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 ايجابيات وسمبيات شبكات التواصل االجتماعي وعالقتيا بالعالقات األسرية

 (دراسة مقارنة)
نها فتحي توفيق عبد الحليم، 1نيى عبد الستار عبد المحسن

2 
 جامعة المنوفية- كمية االقتصاد المنزلي- إدارة المنزؿ والمؤسساتتخصص 1
 المممكة العربية السعودية- كمية العمـو واآلداب بالرس- جامعة القصيـ-  عمـو األسرة والطفولةقسـ2

 28/12/2015 :                                تاريخ القبول10/11/2015 :تاريخ التسميم

 الممخص
ييدؼ البحث بصفة رئيسية إلى دراسة العبلقة بيف الوعى بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي لممصرييف والسعودييف 

 فرد مف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة مف بشرط أف 200والعبلقات األسرية كدراسة مقارنة وتـ إجراء البحث عمى عينة غرضية قواميا 
يكونوا متزوجيف ولدييـ أبناء وقد أسفرت أىـ نتائج البحث عف أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المصرييف والسعودييف لصالح المصرييف في 

كما أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المصرييف والسعودييف  (0.01)الوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي عند مستوي داللة
كذلؾ توجد عبلقة ارتباطية ايجابية بيف الوعي  ،0.001لصالح أفراد عينة البحث مف السعودييف في العبلقات األسرية ككؿ عند مستوى داللة 
، وقد أوصت الباحثتاف بضرورة اىتماـ 0.001 و0.01بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي والعبلقات األسرية عند مستوى داللة 

بنوعية المعمومات التي يتداوليا أبنائيـ عمي شبكات التواصؿ االجتماعي والعمؿ عمي تنمية ميارات االتصاؿ والحوار  (الرقابة األبوية)الوالديف
 .بيف الوالديف وأبنائيـ واألبناء بعضيـ البعض

. المصريين والسعوديين- العالقات األسرية- شبكات التواصل اإلجتماعى  :كممات دليمية

المقدمة 
مف المشكبلت التي يعانى منيا المجتمع مشكمة 

الشبكات االجتماعية فقد انتشرت وبشكؿ مثير لبلنتباه في 
السنوات الخمس األخيرة مواقع جديدة عمى شبكة االنترنت 
جذبت مبلييف المستخدميف إلييا وىى تمؾ المواقع التي 

، وكسائر  Social Net Work تسمى الشبكات االجتماعية
فإف ىذه المواقع تعتمد  (Web)مواقع الجيؿ الثاني الويب

وتقـو .بشكؿ أساسي عمى المستخدميف في مؿء محتواىا 
ىذه المواقع بالدرجة األولى عمى إتاحة التواصؿ بيف 
مستخدمييا بشتى الوسائؿ الممكنة سواء أكاف ىؤالء 

المستخدميف تعرفيـ عمى أرض الواقع أـ كانوا أصدقاء 
، وفى (عالـ االنترنت)عرفتيـ مف خبلؿ العالـ االفتراضي

الوقت الراىف أصبحت الشبكات االجتماعية وسيمة فعالة 
لمتواصؿ االجتماعي، كما أنيا تتيح بفعؿ ما تتمتع بو مف 

ذكاء ربطؾ بزمبلء وأصدقاء فقدت االتصاؿ معيـ منذ 
 (.139:2011خميس،)فترة طويمة

والفيس بوؾ يعنى الدفتر الورقي الذي يحتوى عمى 
معمومات عف أشخاص ينتموف لمجموعة معينة وفى 
الجامعات األجنبية توجد طريقة شييرة لمتعرؼ عمى 
الطبلب الموجوديف بكمياتيا المختمفة وىى طريقة اؿ 

Face book أو الدفتر حيث يقـو الطبلب الجدد 
باستعراض ىذا الدفتر لمتعرؼ عمى الطبلب الموجوديف 

ومف ىنا جاءت  .معيـ فى كمياتيـ بأقساميا المتعددة
تسمية الموقع بيذا االسـ حيث كاف فى البداية ييدؼ إلى 
جمع شمؿ طبلب الجامعات األخرى ثـ طبلب المدارس 

الخ إلى أف انتشر الموقع وأصبح يجمع شمؿ سكاف ..
كوكب األرض ولـ يعد االشتراؾ فيو مخصصًا لفئة 

وقد وجد . (143:2010محمد، )الطبلب دوف غيرىـ
مجتمع الشباب في الفيس بوؾ نافذة مطمعة عمى العالـ 
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بداء الرأي وفى التواصؿ ومشاركة  وساحتو لمتعبير وا 
أصدقائو تفاصيؿ حياتيـ مما كاف لو أقوى األسباب 

والناس يسعوف . بارتباط مستخدمي االنترنت بالفيس بوؾ
دائمًا إلقامة عبلقات جديدة ولمتواصؿ مع العبلقات 

القديمة مف خبلؿ الفيس بوؾ كحؿ سحري ذلؾ في العالـ 
وساىـ . االفتراضي الذي اكتسب بالزمف أىميتو ودوره

الفيس بوؾ كثيرًا وتمقائيًا في عممية النشر االلكترونية فأي 
مستخدـ لبلنترنت يجد نفسو في الفيس بوؾ قد ازدادت 

وتطور سرعة الكتابة عمى . معدؿ كتابتو وبالتالي قراءاتو
لوحة المفاتيح والياتؼ المحموؿ، والمشاركة في دعـ 
الحمبلت والنشاطات الخيرية عبر انضماـ لمجموعة 

والفيس بوؾ فرصة لبلتصاؿ بالدعاة وطمبة العمـ . معينة
واإلعبلمييف والمؤثريف في المجتمع مباشرة دوف وسائط، 
وتكثر عمى صفحاتو عددًا ىائبًل مف المجموعات الدعوية 

ولقد . (23:2010فضؿ اهلل، )والثقافية واإلعبلمية 
 أوضحت جميع الدراسات أف المعموماتية ىي العنصر
األساسي في عمميات تطوير اإلنتاج ونظـ الخدمات 
وبنياف الدولة وبخاصة في الدولة التي تممؾ وسائميا 
وتكنولوجياتيا وتساىـ ىذه التكنولوجيات في إحداث 

التغيرات السريعة في المجتمعات ونمو خدمات 
(. 2008 :379الريس، )جديدة

ويؤدى الفيس بوؾ إلى إضاعة الوقت فبمجرد 
دخوؿ المستخدـ لمموقع حتى يبدأ بالتنقؿ مف صفحة 

ألخرى ومف ممؼ آلخر وال يدرؾ الساعات التي أضاعيا 
في التعميؽ عمى صور أصدقائو دوف أف يزيد أي فائدة لو 
أو لغيره، فالفيس بوؾ ييدر الوقت دوف فائدة تجنى فيناؾ 

أعداد كبيرة مف طبلب الجامعة يقضوف أكثر مف 
وكذلؾ يسبب . ساعات  في تصفح الفيس بوؾ فقط10

ضعاؼ ميارة التواصؿ وىى مف  الفيس بوؾ اإلدماف وا 
أىـ اآلثار التي قد تشكؿ خطرًا عمى مستخدمي الشبكة 

االجتماعية ألف قضاء الوقت الطويؿ أماـ شاشة 
الكمبيوتر وىدره في تصفح الموقع يؤدى إلى عزؿ األفراد 
عف واقعيـ األسرى وعف مشاركتيـ فى الفعاليات التي 

وبما أف التواصؿ بيف الناس بشكؿ  . يقيميا المجتمع

مباشر يؤدى إلى تطوير الميارات التى تساعد األفراد في 
مجاالت االتصاؿ اإلنساني حيث تنمى عندىـ الحس 

بالمسئولية تجاه الغير وتقوى سرعة البديية لدييـ 
فيستطيعوف التعامؿ مع المواقؼ بحدؽ وحنكة وىذا ما 

تفتقده المواقع االجتماعية حيث أف اإلدماف عمى التواصؿ 
االلكتروني يؤدى بيـ لمعزلة االجتماعية وفقد ميارة 

ويؤدى الفيس بوؾ أيضًا إلى . التواصؿ المباشر مع الغير
انتحاؿ الشخصيات متخذيف مف الشبكة العنكبوتية مكانًا 
خصبًا لمتشويو واالبتزاز وترويج الشائعات وكسب الماؿ 

والفيس بوؾ يعتبر مصدر . وحرؼ الحقائؽ عف مسارىا
لئلعبلنات الدعائية المزعجة فظيرت في اآلونة األخيرة 

 الكثير مف البوتسات الدعائية 2010منذ منتصؼ عاـ 
التي تدعو لكسب الماؿ وأخرى تدعوؾ لزيارة مكاف معيف 
وأصبحت تتكرر بطريقة مزعجة في المجموعات التي بيا 

 (.24 -23:2010 فضؿ اهلل،)ما يزيد عف األلؼ عضو
كما يوجد بعض مواقع التواصؿ االجتماعي 

 ويعتبر مف My Space مثؿ Face bookالمشابية لؿ 
أشير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى االنترنت ويقدـ 

لمستخدميو باقة مف الخدمات المتنوعة كخدمة المدونات 
وخدمة نشر الصور والفيديو والموسيقى وخدمة 

 والذي Hi5وأيضا موقع  .الخ....المجموعات البريدية 
يعتبر مف المواقع الشييرة لمبحث عف األصدقاء والتواصؿ 

معيـ ويمكف مف خبلؿ الموقع مشاىدة مقاطع الفيديو 
مف مواقع Twitterويعتبر موقع. ولعب األلعاب المختمفة

التواصؿ االجتماعي مع اآلخريف ويقدـ لمستخدميو خدمة 
تدويف مصغر يتيح ليـ إرساؿ رسائؿ نصية قصيرة 

لآلخريف تعبر عف حالتيـ أو ما بداخميـ مف 
 Linked in  كذلؾ يوجد موقع (11:2010 محمد،)أفكار

 85وىو شبكة اجتماعية لممحترفيف يضـ الموقع قرابة 
مميوف محترؼ ومحترفة في مجاالت متنوعة ومختمفة 

حيث يتشارؾ ذوى االىتمامات المشتركة في مجموعات 
 Deviant Artكما يوجد موقع . تسمى مجموعات االىتماـ

وىو شبكة اجتماعية متخصصة لممحترفيف في مجاؿ 
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الجرافيكس والتصميمات الرقمية المختمفة يحتوى الموقع 
 (.141:2011 خميس،)عمى إبداعات المشاركيف

ارتفاع معدؿ  (12: 2012)وأوضحت دراسة خميؿ
استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية بشكؿ عاـ بيف عينة 
دراستو حيث أف النسبة األكبر مف أفراد العينة يستخدموف 

% 56مواقع الشبكات االجتماعية بشكؿ دائـ بنسبة بمغت 
وأغمبيـ يتعرضوف ليا بشكؿ يومي، وجاء موقع الفيس 
بوؾ أكثر مواقع الشبكات االجتماعية استخداما بيف 

وفى دراسة أبو . الشباب الجامعي عينة الدراسة
أثبتت النتائج بأنو توجد عبلقة  (50: 2012)عامر

ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف مستويات تعرض 
المبحوثيف لبلنترنت ومستويات الوعي بالمشاركة السياسية 
لدييـ، وتزداد درجة المعرفة لدى المبحوثيف كمما زادت 

. درجة اعتمادىـ عمى االنترنت كمصدر لممعمومات
إف ظيور االنترنت وانتشار استخدامو بيف أفراد 

األسرة أثر عمى طبيعة العبلقات األسرية بشكؿ أو بآخر 
، فقد أكدت دراسة الفـر (14: 2004العويضي، )
مف أفراد العينة يروف أف % 75.1أف  (113: 2001)

شبكة االنترنت تشكؿ خطورة عمى أفراد المجتمع تتمثؿ 
في خمؽ عزلو عف المحيط االجتماعي بجانب ما تقدمو 

كما جاءت بعض . مف مواد جنسية وترويج لمثقافة الغربية
الدراسات التي أجريت في بريطانيا لتحذر مف اآلثار 

السمبية لبلنترنت عمى العبلقات األسرية خصوصًا بعد 
ظيور جيؿ ال يستطيع التعامؿ مع البشر وال يمارس 
قواعد التعامؿ االجتماعي السميـ مثؿ الصدؽ واألمانة 

حيث يقتصر تعاممو مع األجيزة الجامدة مما يفقده الحس 
(. 4 :2000حمواني، )االجتماعي

وتعتبر األسرة أصؿ راسخ مف أصوؿ الحياة 
البشرية، وميما اختمفت ضوابطيا وقيودىا مف مجتمع 
آلخر، فمف تختمؼ النظرة إلييا كضرورة ال غنى عنيا 

فيى أفضؿ موطف  (14 -13:ت . عبد الواحد، ب)
ُيكسب الفرد أسمى المعاني، فالرجؿ حيف يتزوج يصبح 

بزواجو مسئواًل عف زوجتو وأبنائو، ويكد ويتعب في سبيؿ 
تأميف العيش األفضؿ ليـ، وكذلؾ فإف المرأة تفنى حياتيا 

( 313-312: 2004 عبد اهلل،)في خدمة زوجيا وأبنائيا
وفي أى مجتمع يكوف الفرد عبلقات كثيرة مع األشخاص 
في البيئة المحيطة، ولكف أقدـ وأطوؿ وأىـ تمؾ العبلقات 

وتمثؿ العبلقات  (Chao.2011:197)ىى العبلقات األسرية 
سواء بيف األب واألـ أو بينيما – األسرية داخؿ األسرة 

– وبيف األبناء أو عبلقات األبناء مع بعضيـ البعض 
عامبًل أساسيًا في نمو شخصية األبناء سمبًا أو 

وقد اتفقت نتائج دراسة كؿ  (14 :1989رمضاف، )ايجاباً 
: 2008) والطوخيHakvoort et al. (2010:182-201)مف 
عمى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف العبلقة بيف  (310

الزوجيف وكؿ مف عبلقتيما باألبناء والعبلقات بيف 
. األخوة

ىذا وقد يكوف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي 
سببًا في انييار األسرة وتحطيـ الروابط بيف أفرادىا 
خصوصًا بيف الزوج والزوجة، وذلؾ إذا أساء الفرد 
االستخداـ ووصؿ إلى حد اإلدماف مما ييدد حياتو 

ولقد  (2001:282 عزب،)األسرية والمينية واألكاديمية
التي أجريت . te– la Kraut (39: 1998)أظيرت دراسة

عمى المجتمع األمريكي حوؿ التأثير االجتماعي لبلنترنت 
أف االنترنت يسبب العزلة االجتماعية واألسرية في مقابؿ 
تكويف عبلقات اجتماعية ذات طابع مختمؼ مع أشخاص 
مجيوليف االسـ وبواسطة أجيزة مادية تفتقر إلى المشاعر 

 .الحقيقية
 مف جامعة Borom 2-1 :2000))كما أظيرت دراسة

 فرد بالغ ينتموف إلى 4113ستانفورد التي أجريت عمى 
 أسرة أنو كمما قضى الناس مزيد مف الوقت عمى 2689

شبكة االنترنت كمما أصبحوا منعزليف اجتماعيًا، وذكر 
مف مستخدمي الشبكة أنيـ يقضوف خمس % 40نحو 

ساعات أو أكثر كؿ أسبوع في استخداـ الشبكة، ومف بيف 
أنيـ يحضروف مناسبات % 8المستخدميف أشار 

أنيـ يقضوف وقتًا أقؿ % 18اجتماعية أقؿ اآلف، وذكر 
أنيـ يقضوف وقتًا % 26مع األصدقاء واألسرة، بينما ذكر 

أقؿ في الحديث ىاتفيًا مع أصدقائيـ وأقاربيـ، كذلؾ ذكر 
. أنيـ يقضوف وقتًا أقؿ في مشاىدة التمفاز% 59
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 لتؤكد Stanley (2000:35)بينما جاءت نتائج دراسة
أف أفراد العينة التي أجريت عمييا الدراسة يروف أف 

االنترنت تساىـ في زيادة التفاعؿ بيف أفراد األسرة، وذلؾ 
مف خبلؿ تقديـ مادة يمكف أف يدور حوليا الحوار، أو 
مف خبلؿ تقديـ معمومات ونصائح لمتعامؿ األمثؿ فيما 

. بيف أفراد األسرة
وبناء عمى ما سبق تتمثل مشكمة الدراسة الحالية في 

 :التساؤل التالي

 ما ىي الفروؽ بيف األسر المصرية واألسر السعودية 
في مستوى الوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ 

االجتماعي والعبلقات األسرية وما ىي طبيعة العبلقة بيف 
مستوى الوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ 

االجتماعي والعبلقات األسرية؟ 
أىداف البحث 

ييدف البحث إلى التعرف عمى إيجابيات وسمبيات 
شبكات التواصل االجتماعي وأثرىا عمى العالقات 

: األسرية وينبثق منيا األىداف الفرعية التالية
تحديد مستوى الوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات - 1

. التواصؿ االجتماعي
تحديد مستوى العبلقات األسرية لدى األسر المصرية - 2

. والسعودية
دراسة الفروؽ بيف المصرييف والسعودييف في عدد - 3

شبكات التواصؿ االجتماعي ونوع المواقع والبرامج 
المستخدمة مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي 

والوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ 
. االجتماعي والعبلقات األسرية

دراسة العبلقة بيف عدد شبكات التواصؿ االجتماعي - 4
ونوع المواقع والبرامج المستخدمة مف خبلؿ شبكات 
التواصؿ االجتماعي والوعي بإيجابيات وسمبيات 
. شبكات التواصؿ االجتماعي والعبلقات األسرية

دراسة الفروؽ في عدد شبكات التواصؿ االجتماعي - 5
ونوع المواقع والبرامج المستخدمة مف خبلؿ شبكات 
التواصؿ االجتماعي والوعي بإيجابيات وسمبيات 

شبكات التواصؿ االجتماعي والعبلقات األسرية تبعًا 

لمنوع والمينة ومتوسط ساعات استخداـ وسائؿ 
. التواصؿ االجتماعي يومياً 

دراسة العبلقة بيف بعض المتغيرات االجتماعية - 6
– عدد األبناء– مدة الزواج – العمر)واالقتصادية

وبيف  ( الدخؿ الشيري لؤلسرة -المستوى التعميمي
عدد شبكات التواصؿ االجتماعي ونوع المواقع 
والبرامج المستخدمة مف خبلؿ شبكات التواصؿ 
االجتماعي والوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات 

. التواصؿ االجتماعي والعبلقات األسرية
: أىمية البحث

تكمف أىمية ىذا البحث في أّنو مف البحوث التي   -1
تعنى بموضوعات العصر لتنامي دور شبكات 
التواصؿ االجتماعي، و ذلؾ بإعتبارىا اإلعبلـ 
البديؿ والتي مف الممكف اذا وظفت اف تسيـ في 
إعبلء قيـ المعرفة والنقد والمراجعة وحوار الذات، 

وىي القيـ التي تقود أي مجتمع لمرقي وتنمية 
 . الذات

كما يستمد ىذا البحث أىميتو مف طبيعة أىمية  -2
العبلقات األسرية داخؿ المجتمع وأىمية الحفاظ 

 .عمييا وتنميتيا

الوقوؼ عمي بعض الجوانب االيجابية والسمبية  -3
لشبكات التواصؿ االجتماعي وعبلقتيا بالعبلقات 

 .األسرية

محاولة التعرؼ عمي نوع العبلقة وطبيعة الدور الذي  -4
يمكف أف تمعبو شبكات التواصؿ واالجتماعي في 

  .العبلقات األسرية

تمييد الطريؽ أماـ إجراء عدد مف الدراسات التي  -5
تتناوؿ الموضوعات المماثمة ليذا الموضوع بصورة 
عممية وشاممة والتي تضيؼ المزيد مف المتغيرات 

المؤثرة في ىذه الدراسة، بما يسيـ في تحقيؽ 
 .التراكـ المعرفي والبحثي

إلقاء الضوء عمى تأثير بعض متغيرات المستوى  -6
االجتماعي واالقتصادي عمى العبلقات األسرية 

لمزوجيف وكذلؾ استخداـ شبكات التواصؿ 
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االجتماعي حيث يمكف االستفادة مف ىذه النتائج 
في عمؿ البرامج االرشادية لتنمية وعي  الوالديف 
بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي 

. وأثرىا عمي العبلقات األسرية
: فروض البحث

توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات  .1
المصرييف والسعودييف في عدد شبكات التواصؿ 
االجتماعي ونوع المواقع والبرامج المستخدمة مف 

خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي والوعي 
بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي، 

. والعبلقات األسرية
توجد عبلقة ارتباطية بيف عدد شبكات التواصؿ  .2

االجتماعي ونوع المواقع والبرامج المستخدمة مف 
خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي والوعي 

بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي 
. وبيف العبلقات األسرية

توجد عبلقة ارتباطية بيف بعض المتغيرات االجتماعية  .3
– عدد األبناء– مدة الزواج – العمر)واالقتصادية

وبيف  (الدخؿ الشيري لؤلسرة– المستوى التعميمي
عدد شبكات التواصؿ االجتماعي ونوع المواقع 
والبرامج المستخدمة مف خبلؿ شبكات التواصؿ 
االجتماعي والوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات 

. التواصؿ االجتماعي والعبلقات األسرية
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واإلناث  .4

في عدد شبكات التواصؿ االجتماعي ونوع المواقع 
والبرامج المستخدمة مف خبلؿ شبكات التواصؿ 
االجتماعي والوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات 

. التواصؿ االجتماعي ، والعبلقات األسرية
يوجد تبايف داؿ احصائيًا بيف عينة الدراسة في عدد  .5

شبكات التواصؿ االجتماعي ونوع المواقع والبرامج 
المستخدمة مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي 

والوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ 
. االجتماعي ، والعبلقات األسرية تبعًا لممينة

يوجد تبايف داؿ احصائيًا بيف عينة الدراسة في عدد  .6
شبكات التواصؿ االجتماعي ونوع المواقع والبرامج 
المستخدمة مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي 

والوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ 
االجتماعي ، والعبلقات األسرية تبعًا لمتوسط 

. ساعات استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي يومياً 
األسموب البحثي 

يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي : المنيج البحثي: أوالً 
 .التحميمي والمنيج المقارف

: والمفاىيم اإلجرائية لمبحث المصطمحات العممية: ثانياً 
الشبكات أنيا ربط أو (4:2010)يعرؼ خميس: الشبكات

.  تشبيؾ جيازيف كمبيوتر أو أكثر مع بعضيـ البعض
بأنيا وسيمة فعالة  (139:2011)كما عرفيا خميس 

لمتواصؿ االجتماعي تتيح بفضؿ ما تتمتع بو مف ذكاء 
الربط بيف الزمبلء واألصدقاء الذيف ُفقد االتصاؿ بينيـ 

 .منذ فترة طويمة
منظومة الكترونية تساعد وعرفتيا الباحثتان إجرائيا بأنيا 

 .عمى االتصاؿ بيف األفراد الذيف لدييـ نفس اليوايات

االتصاؿ بأنو (17:1993)يعرؼ أبو عرقوب : االتصال
عبارةعف عممية تفاعؿ اجتماعى تيدؼ إلى تقوية 

الصبلت االجتماعية فى المجتمع  عف طريؽ تبادؿ 
المعمومات واألفكار والمشاعر التى تؤدى إلى التفاىـ 

وىو إرساؿ معمومات . والتعاطؼ والتحابب أو التباغض
مف شخص أو مجموعة أشخاص لشخص أخر أو أخريف 

 .بشكؿ أساسى مف خبلؿ الرموز
بأنو المشاركة فى فكرة أو اتجاه وعرفتو الباحثتان إجرائيا 

أو موقؼ، وىوعممية تفاعؿ اجتماعى يستخدميا الناس 
لبناء معانى تشكؿ فى عقوليـ صورا ذىنية لمعالـ 
. ويتبادلوف ىذه الصورة الذىنية عف طريؽ الرموز

شبكة مواقع فعالة جدا في : شبكات التواصل االجتماعي
تسييؿ الحياة االجتماعية بيف مجموعة مف المعارؼ 

واألصدقاء، كما تمكف األصدقاء القدامى مف االتصاؿ 
بعضيـ البعض وبعد طوؿ سنوات، وتمكنيـ أيضًا مف 
التواصؿ المرئي والصوتي وتبادؿ الصور وغيرىا مف 
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                االمكانات التي توطد العبلقة االجتماعية بينيـ
 (.25 :2012المنصور، )

 بأنيا مجموعة مف المواقع عمى وعرفتيا الباحثتان إجرائيا
شبكة اإلنترنت، ظيرت مع الجيؿ الثاني لمويب تتيح 

التواصؿ بيف األفراد في بنية مجتمع افتراضي، يجمع بيف 
– مدرسة– بمد )أفرادىا اىتماـ مشترؾ أو شبو انتماء 

يتـ التواصؿ بينيـ مف خبلؿ  (إلخ....شركة – جامعة 
الرسائؿ، أو االطبلع عمى الممفات الشخصية، ومعرفة 
أخبارىـ ومعموماتيـ التي يتيحونيا لمعرض وىى وسيمة 

فعالة لمتواصؿ االجتماعي بيف األفراد، سواء كانوا 
أصدقاء معروفيف في الواقع، أو أصدقاء يتـ معرفتيـ مف 

.  خبلؿ السياقات االفتراضية
تعرؼ في المغة بأنيا الصبلت التي : العالقات األسرية

مجمع المغة العربية، )تجمع بيف أفراد العائمة واألىؿ
كما أنيا عبلقة مباشرة تنشأ عف  (431، 16: 2001

طريؽ االتصاؿ بيف عدد محدود مف األفراد وتتسـ بالعمؽ 
والخصوصية والدواـ النسبي، وبأنيا غاية في حد ذاتيا 
وليست وسيمة لتحقيؽ منفعة أو مصالح خاصة، وىى 
أيضًا حالة مف التفاعؿ المتبادؿ بيف الطرفيف وتستمر 

فترات طويمة قد تصؿ طيمة العمر مثؿ العبلقة بيف الزوج 
الطوخي، )          والزوجة والعبلقة بيف اآلباء واألبناء

2008 :106.) 
 بأنيا العبلقات اإلنسانية التي وعرفتيا الباحثتان إجرائياً 

تقـو بيف مجموعة مف األفراد تربطيـ صمة الزواج والدـ 
         وتتفرع إلى أربع أنواع مف العبلقات اإلنسانية

– العبلقة بيف اآلباء واألبناء– العبلقة بيف الزوجيف )
العبلقات الخارجية – العبلقة بيف األبناء بعضيـ البعض 

. (مع األىؿ واألصدقاء والجيراف
التفاعؿ بيف الزوجيف أى التأثير : العالقة بين الزوجين

المتبادؿ بينيما بحيث يكوف سموؾ كؿ منيما مترتب عمى 
 (.87 :2011عزب،)اآلخر 

 التفاعؿ بيف الزوجيف القائـ وعرفتيا الباحثتان إجرائياً 
عمى المودة والرحمة واالحتراـ المتبادؿ وتقبؿ عيوب 

نجاب األبناء ورعايتيـ . الطرؼ اآلخر وا 

ىى أسموب التعامؿ والحوار :العالقة بين اآلباء واألبناء
بيف اآلباء واألبناء في مختمؼ مواقؼ الحياة وما يترتب 
عميو مف رد فعؿ األبناء، وقد يكوف ىذا األسموب مميئًا 
بالحب والقبوؿ والتفاىـ والثقة فيساعد األبناء عمى النمو 

النفسي واالجتماعي السميـ، وقد يكوف أسموبًا غير مناسب 
أو سيئًا والبيئة األسرية غير مييأة مما يؤثر بالسمب عمى 

 (.37 :2014صقر، )النمو النفسي واالجتماعي لؤلبناء
بأنيا التفاعؿ بيف اآلباء وعرفتيا الباحثتان إجرائيًا 

واألبناء الذي يتضمف الحناف والتدليؿ أحيانًا، والحـز 
والتقويـ أحيانًا أخرى بما يضمف النمو النفسي 
 . واالجتماعي والديني واألخبلقي السميـ لؤلبناء

ىى أسموب تعامؿ : العالقة بين األبناء بعضيم البعض
األبناء مع بعضيـ البعض والممئ بالمحبة والعطؼ 
واالحتراـ والتعاوف ويشوبو في بعض األحياف الغيرة 

(. 37 :2014صقر، )والقسوة والخبلفات والمشاجرات 
التفاعؿ بيف األخوة الذي وعرفتيا الباحثتان إجرائيًا 

 . يتضمف الحب والصداقة والتعاوف والشجار والخبلؼ
أسموب التعامؿ والحوار الذي يجمع : العالقات الخارجية

بيف األسرة بأفرادىا والمحيطيف سواء كانوا أسرة الزوج أو 
صقر، )أسرة الزوجة أو األقارب أو الجيراف أو األصدقاء

2014: 58.) 
التفاعؿ بيف الزوجيف وأسرتييما  وعرفتيا الباحثتان إجرائياً 

وأصدقائيما وجيرانيما وقد تكوف ىذه العبلقات طيبة 
. ومتوازنة وقد تكوف مميئة بالخبلفات والمشاجرات

  : حدود البحث: ثالثاً 
تـ إجراء البحث عمى عينة غرضية : الحدود البشرية .1

فرد بالغ لديو أسرة وأطفاؿ مف  (200)قواميا 
مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة يستخدـ 

 .شبكات التواصؿ االجتماعي

اشتممت عينة ىذا البحث عمي :- الحدود المكانية .2
 مف 66–  مف الذكور 34) فرد مف المصرييف100
 فرد مف 100مف محافظة المنوفية،  (اإلناث

مف  ( مف اإلناث56–  مف الذكور 44)السعودييف
 .القصيـ
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تـ تطبيؽ أدوات البحث مف بداية : الحدود الزمنية  .3
 فى صورة 2015 حتى يناير 2014شير ابريؿ 

عدد مف  المقاببلت وكاف الوقت المستغرؽ في ممئ 
.  دقيقة30استمارات االستبياف 

وقد تـ استيفاء البيانات البحثية عف : أدوات البحث:رابعاً 
طريؽ االستبياف بالمقابمة الشخصية واستخدمت 
عدة أدوات لمحصوؿ عمي البيانات والمعمومات 

 :-البلزمة لمبحث وقد اشتممت عمي
 .(اعداد الباحثتاف)استمارة البيانات العامة .1

استبياف شبكات التواصؿ االجتماعي المستخدمة ونوع  .2
المواقع والبرامج المفضمة مف خبلؿ شبكات 

 .(اعداد الباحثتاف)التواصؿ االجتماعي

استبياف الوعى بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ  .3
 .(اعداد الباحثتاف)االجتماعي

 (.2014اعداد صقر، )استبياف العبلقات األسرية  .4

: وفيما يمى عرض ليذه األدوات 
أعدت استمارة البيانات العامة : استمارة البيانات العامة

 : لمتعرؼ عمي خصائص  أفراد عينة البحث

تضمنت مجموعة مف األسئمة التي تفيد إجاباتيا في 
معرفة بيانات حوؿ الجوانب االجتماعية مف حيث السف 

مف  (2) سنة 30 – 26مف  (1)سنة فأقؿ25]بترميز 
 41مف  (4) سنة 40 – 36مف  (3) سنة 35 – 31

([ – 2)أنثى  (1)ذكر ]النوع بترميز – [ (5)سنة فأكثر 
أرمؿ  (2)مطمؽ  (1)متزوج ]الحالة االجتماعية بترميز 

 6مف  (1) سنوات فأقؿ 5]مدة الزواج  بترميز [ - (3)
 – 16مف  (3) سنة 15 – 11مف  (2) سنوات 10– 
سنة فأكثر 26مف  (5) سنة 25 – 21مف  (4) سنة 20
( 1)ثانوية أو ما يعادليا ]الدرجة العممية بترميز – [ (6)

المينة –  [(4)دكتوراة  (3)ماجستير (2)مؤىؿ جامعي
أعماؿ كتابية  (2)أعماؿ حرفية  (1)ال يعمؿ  ]بترميز 

عدد األبناء – [  (5)أعماؿ مينية  (4)أعماؿ حرة  (3)
 6مف  (2) أبناء 5-4مف  (1) أبناء فأقؿ 3 ]بترميز 

أقؿ مف ]الدخؿ الشيري بترميز –  [ (3)أبناء فأكثر 
 إلى أقؿ مف 3000مف  (1) جنيو 6000 لاير أو 3000

 جنيو 16000 إلى أقؿ مف 6000 لاير أو مف 8000
 لاير أو مف 15000 إلى أقؿ مف 8000مف  (2)

 15000مف  (3) جنيو 30000 إلى أقؿ مف 16000
 ([ ( 4) جنيو فأكثر30000ألؼ لاير فأكثر أو مف 

كما تضمنت بيانات عف استخداـ شبكات التواصؿ 
االجتماعي تضمف الوسائؿ المستخدمة لممشاركة بشبكات 

– األيباد – التميفوف المحموؿ ]التواصؿ االجتماعي 
([ – 2)ال  (1)الحاسب اآللي بترميز نعـ – التابمت 

متوسط ساعات استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي 
مف ساعة إلى أقؿ مف  (1)أقؿ مف ساعة ]بترميز 
( 3)مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثبلث ساعات  (2)ساعتيف 

مف أربع  (4)مف ثبلث ساعات إلى أقؿ مف أربع ساعات 
مع مف يتـ التواصؿ عف طريؽ [  - (5)ساعات فأكثر 

األصدقاء – األقارب]شبكات التواصؿ االجتماعي 
 ([ .2)ال  (1)أشخاص غرباء بترميز نعـ– واألصحاب 

 :استبيان شبكات التواصل االجتماعي المستخدمة
استيدؼ االستبياف التعرؼ عمى شبكات التواصؿ 

االجتماعي التي يستخدميا األفراد عينة البحث وتضمف 
 أنواع مف شبكات التواصؿ االجتماعي وكانت 10

ال – أستخدـ )االجابة عميو بمقياس متدرج متصؿ
مثؿ شبكات فيسبوؾ وتويتر وسكايبي وىانجوتس  (أستخدـ

كما استيدؼ االستبياف التعرؼ عمى المواقع والبرامج 
المفضمة مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي التي 

 أنواع مف 10يستخدميا األفراد عينة البحث وتضمف 
المواقع والبرامج وكانت االجابة عميو بمقياس متدرج 

مثؿ المواقع والبرامج الفنية  (ال أستخدـ– أستخدـ )متصؿ 
  .والسياسية والدينية واالجتماعية

استبيان الوعى بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصل 
استيدؼ االستبياف  :االجتماعي ألفراد عينة البحث

التعرؼ عمي الوعى بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ 
 عبارة كانت 47االجتماعي لدي عينة البحث وتضمف 
 (ال– أحيانا – نعـ)اإلجابة عمييا بمقياس متدرج متصؿ

تـ إعداده في ضوء التعريؼ اإلجرائي لمدراسة ولبناء ىذا 
االستبياف تـ االطبلع عمى الدراسات والبحوث السابقة 
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التى تتعمؽ بشبكات التواصؿ االجتماعي ومقاييسيا سواء 
العربية أو األجنبية واشتمؿ عمى أسئمة تعكس اجاباتيا 

تأثير شبكات التواصؿ االجتماعي عمى العادات 
والسموكيات االجتماعية واألخبلقية والفرائض الدينية 

والتواصؿ مع األىؿ واألصدقاء والجيراف وتأثيرىا عمى 
العبلقات بيف الزوجيف وبيف اآلباء واألبناء وتأثيرىا عمى 

. ثقافة األفرد
 تـ أما مستويات ايجابيات وسمبيات التواصل االجتماعي

 درجة 141حسابيا بطريقة المدى حيث بمغت أعمى قيمة 
 وطوؿ الفئة 94  درجة وبذلؾ بمغ المدى 47وأقؿ قيمة 

 – 47) وبذلؾ يكوف المستوى المنخفض 31= 94/3
بينما المستوى المرتفع  (109- 79)أما المتوسط  (78
(110 – 141 .)

 االستبياف تـ عرضو Validityولمتعرؼ عمى صدؽ 
عمى مجموعة مف المتخصصيف فى قسـ ادارة المنزؿ 
والمؤسسات بجامعة المنوفية حيث تـ تعديؿ صياغة 
بعض العبارات وفقا آلراء المحكميف وبذلؾ يكوف 

االستبياف قد خضع لصدؽ المحتوى فى الوعي بإيجابيات 
وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي ، ثـ تـ حساب 

-Alpha بإستخداـ معامؿ Reliabilityثبات االستبياف 

Cronbach لحساب معامؿ الثبات لتحديد قيمة االتساؽ 
الداخمى لبلستبياف ككؿ وكانت قيمة معامؿ ألفا لبلستبياف 

 وىى قيمة عالية تؤكد عمى اتساؽ استبياف 0.88ككؿ 
. الوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي

استيدؼ ىذا االستبياف دراسة : استبيان العالقات األسرية
 عبارة مقسمة عمى 116العبلقات األسرية وتكوف مف 

 :أربع محاور

اشتمؿ ىذا المحور عمى  :العالقات بين الزوجين .1
أسئمة تعكس إجاباتيا مدى االحتراـ والحب بيف 
الزوجيف وكيفية مواجية الخبلفات والمشكبلت 

بينيما، وتقدير واىتماـ كؿ طرؼ منيما باآلخر وقد 
أما مستويات عبارة، 29اشتمؿ ىذا المحور عمى 

 تـ حسابيا بطريقة المدى العالقة بين الزوجين
 29 درجة وأقؿ قيمة  87حيث بمغت أعمى قيمة  

 وطوؿ الفئة 58درجة وبذلؾ بمغ المدى 
 – 29) وبذلؾ يكوف المستوى المنخفض19=58/3
بينما المستوى  (67 -49)أما المتوسط (48

 (. 87 – 68)المرتفع

 اشتمؿ ىذا المحور عمى :العالقات بين اآلباء واألبناء .2
أسئمة تعكس إجاباتيا مشاركة اآلباء أبنائيـ 

ىواياتيـ وطموحاتيـ واألنشطة الجماعية ومتابعة 
األحواؿ الدراسية لؤلبناء والنقاش معيـ وتقويـ 

 عبارة، 32سموكياتيـ وقد اشتمؿ ىذا المحور عمى 
 تـ أما مستويات العالقة بين اآلباء واألبناء

حسابيا بطريقة المدى حيث بمغت أعمى قيمة 
 درجة وبذلؾ بمغ المدى 32درجة وأقؿ قيمة 96
 وبذلؾ يكوف المستوى 21= 64/3وطوؿ الفئة 64

( 75 – 54)أما المتوسط (53 -32)المنخفض
(. 96 – 76)بينما المستوى المرتفع 

 اشتمؿ ىذا :العالقات بين األبناء بعضيم البعض .3
المحور عمى أسئمة تعكس إجاباتيا مدى االحتراـ 

والحب والتعاوف المتبادؿ بيف األبناء وتعامؿ األبناء 
الذكور مع األبناء اإلناث واألخوة األكبر مع 

األصغر سنًا والغيرة والخبلفات بيف األبناء وقد 
أما مستويات  عبارة، 29اشتمؿ ىذا المحور عمى 

 تـ حسابيا بطريقة عالقات األبناء بعضيم البعض
  درجة وأقؿ قيمة 87المدى حيث بمغت أعمى قيمة

 58/3وطوؿ الفئة 58 درجة وبذلؾ بمغ المدى  29
( 48– 29) وبذلؾ يكوف المستوى المنخفض19=

 68)بينما المستوى المرتفع (67 -49)أما المتوسط
  –87 .)

 اشتمؿ ىذا المحور عمى أسئمة :العالقات الخارجية .4
تعكس إجاباتيا مدى اىتماـ الزوج أو الزوجة بأىؿ 
وأقارب الطرؼ اآلخر والعبلقات االجتماعية مع 
األصدقاء والجيراف وقد اشتمؿ ىذا المحور عمى 

 تـ أما مستويات العالقات الخارجية عبارة، 26
حسابيا بطريقة المدى حيث بمغت أعمى قيمة  

 درجة وبذلؾ بمغ المدى  26درجة وأقؿ قيمة 78
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وبذلؾ يكوف المستوى  17= 52/3وطوؿ الفئة 52
بينما  (60-44)أما المتوسط (43-26)المنخفض

 (. 78-61)المستوى المرتفع 

 تـ حسابيا بطريقة أما مستويات العالقات األسرية الكمية
 درجة وأقؿ قيمة 348المدى حيث بمغت أعمى قيمة 

 232/3 وطوؿ الفئة 232درجة وبذلؾ بمغ المدى 116
( 193 – 116) وبذلؾ يكوف المستوى المنخفض 77=  

 271)بينما المستوى المرتفع  (270 -194)أما المتوسط
  –348 .)

قامت الباحثتاف بحساب ثبات : طريقة الفاكرونباخ
 Alpha-Cronbach بإستخداـ معامؿ Reliabilityاالستبياف

لحساب معامؿ الثبات لتحديد قيمة االتساؽ الداخمى 
لبلستبياف ككؿ وكانت قيمة معامؿ ألفا لبلستبياف ككؿ 

 وىى قيمة عالية تؤكد عمى اتساؽ استبياف 0.94
العبلقات األسرية كما تـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ 

 :لمحاور االستبياف كاآلتي
معامل ألفا كرونباخ لمحاور استبيان العالقات : 1جدول 

األسرية 
 البيان معامل ألفا كرونباخ

 العبلقات بيف الزوجيف 0.88
 العبلقات بيف اآلباء واألبناء 0.85
 العبلقات الخارجية 0.82
 عبلقة األبناء بعضيـ البعض 0.81

 تـ تحميؿ :األساليب اإلحصائية المستخدمة :خامساً 
جراء المعامبلت االحصائية باستخداـ  البيانات وا 

 (SPSS)برنامج 

statistical package for social sciences program وذلؾ  
إلجراء األساليب اإلحصائية عمى متغيرات الدراسة 

لمكشؼ عف نوع العبلقة بيف ىذه المتغيرات ولمتحقؽ مف 
صحة الفروض حيث قامت الباحثة بترميز البيانات 

وتفريغيا ومراجعتيا لضماف صحة النتائج ودقتيا وفيما 
يمى األساليب اإلحصائية التى تـ إستخداميا وىى حساب 

 لكؿ عبارات االستبياف، Alpha-Cronbachمعامؿ 
وحساب معامؿ االرتباط  وحساب العدد والنسب المئوية،

 ،واختبار تحميؿ التبايف T-test (ت)واختبار  بيرسوف،
One Way Anova وفى حالة وجود فروؽ يتـ تطبيؽ 

 .L.S.Dاختبار 
النتائج والمناقشة 

 :وصف خصائص عينة البحث: أوال
مف اإلناث (%56 ،%66)أف (2)يتضح مف جدوؿ

مف أفراد عينة البحث مف المصرييف والسعودييف عمي 
مف الذكور مف المصرييف  (%44، %34)الترتيب وأف 

والسعودييف عينة البحث عمي الترتيب، بينما تساوت نسبة 
عينة البحث مف المصرييف والسعودييف في السف الذي 

، كما يتضح (%26)بنسبة ( سنة30- 26)يتراوح مف
مف المصرييف عينة البحث حديثي الزواج مف  (%46)أف
مقارنة بالسعودييف حيث وصمت النسبة  ( سنوات فأقؿ5)

، ويشير الجدوؿ إلي أف عدد أبناء عينة (%35)إلي
البحث مف المصرييف  أقؿ مف السعودييف حيث بمغ نسبة 

لممصرييف بينما  (%87) أبناء فأقؿ إلي3عدد األبناء مف 
%( 61) أبناء فأقؿ إلي3تصؿ نسبة عدد األبناء مف 

 لمسعودييف، 
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كما يتضح أف نسبة الحاصميف عمي الدرجة العممية 
الجامعية لعينة البحث مف المصرييف تصؿ نسبتيـ 

لمسعودييف، بينما  %(47)بينما تصؿ إلي  (%56)إلي
تساوت النسبة الذيف ال يعمموف مف المصرييف عينة 

%( 43)البحث والذيف يعمموف في وظائؼ مينية إلي
والتي ارتفعت عف نسبة الذيف ال يعمموف مف السعودييف 

كما وصمت نسبة  (%37)عينة البحث والتي وصمت إلي
، كما (%42)الذيف يعمموف في الوظائؼ المينية إلي

يتضح ارتفاع مستوي الدخؿ الشيري لمسعودييف عينة 
يتراوح دخميـ الشيري  (%70)البحث حيث تبيف أف

حيث أف .عف المصرييف  ( لاير15000- 3000)
 6000)وصؿ نسبة الدخؿ الشيري أقؿ مف منيـ(58%)

، ويتضح ارتفاع نسبة استخداـ التميفوف المحموؿ (جنيو
في التواصؿ االجتماعي لعينة البحث مف السعودييف 
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عف المصرييف والتي وصمت  (%100)والتي وصمت إلي 
مف  (%36)، كما يتضح أف(%76)نسبة االستخداـ إلي

المصرييف  نسبة عدد ساعات استخداـ وسائؿ  التواصؿ 
أكثر مف (مف ساعة إلي أقؿ مف ساعتيف)االجتماعي

السعودييف عينة البحث الذيف يصؿ نسبة االستخداـ 
كما ارتفعت نسبة التواصؿ مع األصدقاء . (%27)إلي

والمعارؼ عف طريؽ شبكات التواصؿ االجتماعي 
          لمسعودييف عينة البحث حيث وصمت إلي

، (%79)عف المصرييف التي وصمت نسبتيـ إلي (88%)
بينما زاد التواصؿ مع الغرباء عف طريؽ شبكات التواصؿ 

عف (%80)االجتماعي لممصرييف عينة البحث إلي 
 %(. 76)السعودييف التي وصمت نسبتيـ إلي 

الدراسة الوصفية إلستجابات عينة البحث من : ثانيا
: المصريين والسعوديين عمى  أدوات البحث

استبيان شبكات التواصل االجتماعي ونوع المواقع  -1
 :والبرامج المفضمة لعينة البحث

الفيس )ارتفاع نسبة استخداـ (3)يتضح مف جدوؿ
ألفراد عينة البحث  (اسكاي بي– توتير– واتس آب– بوؾ

مف المصرييف والتي تصؿ نسبتيـ عمي الترتيب 
بينما ارتفع نسبة  (%51%–54%–  59%–  73)إلي

ألفراد عينة  (انستجراـ– توتير – واتس آب  )استخداـ 
% –90 )البحث مف السعودييف والتي تصؿ نسبتيـ إلي

مف عينة  (%66)وقد يرجع ذلؾ إلى أف  (%72%– 73
البحث مف المصرييف يستخدموف الحاسب اآللي في 

مف عينة البحث مف  (%100)التواصؿ االجتماعي بينما
السعودييف يستخدموف التميفوف المحموؿ في التواصؿ 

.   االجتماعي

– الدينية]كما يتضح ارتفاع نسبة المواقع والبرامج 
األزياء )متعمقة بالموضة - فنية – ترفييية – االجتماعية 

التي يفضؿ [ السياسية– (الخ..واألحذية، اإلكسسوارات، 
 %–82)استخداميا عينة البحث مف المصرييف إلي 

، بينما (عمي الترتيب% 71 %–74 %–80 %–82
– الدينية – االجتماعية )ارتفعت نسبة المواقع والبرامج 

التي يفضؿ استخداميا  (ترفييية- الدردشة والمحادثة 
% –85)عينة البحث مف السعودييف والتي تصؿ إلي 

وقد يرجع ذلؾ أف   (عمي الترتيب%63% –%69 –83
وىف يفضمف  (%61)نسبة اإلناث في عينة الدراسة 

تصفح المواقع الدينية واالجتماعية والمتعمقة بالموضة 
أكثر مف المواقع السياسية والمينية والرياضية وىذا 

التي  (114: 2004)يختمؼ مع دراسة العويضي 
أظيرت أف مف أىـ أسباب ارتياد شبكة االنترنت 

األغراض العممية والتعرؼ عمى ثقافات العالـ يمييـ 
 .التسمية والترفيو

توزيع العينة البحثية وفقًا لمستوي عدد شبكات التواصل 
  :االجتماعي المستخدمة والمفضمة

انخفاض مستوي عدد شبكات  (4)يتضح مف جدوؿ
التواصؿ االجتماعي المفضؿ استخداميا لعينة البحث مف 

عف عينة  (%54)المصرييف والتي تصؿ نسبتيـ إلي 
البحث مف السعودييف والتي تصؿ نسبة انخفاض مستوي 
عدد شبكات التواصؿ االجتماعي المفضؿ استخداميا إلي 

(49)%.  
 
 

 توزيع أفراد عينة البحث وفقًا إلستخداميم لشبكات التواصل االجتماعي المستخدمة ونوع المواقع والبرامج :3 جدول
 المفضمة

 العبارة

 200=االجمالى ن 100=سعوديون ن 100=مصريون ن

 يستخدمون
ال 

 يستخدمون
 يستخدمون

ال 
 يستخدمون

 يستخدمون
 ال يستخدمون

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 شبكات التواصل االجتماعي التي تستخدميا  وتفضميا

Face book       (فيسبوؾ)    73 73 27 27 29 29 71 71 102 51 98 49 
Twitter           (تويتر)  54 54 46 46 73 73 27 27 127 63.5 73 36.5 

Whatsapp        (واتساب)  59 59 41 41 90 90 10 10 149 74.5 51 25.5 
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 العبارة

 200=االجمالى ن 100=سعوديون ن 100=مصريون ن

 يستخدمون
ال 

 يستخدمون
 يستخدمون

ال 
 يستخدمون

 يستخدمون
 ال يستخدمون

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

Telegram  (تيميجراـ)  30 30 70 70 28 28 72 72 58 29 142 71 
Skype      (سكايب)  51 51 49 49 24 24 76 76 75 37.5 125 62.5 

HANGOUTS  89.5 179 10.5 21 94 94 6 6 85 85 15 15    (ىانجوتس)
TANGO   (تانجو)  19 19 81 81 34 34 66 66 53 26.5 147 73.5 

INSTAGRAM (انستجراـ)   29 29 71 71 72 72 28 28 101 50.5 99 49.5 
Line (اليف )   19 19 81 81 23 23 77 77 42 21 158 79 

MMB (ببلؾ بيرى شات)   27 27 73 73 35 35 65 65 62 31 138 69 
المواقع والبرامج التي يفضل استخداميا في التواصل االجتماعي 

 40.5 81 59.5 119 55 55 45 45 26 26 74 74 فنية
 43 86 57 114 53 53 47 47 33 33 67 67 سياسية
 17.5 35 82.5 165 17 17 83 83 18 18 82 82 دينية

 16.5 33 83.5 167 15 15 85 85 18 18 82 82 اجتماعية
خاصة بعممؾ أو البحث )مينية 

 (عف وظيفة
62 62 38 38 54 54 46 46 116 58 84 42 

 28.5 57 71.5 143 37 37 63 63 20 20 80 80 ترفييية
األزياء واألحذية، )متعمقة بالموضة 
 (الخ..اإلكسسوارات،  

71 71 29 29 59 59 41 41 130 65 70 35 
 51.5 103 48.5 97 60 60 40 40 43 43 57 57 رياضية

 32 64 68 136 31 31 69 69 33 33 67 67 الدردشة والمحادثة
العقارات )متعمقة بالبيع والشراء 
 (الخ..واألجيزة والمبلبس، 

67 67 33 33 50 50 50 50 117 58.5 83 41.5 

وفقًا لمستوى عدد شبكات التواصل االجتماعي المستخدمة   توزيع أفراد العينة من المصريين والسعوديين:4جدول 
 والمفضمة

 البيان
 200=اإلجمالي ن 100=السعوديون ن 100=المصريون ن

 % العدد % العدد % العدد

 51.5 103 49 49 54 54 (3-1)مستوى منخفض 
 32.5 65 33 33 32 32 (6-4)مستوى متوسط 
 16 32 18 18 14 14 (10-7)مستوى مرتفع 

 100 200 100 100 100 100 اإلجمالي

توزيع العينة البحثية وفقًا لمستوي عدد المواقع والبرامج 
المفضل استخداميا من خالل شبكات التواصل 

 :االجتماعي
ارتفاع نسبة مستوي عدد المواقع   (5)يتضح مف جدوؿ

والبرامج المفضؿ استخداميا مف خبلؿ شبكات التواصؿ 
االجتماعي لعينة البحث مف المصرييف والتي تصؿ 

عف عينة البحث مف السعودييف والتي (%63)نسبتيـ إلي
تصؿ  نسبة مستوي عدد المواقع  والبرامج المفضؿ 
استخداميا مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي 

%(. 54)إلي
استبيان الوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصل  -2

: االجتماعي

أف شبكات التواصؿ  (6)يتضح مف جدوؿ
االجتماعي كاف ليا ايجابيات عمي مستخدمييا مف أفراد 

مف  (%54)عينة البحث حيث أشارت النتائج إلي أف
السعودييف كانت تفيدىـ في تطوير شخصية الفرد عف 
عينة البحث مف المصرييف التي وصمت نسبتيـ إلي 

مف عينة البحث مف المصرييف (%55)، غير أف(58%)
تساعدىـ أحيانا عمى تخفيؼ االحتقاف النفسي والصداـ 

 عف السعودييف والتي وصمت نسبتيـ مع اآلخريف
مف السعودييف ساعدتيـ  (%47)، كما أف%(43)إلي

 عف المصرييف التي وصمت عمي تكويف صداقات جديدة
 1434)وىذا يتفؽ مع دراسة الشيري  (%41)نسبتيـ إلي

مف عينة الدراسة  (%30)التي أظيرت أف (66:ىػ
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يستخدمف مواقع التواصؿ االجتماعي لمبحث عف 
مف المصرييف لـ يجعؿ  (%56)كما أف . صداقات جديدة

 التواصؿ االجتماعي يغيروف مف وجية شبكاتاستخداـ 
مثؿ حجاب المرأة )نظرىـ تجاه بعض المعتقدات الدينية

عف السعودييف التي وصمت نسبتيـ  (واالختبلط
، 2004)وىذا يختمؼ مع دراسة العويضي (%52)إلي

مف األزواج  %(97.2)التي أظيرت أف (141
مف األبناء يروف  (%96.8)مف الزوجات و (%96.2)و

أف استخداـ شبكة االنترنت لـ يجعميـ يغيروف مف وجية 
مثؿ حجاب المرأة )نظرىـ تجاه بعض المعتقدات الدينية 

مف السعودييف عينة البحث  (%47)، غير أف(واالختبلط
استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي  عمي ساعدىـ 

متابعة األحداث السياسية اليومية الجارية مقارنة 
بينما أظيرت  (%44)بالمصرييف التي وصمت نسبتيـ إلي

مف  (%90.5)أف  (139 ،2004)دراسة العويضي
مف األبناء  (%87)مف الزوجات و (%91.5)األزواج و

يروف أف االنترنت تساعد في الحصوؿ عمى معمومات 
مف السعودييف  (%57)كما أف. سياسية غير متوفرة

ساعدىـ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي عمى 
عف التواصؿ مع أفراد العائمة البعيديف بالصوت والصورة 

%( 42)            المصرييف التي وصمت نسبتيـ إلي
التي  (66:ىػ 1434)وىذا يتفؽ مع دراسة الشيري

مف عينة الدراسة يستخدمف مواقع  (%70)أظيرت أف
التواصؿ االجتماعي لمتواصؿ مع أفراد أسرىـ البعيديف 
مكانيًا وىنا يتجسد الدور الفاعؿ ليذه المواقع في تسييؿ 

عممية التواصؿ مع األقارب وبالتالي تقوية الروابط 
مف المصرييف لـ تقؿ زياراتيـ  (%40)بينماالعائمية، 

ألقاربيـ وأصدقائيـ منذ استخداميـ لشبكات التواصؿ 
االجتماعي مقارنة بالسعودييف التي وصمت نسبتيـ 

 ،2004)بينما أظيرت دراسة العويضي  (%41)إلي
مف الزوجات  (%73)مف األزواج و (%79)أف (139

مف األبناء يروف أف االنترنت يقمؿ مف الزيارات  (%62)و
المتبادلة بيف األىؿ واألصدقاء وبالتالي يؤثر عمى صمة 

الرحـ بيف أفراد المجتمع، كذلؾ يتضح أف شبكات 
التواصؿ االجتماعي كاف ليا سمبيات عمي مستخدمييا 
مف أفراد عينة البحث مف المصرييف والسعودييف حيث 

مف عينة البحث مف  (%42)أشارت النتائج إلي أف
مف المصرييف  أثر استخداـ شبكات  (%41)السعودييف و

مثؿ )التواصؿ  االجتماعي سمبا عمى أداء الفرائض الدينية
 (تأخير أو التكاسؿ عف أداء الصموات الخمس في أوقاتيا

وقد يرجع ذلؾ إلى اإلنشغاؿ بالتواصؿ مع األقارب 
واألصدقاء حتى ينتيي ميعاد الصبلة وىذا يتفؽ مع 

التي أظيرت  (141 ،2004)دراسة العويضي
مف  (%15.8)و      مف األزواج  (%24.7)أف

مف األبناء يروف أف استخداـ  (%35.8)الزوجات و
االنترنت يجعميـ يتأخروف أو يتكاسموف عف أداء 
الصموات الخمس في أوقاتيا وبالنظر إلى اىمية 

المحافظة عمى أداء الصبلة في أوقاتيا ومكانة ذلؾ في 
 الشريعة اإلسبلمية تعد ىذه النسب مرتفعة، 

 المواقع والبرامج المفضمة وفقًا لمستوى عدد  توزيع أفراد العينة من المصريين والسعوديين:5جدول 

 البيان
 200=اإلجمالي ن 100=السعوديون ن 100=المصريون ن

 % العدد % العدد % العدد

 17.5 35 25 25 10 10 (3-1)مستوى منخفض 
 24 48 21 21 27 27 (6-4)مستوى متوسط 
 58.5 117 54 54 63 63 (10-7)مستوى مرتفع 

 100 200 100 100 100 100 اإلجمالي

 توزيع أفراد عينة البحث وفقًا إلستجاباتيم الستبيان الوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصل االجتماعي  :6جدول 

 العبارة

 100=سعوديون ن 100= نمصريون

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

تفيد شبكات التواصؿ  االجتماعي 
 .في تطوير شخصية الفرد

58 58 29 29 13 13 54 54 42 42 4 4 



Vol. 60, No. 3, pp. 717-755, 2015(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 730 

 العبارة

 100=سعوديون ن 100= نمصريون

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

تساعد شبكات التواصؿ  
االجتماعي في رفع مستوى 

 .الثقافة

53 53 29 29 18 18 64 64 33 33 3 3 

يؤثر استخداـ شبكات االجتماعي 
 .سمبًا عمى سموؾ مستخدميو

38 38 46 46 16 16 38 38 49 49 13 13 

يؤثر استخداـ شبكات التواصؿ 
سمبا عمى أداء الفرائض الدينية 

مثؿ تأخير أو التكاسؿ عف أداء )
 (الصموات الخمس في أوقاتيا

41 
 

41 
 

41 
 

41 
 

18 
 

18 42 42 42 42 16 16 

يؤدي استخداـ شبكات التواصؿ  
االجتماعي  إلى االعتياد عمى 

ممارسة سموكيات مرفوضة وغير 
 .مقبولة دينيا واجتماعيا

23 
 

23 44 
 

44.0 
 

33 
 

33 39 39 36 36 25 25 

يؤدي استخداـ شبكات التواصؿ 
إلى االنعزاؿ عف المحيط 

 االجتماعي 

25 25 48 48 27 27 43 43 48 48 9 9 

يؤدي استخداـ شبكات التواصؿ 
 إلى ترويج المواد اإلباحية 

29 29 47 47 24 24 36 36 39 39 25 25 

يؤدي استخداـ شبكات التواصؿ 
 إلى ترويج الثقافة الغربية

25 25 49 49 26 26 45 45 39 39 16 16 

يؤدي استخداـ شبكات التواصؿ 
مثؿ )إلى مشكبلت نفسية  

 (االكتئاب

28 28 41 41 31 31 30 30 36 36 34 34 

يعوؽ استخداـ شبكات التواصؿ  
االجتماعي  قضاء وقت كاؼ مع 

 األسرة واألصدقاء

35 35 46 46 19 19 45 45 47 47 8 8 

يغرس استخداـ شبكات التواصؿ 
االجتماعي  أفكار غريبة  ىادمة 

 .لؤلسرة والمجتمع

22 22 41 41 37 37 29 29 53 53 18 18 

يعوؽ استخداـ شبكات التواصؿ 
االجتماعي  القياـ بالمياـ 

المطموبة تجاه مف حولي مف 
 .األىؿ واألصدقاء

25 25 47 47 28 28 36 36 50 50 14 14 

يؤثر استخداـ شبكات التواصؿ 
عمي مساعدتي ألبنائي لرفع 
مستوي تحصيميـ الدراسي 
كسابيـ الميارات الحياتية  .وا 

29 29 26 26 45 45 30 30 41 41 29 29 

يساعد استخداـ شبكات التواصؿ 
االجتماعي  في تجنب االحتكاؾ 

مع اآلخريف وبالتالي تجنب 
 .الشجار داخؿ األسرة

26 26 43 43 31 31 35 35 45 45 20 20 

يساعد استخداـ برامج ومواقع 
التواصؿ االجتماعي  عمى تخفيؼ 

االحتقاف النفسي والصداـ مع 
 اآلخريف

26 26 55 55 19 19 34 34 43 43 23 23 

 
: 6تابع جدول 

 العبارة

 100=سعوديون ن 100= نمصريون

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 10 10 43 43 47 47 18 18 48 48 34 34يؤدي استخداـ شبكات التواصؿ 
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 العبارة

 100=سعوديون ن 100= نمصريون

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

االجتماعي  إلي عدـ االنتباه 
البلـز عند توجيو اآلخريف حديث 

 لي
يتسبب استخداـ شبكات التواصؿ  

االجتماعي إلى عدـ الرغبة 
والتكاسؿ عف أداء ميامي تجاه 

 .أسرتي

31 31 36 36 33 33 36 36 44 44 20 20 

يؤدي استخداـ شبكات التواصؿ   
االجتماعي ألوقات طويمة إلى 
 خسارة بعض العبلقات القريبة

34 34 33 33 33 33 33 33 37 37 30 30 

يؤثر استخداـ شبكات التواصؿ  
االجتماعي باإليجاب حيث صقؿ 

مف ميارة التواصؿ مع  (حّسف)
 اآلخريف

36 36 48 48 16 16 42 42 48 48 10 10 

جعمني استخداـ شبكات التواصؿ  
منغمؽ أكثر عمي تمؾ  المواقع وال 
أرغب في االختبلط المباشر بمف 

 .حولي

23 23 32 32 45 45 29 29 35 35 36 36 

ساعدني استخداـ شبكات التواصؿ 
 .عمي تكويف صداقات جديدة

41 41 36 36 23 23 47 47 39 39 14 14 

استخداـ  شبكات التواصؿ 
االجتماعي أكثر فائدة مف 

الجموس مع األقارب واألصدقاء 
 .لقضاء وقت الفراغ

17 17 35 35 48 48 25 25 35 35 40 40 

أستفيد مف شبكات التواصؿ في 
صيانة )تعمـ ميارات جديدة مثؿ 

األجيزة،زراعة و تنسيؽ الزىور، 
 .الخ.....وحياكة المفارش

44 44 42 42 14 14 43 43 37 37 20 20 

تمدني شبكات التواصؿ 
االجتماعي معمومات مفيدة عف 

الحياة االجتماعية وحؿ المشكبلت 
 .األسرية

45 45 35 35 20 20 57 57 35 35 8 8 

يؤثر استخدامي لشبكات التواصؿ 
االجتماعي سمبًا عمى عبلقتي 

 .زوجتي/بزوجي

30 30 32 32 38 38 27 27 39 39 34 34 

استخداـ أفراد أسرتي لشبكات 
التواصؿ االجتماعي يؤدي إلى 

 .ضعؼ التفاعؿ األسري

23 23 44 44 33 33 29 29 48 48 23 23 

زوجتي / يؤدي استخداـ زوجي
لشبكات التواصؿ االجتماعي إلى 

 .فتح مجاؿ لمحديث بيني وبينو

34 34 52 52 14 14 36 36 42 42 22 22 

أشعر بآالـ في الظير والعنؽ 
 .أثناء استخداـ شبكات التواصؿ 

33 33 45 45 22 22 42 42 41 41 17 17 

 
 
 

: 6تابع جدول 

 العبارة

 100=سعوديون ن 100= نمصريون

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 60, No. 3, pp. 717-755, 2015 (Arabic) 

 733 

 العبارة

 100=سعوديون ن 100= نمصريون

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 التواصؿ يجعمني شبكاتاستخداـ 
أغير بعض آرائي وأفكاري 

مثؿ )وعاداتي االجتماعية 
التعارؼ والزواج عف طريؽ 

 (االنترنت

19 19 37 37 44 44 18 18 29 29 53 53 

أشعر بالصداع والتوتر العصبي 
 أثناء استخداـ شبكات التواصؿ

13 13 53 53 34 34 26 26 45 45 29 29 

 التواصؿ يجعمني شبكاتاستخداـ 
وأفراد األسرة ال نتشارؾ في 

مثؿ مشاىدة )األنشطة المختمفة
التمفاز أو القياـ ببعض الزيارات 

 (العائمية أو التنزه سوياً 

26 26 38 38 36 36 24 24 44 44 32 32 

أتناوؿ الطعاـ  أثناء استخداـ 
 .شبكات التواصؿ االجتماعي

23 23 38 38 39 39 26 26 37 37 37 37 

أشعر باإلجياد البصري عند 
استخداـ شبكات التواصؿ 

 االجتماعي

36 36 44 44 20 20 42 42 39 39 19 19 

 التواصؿ شبكاتاستخداـ 
االجتماعي يجعمني أغير وجية 
نظري تجاه بعض المعتقدات 

مثؿ الحجاب  )الدينية 
 .(واالختبلط

16 16 28 28 56 56 20 20 28 28 52 52 

يساعدني استخداـ شبكات 
التواصؿ االجتماعي  عمي متابعة 

األحداث السياسية اليومية 
 .الجارية

44 44 33 33 23 23 47 47 39 39 14 14 

يساعدني استخداـ شبكات 
التواصؿ االجتماعي عمى 

التواصؿ مع أفراد العائمة البعيديف 
. بالصوت والصورة

 

42 42 32 32 26 26 57 57 30 30 13 13 

أجد صعوبة في التحكـ في الوقت 
الذي أقضيو في استخداـ شبكات 

 التواصؿ االجتماعي

39 39 44 44 17 17 36 36 44 44 20 20 

قمت زياراتي ألقاربي وأصدقائي 
 منذ استخدامي لشبكات التواصؿ

25 25 35 35 40 40 29 29 30 30 41 41 

ال أستقبؿ الضيوؼ أثناء استخداـ 
 شبكات التواصؿ االجتماعي

19 19 26 26 55 55 27 27 24 24 49 49 

أصبحت أفضؿ مناقشة أصدقائي 
عبر شبكات التواصؿ االجتماعي 

 .عف مناقشة أفراد أسرتي

24 24 32 32 44 44 19 19 37 37 44 44 

قمت إسياماتي التطوعية لخدمة 
المجتمع بسبب استخدامي 

 لشبكات التواصؿ االجتماعي

19 19 30 30 51 51 19 19 37 37 44 44 

قمت مشاركتي لجيراني مناسباتيـ 
االجتماعية بسبب استخدامي 
 .لشبكات التواصؿ االجتماعي

27 27 19 19 54 54 23 23 30 30 47 47 

 
 

: 6تابع جدول 
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 العبارة
 100=سعوديون ن 100= نمصريون

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

أنجذب لمدعاية واإلعبلنات 
الخاصة بالمنتجات المعمف عنيا 
 .عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

27 27 37 37 36 36 29 29 40 40 31 31 

أستخدـ شبكات التواصؿ 
االجتماعي فور استيقاظي مف 

 .النـو

22 22 37 37 41 41 41 41 34 34 25 25 

أسير لوقت متأخر مف الميؿ 
أستخدـ شبكات التواصؿ 

 .االجتماعي

25 25 51 51 24 24 33 33 36 36 31 31 

كثيرا ما يشكوا األبناء مف إىماليـ 
وتجاىميـ احتياجاتيـ نتيجة 
استخداـ شبكات التواصؿ 

 .االجتماعي

20 20 38 38 42 42 25 25 35 35 40 40 

استطيع أف أحكى أدؽ تفاصيؿ 
حياتي بحرية أكثر مع أصدقاء 

 .المواقع االجتماعية

28 28 30 30 42 42 51 51 30 30 19 19 

مف عينة البحث مف السعودييف  (%39)باإلضافة إلي أف
مف المصرييف أدي استخداـ شبكات التواصؿ  (%47)و

االجتماعي أحيانا إلى ترويج المواد اإلباحية كذلؾ 
مف  (%46)أف (139 ،2004)أظيرت دراسة العويضي

مف األبناء  (%52.5)مف الزوجات و (%49)األزواج و
يستخدموف الشبكة لموصوؿ إلى المواقع اإلباحية وتعد 

ىذه النسب مرتفعة في مجتمع تحكـ تصرفات أفراده القيـ 
مف عينة  (%48)غير أفالدينية والتقاليد االجتماعية، 

مف المصرييف أدي  %(44)البحث مف السعودييف و
أحيانا استخداـ أفراد األسرة لشبكات التواصؿ االجتماعي 

وىذا يتفؽ مع دراسة إلى ضعؼ التفاعؿ األسري 
مف  (%38)التي أظيرت أف  (76 : ىػ1434)الشيري

عينة الدراسة قد أثر استخداميف لمواقع التواصؿ 
االجتماعي عمى تفاعميف وجموسيف مع أفراد أسرىف مما 
يدؿ عمى قدرة مواقع التواصؿ االجتماعي عمى إحداث 

مف عينة  (%44)تغير سمبي في سموؾ األفراد، وأف 
يجعميـ  مف المصرييف  (%38)البحث مف السعودييف و

أحيانا وأفراد األسرة ال يتشاركوف في األنشطة 
مثؿ مشاىدة التمفاز أو القياـ ببعض الزيارات )المختمفة

مف عينة البحث  (%39)، كما أف(العائمية أو التنزه سوياً 
مف المصرييف يشعروف  (%44)و مف السعودييف

باإلجياد البصري أحيانًا أثناء استخداـ شبكات التواصؿ 
( 76: ىػ 1434) وىذا يتفؽ مع دراسة الشيرياالجتماعي

مف عينة الدراسة بدأف يشكيف  (%24)التي أظيرت أف
مف بعض اآلالـ الجسدية نتيجة الجموس الطويؿ لمتابعة 

 .مواقع التواصؿ االجتماعي
بإيجابيات  الوعى توزيع العينة البحثية وفقًا لمستوي

 وسمبيات شبكات التواصل االجتماعي
مدي وعي عينة البحث مف  (7)يتضح مف جدوؿ

السعودييف والمصرييف بإيجابيات وسمبيات استخداـ 
شبكات التواصؿ االجتماعي حيث أشارت النتائج أف 

مف المصرييف عينة البحث كاف مستوي الوعي  (71%)
لدييـ بنسبة متوسطة  

 وفقًا لمستوى الوعى بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصل االجتماعي توزيع أفراد العينة: 7 جدول
 البيان

 200=االجمالي ن 100=السعوديون ن 100=المصريون ن
 % العدد % العدد % العدد

 7 14 10 10 4 4 مستوى منخفض
 69.5 139 68 68 71 71 مستوى متوسط
 23.5 47 22 22 25 25 مستوى مرتفع

 100 200 100 100 100 100 اإلجمالي
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مستوي الوعي لدييـ بنسبة مرتفعة عف (%25)و
السعودييف الذي كاف مستوي الوعي لدييـ بإيجابيات 

وسمبيات استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي وصمت 
منيـ  (%22)لمستوي الوعي المتوسط و (%68)إلي

.  لدييـ مستوي مرتفع مف الوعي
استبيان العالقات األسرية  -3
محور العالقة بين الزوجين : أ

مدي وعي عينة البحث مف  (8)يتضح مف جدوؿ
السعودييف والمصرييف بالعبلقة بيف الزوجيف حيث تبيف 

مف عينة البحث مف السعودييف  (%67، %69)أف
والمصرييف يتبادؿ الزوجيف االحتراـ والحب والتقدير وقد 

مف عينة البحث  (%66، %51.5)يرجع ذلؾ إلى أف

مف  (%51، %60)مستوى تعميميـ مرتفع، إضافة إلي
عينة البحث مف السعودييف والمصرييف يتييئوف الستقباؿ 

أزواجيـ عند عودتيـ مف العمؿ وىذا يتفؽ مع دراسة 
مف  (%46.73)التي أظيرت أف  (149: 2014)صقر

ربات األسر عينة الدراسة يتييأف الستقباؿ أزواجيف عند 
مف عينة  %(53، %50)عودتيـ مف العمؿ، كما أف 

البحث مف السعودييف والمصرييف يعتذروف لبعضيـ 
البعض إذا اخطأ أحدىـ في حؽ اآلخر وىذا يتفؽ مع 

التي أظيرت  (149: 2014)دراسة صقر 
مف األسر عينة الدراسة يعتذر فييا  (%43.47)أف

 .الزوجاف لبعضيما إذا أخطأ أحدىما في حؽ اآلخر

 توزيع أفراد العينة البحث وفقُا الستجاباتيم لبعد العالقة بين الزوجين :8جدول 

 العبارة

 100=سعوديون ن 100=مصريون ن

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

الحب  (زوجتي)يبادلني زوجي
 .والتقدير

67 67 6 6 27 27 69 69 28 28 3 3 

يوجد احتراـ متبادؿ بيني وبيف 
 .(زوجتي)زوجي

54 54 19 19 27 27 76 76 21 21 3 3 

بيدوء  (زوجتي)أقابؿ ثورة زوجي
 .وأحتويو

36 36 42 42 22 22 53 53 43 43 4 4 

  (زوجتي)أىتـ بتمبية احتياجات زوجي
 .دوف أف أبدى لو شكوى أو ممؿ

48 48 27 27 25 25 56 56 39 39 5 5 

انتيى مف أعمالي  وأتييأ الستقباؿ 
 .زوجتي عند العودة لممنزؿ/زوجي

51 51 27 27 22 22 60 60 33 33 7 7 

اىتماماتي بو  (زوجتي)يقابؿ زوجي
 .بفتور

21 21 37 37 42 42 28 28 41 41 31 31 

مناسباتنا  (زوجتي)ينسى زوجي
 .الخاصة

18 18 38 38 44 44 30 30 40 40 30 30 

أشعر باألماف والحماية مع 
 .(زوجتي)زوجي

53 53 20 20 27 27 68 68 19 19 13 13 

أماـ أسرتو  (زوجتي)يحرجني زوجي
 .بتصرفاتو وردود أفعالو

15 15 30 30 55 55 17 17 32 32 51 51 

يغار عمى غيرة غير  (زوجتي)زوجي
 .مقبولة

39 39 26 26 35 35 28 28 28 28 44 44 

أحرص عمى عدـ البوح بأسرار حياتي 
 .الزوجية واألسرية

48 48 19 19 33 33 66 66 28 28 6 6 

في  (زوجتي)إذا اختمفت مع زوجي
 .أمر ما ال يخرج النقاش عف نطاقنا

47 47 26 26 27 27 60 60 34 34 6 6 

عمى  (زوجتي)إذا اختمؼ معي زوجي
 .أمر ما ال يوضح لي وجية نظره

35 35 33 33 32 32 40 40 38 38 22 22 

في حؿ  (زوجتي)أشترؾ مع زوجي
 .المشكبلت التي تواجينا

49 49 25 25 26 26 65 65 31 31 4 4 

 :8جدول تابع 
 100=سعوديون ن 100=مصريون ن العبارة
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 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

اختار الوقت المناسب لمتحدث مع 
في أي مشكمة تخص  (زوجتي)زوجي
 .أسرتنا

49 49 29 29 22 22 53 53 41 41 6 6 

بعضنا  (زوجتي)أعتذر أنا وزوجي
لبعض إذا اخطأ أحدنا في حؽ 

 .اآلخر

53 53 21 21 26 26 50 50 41 41 9 9 

الصمت ىو السمة المميزة لحياتنا 
 .اليومية

21 21 40 40 39 39 34 34 47 47 19 19 
في  (زوجتي)يتشاور معي زوجي

 .جميع أمور حياتنا األسرية
47 47 21 21 32 32 65 65 31 31 4 4 

الحديث  (زوجتي)نمتـز أنا وزوجي
 .بصراحة ووضوح

40 40 34 34 26 26 63 63 31 31 6 6 
أتجنب رفع صوتي عمى 

 .ألي سبب (زوجتي)زوجي
38 38 39 39 23 23 51 51 39 39 10 10 

مف آرائي أماـ  (زوجتي)يسفو زوجي
 .اآلخريف

13 13 30 30 57 57 21 21 29 29 50 50 
ألتفو  (زوجتي)يثور عمى زوجي

 .األسباب
18 18 36 36 46 46 16 16 43 43 41 41 

ال يقدر مجيودي في  (زوجتي)زوجي
 .المنزؿ وخارجو ويتيمني بالتقصير

22 22 29 29 49 49 17 17 37 37 46 46 
في إنجاز (زوجتي )يساعدني زوجي 

 .بعض المياـ داخؿ المنزؿ
22 22 48 48 30 30 38 38 50 50 12 12 

نحرص عمى توفير جزء مف أموالنا 
 .لمطوارئ

49 49 29 29 22 22 55 55 37 37 8 8 
نتعامؿ مع األزمات المالية التي 

 .تواجينا بمرونة وصبر
47 47 27 27 26 26 63 63 34 34 3 3 

في تخطيط  (زوجتي)نتشارؾ وزوجي
 .الدخؿ المالي لؤلسرة

48 48 26 26 26 26 47 47 41 41 12 12 
بالخطأ  (زوجتي )ال يعترؼ  زوجي 

 .أبدا
21 21 39 39 40 40 23 23 41 41 36 36 

المـو  (زوجتي )يوجو إلّى زوجي 
دائما عمى المشاكؿ التي قد تواجينا 

 .عمى أنني السبب فييا

21 21 36 36 43 43 22 22 42 42 36 36 

محور العالقة بين اآلباء واألبناء : ب
مدي وعي عينة البحث مف  (9)يتضح مف جدوؿ

السعودييف والمصرييف بالعبلقة بيف اآلباء واألبناء حيث 
مف عينة البحث  (%49، %67)أشارت النتائج إلي أف 

مف السعودييف والمصرييف يتابعوف أحواؿ األبناء في 
المدرسة أو الجامعة مف وقت آلخر وقد يرجع ذلؾ إلى 

مف اآلباء عينة البحث يمتينوف األعماؿ % 42.5أف 
، %63)المينية ويحرصوف عمى مستقبؿ أبنائيـ، وأف

مف عينة البحث مف السعودييف والمصرييف  (60%
 يشاركوف أبنائيـ طموحاتيـ وىواياتيـ وقد يرجع ذلؾ

 

 3مف األسر عينة الدراسة عدد أبنائيـ % 74إلى أف 
أبناء فأقؿ مما يعني توفر الوقت الكافي لؤلبناء لتنميتيـ 

مف  (%38، %57)ومشاركة طموحاتيـ وىواياتيـ، وأف
عينة البحث مف السعودييف والمصرييف يشجعوف  أبنائيـ 
عمى اتخاذ القرارات الخاصة بيـ مع تحمؿ مسئوليتيا وقد 

%( 18.78)أف   (151: 2014)أظيرت دراسة صقر
مف األسر عينة الدراسة ىى التي يشارؾ فييا األبناء في 

صنع بعض القرارات األسرية وىذه النسب منخفضة 
خاصة لعينة البحث مف المصرييف وىذا يدؿ عمى 

انخفاض وعى اآلباء بأىمية تعميـ األبناء المشاركة في 
. صنع القرارات األسرية

 
 توزيع أفراد العينة وفقُا الستجاباتيم لبعد العالقة بين اآلباء واألبناء :9جدول 

 العبارة
 100=سعوديون ن 100=مصريون ن

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم
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 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

نغمر أبناءنا بالحب والحناف إلى 
 .جانب الحـز وقت الحاجة

64 64 12 12 24 24 69 69 26 26 5 5 
ندلؿ أحد األبناء بصورة واضحة عف 

 .باقي إخوتو
21 21 22 22 57 57 12 12 30 30 58 58 

 4 4 33 33 63 63 25 25 15 15 60 60 .نشارؾ أبناءنا طموحاتيـ وىواياتيـ
نتابع أحواؿ األبناء في المدرسة أو 

 .الجامعة مف وقت آلخر
49 49 24 24 27 27 67 67 28 28 5 5 

نعانى مف خبلفات األبناء مع بعضيـ 
 .أو مع أصحابيـ وجيرانيـ

34 34 47 47 19 19 34 34 40 40 26 26 
نحفز أبنائنا مف خبلؿ المقارنة بينيـ 

األىؿ أو األصدقاء )وأبناء اآلخريف 
 .(أو الجيراف

41 41 45 45 14 14 29 29 40 40 31 31 

 11 11 59 59 30 30 15 15 54 54 31 31 .يعاندنا األبناء في بعض سموكياتيـ
نسمح بالتجاوز في القيـ واألخبلؽ في 

 .جميع تعامبلتيـ
22 22 31 31 47 47 23 23 31 31 46 46 

نمارس األنشطة الجماعية مع األبناء 
كالمعب، والرحبلت، والترفيو، )

 .(الخ....
40 40 47 47 13 13 53 53 42 42 5 5 

يشترؾ معنا األبناء في استخداـ بعض 
 .األدوات واألجيزة المنزلية الحديثة

36 36 36 36 28 28 53 53 41 41 6 6 
يخاؼ أو يخجؿ األبناء مف الحديث 

 .معنا في أمورىـ الشخصية
21 21 48 48 31 31 16 16 55 55 29 29 

نعمـ أبناءنا االعتراؼ بأخطائيـ دوف 
 .خوؼ

52 52 23 23 25 25 58 58 37 37 5 5 
نشجع أبناءنا عمى اتخاذ القرارات 
 .الخاصة بيـ مع تحمؿ مسئوليتيا

38 38 25 25 37 37 57 57 37 37 6 6 
يتعاوف معي أبنائي في المياـ 

 .المنزلية
42 42 40 40 18 18 51 51 41 41 8 8 

أحرص عمى التعرؼ  عمى أصدقاء 
 .أبنائي و ذوييـ

47 47 34 34 19 19 59 59 35 35 6 6 
نحتـر شخصيات أبنائنا الصغار 

 .والكبار وال نستييف بذكائيـ
52 52 22 22 26 26 65 65 28 28 7 7 

عصبية زوجي تجعؿ األبناء يخشوف 
 .الحديث معو

25 25 52 52 23 23 26 26 46 46 28 28 
نصطحب األبناء في الزيارات 
 .االجتماعية لؤلىؿ واألصدقاء

42 42 43 43 15 15 57 57 40 40 3 3 
يشاركنا األبناء صنع القرارات 

 .األسرية
32 32 51 51 17 17 36 36 56 56 8 8 

أترؾ لؤلبناء حرية اختيار أشياءىـ 
 .وأدواتيـ الشخصية

34 34 46 46 20 20 48 48 43 43 9 9 
ال نجد الوقت الكافي لمتنزه مع األبناء 

 .والترفيو عنيـ
34 34 43 43 23 23 22 22 46 46 32 32 

نخصص وقتًا كافيًا لمجموس مع أبنائنا 
 .واالستماع ليـ والتحاور معيـ

43 43 40 40 17 17 50 50 42 42 8 8 
نكافئ أبناءنا عمى سموكياتيـ 

 .الصحيحة ونعاقبيـ عمى الخاطئة
46 46 30 30 24 24 57 57 38 38 5 5 

نحـر األبناء مف المصروؼ اليومي  
 .إذا أخطئوا

30 30 39 39 31 31 26 26 41 41 33 33 

 
 :9جدول تابع 

 العبارة

 100=سعوديون ن 100=مصريون ن

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
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 العبارة

 100=سعوديون ن 100=مصريون ن

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

نشعر أبناءنا بسعادتنا عندما يؤدوف 
عمبًل جيدًا وال نقمؿ مف قيمة ىذا 

 .العمؿ
48 48 24 24 28 28 63 63 32 32 5 5 

نذكر أبناءنا مف حيف آلخر أنيـ 
 .يمتمكوف قدرات رائعة

49 49 33 33 18 18 57 57 36 36 7 7 
أسموب معاممة األبناء لي أو لوالدىـ 

 .غير الئؽ
28 28 30 30 42 42 16 16 38 38 46 46 

نترؾ ألبنائنا حرية التصرؼ في 
بعض األمور مع تقديـ النصح 

 .ومتابعتيـ عف بعد
33 33 46 46 21 21 44 44 47 47 9 9 

يتمرد أبنائي عمى ما نشتريو ليـ مف 
 مبلبس وأدوات شخصية

25 25 55 55 20 20 25 25 43 43 32 32 
أعود أبنائي ادخار جزء مف 

 مصروفيـ لمطوارئ
49 49 35 35 16 16 46 46 43 43 11 11 

نختمؼ مع األبناء بسبب كثرة 
 طمباتيـ الشرائية

24 24 48 48 28 28 29 29 57 57 14 14 
يتيمنا األبناء بالتقصير في توفير 

 مستوى معيشي مناسب 
15 15 32 32 53 53 21 21 44 44 35 35 

محور عالقات األبناء بعضيم البعض : ج
مدي وعي عينة البحث مف  (10)يتضح مف جدوؿ

السعودييف والمصرييف بعبلقات األبناء بعضيـ البعض 
مف  (%40، %65)حيث أشارت النتائج إلي أف

السعودييف والمصرييف عينة البحث تكوف عبلقة أبناءىـ 
مع بعضيـ جيدة عندما يجمعيـ موقؼ مشترؾ كالمعب 
أو الخروج لتناوؿ الطعاـ أو شراء ىدية لشخص ما وىذا 

التي أظيرت  (154: 2014)يتفؽ مع دراسة صقر
مف األسر عينة الدراسة تكوف دائمًا عبلقة (%50.82)أف

األبناء جيدة عندما يجمعيـ موقؼ مشترؾ كالمعب أو 
مف  (%35، %56)الخروج لتناوؿ الطعاـ، كما أف

السعودييف والمصرييف عينة البحث يحتـر أبنائيـ 
خصوصيات بعضيـ البعض وىذا يتفؽ مع دراسة 

مف  (%38.37)التي أظيرت أف  (154: 2014)صقر
األسر عينة الدراسة يحتـر فييا األبناء خصوصيات 

 .بعضيـ البعض
محور العالقات الخارجية : د

مدي وعي عينة البحث مف  (11)يتضح مف جدوؿ
السعودييف والمصرييف بالعبلقات الخارجية حيث أشارت 

مف عينة البحث مف  (%51، %74)النتائج إلي أف 

الزوجة  عمى صمة / السعودييف والمصرييف يشجع الزوج
مف  %(50، %61)أىميا جميعًا، وأف/ األرحاـ مع أىمو

السعودييف والمصرييف عينة البحث ال يتدخؿ أىؿ 
بصورة غير مقبولة في شئوف حياتيـ  (الزوجة)الزوج

( 156: 2014)األسرية وىذا يختمؼ مع دراسة صقر 
مف األسر عينة الدراسة (%64.69)التي أظيرت أف 

يتدخؿ أىؿ أزواجيف بصورة غير مقبولة في شئوف 
مف السعودييف   (%61، %57)حياتيـ األسرية، كما أف 

والمصرييف عينة البحث المستوى المادي المختمؼ بيف 
ال يسبب ليـ المشكبلت  (الزوجة)أىمو وأىؿ الزوج/ أىميا

( 157: 2014)األسرية وىذا يختمؼ مع دراسة صقر 
مف ربات األسر عينة  (%68.98)التي أظيرت أف

الدراسة يعانيف مف المشكبلت األسرية بسبب اختبلؼ 
 .المستوى المادي ألىميف عف أىؿ أزواجيف

 توزيع العينة البحثية وفقًا لمستوي العالقات األسرية
ارتفاع مستوي وعي  (12)يتضح مف جدوؿ

السعودييف عينة البحث بالعبلقات بيف الزوجيف والتي 
عف المصرييف والتي وصؿ مستوي  (%51)وصمت إلي

 %(36)الوعي بالعبلقات بيف الزوجيف إلي

 توزيع أفراد العينة وفقُا الستجاباتيم لبعد العالقة بين األبناء بعضيم البعض :10جدول 
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 العبارة

 100=سعوديون ن 100=مصريون ن

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

يتعامؿ أبنائي الذكور بشدة مع أخواتيـ 
 .اإلناث

36 36 29 29 35 35 25 25 41 41 34 34 

يخاؼ أبنائي الذكور عمى أخواتيـ 
 .اإلناث بطريقة مستفزة ليف

24 24 40 40 36 36 20 20 39 39 41 41 

 24 24 52 52 24 24 27 27 36 36 37 37 .االبف األكبر يستفز االبف األصغر
االبف األصغر يتخذ األكبر قدوة لو في 
ف كانت غير  جميع تصرفاتو حتى وا 

 .جيدة

45 45 39 39 16 16 38 38 48 48 14 14 

 4 4 48 48 48 48 17 17 42 42 41 41 .االبف الكبير يعطؼ عمى الصغير
يساعد األبناء بعضيـ البعض في 

المواقؼ المختمفة مف مذاكرة وترتيب 
 .حجراتيـ وغيرىا

39 39 39 39 22 22 42 42 50 50 8 8 

 14 14 49 49 37 37 19 19 49 49 32 32 .يغار األبناء مف بعضيـ البعض
يتشاور األبناء مع بعضيـ في مختمؼ 

 .األمور
36 36 47 47 17 17 33 33 60 60 7 7 

الثقة المتبادلة والصراحة أساس تعامؿ 
 .أبنائي مع بعضيـ البعض

47 47 34 34 19 19 49 49 44 44 7 7 

- يتشاجر األبناء مع بعضيـ أمامنا
 .أو أماـ اآلخريف– والدييـ

23 23 59 59 18 18 30 30 53 53 17 17 

يتشاجر األبناء عمى مشاىدة القنوات 
الفضائية والجموس أماـ الكمبيوتر 

 .واالنترنت

38 38 48 48 14 14 31 31 48 48 21 21 

االبف صاحب الشخصية األقوى يفرض 
 .سيطرتو عمى أخوتو فى المعاممة

34 34 40 40 26 26 34 34 45 45 21 21 

 39 39 47 47 14 14 41 41 36 36 23 23 .أسموب المزاح بيف األبناء غير الئؽ
 45 45 38 38 17 17 49 49 35 35 16 16 .األنانية سمة سائدة بيف أبنائي

يتشاجر األبناء مع بعضيـ البعض 
 .عمى أتفو األسباب

30 30 53 53 17 17 31 31 55 55 14 14 

تكوف عبلقة األبناء مع بعضيـ جيدة 
عندما يجمعيـ موقؼ مشترؾ كالمعب 

أو الخروج لتناوؿ الطعاـ أو شراء 
 .ىدية

40 40 40 40 20 20 65 65 30 30 5 5 

يختمؼ األبناء عمى مشاركة أغراضيـ 
الشخصية كالمبلبس واألحذية واأللعاب 

 .والكتب

30 30 61 61 9 9 34 34 54 54 12 12 

يقارف أبنائي بيف اليدايا التي نحضرىا 
 .ليـ

28 28 55 55 17 17 37 37 46 46 17 17 

 3 3 33 33 64 64 21 21 32 32 47 47 .سرعاف ما ينسى األبناء خبلفاتيـ
 9 9 46 46 45 45 21 21 44 44 35 35 .يشترؾ أبنائي في ممارسة ىوايتيـ

يشترؾ األبناء مع بعضيـ في األلعاب 
 .الجماعية وىـ سعداء

40 40 38 38 22 22 50 50 41 41 9 9 

يميؿ كؿ ابف إلى الجموس في غرفتو 
 .منفردًا أو مع أصدقائو

26 26 39 39 35 35 34 34 45 45 21 21 

يحتـر األبناء خصوصيات بعضيـ 
 .البعض

35 35 38 38 27 27 56 56 37 37 7 7 

 5 5 43 43 52 52 22 22 37 37 41 41 .يشترؾ األبناء معًا في صمة األرحاـ
يخفى عنا األبناء مشكبلتيـ سواء مع 

 .بعضيـ أو مع اآلخريف
31 31 37 37 32 32 38 38 51 51 11 11 

 
 :10جدول تابع 

 100=سعوديون ن 100=مصريون ن العبارة
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 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 10 10 47 47 43 43 23 23 38 38 39 39 .ألبنائي صداقات مشتركة
 7 7 45 45 48 48 17 17 44 44 39 39 .أبنى الصغير يحتـر الكبير

يستغنى أبنائي عف المعب مع بعضيـ 
البعض باستخداميـ ألعابيـ وأجيزتيـ 

 .الحديثة

28 28 61 61 11 11 32 32 55 55 13 13 

أالحظ بعض السموكيات غير 
 .األخبلقية  بيف بعض األبناء

16 16 42 42 42 42 19 19 45 45 36 36 

 توزيع أفراد العينة وفقُا الستجاباتيم لبعد العالقات الخارجية: 11جدول 

 العبارة

 100=سعوديون ن 100=مصريون ن

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

وأقاربو  (زوجتي)أىتـ بأسرة زوجي 
 .مثؿ اىتمامي بأىمي

63 63 14 14 23 23 68 68 30 30 2 2 

  (زوجتي)عبلقتي مع أىؿ زوجي
 .محدودة ومقتصرة

23 23 24 24 53 53 23 23 44 44 33 33 

في حياة  (زوجتي)وجود أىؿ زوجي
 .أبنائي يجعميـ أسوياء

56 56 17 17 27 27 63 63 34 34 3 3 

أحرص عمى السؤاؿ عمى أىؿ 
 .وزيارتيـ (زوجتي)زوجي

53 53 20 20 27 27 69 69 28 28 3 3 

أنسى أي إساءة موجية لي مف أىؿ 
 .(زوجتي)زوجي

36 36 40 40 24 24 57 57 37 37 6 6 

المعيشة بالقرب مف أىؿ 
 .تمثؿ لي راحة نفسية  (زوجتي)زوجي

34 34 39 39 27 27 51 51 37 37 12 12 

والديو عميا  (زوجتي)ينصر زوجي
ف كانا عمى خطأ  .حتى وا 

23 23 35 35 42 42 23 23 37 37 40 40 

بقسوة  (الزوجة)يعاممني أىؿ الزوج 
ألنيـ يشعروف بالغيرة منى وأنى 

 .بنتيـا/استحوذت عمى ابنيـ

11 11 33 33 56 56 13 13 23 23 64 64 

بصورة  (زوجتي)يتدخؿ أىؿ زوجي
 .غير مقبولة في شئوف حياتنا األسرية

19 19 31 31 50 50 16 16 23 23 61 61 

في  (زوجتي)أجامؿ أىؿ زوجي
– زواج –خطبة )المناسبات المختمفة 

 .(نجاح األبناء– والدة 

47 47 18 18 35 35 41 41 46 46 13 13 

عبلقات  (زوجتي)تربطني بأىؿ زوجي
 .قوية

47 47 21 21 32 32 65 65 27 27 8 8 

يحمؿ أىمي كؿ التقدير واالحتراـ 
 .(لزوجتي)لزوجي 

51 51 18 18 31 31 79 79 18 18 3 3 

مع أىمي في  (زوجتي)يقؼ زوجي
 .حاالت اليسر والعسر

53 53 9 9 38 38 70 70 24 24 6 6 

تظير األزمات مدى الترابط بيف 
 .أسرتنا

43 43 23 23 34 34 62 62 26 26 12 12 

المستوى المادي المختمؼ بيف أىمي 
يسبب لنا   (زوجتي)وأىؿ زوجي 

 .المشكبلت األسرية

19 19 20 20 61 61 17 17 26 26 57 57 

أحرص عمى تقوية عبلقات أىمي بأىؿ 
 .(زوجتي)زوجي 

48 48 29 29 23 23 60 60 32 32 8 8 

عمى صمة  (زوجتي)أشجع زوجي
 .األرحاـ مع أىمو جميعاً 

51 51 27 27 22 22 74 74 23 23 3 3 

 : 11جدول تابع 

 العبارة

 100=سعوديون ن 100=مصريون ن

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
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 العبارة

 100=سعوديون ن 100=مصريون ن

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

نستشير أىمينا فى المشكبلت األسرية 
 .التي يصعب عمينا حميا

36 36 40 40 24 24 33 33 48 48 19 19 

ال نجد الوقت الكافي لتبادؿ الزيارات مع 
 .األىؿ واألصدقاء

23 23 60 60 17 17 16 16 63 63 21 21 

اىتـ بتبادؿ اليدايا مع األىؿ واألصدقاء 
 .والجيراف

37 37 44 44 19 19 45 45 44 44 11 11 

اكتفى برسائؿ الياتؼ المحموؿ والرنات 
لمسؤاؿ عف أقاربي أو أقارب زوجي 

 .(زوجتي)

27 27 49 49 24 24 34 34 43 43 23 23 

ال أقبؿ  اعتذار أصدقائي إف قصر 
 .أحدىـ في السؤاؿ عنى

15 15 27 27 58 58 16 16 31 31 53 53 

 60 60 22 22 18 18 67 67 22 22 11 11 .عبلقتي مع أصدقائي مميئة بالمشكبلت
تقتصر عبلقتي بجيراني عمى إلقاء 

 .التحية
34 34 28 28 38 38 33 33 36 36 31 31 

نساعد أنا وجيراني بعضنا البعض وقت 
 .الحاجة

53 53 25 25 22 22 42 42 47 47 11 11 

إذا مرض أحد أصدقائي أو جيراني 
 .أزوره

51 51 22 22 27 27 57 57 34 34 9 9 

 توزيع أفراد العينة وفقُا لمستوى العالقات األسرية  :12جدول 

 البيان
 200=االجمالي ن 100=السعوديون ن 100=المصريون ن

 % العدد % العدد % العدد

العبلقة بيف الزوجيف 
 

 3.5 7 1 1 6 6 مستوى منخفض
 53 106 48 48 58 58 مستوى متوسط
 43.5 87 51 51 36 36 مستوى مرتفع
 100 200 100 100 100 100 اإلجمالي

العبلقة بيف اآلباء 
 واألبناء

 3.5 7 1 1 6 6 مستوى منخفض
 63 126 56 56 70 70 مستوى متوسط
 33.5 67 43 43 24 24 مستوى مرتفع
 100 200 100 100 100 100 اإلجمالي

 العبلقات الخارجية

 0.5 1- -  1 1 مستوى منخفض
 49.5 99 39 39 60 60 مستوى متوسط
 50 100 61 61 39 39 مستوى مرتفع
 100 200 100 100 100 100 اإلجمالي

عبلقات األبناء 
 بعضيـ البعض

 3.5 7- -  7 7 مستوى منخفض
 75.5 151 76 76 75 75 مستوى متوسط
 21 42 24 24 18 18 مستوى مرتفع
 100 200 100 100 100 100 االجمالي

 العبلقات األسرية

 0.5 1- -  1 1 مستوى منخفض
 63 126 55 55 71 71 مستوى متوسط
 36.5 73 45 45 28 28 مستوى مرتفع
 100 200 100 100 100 100 اإلجمالي

التي أظيرت  (150: 2014)وىذا يتفؽ مع دراسة صقر
مف ربات األسر عينة الدراسة لدييف (%45.1)أف 

مستوى مرتفع مف العبلقات األسرية في العبلقات بيف 
الزوجيف وىذا يؤكد عمى أىمية تنمية الوعى في العبلقة 

، كما ارتفع نسبة وعي السعودييف بالعبلقة بيف الزوجيف
عف المصرييف التي  (%43)بيف اآلباء واألبناء إلي 

وقد يرجع ذلؾ إلى أف  (%24)وصمت نسبتيـ إلي
مف عينة الدراسة يعمموف بالميف الحرفية  (60%)

والكتابية والمينية مما يعني انشغاليـ عف أبنائيـ بالعمؿ 
وزيادة نفقات المعيشة لتوفير مستوى معيشي أفضؿ 

التي  (152: 2014)وىذا يتفؽ مع دراسة صقرلؤلبناء 
 يقعف في مف األسر عينة الدراسة (%29.4)أظيرت أف 
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المستوى المرتفع في محور العبلقات بيف اآلباء واألبناء، 
وتشير النتائج إلي ارتفاع وعي عينة البحث مف 

عف عينة  (%61)السعودييف بالعبلقات الخارجية إلي
%( 39)البحث مف المصرييف التي وصمت نسبتيـ إلي

التي أظيرت  (157: 2014)وىذا يتفؽ مع دراسة صقر
 مستوى مف ربات األسر عينة الدراسة (%39.8)أف

وعييف مرتفع بالعبلقات األسرية، كما يتضح مف 
مف عينة البحث مف السعودييف عبلقات  (%76)الجدوؿ

عبلقات  (%24)األبناء ببعضيـ البعض متوسطة و
مف   (%75)األبناء ببعضيـ البعض مرتفعة بينما كاف

المصرييف عينة البحث عبلقات األبناء ببعضيـ البعض 
عبلقات األبناء ببعضيـ البعض  (%18)متوسطة و
التي  (155: 2014)وىذا يتفؽ مع دراسة صقرمرتفعة 

 عبلقات مف األسر عينة الدراسة (%23.5)أظيرت أف
عبلقات  (%71.8)األبناء ببعضيـ البعض مرتفعة و

األبناء ببعضيـ البعض متوسطة، كما ارتفع مدي وعي 
عينة البحث مف السعودييف بالعبلقات األسرية ككؿ والتي 

 وصمت نسبتيـ
عف المصرييف التي وصؿ مدي الوعي  (%45)إلي

 %(63)و (%28)بالعبلقات األسرية لمستوي مرتفع إلي
مف عينة الدراسة الكمية يقعف في المستوى المتوسط مف 
العبلقات األسرية  وىى نسبة مقبولة وقد يرجع ذلؾ إلى 

مف عينة  (%58)مف عينة الدراسة يعمموف و (%60)أف
الدراسة مستوى تعميميـ جامعى وحاصميف عمى دراسات 
عميا أى مزيد مف المعارؼ اإليجابية والخبرات الحياتية 

وىذا يتفؽ مع التي ترفع مف مستوى العبلقات األسرية 
%( 28.6)التي أظيرت أف  (158: 2014)دراسة صقر

مف ربات األسر عينة الدراسة لدييف مستوى مرتفع مف 
.  العبلقات األسرية

 النتائج في ضوء الفروض البحثية : ثالثا
 :النتائج في ضوء الفرض األول

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ استخداـ 
لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف متوسطات  (ت)اختبار 

درجات أفراد عينة البحث مف المصرييف والسعودييف  في 
عدد شبكات التواصؿ االجتماعي المفضمة، ونوع المواقع 
والبرامج المستخدمة في التواصؿ االجتماعي، والوعي 

بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي، 
. والعبلقات األسرية

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة  (13)يتضح مف جدوؿ
إحصائية بيف متوسط درجات استجابة أفراد عينة البحث 

مف المصرييف والسعودييف في عدد شبكات التواصؿ 
 االجتماعي المفضمة، 

 داللة الفروق بين متوسطات درجات األفراد من المصريين والسعوديين في عدد شبكات التواصل :13جدول 
االجتماعي المفضمة، ونوع المواقع والبرامج المستخدمة في التواصل االجتماعي، والوعي بإيجابيات وسمبيات 

والعالقات األسرية  شبكات التواصل االجتماعي،
مستوى 
 الداللة

 (ت)قيمة 
الفروق 
بين 

 المتوسطات

 100=المصريون ن 100=السعوديون ن
االنحراف  البيان

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط

غير 
 دالة

عدد شبكات التواصؿ االجتماعي  3.80 2.46 4.1900 2.24146 0.39- 1.077-
 المفضمة

نوع المواقع والبرامج المستخدمة  7.12 2.667 6.0000 2.71546 1.120 2.936 0.001
 في التواصؿ االجتماعي

ايجابيات وسمبيات شبكات  99.24 13.458 95.74 13.909 3.500 2.276 0.01
 التواصؿ االجتماعي

 العبلقات بيف الزوجيف 64.15 11.019 68.67 9.194 4.520- 3.219- 0.001
 العبلقات بيف اآلباء واألبناء 68.88 9.953 74.29 8.842 5.410- 3.935- 0.001
 العبلقات الخارجية 57.85 8.971 62.41 7.156 4.560- 3.677- 0.001
 عبلقات األبناء بعضيـ البعض 59.78 8.698 62.13 7.288 2.350- 1.982- 0.05
 العبلقات األسرية 250.66 33.670 267.50 25.750 16.840- 3.746- 0.001
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وىي قيمة غير دالة  (1.077-)= (ت)حيث بمغت قيمة 
إحصائيًا أي أنو ال يوجد فروؽ بيف المصرييف 

والسعودييف عينة البحث في عدد شبكات التواصؿ 
االجتماعي المفضمة والمستخدمة لكبل منيـ، بينما توجد 
فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات أفراد عينة 

نوع المواقع والبرامج البحث مف المصرييف والسعودييف في 
المستخدمة في التواصؿ االجتماعي لصالح المتوسط 

، حيث بمغت  عينة البحثاألعمى مف المصرييف
وىي قيمة دالة إحصائيًا عند  (2.936) =(ت)قيمة

مما يعني أف أفراد عينة البحث  (0.001)مستوي داللة 
مف المصرييف كانوا أكثر استخدامًا لممواقع والبرامج 

المستخدمة في التواصؿ االجتماعي، كما أنو توجد فروؽ 
دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات أفراد عينة البحث 
مف المصرييف والسعودييف لصالح المصرييف في الوعي 
بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي، حيث 

وىي قيمة دالة إحصائيًا عند  (2.276)=(ت)بمغت قيمة
، ويعني ىذا أف المصرييف أكثر (0.01)مستوي داللة

وعيًا بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي عف 
أفراد عينة البحث مف السعودييف، وقد يرجع ذلؾ إلي 

ارتفاع مستوي التعميـ الجامعي وما فوقو لدي عينة البحث 
مف المصرييف والذي قد يسيـ في ارتفاع نسبة الوعي 

كما . بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي
يتضح مف الجدوؿ أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف 
متوسطات درجات أفراد عينة البحث مف المصرييف 

والسعودييف لصالح أفراد عينة البحث مف السعودييف في 
العبلقات بيف اآلباء – العبلقات بيف الزوجيف)كؿ مف 
 العبلقات بيف األبناء –العبلقات الخارجية– واألبناء

لصالح  (محور العبلقات األسرية ككؿ-بعضيـ ببعض
                  عمي الترتيب (ت)السعودييف، حيث بمغت قيمة

-([=3.219-) -(3.935–) -(3.677–)                                                   
وىي قيـ دالة إحصائيًا عند [ (3.746 - )-(1.982)- 

 وىذا يعني أف عينة (0.05)و( 0.001)مستوي داللة
السعودييف كانوا أكثر وعيًا  مف عينة المصرييف بكؿ مف 

– العبلقات بيف اآلباء واألبناء- العبلقات بيف الزوجيف)

العبلقات بيف األبناء بعضيـ – العبلقات الخارجية
، وقد يرجع ذلؾ (محور العبلقات األسرية ككؿ- ببعض

أف المجتمع السعودي الزاؿ متمسؾ بالعادات والتقاليد 
 وبذلؾ تحقؽ الفرض التي تأصؿ الترابط األسري والعائمي

.  األوؿ كمياً 
 :النتائج في ضوء الفرض الثاني

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا تـ استخداـ 
اختبار بيرسوف إليجاد العبلقة االرتباطية بيف عدد 
شبكات التواصؿ االجتماعي المفضمة ونوع المواقع 

والبرامج المستخدمة في التواصؿ االجتماعي والوعى 
بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي 

 .والعبلقات األسرية بأبعادىا
أنو ال توجد عبلقة ارتباطية  (14)يتضح مف جدوؿ

بيف عدد شبكات التواصؿ االجتماعي المفضمة وعدد 
المواقع والبرامج المستخدمة مف خبلؿ شبكات التواصؿ 
االجتماعي وبيف العبلقات األسرية ككؿ والعبلقات بيف 

اآلباء واألبناء والعبلقات الخارجية وعبلقات األبناء 
بعضيـ البعض بالنسبة لؤلسر المصرية والسعودية بينما 

يتضح وجود عبلقة ارتباطية ايجابية بيف نوع المواقع 
والبرامج المستخدمة مف خبلؿ شبكات التواصؿ 

االجتماعي وبيف العبلقات بيف الزوجيف لؤلفراد السعودييف 
 أى أنو كمما زادت أنواع المواقع 0.01عند مستوى داللة 

والبرامج المستخدمة مف خبلؿ شبكات التواصؿ 
االجتماعي كمما زادت العبلقات بيف الزوجيف وقد يرجع 
ذلؾ إلى زيادة المعمومات والثقافة العامة التي يتحصؿ 

عمييا األفراد مف مواقع وبرامج شبكات التواصؿ 
االجتماعي، كما يتضح وجود عبلقة ارتباطية ايجابية بيف 
الوعى بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي 
والعبلقات األسرية ككؿ لؤلفراد المصرييف والسعودييف 
والعبلقات بيف الزوجيف لؤلفراد المصرييف والسعودييف 

والعبلقات بيف اآلباء واألبناء لؤلفراد السعودييف والعبلقات 
الخارجية لؤلفراد السعودييف والعبلقات بيف األبناء بعضيـ 

     البعض 
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 0.01لؤلفراد المصرييف والسعودييف عند مستوى داللة 
 وذلؾ يعني أنو كمما زاد الوعى بإيجابيات 0.001و

وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي كمما زادت 
العبلقات األسرية ترابطًا وتماسكًا وقد يرجع ذلؾ لموعى 
بالمواقع الواجب التعرؼ واالطبلع عمييا لبلستفادة منيا 
وتجنب المواقع الغير مفيدة التي تيدر الوقت والتفرغ 

  Bier (1997 : 260)لمحياة األسرية وذلؾ يتفؽ مع نتائج 
حيث ذكرت أف وجود االنترنت في بيوت المشاركيف في 
الدراسة قد أدى إلى زيادة التفاعؿ االجتماعي الذي كاف 

نتيجة االجتماع حوؿ الكمبيوتر الستخداـ االنترنت وتبادؿ 
المعمومات حولو بينما يختمؼ مع دراسة 

التي أكدت عمى أف تأثر  (132و128: 2004)العويضي
العبلقة بيف الزوجيف وبيف اآلباء واألبناء بسبب استخداـ 

. االنترنت ىو تأثير ضعيؼ ومحدود
بينما يتضح عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف الوعى 

بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي 
والعبلقات بيف اآلباء واألبناء والعبلقات الخارجية لؤلفراد 

 :2001)المصرييف وذلؾ يتفؽ مع نتائج دراسة الفـر 
مف أفراد العينة ال  (%72.6)الذي ذكر أف (113

يعتقدوف أف الشبكة أثرت عمى حياتيـ األسرية وطبيعة 
.  عبلقاتيـ بأفراد أسرىـ وبذلؾ تحقؽ الفرض الثاني كمياً 

 :النتائج في ضوء الفرض الثالث
ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا تـ استخداـ 
اختبار بيرسوف إليجاد العبلقة االرتباطية بيف بعض 

– مدة الزواج– العمر)المتغيرات االجتماعية واالقتصادية
وبيف  (الدخؿ الشيري– المستوى التعميمي– عدد األبناء 

عدد شبكات التواصؿ االجتماعي ونوع المواقع والبرامج 
المستخدمة مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي 

والوعي بإيجابياتيا وسمبياتيا والعبلقات األسرية بأبعادىا 
العبلقات بيف الزوجيف والعبلقات بيف اآلباء واألبناء )

 (والعبلقات الخارجية وعبلقات األبناء بعضيـ البعض
. لكؿ مف المصرييف والسعودييف

أنو ال توجد عبلقة ارتباطيو (15)يتضح مف جدوؿ
المستوي – عدد األبناء– مدة الزواج– العمر)بيف كؿ مف

وعدد الشبكات التواصؿ  (الدخؿ الشيري– التعميمي
االجتماعي المفضمة لدي أفراد عينة البحث مف 
المصرييف حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط عمي 

(- 0.014(–)-0.049(– )-0.070)الترتيب
– العمر)مما يعني أف كؿ مف  (0.041( – )-0.058)

الدخؿ – المستوي التعميمي– عدد األبناء– مدة الزواج
ليس ليـ تأثير عمي عدد الشبكات التواصؿ  (الشيري

االجتماعي المفضمة لدي أفراد عينة البحث مف 
المصرييف، كما أنو ال توجد عبلقة ارتباطيو بيف كؿ مف 

وعدد الشبكات  (الدخؿ الشيري– المستوي التعميمي)
التواصؿ االجتماعي المفضمة لدي أفراد عينة البحث مف 
السعودييف حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط عمي الترتيب 

المستوي )مما يعني أف كؿ مف (0.008(– )0.058)
ليس ليـ تأثير عمي عدد  (الدخؿ الشيري– التعميمي

الشبكات التواصؿ االجتماعي المفضمة لدي أفراد عينة 
البحث مف السعودييف، بينما توجد عبلقة ارتباطيو عكسية 

وعدد  (عدد األبناء– مدة الزواج– العمر)بيف كؿ مف 
الشبكات التواصؿ االجتماعي المفضمة ألفراد عينة البحث 

مف السعودييف حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط عمي 
)-             (– 0.306(– )-0.289-)الترتيب
مما  (0.01)و (0.001)عند مستوي داللة  (0.249

ألفراد  (عدد األبناء– مدة الزواج– العمر)يعني كمما قؿ 
عينة البحث مف السعودييف كمما ارتفع عدد الشبكات 

التواصؿ االجتماعي التي يستخدمونيا، كما يتضح مف 
الجدوؿ  أنو توجد عبلقة ارتباطيو عكسية بيف كؿ 

ألفراد عينة البحث مف  (مدة الزواج– العمر)مف
السعودييف ونوع المواقع والبرامج المستخدمة في التواصؿ 

االجتماعي حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط عمي 
عند مستوي داللة  (0.276 --0.280)الترتيب

ألفراد ( مدة الزواج– العمر)مما يعني كمما قؿ (0.001)
عينة البحث مف السعودييف كمما ارتفع أنواع المواقع 

والبرامج المستخدمة في التواصؿ االجتماعي وقد يرجع 
ذلؾ إلي وجود مزيد مف وقت الفراغ لؤلفراد صغار السف 
وحديثي الزواج وقمة عدد األبناء الذي قد يؤدي إلي شغؿ 
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الوقت مف باب الترويح عمي النفس باستخداـ شبكات 
ومواقع وبرامج التواصؿ االجتماعي، ويشير الجدوؿ إلى 

أنو توجد عبلقة ارتباطيو عكسية بيف الدخؿ الشيري 
ألفراد عينة البحث مف المصرييف ونوع المواقع والبرامج 
المستخدمة في التواصؿ االجتماعي حيث بمغت قيمة 

مما  (0.01)عند مستوي داللة (0.257)معامؿ االرتباط 
يعني كمما ارتفع الدخؿ الشيري كمما قؿ أنواع المواقع 
والبرامج المستخدمة في التواصؿ االجتماعي قد يرجع 
ذلؾ إلي أف زيادة الدخؿ يتيح وسائؿ أخري غير مواقع 

وبرامج التواصؿ االجتماعي لشغؿ وقت الفراغ كاألعماؿ 
اإلضافية والمشاركات االجتماعية، كما أنو توجد عبلقة 

المستوي – عدد األبناء)ارتباطيو طردية بيف كؿ مف 
ألفراد عينة البحث مف السعودييف ونوع المواقع  (التعميمي

والبرامج المستخدمة في التواصؿ االجتماعي حيث بمغت 
- 0.259)قيـ معامؿ االرتباط عمي الترتيب 

ويعني  (0.01(- )0.001)عند مستوي داللة (0.199
 (المستوي التعميمي– عدد األبناء )أف كمما ارتفع كؿ مف 

كمما ارتفع أنواع المواقع والبرامج المستخدمة في التواصؿ 
االجتماعي لمسعودييف عينة البحث قد يرجع ذلؾ إلي 

زيادة االحتياجات مع زيادة عدد األبناء وزيادة االىتمامات 
مع ارتفاع المستوي التعميمي فيزيد عدد المواقع والبرامج 
 التواصؿ االجتماعي لتمبية تمؾ االحتياجات واالىتمامات،

– عدد األبناء)بينما ال توجد عبلقة ارتباطيو بيف كؿ مف
وأنواع المواقع والبرامج المستخدمة في  (المستوي التعميمي

التواصؿ االجتماعي ألفراد عينة البحث مف المصرييف 
( 0.138)حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط عمي الترتيب 

المستوي – عدد األبناء)مما يعني أف كؿ مف  (0.015–)
ليس لو تأثير عمي أنواع المواقع والبرامج  (التعميمي

المستخدمة في التواصؿ االجتماعي لممصرييف عينة 
البحث، وأنو ال توجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائية بيف 
الدخؿ الشيري وأنواع المواقع والبرامج المستخدمة في 
التواصؿ االجتماعي ألفراد عينة البحث مف السعودييف 

مما يعني أف  (0.165)حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 
الدخؿ الشيري ليس لو تأثير عمي أنواع المواقع والبرامج 

المستخدمة في التواصؿ االجتماعي ألفراد عينة البحث 
مف السعودييف، كما أنو ال توجد عبلقة ارتباطيو بيف كؿ 

المستوي – عدد األبناء– مدة الزواج – العمر)مف
وايجابيات وسمبيات شبكات  (الدخؿ الشيري– التعميمي

التواصؿ االجتماعي لكؿ مف أفراد عينة البحث مف 
المصرييف والسعودييف حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط 

)- (–0.038)عمي الترتيب لعينة البحث مف المصرييف
0.013–) (0.092–)              -( 0.051–) -(
 وقيـ معامؿ االرتباط لمسعودييف عينة البحث (0.155

(0.135–) (0.151( –)0.108( –)0.031-( –)
– مدة الزواج– العمر )مما يعني أف كؿ مف   (0.127

ليس  (الدخؿ الشيري – المستوي التعميمي– عدد األبناء
ليـ تأثير عمي الوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات 

التواصؿ االجتماعي لكؿ مف أفراد عينة البحث مف 
المصرييف والسعودييف وىذا يتفؽ مع دراسة العويضي 

التي أظيرت عدـ وجود عبلقة ارتباطية  (143: 2004)
بيف العمر والمستوى التعميمي وبيف الوعي بإيجابيات 

وسمبيات االنترنت وتأثير االنترنت عمى العبلقات 
األسرية، كما أنو ال توجد عبلقة ارتباطيو بيف كؿ مف 

ألفراد عينة البحث مف  (عدد األبناء– مدة الزواج )
المصرييف والعبلقات األسرية حيث بمغت قيـ معامؿ 

 )-           (–0.065-)االرتباط عمي الترتيب
عدد – مدة الزواج )وىذا يعني أف كؿ مف  (0.053
ألفراد عينة البحث مف المصرييف ليس ليـ تأثير  (األبناء

عمي الوعي بمحور العبلقات األسرية ككؿ وىذا يتفؽ مع 
التي أظيرت عدـ وجود  (153 :2006)دراسة الشافعي

تبايف داؿ إحصائيًا بيف عينة الدراسة في العبلقات 
الداخمية لؤلسرة وفقًا لحجـ األسرة كما يتفؽ مع دراسة 

التي أظيرت عدـ وجود تبايف داؿ  (167: 2014)صقر
إحصائيًا بيف عينة الدراسة في العبلقات األسرية وفقًا لمدة 
الزواج، وال توجد عبلقة ارتباطيو بيف المستوي التعميمي 
ألفراد عينة البحث مف السعودييف والعبلقات األسرية 

وىذا يعني أف  (0.045)حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط
كؿ مف المستوي التعميمي ألفراد عينة البحث مف 
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السعودييف ليس لو تأثير عمي الوعي بمحور العبلقات 
األسرية ككؿ، بينما توجد عبلقة ارتباطيو موجبة بيف كؿ 

 (الدخؿ الشيري– عدد األبناء – مدة الزواج– العمر)مف 
ألفراد عينة البحث مف السعودييف ومحور العبلقات 
األسرية ككؿ حيث بمغت قيـ معامؿ االرتباط عمي 

( 0.305  -0.182 - 0.194  -0.192)الترتيب 
مما يعني أنو كمما  (0.001- 0.05)عند مستوي داللة 

 (الدخؿ الشيري– عدد األبناء– مدة الزواج– العمر)ارتفع 
ألفراد عينة البحث مف السعودييف ارتفع الوعي بمحور 
العبلقات األسرية ككؿ، وتوجد عبلقة ارتباطيو عكسية 

ألفراد  (الدخؿ الشيري– المستوي التعميمي )بيف كؿ مف 
عينة البحث مف المصرييف والعبلقات األسرية ككؿ حيث 

- 0.446)بمغت قيـ معامؿ االرتباط عمي الترتيب 
مما يعني  (0.01– 0.001)عند مستوي داللة  (0.251

الدخؿ – المستوي التعميمي)أنو كمما انخفض كؿ مف
ألفراد عينة البحث المصرييف ارتفع الوعي  (الشيري

بالعبلقات األسرية ككؿ وىذا يختمؼ مع دراسة 
التي أظيرت وجود  (180-172-170 :2014)صقر

تبايف داؿ إحصائيًا بيف عينة الدراسة في العبلقات 
األسرية وفقًا لممستوى التعميمي لصالح المستوى التعميمي 
المرتفع كذلؾ وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف عينة الدراسة 
في العبلقات األسرية وفقًا لمدخؿ الشيري لؤلسرة لصالح 

أصحاب الدخوؿ العميا كذلؾ يختمؼ مع دراسة 
التي أكدت عمى عدـ وجود  (147 :2006)الشافعي

تبايف داؿ إحصائيًا بيف عينة الدراسة في العبلقات 
الداخمية لؤلسرة وفقًا لفئات الدخؿ الشيري لؤلسرة وبذلؾ 

. تحقؽ الفرض الثالث جزئياً 
 :النتائج في ضوء الفرض الرابع

ولمتحقؽ مف صحة الفرض احصائيًا تـ استخداـ 
لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف متوسطات  (ت)اختبار

درجات المصرييف والسعودييف في عدد شبكات التواصؿ 
االجتماعي، ونوع المواقع والبرامج المستخدمة مف خبلؿ 
شبكات التواصؿ االجتماعي، والوعي بإيجابيات وسمبيات 

شبكات التواصؿ االجتماعي، والعبلقات األسرية تبعًا 
ناث)لمنوع  . (ذكور وا 

أنو ال توجد فروؽ دالة  (16)يتضح مف جدوؿ
إحصائية بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث مف أفراد 

عدد شبكات )عينة البحث مف المصرييف في كؿ مف
نوع المواقع والبرامج - التواصؿ االجتماعي المفضمة

الوعي بإيجابيات - المستخدمة في التواصؿ االجتماعي
الوعي بالعبلقات – وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي

عمي الترتيب ( ت)حيث بمغت قيـ  (بيف اآلباء واألبناء
وىي قيـ غير  (1.53 –  -0.53 - -1034– 0.23)

دالة إحصائيا، مما يعني أنو ال يوجد فروؽ بيف الذكور 
عدد )واإلناث مف المصرييف عينة البحث في كؿ مف

نوع المواقع - شبكات التواصؿ االجتماعي المفضمة
الوعي - والبرامج المستخدمة في التواصؿ االجتماعي

الوعي – بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي 
، كما أنو ال توجد فروؽ (بالعبلقات بيف اآلباء واألبناء

دالة إحصائية بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث مف 
عدد شبكات )أفراد عينة البحث مف السعودييف في كؿ مف

نوع المواقع والبرامج - التواصؿ االجتماعي المفضمة
الوعي بالعبلقات - المستخدمة في التواصؿ االجتماعي

 0.32)عمي الترتيب ( ت)حيث بمغت قيـ (بيف الزوجيف
وىي قيـ غير دالة إحصائيا مما  (1.1 - -0.51- -

يعني أنو ال يوجد فروؽ بيف الذكور واإلناث مف 
عدد شبكات التواصؿ )السعودييف عينة البحث في كؿ مف

نوع المواقع والبرامج المستخدمة في - االجتماعي المفضمة
، (الوعي بالعبلقات بيف الزوجيف– التواصؿ االجتماعي

بينما توجد فروؽ دالة إحصائية بيف متوسطات درجات 
الذكور واإلناث مف أفراد عينة البحث مف السعودييف 

الوعى بإيجابيات وسمبيات )لصالح اإلناث في كؿ مف
العبلقات بيف اآلباء - شبكات التواصؿ االجتماعي

 -واألبناء
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- عبلقات األبناء بعضيـ البعض- العبلقات الخارجية
عمي ( ت)حيث بمغت قيـ (محور العبلقات األسرية ككؿ
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 ( 2.9 - -3.6 - -2.8 - -2.1 - -3.7-)الترتيب
– 0.001)وىي قيـ دالة إحصائيا عند مستوي داللة 

عمي الترتيب  (0.001 – 0.001– 0.001 – 0.01
مما يعني أف اإلناث كانوا أكثر وعيا مف الذكور مف 

ايجابيات وسمبيات )السعودييف عينة البحث في كؿ مف 
العبلقات بيف اآلباء - شبكات التواصؿ االجتماعي

عبلقات األبناء بعضيـ - العبلقات الخارجية- واألبناء 
قد يرجع إلي  (محور العبلقات األسرية ككؿ- البعض

كوف المرأة السعودية أكثر تحفظا بحكـ العادات والتقاليد 
والذي قد يساىـ في المزيد مف الوعي بإيجابيات وسمبيات 
التواصؿ االجتماعي، غير كوف اىتماميا باألسرة جزء 

أصيؿ مف دورىا االجتماعي وىذا يتفؽ مع دراسة 
التي أظيرت وجود فروؽ ذات  (143: 2004)العويضي 

داللة معنوية بيف جنس الزوجيف في الوعى بإيجابيات 
وسمبيات االنترنت وتأثير االنترنت عمى العبلقات األسرية 

 لصالح اإلناث، كما أنو توجد 0.05عند مستوى معنوية 
فروؽ دالة إحصائية بيف متوسطات درجات الذكور 
واإلناث مف أفراد عينة البحث مف المصرييف لصالح 

العبلقات - اإلناث في كؿ مف العبلقات بيف الزوجيف
محور - عبلقات األبناء بعضيـ البعض - الخارجية

عمي ( ت)حيث بمغت قيـ (العبلقات األسرية ككؿ
-، 1.80-          ،1.80-، 1.35-)الترتيب
وىي قيـ دالة إحصائيًا عند مستوي  (2.001
عمي الترتيب مما يعني أف  (0.01 ،0.05 ،0.05)داللة

اإلناث كانوا أكثر وعيا مف الذكور مف المصرييف عينة 
العبلقات - العبلقات بيف الزوجيف)البحث في كؿ مف

محور - عبلقات األبناء بعضيـ البعض- الخارجية
قد يرجع ذلؾ إلي اىتماـ المرأة  (العبلقات األسرية ككؿ

المصرية وحرصيا عمي العبلقات االجتماعية واألسرية 
والذي ىو مف مياميا األساسية وبذلؾ تحقؽ الفرض 

 .الرابع جزئياً 
 

 :النتائج في ضوء الفرض الخامس

ولمتحقؽ مف صحة الفرض احصائيًا تـ استخداـ 
 one way Anovaاختيار تحميؿ التبايف في اتجاه واحد 

عمي طبيعة االختبلفات بيف المصرييف  لموقوؼ
والسعودييف عينة الدراسة في عدد شبكات التواصؿ 

االجتماعي، ونوع المواقع والبرامج المستخدمة مف خبلؿ 
شبكات التواصؿ االجتماعي، والوعي بإيجابيات وسمبيات 

شبكات التواصؿ االجتماعي، والعبلقات األسرية تبعًا 
 L.S.Dلممينة، وفي حالة وجود دالالت يتـ تطبيؽ اختبار

 .
أنو ال توجد فروؽ  (18) ،(17)يتضح مف جدولى
عدد شبكات التواصؿ )دالة إحصائيًا في كؿ مف

نوع المواقع والبرامج المستخدمة في - االجتماعي المفضمة
ايجابيات وسمبيات شبكات - التواصؿ االجتماعي
العبلقات - العبلقات بيف الزوجيف- التواصؿ االجتماعي
عبلقات األبناء - العبلقات الخارجية- بيف اآلباء واألبناء
ألفراد عينة البحث  (العبلقات األسرية- بعضيـ البعض

عمي (ؼ)مف السعودييف تبعا لممينة حيث بمغت قيـ
(– 0.38(– )1.31(– )1.01(– )0.25)الترتيب

وىي قيـ غير  (0.42( – )2.10( – )0.13(– )0.97)
دالة إحصائيًا أي أف المينة ليس ليا تأثير عمي كؿ 

نوع - عدد شبكات التواصؿ االجتماعي المفضمة )مف
- المواقع والبرامج المستخدمة في التواصؿ االجتماعي

- ايجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي
ألفراد عينة البحث مف  (العبلقات األسرية بأبعادىا

السعودييف، كما أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في 
الوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي 

ألفراد عينة البحث مف المصرييف تبعا لممينة حيث بمغت 
وىي قيمة غير دالة إحصائيًا، أي  (0.27) =(ؼ)قيمة

أف المينة ليس ليا تأثير عمي الوعي بإيجابيات وسمبيات 
شبكات التواصؿ االجتماعي ألفراد عينة البحث مف 
المصرييف، بينما توجد فروؽ دالة إحصائيًا في عدد 

شبكات التواصؿ االجتماعي المفضمة ألفراد عينة البحث 
= (ؼ)مف المصرييف تبعا لممينة حيث بمغت قيمة 

وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي  (2.71)
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وىذا يعني أف الوظيفة لدي عينة البحث  (0.01)داللة
عدد شبكات التواصؿ مف المصرييف تسيـ في التبايف في 

 لمعرفة  .L.S.Dاالجتماعي المفضمة وباستخداـ تحميؿ
اتجاه الفروؽ وأقؿ فرؽ معنوي وجدت الفروؽ لصالح 

المصرييف الذيف يعمموف بالوظائؼ الحرة واألعماؿ مينية 
عند مقارنتيـ بالمصرييف الذيف ال يعمموف أو يمتينوف 

األعماؿ الحرفية واألعماؿ الكتابية عند مستوي 
عمي الترتيب مما  (0.05)و (0.001)و (0.01)داللة

يعني أف الميف الحرة والوظائؼ المينية التي يمتينيا 
المصرييف عينة البحث كاف ليا تأثير عمي ارتفاع عدد 
شبكات التواصؿ االجتماعي المفضمة قد يرجع ذلؾ إلى 
أف أصحاب الميف الحرة تتطمب مزيد مف التواصؿ مع 

األفراد اآلخريف بالمجتمع لتسويؽ منتاجاتيـ وخدماتيـ مما 
يؤدي إلي مزيد مف عدد الشبكات المفضمة لكى تفي بيذه 

كما أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا في عدد االحتياجات ،
المواقع والبرامج المستخدمة في التواصؿ االجتماعي 

ألفراد عينة البحث مف المصرييف تبعا لممينة حيث بمغت 
وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي  (5.17)= (ؼ)قيمة
وىذا يعني أف الوظيفة لدي عينة البحث  (0.001)داللة

مف المصرييف تسيـ في التبايف في عدد المواقع والبرامج 
المستخدمة في التواصؿ االجتماعي وباستخداـ 

لمعرفة اتجاه الفروؽ وأقؿ فرؽ معنوي   .L.S.Dتحميؿ
 المصرييف الذيف يعمموف بالوظائؼ الفروؽ لصالح وجدت

الكتابية واألعماؿ المينية عند مقارنتيـ بالمصرييف الذيف 
عمي  (0.001( – )0.05)ال يعمموف عند مستوي داللة

الترتيب مما يعني أف الميف الكتابية والوظائؼ المينية 
التي يمتينيا المصرييف عينة البحث كاف ليا تأثير عمي 

عدد المواقع والبرامج المستخدمة في التواصؿ ارتفاع 
 قد يرجع ذلؾ لوجود وقت فراغ لدييـ وعدـ االجتماعي

انشغاليـ بأعماؿ إضافية بعد العمؿ الرسمي وشغؿ وقت 
فراغيـ والتشجيع مف جانب زمبلئيـ في العمؿ بالتواصؿ 

معيـ وأقاربيـ والذي قد يسيـ بدوره بزيادة عدد مواقع 

أنو توجد وبرامج التواصؿ االجتماعي، ويتضح أيضًا 
فروؽ دالة إحصائيًا في الوعي بالعبلقات األسرية ككؿ 
والعبلقات بيف الزوجيف والعبلقات بيف اآلباء واألبناء 

والعبلقات الخارجية والعبلقات بيف األبناء بعضيـ البعض 
ألفراد عينة البحث مف المصرييف تبعا لممينة حيث بمغت 

( 4.57)و (5.19)المعبرة عف ذلؾ (ؼ)   قيـ 
عمى الترتيب وىي قيـ دالة (2.68)و (4.84)و (3.90)و

وىذا  (0.001)و (0.01)إحصائيًا عند مستوي داللة 
البحث مف المصرييف تسيـ يعني أف الوظيفة لدي عينة 

في التبايف في الوعي بالعبلقات األسرية ككؿ والعبلقات 
لمعرفة اتجاه الفروؽ   .L.S.Dبأبعادىا وباستخداـ تحميؿ

 المصرييف الذيف وأقؿ فرؽ معنوي وجدت الفروؽ لصالح
ال يعمموف والذيف يشتغموف األعماؿ الحرفية والكتابية عند 
مقارنتيـ بالمصرييف الذيف يعمموف بالوظائؼ المينية عند 

عمي الترتيب  (0.05)و (0.01)و (0.001)مستوي داللة
مما يعني أف الذيف ال يعمموف والذيف يشتغموف األعماؿ 

وىذا الحرفية والكتابية كانوا أكثر وعيا بالعبلقات األسرية 
التي أظيرت  (175: 2014) دراسة صقريختمؼ مع

عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف عينة الدراسة في 
 وبذلؾ تحقؽ الفرض العبلقات األسرية وفقًا لممينة

 .الخامس جزئياً 
 :النتائج في ضوء الفرض السادس

ولمتحقؽ مف صحة الفرض احصائيًا تـ استخداـ 
 one way Anovaاختيار تحميؿ التبايف في اتجاه واحد 

لموقوؼ عمي طبيعة االختبلفات بيف المصرييف 
والسعودييف عينة الدراسة في عدد شبكات التواصؿ 

االجتماعي، ونوع المواقع والبرامج المستخدمة مف خبلؿ 
شبكات التواصؿ االجتماعي، والوعي بإيجابيات وسمبيات 
شبكات التواصؿ االجتماعي، والعبلقات األسرية تبعًا لعدد 
ساعات استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي، وفي حالة 

. L.S.Dوجود فروؽ يتـ تطبيؽ اختبار 
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 تحميل التباين في اتجاه واحد لعدد شبكات التواصل االجتماعي، ونوع المواقع والبرامج المستخدمة من :17جدول 
والعالقات األسرية  خالل شبكات التواصل االجتماعي، والوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصل االجتماعي،

 تبعًا لممينة
 مصري سعودي

مستوى  البيان
مستوى  (ف)قيمة  الداللة

 (ف)قيمة  الداللة
 عدد شبكات التواصؿ االجتماعي المفضمة 2.71 0.01 0.25 غير دالة
 نوع المواقع والبرامج المستخدمة في التواصؿ االجتماعي 5.17 0.001 1.01 غير دالة
 ايجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي 0.27 غير دالة 1.31 غير دالة
 العبلقات بيف الزوجيف 4.57 0.001 0.38 غير دالة
 العبلقات بيف اآلباء واألبناء 3.90 0.001 0.97 غير دالة
 العبلقات الخارجية 4.84 0.001 0.13 غير دالة
 عبلقات األبناء بعضيـ البعض 2.68 0.01 2.10 غير دالة
 العبلقات األسرية 5.19 0.001 0.42 غير دالة

 لعينة البحث من المصريين عمى الوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصل االجتماعي L.S.D تحميل :18جدول 
والعالقات األسرية تبعًا لممينة 

مستوى 
 الداللة

الفروق بين 
 البيان المينة المينة المقارنة بيا المتوسطات

عدد شبكات التواصؿ االجتماعي  ال يعمؿ أعماؿ حرة 2.78- 0.01
 أعماؿ حرفية أعماؿ حرة 3.86- 0.01 المفضمة

 أعماؿ مينية 1.87- 0.05 أعماؿ كتابية أعماؿ حرة 3.86- 0.001
 أعماؿ حرة أعماؿ مينية 1.99 0.05
نوع المواقع والبرامج المستخدمة في  ال يعمؿ أعماؿ كتابية 1.87- 0.05

 أعماؿ مينية 2.34- 0.001 التواصؿ االجتماعي
 العبلقات بيف الزوجيف ال يعمؿ أعماؿ مينية 9.13 0.001
 أعماؿ كتابية أعماؿ مينية 7.83 0.05
 العبلقات بيف اآلباء واألبناء ال يعمؿ أعماؿ مينية 6.55 0.001
 أعماؿ مينية 14.97 0.001 أعماؿ حرفية أعماؿ حرة 11.60 0.05
 أعماؿ كتابية أعماؿ مينية 6.97 0.05
 العبلقات الخارجية اليعمؿ أعماؿ مينية 7.55 0.001
 أعماؿ كتابية أعماؿ مينية 7.20 0.05
 أعماؿ حرة أعماؿ مينية 6.77 0.05
 عبلقات األبناء بعضيـ البعض ال يعمؿ أعماؿ مينية 5.48 0.001
 العبلقات األسرية ال يعمؿ أعماؿ مينية 28.74 0.001
 أعماؿ حرفية أعماؿ مينية 37.87 0.01
 أعماؿ كتابية أعماؿ مينية 26.87 0.05

أنو ال توجد فروؽ (20)و (19)يتضح مف جدولي
دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات أفراد عينة البحث مف 

عدد شبكات التواصؿ االجتماعي )المصرييف في كؿ مف
نوع المواقع والبرامج المستخدمة في التواصؿ - المفضمة

ايجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ - االجتماعي
العبلقات بيف اآلباء - العبلقات بيف الزوجيف- االجتماعي

عبلقات األبناء بعضيـ - العبلقات الخارجية- واألبناء
تبعًا لعدد ساعات استخداـ  (العبلقات األسرية- البعض

عمي  (ؼ)شبكات التواصؿ االجتماعي حيث بمغت قيـ
(– 0.60) (–0.93(– )0.99) (–1.61)الترتيب

وىي قيـ غير  (0.14(– )1.57( – )0.31(– )0.21)
 1434)وىذا يتفؽ مع دراسة الشيري دالة إحصائيًا 

التي أظيرت أنو ال توجد عبلقة ارتباطية بيف  (77:ىػ
 الوعى بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي
وعدد ساعات استخداميا، كما أنو ال توجد فروؽ دالة 
إحصائيًا بيف متوسط درجات أفراد عينة البحث مف 
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الوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات )السعودييف في كؿ مف
الوعي بعبلقة األبناء بعضيـ – التواصؿ االجتماعي

تبعًا لعدد ساعات استخداـ شبكات التواصؿ  (البعض
( 1.119(- )1.145)(ؼ)االجتماعي حيث بمغت قيـ
 بينما توجد فروؽ ذات داللة ، وىي قيـ غير دالة إحصائياً 

إحصائية بيف متوسط درجات أفراد عينة البحث مف 
السعودييف في عدد شبكات التواصؿ االجتماعي المفضمة 
تبعًا لعدد ساعات استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي 

( 2.857)المعبرة عف ىذا الفرؽ (ؼ)حيث كانت قيمة 
 مما 0.01معنوية  مستوى وىى قيمة دالة إحصائيًا عند

التواصؿ   شبكات يعني أف عدد ساعات استخداـ
االجتماعي ألفراد عينة البحث مف السعودييف  يسيـ في 

تحقيؽ التبايف في عدد شبكات التواصؿ االجتماعي 
 لمعرفة اتجاه الفروؽ L.S.Dالمفضمة وباستخداـ تحميؿ 

وأقؿ فرؽ معنوي وجدت الفروؽ لصالح  أفراد عينة 
البحث التي تستخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي لعدد 

أربع ساعات فأكثر مقارنة  بأفراد عينة البحث التي عدد 
مف - مف ساعة لساعتيف– أقؿ مف ساعة واحدة)ساعاتيا

مف ثبلث ساعات إلى أربع - ساعتيف إلي ثبلث ساعات 
( – 0.01)(–0.001)عند مستوى معنوية(ساعات

عمي الترتيب  أي أنو كمما ارتفع  عدد ساعات  (0.05)
استخداـ السعودييف عينة البحث وسائؿ التواصؿ 

االجتماعي كمما كاف لو تأثير عمي ارتفاع عدد شبكات 
التواصؿ االجتماعي المفضمة قد يرجع إلي أف زيادة عدد 
ساعات التواصؿ االجتماعي قد يدفع الفرد إلي المزيد مف 
استخداـ لشبكات التواصؿ االجتماعي، كذلؾ توجد فروؽ 

ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد عينة 
البحث مف السعودييف في عدد المواقع والبرامج 

المستخدمة في التواصؿ االجتماعي تبعًا لعدد ساعات 
استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي حيث كانت 

وىى قيمة دالة  (2.612)المعبرة عف ىذا الفرؽ (ؼ)قيمة
 مما يعني أف عدد 0.01إحصائيًا عند مستوى معنوية 

الساعات المستخدمة لمتواصؿ االجتماعي يسيـ في 
تحقيؽ التبايف في عدد المواقع والبرامج المستخدمة في 

لمعرفة  L.S.Dالتواصؿ االجتماعي وباستخداـ تحميؿ 
أفراد  اتجاه الفروؽ وأقؿ فرؽ معنوي وجدت الفروؽ لصالح

عينة البحث التي تستخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي 
لعدد أربع ساعات فأكثر مقارنة  بأفراد عينة البحث التي 

مف ساعة – أقؿ مف ساعة واحدة )عدد ساعاتيا
مف ثبلث - مف ساعتيف إلي ثبلث ساعات– لساعتيف

(– 0.001)عند مستوى معنوية (ساعات إلى أربع ساعات
أي أنو كمما  عمي الترتيب (0.01(– )0.01(- )0.05)

ارتفع  عدد ساعات استخداـ السعودييف عينة البحث 
وسائؿ التواصؿ االجتماعي كمما كاف لو تأثير عمي 
ارتفاع عدد المواقع والبرامج المستخدمة في التواصؿ 

االجتماعي قد يرجع إلي أف زيادة عدد ساعات استخداـ 
وسائؿ التواصؿ االجتماعي قد يخمؽ المزيد مف 

االىتمامات واالحتياجات والتي تساىـ في زيادة عدد 
المواقع والبرامج التي تشبع ىذه االحتياجات، كما  توجد 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد عينة 
البحث مف السعودييف  في الوعي بالعبلقات بيف الزوجيف 

والعبلقات بيف اآلباء واألبناء والعبلقات الخارجية 
والعبلقات األسرية ككؿ تبعًا لعدد ساعات استخداـ 

المعبرة  (ؼ)شبكات التواصؿ االجتماعي حيث كانت قيـ
، 2.686، 2.308، 2.662)عف ىذه الفروؽ ىى 

عمى الترتيب وىى قيـ دالة إحصائيًا عند مستوى (2.953
 مما يعني أف مما يعني أف عدد 0.05 و0.01معنوية 

الساعات المستخدمة لمتواصؿ االجتماعي  يسيـ في 
تحقيؽ التبايف في  الوعي بالعبلقات األسرية ككؿ 

لمعرفة اتجاه الفروؽ وأقؿ فرؽ  L.S.Dوباستخداـ تحميؿ 
معنوي وجدت الفروؽ لصالح  أفراد عينة البحث التي 
تستخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي لعدد أربع ساعات 
فأكثر مقارنة  بأفراد عينة البحث التي عدد ساعات 

أقؿ مف ساعة )استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي 
مف ساعتيف لثبلث - مف ساعة إلى ساعتيف– واحدة

عند مستوى  (مف ثبلث ساعات ألربع ساعات– ساعات
 ، (0.05)و (0.01)و (0.001)معنوية
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تحميل التباين في اتجاه واحد لعدد شبكات التواصل االجتماعي، ونوع المواقع والبرامج المستخدمة من : 19جدول 
خالل شبكات التواصل االجتماعي، والوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصل االجتماعي، والعالقات األسرية 

 تبعًا لعدد ساعات استخدام شبكات التواصل االجتماعي
 مصري سعودي

مستوى  البيان
 الداللة

 (ف)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 (ف)قيمة 

 عدد شبكات التواصؿ االجتماعي المفضمة 1.61 غير دالة 2.857 0.01
 نوع المواقع والبرامج المستخدمة في التواصؿ االجتماعي 0.99 غير دالة 2.612 0.01

 ايجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي 0.93 غير دالة 1.145 غير دالة
 العبلقات بيف الزوجيف 0.60 غير دالة 2.662 0.01
 العبلقات بيف اآلباء واألبناء 0.21 غير دالة 2.308 0.05
 العبلقات الخارجية 0.31 غير دالة 2.686 0.01
 عبلقات األبناء بعضيـ البعض 1.57 غير دالة 1.119 غير دالة
 العبلقات األسرية 0.14 غير دالة 2.953 0.01

لعينة البحث من السعوديين لعدد شبكات التواصل االجتماعي، ونوع المواقع والبرامج   L.S.Dتحميل : 20جدول 
المستخدمة من خالل شبكات التواصل االجتماعي، والوعي بإيجابيات وسمبيات شبكات التواصل االجتماعي، 

والعالقات األسرية تبعًا لعدد ساعات استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
مستوى 
 الداللة

الفروق بين 
 البيان عدد الساعات عدد الساعات المقارن بيا المتوسطات

عدد شبكات التواصؿ  أقؿ مف ساعة واحدة مف أربع ساعات فأكثر 2.19- 0.001
 مف ساعة إلى ساعتيف مف أربع ساعات فأكثر 1.41- 0.01 االجتماعي المفضمة

 مف ساعتيف إلى ثبلث ساعات مف أربع ساعات فأكثر 1.37- 0.01
 مف ثبلث ساعات إلى أربع ساعات مف أربع ساعات فأكثر 1.29- 0.05
نوع المواقع والبرامج  أقؿ مف ساعة واحدة مف أربع ساعات فأكثر 2.60- 0.001

المستخدمة في 
 التواصؿ االجتماعي

 مف ساعة إلى ساعتيف مف أربع ساعات فأكثر 1.28- 0.05
 مف ساعتيف إلى ثبلث ساعات مف أربع ساعات فأكثر 1.67- 0.01
 العبلقات بيف الزوجيف أقؿ مف ساعة واحدة مف أربع ساعات فأكثر 7.01- 0.01

 مف ساعتيف إلى ثبلث ساعات مف ثبلث ساعات إلى أربع ساعات 5.38- 0.05 
 مف أربع ساعات فأكثر 7.69- 0.01
العبلقات بيف اآلباء  أقؿ مف ساعة واحدة مف أربع ساعات فأكثر 6.66- 0.01

 مف ساعتيف إلى ثبلث ساعات مف أربع ساعات فأكثر 6.84- 0.01 واألبناء
 مف ثبلث ساعات إلى أربع ساعات مف أربع ساعات فأكثر 5.29- 0.05
 العبلقات الخارجية مف ساعة إلى ساعتيف مف أربع ساعات فأكثر 5.61- 0.001
 مف ساعتيف إلى ثبلث ساعات مف أربع ساعات فأكثر 5.61- 0.01
 العبلقات األسرية أقؿ مف ساعة واحدة مف أربع ساعات فأكثر 20.33- 0.01
 مف ساعة إلى ساعتيف مف أربع ساعات فأكثر 16.06- 0.01
 مف ساعتيف إلى ثبلث ساعات مف أربع ساعات فأكثر 23.62- 0.001

أي أنو كمما ارتفع  عدد ساعات استخداـ وسائؿ 
التواصؿ االجتماعي كمما كاف لو تأثير عمي ارتفاع نسبة 

 وقد وعي عينة البحث مف السعودييف بالعبلقات األسرية
يرجع إلي أف زيادة عدد ساعات استخداـ التواصؿ 

االجتماعي تسيـ في خمؽ مواضيع مشتركة بيف أفراد 
األسرة وبعضيا كما أف انشغاليـ بوسائؿ التواصؿ 

االجتماعي قد يساعد في تقميؿ المشاحنات واالحتكاؾ بيف 
. أفراد األسرة وبذلؾ تحقؽ الفرض السادس جزئياً 

 

 التوصيات
 :توصيات خاصة باألسرة: أوال
عمي الوالديف إيجاد سبؿ أخري أكثر فائدة لؤلسرة  -1

لقضاء أوقات الفراغ بديبل عف شبكات التواصؿ 
 .االجتماعي وعدـ االستسبلـ لمبديؿ السيؿ
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ضرورة االىتماـ والتركيز عمي وضع خطط إلدارة  -2
مورد الوقت داخؿ األسرة حتي يتسني القياـ بالعديد 

مف األنشطة التي تساعد عمي توطيد العبلقات 
 .األسرية

بنوعية  (الرقابة األبوية)ضرورة اىتماـ الوالديف  -3
المعمومات التي يتداوليا أبنائيـ عمي شبكات 

 .التواصؿ االجتماعي
العمؿ عمي تنمية ميارات االتصاؿ والحوار بيف  -4

 .الوالديف وأبنائيـ واألبناء بعضيـ البعض
: توصيات خاصة بمؤسسات المجتمع المدني: ثانيا

إقامة دورات وندوات وورش عمؿ ألفراد األسرة  -1
لتدريبيـ عمي حسف استخداـ شبكات التواصؿ 
االجتماعي وتوظيفيا في الحصوؿ عمي الفوائد 

 .العممية والثقافية واالجتماعية ليا
نشر الوعي بأىمية الترابط األسري والحرص عمي  -2

حسف استخداـ مورد الوقت وترشيد استخداـ شبكات 
 .التواصؿ االجتماعي

ضرورة القياـ برصد وتوصيؼ وتحميؿ ما ينشر عمي  -3
خضاعو لمدراسات  شبكات التواصؿ االجتماعي وا 
المتعمقة بيدؼ الكشؼ عف تأثيرىا عمي اتجاىات 

 .أفراد األسرة وآرائيـ في العديد مف القضايا
الدعوة إلنشاء مجموعات ىادفة عمي شبكات  -4

التواصؿ االجتماعي تتبني قضايا اجتماعية وثقافية 
 .لتبادؿ المعرفة وتعـ الفائدة

االقتصادية - توعية األسر في المستويات االجتماعية -5
األسر ذوي المستوي االقتصادي )المختمفة

 (واالجتماعي المرتفع خاصة بالمجتمع المصري
بأىمية العبلقات والروابط األسرية الناجحة ودور كؿ 
مف الزوج والزوجة واألبناء في خمؽ الجو المستقر 
وذلؾ عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ بأنواعيا المختمفة 

ومراكز التوجيو واالستشارات األسرية والجيات 
المختصة بالمرأة واألسرة مثؿ مراكز األمومة 

والطفولة والمجمس القومي لممرأة والنوادي االجتماعية 
 .والتثقيفية

:  توصيات خاصة بوسائل االعالم: ثالثا
حث وسائؿ االعبلـ المختمفة وخاصة االعبلـ المرئى  -1

لتأثيره الكبير في ظؿ الفضائيات المفتوحة عمى 
االىتماـ بعمؿ الندوات والبرامج التي تناقش 

  .الموضوعات الخاصة العبلقات األسرية
االىتماـ بعمؿ برامج تناقش مخاطر شبكات التواصؿ  -2

 .االجتماعي وآثارىا عمي العبلقات األسرية
 المراجع

دور االنترنت فى  (:2012)شيماء عبد النبى. أبو عامر
تنمية الوعى بالمشاركة السياسية لدى الشباب، 

تخصص )رسالة ماجستير، قسـ اإلعبلـ التربوى
، كمية التربية النوعية، جامعة طنطا، (صحافة
. الغربية
االتصاؿ االنسانى ودوره  (:1993)إبراىيـ. أبو عرقوب

الطبعة االولى، دار  فى التفاعؿ االجتماعى،
مجدالوى لمنشر والتوزيع، قسـ عمـ االجتماع، 

 .الجامعة االردنية

التعايش مع التكنولوجيا، مكتبة  (:2008)نزار.  الريس
 .الطالبة، كمية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية

تأثيث : (2006)شيماء عاطؼ فتحي إبراىيـ. الشافعي
منطقة المعيشة وعبلقتيا بالحاجات النفسية لربة 

األسرة والعبلقات الداخمية في األسرة، رسالة 
دكتوراه، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، 

. مصر
أثر استخداـ : (ىـ1434)حناف بنت شعشوع. الشيري

شبكات التواصؿ االلكترونية عمى العبلقات 
، رسالة "الفيس بوؾ وتويتر نموذجاً "االجتماعية 

ماجستير، قسـ االجتماع والخدمة االجتماعية، كمية 
اآلداب والعمـو اإلنسانية، جامعة الممؾ عبد العزيز، 

.  جدة، السعودية
الرضا : (2008)إنجي سعيد عبد الحميد. الطوخي

السكني وعبلقتو بنمط العبلقات األسرية بيف طبلب 
جامعة المنوفية، رسالة دكتوراه، كمية االقتصاد 

 .المنزلي، جامعة المنوفية، مصر
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أثر  (:2004)يدبف سع جٌ يإلياـ بنت فر. يضيالعو
استخداـ االنترنت عمى العبلقات األسرية بيف أفراد 
 األسرة السعودية في محافظة جدة، رسالة ماجستير،

دارة المنزؿ، كمية التربية لبلقتصاد  قسـ السكف وا 
. المنزلي والتربية الفنية، جدة، السعودية

 ، االتصاالت نظـ ىندسة (:2004)يدسع جٌ يفر. يضيالعو
 .ية، الرياض، السعوديةالعرب الطباعة شركة

شبكة االنترنت وجميورىا : (2001)خالد فيصؿ. الفـر
دراسة تطبيقية في ضوء نظرية )في مدينة الرياض

رسالة ماجستير، قسـ ، (واالشباعات االستخدامات
اإلعبلـ، كمية اآلداب، جامعة الممؾ سعود، 

. الرياض، السعودية
تأثير شبكات التواصؿ : (2012)محمد. المنصور

االجتماعي عمى جميور المتمقيف دراسة مقارنة 
لممواقع االجتماعية والمواقع االلكترونية، رسالة 

ماجستير غير منشورة، األكاديمية العربية المفتوحة، 
 . الدنمارؾ

تأثير اإلنترنت عمى النواحي : (2000)فاتف. حمواني
االجتماعية، المعرض السنوي الثاني لمحاسب اآللي 
واالتصاالت لمسيدات، جامعة الممؾ عبد العزيز، 

. جدة، السعودية
استخداـ الشباب : (2012)حمزة السيد حمزة . خميؿ

يناير 25 مواقع الشبكات األجتماعية ألطبلؽ ثورة 
المصرية واألشباعات المتحققة منيا، رسالة  2011

، (تخصص صحافة)ماجستير، قسـ األعبلـ التربوى
 .كمية التربية النوعية، جامعة طنطا، الغربية

 
 

تركيب وصيانة الشبكات،  (:2010)أحمد حسف.خميس
إيزي توتر )المركز المصرى لتبسيط العمـو

، الطبعة األولى، دار القمـ العربى، (يالز
 .األسكندرية

اإلنترنت، المركز المصرى  (:2011)أحمد حسف.خميس
، ، الطبعة األولى، (إيزي توتر يالز) لتبسيط العمـو

 .دار القمـ العربى، األسكندرية

الصحة النفسية : (1989)رشيدة عبد الرؤوؼ. رمضاف
لؤلبناء، الطبعة األولى، دار الكتب العممية، القاىرة، 

 .مصر

فاعمية برنامج إرشادي : (2014)منى محمد زكي. صقر
لتنمية العبلقات األسرية لدى عينة مف ربات األسر 

، رسالة دكتوراه، كمية االقتصاد  بشبيف الكـو
 .المنزلي، جامعة المنوفية، مصر

ميددات األسرة : (2004)فاطمة عبد الرحمف. عبد اهلل
وجية نظر إسبلمية في التكويف والعبلئؽ )المعاصرة

، مجمة جامعة القرآف الكريـ والعمـو (واآلثار التربوية
، 2004 (عدد خاص)اإلسبلمية، العدد التاسع

. السوداف
األسرة في اإلسبلـ : (ت. ب)مصطفى. عبد الواحد
، (عرض عاـ لنظاـ األسرة في الكتاب والسنة)
. ، مكتبة المتنبي، القاىرة، مصر1ط
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ABSTRACT 

The present research mainly aims at investigating the relationship between the awareness of the positive 

and negative aspects of social networks on the Egyptians and the Saudis and family relationships as a 

comparative study. The study was conducted on accidental intentional basis including (200) members from 

different socio-economic levels--all married and have children. The study results revealed that there are 

differences statistically significant between the Egyptians and the Saudis in the awareness of the positive and 

negative effects of social networks at significant level (0.01). There are also differences statistically 

significant between the Egyptians and the Saudis in favour of the study sample from the Saudis in the family 

relationships as a whole at significant level (0.001). There is a positive correlation between the awareness of 

the positive and negative aspects of social networks and family relationships at  significant levels (0.01) and 

(0.001). The two researchers recommended the necessity of parents’ giving due care (parental supervision) of 

the type of information their children deal with on the social networks and developing the skills of 

communication and dialogue between parents and children and among the children. 

 

 


