للمجتمــع، ولــو أدى ذلــك إىل  -3

هــم. إجبارهــم عــى عــدم مخالطــة اآلخريــن التقــاء رسش
أهلــه  -4 وإغــراق  المجتمــع  خــرق  يريــدون  الذيــن  الفكــري،  االنحــراف  أهــل  مجالســة  عــن  النــ�ي 

باالنحــراف.
ن مــن أخــّل بفعلــه األمــَن  -5 تــب عليــه فعــل، وبــ�ي ن االنحــراف الفكــري الــذي لــم يرت ورة التفريــق بــ�ي رصن

ي وثبــت عليــه تجــب محاســبته)169). ي مجتمعــه. فمــن ظهــر عليــه عمــل تخريــ�ب
�ن

: التنشئة االجتماعية وعالقتها بتعزيز األمن الفكري ً
رابعا

ي أّن التنشــئة االجتماعيــة الصالحــة والســليمة تكــون بتنشــئة شــخصية اجتماعيــة صالحــة، 
ال جــدال �ن

ه ومع محيطه ومجتمعه. فالتنشــئة االجتماعية  ومواطن ســوي، وفعال، ومتوازن مع نفســه ومع غري
ي بيئتــه وتحقيــق طموحاتــه، وهمــا الوســيلة األكــرث 

بيــة تطــوران قــدرات الفــرد ليتمكــن مــن التحكــم �ن والرت
 لمحاربة الجريمة والوقاية منها. والتنشــئة الســليمة تعلم ضبط الذات والســلوك، وتعزز األمن 

ً
ضمانا

بية  ي األرسة، والرت
الفكري للفرد بما يائم روح وقيم المجتمع. أي أن التنشئة االجتماعية الصحيحة �ن

ان الطفــل لمواجهــة الحيــاة والمســتقبل عــى أســاس ســليم ومضمــون. ي المدرســة، تحــرن
والتعلــم �ن

ي القــوي والتقيــد بــه، عــى تحقيــق االســتقرار  ي تقــوم عــى الــوازع الديــ�ن تعمــل التنشــئة االجتماعيــة، الــ�ت
ي الــر والعانيــة. ومــن 

 �ن
ً
يــة، وتربيــة الضمــري ليكــون يقظــا والطمأنينــة النفســية، وتهذيــب النفــس البرش

ن عــى  كــري الوظائــف األساســية لــأرسة، تربيــة الطفــل بمــا يضمــن لــه تنشــئة اجتماعيــة ســليمة. ويجــب الرت
))))) المصدر السابق، ص14.

، محمد بن أحمد، )1428هـ/ 2007م(، مصدر سبق ذكره، ص38. ))))) المويشري
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المحتــوى والمنهــج الــذي يتلقــاه الطفــل والقــدرة عــى االســتيعاب والمتابعــة اليوميــة. 
ي دراسات 

ي يعيش فيها. و�ن فالشخصية تنظيٌم نف�ي وجس�ي يحدد وسائل تكيف الفرد مع بيئته ال�ت
التعليــم  ي مجــال 

مــا يجــري �ن المتابعــة وعــدم معرفــة  الحــرص وعــدم  عــدم  أن  نجــد  وأبحــاث علميــة 
ي مجــال الوقايــة، تحــ�ي األرسة 

والمجــال المحيــط، أكــرب خطــأ يرتكبــه اآلبــاء ألن المتابعــة مهمــة جــدًا. و�ن
 مــن االنحــراف، ومنــه االنحــراف الفكــري، وتعمــل عــى مقاومــة التيــارات الفكريــة غــري الســليمة، 

ً
أيضــا

والخارجــة عــن الفكــر المعقــول.

مــا يعــود لخصوصيــات كل  مــا هــو الفكــر المنحــرف العتبــارات عــدة، منهــا  ليــس مــن الســهل تحديــد 
ن األفــراد. ويمكــن القــول إّن الفكــر المنحــرف هــو الفكــر  مجتمــع وطبيعتــه الثقافيــة، والفــروق الفرديــة بــ�ي
الــذي يخالــف القيــم الروحيــة واألخاقيــة الحضاريــة للمجتمــع، ويخالــف المنطــق والتفكــري الســليم، 
فيــؤدي إىل تفــكك كيــان المجتمــع وزعزعــة االســتقرار االجتمــاعي واالطمئنــان النفــ�ي لأفــراد. وُيبــ�ن 
ي التفكــري والمغالطــات والمتناقضــات، بعــرض أمــور ســطحية وســهلة 

الفكــر المنحــرف عــى العشــوائية �ن
الجهلــة وضعــاف  أنصــاف  المنحــرف يســتهدفون  الفكــر  ي داخلهــا هــدم ومفســدة، وأصحــاب 

ولكــن �ن
ي تعمــل عــى محاربــة هــذه الفئــة. ي دور المؤسســات الــ�ت

النفــوس، وهنــا يــأ�ت

ي تهيئــة أفــراد المجتمــع 
ورغــم أن األرسة تعــّد أصغــر مؤسســات المجتمــع، إال أنهــا ذات أهميــة قصــوى �ن

ي أنــه مهمــا تعــددت المؤسســات  منــذ الصغــر للعيــش واالندمــاج مــع المجتمــع المحيــط بهــم، ذلــك يعــ�ن
ي يمكــن أن تقــوم بوظائــف األرسة، فــإن هــذه المؤسســات ال تعــّد بديــًا عنهــا بــل مكملــة  االجتماعيــة الــ�ت
 مــن الوقــوع 

ً
 واقيــا

ً
ئ ألفــراد أرستهــم حــ�ت يكــون حصنــا بــوي. فعــى األبويــن توفــري الحضــن الــدا�ن لعملهــا الرت

ي تتجــاذب فيهــا  ي ظــل الظــروف الــ�ت
ي أو الفكــري المــؤدي إىل اإلرهــاب، وخاصــة اآلن �ن

ي االنحــراف الخلــ�ت
�ن

التيــارات الفكريــة عقــول الشــباب نتيجــة التفــكك األرسي عنــد البعــض. فــاألرسة مطالبــة ببنــاء ســياج 
 مــن اختطــاف عقولهــم، وتوصيــة أبنائهــم عــى حســن 

ً
 واقيــا

ً
 وحصنــا

ً
فكــري آمــن ألبنائهــا حــ�ت يكــون درعــا

اختيــار الرفقــة الصالحــة.

ن التنشــئة االجتماعيــة للفــرد وتكويــن أمــن فكــري ســليم. لــذا يجــب الحــرص عــى  ن بــ�ي واالرتبــاط كبــري ومتــ�ي
ي المجتمــع، وبالتــاىلي يكــون لدينــا مجتمعــات قويــة 

 �ن
ً
تعليــم الفــرد ومراقبتــه لــ�ي يكــون فــردًا فعــااًل وصالحــا

وذات فكر ســليم.
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الفصل الثالث اإلجراءات المنهجية والميدانية للدراسة

أواًل: منهجية الدراسة وحدودها.

: مجتمع الدراسة وعينته. ً
ثانيا

. ي
: أدوات جمع البيانات ووسائل التحليل االحصا�ئ ً

ثالثا

: نتائج الدراسة. ً
رابعا

: نتائج عامة للدراسة الحالية. ً
خامسا

أواًل: منهجية الدراسة وحدودها

• منهجية الدراسة:	

يمكننــا مــن خــال هــذه الدراســة، والبيانــات المــراد التوصــل إليهــا، معرفــة »التنشــئة االجتماعيــة 
الــذي  ي التحليــىي 

وعاقتهــا بتعزيــز األمــن الفكــري«. ولذلــك اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصــ�ن
ي الواقــع، واهتــم بوصفهــا بشــكل دقيــق عــن طريــق جمــع 

يعتمــد عــى دراســة الظاهــرة كمــا هي �ن
بدراســة  مرتبــط  ي 

الوصــ�ن فاألســلوب  النتائــج.  تقديــم  ثــم  ومــن  ها،  وتفســري وتحليلهــا  المعلومــات 
ي 

�ن  
ً
اســتخداما األكــرث  مــازال  الــذي  األســلوب  وهــو  اإلنســانية،  بالمجــاالت  المتعلقــة  المشــكات 

اآلن. حــ�ت  الدراســات 

• حدود الدراسة:	

ية والمكانية والزمانية والموضوعية اآلتية: ُحّددت هذه الدراسة بعدد من المحددات البرش

ية: اقترت الدراسة عى أولياء األمور.. 1 الحدود البرش
ي . 2

ي إمــارة الشــارقة �ن
ن �ن الحــدود المكانيــة: ركــزت الدراســة عــى بعــض أوليــاء األمــور القاطنــ�ي

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
مــن . 3 ونيــة  اإللكرت توزيــع االســتبانة  تــم  ، حيــث 

ً
الدراســة ميدانيــا الزمانيــة: طبقــت  الحــدود 

.29/4/2018 إىل   22/4/2018
ي التعرف عى عاقة التنشئة االجتماعية بتعزيز . 4

الحدود الموضوعية: انحرت الدراسة �ن
ي تعزيــز األمــن 

بويــة والتوعويــة والوقائيــة لــأرسة �ن األمــن الفكــري، وأهميــة دور التنشــئة الرت
ي تــؤدي إىل االنحــراف الفكــري،  الفكــري، والتعــرف عــى العوامــل المؤثــرة والمســببات الــ�ت
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ي تــؤدي إىل  وبالتــاىلي تدعيــم األمــن الفكــري لأفــراد، والتعــرف عــى الثغــرات والمهــددات الــ�ت
زيــادة االنحــراف الفكــري ومحاولــة محاربــة هــذه األفــكار بالوســائل العاجيــة لحمايــة األمــن 

الفكــري لأفــراد.

: مجتمع الدراسة والعينة ً
ثانيا

ة الدراســة. وقامــت الباحثــة بحــر  يتضمــن مجتمــع الدراســة أوليــاء األمــور المتواجديــن خــال فــرت
ي الشــارقة، وتــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية حيــث بلــغ 

ن �ن )مســح( لبعــض أوليــاء األمــور القاطنــ�ي
عددهــم 132 وىلي أمــر.

ي
: أداة جمع البيانات ووسائل التحليل اإلحصا�ئ ً

ثالثا

أداة الدراسة:	•

بعــد االطــاع عــى البحــوث والمقاييــس ذات الصلــة بموضــوع الدراســة، اســُتخدمت اســتبانة أعّدتهــا 
الباحثــة.

• 	: ي
وسائل التحليل اإلحصا�ئ

ي ) 1
ًا �ن اســتخدام برنامج )Statistical Package For The Social Science  (SPSS، ما ســاهم كثري

تحليــل البيانــات واإلحصــاءات بشــكل بســيط وميــر.
النسبة المئوية للردود.) 2
 لكل سؤال.) 3

ً
التكرار: لمعرفة القيمة األكرث تكرارًا وشيوعا

ي جمــع القيــم، ومــن ثــم ) 4
، حيــث تــم اســتخدامه �ن

ً
: وهــو أكــرث المقاييــس اســتخداما ي المتوســط الحســا�ب

عــة المركزيــة. ن قســم الناتــج عــى عددهــا، وهــو مــن مقاييــس الرن
االنحــراف المعيــاري: يــدل عــى مــدى امتــداد القيــم ضمــن مجموعــة البيانــات اإلحصائيــة، وهــو القيمــة ) 5

. ي
ي لقيــاس مــدى التبعــرث اإلحصــا�ئ

ن مقاييــس التشــتت اإلحصــا�ئ  مــن بــ�ي
ً
األكــرث اســتخداما

االجتماعيــة واألمــن ) 6 التنشــئة  ن  بــ�ي مــن وجــود عاقــة  للتأكــد  ســون  بري ارتبــاط  اســتخدام معامــل  تــم 
الفكــري.

ن متوســطات وىلي األمــر والمؤهــل التعليــ�ي باختافهــم ) 7 تــم اســتخدام اختبــار t test لداللــة الفــروق بــ�ي
ي اســتبانة التنشــئة االجتماعيــة وعاقتهــا بتعزيــز األمــن الفكــري، للوصــول إىل مــا توضحــه الدراســة 

�ن
ي تكــون عنــد مســتوى داللــة 0,05 فأقــل. مــن فــروق ذات داللــة إحصائيــة، والــ�ت

 للبيانــات ) 8
ً
ن إجابــات أفــراد العينــة وفقــا تــم اســتخدام تحليــل التبايــن األحــادي F لتوضيــح الفــروق بــ�ي

( لهــم، للوصــول إىل مــا توضحــه الدراســة مــن فــروق  الشــخصية )صفــة وىلي األمــر والمؤهــل التعليــ�ي
ي تكــون عنــد مســتوى داللــة 0,05. ذات داللــة إحصائيــة، والــ�ت
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: نتائج الدراسة ً
رابعا

ات المتعلقــة  الخصائــص الديمغرافيــة لعينــة الدراســة: تتعلــق دراســة الخصائــص الديمغرافيــة بالمــؤرسش
. بصفــة وىلي األمــر والمؤهــل التعليــ�ي

جدول رقم )1(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب صفة وىلي األمر

االنحراف المعياري ي المتوسط الحسا�ب النسبة % التكرار الصفة

0.97802 2.5 % 18.2 24 أب
0.90945 2.4595 % 56.1 74 أم
0.92499 2.4118 25.7 % 34 آخر

% 100 132 المجموع

شكل رقم )1(

أب
أم
آخر

25.7

18.2

56.1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب صفة وىلي األمر

 
ً
، و كان هناك 24 شخصا

ً
ي االستبانة يبلغ 132 شخصا

ن �ن من الجدول والشكل نجد أّن عدد المشارك�ي
 بنســبة )%56.1( مــن 

ً
بصفــة أب بنســبة )%18.2(، أمــا مــن هــم بصفــة أم فــكان عددهــم 74 شــخصا

، وكان هنــاك )%25.7( مــن اآلخريــن. العــدد اإلجمــاىلي
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جدول رقم )2(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل التعليمي

االنحراف المعياري ي المتوسط الحسا�ب النسبة % التكرار المؤهل

0.66714 2.1515 % 25 33 ثانوية عامة

0.51493 1.5833 % 9.1 12 دبلوم

0.64142 2.1605 % 61.4 81 جامعة

0.54772 1.5000 % 4.5 6 أخرى

% 100 132 المجموع

الشكل رقم )2(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل التعليمي

ي االستبانة كانوا من حملة الشهادة الجامعية 
ن �ن ن أن أكرث المشارك�ي يظهر من الجدول والشكل السابق�ي

 بنســبة )25%(، 
ً
ن مــن حملــة الثانويــة العامــة فــكان عددهــم 33 شــخصا بنســبة )%61.4(، أمــا المشــارك�ي

ن عددًا بنســبة )4.5%(. فيما كان حملة الشــهادات األخرى من أقل المشــارك�ي



287

1. نتائج المحور األول من الدراسة

الجدول رقم )3(

ثقافة األمن الفكري

النتيجة
االنحراف 
المعياري

المتوسط 

ي الحسا�ب
موافق محايد غ�ي موافق المقياس السؤال

موافق  0.70029 2.5758
92 24 16 التكرار األول: هل تعلم ما مع�ن 

69.7%األمن الفكري؟ %18.2 %12.1 النسبة

موافق  0.19403 2.9773

130 1 1 التكرار : أن تحقيق  ي
الثا�ن

االستقرار واألمن الفكري 
مسؤولية اجتماعية تقع 

عى عاتق كافة أفراد 
المجتمع

%98.5 %0.8 %0.8 النسبة

موافق  0.0704 2.9924

131 1 0 التكرار ورة تنمية  الثالث: رصن
ودعم االتجاهات السلوكية 
ي التعامل الخاص 

البناءة �ن
باألمن الفكري عند األبناء

%99.2 %0.8 %0 النسبة

موافق  0.32362 2.9015
120 11 1 التكرار الرابع: دعم األبناء 

بحضور ندوات تثقيفية 
90.9%لأمن الفكري %8.3 %0.8 النسبة

موافق  0.67894 2.4318
71 47 14 التكرار الخامس: هل تعلم كيف 

تثقف أبناءك لأمن 
53.8%الفكري؟ %35.6 %10.6 النسبة

موافق  0.25202 2.7758
544 84 32 التكرار نتيجة

%82.5المحور األول 12.7% 4.8% النسبة

الشكل رقم )3(
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ثقافة األمن الفكري

ًا بمفهوم ثقافة األمن الفكري   كبري
ً
ن أظهر المشاركون بأنهم يملكون وعيا من الجدول والشكل السابق�ي

 
ً
 ثقافيا

ً
، أما األشــخاص الذين ال يملكون وعيا

ً
بنســبة تقارب )%82.5(، بعدد إجماىلي يبلغ 544 شــخصا

. ن بمفهوم األمن الفكري فلم يتجاوزوا )%4.8( من إجماىلي المشــارك�ي

ي من الدراسة
2. نتائج المحور الثا�ن

جدول رقم )4(

ي األمن الفكري
دور األرسة �ن

النتيجة
اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 

ي الحسا�ب
موافق  محايد غ�ي موافق  المقياس السؤال

موافق 0.22801 2.9621
128 3 1 التكرار ي تثقيف 

األول: اإلسهام �ن
 
ً
 واجتماعيا

ً
األبناء أخاقيا

ً
ودينيا

%97.0 %2.3 %0.8 النسبة

موافق 0.42395 2.8636
118 10 4 التكرار

: وضع وسائل  ي
الثا�ن

تحفز األبناء عى التفكري 
ن األفكار والمواقع  وتميري

ي 
والمجموعات السلبية �ن

مواقع التواصل االجتماعي

%89.4 %7.6
%3

النسبة

موافق
0.70338 2.4621

77 39 16 التكرار ي 
الثالث: وضع برنامج �ن
الهاتف لمتابعة األبناء

%58.3 %29.5 %12.1 النسبة

موافق 0.33736 2.9091
122 8 2 التكرار

الرابع: تنشئة األبناء 
عى مشاركة األب واألم 
أفكارهم تجاه الوسائل 

الحديثة
%92.4 %6.1 %1.5 النسبة
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موافق 0.27744 2.9167
121 11 0 التكرار

الخامس: عقد جلسات 
مشاركة مع األرسة لمتابعة 
توجهاتهم حول أفكارهم 
تجاه الوسائل الحديثة

%91.7 %8.3 %0 النسبة

موافق 0.24792 2.8227
566 71 23 التكرار نتيجة

ي
%86المحور الثا�ن 11% 3% النسبة

شكل رقم )4(
شكل 4

ي األمن الفكري
دور األرسة �ن

ًا  ، فــإن لــأرسة دورًا كبــري ن ي األمــن الفكــري فكمــا يشــري الجــدول والشــكل الســابق�ي
أّمــا عــن دور األرسة �ن

ن األطفــال يبلــغ )%86(، إذ تســاهم األرسة  ي تقــوم بنــرش الــوعي بــ�ي ه، حيــث أن نســبة األرس الــ�ت ي نــرش
�ن

 بنســبة )%97(، و قــد أظهــر عــدد قليــل مــن األشــخاص عــدم مباالتهــم 
ً
 وأخاقيــا

ً
بتثقيــف أطفالهــا دينيــا

ن أطفالهــم بنســبة )3%(. بنــرش المفهــوم بــ�ي

نتائج المحور الثالث للدراسة. 4
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جدول رقم )5(

اتجاهات األمن الفكري

النتيجة
االنحراف 
المعياري

المتوسط 

ي الحسا�ب
موافق محايد غ�ي موافق المقياس السؤال

غري موافق
0.64001 1.3409

12 21 99 التكرار األول: توفري هاتف نقال حديث 
ي عمر مبكر

9.1%�ن %15.9 %75 النسبة

موافق 0.52040 2.7955
112 13 7 التكرار تبة  : إيضاح األخطار المرت ي

الثا�ن
عى استخدام األبناء للهواتف 

النقالة بدون ضوابط
%84.8 %9.8 %5.3 النسبة

غري موافق 0.78663 1.6212
25 32 75 التكرار الثالث: إعطاء الحرية الكاملة 

لأبناء بالترف بهواتفهم 
واعتماد الثقة معهم

%18.9 %24.2 %56.8 النسبة

موافق 0.54605 2.7121

100 26 6 التكرار وعية كل نشاط   الرابع: بيان مرش
من وسائل التواصل االجتماعي  

وفق القانون
%75.8 %19.7 %4.5 النسبة

موافق 0.73886 2.3939
72 40 20 التكرار ل بشبكة  ن الخامس: ربط المرن

نت متوفرة للجميع 54.5%إنرت %30.3 %15.2 النسبة

محايد 0.35962 2.1727
321 132 207 التكرار نتيجة

49%المحور الثالث %20 %31 النسبة

شكل رقم )5(
شكل 5

اتجاهات األمن الفكري

ي المحــور الثالــث، مناقشــة اتجاهــات األمــن الفكــري 
ن �ن تّمــت، مــن خــال الجــدول والشــكل الســابق�ي

ن الموافقــة وعــدم الموافقــة عــى مــا أظهرتــه  وظهــرت النتيجــة بشــكل محايــد، حيــث تراوحــت النتائــج بــ�ي
ن رفضــوا توفــري هاتــف  ي المحــور الثالــث، وبنســبة )%75( مــن األشــخاص المشــارك�ي

تســاؤالت الدراســة �ن
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نقــال ألطفالهــم بعمــر مبكــر، وبنســبة )%57( رفضــوا إعطــاء الحريــة الكاملــة لأبنــاء بالتــرف بهواتفهــم 
واعتمــاد الثقــة معهــم. مــا يظهــر وعي العينــة بخطــورة الهواتــف النقالــة عــى األمــن الفكــري.

4. نتائج المحور الرابع للدراسة

جدول رقم )6(

ي األمن الفكري
مشاركة المجتمع �ن

النتيجة
االنحراف 
المعياري

المتوسط 

ي الحسا�ب
موافق محايد

غ�ي 
موافق

المقياس السؤال

موافق 0.42395 2.8636
118 10 4 التكرار ي تهدد  األول: وضع رقابة وإغاق المواقع ال�ت  

89.4%األمن الفكري %7.6 %3 النسبة

موافق 0.26562 2.9242
122 10 0 التكرار ن جميع الجهات  : التشجيع والتنسيق ب�ي ي

الثا�ن
المرتبطة باألمن الفكري لبناء برنامج تربوي 

لأبناء
%92.4 %7.6 %0 النسبة

موافق 0.36335 2.8864
119 11 2 التكرار ي 

ي تلعب دورًا �ن الثالث: مراقبة الجهات ال�ت
األمن الفكري بأن تكون إيجابية، مثل الصحف 

90.2%والمجات والقنوات الفضائية %8.3 %1.5 النسبة

موافق 0.28857 2.9091
120 12 0 التكرار الرابع: توجيه األبناء إىل مؤسسات ومواقع تتبع 

ي تعزيز األمن الفكري
اتيجية إيجابية �ن 90.9%اسرت %9.1 %0 النسبة

موافق 0.33139 2.9318
126 3 3 التكرار ن تحدد سامة استخدام  الخامس: إصدار قوان�ي

95.5%وسائل التواصل %2.3 %2.3 النسبة

موافق 0.18241 2.9030
605 46 9 التكرار نتيجة

92%المحور الرابع 7% 1% النسبة

شكل رقم )6(



292

ي األمن الفكري
مشاركة المجتمع �ن

ي األمــن الفكــري، 
ي مشــاركة المجتمــع �ن

ة �ن ن أظهــروا رغبــة كبــري أمــا بالنســبة للمحــور الرابــع فــإن المشــارك�ي
ي المجتمع، وبنسبة هي األعى بلغت 

ورة نرش األمن الفكري �ن وبنسبة )%92( أظهروا موافقة عى رصن
ن تحــدد ســامة اســتخدام وســائل التواصــل، وبنســبة  )%95.5( أظهــر المشــاركون رغبــة بإصــدار قوانــ�ي

. ن قليلــة جــدًا بلغــت )%2.3( أظهــروا عــدم رغبتهــم بســن مثــل هــذه القوانــ�ي

معامل االرتباط لمحاور التنشئة االجتماعية وعالقتها بتعزيز األمن الفكريأ. 

جدول رقم )7(

معامل االرتباطمحاور تعزيز األمن الفكري

0.170المحور األول
0.205المحور الثالث
0.488المحور الرابع

ً
0.516المحاور جميعها معا

درجة الثقة 95%

 لكنــه منخفــض، 
ً
ي المحــور األول والثالــث يعــّد إيجابيــا

يظهــر مــن الجــدول الســابق أن معامــل االرتبــاط �ن
ســون. لكــن إذا تطلعنــا   لمعامــل بري

ً
 معتــداًل، هــذا وفقــا

ً
أمــا معامــل االرتبــاط للمحــور الرابــع فجــاء إيجابيــا

عــى المحــاور الثــاث بشــكل عــام وتأثــري التنشــئة االجتماعيــة عليهــا نجــد أنهــا إيجابيــة معتدلــة.

 F-test  ب. 

جدول رقم )8(

مستوى داللة االختبارقيمة )ف(محاور تعزيز األمن الفكري
3.8750.051المحور األول

5.7220.018المحور الثالث
40.6320.000المحور الرابع

درجة الثقة 95%

يظهــر مــن الجــدول الســابق أن مســتوى داللــة االختبــار للمحــور الرابــع والثالــث أقــل مــن مســتوى داللــة 
ي المحــور األول 

ي المقابــل مســتوى داللــة االختبــار �ن
الفرضيــة الصفريــة )0.05(، فبالتــاىلي نرفضهــا، لكــن �ن

أكــرب مــن مســتوى داللــة الفرضيــة الصفريــة )0.05( فنقبلهــا.
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ن متوســطات وىلي األمــر باختــالف صفــة ج.  نتائــج اختبــار t test لداللــة الفــروق بــ�ي
ي اســتبانة التنشــئة االجتماعيــة وعالقتهــا بتعزيــز األمــن الفكــري: 

وىلي األمــر �ن

جدول رقم )9(

المتوسطالعددالعينةالمحاور
االنحراف 
المعياري

درجة الحريةقيمة )ت(

األول

242.84170.21247أب

-2.045131 742.78650.24625أم

342.70590.27955آخر

ي
الثا�ن

242.81670.24257أب

-0.147131 742.83510.22781أم

342.80.29542آخر

الثالث

242.250.40967أب

-1.001131 742.15680.32312أم

342.15290.40018آخر

الرابع

242.89170.22051أب

-0.039131 742.91350.14835أم

342.88820.22124آخر

	 1.960 :مستوى الداللة: 0.05                      )ت( الجدولية

•  وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05، والقيمــة المطلقــة لـــ)ت( المحســوبة هي 	

ي األمن 
ي محور دور األرسة �ن

ن صفة وىلي األمر �ن صغر من )ت( الجدولية، وعليه فإن هناك فرق ب�ي
ً
أ

ي األمــن الفكــري )المحــور 
الفكــري ومحــور اتجاهــات األمــن الفكــري ومحــور مشــاركة المجتمــع �ن

ي والثالــث والرابــع(.
الثــا�ن

• عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05، والقيمــة المطلقــة لـــ)ت( المحســوبة 	

ي ثقافــة األمــن الفكــري )المحــور األول(.
ن صفــة وىلي األمــر �ن ، وليــس هنــاك فــروق بــ�ي هي أكــرب
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 لمتغ�ي صفة وىلي األمرد. 
ً
اختبار تحليل التباين األحادي وفقا

جدول رقم )10(

مصدر التباينالمحاور
مجموع 
المربعات

درجة الحرية
متوسط 
المربعات

قيمة )ف(
مستوى الداللة

0.05

األول
ن المجموعات 0.27920.139ب�ي

غري دالة2.235 8.0441290.062داخل المجموعات
8.322131المجموع

ي
الثا�ن

ن المجموعات 0.03020.015ب�ي
غري دالة0.240 8.0221290.062داخل المجموعات

8.052131المجموع

الثالث
ن المجموعات 0.17520.088ب�ي

غري دالة0.675 16.7661290.130داخل المجموعات
16.942131المجموع

الرابع
ن المجموعات 0.01920.009ب�ي

غري دالة0.278 4.3401290.034داخل المجموعات
4.359131المجموع

مستوى الداللة: 0.05        )ف( الجدولية: 2.99 

• ي استبانة 	
 الختاف صفة وىلي األمر �ن

ً
ي المحاور األربعة تبعا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية �ن
عاقــة التنشــئة االجتماعيــة بتعزيــز األمــن الفكــري، نظــرًا ألن قيمــة )ف( الحســابية للمحــاور األربعــة 

أصغــر مــن قيمــة )ف( الجدوليــة.

ي استبانة ه. 
ن متوسطات المؤهل التعليمي �ن نتائج اختبار t test لداللة الفروق ب�ي

التنشئة االجتماعية وعالقتها بتعزيز األمن الفكري: 

جدول رقم )11(

المتوسطالعددالعينةالمحاور
االنحراف 
المعياري

درجة الحريةقيمة )ت(

األول

332.84850.20019ثانوية عامة

-1.811131
122.76670.30551دبلوم
812.73330.16330جامعة
62.73330.16330أخرى
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ي
الثا�ن

332.84240.25864ثانوية عامة

-0.241131
122.76670.30551دبلوم
812.83210.23336جامعة
62.70000.27568أخرى

الثالث

332.14550.38168ثانوية عامة

0.376131
122.26670.34466دبلوم
812.15800.35456جامعة
62.33330.35024أخرى

الرابع

332.89090.20671ثانوية عامة

0.270131
122.96670.11547دبلوم
812.90120.18200جامعة
62.86670.16330أخرى

مستوى الداللة: 0.05                      ت الجدولية: 1.960

• وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05، والقيمــة المطلقــة لـــ)ت( المحســوبة هي أصغــر مــن 	

ي محــور ثقافــة األمــن الفكــري ومحــور دور 
ن المؤهــل التعليــ�ي �ن )ت( الجدوليــة، وعليــه فــإن هنــاك فــرق بــ�ي

.) ي
ي األمــن الفكــري )المحــور األول والثــا�ن

األرسة �ن

• عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05، والقيمــة المحســوبة لـــ)ت( هي أصغــر مــن )ت( 	
ي األمــن 

ي اتجاهــات األمــن الفكــري ومشــاركة المجتمــع �ن
ن المؤهــل التعليــ�ي �ن الجدوليــة. ليــس هنــاك فــروق بــ�ي

الفكــري )المحــور الثالــث والرابــع(.

:و.   لمتغ�ي المؤهل التعليمي
ً
اختبار تحليل التباين األحادي وفقا

جدول رقم )12(

مصدر التباينالمحاور
مجموع 
المربعات

درجة الحرية
متوسط 
المربعات

قيمة )ف(
مستوى الداللة

0.05

األول
ن المجموعات 0.23830.079ب�ي

غري دالة1.254 8.0851280.063داخل المجموعات
8.322131المجموع

ي
الثا�ن

ن المجموعات 0.14830.049ب�ي
غري دالة0.799 7.9041280.062داخل المجموعات

8.052131المجموع

الثالث
ن المجموعات 0.30330.101ب�ي

غري دالة0.776 16.6391280.130داخل المجموعات
16.942131المجموع

الرابع
ن المجموعات 0.06230.021ب�ي

غري دالة0.612 4.2971280.034داخل المجموعات
4.359131المجموع

مستوى الداللة: 0.05        )ف( الجدولية: 2.6049
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• ي اســتبانة 	
 الختــاف المؤهــل التعليــ�ي �ن

ً
ي المحــاور األربعــة تبعــا

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة �ن
عاقــة التنشــئة االجتماعيــة بتعزيــز األمــن الفكــري نظــرًا ألن قيمــة )ف( الحســابية للمحــاور األربعــة أصغــر 

مــن قيمــة )ف( الجدوليــة.

: نتائج عامة للدراسة الحالية  ً
خامسا

•  لمتغ�ي صفة وىلي األمر:	
ً
أفراد عينة الدراسة وفقا

ن بصفة أب 24 بنسبة )18,2%(.. 1 بلغ عدد المشارك�ي

بلغ عدد المشاركات بصفة أم 74 بنسبة )56,1%(.. 2

ن بصفة اآلخرين 34 بنسبة )25,7%(.. 3 بلغ عدد المشارك�ي

نتائــج اختبــار t test تظهــر وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05، والقيمــة . 4

ي 
ن صفة وىلي األمر �ن المطلقة لـ)ت( المحسوبة أصغر من )ت( الجدولية، وعليه هناك فرق ب�ي

ي األمــن الفكــري ومحــور اتجاهــات األمــن الفكــري ومحــور مشــاركة المجتمــع 
محــور دور األرسة �ن

ي ثقافــة األمــن الفكــري.
ن صفــة وىلي األمــر �ن ي األمــن الفكــري، وعــدم وجــود فــروق بــ�ي

�ن

ي المحــاور األربعــة . 5
اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي هــو عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة �ن

ي اســتبانة عاقــة التنشــئة االجتماعيــة بتعزيــز األمــن الفكــري، 
 الختــاف صفــة وىلي األمــر �ن

ً
تبعــا

نظــرًا ألن قيمــة )ف( الحســابية للمحــاور األربعــة أصغــر مــن قيمــة )ف( الجدوليــة.

• 	:  لمتغ�ي المؤهل التعليمي
ً
أفراد عينة الدراسة وفقا

ن هم من حملة شهادة الجامعة بنسبة )61,4%(.. 1 أكرث المشارك�ي

ن هم من حملة شهادة الثانوية العامة بنسبة )25%(.. 2 ي أكرب عدد من المشارك�ي
ثا�ن

ن هم من حملة شهادة الدبلوم بنسبة )9,1%(.. 3 ثالث المشارك�ي

ن كانت من اآلخرين حيث بلغت )4,5%(.. 4 أقل نسبة مشارك�ي

نتائــج اختبــار t test أظهــرت وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05، والقيمــة . 5

ن المؤهــل التعليــ�ي  المطلقــة لـــ)ت( المحســوبة أصغــر مــن )ت( الجدوليــة، وعليــه هنــاك فــرق بــ�ي

ن  ي األمــن الفكــري، وعــدم وجــود فــروق بــ�ي
ي محــور ثقافــة األمــن الفكــري ومحــور دور األرسة �ن

�ن
ي األمــن الفكــري.

ي اتجاهــات األمــن الفكــري ومشــاركة المجتمــع �ن
المؤهــل التعليــ�ي �ن

ي المحــاور األربعــة . 6
اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي هــو عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة �ن

 الختــاف المؤهــل، نظــرًا ألن قيمــة )ف( الحســابية للمحــاور األربعــة أصغــر مــن قيمــة )ف(  
ً
تبعــا

الجدولية.
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• أبرز النتائج الخاصة بأسئلة المحاور األربعة:	

 بمفهوم األمن الفكري.. 1
ً
الغالبية العظ� من أولياء األمور يملكون وعيا

ن األبنــاء . 2 ي نــرش الــوعي بــ�ي
أظهــر عــدد كبــري مــن أوليــاء األمــور تأييدهــم أن لــأرسة الــدور الكبــري �ن

ن  ، وأظهــر عــدد قليــل مــن األشــخاص عــدم مباالتهــم بنــرش المفهــوم بــ�ي
ً
 وأخاقيــا

ً
وتثقيفهــم دينيــا

أبنائهــم.

وعي العينــة بخطــورة الهواتــف النقالــة عــى األمــن الفكــري لأبنــاء، حيــث أنهــم رفضــوا توفــري . 3
 إعطــاء الحريــة الكاملــة لأبنــاء بالتــرف. 

ً
هاتــف نقــال بعمــر مبكــر، ورفضــوا أيضــا

ن تحــدد ســامة اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي مــن . 4 ي اصــدار قوانــ�ي
رغبــة أوليــاء األمــور �ن

خــال جميــع وســائل اإلعــام المختلفــة وخطــورة عــدم وجــود رقابــة عــى الجهــات المعنيــة. 

، فقــد بلــغ معامــل ارتبــاط . 5
ً
أظهــرت النتائــج وجــود عاقــة ارتباطيــة إيجابيــة معتدلــة دالــة إحصائيــا

ن التنشــئة االجتماعيــة وعاقتهــا بتعزيــز األمــن الفكــري. ســون ) 0.516 ( بــ�ي لبري
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الخاتمة

إن اختيار موضوع األمن الفكري لأرسة وأفرادها من األهمية بمكان كونهما أساس تكوين المجتمع 
قــادرًا عــى   معــا�ن 

ً
المجتمــع ســليما فــإذا صلــح هــذا األســاس أصبــح  ي نعيشــها.  الــ�ت الحيــاة  وعصــب 

أن يواجــه كل المســتجدات العلميــة والتكنولوجيــة ويتفاعــل معهــا بشــكل آمــن ومفيــد. كمــا أرادت 
ي يجــب أن تقــوم بهــا األرسة وأفرادهــا والمجتمــع لتواكــب التطــور  الباحثــة أن تتعــرف عــى األدوار الــ�ت

ر. الحاصــل بــدون رصن

 من خال نتائج البحث اتضح لنا:

اآلمنــة . 1 االجتمــاعي  التواصــل  باســتخدامات وســائل  واألبنــاء  بثقافــة األرسة  االهتمــام  يجــب 
. الخــاطئ عــى االســتخدام  تبــة  المرت المخاطــر  واالســتفادة منهــا بشــكل صحيــح ومعرفــة 

2 . ، يعات تتناسب مع الطفرات المتتالية لتطور وسائل التواصل االجتماعي ورة إصدار ترش رصن
الوســائل  مــن خــال جميــع  بذلــك  وأفــراد  مــن جهــات  المجتمــع  ي 

ن �ن المســتخدم�ي وتوعيــة 
اإلعاميــة المتاحــة.

حة اآلتية: ومما سبق تم الوصول إىل أهم التوصيات المقرت

ورة االهتمام بوعي األرسة بمختلف االتجاهات وتثقيفها تجاه األمن الفكري.. 1 رصن
وضــع برامــج تثقيفيــة خاصــة لأبنــاء مــن خــال المناهــج الدراســية ووســائل اإلعــام المتاحــة . 2

بحيــث تناســب فئاتهــم وأعمارهــم.
بوية المهتمة باألرسة لتحديد العاقة . 3 وضع ضوابط مناسبة وواضحة من قبل الجهات الرت

. ن وىلي األمر واألبناء الخاصة باألمن الفكري واستخدام وسائل التواصل االجتماعي ما ب�ي
ورة متابعــة التطــورات الحاصلــة بوســائل التواصــل االجتمــاعي والمؤثــرة باألمــن الفكــري . 4 رصن

. ن وضبطهــا باإلجــراءات والقوانــ�ي
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أمــا�ن عثمــان، 
القاهــرة. جامعــه  بويــه،  الرت

وق.. 28 العمر، معن خليل )2004م(، التنشئة االجتماعية، األردن، عمان، الرش
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وق.. 29 عمر، معن خليل، )2000م(، علم االجتماع األرسي، األردن، دار الرش

ق، األردن، )2000م(، ص102.. 30 عمر، معن خليل، علم االجتماع األرسي، دار الرش

وق.. 31 عمر، معن خليل، )2000م(، علم االجتماع األرسي، األردن، دار الرش
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األهليــة للنــرش والتوزيــع.
العوالمــة، حابــس، مزاهــرة، أيمــن، )2003م(، ســيكولوجية الطفــل، علــم نفــس النمــو، المملكــة األردنيــة الهاشــمية، عمــان، . 33

األهليــة للنــرش والتوزيــع.
وت، دار النهضة العربية.. 34 العيسوي، عبدالرحمن، )1984م(، معالم علم النفس، بري
ي مراحل العمر المختلفة، القاهرة، األنجلو المرية.. 35

، )2007م(، الصحة النفسية �ن فهيم، كلري
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، مهرة سالم محمد، )2010م(، دور التنشئة االجتماعية �ن القاس�ي
بية العقلية لأبناء واآلباء، القاهرة، عالم الكتب، عبد الخالق ثروت، الجزء2.. 37 ، سعيد إسماعيل، )2013م(، الرت ي

القاصن
القرآن الكريم، سورة الغاشية، آية)17-20(.. 38
القرآن الكريم، سورة األنعام، أية)82(.. 39
الكندري، أحمد محمد،)1434هـ/ 2013م(، علم النفس األرسي، مكتبة الفاح للنرش والتوزيع، الطبعة الخامسة.. 40
ي مواجهــة اإلرهــاب، الريــاض، جامعــة . 41

اتيجية وطنيــة لتحقيــق األمــن الفكــري �ن ، عبدالحفيــظ عبــدهللا، )2006م(، نحــو بنــاء اســرت المالــ�ي
نايــف العربيــة.

، دار عمران، مر، ص724.. 42 ي
مجمع اللغة العربية )1985م(، المعجم الوسيط، ط2، الجزء الثا�ن

ي الفكر اإلسامي الحديث، الواليات المتحدة األمريكية، مكتب التوزيع . 43
المجيد، حنان محمد، )1432هـ/ 2011م(، التغري االجتماعي �ن

. ي ي العالــم العــر�ب
�ن

محمد محمد نصري )1413هـ(، األمن والتنمية، العبيكان، الرياض، ص12.. 44

ق، )2002م(، ص43.. 45 وت، دار المرش ي اللغة العربية المعارصة، بري
المنجد �ن

، )1998م(، التنشئة االجتماعية، القاهرة، المكتب العل�ي للنرش والتوزيع.. 46 موس، عبد الفتاح تركي
ي تحقيق األمن الفكري، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.. 47

، محمد بن أحمد، )1428هـ/ 2007م(، دور األرسة �ن المويشري
بية، الطبعة الثانية، عمان، دار الفكر للنرش والتوزيع .. 48 هندي، صالح ذياب وآخرون )1995م(، أسس الرت
ي سوســيولوجيا المدرســة، دمشــق، دار معــد للطباعــة . 49

بــوي، دراســة �ن ، المجيــدل، عبــدهللا، )2008م(، علــم االجتمــاع الرت وطفــة، عــىي
والتوزيــع. والنــرش 

بوي، سوريا، منشورات جامعة دمشق.. 50 ، )1993م(، علم االجتماع الرت وطفة، عىي

جمة: ية الم�ت ن المراجع اإلنجل�ي

بية البناءة، ترجمة عبداللطيف الخياط، سوريا، دار الثقافة للجميع.. 51 موريش، رونالد، )2001م(، مفاتيح الرت
كارلسون، ريتشارد، )2000م(، ال تهتم بصغائر األمور مع أرستك، ترجمة دار جرير، السعودية.. 52

ونية المراجع اإللك�ت

نت بتاريخ 13/مارس/2018. . 53 جعت من اإلنرت ، فارس بن الشيخ )2011م(، التنشئة االجتماعية، اسرت ن الحس�ي
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المالحق



استبانة عالقة التنشئة االجتماعية بتعزيز األمن الفكري

تحية طيبة وبعد:

ي بدراسة: ن تقوم الباحثة زينب حمود العرن

 التنشئة االجتماعية وعاقتها بتعزيز األمن الفكري.

ي يتضمن المحاور التالية: ولهذا الغرض أعدت االستبانة، ال�ت

المحور األول: ثقافة األمن الفكري. . 1
ي األمن الفكري.. 2

: دور األرسة �ن ي
المحور الثا�ن

المحور الثالث: اتجاهات األمن الفكري.. 3
ي األمن الفكري.. 4

المحور الرابع: مشاركة المجتمع �ن

ن التنشــئة  ي أهميتهــا لقيــاس العاقــة بــ�ي
يــر�ب التفضــل بقــراءة كل فقــرة بدقــة وتحديــد رأيــك �ن

 أنــه ســيتم التعامــل 
ً
ي المربــع الــذي تفضلــه. علمــا

االجتماعيــة واألمــن الفكــري، بوضــع عامــة  �ن
ي هــذه االســتمارة )االســتبانة( بريــة وموضوعيــة.

مــع المعلومــات الــواردة �ن

اسم الباحثة

 زينب حمود العنزي
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	 أواًل: البيانات الشخصية

صفة وىلي األمر:     أب            أم             آخر
:        ثانوية عامة          دبلوم         جامعة          آخرى المؤهل العل�ي

	ات الدراسة : بيانات متغ�ي ً
ثانيا

محايدموافقالفقرةت
غ�ي 

موافق 

المحور األول: ثقافة األمن الفكري

هل تعلم ما مع�ن األمن الفكري؟1

2
ان تحقيق االستقرار واألمن الفكري مسؤولية اجتماعية تقع 

عى كافة أفراد المجتمع.

3
ي التعامل 

ورة تنمية ودعم االتجاهات السلوكية البناءة �ن رصن
الخاص باألمن الفكري عند األبناء.

دعم األبناء بحضور ندوات تثقيفية لأمن الفكري.4

هل تعلم كيف تثقف أبناءك لأمن الفكري؟5

ي األمن الفكري
: دور األرسة �ن ي

المحور الثا�ن

1.  ودينياً
ً
 واجتماعيا

ً
ي تثقيف األبناء أخاقيا

اإلسهام �ن

2
ن األفكار والمواقع  وضع وسائل تحفز األبناء عى التفكري وتميري

. ي مواقع التواصل االجتماعي
والمجموعات السلبية �ن

ي الهاتف لمتابعة األبناء.3
وضع برنامج �ن

4
تنشئة األبناء عى مشاركة األب واألم أفكارهم تجاه الوسائل 

الحديثة.

5
عقد جلسات مشاركة مع األرسة لمتابعة توجهاتهم حول 

أفكارهم تجاه الوسائل الحديثة.

المحور الثالث: اتجاهات األمن الفكري

ي عمر مبكر.1
توفري هاتف نقال حديث �ن
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2
تبة عى استخدام األبناء للهواتف النقالة  ايضاح األخطار المرت

بدون ضوابط.

3
إعطاء الحرية الكاملة لأبناء بالترف بهواتفهم واعتماد الثقة 

معهم.

4
وعية كل نشاط من وسائل التواصل االجتماعي وفق  بيان مرش

القانون.

نت متوفرة للجميع.5 ل بشبكة إنرت ن ربط المرن

ي األمن الفكري
المحور الرابع: مشاركة المجتمع �ن

ي تهدد األمن الفكري.1 وضع رقابة وغلق المواقع ال�ت

2
ن جميع الجهات المرتبطة باألمن الفكري  التشجيع والتنسيق ب�ي

لبناء برنامج تربوي لأبناء.

3
ي األمن الفكري بأن تكون 

ي تلعب دورًا �ن مراقبة الجهات ال�ت
إيجابية، مثل الصحف والمجات والقنوات الفضائية.

4
ي 

اتيجية إيجابية �ن توجيه األبناء إىل مؤسسات ومواقع تتبع اسرت
تعزيز األمن الفكري.

ن تحدد سامة استخدام وسائل التواصل.5 إصدار قوان�ي
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