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   اإلسكندرية جامعة -الزراعة كلية - المنزلي االقتصاد قسم

  ١٠/١٢/٢٠١٣ :تاريخ القبول                                   ١٠/١٠/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
) اإلنترنت دردشة برنامج( الحديثة االتصال لطرق الشباب استخدام على المترتبة اآلثار" دراسة رئيسية بصفة البحث هذا استهدف لقد

 جامعة طلبة من ومبحوثة مبحوث ٢٥٠ من صدفية ةعين على لبحثيةا العينة اشتملت وقد ،"األسرة وخارج داخل االجتماعية العالقات على
  .الشخصية بالمقابلة وذلك البيانات لجمع كأداة االستبيان استمارة استخدمت وقد اإلسكندرية،
 الحاسب مجببرنا باالستعانة )بيرسون( االرتباط معامل وكذلك) ٢كا( كاي ومربع المئوية النسب وحساب إحصائياً البيانات تحليل تم وقد

  .SPSS V.17 اآللي
  :يلي ما عن الدراسة نتائج أسفرت وقد
 البحثية العينة أفراد من األكبر النسبة ان تبين كما ،%٦٣.٢ بنسبة وذلك الشات الستخدام محددا وقتا لديهم ليس المبحوثين معظم -

 %. ٥٣.٢ يوميا الشات يستخدمون

 من نسبة من%) ٦٥.٥( األكبر النسبة األم متابعة نسبة بلغت وقد الوالدين، أحد قبل من مستمرة متابعة نيالقو المبحوثين من فقط% ٥.٢ -
 .متابعتهم تتم

  .أحياناً مغلقا أو مفتوحا لديهم الغرفة باب يكون الشات يستخدمون ممن%) ٥٩.٦( المبحوثين نصف من أكثر -
  .الشات على الحديث عند) آرب الفرنكو( واإلنجليزية العامية اللغة من مزيج يستخدمون المبحوثين من% ٥٢.٤ -
  .والترفيه التسلية هى% ٣٣.٦ لدى الشات الستخدام األولى األولوية -
 العينة أفراد معظم أن اتضح المقابل وفى ،%٣٨.٨ بنسبة وذلك أحيانا الحقيقية بأسمائهم الشات يستخدمون المبحوثين من األكبر النسبة -

  %.٨٠.٤ بنسبة وذلك للشات استخدامهم عند جنسهم نوع رتغيي إلى يلجأون ال ككل البحثية
 على أحياناً يوافقون أنهم العينة أفراد من% ٦٠ عبر حيث المبحوثين اغلب لدي حقيقية صداقات إلى الشات  صداقات تحول امكانية تبين -

   . لهم مقرباً صديقاً الشات صديق يكون أن
 .الشات بأصدقاء ةالقو متوسطة عالقة على المبحوثين من% ٥٦.٤ -

 .واألسرية والشخصية النفسية المشكالت هي الشات صديق مع بالحديث المبحوث يتناولها التي المشكالت أكثر -

 .متوسطا تأثيرا األسرية عالقتهم على الشات يؤثر المبحوين من% ٨٢.٠ -

 توجد أنه كما ،٠.٠٠١ احتمالي مستوى عند الجنس ونوع  الشات استخدام أثناء للمبحوثين الوالدين متابعة درجة بين معنوية فروق توجد -
 احتمالي مستوى عند األم وتعليم األب وتعليم الجنس ونوع المنزل في المبحوثين تصرف على الشات استخدام تأثير بين معنوية فروق

  .٠.٠٠١ احتمالي مستوى عند األم ووظيفة المتغير هذا بين معنوية فروق توجد كذلك ،٠.٠٠٥

  .األسرة -العالقات االجتماعية -طرق االتصال الحديثة -االنترنت -الشباب  :دليليةكلمات 

  ٢٠١٠رسالة ماجبستير عام *
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  المقدمة
 الجديـدة  األلفيـة  وبداية العشرين القرن نهاية مع
 عامة بصفة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أصبحت
 دول بـين  الوصل همزة خاصة بصفة اإلنترنت وشبكة
 والمجـاالت  األنشـطة  لمختلف الفعال والمحرك ،العالم
 شـهد  وقد العالمي، المستوى على المجتمع فئات لجميع
 اإلنترنـت  مسـتخدمي  أعـداد  في مطردة زيادة العالم
 السـريع  التطـور  إلى ذلك ويرجع الشباب، من خاصة
 ما وهو والمعلومات، االتصاالت تكنولوجيا تشهده الذي
 قوتها في الصناعية لثورةا توازي معلوماتية ثورة يمثل

). ٢٠٠٥: الخواجة عال(المجاالت مختلف على وتأثيرها
 كونها بجانب فهي إعالمياً، نفسها اإلنترنت فرضت وقد

 الوسـائط  وسـيط  ذاتـه  بالقـدر  فهي" الشبكات شبكة"
 اإللكتروني الوسيط عظمة وتتجلى منازع، بال االتصالية

 دركمصـا  األخـرى  الوسـائط  احتواء على قدرته في
 علـى  اإلنترنت عظمة تقوم حيث له، بالنسبة للمحتوى
 عـن  والبحـث  والتليفزيون واإلذاعة للصحافة أحتوائه

 فكـل  الحـال  وبطبيعة. )٢٠٠١: علي نبيل( المعلومات
 أنـه  إال للبشرية، خيراً يحمل التكنولوجيا عالم في جديد
 والتـي  المخاطر من العديد على ينطوي ذاته الوقت في
 مشـعل  يـذكر  حيث أيضاً، وتدمرها ريةالبش تؤذي قد

 يسـتخدم  حدين ذو سالح اإلنترنت أن) ٢٠٠٥(القدهي
 غزير وعطاؤها جمة، منافعها خدمة فهي والشر، للخير
 وتطور وصلة وهداية ومعرفة وعلم لخير مصدر وهي
  مصـدرا  تكون قد ذاته الوقت في وهي وأفواجاً، ألمماً
  .استخدامها سوء على أصر لمن عظيم لشر

 يطلـق  والتي -اإلنترنت دردشة استخدام ويعتبر
 لـه  االسـتخدامات  أكثر من اإلنترنت في  الشات عليها

 فـي  ينتشـر  الواسع االستخدام وهذا انتشاراً، وأكثرها
 والدردشـة،  الحـوارات  خـالل  من العالم دول معظم

 همومه من المستخدم فيها ينتقل التي الوسيلة هو والشات
 واجتماعيـاً  فيزيقياً له محاورينال مع وعالقاته اليومية
 أو باألمـل،  ملـيء  يكـون  قد له ملزم غير عالم إلى

 مشتركة قضايا عن بالتنفيس مليء أو المشترك باإلحباط

 عـالم  فالشـات  عاطفية، ووعود وهيام حب قصص أو
 والمبـادئ  القـيم  وتظهـر  المسئولية تنعدم حيث جديد،

 أو اجتماعيـة  أبعـاد  أو ضـابط  أو قيد بال الشخصية
 ،)٢٠٠٤: العصـيمي  المحسـن  عبد(معروفة اقتصادية

 المجتمـع  شرائح مختلف من الناس من كثيراأن  حيثو
 الفسـاد  بؤرة أنه على ويصرون للشات العداء يناصبون

 أن حين في المجتمع، شباب مشكالت معظم وراء وأنه
 مجتمـع  فـي  والتعبير لآلراء ملتقى يعد الشات مجتمع
 لـذا  .)٢٠٠٥: الكتبـي  فـراء ع(التعبير حرية من يمنع

 أن) ٢٠٠٤( فـريج  والهـام  مصـطفى  نيفين أشارت
 مرغـوب  وغيـر  عملي غير أسلوب اإلنترنت محاربة
 المترتبـة  الخطيرة السلبيات تجاهل يعقل ال أنه إال فيه،
 أجيـال  عقـول  تشـكل  أن يمكن والتي استخدامه على

 وبعـد  خاصـة  االجتمـاعي  التفكك طريق عن بأكملها
 طبيعـة  على وتأثيره األسرة أفراد بين دامهاستخ انتشار

   .بآخر أو بشكل األسرية العالقات
 الـرأي  اسـتطالع  لمركـز  دراسة أوضحت وقد

بصـفة عامـة    اإلنترنتمعظم مستخدمي  أن) ٢٠٠٥(
 عن الشبابوالشات بصفة خاصة من الشباب، وبسؤال 

 مـن % ٥٢ أنوجـد   االنترنـت  استخدام حولرأيهم 
 المحادثــات فــي إلنترنــتا يســتخدمون المبحــوثين
 المبحـوثين  من% ٥٤ أشار كما ،)الشات( اإللكترونية

. وآفـاقهم  مداركهم يوسع أنه  اإلنترنت مميزات أن إلى
 جـراء  المشـكالت  من للعديد الشباب معظم ويتعرض
 Young (1998) دراسة أظهرت وقد للشات، استخدامهم

 االسـتخدام  ذوي مـن  باإلنترنـت  المتعلقين معظم أن
 النموذج هي الشباب ففئة الشباب، مرحلة في واصلالمت

 أن اتضـح  حيـث  اإلنترنت، إدمان في للوقوع األمثل
 والسـيادة،  والمكانـة  النفـوذ  عالم عن يبحثون الذكور
 اإلباحيـة  والمواقـع  الصريحة النفسية الحاجات وكذلك
 والبحـث  المحادثة غرف تشكيل إلى اإلناث تسعى بينما
  . صداقات عن والبحث للواقع والتذمر الرومانسية عن

 بذاتـه  مستقالً مجتمعاً يعد الشات فمجتمع ثم ومن
 الشـات  جعـل  ممـا  المنال، وسهل متاح فيه شيء كل
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 إلـى  اآلخـرين  مع وتواصل اتصال وسيلة من يتحول
 تفكـك  وراء وسبباً األسرية العالقات ونخر لهدم معول
 كثيرال ارتكاب في سبباً أيضاً أنه كما األسر، من العديد
 مغلـف  ذلك وكل القتل حد إلى تصل التي الجرائم من

 ممـا !! الشخصـية  الحريـة  وبدعوى حضارية بقشور
 كوسيلة الشات إلى ال االتهام بأصابع ونشير نقف يجعلنا
 أدت التي األسباب وإلى وأسرهم وذويهم الشباب إلى بل
: رجاء علـي ( الشات على األخالقي االنحدار هذا إلى

 وعـي  عـدم  أن فـي  المشكلة تكمن هنا ومن .)٢٠١٠
 اسـتخدامهم  نتيجـة  يواجهونها التي بالمخاطر الشباب
 محـدثيهم  صدق بمدى معرفتهم عدم إلى إضافة للشات،
 والذي ضوابط بال للشات استخدامهم كذلك الشات، عبر
 كـانوا  إذا خاصـة  -الواقع عن ابتعادهم إلى بهم يؤدي
 هموتفضـيل  -المحـيط  عـالمهم  في مشاكل من يعانون
 مـع  تفاعلهم على ينعكس مما به الزائد وتعلقهم للشات
 والذي عنهم التدريجي وانعزالهم وأقاربهم أسرتهم أفراد
 يقل ال والذي الشات إدمان إلى األمر نهاية في يؤدي قد
 إلـى  يؤدي أنه كما المخدرات، إدمان عن خطورته في

 كانـت  سواء جسيمة، مشكالت في الشباب هؤالء وقوع
 الـخ، ... صـحية  أو اجتماعية أو نفسية التالمشك هذه

 علـى  وتؤثر عليهم واضحة آثاراً تترك شك بال والتي
   .حولهم ومن بذويهم عالقاتهم
  : الدراسة أهداف

 اآلثـار " دراسة رئيسية بصفة البحث هذا استهدف
 الحديثـة  االتصال لطرق الشباب استخدام على المترتبة

 االجتماعيـة  تالعالقا على) اإلنترنت دردشة برنامج(
   ."األسرة وخارج داخل

 خـالل  مـن  الرئيسـي  الهدف هذا تحقيق ويمكن
   اآلتية الفرعية األهداف تحقيق
 االقتصادية -االجتماعية الخصائص على التعرف -١

   .وأسرهم العينة ألفراد
 دردشة لبرنامج العينة أفراد استخدام طبيعة دراسة -٢

  .لهم األسرة متابعة ومدى) الشات(اإلنترنت

 لهـا  يتعـرض  التـي  المشـكالت  على تعرفال -٣
 دردشـة  لبرنـامج  اسـتخدامه  جـراء  المبحوث
   .)الشات(اإلنترنت

 اإلنترنـت  لدردشة المبحوث استخدام آثار دراسة -٤
   وعائلته أسرته بأفراد عالقاته على) الشات(

   البحثية المتغيرات بعض بين العالقة دراسة -٥
   :البحث أهمية

 ندرة إلي لنظريةا الناحية من البحث أهمية ترجع
 إلـى  يرجـع  وذلك الشات، مجال في السابقة الدراسات

 يمكن النتائج عنه تسفر قد ما أن كما الوسيلة، هذه حداثة
 اإلرشـاد  بحوث من مزيد إلجراء جديدة آفاقاً تفتح أن

 أخـرى  مناطق في المجال نفس في المنزلي االقتصادي
  .العربية مصر بجمهورية

 أن يمكن ماالبحث في لهذا ةالتطبيقي األهمية وتتمثل
 بمخاطر الشباب توعية بكيفية تتعلق نتائج من عنه تسفر

 اسـتخدامه  فـي  واإلسـراف  للشات الخاطئ االستخدام
 ممـا  الوسـيلة  تلك إدمان إلى النهاية في يؤدي والذي
 كيفيـة  علـى  الضوء من مزيد إلقاء في يسهم أن يمكن
 نـين وتق اتصـال  كوسـيلة  الشات من االستفادة زيادة

 عنهـا  تسـفر  التي النتائج توفر قد ثم ومن استخدامه،
 علـى  تسـاعد  والمعلومات البيانات من قاعدة الدراسة

 بمخـاطر  اآلبـاء  توعية كذلك للشات، السليم االستخدام
 عنـه  الناتجة والسلبيات بالشات وتعلقهم األبناء انغماس

 االسـتخدام  بكيفيـة  وتوعيتهم األبناء متابعة وضرورة
   . السليم

 البحثي األسلوب

 :اإلجرائية والتعاريف المفاهيم: أوالً

 دردشـة  البحـث  هـذا  في بها ويقصد: Chat الشات-
 الدردشـة  برامج باستخدام التحادث أي اإلنترنت

 أو كتابية الدردشة تكون وقد اإلنترنت، خالل من
 . جميعهم أو مرئية أو صوتية

 البحـث  هـذا  في بها ويقصد: االجتماعية العالقات-
 وتفاعلـه  وعائلتـه  أسرته بأفراد المبحوث عالقة
 آراء وتبـادل  حـوار  وجود مدي حيث من معهم
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 المبحوث مشاركة مدي كذلك بينهم، فيما وتعاون
 والزيـارات  األسـرية  اإلجتماعـات  في ألسرته

 . العائلية والتجمعات

 هـذا  في بها ويقصد: للشات والسلبية اإليجابية اآلثار-
 فـي  المبحوث على رأتط التي التغيرات البحث
 وعائلتـه  أسـرته  بأفراد وعالقته وسلوكه تفكيره
 سـواء  اإلنترنـت  لدردشة استخدامه جراء وذويه
 . إيجابية أم سلبية التغيرات هذه كانت

  :والعينة الشاملة
جامعـة   طـالب  جميـع  في البحث شاملة تمثلت

 ٢٥٠ قوامهـا  صدفية عينةاإلسكندرية، وقد تم اختيار 
الجامعة موزعة على الكليات  طلبة من ومبحوثة مبحوث
هو موضح في جـدول   كماوالنظرية  والتطبيقية العملية

)١.(  
  توزيع عينة البحث وفقاً لنوع الكليات :١جدول

%عدد الكليات
 ٣٦.٤ ٩١ عملية كليات
 ٤٣.٢ ١٠٨ تطبيقية  كليات
 ٢٠.٤ ٥١  نظرية كليات
   :البحث منهج

  .التحليلي الوصفي المنهج البحث هذا يتبع
   :البيانات وتحليل جمع أسلوب

 بالمقابلة االستبيان استخدام على البحث هذا اعتمد
 وقـد  البحـث،  بهـذا  المتعلقة البيانات لجمع الشخصية
  :هي رئيسية محاور أربعة على االستبيان أشتمل

 عـن  واألسـرية  الشخصـية  البيانات: األول المحور
  المبحوثين

 التي العبارات من موعةمج على أشتمل: الثاني المحور
 العينـة  أفـراد  استخدام طبيعة دراسةتدور حول 

 متابعـة  ومدى) الشات(اإلنترنت دردشة لبرنامج
أبعاد رئيسـية   خمسة خالل من وذلك لهم األسرة
 لدردشـة  المبحـوثين  اسـتخدام  طبيعـة ) ١(هي

 بمـن  األسـرة  معرفـة  مدىو ،)الشات(اإلنترنت
 متابعة دىمو الشات، عبر المبحوث معهم يتحدث
 مـدى و للشات، استخدامه أثناء للمبحوث الوالدين

 فـي  المبحوث تصرف على الشات استخدام تأثير
) ٢. (إيجابياً أم سلبياً التأثير هذا كان سواء المنزل
) ٣. (اإلنترنت لدردشة المبحوثين استخدام أسباب
 وظهـوره  شخصيته إلخفاء المبحوث لجوء مدى

) ٤. (ذلك أسبابو للكذب ولجوءه زائفة بشخصية
 صـداقات  إلـى  الشـات  صـداقات  تحول مدى
 المبحوث يكونها التي العالقات أنماط) ٥.(واقعية
  .الشات عبر
 العبـارات  مـن  مجموعة على أشتمل: الثالث المحور
 المبحـوث  لهـا  يتعرض التي المشكالت معرفةل

  .للشات استخدامه جراء
 العبـارات  مـن  مجموعة على أشتمل: الرابع المحور

 العالقـات  على الشات استخدام تأثير مدى رفةلمع
  .للمبحوث والعائلية األسرية
 هـذا  في المستخدمة األربعة المحاور تحديد وبعد

 كل حول تدور التي العبارات من عدد صياغة تم البحث
 مـن  مجموعـة  علـى  العبارات عرض تم ثم محور،
 تم وقد المنزلي،  االقتصادى اإلرشاد مجال في األساتذة
 ضـوء  فـي  العبـارات  بعض وإضافة وحذف تعديل

 اجـراء  تمثم  المتخصصون، عرضها التي المالحظات
 تم - ومبحوثة مبحوث ٥٠ على Pretest مبدئي اختبار

 صـدق  مـن  التحقـق  بهدف وذلك  -نهائيا استبعادهم
 وأبعادهـا  المستخدمة األربعة المحاور عبارات محتوى
 كان وقد ،البحث ألهداف مالئمتها مدى في الرأي وإبداء
 بصـياغة  الخاصة المقترحات بعض المحكمين لهؤالء
 تـم  والتـي  البنود بعض تنظيم وإعادة العبارات بعض
 المحـاور   عبـارات  كتابـة  أثناء االعتبار في وضعها
 قدو النهائية، صورتهما في باالستبيان الخاصة األربعة

 لسـهولة  رقمية بيانات إلى الوصفية البيانات تحويل تم
علـى   وللحكم اإلحصائي، والتحليل التقييم يةعمل إجراء
 الشـات،  استخدام أثناء للمبحوثين الوالدين متابعة درجة
 فـي  المبحـوثين  تصـرف  على الشات استخدام وتأثير
 المبحـوثين،  سلوك على الشات استخداموتأثير  المنزل،
 األسـرة  بـأفراد  المبحـوثين  عالقة على الشاتوتأثير 
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درجات رقميـة إلجابـات    وضعت العائلية، والزيارات
 تبعاًحيث قسم المبحوثين  اإلجابة،المبحوثين وفقاً لنوع 

للدرجة التي حصلوا عليها إلى ثالث فئات هي فئة ذات 
ضعيف، وفئة ذات مستوى متوسطة، مستوى سلبي  أو 

) ٢(وفئة ذات مستوى إيجابي أو جيد ويوضح جـدول  
  .بعدتوزيع الدرجات وفقاً لهذه الفئات الثالثة لكل 

  : اإلحصائية المعالجة
تم معالجة البيانات إحصائياً باستخدام النسب 
المئوية والتكرارات لوصف وتوزيع البيانات، كما تم 

الختبار قوة ) r(االستعانة بمعامل االرتباط البسيط
   العالقة بين بعض المتغيرات المستقلة والتابعة

) X2(كما تم استخدام اختبار مربع كاي ، البارامترية
الختبار قوة العالقة بين بعض المتغيرات المستقلة 

الالبارمترية، وذلك من خالل استخدام برنامج   والتابعة
 .SPSS  V.17الحاسب اآللي اإلحصائي 

  :النتائج
  : االجتماعية واالقتصادية الخصائص
نسبة الذكور قـد بلغـت    أن )٣(من جدول يتضح

ا تبـين  ، كم%٥٢.٨، بينما بلغت نسبة اإلناث %٤٧.٢
من المبحوثين تقع أعمارهم فـي الفئـات   % ٦٣.٦أن 

سنة، كما أن النسبة األكبر من  ٢٢إلى  ٢٠العمرية من 
المبحوثين لديهم آباء وأمهات حاصـلين علـى تعلـيم    

، علـى  %٤٨.٨و% ٥٨.٤جامعي، حيث بلغت نسبتهم 
من اآلباء % ٦٣.٢التوالي لألباء واألمهات معاً، كما أن 

من أمهـات  % ٤٠ية في حين أن يشغلون وظائف مهن
، كما تشير النتائج )ربات منزل(المبحوثين غير عامالت

المبحوثين متوسط الدخل الشهري  من % ٤٣.٢إلى أن 
 ،جنيه ٩٠٠جنيه إلى أقل من  ٣٠٠ألسرهم يتراوح من 

 المبحـوثين مـن  % ٥٢.٨أن  النتـائج من  يظهر كذلك
 ،ألخوةطالب الجامعة لديهم من أخ واحد إلى اثنين من ا

من الجدول  أن الغالبية العظمـى مـن    يتضح وأخيراً
يعيشون مع كال الوالدين في المنزل، وقـد    المبحوثين

  .%٨٣.٦بلغت نسبتهم 
 اإلنترنـت  دردشـة  برنـامج ل العينـة استخدام  طبيعة

  ): الشات(
ــذكر ــت أن) ٢٠٠٢( حســن طــارق ي  اإلنترن
 االهتمامات ذوي من للناس تسمح جتماعيةإ كتكنولوجيا
 أو يسـتمعوا  أو ويتحـدثوا  بعضهم يجدوا أن المشتركة

 معدل إلى وبالنظر الوقت، مدار على اتصال على يبقوا
) %٨٤(معظمهـم  أقر والذي للشات المبحوثين استخدام

مـن  % ٦٣.٢ أنو ،دائمـة  بصـفة  يسـتخدمون  أنهم
ليس لديهم وقتاً محدداً الستخدام الشـات وأن   المبحوثين

مون الشات مـن الحاسـب   من المبحوثين يستخد% ٧٤
 ،الشات يوميـاً  يستخدمون% ٥٣.٢واآللي في المنزل، 

 ٢-١يستخدمون الشات في كل مره لمدة % ٦٢.٠ وأن
 النتائج تلك تفقتوساعة،  ٤ -٣ لمدة%  ٢١.٦ساعة و

مـع   ختلـف ت، بينما )٢٠٠٩(مع دراسة ليلى القحطاني
كما تختلف تلك  ،)٢٠٠٤(دراسة عبد المحسن العصيمي

نوعاً مع نتائج دراسة مركز اسـتطالع الـرأي    النتائج
 عـن رأي األسـر حـول اسـتخدامات    ) ٢٠٠٨(العام

  ).٤جدول (اإلنترنت
 المبحـوثين تلك النتائج مؤشر لوقوع بعض  وتعد

والـذي   تماعية،في مرض إدمان اإلنترنت والعزلة االج
مـرض   وهـو  ،يؤدي الضطرابات نفسية وإكلينيكيـة 

يؤثر بشكل خطير  لكوذ معروف بين طالب الجامعات،
ــارجي   ــالم الخ ــاه الع ــلوكهم تج ــى س ــداً عل .ج

  توزيع درجات المقاييس المستخدمة للمبحوثات وفقاً لدرجة المستوى: ٢ جدول
 الدرجات

  
 البعد

 المستوى
  سلبي

  إيجابي متوسط ضعف أو
 جيد أو

 ١٥ – ١٣ ١٢ – ٩ ٨ – ٥ متابعة الوالدين للمبحوثين أثناء استخدام الشات درجة
  ٦ – ٥  ٤ – ٣  ٢ – ١ استخدام الشات على تصرف المبحوثين في المنزل أثيرت

  ١٦ – ١٥  ١٤ – ١١  ١٠ – ٧ استخدام الشات على سلوك المبحوثين تأثير
  ٦ – ٥  ٤ – ٣  ٢ – ١ الشات على عالقة المبحوثين بأفراد األسرة والزيارات العائلية تأثير
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  )٢٥٠=ن(االجتماعية واالقتصادية للخصائص اًتبع البحثتوزيع أفراد عينة  :٣جدول
 % العدد الخصائص%العدد الخصائص

نوع
 

الجنس
 

 ٤٧.٢ ١١٨  ذكر

مهنة
 

األم
 

 ٦٠.٠٠ ١٥٠ تعمل

 ٤٠.٠٠ ١٠٠ تعمل ال ٥٢.٨ ١٣٢  أنثى

السن
متوسط ٢٣.٢ ٥٨ سنة ١٩-١٧ من 

الدخل  
الشهري

 ٤٣.٢ ١٠٨ ج٩٠٠ >-ج٣٠٠
 ٣٤.٤ ٨٦ ج١٥٠٠ >- ٩٠٠ ٦٣.٦ ١٥٩ سنة ٢٢-٢٠ من
 ٢٢.٤ ٥٦ ج فأكثر١٥٠٠ ١٣.٢ ٣٣ سنة  ٢٥-٢٣ من

ن
وع
 

التعليم األ
 م

 ٢.٤ ٦ أمي

ن
وع
 

التعليم 
األم

 

 ٨ ٢٠ أمي
 ٠.٤ ١ ويكتب يقرأ ٠.٨ ٢ ويكتب يقرأ

 ٢ ٥ ابتدائي ٢.٨ ٧ ابتدائي
 ٣.٦ ٩  إعدادي ٢.٤ ٦  إعدادي
 ١.٦ ٤ ثانوي ٠.٤ ١ ثانوي
 ٣٥.٦ ٨٩ دبلوم ٣١.٦ ٧٩ دبلوم
 ٤٨.٨ ١٢٢ جامعي ٥٨.٤ ١٤٦ جامعي
 - - جامعي فوق ١.٢ ٣ جامعي فوق

مهنة
 

األب
 ٧.٦ ١٩ حرفي 

عدد
 

األخوة
 ٧.٢ ١٨ وحيد  ابن 

 ٥٢.٨ ١٣٢ أخوة ٢- ١ ٦٣.٢ ١٥٨ مهني
 ٢٩.٦ ٧٤ أخوة ٤- ٣ ١٤.٨ ٣٧ حرة أعمال
 ٨.٤ ٢١ أخوة ٦- ٥ ٩.٢ ٢٣ معاش
 ٢ ٥ ة فأكثر أخو ٧ ٥.٢ ١٣ متوفي

المعيشة
 

الوالدينمع 
 ٨٣.٦ ٢٠٩ مع الوالدين معاً يعيش 

 ٦ ١٥ أحياناً مع الوالدين يعيش
 ١٠.٤ ٢٦ يعيش مع الوالدين معاً ال

 )٢٥٠=ن) (الشات(تبعاً الستخدامهم لبرنامج دردشة اإلنترنت المبحوثينتوزيع  :٤ جدول
 % العدد الخصائص%العدد الخصائص

استخدام
 

الش
ات

مكان ٨٤.٠٠ ٢١٠ دائماً   يستخدمه 
استخدام 

الشات 
 ٧٤.٠٠ ١٨٥ المنزل من 

 ١٦.٠٠ ٤٠ أحياناً  يستخدمه
ــن ــد   م ــزل أح من

 ٣.٢ ٨ األصدقاء 
 ٢٢.٨ ٥٧ مقهى اإلنترنت  من

الوقت
 

ضل 
المف

الستخدام الشات
 ٢.٨ ٧  صباحاً 

معدل
 

استخدام 
الشات 

 ٥٣.٢ ١٣٣   يومياً 
 ٣٧.٦ ٩٤  أسبوعياً ٢٢.٨ ٥٧  مساءاً
 ٦.٤ ١٦  شهرياً ١١.٢ ٢٨ منتصف الليل   في
هنـاك وقتـاً    ليس

 ٢.٨ ٧ ما يستخدم  نادراً ٦٣.٢ ١٥٨ محدداً 

مدة
 

استخدام 
الشات

 ٦٢.٠ ١٥٥  ساعة ٢ – ١ 
 ٢١.٦ ٥٤ ساعة ٤ – ٣
 ١٠.٨ ٢٧ ساعة ٦ – ٥
 ٥.٦ ١٤ ساعات فأكثر ٧

 ،٢٠٠٧: صفات سالمة(فضالً عن تأثيره على دراساتهم
ذلك مع نتـائج   ويتفق ،)Simkova & Cincera: 2004و

 & Huangو Huang (2006)و Young (1998)دراسـة  

Leung (2009) وMilani et. al.(2009).  
  

معرفة األسرة بمن يتحدث معهم المبحوث عبـر   مدى
  : الشات

 المبحـوثين من % ٥١.٢أن ) ٥(من جدول يتضح
 ،مع من يتحدثوا عبر الشـات   أسرتهمال يعرف أفراد 

أن يعـرف   نال يرفضو المبحوثينمن % ٥٧.٢ أنكما 
أفراد أسرتهم مع من يتحدثوا عبر الشات فـي مقابـل   
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أن يعرف أفراد أسرتهم  وتماماًيرفضوا أحياناً % ٤٢.٨
ممـن  % ٦٨.٢ ويـرى . مع من يتحدثوا عبر الشـات 

يرفضون أن يعرف أفراد أسرتهم مع من يتحدثوا عبـر  
أن التحدث عبـر الشـات مـن خصوصـياتهم      الشات

منهم على عدم % ٤٧.٧وحرياتهم الشخصية، كما يصر 
مع من يتحدثوا عبـر الشـات إذا    أسرتهممعرفة أفراد 

 كمـا  ،أصروا هم على معرفة مع من يتحدث المبحوث
 أن يرفضون ال ممن المبحوثين من% ٣٨.٨ أن يتضح
 ال شاتال عبر يتحدثوا من مع أسرتهم أفراد أحد يعرف
 نظراً وذلك يتحدثوا من مع يعرف أسرتهم أفراد من أحد
% ١٩.٦ مقابـل  في األسرة أفراد قبل من االهتمام لعدم
 كمـا  الشات، عبر يتحدثوا من مع أخوتهم يعرف منهم
 أسـرة  أفـراد  أحـد  رفـض  إذا أنه الجدول من يتضح

 منهم% ٤٤ فإن الشات أصدقاء أحد مع تحدثه المبحوث
  .أسرهم رفض رغم معه ثالحدي على يصرون

النتائج على اإلهمال وعدم المتابعة من  هذه وتدل
قبل أسر المبحوثين مما يؤدي بدوره لحدوث مشـكالت  

يشير إلى تباعد أفـراد   كماعديدة للمبحوثين فيما بعد، 
والتواصـل   اراألسرة عن بعضهم البعض وغياب الحو

فيما بينهم، وبالتالي أصبح هناك جيل مـن الشـباب ال   
يعرف الحوار والتواصل وال يقدر قيمتـه وال يحتـرم   

راشـد  ( عليـه أكد  اوهو م ،آراء اآلخرين المخالفة له
مـن نتـائج الجـدول أن     يالحظكما  ،)٢٠٠٤: الباني
يلجأون إلى الكـذب  %) ٢٣.٤(ربع المبحوثين  حوالي

مـن   معفي حالة إصرار أحد أفراد األسرة على معرفة 
  يتحدثون 

 المبحوث رفض ومدىتبعاً لمدى معرفة أسرة المبحوث بمن يتحدث معهم عبر الشات  مبحوثينالتوزيع  :٥ جدول
  واألسباب  يتحدث من مع أسرته أفراد لمعرفة

 % العدد  الخصائص%العدد  الخصائص
مدى معرفة أسرة المبحوث بمن يتحدث معهـم عبـر   

  أسباب رفض المبحوث لمعرفة أفراد أسرته مع من يتحدث    الشات
  ٦٨.٢  ٧٣  شخصية  ألنها خصوصيات وحرية  ١٣.٦  ٣٤  رف تع

مع أصدقاء  ألن أفراد أسرته يرفضون تحدثه  ٣٥.٢  ٨٨  أحياناً تعرف 
  ١٢.٢  ١٣  الشات 

  ٥١.٢  ١٢٨  ال تعرف 
 أحـد يعرف  الأصدقاء شات (لعدم اإلحراج 

موضوعات مـن غيـر    أوأنه يتحدث معهم 
  )معرفتهاالالئق 

١٩.٦  ٢١  

  ١٠٠.٠  ١٠٧  المجموع   ١٠٠.٠  ٢٥٠  المجموع 
مدى رفض المبحوث لمعرفة أفراد أسرته مـع مـن   

  إذا أصر أحد أفراد األسرة معرفة مع من يتحدث المبحوث   يتحدث 
  ٢٨.٩  ٣١  يضطر أن يخبرهم بالحقيقة    ١٦.٤  ٤١   نهائياًيرفض 

  ٤٧.٧  ٥١  على عدم معرفتهم مع من يتحدث  يصر  ٢٦.٤  ٦٦  أحياناً يرفض 
  ٢٣.٤  ٢٥  )يكذب(  يذكر لهم شخصية غير حقيقية  ٥٧.٢  ١٤٣  ال يرفض 

  ١٠٠.٠  ١٠٧  المجموع   ١٠٠.٠  ٢٥٠  المجموع 
 علـى  من يتحدث مع من يعرفوا المبحوث أسرة أفراد
    معرفته سبب  الشات

  ٣٨.٨  ٨١  ال أحد يعرف وال أحد يهتم  ٣٨.٨  ٨١  ال أحد يعرف 
  ٢٩.٧  ٦٢  بالصدفة   ١٩.٦  ٤١  األخوة 

  ١٩.١  ٤٠  الطمئنان على المبحوث ل  ١٥.٣  ٣٢  األم 
  ١٢.٤  ٢٦  تطفل وفضول   ١١.٠٠  ٢٣  األسرة 
  ١٠٠.٠  ٢٠٩  المجموع   ٦.٧  ١٤  الوالدين 

 أصدقاء أحد مع تحدثه أفراد أسرته أحد رفض إذا المبحوث موقف  ٥.٢  ١١  األم واألخوة 
     الشات

  ٣٤.٥  ٧٢  ينقطع عن محادثته   ٢.٩  ٦  األب 
  ٤٤.٠٠  ٩٢  على الحديث معه  يصر  ٠.٥  ١  األب واألخوة 

  ٢١.٥  ٤٥  يكذب ينما هو مستمر في الحديث معه   ١٠٠.٠  ٢٠٩  المجموع 
  ١٠٠.٠  ٢٠٩  المجموع 
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حيـث   ،Young (1998)ويتفق ذلك مع نتـائج دراسـة   
اتضح أن الكذب من السلوكيات المرتبطـة باسـتخدام   

 عـدم  أن استنتاج يمكن كذلك. اإلنترنت لفترات طويلة
 المبحـوث  يقـوم  من بمعرفة األسرة أفراد أحد اهتمام
 عـدم  إلـى  يرجع قد الشات عبر معهم الحديث بإجراء
 درايـتهم  لعدم أو الشات يستخدم المبحوث بأن معرفتهم
 الصـدفة  طريـق  عـن  نيعرفـو أنهـم   أي بسلبياته،

 محادثـة  على المبحوث إصرار فإن كذلك ،%)٢٩.٧(
 لمحادثته أسرته أفراد أحد رفض حالة في الشات صديق
 في والرغبة األسرية القيود تحدي في الرغبة إلى يشير

 أهـم  أحـد  أصبح اإلنترنت أن وإلى بالذات، االستقالل
 علـى  بـدورها  تـؤثر  التي االجتماعية التنشئة أدوات

 وردانـي  يوسـف  عليـه  أكد ما وهو الفرد، شخصية
 بـأن  Palesh et. al. (2004) ذكـره  ما ومع ،)٢٠٠٩(

  .مستخدميه على ومؤثراً بياًمر أصبح اإلنترنت
  : مدى متابعة الوالدين للمبحوث أثناء استخدامه للشات

إلى أن النسبة األكبر من ) ٦(جدولبتشير النتائج 
متابعة من قبل أحد الوالدين ن ال يالقو) %٧٦.٨(العينة

فقـط مـن   % ٥.٢أثناء حديثهم على الشات، في مقابل 
ل أحد الوالـدين،  المبحوثين يالقوا متابعة مستمرة من قب

من ) %٦٥.٥(النسبة األكبر  وقد بلغت نسبة متابعة األم
 غالبيـة  كما تبين من الجدول أن، نسبة من تتم متابعتهم

ال يستخدمون الشات ) %٨٣.٦(آباء وأمهات المبحوثين 
  . مطلقاً

أن معظم المبحـوثين  ) ٧(ويتضح من نتائج جدول
 الـدين من قبل أي مـن الو ذو متابعة متوسطة وضعيفة 

، وتعد هذه النتـائج  )على التوالي% ٣٩.٦و% ٥٤.٥(
إشارة إلى مدى الحرية التي يتمتع بها المبحـوثين فـي   
استخدام الشات وإتاحة فرصة كبيرة لالستخدام السـلبي  

نظراً لعدم وجود رقابة من الوالـدين   دون علم الوالدين
 ، وتتفق هـذه وعدم درايتهم باستخدام اإلنترنت والشات

، بينما تختلف )٢٠٠٩(دراسة ليلى القحطانيمع  نتائجال
ويؤكد يـونس  ، Lee & Chae  (2007) دراسة نتائج مع

أن غياب التوجيه أو الرقابـة والثقـة   ) ٢٠٠٦(عرب 
الزائدة في اآلخرين يكون سبب الوقـوع فـي جـرائم    

ضـرورة مشـاركة   مما يتطلب معه األمـر   .اإلنترنت
هذا الحوار يؤدي  األبناء في استخدام اإلنترنت، حيث أن

إلى تعزيز العالقة بين الوالدين واألبناء، ويتفق ذلك مع 
) ٢٠٠١(ومحمد الحيلـة   ،)٢٠٠٣(انشراح الشالذكرته 

 .تهمادراسفي 

  على الشات ومدى استخدام الوالدين للشات توزيع المبحوثين تبعاً لمدى متابعة الوالدين لحديث المبحوث :٦جدول

) الشـات (توزيع المبحوثين تبعاً لدرجة متابعة الوالدين لهما أثناء استخدامهم لبرنامج دردشـة االنترنـت   :٧جدول
  )٢٥٠=ن(

  % عدد  درجة المتابعة
  ٣٩.٦  ٩٩  ضعيفة
  ٥٤.٥  ١٣٦  متوسطة
  ٦.٠  ١٥  كبيرة

 % العدد  الخصائص%العدد  الخصائص
  مدى استخدام الوالدين للشات        الشات على المبحوث لحديث الوالدين متابعة مدى

  ٨.٤  ٢١  نعم يستخدم أحد الوالدين الشات   ٥.٢  ١٣  حديث اليتابع أحد الوالدين 
  ٨.٠٠  ٢٠  أحياناً يستخدم أحد الوالدين الشات   ١٨.٠٠  ٤٥  حديث الأحياناً يتابع أحد الوالدين 

  ٨٣.٦  ٢٠٩  ال يستخدم أي من الوالدين الشات   ٧٦.٨  ١٩٢  حديث الع أي من الوالدين ال يتاب
  ١٠٠.٠  ٢٥٠  المجموع   ١٠٠.٠  ٢٥٠  المجموع 

  َمن ِمن الوالدين يستخدم الشات       القائم على متابعة حديث المبحوث على الشات من الوالدين   
  ٥٨.٥  ٢٤  األب   ٦٥.٥  ٣٨  األم 

  ٢٩.٣  ١٢  األم   ١٣.٨  ٨  األب 
  ١٢.٢  ٥  الوالدين    ٢٠.٧  ١٢  الوالدين  

  ١٠٠.٠  ٤١  المجموع   ١٠٠.٠  ٥٨  المجموع 
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تأثير استخدام الشات علـى تصـرف المبحـوث فـي     
  : المنزل

أكثـر مـن نصـف     أن) ٨(يتضح مـن جـدول  
ممن يستخدمون الشات يكون باب %) ٥٩.٦( المبحوثين

% ٢٠.٨كمـا أن  أحياناً، أو مغلقا الغرفة لديهم مفتوح 
ن نسـبة  ي أ، أيستخدمون الشات من مقهى االنترنـت 

دمون الشـات  كبيرة من المبحوثين ككل ممـن يسـتخ  
يغلقون باب الغرفة عند استخدامهم له، وقد يرجع ذلـك  
إلى عدم رغبتهم في معرفة أفراد أسرتهم السـتخدامهم  

 نللشات أو لعدم رغبتهم في معرفتهم مع مـن يتحـدثو  
أو بهـدف مزيـد مـن الخصوصـية أو      عبر الشات

لالستقالل بعيداً عن أفراد األسرة وآرائهم وتوجيهاتهم، 
عنـد اسـتخدام الشـات    لق باب الغرفة ويعد سلوك غ

مؤشراً لالستخدام السلبي في كثير من األحيان ويتفـق  
  .Young (1998)ذلك مع نتائج دراسة 
من المبحوثين يستخدمون % ٤٣.٢كما اتضح أن 

% ٢٥.٢الميكروفون عند التحدث على الشات، كما أن 
يستخدمون الكاميرا، في حين تبين أن جميع المبحـوثين  

ن الكتابة عند الحـديث علـى الشـات، وأن    يستخدمو
منهم يسـتخدمون مـزيج مـن العاميـة أو     % ٥٢.٤

فـي الحـديث فـي مقابـل     ) الفرنكو آرب(اإلنجليزية 
فقط يستخدمون اللغة العربية الفصحى مما يدل % ٢.٠٠

يرجع ذلـك   وقدعلى التأثير السلبي للشات على اللغة، 
سهل لديهم أن هناك بعض الشباب تعتبر تلك اللغة أ إلى

في الكتابة من استخدام اللغة العربية مفردها أو العامية 

لعدم إلمامهم بقواعد اللغتين العربيـة   أوأو اإلنجليزية، 
واإلنجليزية، كما أن كثير من الشباب يـرون أن تلـك   
اللغة تعبر عنهم، فهي لغة مستقلة بهـم يعرفهـا كـل    

فـي  الشباب تقريباً، أو للرغبة في تحدي ما هو سـائد  
المجتمع من تقاليد وقواعد في اللغات المعروفة، ويتفـق  
ذلك مع ما ذكـره محمـد بيـومي وإسـماعيل سـعد      

طـارق حسـن   و ،)٢٠٠٥(رشا عبـد اهللا  و، )٢٠٠١(
 )٢٠٠٦(محمد عبد المجيد ووجدي شـفيق  ، و)٢٠٠٢(
مؤشراً قوياً لما آلت إليه اللغة العربيـة بـين   هذا يعد و

ذلـك يؤكـد ضـعف    استخدامات الشباب، كذلك فـإن  
رشا عبد ، وهو ما أكدته المحتوى العربي على اإلنترنت

 يوسـف  ويـذكر  . )٢٠٠١(نبيل علـي و) ٢٠٠٥( اهللا
 بـين  وانتشارها اللغة تلك ظهور أن) ٢٠٠٩( ورداني
 بـين  المتبادلة التأثيرات من مجموعة إلى يرجع الشباب
 إلـى  أدت والتـي  العربي الوطن في والثقافة اإلنترنت
 دوت ثقافـة " عليه أطلق الثقافة من جديداً طاًخلي ظهور
كما أن استخدام الشباب لإلنترنت يـدعم اللغـة   ". كوم

ويتفق ذلك مـع   اإلنجليزية لديهم ويضعف اللغة العربية
  . Neofitou (2007)نتائج دراسة 

من المبحوثين % ٤٦.٨أن ) ٩(يتضح من جدول 
يؤثر الشات على تصرفهم داخـل المنـزل بمسـتوى    

يؤثر الشات علـيهم  % ٢٩.٢السلبية في مقابل  متوسط
بمستوى سلبي، وتتفق هذه النتائج مـع دراسـة ليلـى    

 ، بينما تختلف مـع نتـائج دراسـة   )٢٠٠٩(القحطاني 

(2007)  Lee & Chae.  
  )٢٥٠=ن( توزيع المبحوثين تبعاً لتأثير الشات عليهم سواء كان هذا التأثير سلبياً أم إيجابياً :٨جدول 

 % العدد  الخصائص%العدد  الخصائص
  عند الحديث بالكتابة يستخدم المبحوث اللغة       عند استخدام الشات يكون باب الغرفة   

  ٢.٠٠  ٥  العربية الفصحى   ١٣.١  ٢٦  مغلق دائماً 
  ٣٦.٤  ٩١  العامية   ٥٩.٦  ١١٨  أحياناً أو مفتوح مغلق 

  ٩.٢  ٢٣  اإلنجليزية   ٢٧.٣  ٥٤  مفتوح دائماً 
مزيج مـن العاميـة واإلنجليزيـة      ٢٠.٨  ٥٢  مقهى االنترنت فقطيستخدم من 

  ٥٢.٤  ١٣١  )فرنكوآرب(
  %  تكرار  عند الحديث على الشات يستخدم المبحوث   

  ٢٥.٢  ٦٣  الكاميرا 
  ٤٣.٢  ١٠٨  الميكروفون 

  ١٠٠.٠  ٢٥٠  الكتابة 
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  )٢٥٠=ن(رفهم في المنزلعلى تص) الشات(توزيع المبحوثين تبعاً لتأثير برنامج دردشة االنترنت: ٩جدول 
  % عدد  درجة التأثير

  ٢٩.٢  ٧٣  سلبي
  ٤٦.٨  ١١٧  متوسط
  ٢٤.٠  ٦٠  إيجابي

  : أولويات استخدام الشات لدى المبحوثين
 المبحوثينمن % ٣٣.٦أن ) ١٠(يتضح من جدول

يلجئون إلى الشات بهدف التسلية والترفيه كأولوية أولى 
 من% ٥.٢، و%٨.٨، %١٠، %١٤، %٢٤في مقابل 
يلجئون إلى الشـات لمحادثـة األصـدقاء،     المبحوثين

محادثة األقارب خارج مصر، البحث عن شريك حياة، 
البحث عن أصدقاء جدد، والتنفيس عن المشاكل األسرية 

أصـبح  ، وبذلك على الترتيب وذلك كأولوية أولى لديهم
عن المشاكل األسرية لدى الشـباب،   اعام االشات متنفس

بديالً لألسرة ممـا قـد    امصدرأصدقاء الشات  ويجعل
يؤدي إلى زيادة اتساع الهوة بـين األسـرة وهـؤالء    
الشباب، فيشكون مشاكلهم إلى أصدقاء الشات ويعملون 

في كثيـر مـن    بنصائحهم، والتي قد تكون غير سليمة
ذلك األمـر  في خطورة ه قد يكون هناك كما أناألحيان، 

ألصدقاء، ترجع إلى حجم المشكالت التي يتم البوح بها ل
  . )٢٠٠٥(مع نتائج دراسة حلمي ساري ويتفق ذلك 

  :  أولويات التحدث لدى المبحوثين
، %٢٢، و%٣٥.٦أن ) ١١(يتضح مـن جـدول  

ــن % ٦، و%٧.٦، %١١.٢، %١٧.٦ ــوثينم  المبح
تكون األولوية لديهم في التحـدث فـي الشـات إلـى     

األصدقاء القدامى، أصدقاء الشات من مصر، األقـارب  
ألقارب خارج مصر، أصدقاء الشات من داخل مصر، ا

دول عربية وأصدقاء الشات مـن دول أجنبيـة علـى    
من المبحـوثين  % ٢١.٦التوالي، في حين بلغت النسبة 

الشـات مـن   في األولوية الثانية للتحدث إلى أصـدقاء  
يظهـر اسـتخدام   و .مصر واألقـارب داخـل مصـر   

للشات للتحدث مع أصدقاءهم القدامى الجانب  المبحوثين
اإليجابي للشات، فهو يساعد على التواصل والبحث عن 

علـى  ) ٢٠٠٨(ؤكد سارا ميـرش  تاألصدقاء القدامى و
أن التحدث إلى األقارب داخل وخارج مصر  كما. ذلك

إيجابي للشـات فـي هـذا    يعد عامل الشات  من خالل
على التواصـل مـع األقـارب     ذلكساعد  حيثالصدد 

دراسة حلمي سـاري  المتباعدين مكانياً، ويتفق ذلك مع 
وأخيـراً،  ). ٢٠٠٤(عبد المحسن العصيمي و، )٢٠٠٥(
المبحوثين على أصدقاء الشـات مـن دول   تعرف أن ف

قد يكون بدافع من التسلية والترفيه أو التعـرف   أجنبية
على عادات وتقاليد جديدة ومختلفة أو لتنمية اللغة الثانية 

جنبية، لديهم، أو للتفاخر بوجود أصدقاء لديهم من دول أ
أو للرغبة في السفر للخارج ويتفق ذلك مع نتائج دراسة 

  ). ٢٠٠٦(محمد عبد المجيد ووجدي شفيق 

  )٢٥٠= ن(توزيع المبحوثين تبعاً ألسباب استخدامهم للشات مرتبة تنازلياً وفقاً لألولوية األولى لديهم :١٠جدول 
 األولويات ترتيب

  
  الشات استخدام مجاالت

  السادسة  الخامسة  الرابعة الثةالث الثانية األولى
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

  ٥.٢  ١٣  ٧.٦  ١٩  ١٢.٤  ٣١  ٢٠.٠  ٥٠  ١٦.٠  ٤٠  ٣٣.٦  ٨٤  التسلية والترفيه 
  ٤.٠  ١٠  ٧.٦  ١٩  ١٢.٠  ٣٠  ٢٠.٠  ٥٠  ٢٧.٦  ٦٩  ٢٤.٠  ٦٠  محادثة األصدقاء 

  ٧.٢  ١٨  ٩.٢  ٢٣  ١٦.٤  ٤١  ١٦.٨  ٤٢  ١٩.٦  ٤٩  ١٤.٠  ٣٥  محادثة األقارب خارج مصر 
  ٢٩.٢  ٧٣  ١٣.٢  ٣٣  ٨.٤  ٢١  ٣.٢  ٨  ٦.٠٠  ١٥  ١٠.٠  ٢٥  البحث عن شريك حياة 

  ٥.٢  ١٣  ١١.٦  ٢٩  ٢٦.٠  ٦٥  ٢٧.٢  ٦٨  ١٨.٠  ٤٥  ٨.٨  ٢٢  البحث عن أصدقاء جدد 
  ١٢.٠٠  ٣٠  ٢٥.٢  ٦٣  ١٢.٨  ٣٢  ١١.٢  ٢٨  ٩.٦  ٢٤  ٥.٢  ١٣  التنفيس عن المشاكل األسرية 
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  )٢٥٠=ن(دث في الشات مرتبة تنازلياً وفقاً لألولوية األولى لديهم توزيع المبحوثين تبعاً ألولوية التح :١١جدول 
 األولويات ترتيب

  
  الشات في التحدث أولوية

  السادسة  الخامسة  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

  ٤.٨  ١٢  ٣.٢  ٨  ٧.٦  ١٩  ١٨.٠  ٤٥  ٢٠.٠  ٥٠  ٣٥.٦  ٨٩  األصدقاء القدامى  
  ٢.٨  ٧  ٥.٦  ١٤  ٢٥.٦  ٦٤  ١٧.٦  ٤٤  ٢١.٦  ٥٤  ٢٢.٠  ٥٥  مصر  أصدقاء الشات من

  ٦.٠  ١٥  ١٠.٤  ٢٦  ٩.٢  ٢٣  ١٣.٦  ٣٤  ٢١.٦  ٥٤  ١٧.٦  ٤٤  األقارب داخل مصر 
  ٥.٢  ١٣  ٩.٦  ٢٤  ١٤.٨  ٣٧  ١٨.٤  ٤٦  ١٨.٤  ٤٦  ١١.٢  ٢٨  األقارب خارج مصر 

  ٧.٢  ١٨  ٢٢.٠٠  ٥٥  ١١.٢  ٢٨  ١٣.٢  ٣٣  ١٠.٤  ٢٦  ٧.٦  ١٩  أصدقاء الشات من دول عربية 
  ١٧.٦  ٤٤  ٦.٨  ١٧  ٦.٨  ١٧  ١٠.٠٠  ٢٥  ٥.٢  ١٣  ٦.٠٠  ١٥  أصدقاء الشات من دول أجنبية 

  : مدى لجوء المبحوث إلخفاء شخصيته وأسباب ذلك
 من المبحـوثين % ٣٠أن ) ١٢(يتضح من جدول

، في حـين  أسمائهم الحقيقية فقط على الشات يستخدمون
من المبحـوثين يسـتخدمون الشـات    أن غالبية العينة 

يسـتخدمونه   أو، )%٣٨.٨(ًئهم الحقيقية أحيانـاً بأسما
مــن وقــد أفــاد م، )%٣١.٢( بأســمائهم المســتعارة

ال يتعرف  أن سبب ذلك حتىاالسم المستعار  يستخدمون
من أجـل إضـفاء   أو ) %٢٨.٠( أحد على شخصيتهم

وفـي  ، )%٢٦.٨( مزيد من الغموض على شخصيتهم
يقة ذلك داللتين أولهما هي الخوف من اإلفصاح عن حق

الشخصية وعدم الثقة في أصدقاء الشات والثانية هـي  
ارتفاع نسبة الكذب والخداع على الشات أو الرغبة فـي  
الظهور بشخصية ما ممـا يجعـل المسـتخدم يظهـر     

كان يريد أن يكون عليه فـي  بشخصية زائفة تناسب ما 
  . الواقع

ال يلجأون  المبحوثينمن % ٨٠.٤يتضح أن كما 
، وقد يكون عند استخدامهم للشات إلى تغيير نوع جنسهم

 ال اآلخـرين  مـع  اجتماعيـة  عالقات إقامة بهدف ذلك
 األحاديـث،  تبـادل  أو الشبكة على وقت قضاء لمجرد
فـي مقابـل   ). Cho )2007 دراسة نتائج مع ذلك ويتفق
ودائمـاً عنـد   أيغيرون نوع جنسـهم أحيانـاً   % ١٩.٦

بلغت نسبة مـن يغيـرون نـوع     وقداستخدام الشات، 
سهم عند استخدامهم للشات حتى ال يتعرف أحد على جن

يغيرونه للتسـلية  % ١٠في مقابل % ١١.٦شخصيتهم 
  . والترفيه
 الشـات  صـديق  يكون أن على المبحوث موافقة مدى
مدى وجود اهتمامات مشتركة بـين  و له مقرباً صديقاً

  : المبحوثين وأصدقاء الشات
 العينـة  غالبيـة  أن) ١٣(جـدول  نتـائج  أظهرت

 الشـات  صـديق  يكون أن على دائماً أو أحياناً قونيواف
 كمـا  ،)التوالي على% ٢٤.٤ ،%٦٠(لهم مقرباً صديقاً
 اهتمامـات  تجد المبحوثين من العظمى الغالبية أن يتبين

   الشات، صديق مع%) ٨٠.٨( دائماً أو أحياناً مشتركة

              علـى الشـات   جنسـهم  نـوع  لتغييـر وتوزيع المبحوثين تبعاً لمدى لجوءهم الستخدام اسم مسـتعار   :١٢جدول
  )٢٥٠=ن( وأسباب ذلك مرتباً تنازلياً

م المبحوث االسم الحقيقي أماستخددرجة ا
مدى لجوء المبحوث لتغيير نوع   %العدد   المستعار استخدامه للشات 

  %العدد    عند استخدام الشات  جنسه
  ٣.٦  ٩   هجنس نوع يغير  ٣٠.٠  ٧٥  يستخدم الحقيقي فقط 

  ١٦.٠  ٤٠   جنسه نوع يغير أحياناً  ٣١.٢  ٧٨  يستخدم الشات باسمه المستعار فقط 
  ٨٠.٤  ٢٠١   جنسه نوع يغير ال  ٣٨.٨  ٩٧  أحياناً  الحقيقييستخدم الشات باسمه 

  %التكرار   أسباب تغيير نوع جنس   %التكرار  أسباب استخدام االسم المستعار
  ١١.٦  ٢٩  حتى ال يتعرف أحد على شخصيته  ٢٨.٠  ٧٠   تهيحتى ال يتعرف أحد على شخص

  ١٠.٠٠  ٢٥  التسليه والترفيه   ٢٦.٨  ٦٧  شخصية الضفاء مزيد من الغموض على إل
  ٨.٤  ٢١  مزيد من المعرفة على الجنس اآلخر   ٢٣.٢  ٥٨ االسم المستعار أكثر لفتاً للنظر من االسم الحقيقي 

  ٨.٠٠  ٢٠  اآلخر للحديث معه جذب الجنس   ٢٠.٨  ٥٢  التسلية والترفيه 
  ٦.٨  ١٧ التحدث مع الجنس اآلخر بدون خجل   ٣.٢  ٨  لعدم الثقة في صديق الشات 

يطمئن إليه الجنس اآلخر في ل  ٠.٨  ٢  لمعرفة حقيقة شخصية بعض الناس 
  ٥.٦  ١٤  الحديث 
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لمدى وجود و له مقرباً صديقاً الشات صديق يكون أن على المبحوث موافقة لمدىتبعاً  المبحوثينتوزيع  :١٣جدول
  )٢٥٠= ن(اهتمامات مشتركة بين المبحوث وصديق الشات 

مدى موافقة المبحوث على أن يكون صديق
مدى وجود اهتمامات مشتركة   %العدد    الشات صديقاً مقرباً له

  %  العدد    بين المبحوث وصديق الشات
  ١٠.٨  ٢٧  توجد دائماً   ٢٤.٤  ٦١  دائماًيوافق 

  ٧٠.٠٠  ١٧٥  توجد أحياناً   ٦٠.٠٠  ١٥٠   يوافق أحياناً
  ١٩.٢  ٤٨  نادراً ما توجد   ١٥.٦  ٣٩  ال يوافق 

 العالقات مجال في اإلنترنت شبكة نجاح على يؤكد مما
 أجمـع،  العالم في األفراد بين فيما والتفاعل االجتماعية

 عمـن  يبحثـون  الشات مستخدمي أن على أيضاً ويدل
 انشراح ذكرته ما مع فقيتوا وذلك اهتماماتهم، يشاركهم
 حسـن  طـارق  دراسـة  نتـائج  ومع ،)٢٠٠٣( الشال

 وبـين  بينهم المعنوي أيضاً بالبعد يوحي ، مما)٢٠٠٢(
  .الشات لصديق المعنوي والقرب أسرهم

 مـن % ٧٧.٦ أن) ١٤(جـدول  نتائج من ويظهر
 متوسـط  بمسـتوى  سلوكهم على الشات أثر المبحوين
 لحقيقة إخفائهم أو للكذب لجوءهم مدى حيث من السوء

 أو ذكـر  الجـنس  نوع إخفاء أو الشات على شخصيتهم
 العينـة  أفـراد  من% ٣.٦ سلوك تأثير حين أنثى، في

مما يفسر نتائج جدول  للشات، باستخدامهم جيدة بدرجة
 ألسـماء  البحثيـة  المبحوثين معظم استخدام من) ١٠(

 علـى  جنسهم لتغيير بعضهم اتجاه وإلى للشات مستعارة
 تساهم قد افتراضية هوية يتبنون فهؤالء التاليوب الشات،

 وال يعرفونهم ال ألشخاص مشاكلهم عن التنفيس في إما
 بـالطبع  ذلـك  وفـي  شخصيتهم، حقيقة معرفة يمكنهم
 فـي  زيـادة  من عنه تنجم أن يمكن لما كبيرة مخاطرة
 التعود نتيجة نفسي بمرض اإلصابة أو اإلحباط مشاعر
 الفـرد  تجعل قد أنها أو ةالزائف الشخصية استخدام على
 مـع  عالقـات  يقيم أن أو يودها التي بالشخصية يظهر

 الطرفين بين الصراحة وعدم الزيف على قائمة اآلخرين

 ،. Larrain et. al) 2007(دراسـة  نتـائج  مع ذلك ويتفق
  ).٢٠٠٤(العصيمي المحسن وعبد

  : أنماط العالقة التي يبنيها المبحوث عبر الشات
من المبحوثين % ٤٢.٤أن ) ١٥(يتبين من جدول

ويتفق ذلـك  ، يطلب صديق الشات مقابلتهم وجهاً لوجه
) ٢٠٠١(مع نتائج الدراسة المسحية للحكومـة الكنديـة  

فقط من المبحوثين طلـب مـنهم   % ٢٥حيث تبين أن 
يتضـح أن  كمـا  . صديق الشات المقابلة وجهاً لوجـه 

من المبحوثين ممن طلب منهم صديق الشـات  % ٥١.٣
وجهاً بوجه لم يوافقـوا علـى ذلـك، كمـا أن     مقابلهم 
منهم لم يخبروا أي من أفراد أسـرتهم قبـل   % ٨٤.٤

من أخبروا أفـراد  % ٥٠.٠وأن مقابلة صديق الشات، 
أخوتهم، كمـا   أخبرواأسرتهم قبل مقابلة صديق الشات 

لمقابلة  نمن المبحوثين يذهبو% ٩٣.٥يتضح أيضاً أن 
إلـى   ك النتائجتلرجع توربما . صديق الشات بمفردهم

إلى  ، أوخوفهم من اعتراض األسرة على مقابلة الغرباء
الحرية التي يتمتعون بها ولعدم وجود قواعـد أسـرية   

إلـى ثقـة    ، أولديهم تجعلهم يخبرونهم بمـا يفعلـون  
المبحوثين في أن أفراد أسرتهم لـن يعترضـوا علـى    

بإخبـارهم   نمقابلتهم لصديق الشات، لذا فهم ال يهتمـو 
، Liau et. al. (2005)نتائج دراسة مع يتفق ذلك و، بذلك
  .)٢٠٠٥(يختلف ذلك مع دراسة حلمي ساريبينما 

  )٢٥٠=ن( لمدى تأثير الشات على سلوك المبحوثينتبعاً  المبحوثينتوزيع  :١٤جدول 
  %  العدد  على سلوك المبحوين الشات تأثيرمدى 
  ١٨.٨  ٤٧  سئ

  ٧٧.٦  ١٩٤  متوسط
  ٣.٦  ٩  جيد
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تبعاً لمـدى مـوافقتهم   و لوجه وجهاً المبحوث لمقابلة الشات صديق طلب لمدى تبعاً عينة أفراد توزيع :١٥ جدول
 على مقابلة صديق الشات في حالة إذا كان صديق الشات قد طلب منهم بالفعل مقابلته وجهاً لوجه  

  %  العدد   % العدد  
  ذي أخبره المبحوث من أفراد أسرته قبل مقابلة صديق الشات من هو ال  مدى طلب صديق الشات لمقابلة المبحوث وجها لوجه

  ٥٠.٠  ٦  األخوة   ٤٢.٤  ١٠٦  نعم طلب 
  ٢٥.٠  ٣  األم   ٢٠.٨  ٥٢  أحيانا يطلب 
  ١٦.٧  ٢  األسرة   ٣٦.٨  ٩٢  ال لم يطلب 
  ٨.٣  ١  األب   ١٠٠.٠  ٢٥٠  المجموع

مدى موافقة المبحوث على مقابلة صديق الشات وجها 
  نه ذلكلوجه عندما طلب م

  ١٠٠.٠  ١٢  المجموع
  مدى إقبال المبحوث على مقابلة صديق الشات بمفرده   ٤٨.٧  ٧٧  نعم وافق 

  ٩٣.٥  ٧٢  نعم ذهب    ٥١.٣  ٨١  ال لم يوافق 
  ٢.٦  ٢  أحيانا يذهب   ١٠٠.٠  ١٥٨  المجموع 

  ٣.٩  ٣  ال لم يذهب   مدى إخبار المبحوث أحد أفراد أسرته قبل مقابلة صديق الشات 
  ١٥.٦  ١٢   نعم أخبر

  ٨٤.٤  ٦٥  ال لم يخبر   ١٠٠.٠  ٧٧  المجموع 
  ١٠٠.٠  ٧٧  المجموع 

أن النسبة األكبر مـن  ) ١٦(أظهرت نتائج جدول 
ممن وافقوا علـى مقابلـة صـديق الشـات      المبحوثين

يقابلون من هم عكس نوع جنسهم ممـا قـد    )%٨٣.١(
يدل على الرغبة في تكوين عالقات عاطفية أو قد يكون 

عاً من سبب فطري وهو انجذاب كل جنس إلى عكس ناب
منهم صديق الشات فـي  % ٨٩.٦قابل  وقدنوع جنسه، 

مكان عام وذلك لمزيد من التعارف والرغبة في التحدث 
يقابلون صديق الشات فـي  % ١٠.٤مع أحد، في مقابل 

وعلى الرغم مـن   ،مكان خاص لمزيد من الخصوصية
نها مؤشر لألغراض أن النسبة ليست كبيرة للغاية، إال أ

غير المشروعة واالستخدامات اإلباحية للشـات والتـي   
تؤثر على حياة الفرد الشخصية واألسرية، ويتفق ذلـك  

من % ٦٦.٢أن كما وجد  ،Cavaglion (2008)مع نتائج 

المبحوثين ممن وافقوا على مقابلة صديق الشات يتحدثوا 
يتحـدثون  % ٢٣.٤في موضوعات شخصية في مقابل 

وعات أسرية، مما يوحي بالرغبة فـي عمـق   في موض
التعارف والعالقات التي يكونها المبحوث مـع صـديق   

  . الشات
ــن ويتضــح ــدول م ــن% ٧١.٤ أن) ١٧(ج  م

 وجهـاً  الشات صديق مقابلة على وافقوا ممن المبحوثين
 ولـم  جيداً لقاءاً كان حيث مقابلته، على يندموا لم لوجه
ـ  بينما منهم،% ٤٠.٠ لدى شيء في يضر % ٦.٥ دمن
 ندم كما المقابلة، على وافقوا من نسبة من المبحوثين من

 الشـات  صـديق  يكـن  لم حيث منهم،% ٢٢.١ أحياناً
 مـن % ٩٥.٥ لـدى  للثقة أهالً يكن ولم جيدة شخصية
  .ندموا الذين

توزيع المبحوثين تبعاً لنوع جنس صديق الشـات ومكـان المقابلـة وجهـاً لوجـه وأسـباب ذلـك         :١٦جدول 
  )٧٧=ن (عات التي يتناولونها في المقابلة والموضو

  %العدد    %العدد  
  مكان مقابلة المبحوث لصديق الشات   للمبحوث بالنسبة الشات صديق جنس نوع

  ٨٩.٦   ٦٩  مكان عام   ٨٣.١  ٦٤  عكس نوع جنس 
  ١٠.٤  ٨  مكان خاص   ١٦.٩  ١٣  نفس نوع جنس 

   ):٨=ن( ابلة في مكان خاصأٍسباب المق  ):٦٩=ن( أسباب المقابلة في مكان عام
  ٧.٨  ٦  لمزيد من الخصوصية   ٨٧.٠٠  ٦٧  لمزيد من التعارف والرغبة في التحدث مع أحد 

 عاألنه كان تجمع ألعضاء منتدى أدبي وقد د
 ألن صديقة الشات طلبت ذلـك   ١.٣  ١  . صديق الشات المبحوث لحضوره

  ٢.٦  ٢   من المبحوث
  ١.٣  ١  خاص خوفاً من اهللا من المقابلة في مكان 

  نوعية الموضوعات التي تحدث فيها المبحوث مع صديق الشات  
  ٦٦.٢  ٥١  موضوعات شخصية 
  ٢٣.٤  ١٨  موضوعات أسرية
  ١٠.٤  ٨  موضوعات عامة 
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   وأسباب ذلك تبعاً لمدى شعورهم بالندم إزاء مقابلتهم لصديق الشات المبحوثينتوزيع  :١٧جدول
  %العدد    صديق الشات    مدى ندم المبحوث على مقابلته ل

  ٦.٥  ٥  نعم ندم المبحوث على مقابلته لصديق الشات
  ٢٢.١  ١٧  أحياناً يندم المبحوث على مقابلته لصديق الشات
  ٧١.٤  ٥٥  ال لم يندم المبحوث على مقابلته لصديق الشات

  ١٠٠.٠  ٧٧  المجموع 
  حوث على لقاء صديق الشات أسباب ندم المب  أسباب عدم ندم المبحوث على لقاء صديق الشات  

لم يكن شخصية جيدة أو   ٤٠.٠  ٢٢  كان لقاء جيد ولم يضر المبحوث في شيء
  ٣٢.٧  ١٨  ألن المبحوث وصديق الشات أصبحا أصدقاء   ٩٥.٥  ٢١  أهالً للثقة 

ألن المبحوث يـرى أن    ١٤.٥  ٨  ألن المبحوث حقق هدفه من اللقاء
هذا خطـأ وال يرضـاه   

  ألخته
نه ارتباط عاطفي بين المبحوث وصديق نتج ع  ٤.٥  ١

  ١٢.٧  ٧  الشات 
  ١٠٠.٠  ٢٢  المجموع  ١٠٠.٠  ٥٥  المجموع 

عند مقابلتهم لصـديق   المبحوثينمدي صحة تصرف 
  :الشات وجها لوجه

 المبحوثينأن معظم ) ١٨(من نتائج جدوليتضح 
البحثية كانت تصرفاتهم عند مقابلـة صـديق الشـات    

 سـيء والمتوسـط الجـودة   تتراوح بين المسـتويين ال 
وهي تشـكل نسـبة    )على التوالي %٥٩.٧و% ٣٣.٨(

 %)٦.٥( كبيرة مقارنة بنسبة المستوى الجيد للتصـرف 
مما يدل على عدم وجود قواعد سلوكية لـديهم بشـأن   
مقابلة الغرباء وعدم إلمامهم بمسـاوئ ذلـك وتـأثيره    
عليهم، كذلك عدم وجود توجيه من قبل األسرة ويتفـق  

حيث أشارت إلى ) ٢٠٠٥(ائج عال الخواجة ذلك مع نت
عدم وجود الوعي الكاف بسلبيات ومخـاطر اإلنترنـت   

  . لدى أولياء األمور

فـي صـديق الشـات وسـردهم      المبحوثينمدى ثقة 
  :لمشاكلهم بصراحة ووضوح

مـن  % ٥٣.٦أن ) ١٩(أظهرت نتـائج جـدول  
أحياناً ما يعتبرون أصدقاء الشـات أصـدقاء    المبحوثين
خبرونهم بمشاكلهم بصراحة ووضوح كمـا  حقيقيون وي

من المبحوثين أن يحكوا لصديق % ٧٤.٨يوافق أحياناً 
يق الشـات ال يعـرف   الشات عن مشاكلهم ما دام صد

مما يشير إلى تحول تلك الصـداقات  ، حقيقة شخصيتهم
من نطاق الشات إلى نطاق الحيـاة الواقعيـة لتصـبح    

ـ  ات فـي  صداقات مباشرة، مما يدل على قوة تأثير الش
اختيار األصدقاء، وكيفية تحول العالقات من خالله من 
تعارف سطحي إلى عالقات أكثر عمقاً، حيث يذكر عبد 

أن برمجيات الشـات التـي   ) ٢٠٠٤(المحسن العصيمي
  تطورت من حوار كتابي تقليدي إلى استخدامات أكثر 

  )٧٧=ن(ق الشات وجهاً لوجه توزيع أفراد عينة تبعاً لمدى صحة تصرفهم عند مقابلة صدي :١٨جدول 
  %  العدد مدى صحة تصرف المبحوث عند مقابلة صديق الشات

  ٣٣.٨  ٢٦ تصرف سيء 
 ٥٩.٧  ٤٦  تصرف متوسط الجودة 

  ٦.٥  ٥  تصرف جيد 
 تبعاً لمدى ثقتهم في صديق الشات وسـردهم لمشـاكلهم بصـراحة ووضـوح     المبحوثينتوزيع أفراد  :١٩جدول 
   )٢٥٠=ن(

  %  العدد    ت أصدقاء حقيقيون يخبرون المبحوث بمشاكلهم بصراحة ووضوح هل أصدقاء الشا
  ١٧.٦  ٤٤  دائماً 
  ٥٣.٦  ١٣٤  أحياناً 
  ٢٠.٠٠  ٥٠  نادراً 

  ٨.٨  ٢٢  ال يحدث أبداً 
  هل يوافق المبحوث على أن يحكي عن مشاكلهم ما دام من يحدثه ال يعرف حقيقة شخصيته  

  ٢١.٦  ٥٤  نعم يوافق 
  ٧٤.٨  ١٨٧   أحياناً يوافق

  ٣.٦  ٩  ال يوافق المبحوث على أن يحكي مشاكله لصديق الشات 
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عمقاً وتأثيراً تشمل الصوت والصورة بتفاعل متكامـل  
تجعل المتباعدين مكانياً أكثر قرباً من بعـض وأكثـر   
معرفة وعالقة وتواصالً، وبالتالي فإن شعور المبحوث 
أن صديق الشات صـديق حقيقـي ويخبـره بمشـاكله     

راحة وبوضوح يجعله في المقابل على اسـتعداد أن  بص
يحكي له مشاكله هو اآلخر حيـث تشـجعه صـراحة    

علـى   -إن وجدت بالفعل وكانت حقيقية -صديق الشات
  .أن يسرد مشاكله بصراحة ووضوح في المقابل

  :المشكالت التي يسردها المبحوثين لصديق الشات
أن المشـكالت النفسـية   ) ٢٠(يتبين من جـدول 

صية واألسرية هي أكثر المشكالت التي يتناولهـا  والشخ
المبحوث بالحديث مع صديق الشات، حيث بلغت النسبة 

على الترتيب والتي دائماً ما % ٢٧.٢، %٣٨.٨% ٥٤
للمشاكل العائليـة  % ٣١.٦يذكرونها، بينما بلغت النسبة 

التي يذكرونها أحياناً، بينما كانت المشاكل المادية مـن  
ي يتم سردها لصديق الشـات، حيـث   أقل المشكالت الت

  .فقط من المبحوثين% ٢بلغت نسبة من يذكرونها دائماً 

مدى اهتمـام صـديق الشـات بمشـاكل المبحـوث      
  :ومساعدته فى حلها

 المبحوثينمن % ٦٤.٤أن ) ٢١(يتضح من جدول
يجدون أحياناً اهتماماً من قبل صديق الشات بمشكالتهم 

ديق الشات في من المبحوثين يساعدهم ص% ٣١.٦وأن 
حل المشاكل التي يواجهونها، كما أوضحت النتـائج أن  
معظم المشاكل التي يساعد صديق الشات المبحوث فـي  
حلها هي المشاكل العاطفية والنفسية، حيث بلغت نسبتها 

، مما يشير إلى أن الشباب في تلـك المرحلـة   %٦٥.٣
غالباً ما تنحصر مشاكلهم في تلـك المشـكالت نظـراً    

االجتماعية واالقتصادية التي يعـانون منهـا   للضغوط 
وال شك أن اهتمام أصـدقاء  ). ٢٠٠٩غزوان يوسف، (

الشات بتلك المشكالت وتقديمهم حلوالً لها يساعد علـى  
تطور العالقات أكثر لتأخذ شكل أكثر حميمية وهو مـا  
يؤدي إلى مزيد مـن سـرد المشـكالت والمعلومـات     

ى توطد العالقـات  الشخصية الدقيقة مما يؤدي بدوره إل
  . أكثر وربما زيادة االبتعاد عن العالم الواقعي

  )٢٥٠= ن( عاً للمشكالت التي يسردونها لصديق الشات مرتبة تنازلياًنتب المبحوثتوزيع أفراد  :٢٠جدول 
  المشكالت

مدى 
  إمكانية
  سردها

 المشاكل العائلية  المشاكلالمشاكل األسرية  الشخصية  المشاكلالمشاكل النفسية  
المشاكل المادية   الدراسية 

  % العدد   % العدد   % العدد   % العدد   %  العدد   %  العدد 
  ٢.٠  ٥  ٣.٦  ٩  ٦.٨  ١٧  ٢٧.٢  ٦٨  ٣٨.٨  ٩٧  ٥٤.٠  ١٣٥  دائماً 
  ١٨.٨  ٤٧  ٠.٨  ٢  ٣١.٦  ٧٩  ٢٧.٦  ٦٩  ٥٧.٢  ١٤٣  ٣٥.٦  ٨٩  أحياناً 
  ١٨.٨  ٤٧  -  -  ٤٥.٢  ١١٣  ٤٢.٠  ١٠٥  ٤.٠٠  ١٠  ١٠.٤  ٢٦  نادراً 

  ٦٠.٤  ١٥١  ٩٥.٦  ٢٣٩  ١٦.٤  ٤١  ٣.٢  ٨  -  -  -  -  ال يحدث 
 توزيع أفراد عينة طالب الجامعة تبعاً لمدى اهتمام أصدقاء الشات بمشكالتهم ومساعدتهم فـي حلهـا   :٢١جدول 
   )٢٥٠=ن(

  %العدد     %العدد   
  حوث في حل المشاكل التي تواجهه مدى مساعدة صديق الشات للمب  وجود اهتمام من قبل صديق الشات بمشكالت المبحوث  

  ١٥.٦  ٣٩  نعم يساعد   ١٨.٨  ٤٧  نعم يجد اهتمام 
  ٣١.٦  ٧٩  أحياناً يساعد   ٦٤.٤  ١٦١  أحياناً يجد اهتمام 
  ٥٢.٨  ١٣٢  ال لم يساعد   ١٦.٨  ٤٢  ال لم يجد اهتمام 

  المشكالت التي واجهها المبحوث وساعده صديق الشات على حلها  
  ٦٥.٣  ٧٧    مشاكل عاطفية ونفسية
  ٩.٣  ١١  مشاكل عائلية وأسرية 

  ٧.٦  ٩  مشاكل شخصية 
  ٧.٦  ٩  مشاكل دراسية 

  ٥.١  ٦  مشاكل اجتماعية 
  ٣.٤  ٤  ) خاصة بالكمبيوتر واإلنترنت(مشاكل تكنولوجية 

  ١.٧  ٢  مشاكل دينية 
  ١٠٠.٠٠  ١١٨  المجموع 
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مدى تفضيل المبحوثين للشات عن اشياء أخري فـى  

  :حياتهم
مدي تفضـيل أفـراد   ) ٢٢(ت نتائج جدولأوضح

عينة طالب الجامعة للشات عن أشـياء أخـري فـى    
حياتهم، فقد انقسموا بناءاً على تقييمهم للعبـارات إلـى   
ثالثة مستويات هي سلبي، متوسط، إيجابي، كما اتضح 

، %٣٥.٦من المستويين السلبي والمتوسط السـلبية أن  
أكثر تشويقاً  من المبحوثين يعتبر الشات لديهم% ٦٠.٤

، %٣٠.٨من التجمع األسري على التوالي، في مقابـل  
الشات عن الخـروج  ن من المبحوثين يفضلو% ٦١.٢

للزيارات العائلية على الترتيب، في حين بلغت النسـبة  
وى المتوسـط السـلبية   من المبحوثين في المست% ٧٠

ويرون أنهم قد ينسوا موعداً هاماً نتيجة االستغراق فـي  
  . الشات

وفي هذا داللة هامة على تراجع أهميـة األسـرة   
والعائلة لدى الشباب وتفضيلهم للتحاور مـع أصـدقاء   
الشات، كما يشير إلى عزلة الشباب بعيداً عـن الجـو   
األسري والعائلي، كذلك تبين تفضيل المبحوثين للتحدث 
مع أصدقاء جدد عن التحدث مع األصدقاء القدامى، مما 

لى عالقة المبحوثين بأصدقائهم يدل على تأثير الشات ع
يؤدي إلى مزيد من العزلة اإللكترونيـة ألن  والقدامى، 

التحدث والتفاعل مع األصدقاء وجهاً لوجه يقلـل مـن   
، Hu (2009)الشعور بالوحدة والعزلة أيضاً وهو ما أكده 

ومن ثم يتبين تأثير الشات على أولويـات المبحـوثين   
درجة سلبية إلى حد وعالقاتهم الشخصية مع من حولهم ب

ويختلف ذلك مع نتائج دراسـة طـارق حسـن     ،كبير
)٢٠٠٢(.  

  
المشكالت التي يتعرض لها المبحوث جراء اسـتخدامه  

  ) الشات(لبرنامج دردشة اإلنترنت
 المبحوثينمن % ٤٠.٤أن ) ٢٣(يتضح من جدول

أحياناً لتغييرات غير الئقـة مـن صـديق     نيتعرضو
من المبحـوثين  % ٤٢.٨الشات، في حين بلغت النسبة 

ولم يسبب لهم صديق الشات أية مضايقات، في مقابـل  
يسبب لهم صديق الشات أحياناً مضايقات، كمـا  % ٣٦

تبين من الجدول أن اإلباحية والتحدث في موضـوعات  
مخلة باآلداب هي من أكثر المضايقات التي يتعرض لها 
المبحوثين من قبل أصدقاء الشات، حيث بلغت نسـبتها  

ن مجمل المضايقات التـي يتعـرض لهـا    م% ٥٣.٨
يتعرضون أللفاظ بذيئـة  % ٢٠.٣المبحوثين، في مقابل 

مـنهم  % ٦.٣والتحدث بشكل غير الئق، كما تعـرض  
االعتقاد بأن كل فتيـات الشـات   : لمشكالت أخرى نحو

التهديد بإفشاء األسرار الشخصية التي . غير محترمات
يد على ذلك سردها المبحوث إليه مما أدى إلى ندمه الشد

الكذب وسرد قصص خرافية  ،وخوفه الشديد من إفشائها
وغير حقيقية من قبل صديق الشات عن نفسـه وعـن   

عدم مراعاة مشاعر المبحوث ، حياته الشخصية والعملية
اكتشاف المبحوث أنه يتحدث مع نـوع  ، واالنشغال عنه

حيـث   آخر عكس الذي كان يظهره له صديق الشـات 
كر في حين أنه كان يغير نوعه اكتشف أن يتحدث مع ذ

احتقار العـرب والمسـلمين داخـل    ، على الشات بأنثى
كثرة االتصـال علـى    ،غرف الشات من قبل األجانب
  . التليفون في أوقات غير مناسبة

  )٢٥٠=ن(توزيع أفراد عينة تبعاً لمدى تقييمهم للعبارات التالية مرتبة ترتيباً تنازلياً تبعاً للسلبية :٢٢جدول 
 المبحوثييمتق

  العبارات     
 إيجابي   متوسط  سلبي    

  %  التكرار   %  التكرار  %التكرار 
  ٤.٠  ١٠  ٦٠.٤  ١٥١  ٣٥.٦  ٨٩  الشات أكثر تشويقاً من التجمع األسري 

  ٨.٠  ٢٠  ٦١.٢  ١٥٣  ٣٠.٨  ٧٧  أفضل الشات عن الخروج للزيارات العائلية 
جدد على الشات  أرى أن التحدث مع أصدقاء

  ١٤.٤  ٣٦  ٦٣.٦  ١٥٩  ٢٢.٠  ٥٥  فضل من التحدث مع أصدقائي القدامى أ
  ٩.٢  ٢٣  ٧٠.٠  ١٧٥  ٢٠.٨  ٥٢  قد أنسى موعداً هاماً نتيجة استغراقي في الشات 

  ١٦.٠  ٤٠  ٦٩.٢  ١٧٣  ١٤.٨  ٣٧  مع أصدقائي القدامى  الشات أفضل من الخروج 



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 58, No. 3, pp. 367‐391, 2013 (Arabic) 

 

   )٢٥٠= ن( الئقة ومضايقات من صديق الشاتتوزيع أفراد عينة تبعاً لمدى تعرضهم لتعبيرات غير  :٢٣جدول 
  %  العدد     % العدد  

  هل سبب صديق الشات أية مضايقات للمبحوث    تعرض المبحوث لتعبيرات غير الئقة من صديق الشات  
  ٢١.٢  ٥٣  نعم يسبب   ٢١.٢  ٥٣  نعم تعرض 

  ٣٦.٠٠  ٩٠  أحيانا يسبب   ٤٠.٤  ١٠١  أحياناً يتعرض 
  ٤٢.٨  ١٠٧  ال لم يسبب   ٣٨.٤  ٩٦  ال لم يتعرض 

  المضايقات التي يسببها صديق الشات للمبحوث  
  ٥٣.٨  ٧٧  اإلباحية والتحدث في موضوعات مخلة باآلداب 

  ٢٠.٣  ٢٩  ألفاظ بذيئة والتحدث بشكل غير الئق  
  ١٥.٤  ٢٢  اإللحاح والتدخل فيما ال يعنيه  

  ٢.٨  ٤   السخرية واالستهزاء بالمبحوث في حجرات الدردشة الجماعية
  ١.٤  ٢  استخدام برامج الهاكرز لسرقة البريد اإللكتروني  

  ٦.٣  ٩  مشاكل أخرى 
  ١٠٠.٠  ١٤٣  المجموع 

أخذ الصور الشخصية من على الماسينجر أثناء الدردشة 
دون علم المبحوث ثم اكتشافه بعد ذلك بسوء اسـتخدام  

 . تلك الصور مع اآلخرين

قات وغيرهـا  ولكن الجدير بالذكر أن تلك المضاي
قد ال تسـبب أي ضـيق لـدى المبحـوث، حيـث أن      
التحريض على الرذيلة أو اإلباحية قد يالقى قبول لـدى  
بعض المبحوثين مما يعني أن النسبة التي ذكرت عـدم  
تعرضها لمضايقات أو تعبيرات غير الئقة قـد تكـون   
تتعرض بالفعل ولكنها ال تبالي بذلك، بـل أن الـبعض   

  . يهيرحب بذلك ويسعى إل
ويالحظ من النتائج أن أغلب المبحوثين البحثية قد 
تعرضوا لتعبيرات غير الئقة ومضايقات من أصـدقاء  
الشات مما يدل على انتهاك هـؤالء لألخـالق العامـة    
والعادات والتقاليد السائدة، في المجتمع ويتفق ذلك مـع  

كما يذكر أحمـد صـالح   ، )٢٠٠٢(نتائج طارق حسن 
ن خالل اإلنترنت يـؤدي إلـى   أن االتصال م) ٢٠٠٢(

انتهاك تقاليد وعادات االتصال المعتادة، لذلك فـاألفراد  
في االتصاالت اإللكترونية أكثر حرية وغيـر مقيـدين   

  . بالعادات والتقاليد واألخالق
ويتبين أيضاً من النتائج أن أغلب المضايقات التي 
يتعرض لها المبحوثين من قبل أصدقاء الشات تتمثل في 

حية والتحدث في موضوعات مخلة باآلداب، ويتفق اإلبا
مـن  % ٥٠حيـث ذكـر    Smith (2004)ذلك مع نتائج 

المبحوثين أنهم تعرضوا لتعليقات جنسية غير مرغوبـة  
وقد يرجع انتشار اإلباحية بين مسـتخدمي  ، على الشات

الشات إلى انتشار المواد اإلباحية على اإلنترنت والتـي  
نتشار المحرضـين علـى   صارت تجارة رائجة، كذلك ا

األنشطة الجنسية غير المشروعة، ومحاولـة اسـتغالل   
مشـعل القـدهي،   (اإلنترنت لترويج كل ما هو إبـاحي 

، )٢٠٠١ونبيـل علـي    ٢٠٠٦ويونس عرب،   ٢٠٠٥
وكذلك قد يرجع انتشار اإلباحية بين مستخدمي الشـات  
إلى ضعف الثقافة الجنسية، مما يدفع البعض إلى البحث 

 Cooper)الجنسي من خالل أصدقاء الشات  عن التثقيف

et. al., 2004) ،  كذلك فإن ما يشجع على زيادة التحـرر
والسلوكيات الخاطئة وعدم االلتزام باألخالقيات غيـاب  
الرموز االجتماعية وإمكانية إخفاء حقيقـة الشخصـية   

 ).٢٠٠٢طارق حسن، (والظهور بشخصية مختلفة 

بحـوثين  كما اتضح من النتائج تعرض بعض الم
لسرقة صورهم خالل المحادثات على الشات واختـراق  
خصوصياتهم حيث يعد ذلك أحد أهم سـلبيات الشـات   

مـن أن   Kwok et. al. (2004)ويتفق ذلك مع ما ذكـره  
خطورة استخدام شبكة االنترنت تتمثـل فـى امكانيـة    
اختراق الخصوصية أثناء المحادثة ويتفق أيضا مع مـا  

بـأن كـل مسـتخدم     Vernon & Lynch (2000)ذكره 
لالنترنت معرض لخطر اإلختراق وبـرامج الهـاكرز   

  .وسرقة البريد اإللكتروني
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مدى تأثير الشات على تفاعل المبحوثين مـع أسـرهم   
  : وعائالتهم ومعدل زيارتهم لهم

 المبحوثينمن % ٧٦.٨أن ) ٢٤(يتبين من جدول
لم يسبب لهم صديق الشـات مشـكالت مـع أسـرهم     

م صديق الشات أحياناً مشكالت مع يسبب له% ١٦.٨و
من تلك المشكالت ناتجة عن % ٤٢.٨أسرهم، حيث أن 

استغراق المبحوث في الشات ألوقـات طويلـة وعـدم    
 ويتفـق  ،الجلوس مع األسرة وضياع الوقت على الشات

في حين أن  ،)٢٠٠٥(ساري حلمي دراسة نتائج مع ذلك
من المشكالت ناتجة عن الشك في المبحـوث  % ٢٠.٧
دم الثقة فيه نتيجة استغراقه في الشـات وصـداقات   وع

  .الشات، مما يسبب للمبحوثين مشكالت مع أسرهم
 المبحوثينمن % ٨٠.٨أن ) ٢٥(يتضح من جدول

األب، الجـد،  : لم يؤثر الشات على عالقاتهم بكل مـن 
الجدة، وذلك نتيجة عدم االهتمام من قبل األب، الجـد،  

وفاة أو ألسباب أخرى الجدة، أو نتيجة لبعدهم عنه أو لل
مـن  % ٧٩ حـوالى  شخصية أو اجتماعية، في مقابـل 

لم يؤثر الشات على عالقتهم بكل من الخالـة   المبحوثين
والعم والعمة لنفس األسباب السابقة الذكر في حـين أن  

أثر الشات على عالقاتهم بكـل   المبحوثينمن % ١١.٢
من العم، والعمة بتفضيل الشات عليهم وعدم زيـارتهم  

أثر الشات علـى   المبحوثينفقط من % ٠.٤ي مقابل ف
عالقاتهم بكل من األب واألم واألخوة بزيـادة العالقـة   
بينهما نتيجة سفرهم ويتم التواصل بينهم وبين المبحوثين 

  . عن طريق الشات

يتضح مما سبق من النتائج أن الشات لم يـؤثر  و
على عالقة أغلب المبحوثين بأفراد أسرتهم وعـائالتهم،  

قد يرجع ذلك إلى ضعف العالقة بين المبحوثين وأفراد و
أسرتهم وعائالتهم من البداية لذا فهم لم يشعروا بتـأثير  
الشات بشكل سلبي على عالقاتهم األسرية والعائلية، ولم 
يشعروا بتغير كبير طرأ علـى عالقـاتهم وتفـاعالتهم    

، حيث )٢٠٠٥(معهم، ويتفق ذلك مع نتائج حلمي ساري
لما كانت العالقة بين الشاب وأسرته قويـة  أوضح أنه ك

شعر بخلخلة قوية لإلنترنـت علـى نظامـه التفـاعلي     
واالتصالي المعتاد، وكلما كانت العالقة ضـعيفة بـين   
الشاب وأسرته قل شعوره بذلك ألن التفاعل بينه وبينها 
مقطوع أو ضعيف من األصل سواء استخدم اإلنترنت، 

نيفـين   تـائج دراسـة  ويتفق ذلك مع ن، و لم يستخدمهأ
يختلف ذلـك مـع   ، بينما )٢٠٠٤(مصطفى وإلهام فريج

حلمـي سـاري   و) ٢٠٠٢(طارق حسـن  نتائج دراسة
  . )٢٠٠٦(مد عبد المجيد ووجدي شفيقمحو )٢٠٠٥(

 المبحوين من% ٨٢ أن) ٢٦(جدول نتائج أظهرت
 ولذلك متوسط، تأثير األسرية عالقتهم على الشات يؤثر
 أن المحتمل من ألنه التأثير هذا عن نغفل أال يجب فإنه
 كما األسرية، العالقات على السلبي التأثير مستوى يزداد
 مـن  أعمـق  أبعاداً ليأخذ التأثير يمتد أن الممكن من أنه
 الكثيـرون  ورغبة الحياة ضغوط تزايد مع خاصة ذلك
 وآالم مشـاكل  من يحمله ما بكل الواقع عن االبتعاد في
 البديل االفتراضي العالم عن البحث زيادة إلى يؤدي مما

  .الشات عالم في المتمثل
  )٢٥٠(توزيع أفراد عينة تبعاً لمدى تعرضهم لمشكالت مع أسرهم بسبب صديق الشات :٢٤جدول

  %العدد    مدى ما يسببه صديق الشات من مشكالت للمبحوث مع أسرته
  ٦.٤  ١٦  نعم يسبب 

  ١٦.٨  ٤٢  أحياناً يسبب 
  ٧٦.٨  ١٩٢  ال لم يسبب 

  لمشكالت التي يسببها صديق الشات للمبحوث مع أسرتها
  ٤٤.٨  ٢٦  االستغراق في الشات ألوقات طويلة وعدم الجلوس مع األسرة وضياع الوقت على الشات 

  ٢٠.٧  ١٢  الشك في المبحوث وعدم الثقة فيه نتيجة استغراقه على الشات وصداقات الشات  
  ١٥.٥  ٩  ومشكالت بسبب ذلك مع المبحوث  عدم اقتناع األسرة بالشات وبأصدقاء الشات 

  ١٣.٨  ٨  اللجوء للكذب على األسرة نظراً لعدم تفضيلهم للشات 
  ٣.٥  ٢  رفض األسرة االرتباط عاطفياً بصديق الشات  

  ١.٧  ١  مشكلة مع األخت ألنها تحاول فعل ما يفعله المبحوث على الشات وهو يرفض ذلك  
  ١٠٠.٠  ٥٨  المجموع 
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  )٢٥٠=ن(على عالقتهم بأفراد األسرة والعائلة الشات  تأثيرتوزيع أفراد عينة تبعاً لمدى  :٢٦جدول 
  %  العدد والعائلةاألسرةبأفرادعالقتهم على الشات تأثيرمدى

  ٩.٦  ٢٤ تأثير سلبي
 ٨٢.٠  ٢٠٥  تأثر متوسط
  ٨.٤  ٢١  تأثر إيجابي

البحثيـة التابعـة    المتغيرات العالقة بين بعضدراسة 
  :المستقلةتغيرات المو

 والموضـحة  X2 كـاي  مربع اختبار نتائج تشير
 درجة بين فقط معنوية فروق توجدأنه  إلى) ٢٧(بجدول
الشات ونـوع   استخدام أثناء للمبحوثين الوالدين متابعة

  مربـع  قيمـة (٠.٠٠١الجنس عند مسـتوى احتمـالي   
 بـين  معنويـة  فروق توجد أنه كما ،*)*٣٤.٣٢٣كاي
 المنزل في المبحوثين تصرف على اتالش استخدام تأثير
 مسـتوى  األم عنـد  األب وتعلـيم  الجنس وتعليم ونوع

ــالي ــة(٠.٠٠٥ احتم ــع قيم ــاي  مرب  *١٢.٦٤٩ك
 توجد ، كما أنه)على التوالي *٣٠.٠٣٦و *٢٥.٧٦٢و

 مستوى عند هذا المتغير ووظيفة األم بين معنوية فروق
   .**)٨.٦٩٩كاي  مربع قيمة(٠.٠٠١ احتمالي

   r البسـيط  االرتبـاط  معامل  قيم نتائج كما تشير
 بـين  معنويـة  فـروق  توجـد  ال أنه إلى) ٢٧(بجدول

السن عند  وبين ذكرها السابق األربعة التابعة المتغيرت
  .أي مستوى احتمالي

  التوصيات
 فإنه الدراسة، عنها أسفرت التي النتائج ضوء في
  :التالية الفئات إلى التوصيات توجيه يمكن
  :األسرة

 الـدين  تدعم التي لألبناء الواعية التربية ضرورة .١
 يحـول  مما نفوسهم في والضمير والقيم واألخالق

  .اإلنترنت شبكة سلبيات في انغماسهم وبين بينهم
 مناسب مكان في اآللي الحاسب وضع على التأكيد .٢

 آلـي  حاسـب  من أكثر هناك كان وإذا بالمنزل،
 األقل على واحد آلي حاسب هناك يكون أن فيجب
 الشـتراك  الفرصة ليتيح األسرة اجتماع مكان في

  .استخدامه في األسرة أفراد جميع
 تسمح التي لألبناء اإليجابية المتابعة على التركيز .٣

 أطـراف  وتجـاذب  واألبناء اآلباء بين بالتواصل
 والسـلبيات  والدردشـة  اإلنترنـت  حول الحديث

 اسـتخدام  أثناء مواجهتها يمكن التي واإليجابيات
  .ترنتاإلن شبكة

 اسـتخدام  كيفيـة  على التعرف اآلباء على يجب .٤
 الدردشة وبرامج اإلنترنت والسيما اآللي الحاسب
 مصـدر  أنه على اآللي الحاسب إلى النظر وعدم
 بخطـورة  اإللمـام  وكذلك الوقت وتضيع للترفيه
 اإلباحيـة  الدردشـة  غـرف  و اإلباحيـة  المواقع
 لتحذير والتقاليد والعادات واألخالق للدين والمنافية
  .منها األبناء

  تنفيذ البرنامجوبعد ة قبل لعالقة المتغيرات التابعة بالمتغيرات المستق :٢٧جدول 
 المتغيرات التابعة

  
  

 المتغيرات المستقلة

متابعةدرجة
 الوالدين
 أثناء للمبحوثين
 الشاتاستخدام

استخدامتأثير
 تصرف على الشات

المبحوثين في 
 المنزل

استخدام تأثير
 على اتالش

 سلوك
 المبحوثين

 على الشات تأثير
 المبحوثين عالقة
 األسرة بأفراد

  العائلية والزيارات
  ٣.٨٢٨  ٠.٠٧٤  *١٢.٦٤٩  **٣٤.٣٢٣  ٢=، د X2قيمة   نوع الجنس
  ٦.٩١٩  ٢.٨٧٢  ٢.١٩٢  ٢.٤١١  ٤=د ، X2قيمة   نوع الكليات
  ١٥.٦٥٧  ١١.٩٦٧  *٢٥.٧٦٢  ٨.٣٦٩  ١٤=،دX2قيمة   تعليم األب
  ١١.٨٢٨  ٤.٣٨٥  *٣٠.٠٣٦  ١٠.٣٦٤  ١٢=،دX2قيمة   تعليم األم

  ١٢.٧٣٤  ٨.٧٥٩  ١٤.٣٥٤  ٩.٠٧٤  ٨=د  ، X2قيمة   وظيفة األب
  ٠.٥١٩  ٠.٨٩٣  **٨.٦٩٩  ٥.٥٥٨  ٢=د ، X2قيمة   وظيفة األم

  ٠.٠١٦  ٠.٠١٧-  ٠.٠٠١  ٠.٠٧٤  ٢٤٩=، دr قيمة  السن
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 أو اإلنترنـت  شبكة استخدام من األبناء منع عدم .٥
 ذلك ألن سلبياتها من عليهم خوفا الدردشة برامج
 اآلبـاء  يتعرف أن المفضل ومن جدوى، ذي غير
 مـدى   ليقرروا أبناءهم لدى الشات أصدقاء على

 .األصدقاء هؤالء في الوثوق إمكانية

 الصـراحة  مـن  قوى جدار بناء الضروري من .٦
 هـم  اآلبـاء  ليكـون  واألبنـاء  اآلباء بين والثقة

 وذلـك  ربـاء الغ وليس لألبناء المقربين األصدقاء
 أو الغربـاء  علـى  التعارف مخاطر من لحمايتهم
 أصـدقاء  مـع  مناسـب  غير للعالقة نمط تكوين
  .الشات

 فـي  األبنـاء  يقضـيها  التـي  الزمنية المدة تقنين .٧
 الخاصـة  شـئونهم  مـع  يتناسـب  بمـا  الدردشة
  .بهم المنوطة األعمال أو ودراستهم

 ال حتى المنزل فى لإلنترنت مصدر تواجد يفضل .٨
 مقـاهي  مـن  اإلنترنت الستخدام ألبناءا يضطر
 .األصدقاء منازل من أو اإلنترنت

  :الشباب
 لشـبكة  السـليم  االسـتخدام  بكيفية الشباب توعية .١

 وإيجابيـات  سـلبيات  علـى  التركيز مع اإلنترنت
  .اإلنترنت دردشة

 مـن  بالغربـاء  الوثوق فى العديدة للمخاطر نظرا .٢
 حقيقـة  مـن  التحقـق  وصـعوبة  الشات أصدقاء
 بعـدم  الشـباب  توعية الضروري فمن اتهمشخصي
 عائلية أو أسرية أو شخصية معلومات بأية اإلدالء

 الغرباء إلى بذويهم أو بهم خاصة صور إرسال أو
 حقيقـة  مـن  التأكـد  بعـد  إال الشات أصدقاء من

 فـي  ذلـك  بعد التعامل يكون أن على شخصياتهم
 عدم كذلك للجميع، الكاملة الثقة إعطاء وعدم حدود،
 مواقـع  علـى  والعائليـة  الشخصية الصور وضع

  .العامة التعارف
 الشبكة وقواعد الحوار وآداب الدينية التعاليم مراعاة .٣

 اآلخـرين  مع الدردشة إجراء عند العامة واألخالق

 فـي  اإلسـتمرار  وعـدم  اإلساءة على الرد وعدم
  .الهزلية الحوارات

 فـي  الدردشـة  إيجابيـات  من اإلستفادة ضرورة .٤
 األخـرى  الشـعوب  وتقاليـد  اداتع على التعرف
 الشـعوب  مـع  والتحـاور  جديدة لغات واكتساب
 المجتمـع  عـن  جيـدة  صورة إلعطائهم المختلفة
 .واإلسالمية العربية والقضايا العربي

  :والتعليم التربية وزارة
 والجامعات المدارس في اإلنترنت استخدام تعزيز .١

  .التعليمية العملية يخدم بما
 بـرامج  من يحتويه وما اإلنترنت تدريس ضرورة .٢

 اإلجباريـة  الدراسـية  المقـررات  ضمن دردشة
 أن علـى  المختلفة التعليمية المراحل فى للطالب
 شبكة وسلبيات بإيجابيات توعيتهم على ذلك يشتمل

  .لها القويم االستخدام وكيفية اإلنترنت
  :اإلعالم وسائل

 الدراميـة  األعمـال  احتـواء  أهميـة  على التأكيد .١
 إلـى  تهدف إعالمية مواد على اريةالحو والبرامج
 وكيفيـة  اإلنترنـت  شـبكة  بأهميـة  األفراد توعية

 الدردشـة  بـرامج  خالل من اآلخرين مع التواصل
  .ذلك سلبيات في الوقوع دون

 مقـاهي  داخـل  إعالميـة  نشرات وضع ضرورة .٢
 وبرامج اإلنترنت استخدام طريقة توضح اإلنترنت
  .صحيح بشكل الدردشة

  :المعنية الجهات
 دردشـة  وغرف حوار ومجموعات مواقع شاءإن .١

 اإلنترنـت  شبكة عبر واجتماعية ثقافية ومنتديات
 مـن  مجموعة بإدارتها يقوم وجذابة شيقة بصورة

 الـنفس  وعلم المنزلي االقتصاد في المتخصصين
 مـع  وجـادة  هادئـة  حوارات إلجراء واالجتماع
 ومشـكالتهم  اتجاهـاتهم  علـى  والتعرف الشباب

  .ليمةس بصورة وتوجيههم
 اإلنترنـت  مقـاهي  على الرقابة فرض ضرورة .٢

 قبـل  من عليهم تفتيشية دوريات وعمل وأصحابها
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 إدارة كيفيـة  لمعرفـة  والمسئولين المعنية الجهات
 فـي  اسـتخدامها  عـدم  من والتأكد المقاهي تلك

 علـى  اإلباحيـة  والغـرف  المواقع على الدخول
  .اإلنترنت

  المراجع
نترنت وتداعياتها هوس اال): ٢٠٠٢(أحمد محمد صالح

دار  الطبعـة األولــي  االجتماعيـة والسياســية 
 .بيروت -الهالل

الدش واإلنترنت والتليفزيـون  ): ٢٠٠٣(انشراح الشال
 الطبعة األولي في إطار علم االجتماع اإلعالمي

 .اليمن -المدينة برس

دراسة فـى التواصـل   ): ٢٠٠٥(حلمي خضير ساري
الطبعة األولى  االجتماعي على المجتمع القطري 

 عمــان  دار مجــدالوي للنشــر والتوزيــع  
 .األردن

أزمة الشباب الخليجـي  ): ٢٠٠٤(راشد بن سعد البانى
جامعة نـايف العربيـة    واستراتيجيات المواجهة

الطبعة  مركز الدراسات والبحوث للعلوم األمنية
 .الرياض -األولى

 المترتبـة  اآلثار): ٢٠١٠(رجاء علي عبد العاطي علي
 الحديثـة  االتصـال  لطرق الشباب استخدام على

 العالقـات  علـى ) اإلنترنـت  دردشـة  برنامج(
رسـالة   –األسـرة  وخـارج  داخـل  االجتماعية
 -كلية الزراعة -قسم االقتصاد المنزلي -ماجستير

 .جامعة اإلسكندرية

اإلنترنت فى مصـر والعـالم   ): ٢٠٠٥(رشا عبد اهللا 
 ).دراسة علمية ورؤية مستقبلية(العربي 

 البحث مكان اإلنترنت مجتمعات): ٢٠٠٨(ميرش سارا
http://www.dw-( .القدامى األصدقاء عن

world.de/dw/ar/side/979910,,3136766,00html(  
 الجسدية وآثاره اإلنترنت إدمان): ٢٠٠٧(سالمة صفات

  .مايو ٣١ ) ١٠٤١١(العدد سيةوالنف
http:www.asharqalawsat.com/details.asp?section=1
5&issueno=10411&article=421476&feature=1 

 في الشباب على اإلنترنت تأثير): ٢٠٠٥(الخواجة عال
 ودعـم  المعلومات مركز  العربي والعالم مصر
  .الوزراء مجلس القرار اتخاذ

http://www.idsc.gov.eg/upload/document/242/shaint
.pdf 

.الشباب لدى النفسية المشاكل): ٢٠٠٩(يوسف غزوان  
http://syria-court.com/readnews.php?sy-seq=28018 

اآلثـار االجتماعيـة   ): ٢٠٠٢(طارق سيد أحمد حسن
لتكنولوجيا االتصال الحديثة مع التطبيق على عينة 

 رسالة دكتـوراه  من مستخدمي شبكة اإلنترنت
جامعة  كلية اآلداب شعبة اإلعالم قسم االجتماع
 .اإلسكندرية

اآلثـار  ): ٢٠٠٤(عبد المحسن بن أحمـد العصـيمى  
ــة لإلن ــت االجتماعي ــات  ترن ــة للدراس قرطب

قرطبـة للنشـر    الطبعـة األولـي   االجتماعية
 .الرياض والتوزيع 

متهم قبـل الجريمـة  .. الشات): ٢٠٠٥(عفراء الكتبى  
http://www.alazmina.info/issue302/24.html 

اسـتخدام طالبـات   ): ٢٠٠٩(ليلى عـامر القحطـاني  
تخصص السكن وإدارة المنزل بكليـة االقتصـاد   
المنزلــي بمدينــة الريــاض لإلنترنــت ومــدى 
استفادتهن في تحقيق بعض متطلبات المقـررات  

مجلد  -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمي الدراسية
 .يونيو -أبريل ٣٠

علـم  ): ٢٠٠١(محمد أحمد بيومي وإسماعيل على سعد
دار  الطبعـة األولـى   ضايا الشباباالجتماع وق

 .المعرفة الجامعية

اآلثـار  ): ٢٠٠٦(محمد سعيد عبد المجيد ووجدى شفيق
دراسة ميدانية  االجتماعية لإلنترنت على الشباب

على عينة المترددين على مقاهي اإلنترنـت فـى   
جامعة  كلية اآلداب  قسم االجتماع مدينة طنطا

 .طنطا

التكنولوجيـا التعليميـة   ):٢٠٠١(محمد محمود الحيلة 
دار الكتــاب  الطبعــة األولــى  والمعلوماتيــة

 . اإلمارات العربية المتحدة العين الجامعية
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 للرأي استطالع): ٢٠٠٥( العام الرأي استطالع مركز
 مركـز  ¬ الجـدد  الخـريجين  بين التشغيل عن

 الوزراء مجلس   القرار اتخاذ ودعم المعلومات
  .سبتمبر 

/www.eip.gov.eg/Documents/StudiesDetails.ashttp:/
px?id=235 

 رأى اسـتطالع ): ٢٠٠٨(العام الرأي استطالع مركز
 مركـز ¬  اإلنترنـت  استخدامات حول الشباب

  الوزراء مجلس ¬القرار اتخاذ ودعم المعلومات
  .سبتمبر

http://www.eip.gov.eg/Documents/StudiesDetails.as
px?id=543 

 اإلباحيـة  المواقـع ): ٢٠٠٥(القدهى اهللا بدع بن مشعل
 الفـرد  علـى  وأثارهـا  اإلنترنـت  شـبكة  على

   .والمجتمع
http://www.khayma.com/fahad1390/din/agidh/36.htm 

 الثقافة العربية وعصر المعلومات ): ٢٠٠١(نبيل على
المجلس الوطني للثقافـة   رؤية المستقبل العربي 

 الطبعة األولي طن مطابع الو والفنون واآلداب 
 .الكويت

آراء أفراد األسرة ): ٢٠٠٤(نيفين مصطفى وإلهام فريج
مجلـة   السعودية بجدة عن أثر استخدام اإلنترنت

العـدد   ) ٢٥(مجلـد  اإلسكندرية للتبادل العلمي
 .ديسمبر -أكتوبر ) ٤(

 تحـديات  بـين  الشباب ثقافة): ٢٠٠٩(وردانى يوسف
ــت ــز اإلنترن ــة وعج ــ الدول ــة اتدراس ميداني  

http://www.nua.com/surveys/?f=vs&art-
id=go5358417&nel=true,16/11/2005 

تطوير التشريعات : ورشة عمل): ٢٠٠٦(يونس عرب
ورقـة   في مجال مكافحة الجرائم اإللكترونيـة  

هيئـة تنظـيم    صور الجرائم اإللكترونية  :عمل
 عمـان  عرب للقـانون مجموعة   االتصاالت
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Effect of Using New Communication Methods (Chating 
Program) Among Youth on Social Relationships Inside and 

Outside The Family* 
Samira Ahmed Kandil, Mohamed Gamal Mohamed Atwa, Ragaa Ali Abd El Ati Ali 

Department of Home Economics - Faculty of Agriculture - Alexandria University  

ABSTRACT 
This research mainly to study "the implications using the young people methods of modern 

communication (program internet chat) on social relations within and outside the family," the sample was 
chosen by chance comprising 250 respondents and Researched by students from the University of Alexandria, 
A questionnaire was used as a tool data collection by personal interviewer. 

The data were analyzed statistically using percentages and chi square as well as the correlation coefficient 
(Pearson) by the computer program SPSS V.17. 
The results of the study are shown in the following: 
- Most of the respondents did not have a specific time to use chat with a rate of 63.2%, also it was found that 

the largest percentage of respondents use chat daily research 53.2 %. 
- Only 5.2 % of the respondents made a continuous follow-up by a parent, while the ratio of follow – up by 

the mother was larger ( 65.5% ). 
- More than half of the  respondents ( 59.6 % ) left the chat room door open or closed sometimes . 
- 52.4% of the respondents used a combination of slang and English (Franco-arab ) when talking on the chat . 
- The first priority for the use of chat was 33.6 % for the leisure and entertainment. 
- The largest percentage of respondents using sometimes their real namesfor chat with a rate of 38.8 % , In 

contrast, it turns out that most of the research sample as a whole did not change their gender when they 
used the Chat with a rate of 80.4%. 

- The possibility of chat friends turned be a genuine friend and over 60 % of respondents said they sometimes 
agreed that friend chat coud be close friend to them. 

- 56.4% of respondents had a medium- strength relationshipwith friends chat. 
- More problems used by the respondent to talk with a chat friend were psychological problems as well as 

personal and family life. 
- 82.0% of the respondents  mentioned  that chat affects their family relationship .  
- There are significant differences between the degree of follow-up parents of respondents while using chat 

and sex at a probabilily of 0.001, and that there are significant differences between the impact of the use 
of chat on the behavior of the respondents in the home in relation to, gender and education of both father 
and the mother's education at the level of a probabilily of 0.005, as well as there are significant 
differences between this variable and profession of the mother at level probabilily of 0.001. 
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