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                         : 

على ثقافات العالم من خالل وسائط  ا  كبير  ا  يمكن القول بأن المتغيرات العالمية المعاصرة التي تشهد انفتاح
 نامينبئ عن تحديات كثيرة سوف تواجه مجتمعات العالم التنقل المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت 

في االتجاهات الفكرية والثقافية الوافدة  ا  خاصة وأن هذه المتغيرات قد يترتب عليها تعدد .السيما الشباب
من الضروري النظر في كيفية التعامل االيجابي مع حقيقة هذه التعددية في عصر  جعلمما ي هعلي

قافية الناجمة عن وسائل في ضوء ذلك جاءت مبررات هذه الدراسة في تحديد المتغيرات الث .المعلوماتية
والتصور المقترح للخدمة االجتماعية في التعامل  ،التواصل االجتماعي وآثارها على الطالبات الجامعيات

ستخدام منهج المسح االجتماعي بنوعيه بطريقة أوهي دراسة وصفية ب .معها من خالل النموذج المعرفي
لألخصائيات االجتماعيات بجامعة االميرة نورة بنت  والمسح الشامل ،العينة العشوائية الطبقية للطالبات

ن شبكات التواصل أظهرت نتائج الدراسة أوقد . واستخدمت استمارة استبيان لجمع البياناتن. عبد الرحم
وضحت أكما  خاصة. خرى وفي تقليد الشباب للغرببير في االنفتاح على الثقافات األساهمت بشكل ك

ة االجتماعية في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الطالبات حول ما تقدمه النتائج الدور الهام لألخصائي
 مواقع التواصل الغربية.

                              ز  :
 :Abstract 

     It can be said that the contemporary global variables that are experiencing a 

great opening to the cultures of the world through the mass media and the 

transfer of information and communications technology are predictors for many 

challenges that will face the developing world communities, particularly young 

people. Especially since these variables may entail multiple intellectual and 

cultural trends foreign to them, which makes it necessary to consider how to 

positively deal with this diversity in the information age. In light of this, the 

rationale of this study was to identify the cultural variables resulting from social 

media and its effects on female university students, and visualize the proposed 

social service in dealing with those effects through the cognitive model. This is a 

descriptive study using both types of the social survey method: stratified random 

sample of students and a comprehensive survey of social workers at Princess 
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Nora bint Abdurrahman University. A questionnaire was used to collect data. The 

study results showed that social networks have contributed significantly to the 

opening up to other cultures and to adopting elements of Western cultures by 

young people in particular. The results showed the important role of the social 

worker in correcting misconceptions among students about what Western social 

networking sites offer. 
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                       :  ً   : 
على ثقافات العالم من خالل وسائل  ا  كبير ا  تشهد انفتاح إن المتغيرات العالمية المعاصرة التي 

وتكنولوجيا االتصاالت ينبئ عن تحديات كثيرة سوف تواجه مجتمعات العالم نقل المعلومات  وسائط 

والثقافية  الفكريةفي االتجاهات  ا  وأن هذه المتغيرات قد يترتب عليها تعدد ، الثالث ال سيما الشباب خاصة

عصر  من الضروري النظر في كيفية التعامل اإليجابي مع حقيقة هذه التعددية في الوافدة عليه مما يجعل

 المعلوماتية .

على ثقافات العالم وتحاول  ا  كبير ا  في هذا العصر ثورة معلوماتية وانفتاح قد شهد  العالم وحيث 

أنظار وعقول كثير من الدول إبراز ثقافتها بصورة إعالمية مبهرة وخاصة الدول الغربية لتجذب إليها 

 ( .357م : 2005الشباب )الطيب ، 

كنولوجية الحديثة في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي نقلة فقد أحدثت التطورات الت 

نوعية وثورة حقيقية في عالم االتصال حيث انتشرت شبكة االنترنت في كافة أرجاء المعمورة وربطت 

أجزاء هذا العالم ، حيث مهدت الشبكة العالمية الطريق لكافة المجتمعات التعارف وتبادل اآلراء واألفكار 

 ( .22م :2012ت ) المنصور ، والثقافا

وسهلت هذه التقنية للمجتمعات أن تتفاعل مع بعضها عبر العالم اإللكتروني دون حدود جغرافية  

 ( .1م :2013أو لغوية أو زمانية ) المعتوق ،

وتعد مواقع التواصل االجتماعي هي األكثر انتشارا  على شبكة االنترنت لما تملكه من خصائص  

على اإلقبال المتزايد عليها  اقع األخرى مما شجع متصفحي االنترنت من كافة أنحاء العالمعن المو تميزها

 (.86: 2012) المنصور ، 

كما ظهرت شبكات التواصل االجتماعي ) الفيس بوك ، توتير ، ماي سبيس ، اليف بوون ، هاي  

جات تكنولوجيا االتصاالت نتفايف ، أدركت ، تاجه ، كيليند إن ، يوتيوب وغيرها ، حيث تعد من أحدث م

 م( .2011،  ) الجودر

والمالحظ أن ما جاءت به التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال قد أحدث تغيرات عميقة في  

مختلف جوانب الحياة اإلنسانية والثقافية والفكرية واالجتماعية ، فبالرغم مما تمتلكه شبكات التواصل 

تتعرض ا من الوسائل ا ألخرى في بناء االتصال والمعرفة إال أنها االجتماعي والتي تميزها عن غيره

السلبي  على أنها مصدر خطر حقيقي لتأثيرهاالشبكات  شديدة على الدوام ، حيث ينظر لهذهالنتقادات 

 ( .2012والمباشر على المجتمع ) نومار ،

أدى إلى االنتشار السريع حيث أن التقدم الهائل في وسائل نقل المعلومات وتكنولوجيا االتصال و

 ع رؤيةمحددة للعالم تختلف اختالفا  جذريا  م لغربية والتي تحمل في طياتها رؤىوالفعال ألنماط القيم ا
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بينها وبين  ون وعي بالرغم من االختالف الجذريالمجتمعات غير الغربية ، وتبني الشباب لهذه القيم د

 ( .359م:2005قيمهم المجتمعية ) الطيب ، 

 ن ثم فإن سيطرة وسائل االتصال والتكنولوجيا وفرض هيمنتها على الشباب يتطلب وسائالوم 

السلوكيات السلبية المخالفة للعادات والتقاليد واألعراف  ونبذ ،لذاتية لمواجهة تحديات العصرللحصانة ا

على انتمائه وثقافته السائدة في المجتمع خاصة الشباب الذي يندفع ليحاكي ويقلد األنماط الغربية مما يؤثر 

 ( .359م  :2005الوطنية ) الطيب ،

هتمام بفئة الشباب في ظل تلك المتغيرات المتالحقة والسريعة أصبح ضرورة يفرضها واقع واال 

شهده وسائل التواصل االجتماعي ، وما ينجم عنه من متغيرات ثقافية قد تؤثر على البناء التقدم الذي تهذا 

ة الثقافية لوسائل من دور فعال في تغيب الهويبصفة عامة ، لما لهذه ا لمجتمعاوالقيمي للشباب خاصة 

 والتقاليد نتيجة االنفتاح على المجتمعات الغربية .

ساب األجيال القادمة العناصر في فرز عناصر هذه الثقافة واك التربوية دورها الفاعلوللمؤسسات  

اء للمجتمع لدى الشباب لمواجهة المتغيرات الثقافية الثقافية المرغوب فيها من خالل تدعيم وبث االنتم

المختلفة ، ومهنة الخدمة االجتماعية تعد من المهن التي تعمل على مواكبة التغيرات االجتماعية ، 

إلشباع االحتياجات المختلفة لألفراد ، وتهتم  يث تسعىهذه التغيرات حلوتصديها للمشكالت المصاحبة 

 ( .636م :2005ين ،نحسبتدعيم وتحسين قدراتهم ) 

والخدمة االجتماعية عندما تعمل مع الشباب فإنها تساهم في رسم البرامج المختلفة التي تهدف إلى  

تنشئتهم وإكسابهم القيم واالتجاهات التي تتمشى مع قيم واتجاهات المجتمع ، واستثمار قدراتهم وتنمية 

( ، فهي 361م :2005في المجتمع ) الطيب ، مهاراتهم وصقل شخصياتهم لتجعل منهم مواطنين صالحين 

تهتم بدراسة خطورة وسائل التواصل االجتماعي وما قد ينجم عنها من متغيرات ثقافية قد يكون لها 

 انعكاسات سلبية على حياة الشباب وسلوكياتهم .

قافية أن هناك ضرورة للتعامل مع اآلثار السلبية للمتغيرات الث م ( 2000وتؤكد دراسة ) السيد ، 

 كانتشار القيم الغربية والسلوكيات المخالفة للقيم المجتمعية .

م ( أن الشباب الجامعي يواجه العديد من التحديات كالغزو 2001كما أوضحت دراسة ) فهمي ،  

عليها العديد من الثقافي واالستقطاب الفكري والتغييرات السريعة التي يمر بها المجتمع والتي يترتب 

 االجتماعية .المشكالت 

م ( إلى أهمية قيام كافة المؤسسات بمواجهة اآلثار السلبية 2002، وأشارت دراسة ) محرم  

 للمتغيرات الثقافية على قيم وسلوكيات الشباب .

م ( حول تأثير شبكات التواصل على الشباب في المجتمع أكدت 2002وفي دراسة ) الخليفي ،  

 نترنت تعد أداة للغزو الثقافي .نتائج هذه الدراسة على أن شبكة اال
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م ( فقد أظهرت آثار تقنيات االتصال على الشباب في عدة 2003أما دراسة ) مطاوع وآخرون ،  

 أبعاد منها األخالقية والثقافية .

م( إلى أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي ، وما ينجم 2004كما أشارت دراسة ) العويض ،  

 وأخالقية .عنه من آثار دينية 

م ( فقد أشارت إلى األثر السلبي لوسائل التواصل االجتماعي على 2004أما دراسة ) سليم ، 

 الشباب في الجانب األخالقي .

نتائج أثر المتغيرات الثقافية ال( عن آثار التواصل االجتماعي أكدت 2005وفي دراسة ) ساري ،  

تواجدهم  لدى بعضهم يتجسد في رغبة البعضعلى الشباب في ظهور االغتراب النفسي واالجتماعي 

 خارج مجتمعاتهم المحلية .

(،ان الشباب يستخدمون االنترنت في كثير من المواقف رغبة  Niemz et al ,2005 كما اضافت دراسة)

 في الحصول على الدعم االجتماعي.

ب السعودي حيث م( حول أثر ثقافة العولمة على القيم المحلية للشبا2008وفي دراسة ) الشيخ ،  

أظهرت الدراسة تأثر الطالب والطالبات الجامعيين بقيم العولمة ، وأظهرت أهمية توعية الشباب بوسائل 

 العولمة الحديثة وأثرها على قيم ومبادئ مجتمعهم وحثهم على التمسك بالقيم والمعايير األخالقية .

عية عبر االنترنت وآثارها الثقافية م( استخدام الشبكات االجتما2008دراسة ) يوسف ،كما تناولت  

والقيمية على الشباب وأشارت إلى أن استخدام شبكات التواصل أدى إلى تبني الشباب ألنماط ثقافية مغايرة 

 لقيم المجتمع وأنماط سلوكية غير مقبولة وإهمال القيم األصلية للمجتمع .

لمعلومات فقد أشارت إلى ضرورة م( عن دور اإلعالم في تكنولوجيا ا2009أما دراسة ) ليلة ،  

 تنشئة الشباب وفق منظومة قيمية لتدعيم هويتهم .

التأثيرات السلبية تنجم عن استخدام مواقع  أن ( أشارت نتائجها إلى2009وفي دراسة ) أمين ، 

شكبة االنترنت االفتراضية ) الفيسبوك ، المنتديات ، المدونات ، غرف الدردشة ( خاصة ما هو مختلف 

 القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع .مع 

(،ان الشباب يقضون وقتا أطول على شبكة األنترنت من الوقت Mecheel,2010وكشفت نتائج دراسة) 

 الذي يقضونه مع اصدقائهم أو أفراد أسرهم مما قد يؤثر على قيمهم.

التواصل االجتماعي لشبكــات ي ـــعد األخالقــ( إلى البم 2012ا أشارت دراسة ) المنصور ، كم 

 ) الفيسبوك وغيرها ( وأثر ذلك على الشباب .
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م ( أشارت نتائجها إلى أن استخدام أفراد العينة لمواقع التواصل 2012وفي دراسة ) نومار ،  

ن ذلك أدى إلى إيجاد حالة من والعزلة عن محيطهم االجتماعي ، وأاالجتماعي أدى إلى شعورهم بالوحدة 

 الجتماعي بين المستخدم وبين مجتمعه .التباعد النفسي وا

عن العالقة بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي م ( 2013الشهري ،)  وقد كشفت دراسة 

والعزلة االجتماعية ، وتعتبر العزلة عن المجتمع من القضايا االجتماعية التي أفرزها التطور الهائل 

 ون وقتا  كبيرا  مع شبكات التواصل االجتماعي .لوسائل التواصل االجتماعي حيث أصبح األفراد يقض

النترنت كلما كان له أثره وتؤكد نتائج الدراسات العلمية إلى أنه كلما زادت ساعات استخدام ا 

 على الفرد. السلبي

أن استخدام الشباب لوسائل التواصل االجتماعي منها )  م ( 2013ؤكد دراسة ) الموسى ، كما ت 

 المشكالت االجتماعية للشباب . الفيسبوك ( يؤدي إلى

وسائل التواصل االجتماعي ، وكذلك وتشير بعض الدراسات إلى ارتفاع نسبة استخدام الشباب ل 

م ( إلى ارتفاع نسبة االستخدام 2013عدد زيارات المواقع ، حيث أشارت نتائج دراسة ) منصور ،

الفيسبوك المرتبة األولى في استخدام  %( واحتل93.7للتواصل االجتماعي لدى الشباب األردني بنسبة )

%( مقارنة مع الشبكات األخرى كما أن مدة االستخدام بلغت من ساعة إلى 72.4شبكات التواصل بنسبة )

 ساعتين يوميا  .

استخدام الشبكات االجتماعية لدى م( أشارت نتائجها إلى أن نسبة 2013وفي دراسة ) المعتوق ، 

%( وأن أكثر من ثلثي عينة الدراسة يزورن المواقع أكثر من 60ب بنسبة )الطالبات يفوق استخدام الطال

%( و الفيسبوك المركز الثاني بنسبــــة 81( المركز األول بنسبة ) You Tubeمرة يوميا  واحتل موقع ) 

 %( في نسبة استخدام مواقع التواصل االجتماعي .77)

البحث من الشباب يستخدمون الشبكات  م ( أن غالبية مجتمع2013وأوضحت دراسة ) حمودة ،  

%( ، كما أن الغالبية منهم بلغت عدد ساعات استخدامهم لمدة 96.9االجتماعية حيث بلغت نسبتهم )

 %( .58.8ساعتين فأكثر بنسبة )

يتضح تناول الدراسات السابقة مواقع التواصل االجتماعي وآثارها المختلفة على الشباب مما سبق  

 األفراد في المجتمع .وعلى ثقافة وقيم 

ال مفر منه  أمر ويمكن القول بأن مسايرة ومواكبة التحوالت والتغيرات العالمية المعاصرة هو 

وحتمي ، ولكن المطلوب هو أخذ المجتمع بعين االعتبار هذه  ليس اختياري بل هو أمر مفروض،وهو 

مه وثقافته وتحقيق ما تمنحنه هذه التي تلحق بهوية المجتمع وقي لتجنب األضرارالمستجدات والتغيرات 

 الوسائل من خدمات وامتيازات خالل االستخدام اإليجابي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع .
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ومن ثم فإن مهنة الخدمة االجتماعية تعمل في تعامالتها مع مختلف المشكالت التي تواجه فئة  

خاللها يتم التعامل مع فئة الشباب بأساليبها الشباب على جميع مستويات وحدات الممارسة المهنية التي من 

ابهم القيم واالتجاهات المهنية المختلفة ، والتي تهدف إلى مواجهة احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم وإكس

صرة مع قيم المجتمع من خالل مواجهة المشكالت المصاحبة للتغيرات المجتمعية المعا التي تتمشى

 للتطورات التكنولوجية في مجال االتصال لمواقع التواصل االجتماعي .  والقضايا االجتماعية المستجدة

همية جهود الخدمة االجتماعية في ممارسة األساليب المهنية ألوفي ضوء الدراسات السابقة و 

  فقد تحددت مشكلة البحث في :لمواجهة المتغيرات الثقافية الناجمة عن وسائل التواصل االجتماعي 

    قافية المرتبطة باستخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى طالبات جامعة األميرة نورة )) المتغيرات الث

 (( . في ضوء النموذج المعرفي بنت عبد الرحمن ودور الخدمة االجتماعية في التعامل معها

 -ثانياً : أهداف البحث : 

ماعي لطالبات جامعة التعرف على المتغيرات الثقافية المرتبطة باستخدام شبكات التواصل االجت -1

 األميرة نورة بنت عبد الرحمن .

صل تحديد دور الخدمة االجتماعية في مواجهة المتغيرات الثقافية المرتبطة باستخدام شبكات التوا -2

 ميرة نورة بنت عبد الرحمن .االجتماعي لطالبات جامعة اال

باستخدام شبكات التواصل التعرف على المقترحات للتعامل مع المتغيرات الثقافية المرتبطة  -3

 االجتماعي لطالبات جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن.

التوصل إلى تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في التعامل مع المتغيرات الثقافية المرتبطة  -4

في ضوء باستخدام شبكات التواصل االجتماعي لطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 .عرفيالنموذج الم

 -ثالثاً : تساؤالت البحث :

ما المتغيرات الثقافية المرتبطة باستخدام شبكات التواصل االجتماعي لطالبات جامعة األميرة نورة  -1

 بنت عبد الرحمن؟

ما دور الخدمة االجتماعية في مواجهة المتغيرات الثقافية المرتبطة باستخدام شبكات التواصل  -2

 نورة بنت عبد الرحمن ؟ االجتماعي لطالبات جامعة األميرة

ما المقترحات للتعامل مع المتغيرات الثقافية المرتبطة باستخدام شبكات التواصل االجتماعي  -3

 لطالبات جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن.

ما التصور المقترح لدور الخدمة االجتماعية في التعامل مع المتغيرات الثقافية المرتبطة باستخدام  -4

في ضوء النموذج االجتماعي لطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  شبكات التواصل

 ؟المعرفي
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 -رابعاً : مفاهيم الدراسة :

 : مفهوم المتغيرات الثقافية  -1

لك المركب الذي يشمل الدين واألخالق والمعرفة وكل لثقافة بمعناها الواسع على أنها ذتشير ا

 (.4م :2014اإلنسان كعضو في المجتمع ) الناشري وآخرون ، المعتقدات والعادات التي يكتسبها 

ف المتغيرات الثقافية : بأنها أي تغير يطرأ على جانب معين من جوانب الثقافية المادية ، أو عر  وت  

أو تعديل السمات أو المركبات الثقافية ، ويمكن أن يحدث  ضافة أو الحذفالالمادية سواء عن طريق اإل

تيجة لعوامل متعددة ، ولكنه في الغالب يحدث بفعل االتصال بثقافـات أخرى ) غيث التغير الثقافي ن

 ( .155م :1997،

كما يشير إليها البعض إلى أنها ظاهرة جديدة تنطلق من قيم حضارية غربية نتاج التطور والتقدم 

ج الثقافي لنموذعبر أنحاء العالم بهدف فرض االتكنولوجي تعمل على نشر القيم والمفاهيم والسلوكيات 

 ( .246م :2008الغربي على القيم والثقافات األخرى في العالم ) السيسي ،

 

 :  ويقصد بمفهوم المتغيرات الثقافية في هذا البحث

هي التحوالت والتغيرات الثقافية التي تطرأ على ثقافة وقيم الطالبات الجامعيات كانتشار القيم  

 طالبات افة الغربية والمرتبطة باستخدام المجتمعية الناجمة عن تأثير الثقالغربية والسلوكيات المخالفة للقيم 

 لشبكات التواصل االجتماعي.جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 :مفهوم شبكات التواصل االجتماعي  -2

هي منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به ، ومن ثم 

م 2003ل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات نفسها ) راضي ،ربطه من خال

:23. ) 

على أنها : شبكة مواقع فعالة جدا  في تسهيل الحياة االجتماعية بين مجموعة من المعارف ف عر  وت  

تمكنهم أيضا  واألصدقاء ، كما يمكن لألصدقاء القدامى من االتصال ببعضهم البعض ، وبعد طول سنوات 

من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور وغيرها من اإلمكانات التي توطد العالقة االجتماعية بينهم 

 ( . 2012:25) المنصور ، 

المواقع الموجودة على االنترنت والتي تتيح لمستخدميها  فها البعض اآلخر على أنها :كما يعر  

انات التي توطد العالقة االجتماعية بينهم من خالل المواقع التواصل المرئي والصوتي وغيرها من اإلمك

 م( .2013المختلفة لشبكات التواصل االجتماعي ) الشهري ، 
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فها آخرون على أنها : مجموعة من المواقع التي تتيح لألفراد التواصل في مجتمع افتراضي عر  وي  

الل هذه المواقع بنشر عدد من المواضيع أنفسهم ويتبادلون االهتمام ، ويقوم األفراد من خبيعرفون فيه 

والصور والفيديوهات وغيرها من النشاطات التي يستقبلونها بتعليقات عليها من طرف المستخدمين الذين 

 ( .46م :2012ينتمون لهذه الشبكات ويملكون روابط مشتركة ) نومار ، 

اليف بوون ، هاي  وشبكات التواصل االجتماعي  هي : ) الفيسبوك ، تويتر ، ماي سبيس ،

 ( .4م:2011وغيرها ( ) الجودر، ، فايــف ،  أوركت ، تاجد ، ليكند إن ، يوتيوب

ويعد الفيسبوك وتويتر من أهم مواقع الشبكات االجتماعية على االنترنت والتي استطاعت إيجاد 

الحــية المعــبرة نوع من اإلعالم المختلف في الطرح والتفاعل وسرعة نقل الــخبر وتدعيــمه بالصــورة 

 ( .23م :2010) بدران ،

( هو موقع تواصل اجتماعي يعمل  على تكوين األصدقاء ، ويساعد  Facebookوالفيسبوك )

على تبادل المعلومات والملفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق عليها ، وإمكانية المحادثة 

رة قصيرة ، وكذلك إمكانية التقاء األصدقاء القدامى والجدد الفورية ، ويسهل إمكانية تكوين العالقات في فت

وتبادل المعلومات وآخر األنباء والتطورات معهم ، كما أن بإمكان أي شخص لديه صفحة شخصية على 

الفيسبوك أن يثبت المناسبات الهامة التي تخصه وعائلته ويرغب بحضور أو مشاركة األصدقاء معـه 

 فيهــا .

هو موقع تواصل اجتماعي ال يقل أهمية عن الفيسبوك ويعتبر المنافس األكبر  (Twitterوتويتر )

( األمريكية على Obviousم( عندما أقدمت شركة ) 2006له ، وكانت بدايات ميالد هذا الموقع عام )

 إجراء بحث تطوير في خدمة التدوين المصفرة ثم أقامت الشركة استخدام هذه الخدمة لعامة الناس .

ر ( اسمه من مصطلح ) تويت ( الذي يعني )التغريد ( ويسمح للمغردين إرسال رسائل ) وتويت

، وفي تويتر يستطيع المرء أن يقوم بعملية البحث عن ( حرفا  للرسالة الواحدة 140قصيرة ال تتعدى )

ادل أشخاص أو مواضيع مختلفة باعتباره تجمعا  من مجموعة من أصدقاء من كافة أنحاء العالم يمكنهم تب

 (.88-78م :2012األخبار القصيرة فيما بينهم من خالل تبادل الرسائل النصية القصيرة ) المنصور ، 

ويمكن تحديد مفهوم إجرائي لمواقع التواصل االجتماعي على أنها : مجموعة من المواقع 

قاء أو الموجودة على شبكة االنترنت والتي تتيح لألفراد التواصل بين مجموعة من المعارف واألصد

تكوين عالقات جديدة من خالل مجتمع افتراضي يتبادلون فيه التواصل ، ويقوم األفراد من خالل هذه 

المواقع بتبادل الصور والتواصل المرئي والصوتي ، ونشر المواضيع ، وغيرها من النشاطات التي 

، وغيرها من اإلمكانات يستقبلونها ، والتعليق عليها من طرف المستخدمين الذين ينتمون لهذه الشبكات 

 التي توطد العالقات االجتماعية بينهم .
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 -خامساً : اإلطار النظري للدراسة :

 المتغيرات الثقافية وعالقتها بشبكات التواصل االجتماعي . -1

 .في الخدمة االجتماعيةالنموذج المعرفي  -2

 -المتغيرات الثقافية وعالقتها بشبكات التواصل االجتماعي :-1

من خالل التنشئة االجتماعية والمعيار األساسي للظواهر الثقافية هو اشتراك  تنتقل للفردالثقافة  

الفرد كعضو في المجتمع مع مجموعة من الناس في المواقف المختلفة حيث هناك عالقة وثيقة بين الثقافة 

في المجتمع  ملحة لكل فردج المجتمعات البشرية ، وهي ضرورة والمجتمع ، حيث تعتبر الثقافة هي نتا

في تكوين الفرد وتشكيله ، وعلى الفرد أن يقوم من جانبه بدور هام في المحافظة  ا  هام ا  حيث أن لها دور

 على ثقافة المجتمع وتنميتها .

ختلف يئا  أو قد يكون سريعا  حيث يوالثقافة تتغير حسب المستجدات الثقافية وقد يكون تغيرها بط 

ا قد يظهر التغير الثقافي من داخل ا لمجتمع وقـــد يكــون مــن الخــارج لك باختالف طبيعة المجتمع كمذ

 (.2م:2008) عثمان ،

ومستقر الثقافة ومستودعها هو عقول أبنائها ووجدانياتهم بكل ما تحوي من معتقدات وأفكار  

ومعارف وقيم واتجاهات ، وما يتمثل في سلوكياتهم العملية من مهارات عقلية وفنية وتقينه مختلفة وما 

 ( . 4م :2015ينتج عن هذه المهارات من منجزات متنوعة ) الحيدري ،

ومثل وقيم ودين وغيرها ،  ع ما يميز فئة من الناس من أساليب فكر وعاداتفالثقافة هي مجمو 

 (.81م :1983جه اإلنسان وأهدافه وأساليب حياته ) حمدان ،وهي تو

 يوتحتوي ثقافة أي مجتمع بالنسبة ألهميتها ودرجة تباينها على ثالثة أنواع مميزة من العناصر ه 

 -( :92-82م:1983: )حمدان ،

 -: ommonsCالعموميات : -1

وهي مجموع العادات واألنظمة واألساليب واألدوات السائدة التي يمارسها معظم أفراد المجتمع 

كاللغة والمعتقدات والممارسات الدينية ، واحكام السلوك السوي ، واألنظمة السياسية واالقتصادية والقيمية 

 العامة .

 -: Specialtiesات : يالخصوص -2

واألنظمة واألساليب التي يختص بها فئة أو طبقة محددة في المجتمع  وهي مجموع العادات والقيم

وتعمل على ممارستها بشكل واضح دون غيرها من الطبقات االجتماعية األخرى ، كالعادات والتقاليد 

وأساليب التعامل االجتماعي والقيم الخاصة ، وطرائق العيش التي تميز حياة طبقة اجتماعـية عــن 

 األخرى .
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 -: Alternativesئل والمتغيرات : البدا -3

نتمي إلى الخصوصيات أو العموميات ويأتي بها األفراد عادة أو وهي العناصر الثقافية التي ال ت

خرى مماثلة ير هم وابتكارهم الخاص كبدائل أليتبونها نتيجة تعاملهم مع ثقافات األمم األخرى أو نتيجة تفك

 في ثقافتهم المختلفة .

مجتمع محلي وهي في نفس الوقت التعليمية إحدى العناصر الثقافية المميزة ألي وتمثل المؤسسات 

الرئيسية لتأهيل الناشئة للحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية من خالل المناهج الدينية واإلنسانية  أداته

 العلمية والفنية والمهنية .

 : في الحفاظ على الثقافية والهوية من خالل ما يلي ا  هام ا  ويمكن القول بأن للمؤسسات التعليمية دور

 نقل ثقافة المجتمع والمحافظة عليها . -

 تنمية ثقافة المجتمع بما يتالءم مع أهدافه العامة ومتطلبات استمراره . -

 تطوير شخصية الناشئة وصقل إنسانيتها . -

 إعداد الناشئة للحياة في حدود الثقافة السائدة في المجتمع . -

ئل التواصل االجتماعي من أكثر عوامل التغير المعاصرة في المجتمع السعودي والتي وتعد وسا

رغم اإليجابيات العديدة لها إال أنها أحدثت  أنه ساهمت في شيوع وانتشار قيم وثقافات مختلفة حيث

 متغيرات مختلفة وساهمت في تغيير البناء الثقافي للشباب في المجتمع السعودي .

ا  ثقافيا  غير مسبوق حيث أن التطور التكنولوجي للمعلومات أثمر عن ثقافة عالمية يعتبر تحدي وهذا

من خالل االنتشار السريع ألنماط الثقافات  درة على النفاذ والدخول واجتياح الحدود واالسوارجديدة قا

لتبدأ تدريجيا   ضغط االحتياج الثقافي العالميوالقيم الغربية ، وتفقد الدول الصغيرة خصوصية ثقافتها تحت 

بالتخلي عن خصائصها الثقافية التي قد تتالشى من خالل اجتياح الثقافات العالمية فتعمل على نزع 

 ( .359م :2005الخصوصية الفردية ، وزعزعة الثوابت الدينية والفكرية واألخالقية ) الطيب ،

ها ، وهذا ال يتحقق إال بعد دراسة ها وتداعياتقافية تتطلب فهم األفراد لتأثيرغير أن هذه المتغيرات الث

الواقع ومشكالته واالقتناع بمبررات التغييرات المطلوبة للمجتمع مع مراعاة أهمية تعزيز ثقافة أبناء 

 المجتمع .

 -:في الخدمة االجتماعيةالنموذج المعرفي -2

يعتبر النموذج المعرفي جزءا  من نظرية تطور السلوك والعالج القائم على نظرية التعلم 

االجتماعي ، وأن معظم التعليم يكتسب من اإلدراك والتفكير ، وأن السلوك غير المالئم يجب أن يكون 

 Malcomبمشاكله ) الخاصة شيئا  من سوء اإلدراك لدى الفرد في تصوره للمعارف 

Bayne,1997:114. ) 
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يركز النموذج المعرفي على صور الدراسة النفسية للمعرفة االجتماعية ووصف المفاهيم 

والعمليات األساسية واألساليب المرتبطة بالمعرفة االجتماعية ، والتي تستخدم في مواجهة مشكالت 

 الحــياة .

بطة بهم وباآلخرين ويعتمد هذا النموذج على أساس إدراك الناس واهتمامهم بإيجاد المعاني المرت

وتنظيمها وترتيبها ، وكل فرد منا له مشاركة نشطة وفاعلة في إيجاد معنى خاص بحياته ، ولكننا ال ننفرد 

بهذه العملية بل تشاركنا فيها األطراف األخرى الموجودة في البيئة ، وهذه المعاني تساعدنا في إدراك 

 .(Beck & Emery,1985:18-21طبيعة التفاعالت بين الفرد والبيئة )

ويعتمد هذا النموذج على نظرية التعلم االجتماعي على أساس أن المدخالت التي نحصل عليها من 

البيئة تعد من الوسط الذي نحصل منه على أكبر قدر من المعرفة ، ويجب أن تكون مميزة وواعية ألنها 

لموجودة في بيئاتهم وتأثيرها ترتبط بكيفية تشكيل الناس للمعاني في إطار المعلومات االجتماعية ا

 والتوقعات واألهداف والمشاعر التي يجب أن نأخذها في الحسبان .

وفي إطار بناء المعرفة التي تشتمل على االتجاهات واألفكار والمعايير وتراكم المفاهيم فإننا 

ي تحتاج إليها نسترشد بها في المواقف ، وهنا تستدعي المعارف في أي لحظة الستخدامها في المواقف الت

(Beck & Emery,1985:18-21.) 

 : ويقوم هذا النموذج على عدة افتراضات منها

ن مشكلة العميل هي نتاج لتعارض األفكار واالتجاهات والمعاني مع الواقع ، ولما كان الواقع ال أ -1

 ة .يمكن تغييره فإن البديل هو تغيير وتعديل هذه األفكار وهذه االتجاهات بمعاييرها المختلف

إن أنماط السلوك غير السوية تبدأ من محتوى إلدراك ) فيما نفكر ( وعملية اإلدراك ) كيف نفكر(  -2

فنحن كما نخبر أنفسنا ، ولكننا نسترشد بما نعتقد ما يجب أن نعمله ، ويتم تعديل أنماط السلوك 

 ثر إيجابية .غير السوية بواسطة تغيير تعبيرات الذات السلبية للعمل وتقديم عبارات بديلة أك

المعرفة والمدركات أكثر مما يركز على  وما يبدو من أقوال بدرجة كبيرة علىيرتكز السلوك  -3

فإذا  كانت الحاجة هي تغيير على السلوك الظاهري فإن األفكار والمدركات السلوك الظاهري 

ا عن سوف تتغير تبعا  لذلك فالمتغيرات التي تطرأ على السلوك الخارجي يمكن الوصول إليه

 طريق إحداث تغييرات في العملية المعرفية .

ن األشياء التي يقولها الناس ألنفسهم تحدد باقي األشياء التي يفعلونها فسلوك اإلنسان يتأثر أ -4

 بالجوانب المختلفة ألنشطته والتي تواجه بأنشطة متنوعة .

التعليمات الموجهة إلى  ن مكونات مثل البيئة المعرفية يعتبر أخذه في االعتبار ضروريا  لطبيعةأ -5

اتية المهنية ) ت الذالذات فالبيئة المعرفية تقدم نظاما  من المعاني أو المفاهيم التي تزيد من التعليما

 ( .11-10م :2011ناجي السيسي ،

 : هذا النموذج تتضمن ما يليالخدمة االجتماعية في ضوءواالستراتيجية األساسية للتدخل في 

 -(:Cognitive Reviewاالستعراض المعرفي : ) -1
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على عمليات التقدير الكلي ثم إحداث التغير فيما يتعلق بسوء توظيف األفكار وهي تشتمل 

هذه المدركات من خالل االستخدام المستمر إلجراء  كات من أجل العمل على إعادة بناءوالمعتقدات والمدر

 (.44-43م :1993السيد ،مثل التحليل اليومي من أجل اكتشاف سوء توظيف األفكار ) عثمان و

 -ويعتمد تطبيق النموذج على المعرفي على االعتبارات التالية :

تكوين عالقة مهنية تساعد على توفير المناخ الذي يساعد العمالء على التعلم وإزالة المعوقات  .1

 التي تحول دون تحقيق التعلم .

وضع البدائل األكثر منطقية من ن في إمكانه التفكير بواقعية في أإكساب العميل الثقة بالنفس و .2

 أجل مواجهة الموقف اإلشكالي .

ة العصف الذهني وهو أسلوب يساعده على وضع وتصور يلتدريب العميل على القيام بعم .3

االحتماالت والتحديات المتعددة التي تواجه الموقف اإلشكالي بغض النظر عن منطقيتها أو عدمها 

 اقشة مع األخصائي الختيار أفضلها بعد ذلك .مع محاولة إخضاع هذه االحتماالت للمن

ع التنفيذ مع محاوالت مسبقة قيام بها من أجل وضع األفكار موضتحديد المهام التي ينبغي ال .4

 الختبار مدى واقعيتها ومالءمتها .

مراجعة تنفيذ هذه المهام مع إعطاء مدعمات من جانب األخصائي إذا كانت تتمشى مع المنطق  .5

ب مدعمات إذا كان العميل ما زال ينظر إليها بأسلوب غير واقعي ال يتمشى مع والواقعية أو سح

 ( .127م :1997متطلبات وأهداف الحياة والموقف ) صفر وآخرون ،

 -(:Cognitive Reconstructingإعادة البناء المعرفي : ) -2

كار وهو مساعدة العميل على اكتساب جوانب معرفية جديدة ترتبط بمشكلته لتحل محل األف

والمعارف الخاطئة حتى يستطيع أن يوظف هـذه األفكـــار الجديــــدة فـــي ممارستـــه اليومــية ) عـــبد 

 (.71م:1977الرحمــن ،

 وتتمثل خطوات إعادة البناء المعرفي فيما يلي :

ضغوطا على نسق التعامل وترجع الى االفكار والمفاهيم الخاطئة ،  تحديد المشكالت التي تمثل -1

 وتصنيف تلك المشكالت ووضعها في أولويات

 .تحديد األفكار الخاطئة المرتبطة بمشكالت العميل من وجهة نظره -2

تحديد المواقف التي ساهمت في تشكيل أفكار العميل الخاطئة ومناقشته فيها لمساعدته على ادراك  -3

 فكاره الالعقالنية.مشكلته وأ

فكار الخاطئة لدى العميل بأفكار أخرى تتناسب مع السلوك المرغوب فيه والمطلوب استبدال األ -4

تغييره بما يحقق األهداف، أي مساعدة العميل على تغيير النسق القيمي والتعامل بعقالنية مع 

 ضغوطه.

تدريبه على تحمل الضغوط تدريب العميل على االستجابة بطريقة سليمة للمواقف المتباينة و -5

 المختلفة التي يتعرض لها.
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تشجيع العميل على ممارسة السلوك الجديد وتدعيم سلوكياته اإليجابية بكافة المدعمات التي يمكن  -6

استخدامها في هذا المجال وتحمل المسئولية تابعا ، مع تنمية مسئولية العميل عن قراراته 

مما يسهم في تعبيره عن انفعاالته وأفكاره الالعقالنية)علي، وتصرفاته وتنمية العالقة المهنية معه 

 (.2014،339ابو المعاطي ماهر،

 -التدخل المهني لدور الممارس في العمل مع األفراد في هذا النموذج يتضمن ما يلي : ومن ثم فإن

 .تعديل مدركات الفرد وأحكامه التي تعدل بالتالي أحاسيسه ودوافعه وأماله وأخيرا  سلوكه  -1

 تعديل آمال وأهداف الفرد الحيوية والتي تؤثر على كافة مدركاته األخرى .  -2

 (.72-71م:1977) عبد الرحمن ، منح العميل بدائل وأنشطة مختلفة كفيل بتنفيذ مدركاته وأهدافه  -3

 -: سادساً اإلجراءات المنهجية للدراسة

 -نوع الدراسة :

حيث تسعى هذه الدراسة لوصف المتغيرات الثقافية تنتمي الدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية  

المرتبطة باستخدام شبكات التواصل االجتماعي لطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ودور 

الخدمة االجتماعية في  الخدمة االجتماعية في التعامل مع تلك المتغيرات والتوصل لتصور مقترح في

 ج المعرفي .ضوء النموذ

 -المستخدم في الدراسة :المنهج 

العشوائية الطبقية للطالبات والمسح العينة المسح االجتماعي بنوعيه بطريقة منهج  تم استخدام 

  الشامل لألخصائيات االجتماعيات بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن .

 -مجاالت الدراسة :

 معة االميرة نورة.)الصحية ، العلمية ، اإلنسانية( بجاكليات الالمجال المكاني :  -1

تبعا لتقسيم  -( كلية الى ثالث مجموعات  14قامت الباحثتان بتقسيم الكليات ) المجال البشري : -2

وهي الكليات ) الصحية ، العلمية ، اإلنسانية(، وتم استخدام طريقة  –ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

( طالبة، وحصر 300طالبة(من كل قطاع ، وبلغت العينة ) 100العينة العشوائية الطبقية بمعدل )

 .( مفردة69شامل لألخصائيات االجتماعيات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وعددهن )

خالل الفترة من  ارة االستبيان من مفردات البحث لبيانات الخاصة باستمالمجال الزمني : تم جمع ا -3

 هـ.5/1437/ 1هـ إلى 1/3/1437 

  -أدوات الدراسة :

استمارة استبيان لطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وتتضمن المتغيرات الثقافية  -

 الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي .
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ن لألخصائيات االجتماعيات بجامعة األميرة بنت عبد الرحمن وتتضمن محاورها استمارة استبيا -

التعرف على دور األخصائية االجتماعية الممارس في التعامل مع المتغيرات الثقافية المرتبطة 

 الجامعة .كات التواصل االجتماعي للطالبات باستخدام شب

 

 -لية :وقد اعتمد في تصميم االستبانة على اإلجراءات التا

الدراسات والبحوث السابقة والمعطيات النظرية المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية  على االطالع -1

. 

 .حقق اإلجابة على تساؤالت الدراسةتصميم االستبانة بما ي -2

 : استبانة الطالبات على االتي وقد اشتملت

 الطالبة في الموقع االلكتروني.ولية عن السن والموقع المستخدم والساعات التي تقضيها أبيانات  -

 المتغيرات الثقافية الناجمة عن استخدام الطالبات الجامعيات لشبكات التواصل االجتماعي.  -

 أما استبانة االخصائيات االجتماعيات فاشتملت على االتي:

 ولية عن سنوات الخبرة والمؤهل العلمي.أبيانات  -

ع المتغيرات الثقافية الناجمة عن استخدام الطالبات دور االخصائية االجتماعية في التعامل م -

 الجامعيات لشبكات التواصل االجتماعي.

مقترحات للتعامل مع المتغيرات الثقافية الناجمة عن استخدام الطالبات الجامعيات شبكات  -

 التواصل االجتماعي.

 

 -صدق االستبانة :

عشر محكمين من المتخصصين في تم التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة بعرضها على  

%( من موافقة المحكمين 90)د العبارات التي حصلت على أقل من الخدمة االجتماعية ، وقد تم استبعا

 على صالحيتها .

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

تم ترميز االستبانات وتفريغ بياناتها ومعالجتها احصائيا من خالل برنامج الحزم االحصائية للعلوم   

 جتماعية باستخدام المعامالت االحصائية التالية:اال

 النسبة المرجحة. –المتوسط المرجح  –األوزان المرجحة  –التكرارات  
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 : سابعاً : عرض وتحليل نتائج الدراسة واإلجابة على التساؤالت

 نتائج تحليل استبانة الطالبات : - أ

 (1جدول رقم )

 يوضح خصائص عينة الدراسة 

 300ن=

 % ك الحالة االجتماعية  % ك العمر فئة م

 24.66 74 متزوجة 19.66 59 سنة 20أقل من  1

 64.66 194 غير متزوجة 60.66 182 سنة 24-20من  2

 5.33 16 مطلقة 19.66 59 سنة24أكثر من  3

 5.33 16 أرملة    4

 %100 300 المجموع %100 300 المجموع 

 : ( يتضح اآلتي1بالنظر إلى الجدول رقم )

، حيث أخذت 24-20ة العمرية من فيما يتعلق بفئة العمر يالحظ أن أعلى نسبة كانت للفئ  -
 % .59سنة حيث أخذت 24كثر من وأ20أقل من  نات% ، وتساوت الفئ60،66

% 64.66ت ذانت لغير متزوجات حيث أخفيما يتعلق بالحالة االجتماعية يالحظ أن أعلى نسبة ك -
ألن الطالبة منشغلة بالدراسة في هذه المرحلة ، يأتي بعدها الطالبة من عينة البحث ، وهذا متوقع 

 %.5.33المطلقة واألرملة حيث أخذت  % وتساوت فئة24.66المتزوجة حيث أخذت 

 

 (2جدول رقم )

 يوضح الموقع الذي تستخدمه الطالبة وعدد ساعات االستخدام اليومي  

 300ن=

 % ك الموقع م
عدد ساعات االستخدام 

 للشبكاتاليومي 
 % ك

 12.33 37 أقل من ساعتين 6.33 19  الفيس بوك 1

 15.66 47 ساعات 4أقل من  61 183 تويتر 2

 26.66 80 ساعات 6أقل من  83.33 250 واتس اب 3

 45.33 136 ساعات فأكثر  6 68.66 206 انستاغرام 4

    81.66 245 سناب شات 5

 ( يتضح اآلتي :2بالنظر إلى الجدول رقم )
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%( ، 83.33فيما يتعلق بالموقع المستخدم كانت أعلى نسبة لبرنامج ) واتس أب ( حيث أخذ ) -
حيث أخذ  (انستاغرام )%( ،وفي الترتيب الثالث81.66حيث اخذ ) )سناب شات( هتي بعدأي
 %( .6.33%( ، والفيس بوك )61)(توتير )%( ، يليه 68.66)
 

 -يتضح اآلتي :فيما يتعلق بعدد ساعات االستخدام اليومي  -
ليها الفئة أقل ت%( ، 45.33ساعات فأكثر حيث أخذت ) 6أن أعلى نسبة لعدد الساعات كان للفئة  -

%( وأخيرا  الفئة 15.66ساعات بنسبة ) 4%( ، وبعدها أقل من 26.66)أخذت ساعات  6من 
 %( .12.33أقل من ساعتين بنسبة )

وتشير نتائج هذا الجدول إلى أن الطالبات في هذه المرحلة تستخدم هذه المواقع وهذا العدد في  
من بهذه المرحلة حيث تكون الطالبة لديها الرغبة في تكوين  عالقات جديدة ذلك الساعات الرتباط 

رف بحيث ثقافات مختلفة والرغبة في الحصول على المعلومات والتواصل اليومي مع األصدقاء والمعا
 نشاطهن اليومي .من تكون هذه المواقع جزء 

 

 -: ألولاإلجابة على التساؤل ا

 (3جدول رقم )

 ستخدام الطالبات الجامعيات لشبكات  التواصل االجتماعي ضح المتغيرات الثقافية المرتبطة بايو

 موافق  المتغيرات الثقافية  م
إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب

1 
اهتم بالموضوعات التي يطرحها اإلعالم 
 الغربي من خالل شبكات التواصل االجتماعي.

78 154 68 610 2.03 16 

2 
ساهمت شبكات التواصل في المقارنة بين 

 ثقافتي والثقافات الغربية .
159 94 47 712 2,37 4 

3 
االطالع المستمر على المواقع الغربية يؤدي 

 .إلى زيادة العزلة لدى الشباب 
118 119 63 655 2,18 12 

4 
ساهمت شبكات التواصل االجتماعي في 

 على ثقافتنا . سيطرة ثقافة المجتمع الغربي
119 138 43 676 2,25 9 

5 
تشجيع بعض مواقع شبكات التواصل في 

 االنحراف األخالقي .المجتمعات الغربية على 
153 102 45 908 2,36 5 

6 
شبكات التواصل االجتماعي أدت إلى االنفتاح 

 على الثقافات األخرى .
233 54 13 802 2.73 1 

7 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي ساعدت 

 على نشر الحرية .
137 118 45 692 2,30 7 

8 
تعجبني عادات المجتمع الغربي والتي اطلعت 
 عليها من خالل شبكات التواصل االجتماعي.

92 144 64 628 2.09 14 

9 
ساهمت شبكات التواصل االجتماعي في تمرد 

 . ةالشباب على القيم االجتماعي
109 155 36 673 2.24 10 



20 
 

10 
انفتاح الشباب على مواقع شبكات التواصل أدى 
 إلى تمردهم على العادات والتقاليد في المجتمع.

133 116 51 682 2.27 8 

11 
فرضت الدول الغربية ثقافتها علينا من خالل 

 شبكات التواصل االجتماعي .
101 147 52 649 2.16 13 

12 
مواقع شبكات التواصل في المجتمع الغربي 

 تساهم في إضعاف الوازع الديني .
137 108 55 682 2.27 8 

13 
شبكات التواصل االجتماعي ساعدت على تقليد 

 للغرب في سلوكهم .الشباب 
154 108 38 716 2.38 3 

14 
أجد في شبكات التواصل في المجتمع الغربي 

 االنفتاح والحرية . 
193 80 27 766 2,55 2 

15 
كثير من السلوكيات المخالفة في المجتمع تم 
اكتسابها من خالل شبكات التواصل 

 االجتماعي.
137 120 43 694 2,31 6 

  

16 
االجتماعي دور في ضعف لشبكات التواصل 

 الشعور باالنتماء الوطني .
114 94 92 622 2,07 15 

17 
رص على متابعة شبكات التواصل أح

 االجتماعي على المستوى العالمي .
114 149 37 677 2.25 9 

18 
تأثرت أفكاري بثقافات المجتمع الغربي بسبب 

 شبكات التواصل االجتماعي .
72 110 118 544 1,84 18 

19 
أفضل مواقع شبكات التواصل في المجتمع 

 . الغربي على كثير من المواقع
87 106 107 580 1.93 17 

20 
تأثرت التنشئة االجتماعية للشباب بشبكات 

 التواصل االجتماعي .
119 125 56 663 2.21 11 

 

 ( يتضح اآلتي :3بالنظر إلى الجدول رقم )

 ( ، وهي2.73( وذلك بوزن مرجح )6) جاء في الترتيب األول العبارة رقم -

 شبكات التواصل االجتماعي أدت إلى االنفتاح على الثقافات األخرى . - 

دور هذه الشبكات في نقل ثقافات المجتمعات  فيوتشير هذه النتيجة إلى رأي غالبية عينة البحث 

 ا  عصر ثورة معلوماتية وانفتاحاألخرى بما تحمله من جوانب سلبية أو إيجابية ، حيث يشهد العالم في هذا ال

وتحاول كثير من الدول إبراز ثقافتها بصورة إعالمية مبهرة وخاصة الدول ، على ثقافات العالم  ا  كبير

م( ، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة )العبيد ، 2005الغربية لتجذب إليها أنظار وعقول الشباب ) الطيب ،

وافع للمشاركة في هذه المواقع هو التعرف على ثقافات جديدة م( في أن أهم الد2014ماجد خلف هللا ، 

 وتكوين صداقات وتعزيز الثقة بالنفس والتعبير الحر عن الرأي ووسيلة لتبادل المعلومات .

 ( ، وهي :2.55( ، وبوزن مرجح قدره )14في الترتيب الثاني العبارة رقم ) -
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 والحرية .أجد في شبكات التواصل في المجتمع الغربي االنفتاح   -

ويه من مواد وبرامج تجذب الشباب مما يستلزم إلى ما تقدمه هذه الشبكات وما تح وتشير هذه النتيجة   

عن هذه الشبكات ، وقد أوصت دراسة ) العبيد ، الناتجة أهمية التعامل مع اآلثار السلبية للمتغيرات الثقافية 

تسمح للشباب بالتواصل وتفعيل طاقاتهم  تواصل جادة( بأهمية إنشاء مواقع 2014:183خلف هللا ، 

 .الجتماعية والفكرية والتطبيقية ااالبداعية في كل المجاالت 

( وبأوزان 5.2.13جاء في الترتيب الثالث والرابع والخامس وبأوزان متقاربة العبارات رقم ) -

 ( وهي : 2.36,3.37,3.38مرجحة )

 للغرب في سلوكهم .شبكات التواصل االجتماعي ساعدت على تقليد الشباب  -

 .نة بين ثقافتي والثقافات االخرىساهمت شبكات التواصل في المقار -

 ع بعض مواقع شبكات التواصل في المجتمعات الغربية على االنحراف األخالقي .تشج -

عينة البحث في أثر شبكات التواصل الغربي في تغييب نسبة كبيرة من وتوضح هذه النتائج رأي     

للعادات والتقاليد نتيجة االنفتاح على المجتمعات الغربية ، وهدا ما خرجت به أيضا  دراسة )  الهوية الثقافية

فضاء واسع لنمو العالقات  اهمة هذه الشبكات في تشكيل ( في مس202م ، 2015الفاتح ، حمدي محمد، 

افية تدفع المشبوهة بين الجنسين ، ألن مرحلة الشباب وما يميزها من خصائص بيولوجية ونفسية وثق

بالمراهق للبحث عن فضاءات متعددة إلثبات وجوده واالعتراف به داخل الجماعة ، وهناك من ال يجد 

 سوى مواقع التواصل االجتماعي بغية تحقيق هذا اإلشباع .

كما تشير هده النتائج إلى بعض الجوانب السلبية لهذه الشبكات على الشباب كإقامة عالقات مع  

 خلفيتهم الثقافية أو ا ألخالقية ، إضافة إلى إمكانية التعرض للتحايل واالبتزاز . اآلخرين دون معرفة

مرجحة  وبأوزان( 12,10,7,15في الترتيب السادس والسابع والثامن جاءت العبارات رقم ) -

 -وهي :  (2.27،   2.30،  2.31متقاربة ) 

 بكات التواصل االجتماعي .السلوكيات المخالفة في المجتمع تم اكتسابها من خالل ش كثير من -

 شبكات التواصل االجتماعي ساعدت على نشر الحرية . -

 انفتاح الشباب على مواقع شبكات التواصل أدى إلى تمردهم على العادات والتقاليد في المجتمع. -

 مواقع شبكات التواصل في المجتمع الغربي تساهم في إضعاف الوازع الديني . -

البحث في دور هذه الشبكات في تبني الشباب للثقافة الغربية وتوضح هذه النتائج رأي عينة 

وانعكاس ذلك بظهور أنماط سلوكية غير مقبولة وإهمال القيم المجتمعية المستمدة من الدين اإلسالمي ، 

( من أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي وما ينجم 2004،  ق هذه النتيجة مع دراسة ) العويصوتتف

 نية وأخالقية .عنه من أثار دي

إليجابي لمواقع ومن ثم يتبين أهمية تبني الجامعات لبرامج وورش عمل للتعريف باالستخدام ا

التواصل وتدريبهم على االستخدام المفيد لها ، وانتقاء المعلومات واختيار المناسب منها في البحوث 

 ( .193، 2015والدراسات العلمية التي تخدم مسيرتهم العلمية . ) نش ، عزوز ، 
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( 11،3،20،9،17وفي الترتيب التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر العبارات رقم ) 

 :وهي  (2.25،2.16،2.18،2.21،2.24وبأوزان مرجحة متقاربة )

 أحرص على متابعة شبكات التواصل االجتماعي على المستوى العالمي . -

 . ةلقيم االجتماعيساهمت شبكات التواصل االجتماعي في تمرد الشباب على ا -

 تأثرت التنشئة االجتماعية للشباب بشبكات التواصل االجتماعي . -

 االطالع المستمر على المواقع الغربية يؤدي إلى زيادة العزلة لدى الشباب . -

 فرضت الدول الغربية ثقافتها علينا من خالل شبكات التواصل االجتماعي . -

على فئة الشباب وتعلقهم بها حيث أن هذه المرحلة ) وتشير هذه النتائج إلى سيطرة هذه المواقع 

الجامعية( من خصائصها الرغبة في التواصل مع اآلخرين والتعرف على ثقافات مختلفة ، كما أنها مرحلة 

بداية االستقالل عن سيطرة األسرة والرغبة في الحصول على المعلومات وإقامة صداقات مع اآلخرين 

 وشغل وقت الفراغ .

عينة البحث دور هذه المواقع في شعور الشباب باالغتراب والنفسي والشعور بالوحدة كما ترى 

عن العالقة بين استخدام وسائل التواصل والعزلة (  2013والعزلة ، وهذا يتفق مع دراسة ) الشهري ، 

لى ( في جانب تأثير هذه الشبكات الغربية ع2004االجتماعية ، كما تتفق أيضا  مع دراسة ) العويص ،

 الجوانب  الدينية واألخالقية للشباب الجامعي .

كما تشير هذه النتائج إلى أن مواقع التواصل الغربي كان لها دور في التنشئة االجتماعية ، حيث 

ساهمت في إضعاف دور األسرة والمجتمع في توجيه الشباب ورعايتهم وحدوث خدش للحياء وتراجع في 

 ( .2015) لقمان ، خالد حسن أحمد ، األدب العام ، وهذا يتفق مع دراسة

وفي هذا الجانب يتضح أهمية االهتمام بفئة الشباب في ظل هذه المتغيرات وتحصينهم لرفض 

 السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع المنبثقة من ديننا .

( وذلك بأوزان مرجحة 1،16،8وفي الترتيب الرابع والخامس والسادس عشر جاءت العبارات )

 ( وهي :2.03،2.07،2.09متقاربة )

 تعجبني عادات المجتمع الغربي والتي اطلعت عليها من خالل شبكات التواصل االجتماعي.  -

 لشبكات التواصل االجتماعي دور في ضعف الشعور باالنتماء الوطني . -

 اهتم بالموضوعات التي يطرحها اإلعالم الغربي من خالل شبكات التواصل االجتماعي. -

اإلعجاب واالنبهار بما تقدمه هذه الشبكات العربية من مواد  أن ينة البحثوتوضح استجابات ع

تعكس قيم وعادات تلك المجتمعات مما قد يؤدي إلى تبني الشباب لهذه القيم ، وهذا يتفق مع دراسة ) 

( التي أوضحت أن استخدام شبكات التواصل يؤدي إلى تبني الشباب ألنماط ثقافية مغايرة 2008يوسف ،

 المجتمع وغير مقبولة مع إهمال القيم األصلية للمجتمع .لقيم 



23 
 

أهمية دور المؤسسات التربوية في تدعيم االنتماء للمجتمع والوطن لدى  لنا يتضحهنا ومن 

الشباب من خالل برامج وأنشطة لمواجهة المتغيرات الثقافية الناتجة عن شبكات التواصل الغربي ، وهذا 

( من أهمية توعية الشباب بوسائل العولمة الحديثة وأثرها على قيم 2008،ما أكدت عليه دراسة ) الشيخ 

 .تمسك بتقاليد وقيم مجتمعهمومبادئ مجتمعهم وحثهم على ال

مرجحة منخفضة (وبأوزان 18،19جاء في الترتيب السابع والثامن عشر العبارتان رقم )

 ( وهي :1.84،1.93)

 ي على كثير من المواقع .أفضل مواقع شبكات التواصل في المجتمع الغرب -

 تأثرت أفكاري بثقافات المجتمع الغربي بسبب شبكات التواصل االجتماعي . -

وقد تشير هذه النتائج إلى جانب إيجابي من استجابات عينة البحث ، فرغم ما تقدمه مواقع التواصل 

استخدام هذه المواقع الغربية من مواد تجذب الشباب إال أنه يتضح وجود وعي لدى عينة البحث من خالل 

للتبادل الثقافي والعلمي والتعرف على عادات وتقاليد مجتمعات أخرى ، وإقامة صداقات مع األخرين 

 والتسلية والترفيه .

 

 -نتائج تحليل استبانة األخصائيات االجتماعيات :  –ب 

 ( 4جدول رقم )

 يوضح خصائص عينة الدراسة 

 69ن=

 % ك العلميالمؤهل  % ك سنوات الخبرة م

1 
 36.23 25 سنوات 5أقل من 

خدمة  بكالوريوس
 اجتماعية 

45 65.21 

إلى أقل من 5من  2
 سنوات10

 34.78 24 بكالوريوس علم اجتماع 28.98 20

أقل  إلى10من  3
 سنة15من

 - - بكالوريوس علم نفس 14.49 10

سنة إلى أقل 15من  4
 20من

 - - أخرى تذكر 14.49 10

 - - - 5.79 4 فأكثر 20 5

 %100 69 المجموع %100 69 المجموع

 

 ( يتضح اآلتي :4بالنظر إلى الجدول رقم ) 
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سنوات( 5أعلى نسبة من عينة الدراسة تقع في الفئة ) أقل من  تفيما يتعلق بسنوات الخبرة كان 

%( ، وقد تشير هذه النتيجة إلى توافر الخبرة لدى غالبية عينة البحث بمجال هذه 36.23حيث أخذت )

الدراسة مما يساهم في إثراء نتائجها فيما يتعلق بمعرفتهن بمحتويات هذه المواقع والجوانب السلبية 

، (28.98سنوات ( حيث بلغت )10إلى أقل من – 5أما  الفئة التي تليها فكانت من ) من  واإليجابية لها ،

سنة ( في الخبرة في مجال العمل حيث  20، ومن أقل من   سنة15إلى أقل من 10وتساوت الفئات ) من 

سنة فأكثر ( حيث جاءت 20%( ، وأقل نسبة كانت للفئة التي خبرتها )14.49نسبة ) على حصلت

(5.79).   

حصلت على فيما يتعلق بالمؤهل العلمي فكانت أعلى نسبة لمؤهل بكالوريوس خدمة اجتماعية حيث 

%( وهذا جانب إيجابي ألنهن متخصصات في دراسة مشكالت الطالبات ومالحظة الظواهر 45) نسبة

%( من 24السلبية والعمل على مواجهتها ، وجاء في المرتبة الثانية مؤهل بكالوريوس اجتماع بنسبة )

غير ،وهذا قد يكون له تأثير سلبي في عدم متابعة الطالبات ودراسة مشكالتهن ألنهن عينة الدراسة 

 .متخصصات اال اذا تم الحاقهن بدورات تدريبية في تؤهلهن لمتابعة مشكالت الطالبات

 

 اإلجابة على التساؤل الثاني :

 ( 5جدول رقم )

 يوضح دور األخصائية االجتماعية في مواجهة المتغيرات الثقافية المرتبطة باستخدام شبكات

 التواصل االجتماعي للطالبة الجامعية  

 69ن = 

  الدور  م
موا
 فق

إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب

1 
قدرات الطالبات على كيفية االستخدام الفعال تنمية 

 لشبكات التواصل االجتماعي .
50 10 9 179 2,59 6 

2 
عقد لقاءات دورية مع الطالبات لتعريفهن بالسلوكيات 
الخاطئة كاالنفتاح على شبكات التواصل االجتماعي في 

 المجتمعات الغربية 
55 10 4 189 2,73 4 

3 
مساعدة الطالبات على إدراك طبيعة الثقافات المادية 

 الغربية .
45 20 4 179 2،59 6 

4 
بمخاطر اإلدمان على إقامة األنشطة والبرامج للتعريف 

 شبكات التواصل االجتماعي في المجتمعات الغربية .
50 5 14 174 2.52 7 

5 
فتح قنوات االتصال بمراكز اإلرشاد األسري لتوعية 
األسر بمخاطر االنفتاح على شبكات التواصل 

 االجتماعي في المجتمعات الغربية.
60 5 4 194 2،81 3 

 1 3 207 - - 69تعديل المفاهيم الخاطئة لدى الطالبات بان التواصل من  6



25 
 

خالل الشبكات مع المجتمعات الغربية تدل على االنفتاح 
 والحرية .

7 
تنمية إدراك الطالبات بأهمية زيادة التواصل األسري من 

 خالل اللقاءات العلمية .
60 9 - 198 2،86 2 

8 
بالجوانب السلبية لشبكات إقامة برامج لتوعية الطالبات 

التواصل في المجتمعات الغربية على القيم االجتماعية 
 والدينية .

60 5 4 194 2،81 3 

9 
توضيح عواقب اإلفراط في استخدام شبكات التواصل 

 االجتماعي .
60 9 - 198 2.89 2 

10 
مساعدة الطالبات على أن يكون لهن أهداف مستقبلية 

 واقعية .
60 9 - 198 2،86 2 

11 
إقامة المحاضرات العلمية لمشاركة الخبراء في مجال 
شبكات االتصال لتعريف الطالبات بالمواقع الهادفة في 

 شبكات التواصل .
35 25 9 164 2،37 8 

12 
مساعدة الطالبات على االشتراك في األنشطة التي تنمي 

 .القيم األخالقية والشعور بالوالء للدين والوطن 
50 10 9 188 2.72 5 

 

 ( يتضح اآلتي :5بالنظر إلى الجدول رقم )

 ( وهي :6جاء في المرتبة األولى العبارة رقم ) 

ل الشبكات مع المجتمعات الغربية المفاهيم الخاطئة لدى الطالبات بان التواصل من خال تصحيح -

 .( 3دل على االنفتاح والحرية . وذلك بوزن مرجح )ي

راك عينة البحث ألهمية دورهن في المجال لما يلمسنه من تبني وتشير هذه النتيجة إلى إد     

الف بينها وبين قيمهن المجتمعية الطالبات لبعض القيم الغربية دون وعي منهن بالرغم من االخت

( حيث أوضحت أهمية توعية 2008، وهذا ما أكدته دراسة ) يوسف ،فعاالمما يتطلب دورا  

التمسك بالقيم رها على قيم ومبادئ مجتمعهم وحثهم على الشباب بوسائل العولمة الحديثة وأث

 والمعايير األخالقية .

 ( وهي :2,86( وذلك بوزن مرجح قدره )10.9.7جاء في المرتبة الثانية كل من العبارة رقم ) 

 تنمية إدراك الطالبات بأهمية زيادة التواصل األسري من خالل اللقاءات العلمية .   -

 استخدام شبكات التواصل االجتماعي . توضيح عواقب اإلفراط في -

 أهداف مستقبلية واقعية . لديهنمساعدة الطالبات على أن يكون  -

وتشير هذه النتائج إلى إدراك عينة البحث لخطورة االستخدام السلبي لوسائل التواصل االجتماعي 

ة عالقات اجتماعية في والتي قد تصل إلى االنعزال عن األسرة ، ومن ثم افتقار المهارات المطلوبة إلقام

( بأن مواقع التواصل االجتماعي تؤدي 2012البيئة االجتماعية الواقعية ، وهذا ما أكدته دراسة ) نومار ،

 إلى إيجاد حالة في التباعد النفسي واالجتماعي بين المستخدم وبين مجتمعه .
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لدورية مع الطالبات كما تؤكد هذه النتائج أهمية دور األخصائية االجتماعية بعقد اللقاءات ا

لتوضيح أهمية التواصل مع األسرة ، وتوضح عواقب اإلفراط في استخدام وسائل التواصل سواء 

ه الوسائل على قيم ومبادئ مجتمعهن شخصية الطالبة أو على أدوراها المتعددة ، وتوعية الطالبة بتأثير هذ

برامج وأنشطة تستثمر فيها طاقاتهن وتنمي على التمسك بالقيم والمعايير واألخالقية وإشراكهن في  وحثهن

 قدراتهن .

 ( وهما :2,81( وذلك بوزن مرجح قدره )8.5جاء في المرتبة الثالثة كل من العبارات ) 

فتح قنوات االتصال بمراكز اإلرشاد األسري لتوعية األسر بمخاطر االنفتاح على شبكات  -

 التواصل االجتماعي في المجتمعات الغربية.

برامج لتوعية الطالبات بالجوانب السلبية لشبكات التواصل في المجتمعات الغربية على القيم إقامة  -

 االجتماعية والدينية .

ألسرة في توجيه األبناء ومراقبتهن وأهمية د إدراك عينة البحث للدور الهام لوهذه النتيجة تؤك

سرة بمخاطر االستخدام السلبي دور مراكز اإلرشاد األسري في عقد الندوات والمحاضرات لتوعية األ

 أوصت بهما ذه المواقع وتأثيرها في انتشار القيم الغربية والسلوكيات المخالفة لقيم المجتمع ، وهذا له

أهمية قيام كافة المؤسسات بمواجهة اآلثار السلبية للمتغيرات  م ( من2002دراسة )محرم ، حمزة ،

 الثقافية على قيم وسلوكيات الشباب .

عينة البحث أهمية إعداد برامج وأنشطة لتوعية الطالبات بالجوانب السلبية لهذه المواقع  كما رأت

 ب الطالبات وتقنعهن بهذه المخاطر .كن تفعيل هذه البرامج بأساليب تجذويم

 -( وهي :2,72 -2,73( الترتيب الرابع والخامس وبوزن مرجح )12.2أخذت العبارات رقم )+ 

الطالبات لتعريفهن بالسلوكيات الخاطئة كاالنفتاح على شبكات التواصل عقد لقاءات دورية مع  -

 االجتماعي في المجتمعات الغربية .

مساعدة الطالبات على االشتراك في األنشطة التي تنمي القيم األخالقية والشعور بالوالء للدين  -

 والوطن .

توعيتهن بالسلوكيات وتوضح هذه النتيجة وعي عينة البحث بأهمية دورهن تجاه الطالبات و

 المخالفة لقيم مجتمعنا اإلسالمي ، وعدم االنسياق ومحاكاة وتقليد األنماط الغربية .

كما رأت عينة البحث أهمية مساعدة الطالبات وتشجيعهن للمشاركة في  إعداد برامج وأنشطة 

 تدعم لديهن التمسك بدينهن وقيمهن االجتماعية ووالئهن لوطنهن .

 ( وهي :2,52 -2,59( وبأوزان مرجحة ) 3,1ادسة والسابعة فكانت العبارات رقم )أما المرتبة الس 

 تنمية قدرات الطالبات على كيفية االستخدام الفعال لشبكات التواصل االجتماعي . -

 مساعدة الطالبات على إدراك طبيعة الثقافات المادية الغربية . -
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شبكات التواصل االجتماعي في  إقامة األنشطة والبرامج للتعريف بمخاطر اإلدمان على -

 المجتمعات الغربية .

وتشير هذه النتيجة إلى دور عينة البحث في مساعدة الطالبات وإرشادهن إلى كيفية االستفادة من 

هذه المواقع ، وقد يكون ذلك بإرشادهن إلى مواقع وبرامج تساهم في إكسابهن معارف ومهارات وتدعيم 

 ختالف بين ثقافة المجتمع الغربي ومجتمعنا اإلسالمي .قيمهن االجتماعية وتعريفهن باال

 ( وهي :2.37( وبوزن مرجح )11وجاء في المرتبة األخيرة العبارة رقم )+ 

مشاركة الخبراء في مجال شبكات االتصال لتعريف الطالبات بالمواقع إقامة المحاضرات العلمية ل   -

 الهادفة في شبكات التواصل .

أهميتها إذا تم تطبيقها حيث أن الطالبة ستتلقى المعلومات عن الشبكات الهادفة وهذه النتيجة لها 

 من متخصصين في مجال شبكات التواصل االجتماعي .

 اإلجابة على التساؤل الثالث :

 ( 6جدول رقم )

 رحات للتعامل مع المتغيرات الثقافية المرتبطة باستخدام شبكاتيوضح المقت

 ة الجامعية التواصل االجتماعي للطالب 

 69ن= 

 المقترحات م
موا
 فق

إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب

1 
تصميم برامج لتدعيم الشعور بالوالء واالنتماء للوطن 

 لدى الطالبات الجامعيات .
35 25 9 164 2،37 12 

2 
توعية الطالبات بالسلبيات الناجمة عن استخدام شبكات 

  االجتماعي لمواقع المجتمع الغربي .التواصل 
45 14 10 173 2,50 11 

3 
إيجاد قنوات اتصال بين الطالبات الجامعيات 
والمتخصصين األكاديميين لمناقشة سلبيات بعض 
 المواقع لشبكات التواصل االجتماعي في المجتمع الغربي

55 14 - 193 2,79 5 

4 
تتناسب مع  توعية الطالبات بأهمية اختيار المواقع التي

 قيم مجتمعنا .
69 - - 207 3 1 

5 
إقامة حلقات نقاشية مع الطالبات لتدعيم قيم االنتماء 

 للمجتمع .
60 9 - 198 2.86 2 

 4 2،82 195 - 12 57 نشر الوعي بأهمية التواصل االجتماعي مع األسرة . 6

7 
إعداد برامج إرشادية لتنمية المسؤولية االجتماعية لدى 

الجامعيات الستخدام شبكات التواصل الطالبات 
 االجتماعي .

59 5 5 192 2,78 6 
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8 
توظيف تكنولوجيا االتصاالت لتحقيق أهداف التعليم 

 العالي .
45 20 4 179 2.59 9 

9 
استقطاب الخبراء في مجال شبكات التواصل االجتماعي 

 لتعريف الطالبات الجامعيات بالمواقع الهادفة .
55 14 - 193 2.59 5 

10 
االهتمام بالدراسات والبحوث الخاصة بمشكالت 

 الطالبات الجامعيات وعالقتها بالتحوالت المعاصرة .
40 29 - 178 2.57 10 

11 
تفعيل استخدام شبكات التواصل االجتماعي للتواصل 

 الفعال بين الطالبات واألساتذة األكاديميين .
55 14 - 193 2،79 5 

12 
لتطوير قدرات الطالبات في إعداد برامج تدريبية 

 االستخدام الهادف لشبكات التواصل االجتماعي .
50 15 4 184 2,66 8 

13 
تدعيم عالقة الجامعة بالمؤسسات التي تهتم بالتكنولوجيا 

 المعاصرة لمواجهة مشكالت الطالبات الجامعيات .
50 19 - 188 2,72 7 

14 
إجراء المزيد من الدراسات عن مواقع التواصل 
االجتماعي وأثارها المختلفة على جوانب الحياة 

 االجتماعية للطالبات الجامعيات .
60 4 5 193 2.79 5 

15 
تطوير مهارات الطالبات الجامعيات في االستخدام 

 الهادف لمواقع شبكات التواصل االجتماعي .
59 10 - 197 2.85 3 

 

 ( يتضح اآلتي :6بالنظر إلى الجدول رقم )

 ( وهي :3( الترتيب األول وبوزن مرجح قدره )4رقم ) احتلت العبارة 

 توعية الطالبات بأهمية اختيار المواقع التي تتناسب مع قيم مجتمعنا . -

وتشير هذه النتيجة إلى إدراك عينة البحث ألهمية دور التوعية حيث أن الطالبات في هذه المرحلة يقضون 

تتوافر لديهن المعرفة بالمواقع الجيدة مما  قد يؤدي إلى ساعات طويلة في استخدام هذه المواقع ، وقد ال 

م( 2014دخولهن على مواقع ال تتناسب مع قيم مجتمعنا ، وهذا ما أكدت عليه دراسة ) الصويان ، نورة ،

بأن الشباب يستخدم مواقع التواصل للحصول على المعارف أو التواصل والمشاركة مع اآلخرين وهذا 

 .الثقافة االجتماعية لهم ر علىيؤثر بشكل أو بأخ

 ( 2.85 – 2.86( وذلك بأوزان متقاربة قدرها )15,5احتلت المرتبة الثانية والثالثة العبارة رقم )

 وهي :

 إقامة حلقات نقاشية مع الطالبات لتدعيم قيم االنتماء للمجتمع . -

 الجتماعي .تطوير مهارات الطالبات الجامعيات في االستخدام الهادف لمواقع شبكات التواصل ا -

هذه النتائج ضرورة البحث عن وسائل لحماية الطالبات ومواجهة تحديات هذا العصر  وتوضح  

وذلك من خالل اللقاءات المفتوحة معهن لمناقشة السلوكيات السلبية المخالفة لقيم مجتمعنا المستمدة من 

الستفادة من هذه المواقع في تنمية على اديننا اإلسالمي ، وعدم تقليد األنماط الغربية وتشجيع الطالبات 

أهمية دور الخدمة االجتماعية مع فئة  علىم( 2005وتطوير مهاراتهن ، وهذا ما أكدته دراسة ) الطيب ،

الشباب من خالل رسم البرامج المختلفة التي تهدف إلى تنشئتهم وإكسابهم القيم واالتجاهات التي تتمشى 
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ياتهم لتجعل منهم مواطنين راتهم وتنمية مهاراتهم وصقل شخصمع قيم واتجاهات المجتمع واستثمار قد

 صالحين في المجتمع .

 (، وبـــأوزن مرجحــة علـــى التوالـي  14,11,9,3,6في الترتيب الرابع والخامس كانت العبارات )

 ( وهي :2,79،2,82) 

 نشر الوعي بأهمية التواصل االجتماعي مع األسرة . -

البات الجامعيات والمتخصصين األكاديميين لمناقشة سلبيات بعض إيجاد قنوات اتصال بين الط -

 المواقع لشبكات التواصل االجتماعي في المجتمع الغربي .

استقطاب الخبراء في مجال شبكات التواصل االجتماعي لتعريف الطالبات الجامعيات بالمواقع  -

 الهادفة .

 بين الطالبات واألساتذة األكاديميين . تفعيل استخدام شبكات التواصل االجتماعي للتواصل الفعال -

إجراء المزيد من الدراسات عن مواقع التواصل االجتماعي وأثارها المختلفة على جوانب الحياة  -

 االجتماعية للطالبات الجامعيات .

وهذه المقترحات من عينة البحث لها أهميتها ، فمواقع التواصل ساهمت في شعور الشباب   

محيطهم االجتماعي مما يستلزم معه بذل الجهد لمواجهة المتغيرات الثقافية الناتجة بالوحدة والعزلة عن 

في هذا الجانب بصفتهم  كاديميين وأساتذة الجامعات دورا  عن استخدام هده المواقع ، وقد يكون لجهود األ

دى فئة ( بأهمية نشر الوعي ل2014محيطين بالطالبات ، وهدا ما أوصت به دراسة ) منصور ، تحسين ، 

الشباب حول دور مواقع التواصل االجتماعي تنمية شخصياتهم وإرشادهم لالستخدام األمثل لهذه المواقع 

وضرورة عقد دورات تدريبية تستهدف تطوير مهاراتهم في توظيف مواقع التواصل في خدمة قضاياهم 

وتنمية المسئولية  التواصل مواقعوقضايا أمتهم ، كما أكد على أهمية إجراء الدراسات حول تأثير

 االجتماعية لديهم باستخدام التقنيات الحديثة .

 ( 2,72،2,78( وبوزن مرجح قــدره )13,7في الترتيب السادس والسابع جاءت العبارات رقم )

 وهي :

ستخدام شبكات جتماعية لدى الطالبات الجامعيات في اعداد برامج إرشادية لتنمية المسؤولية االا -

 .التواصل االجتماعي 

تدعيم عالقة الجامعة بالمؤسسات التي تهتم بالتكنولوجيا المعاصرة لمواجهة مشكالت الطالبات  -

 الجامعيات .

 أهمية مواقع التواصل ودورها في إحداث التغير الثقافي ، لذلك على على وتؤكد هذه المقترحات

ات الشباب وتنمي المسؤولية االهتمام بإعداد برامج وأنشطة تلبي احتياجالمؤسسات االجتماعية والتربوية 

 االجتماعية وتكوين المواطن الفعال من خالل تدعيم وتنمية القيم االجتماعية المستمدة في ديننا اإلسالمي .

  ( وبأوزان مرجحة 10،8،12األخيرة الثامنة والتاسعة والعاشرة العبارات ) ما قبل جاء في المراتب

 ( وهي : 2,57،2,59،2,66التوالي ) على

 .الهادف لشبكات التواصل االجتماعيد برامج تدريبية لتطوير قدرات الطالبات في االستخدام إعدا -
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 توظيف تكنولوجيا االتصاالت لتحقيق أهداف التعليم العالي . -

ات وعالقتها بالتحوالت االهتمام بالدراسات والبحوث الخاصة بمشكالت الطالبات الجامعي -

 المعاصرة .

 االستخدام السلبي لوسائل التواصل االجتماعي . اية الطالبات منترحات تساهم في حممقوهي   

(، وبأوزان مرجحة 2،1وفي المراتب األخيرة الحادية والثانية عشر كانت العبارتين رقم) *

 (، وهي:2،50,2،37قدرها)

 الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي لمواقع المجتمع الغربي. توعية الطالبات بالسلبيات -   

 تصميم برامج لتدعيم الشعور بالوالء واالنتماء للوطن لدى الطالبات الجامعيات. -   

وتوضح هذه النتيجة ادراك عينة البحث لدورهن في توعية الطالبات بالسلبيات الناجمة عن محاكاة   

ة ، وقد تظهر هذه السلبيات على سلوك ومظهر الطالبات اثناء تفاعلهن مع غيرهن مواقع التواصل الغربي

من الطالبات أو مع اعضاء الهيئة التعليمية واالدارية بالجامعة ، وهذا ما اكدت عليه دراسة 

(،من تأثير هذه المواقع على الجوانب االخالقية والثقافية 2003و)مطاوع وآخرون،(،2002)الخليفي،

 للشباب.

كما تشير هذه النتيجة ايضا الى اهمية قيام مؤسسات المجتمع بما فيها الجامعات بمواجهة اآلثار السلبية    

للمتغيرات الثقافية وذلك من خالل اعداد برامج وانشطة تدعم الشعور بالوالء واالنتماء للوطن والحفاظ 

 على قيمه وثقافته.

 

 -وهو : اإلجابة على التساؤل الرابع

 لدور الخدمة االجتماعية في التعامل مع المتغيرات الثقافية المرتبطة باستخدام   ر المقترحما التصو

في ضوء النموذج  شبكات التواصل االجتماعية لطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 ؟ المعرفي

يقوم على مجموعة صور المقترح ي ونتائج الدراسة الحالية فإن التالمعرف تأسيسا  على معطيات النموذج

 المحددات تتضمن : من

 األساس النظري للعالج . -

 مراحل العالج المعرفي . -

المعرفي للتعامل مع المتغيرات الثقافية المرتبطة  خصائية االجتماعية من خالل النموذجدور األ -

 باستخدام شبكات التواصل االجتماعي لطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن .
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 األساس النظري للعالج المعرفي :أوالً : 

والمعاني التي يملكها مع  هيرى هذا النموذج أن مشكلة اإلنسان هي نتاج لتعارض أفكاره واتجاهات  

الواقع الذي يحيط به ، ولذا يسعى هذا المدخل إلى تغيير السلوك من خالل تغيير األفكار وتدعيم قدرات 

بصورة منطقية  هالعميل العقلية واحترام حقه في تقرير مصيره وإكسابه القدرة على مواجهة مشكالت

 عقالنية .

 : ثانياً : مراحل العالج المعرفي

 ن العالج المعرفي ثالث مراحل هي :يتضم

المعرفية وكيفية توظيفها من  ه: إدراك العميل لمشكلته وأفكاره الالعقالنية وقدرات المرحلة المعرفية .أ 

 خالل مساعدة الممارس العام للعميل على فهم تلك المعارف الالعقالنية .

وفي تلك المرحلة يستخدم الممارس العام أسلوب إعادة البناء المعرفي أو استراتيجية البناء المعرفية 

ر الالعقالنية ، واكتشاف مصادر القوة لدى العميل ، إلى جانب لتحديد المشكالت واألهداف واألفكا

 أساليب العالقة المهنية والمواجهة الفعالة واالقناع والمناقشة المنطقية .

تغيير النسق القيمي لدى العميل بالتعامل مع ردود األفعال كالخوف والقلق  : لمرحلة االنفعاليةا .ب 

 مستقبال  بعقالنية . اتهلمساعدته على التعامل مع المواقف بطريقة مناسبة ومواجه

أمام ويستخدم الممارس العام في ذلك عدة أساليب منها : التدريب على االسترخاء ، التدريب على الصمود 

الضغوط أو استراتيجية الضبط االنفعالي لمعرفة الفجوة بين الحقيقة والخيال لدى العمالء ومضمون نسق 

 القيم ، وطبيعة خبراته التي تؤدي إلى عدم تحمل الضغوط واالنفعال غير المناسب للموقف .

لبناء المعرفي مساعدة العميل على تغيير سلوكه الالتوافقي وإعادة تشكيل ا :المرحلة السلوكية  .ج 

وأسلوب تفكيره بما يسهم في تحقيق األهداف ، ويستخدم الممارس العام في ذلك أسلوب التعليم الذاتي 

كأسلوب تعديل سلوكي معرفي ، أو استراتيجية تغيير السلوك لتحديد السلوك غير الواقعي 

 يد .العميل بالسلوك الواقعي الجد واقناعوالالعقالني ، وإيجاد الدافع لتغييره 

المراحل يستخدم الممارس العام عدة أساليب للتدخل المهني منها ، إعادة تشكيل البناء وفي إطار تلك 

المعرفي ، المواجهة ، االقناع ، التوضيح ، التفسير ، التعليم الذاتي ، إعادة تشكيل االستجابة ) علي 

 (. 2014و المعاطي ، بماهر أ،

المعرفي للتعامل مع المتغيرات الثقافية المرتبطة  من خالل النموذجخصائية االجتماعية ثالثاً : دور األ

 : باستخدام شبكات التواصل االجتماعي لطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 إعادة تشكيل البناء المعرفي : -1

ويقصد بهذا األسلوب مساعدة الطالبة الجامعية على اكتساب جوانب معرفية جديدة عن مواقع  

التواصل االجتماعي الغربية لتحل محل األفكار والمعارف الخاطئة حتى تتمكن من توظيف هذه 

 األفكار في ممارستها اليومية وذلك من خالل :
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تحديد المتغيرات الثقافية الناتجة عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي الغربية التي تتبناها  .أ 

 أفكارها وتصنيفها .الطالبة والتي تظهر في سلوكها أو في 

قافية التي تتبناها من خالل التعرف على المواقف التي ثمدركات الطالبة عن المتغيرات ال تصحيح .ب 

ساهمت في تشكيل هذه المتغيرات ومناقشتها والتعرف على تأثيرها على جوانب متعددة في 

 حياتها من حيث مخالفتها لقيم المجتمع المستمدة من الدين اإلسالمي .

التواصل االجتماعي ومساعدتها ليكون لها أهداف  داف الطالبة من االطالع على مواقعأه تعديل .ج 

إيجابية كاالطالع على الثقافات األخرى والحصول على المعلومات في مختلف العلوم بما يخدم 

 مسيرتها العلمية .

وحثها على  تنمية معارف الطالبة بوسائل العولمة الحديثة وأثرها على قيم ومبادئ مجتمعها ، .د 

م القيم وتكسبها معارف ة وإرشادها إلى مواقع وبرامج تدعالتمسك بالقيم والمعايير األخالقي

 ومهارات .

من خالل إعداد برامج وأنشطة  مساعدة الطالبة لالستفادة من مواقع التواصل بشكل إيجابي وذلك .ه 

 م التمسك بالقيم االجتماعية والوالء للوطن .تدع

اق المرتبطة بالطالبة كاألسرة واالستاذات وذلك بتعريفهم بدورهم في توجيه تنمية مدركات األنس .و 

الطالبات إلى خطورة محاكاة وتقليد ما يعرض في مواقع التواصل الغربية بما تحمله من قيم 

 مخالفة لقيم المجتمع .

التواصل استخدام أساليب التدعيم والتوضيح لمساعدة الطالبة على فهم األثار السلبية لمواقع  .ز 

 الغربية .

 

وذلك بهدف تحديد السلوك غير الواقعي والالعقالني وإيجاد الدافع لتغييره وإقناع  : تغيير السلوك -2

م ( ، ويتضمن هدا 2014و المعاطي ، بالعميل بالسلوك الواقعي الجديد . ) علي ، ماهر أ

 األسلوب اآلتي :

لتفكير بواقعية ، وأن تتفهم أفكارها الطالبة الجامعية الثقة بالنفس وتشجيعها على اإكساب  - أ

 ومعتقداتها الخاطئة حول مواقع التواصل الغربية .

 استخدام األساليب التعليمية لتعديل األفكار الخاطئة . - ب

 استخدام التدعيم حين تظهر الطالبة أي تغير إيجابي في سلوكها يشير إلى التزامها بقيم المجتمع . -ج

في شخصية الطالبة واستثمارها كالمشاركة في األنشطة والتطوع في تدعيم الجوانب اإليجابية  -د

 الجامعة .... الخ .

تزويد الطالبة بالمعارف والمعلومات حول كيفية االستفادة من مواقع التواصل بما يحقق الفائدة لها  -ه

 ولمجتمعها .

 ها.مساعدة الطالبة على معرفة مواقع التواصل االجتماعي البديلة والمفيدة ل -ز

 :  ويمكن إضافة بعض التوصيات في هذا المجال

لتواصل الغربية ، ويمكن أن يكون نشر الوعي حول المخاطر المرتبطة باالستخدام السيئ لشبكات ا -1

 لك من خالل المحاضرات واللوحات اإلرشادية في مباني الجامعة .ذ
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ومشكالت الطالبة الجامعية  ت بدورات تدريبية للتعرف على احتياجاتتزويد األخصائيات االجتماعيا -2

 واألسلوب المناسب للتعامل معها .

 تكثيف األنشطة والبرامج التي تشغل وقت الفراغ لدى الطالبة الجامعية وتستثمر فيه قدراتها . -3

قيم مخالفة لقيم مجتمعنا المستمدة من توعية الطالبات أثناء المحاضرات من قبل األساتذة بمخاطر تبني  -4

 الدين االسالمي .

عمل دورات تدريبية وورش عمل مكثفة للطالبات للتعريف باالستخدامات اإليجابية لمواقع التواصل  -5

 االجتماعي .

 نشر المعلومات عن مواقع التواصل االجتماعي اإليجابية في مواقع تجمع الطالبات بالجامعة. -6

 االستخدام السيئ وإيجاد البدائل .تشجيع البحوث العلمية للتعرف على مخاطر  -7

 تعميق مفهوم الهوية واالنتماء الوطني لدى الطالبات بالبرامج واالنشطة المناسبة. -8

تقديم شراكة مجتمعية تسهم في تحقيق األهداف التربوية المنشودة في ظل التغيرات التكنولوجية  -9

 العالمية المعاصرة.
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