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امللخص
تُعــرف الشــبكات االجتامعيــة أو Social
 Networkingبعــدة مســم ّيات أخرى؛ كشــبكات
التواصــل االجتامعــي ،ومواقــع التواصــل
االجتامعــي أيضــاً ،وهــي مواقــع إلكرتونيــة
تــؤدي دورا ً اجتامعيــاً عــر شــبكة االنرتنــت
مــن خــال تقدميهــا حزمــة مــن الخدمــات
التــي توطّــد أوارص التفاعــل والتواصــل بــن
مســتخدميها ،ويتمثــل ذلــك بإرســال طلبــات
التعــارف والصداقــة ،واملحادثــات الفوريــة
املجانيــة ،وإنشــاء صفحــات أو مجموعــات
تســتقطب ذوي االهتــام الواحــد.
الكلمات املفتاحيـة :اثـار ،ايجابيـة ،سـلبية،
شـبكات تواصـل اجتامعي ،فرد ،مجتمـع ،تربية.

Abstract
Social networks or Social Networking are
known by many other names; Such as social networks, and social media as well,
which are websites that play a social role
via the Internet by providing a package
of services that strengthen the bonds of
interaction and communication between
their users, and this is by sending dating

and friendship requests, free instant conversations, and creating pages or groups
that attract people of interest. the one.
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الفصل األول
مشكلة البحث
ان الشـبكات االجتامعيـة ظاهـرة إعالميـة
واجتامعيـة جديـدة تفـرض نفسـها على واقـع
املجتمعات والشـعوب .حيث ان هذه الشـبكات
لهـا أثـار إيجابيـة واثار سـلبية تعود بالنفـع واثار
سـلبية تعـود بالضرر على الفـرد أو املجتمـع
التي تسـلزم منـا الوعـي والثقافة يف هـذا اإلعالم
االجتامعـي الجديـد.
إن شـبكات التواصـل االجتامعـي الحديـث
اخرتقـت الحواجـز الزمانيـة واملكانيـة وجعلـت
العـامل شـعبا واحـد .حيـث أصبـح بإمـكان أي
شـخص الوصـول اىل مـكان كان وأي شـخصية
معروفـة وهامـة ويبـدئ رأيـه ومشـورته وشـكواه
التـي مل يكـن ليتوصـل اليهـا باألمـر السـهل.
•اهمية البحث:
تتمثـل اهميـة البحـث يف تسـليط الضـوء على
وسـائل التواصـل االجتامعـي اثارهـا على حياة
الفـرد واملجتمـع
•هدف البحث:
يهـدف البحـث اىل التعـرف على وسـائل
التواصـل االجتامعـي واثارها االيجابية والسـلبية
على الفـرد واملجتمـع.
•تحديد املصطلحات
االثـار االيجابيـة :عبـارة عـن شـئ مـا يكمـن

بدخلـك يدفعك نحو الطريـق الصحيح وللنجاح
(((
والتفـوق أكرث
•اآلثار السلبية:
أن لـكل يشء مبتكـر جانبا سـلبيا وآخـر إيجايب،
(((
وهـذا يتوقـف عىل كيفيـة توجـه افكارنا.
•شبكات التواصل االجتامعي:
هـي عبـارة عـن مجموعة مـن املواقـع املربوطة
على شـبكة اإلنرتنـت ،والتـي تَسـمح بالتواصل
بين النـاس يف مختلـف بقـاع األرض؛ حيـث
جعلـت هـذه املواقـع املسـافات قصيرة بين
(((
النـاس
•الرتبية:
تشـتمل الرتبيـة على تعليـم وتعلـم مهـارات
معينـة ،والتـي تكون مهـارات غري ماديـة ،ولكنها
جوهريـة كما أنهـا أيضـاً رضور ٌة فرديّـ ٌة مـن
(((
رضورات اإلنسـان .
•املجتمع:
هو مجموعة الناس التي تشكل النظام نصف
املغلق والتي تشكل شبكة العالقات بني
((( عبـارات ايجابيـة قصيرة متنحـك طاقـة ايجابيـة –
موقـع محيـط /https://m7et.com
((( وسائل التواصل االجتامعي بني االيجابيات
والسلبيات – موقع سبل:
https://subol.sa/Dashboard
((( شبكات التواصل االجتامعي :ما هي؟ وما تأثريها؟
وما أهميتها يف واقعنا ؟
https://m.annabaa.org
((( تربية – ويكيبيديا:
https://ar.wikipedia.org/wiki
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الناس ،املعنى العادي للمجتمع يشري إىل
مجموعة من الناس تعيش سوية يف شكل منظّم
وضمن جامعة منظمة(((.

الفصل الثاين
املبحث االول
•وسائل التواصل االجتامعي
•تعريف شبكات التواصل االجتامعي:
تعـرف الشـبكات االجتامعيـة باإلنجليزيـة
( )social networkبأنّهـا مواقـع الويـب التـي
ت ُتيـح لألشـخاص االجتماع معـاً (((،كما يقـوم
عمـل هـذه الشـبكات على اسـتخدام برامـج
التواصـل االجتامعـي القامئة على اإلنرتنت من
أجـل إجـراء اتصـاالت مـع األصدقـاء ،والعائلة،
والزملاء ،كام تُسـتخدم هذه الشـبكات ألغراض
(((
اجتامعيـة ،تجاريـة ،وترفيهيـة.
وهـي ايضـا عبـارة عـن مجموعـة مـن املواقـع
املربوطـة على شـبكة اإلنرتنـت ،والتـي ت َسـمح
بالتواصـل بين النـاس يف مختلف بقـاع األرض؛
حيـث جعلـت هـذه املواقـع املسـافات قصيرة

بين النـاس؛ حيـث جعلـت مـن العـامل قريـة
صغيرة ،وميتـاز كل موقـع مبجموعـ ٍة مـن
الخصائـص التي تجذب املسـتخدمني إليه ،ويف
اآلونـة األخيرة ،ومـع ازدياد عـدد هـذه املواقع،
(((
فقـد أصبـح التنافـس بينهـا كبيرا ً.
•اهمية شبكات التواصل االجتامعي :
يحتـاج ال ّنـاس إىل التّواصـل فيما بينهـم ملعرفة
أخبـار بعضهـم البعـض واالطمئنـان فيما بينهم،
وصانـا بصلة ال ّرحـم والتّواصـل وعدم
فاإلسلام ّ
القطيعـة بين االقـارب ،وتعزيز الشّ ـعور ببعضهم
البعـض .وتتمثـل صلـة ال ّرحـم يف ال ّزيـارات
والتّواصـل املبـارش ،وقـد تكـون هـذه الطّريقـة
يف التّواصـل مريحـ ًة لألشـخاص القريبين مـن
بعضهـم ،بينما األشـخاص الذيـن يقطنـون يف
ولربـا
املواقـع البعيـدة فإنّهـا تصعـب عليهـم
ّ
والسـنوات دون حـدوث تواصـل
متـ ّر الشّ ـهور ّ
فيام بسـبب تباعـد األماكن  .وبهذا تكون وسـائل
التواصـل االجتامعـي قربـت البعيـد .
وتعتبر شـبكات التواصـل وسـيلة رسيعـة
للتواصـل مـع اآلخريـن عبر شـبكاتها املختلفة
فهـي ،تتيـح فرصـة التحدث مـن خالل الرسـائل
القصيرة والطويلـة ،باإلضافـة إىل التحـدث مـن
خلال الصـورة والصـوت .وايضـا وسـيلة لنقـل
آخـر األخبـار واألحـداث امله ّمـة التـي تحـدث
يف جميـع أرجـاء العـامل ،حيـث أنّنـا أصبحنـا

((( مجتمع – ويكيبيديا:
https://ar.wikipedia.org/wiki
(2) social network”، www.searchcio.techtarget.
 ((( com، Retrieved 8-10-2018. Editedموقـع شـبكة النبـأ املعلوماتيـة – شـبكات التواصل
 (3) Social Networking”، www.investopedia.االجتامعـي :ماهـي ؟ ومـا تأثريهـا؟ ومـا اهميتهـا يف
 com، Retrieved 8-10-2018. Editedواقعنـا ؟
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نعلـم الكثير مـن األحـداث واالخبار عـن طريق
مسـتخدمني هـذه الشـبكات قبـل أن نشـاهدها
عبر التلفـاز ،وأن نسـمعها عرب اإلذاعـة ،أو حتى
نقرأهـا يف أحـد الصحـف املطبوعـة ،كما أ ّن
وكاالت األخبـار املتعـددة باتـت تقـوم بإنشـاء
صفحـات مختصـة عىل هـذه الشـبكات ملواكبة
التطـور ،لنشر آخـر األخبـار واملعلومـات على
السـاحتني الدول ّية والعامل ّية .اسـتطاعت وسـائل
التواصـل االجتامعي التأثري عىل الـرأي العام من
مختلـف الجوانـب ،وخاصـ ًة السياسـ ّية؛ وذلـك
بنشر املعلومـات بطريقـة ُمسيسـة قريبـة جـدا ً
مـن القـارئ تجعله يتبنى هـذه األفـكار ،وخاصة
إذا كانـت هـي املعلومـات التـي تعـرض لها يف
البدايـة .ووسـائل التواصـل االجتامعـي تعتبر
مكانـاً لتسـويق املنتجـات ،والسـلع املختلفـة
للعديـد مـن الشركات ،وهـذا أحـد أشـكال
الدعايـة واإلعلان .تعتبر مركـزا ً مهماً للبحـث
عـن الوظائـف املختلفـة لحديثـي التخـرج أو
الباحثين عـن عمـل ،فيقـوم بعض مـن اصحاب
العمـل بالنشر يف هذه الصفحـات لعرض بعض
الوظائـف حيـث يبحـث الشـباب والعاطلني عن
العمـل عن وظيفـة ،كام أنّهـا توفر روابـط للمنح
الدراسـ ّية التـي تهـم فئـة كبيرة مـن الشـباب.
وتجمـع بين أعـداد كثيرة مـن طلبـة الجامعات
واملـدراس ،والواجبـات البيتيّـة املختلفـة ،كما
أنّهـا تسـهم يف حـل مشـكالت مختلفـة أثنـاء
التسـجيل للفصول الدراسـ ّية القادمة .تسـاهم يف
التحضير للعديـد مـن األحـداث ،واملؤمترات،

والنشـاطات اإلنسـانيّة ،كعمل نشـاط حول حملة
للترع يف الـدم يف الجامعـات ،أو حملة تربعات
لشراء طـرود الخير للأرس العفيفـة .تعتبر مـن
الوسـائل الضاغطـة يف تغيري القـرارات املختلفة
التـي تهـم املجتمـع عن طريـق مناقشـها بطريقة
(((
حضاريّـة.

املبحث الثاين
نشأة مواقع التواصل اإلجتامعي
كان التواصـل بين األصدقـاء وأفـراد العائلـة
عبر املسـافات الكبيرة هـو هـم البرشيـة خالل
العقـود املاضيـة فـكان اعتماد اإلنسـان دامئـا
عىل وسـائل االتصال بين الناس لتقويـة الروابط
بينهم.فعندمـا وجـد اإلنسـان أن التواصـل وجها
لوجـه كان يواجـه بعـض التحديـات حيـث بـدأ
اإلنسـان يف التفكير لتسـهيل التواصـل .
تعـود أصـول مواقـع التواصـل االجتامعـي إىل
أبعـد مام نتخيـل .فقد تطـورت وسـائل التواصل
االجتامعـي قبل الفيـس بوك بكثير وعندمـا
نتحـدث عـن وسـائل التواصـل بين النـاس قبل
عـام  1900حيـث كانـت الرسـائل الورقيـة هـي
اهـم وسـائل التواصـل بين النـاس فنظـام الربيد
قـد وجـد يف عصـور مـا قبـل التاريـخ .ىف عـام
((( موقع شـبكات مواقع التواصـل االجتامعي – مفهوم
شـبكات التواصل االجتامعي واهميتها.
https://sites.google.com
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 1792تـم اكتشـاف التلغـراف وبالرغـم مـن أنـه
كان يسـتخدم لنقـل الرسـائل مسـافات قصرية إال
أنـه كان ثـورة يف مجـال االتصـال .وتم اكتشـاف
الربيـد الجـوي يف عـام  1865مما حقـق تطورا
يف رسعـة نقل الرسـائل .ومـن أهـم االخرتاعات
التـي حدثـت يف القـرن املـايض هـي اختراع
التليفـون عـام  1890واختراع الراديـو عـام
 1891مما سـهلت على النـاس التواصـل يف
نفـس الوقـت ومازال النـاس يعتمـدون عىل هذه
االخرتاعـات مـع تطورهـا يف وقتنـا الحـايل.
بـدأت التكنلوجيـا يف التطـور الرسيـع خلال
القـرن العرشيـن ،حيـث يعتبر الحاسـوب اهـم
ابتـكار يف القـرن العرشيـن ،ففـي عـام 1940
تـم اختراع الكمبيوتـر ومنـذ ذلـك الحين اهتـم
العلماء بإنشـاء شـبكات التواصـل بين هـذه
الكمبيوتـرات مما أدى يف النهايـة إىل اختراع
اإلنرتنـت عـام  ،1960وىف عـام  1980بـدأت
الكمبيوتـرات تدخـل البيـوت وتنتشر وبـدأت
مواقـع التواصـل االجتامعـي تتطـور فقـد بدأت
خدمـة اإلمييـل والشـات يف الظهـور .وظهر أول
موقـع تواصل اجتامعـي عام  1997كان يسـمح
بعـرض امللـف الخـاص بالشـخص وتكويـن
صداقـات وىف عـام  1999ظهـرت أول مدونـة
وبـدأت يف االنتشـار ومـازال التطور مسـتمر اىل
(((
وقتنـا الحـايل.

الفصل الثالث
أهم مواقع التواصل االجتامعي
هنـاك تقديـرات عشـوائية تتحـدث عـن وجود ما
بين  800ايل  5000موقع وتطبيق اجتامعي يف
العـامل اليـوم ونذكـر منها بعـض املواقـع االكرث
اسـتخداماً حـول العامل :
 -1الفيـس بـوك  :Facebookموقـع ويـب
الكتروين ويعتبر الشـبكة االجتامعيـة االكثر
شـهرة ،وميكـن تعريفـه بأنه شـبكة اجتامعيـة
(((
كبرية ،وتديره رشكة «فيسـبوك» رشكة مسـاهمة.
 -2اليوتيـوب  :YouTubeوهـو عبـارة عن موقع
إلكتروين يعـرض فيديوهـات متن ّوعـة يف شـتّى
املجـاالت ،ويسـمح ملسـتخدميه مـن مشـاهدة
حيّـة للفيديوهات التـي يعرضها ومشـاهدتها عرب
البـث الحي ،ودون الحاجـة إىل تحميل للفيديو،
أو إنشـاء حسـاب للمشاهدة.
 -3واتسـاب  :WhatsAppهـو تطبيـق مجـاين
للمراسـلة واالتصـال وميكـن مـن خالله ارسـال
صـور ومقاطـع فديوهـات وت ُتـاح إمكانيّـة
اسـتخدام التطبيـق مـن خلال تحميلـه على

(2) Eldon, Eric. (2008-12-18). “2008 Growth
Puts Facebook In Better Position to Make Money”. VentureBeat2008
((( نبـذة عـن تاريـخ مواقـع التواصـل االجتامعـي – مؤرشـف من األصـل يف  29مـارس  .2019اطلـع عليه
بتاريخ  19ديسـمرب2008
Google sites
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شـخص لديـه هـذا الربنامـج عبر االنرتنيـت.
 -9الين  :lineهو برنامج تواصل مجاين ويعد
االكرث شهرة يف الجانب الرشقي من العامل،
ويعمـــل هــــذا البـــرنـــامج مبـبــدأ مشــابه
لبــرامـــج الــــواتس آب والفـــيس بـــوك(((.
 -10تيـك تـوك  :tik tokويعـرف أيضـا باسـم
دويـن  Douyinوهـو عبارة عـن تطبيق اجتامعي
مخصـص بنرش ومشـاركة مقاطـع الفيديـو
املوسـيقية القصيرة.
 -11لينكـدإن ( :)LinkedInلينكـدإن هـو
ثالـث أشـهر موقـع يف العـامل ،متخصـص يف
عـامل االعمال وهـو موقـع الكتروين لشـبكات
اجتامعيـة واعمال تجاريـة يسـتخدم أكثر مـن
 259مليـون شـخص هـذا املوقـع من مـا يقرب
مـن  200بلـد مختلـف حتـى العـام (((.2013
 -12غوغـل بلاس :يعـرف غوغـل بلاس بانـه
احـد واكبر محـركات البحـث يف العـامل وهـو
املنصـة الرسـمية للنشـاطات اإلجتامعيـة التابعة
لرشكـة جوجـل .مهمـة جوجـل تقتضي بتنظيـم
معلومـات العالَـم وجعـل إمكانية الوصـول إليها
ممكنـة من جميـع أنحائه وجعلها مفيـدة للجميع
كذ لك .

الخاصـة.
األجهـزة
ّ
ين
 -4انسـتغرام  :Instagramهـو تطبيـق مجـا ّ
يسـمح للمسـتخدمني بنشر ومشـاركة الصـور،
ومقاطـع الفيديـو (التي ميكن تعديلها باسـتخدام
عوامـل التصفيـة والرتشـيح املوجـودة يف
التطبيـق) مـع املتابعين أو مع مجموعـة مختارة
مـن األصدقـاء.
 -5تويرت  :Twitterموقع تواصل اجتامعي أمرييك
يقدم خدمة التدوين املصغر والتي تسمح
ملستخدمي ِه بإرسال» تغريدات «من شأنها
الحصول عىل إعادة تغريد أو إعجاب املغردين
(((
اآلخرين.
 -6سكايب  :Skypeعبارة عن برنامج تجاري
يتيح االتصال ( هاتفيا ) بني املستخدمني يف
جميع انحاء العامل .
 -7سناب شات  : Snapchatهو تطبيق تراسل
لتقاسم وتشارك اللحظات ،حيث يتيح التطبيق
للمستخدمني تبادل الصور ومقاطع الفيديو
(سنابات)  - Snapsمع إمكانية تحديد زمنٍ تختفي
بعده هذه السنابات من جهاز املتلقي.
 -8فايبر  : viberهــو مـن التطبيقـات الهامـة
واالكثر تحميلا على الهواتـف النقالـة .يتيـح
للمسـتخدمني املراسـلة الفوريـة وإجـراء
مكاملات هاتفية مجانية وإرسـال رسـائل (نصية،
(2) EMMA BOYLE (14-7-2016)، “WHAT IS
صـور ،فيديـو ،صـوت) بشـكل مجـاين إىل أي

LINE? EVERYTHING YOU NEED “independent، Retrieved 4-6-2018. Edited
((( معلومـات حـول رشكـة تويرت نسـخة محفوظـة ((( 13اليكم  10اشهر مواقع للتواصل االجتامعي – النهار
. https://www.annahar.com
أكتوبـر  2017على موقـع واي بـاك مشين.
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الفصل الثالث
املبحث االول
•الرتبية
أوالً :معنى الرتبية:
هـي مجموعـة القيـم األخالقيـة املسـتمدة
مـن القواعـد الدينيـة ،والعـادات االجتامعيـة،
والتـي تسـاهم يف توجيـه سـلوك األفـراد داخـل
مجتمعهـم ،وتعرف أيضـاً ،بأنها :املؤثـرات التي
تؤثـر على األفـراد ،ضمن البيئـة التـي يتواجدون
فيهـا ،وتقسـم إىل العائلـة ،واملحيـط الخارجـي
وهـي عملية تعمـل عىل تنميـة االنسـان وتطويره
والكشـف عن طاقاته وقدراته وامكانياته وتوسـيع
مدراكـه مبختلف الوسـائل املتاحة لكي يتمكن
مـن مواجهـة الطـروف والعوامل البيئيـة والتعامل
معهـا باسـلوب يحترم الفـراد مجتمعه.
ومفهـوم الرتبيـة هـو دراسـة عمليـة التعليـم،
واكسـاب مهارات التعليم املختلفة مثل اكسـاب
مهـارة القـدرة الصحيحـة على الحكـم ،والقدرة
على نقـل املعرفـة ،ومـن السمات الواضحـة
ملفهـوم الرتبيـة هـو القدرة على نقـل الثقافة من
جيـل آلخـر ،وتتـم الرتبية إمـا بأسـاليب قهرية أو
أسـاليب جذابة.
ثانياً :الرتبية لغة واصطالحاً :
جـاء يف لسـان العـرب :ربـا الشـئ أي زاد ومنـا
واربيتـه أي منيتـه ،وجاء يف القـرآن الكريم :يريب

الصدقـات أي يزيدهـا ويف املعجـم الوسـيط:
تـرىب مبعنـى نشـأ وتغـذى وتثقـف ،ويف نفـس
املعجـم ربّـاه أي منـّـى قـواه العقلية والجسـدية
والخلقيـة .وهكـذا نـرى ان املعنـى اللغـوي
لكلمـة تربيـة يتضمـن العنـارص اآلتيـة :
النمـو  -الزيـادة  -التغذيـة  -التنشـئة – التثقيـف
أمـا إصطالحاً فقد تبايـن معنى الرتبيـة ومفهومها
تبعـاً لتبايـن وإختالف طبيعة الدراسـات النفسـية
واإلجتامعيـة يف نظرتها للفـرد وللمجتمع.
فمعنـى الرتبيـة ال يتأثـر مبـرور السـنني فحسـب
بـل بإختلاف املـكان وهذا مـا نجـده يف الواقع
حيـث ان لكلمـة تربيـة معنى خاصـا يف كل قطر
مـن االقطـار بـل ان هـذا املعنى ال يكـون واحدا
داخـل القطـر الواحـد فاملناطـق الريفيـة مثلا
تحتـاج اىل نـوع مـن الرتبيـة يختلـف عـن ذلـك
الـذي يالئـم املناطـق املزدحمـة(((.
رابعاً :أهمية الرتبية:
هنـاك أهم ّيـة كبرية لـدور الرتبيـة يف املجتمعات
على اختالفهـا ،وتبرز أهميتهـا يف جوانـب
(((
متعـددة منهـا أنّهـا:
البيئـي ،وذلـك مـن
 عامـل مهـم يف التـوازنّ
خلال دور الرتبيـة البيئيّـة التـي تثقّـف الفـرد يف
تعاملـه مـع البيئـة والطبيعـة مـن حولـه .حيـث
((( ماهيـة الرتبيـة – كلية الرتبية االساسـية – جامعة بابل
– نظام التعليم االلكرتوين
((( ابراهيـم نـارص ( ،)1999مقدمـة يف الرتبيـة (الطبعة
األوىل) ،األردن  -دار عمار للنشر والتوزيـع ،صفحـة
.206
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تعرضـت البيئـة ملخاطر كبرية مـن التل ّوث الذي
قـام به اإلنسـان ،لـذا أصبحت الرتبية تـويل البيئة
املكانـة الالزمـة يف نفـوس األفـراد للمحافظـة
البيئـي الصالـح.
عليهـا ،وتكويـن اإلنسـان
ّ
 ترفـع مـن سـوية اإلنتـاج والعمـل يف الدولـة،فالدولـة التـي يعيـش على أراضيهـا مواطنـون
فـكل أيّامهـا
ّ
صالحـون ،لـن تعـرف الرتاجـع؛
سـتكون عبارة عن درجات لسـلم الرقـي والرفعة،
وليـس على سـلم الهبـوط واالنحطـاط.
 للرتبيـة اهميـة بالغـة يف تحقيـق التواصـل بنياالفـراد وتنميتـه وكذلـك تجديـد ونقـل التراث
الثقـايف عبر االجيـال وتكويـن اتجاهاتهـم
السـلوكية السـوية بهـدف ان يعـرف كل منهم ما
لـه مـن حقوق ومـا عليـه مـن واجبات مـن اجل
بنـاء مجتمـع دميقراطـي
عامـل مهـ ٌم مـن عوامـل إرسـاء الدميقراط ّيـة
ٌ
الصحيحـة ،حيـث ّ
تـدل األفـراد على حقوقهـم
املدن ّيـة والسياسـ ّية ،وتحرير األفـكار من الجهل
ليؤمـن األفـراد بالـرأي والـرأي اآلخـر ودور
املشـاركة الفعالـة يف تطويـر املجتمـع .
 الرتبيـة تعمـل على اسـتمرار ثقافـة املجتمـعحيـث تحتـل الرتبيـة مكانهـا البـارز يف ثقافـة
املجتمـع فهـي السـبيل إىل تشـكيل األفـراد
وتحقيق االسـتمرار بني األجيـال فالبد لكل جيل
أن يـدرك إيل أيـن وصـل أسلافه حتى يبدأ سيره
مـن حيـث قطعـت عليهـم آجالهم املسير تنتقل
وتسـتمر عـن طريـق التفاعـل والتنشـئة والرتبيـة
املبحث الثاين

•تربية الفرد
الرتبيـة عنصر هـا ّم جـ ّدا ً وف ّعال ،عىل املسـتوى
الجامعـي ،فصلاح
الفـردي وعلى املسـتوى
ّ
ّ
الفـرد مـن صلاح املجتمـع ،إذ إ ّن املجتمـع
عبـارة عـن مجموعة مـن األفـراد الذيـن يرتبطون
فيما بينهـم بعالقـات مختلفـة وها ّمـة.
ال شك أن الناظر اليـوم يف املؤسسات الرتبويـة
بأنواعهـا املختلفـة( :األرسة ،املدرسة ،املسجد،
اإلعالم ،املجتمع ،النادي ،التعليم الجامعي،
التعليم العايل) ،يجد فيها شيئاً من الضعف يف
إعداد الفرد املسلم ،هذا الضعف العام يعود إىل
عوامل كثرية ،وسوف نلقي الضوء باختصار عىل
بعض املؤسسات الرتبوية ،وهي:
أوالً :األرسة :تعد االرسة مؤسسة هامة يرتكز
عليها بناء املجتمع السليم املتكامل وهي الركيزة
االوىل وحجر الزاوية يف كل املجتمعات وهي
مصدر املعرفة االول لالنسان  .ففيها ومنذ نعومة
اظفاره يتعلم الكالم واسامء االشياء والعادات
السليمة ،واالرسة هي املمثلة االوىل للثقافة
واقوى الجامعات تأثريا ً يف سلوك الفرد ولها
وظيفة اجتامعية بالغة االهمية ،فهي املدرسة
االجتامعية االوىل للطفل وتعد العامل االول
يف صبغ سلوك الطفل بصبغة اجتامعية  .كام ان
االرسة مكلفة بالقيام بعملية التنشئة االجتامعية
وترشف عىل النمو االجتامعي للطفل وتكوين
(((
شخصيته كام ترشف عىل توجيه سلوكه .
((( املامرسـات الرتبويـة االرسيـة واثرهـا يف زيـادة
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ثانياً :املدرسة :ان املدرسة من اهم واخطر
مصادر بناء شخصية االنسان كونها تغذي العقل
بالعلم واملعرفة وتهذب السلوك والنها اداة
الدولة واملجتمع يف التطور والحضارة وهي
النواة لتشكيل العقل البرشي ويرى الباحثون ان ما
يتعرض له االطفال من قهر وتسلط تربوي يضعهم
يف دائرة استالب شاملة تكرس مظاهر القصور
والسلبية يف الشخصية االنسانية  .فلم تعد مهمة
الرتبية هي تعليم املعارف واملعلومات والحقائق

بل ان املهمة الرئيسية هي متكني الفرد من تغيري
حياته االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية
(((
والبيئية نحو االفضل .
ثالثاً :املسجد :يؤدي املسجد وظيفة حيوية يف
حياة االفراد والجامعات ةهو مؤسسة هامة من
مؤسسات الرتبية والتعليم ،ففي املسجد تنطلق
الدعوة اىل التمسك باهداب الدين والقيم الخلقية
والروحية والتقرب من الله سبحانه وتعاىل وهذه
تربية اميانية نحن اليوم يف امس الحاجة للرتكيز
عليها .
رابعاً :مؤسسات اخرى يف املجتمع ( االندية
والجمعيات) :مع تطور الحياة وتراكم الثقافة،
وتنوعها ظهرت يف املجتمع مؤسسات
اجتامعية متنوعة مل تعرف من قبل .من بني
هذه املؤسسات االندية مبختلف انواعها فهناك

اندية رياضية وثقافية وعلمية .وعىل الرغم من
التخصص يف ناحية معينة لهذه االندية اال اننا
نجد لها اهتاممات يف شؤون متعددة ،ونجدها
توفر العضائها العديدي من الوان النشاطات،
فرتك هذه املؤسسات اثرها يف نفوس االطفال
والشباب حسب املؤثرات التي يتعرض لها الطفل
او الشاب يف هذه املؤسسات فهو يلتقي بكثري
من الشخصيات ويتفاعل معها فتؤثر فيه ويف
(((
سلوكه .

املبحث الثالث
تربية املجتمع
تتداخـل العوامـل املؤثـرة يف العمليـة الرتبويـة،
ويعـد املجتمـع واحـدا ً من أهـم تلـك العوامل،
فمنـذ مرحلـة مبكـرة يبـدأ الطفـل بالتفاعـل مـع
مجتمعـه املصغـر ،أي أرستـه ،ليبـدأ مرحلـة
إدراكيـة جديـدة ،ويبـدأ معهـا أثـر هـذا التفاعـل
بالظهـور عىل سـلوكيات الطفل البسـيطة ،بحيث
تتطـور كفـاءات الطفل وتنمو شـخصيته وإدراكه،
بالتزامـن مـع تطـور تفاعلـه االجتامعـي ،كنـوع
مـن أنـواع تطـور العالقـة الكرديـة بين التفاعـل
مـع املجتمـع وتأثيره على الرتبيـة بصفـة عامة.
تتمثـل العالقـة بين الرتبيـة واملجتمـع ضمـن

التحصيـل الـدرايس يف املرحلـة االساسـية – بواسـطة
حسـن مـوىس عيسى ص  38-37بتصرف
((( عسـكرة املجتمـع :التأثيرات السـلبية واالمنيـة ((( املناهـج وطرائـق التدريـس – بواسـطة ماجـد ايوب
القيسي ص 61
بواسـطة زيـد حـازم الزلـزيل
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ثالثـة محـاور رئيسـية ،تتنامـى منـذ الطفولـة،
أولهـا طبيعـة السـياق االجتامعي الذي ينشـأ فيه
الفـرد ،أمـا ثـاين املحـاور فهـو مـا يتعلّـق بتطور
الكفـاءات املرافقـة للنمـو الطبيعـي والنضـوج
الفكـري ،واملحـور الثالـث هـو ذلـك التصـ ّور
الـذي يك ّونـه الفـرد عـن ذاتـه واملجتمـع(((.
ان الرتبية وظيفة اجتامعية ال تنشأ يف فراغ بل تنشأ
يف اطار مجتمعي مميز وتعمل جنباً اىل جنب
مع املؤسسات املجتمعية االخرى وكلها تتحرك
حركة ديناميكية باتجاه خدمة النظام االجتامعي
وتنمية املجتمع عامة وان املجتمع نظام يجمع
بني العديد من النظم االجتامعية املختلفة مثل
النظام السيايس والنظام االقتصادي والنظام
القانوين والنظام الرتبوي .
ان النظـام الرتبـوي هـو منظومـة فرعية مـن نظام
اكبر وهـو البنيـة االجتامعيـة العامـة وهكـذا
ترتبـط الرتبيـة بوصفهـا نظامـاً اجتامعيـاً بالنظـم
االخـرى بعالقـة تأثير متبـادل فهـي متـد النظـم
جميعهـا بالقـوى البرشيـة املختلفة يك تسـتطيع
ان تـؤدي دورها ووظائفهـا يف الحياة ،وان النظم
االجتامعيـة جميعها متدها بحاجاتهـا املختلفة،
وان هـذه النظـم جميعهـا يتجسـد فيهـا نسـيج
ثقافة املجتمع وتسـهم يف تشـكيل سـلوك ناشئته
(((
وشـبابه .

ان الرتبيـة ال ميكـن ان تتـم يف فـراغ وبالتـايل
تعيـش يف مجتمـع ذلـك النهـا اداة املجتمع يف
تشـكيل االفـراد الذيـن ال ميكن لهـم ان ينمو يف
عزلـة وال يرجـع هـذا اىل ان االفـراد االنسـانيني
يشـكلون بيئـة مناسـبة تقـدم الحاميـة واسـتمتاع
فحسـب ولكـن الن هـؤالء االفـراد يلعبـون ايضاً
ادوار اكثر اهميـة وهـو ان وجودهـم رضوري
للعالقـات التـي يكونهـا الفـرد النامـي معهـم اذ
هـي املكونـات الواقعيـة لذاتـه.
ومما الشـك فيـه ان املجتمـع مدرسـة كبيرة
يتلقـى فيهـا الفـرد دروسـا عمليـة كثيرة قـد ال
يتيسر لـه ان يتلقاهـا يف حياتـه مـن على مقاعد
الدراسـة العاديـة ومـن املجتمـع يكتسـب الفـرد
مـا لديـه مـن السـلوك وال يقـف االمـر عنـد هذا
الحـد بـل ان الفـرد يتلقـى مـن املجتمع دروسـا
مختلفـة االنـواع والصـور يصقـل بهـا معارفـه
وخرباتـه املدرسـية ومبـا ان الحيـاة ال تنقطـع
بانقطـاع الفردعـن الذهـاب اىل املدرسـة العادية
فـان حياتـه يف املجتمع تعتبر عملية اسـتمرارية
للدراسـة والبحـث والتعليم يف املدرسـة الكبرية
(املجتمـع) .
واملجتمـع هـو الوعـاء الـذي يحتـوي الرتبيـة
يف داخلـه ومـن ثـم فـان الرتبيـة تتأثـر باملجتمع
بتصـوره او بإطـار حياتـه ومـن اجـل ذلـك فـان
فعاليـة برامـج التعليـم ال تتـأىت مـن تلقاء نفسـها

(1) Ross Thompson، “Social and Personality Development in Childhood”، nobaproject.com،
 Retrieved 5-3-2019أ.د ماهـر اسماعيل الجعفـري – دار البـازوري العلميـة
((( االنسـان والرتبية (الفكر الرتبوي املعارص) بواسـطة للنشر والتعليـم 2019
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وال تفـرض عليـه مـن الخـارج بقوانين خارجـة
عـن طبيعتـه االجتامعيـة وعـن ظـروف الزمـان
واملـكان الـذي يعيـش فيـه هـذا التعليـم .
ومعنـى هذا ان الرتبيـة تعمل بالضرورة يف ضوء
نظـام اجتامعـي معني مييزه افـراده ويختارونه من
بني نظـم اجتامعية اخـرى لتحقيق اهـداف معينة
ومـن ثم فـان اي تربيـة تعرب عن وجهـة اجتامعية
النهـا تعنـي اختيـار منـط معين يف االنظمـة
االجتامعيـة ومعنـى هـذا ان محـور الدراسـة يف
الرتبيـة هـو املجتمع فمنـه تشـتق اهدافها وحول
ظـروف الحيـاة فيـه مناهجهـا اذ ال قيمـة للفكـر
الرتبـوي النظـري اال اذا كان هـذا الفكـر مقرتنـاً
ببعـض ديناميكيـات العمـل التطبيقـي فلا بد ان
(((
يرتجـم الفكـر اىل واقـع اجتامعي.
وتعـد األرسة ،ووسـائل اإلعلام ،والثقافـة
املجتمعيـة ،مـن أهـم العنـارص املؤثـرة يف
صياغـة التأثير املجتمعـي عىل األفـراد ،وكذلك
انتماءات الشـباب وقناعاتهـم ،فـكل ذلك ينشـأ
تدريجيـاً ويتشـكّل ضمـن عدة مواقـف مرتاكمة،
فمثلاً للبيئـة العربيـة خصوصيتهـا املكتسـبة من
املعتقـدات والقيـم املجتمعيـة واألعـراف التـي
تضبـط سـلوكيات املجتمعـات ضمـن إطـار
(((
الثقافـة العربيـة املتعـارف عليهـا عامليـاً.

الفصل الرابع
املبحث االول
اآلثار اإليجابية لوسائل
التواصل اإلجتامعي
الشـك ان ملواقـع التواصـل االجتامعـي العديد
مـن االيجابيـات يف الكثري من املجـاالت وذلك
إن أحسـن الفـرد اسـتخدامها ،حيـث يكـون منها
مـا يأيت:
 ابداء الرأي بكل حرية :اذ يستطيع الشخصبالتعبري بحرية عن قناعاته وارائه حول اي موضوع
يتم طرحه دون اي خوف من املسائلة .
 توسيع دائــرة العـالقــات االجتامعيــة :تعتـبرشبـكات التواصل االجتامعي أدا ًة مفيـد ًة وفعـّال ًة
جدد ،وتسـهيل التواصل
فــي تشـكيل أصدقــاء ُ
مـع األصدقاء الذيـن انقطع االتصـال بهم ،أو مع
األشـخاص الذيـن ال ميكـن مقابلتهم شـخصياً.
 تسـتعمل يف مجـال التعليـم االلكتروين :اذ انالتواصـل على هـذه املواقـع يكسـب مهـارات
اخـرى كالتواصـل واالتصـال واملناقشـة وابـداء
الـرأي (((.

((( اصـول الرتبيـة املعـارصة – بواسـطة رأفـت عبـد
العزيـز البويهـي 2018
(2) Social upbringing and preparation for the
 ((( knowledge society general report page 47.مواقـع التواصـل االجتامعـي – نظـرة عـن قـرب
 Editedبواسـطة عثمان محمـد الدليمـي  – 2020-ص .215
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 التقليـل مـن رصاع الحضـارات :تعـزز مواقـعالتواصـل مـن ظاهـرة العوملـة الثقافيـة ولكـن
يف نفـس الوقـت تعمـل على ردم الهـوة الثقافية
والحضاريـة وذلـك مـن خلال ثقافـة التواصـل
املشتركة بين مسـتخدمي هـذه املواقـع .
 مامرسـة العديـد من االنشـطة التي تسـاعد عىلالتقريـب والتواصـل مـع االخريـن :فالتواصـل
مـع االصدقـاء واالقـارب مـن خلال هـذه
املواقـع يسـاعد الشـخص على توطيـد عالقاته
االجتامعيـة .
 وسيـلــــة فعــالــــة للـرتويـــج :تســتخدمالرشكات التجـــارية الشـبكات االجتامعية كأداة
جيـدة مـن أجـل الرتويـج لسـلعها حيـث يوجـد
العديـد مـن التطبيقـات امل ُختصـة بالرتويـج
مما يؤدي
لخدمـة أو سـلعة معينـة وبتكلفة أقلّ ،
(((
إىل زيـادة األربـاح وبأقـل التكاليـف
 رسعـة ايصـال املعلومـات ونرشهـا :أ ّدى تطورشـبكات التواصـل االجتامعـي إىل عـدم انتظـار
الشــخص األخبـار على شــــاشة التلفـاز ،أو
انتظـار وصـول الجريـدة ،بحيـث ميكـن معرفـة
آخـر األخبـار واملعلومـات مـن خلال وسـائل
التواصـل االجتامعـي حيـث تعـد افضل وسـيلة
(((
لنقـل االخبـار.

 مسـاعدة رجـال األعمال والشركات :تُ كّـنشـبكات التواصـل االجتامعـي رجـال األعمال
واملنظمات املختلفة من التواصـل مع العمالء،
ّ
وبيع منتجاتهم ،وتوسـيع نطـاق خدماتهم؛ فهناك
الكثير مـن رجـال األعمال والشركات التـي
تزدهر بشـكل كامل على الشـبكات االجتامعية،
وال تكـون قـادرة على العمـل بدونها.
 املسـاعدة يف البحـث عـن فـرص العمـلوالوظائـف :تسـاعد وسـائل التواصل االجتامعي

على ايجاد منصـة لعرض السير الذاتية واالعالن
عـن الهويـة والكفـاءة .
 التــواصــــل مــــع النـــاس :يقـــول جـــوانكانتـور ،الحاصل عىل شـهادة الدكتوراة« ،تشـبع
مواقـع التواصـل االجتامعـي حاجـة االنسـان
األساسـية لالنتامء لشـخص مـا أو يشء مـا»
ويضيـف« ،ان سماع أخبـار العائلـة واألصدقـاء
يجعلنـا نشـعر بأننـا مهمين ومحبوبين .كما
أننـا ال نحـب أن نكـون أخـر مـن يعلـم باألخبار
واألحـداث املهمـة».
 حجـز املواعيـد الكرتونيـاً :اذا كنـت ترغب يفزيـارة أحـد املعالجني و كان مـن الصعب عليك
زيارتـه بشـكل شـخيص ،ميكنـك اسـتخدام
جوجـل بلـس للتواصل معـه أو مع أحـد األطباء.
يقـول الدكتـور ميلـر« ،ان الصحـة االلكرتونيـة
(1) The Impact of Social Media: Is it Irreplaceهـي املسـتقبل».ويضيف« ،انـك اذا اسـتطعت
able? Knowledge .wharton.upenn.edu 26 7-2019, Retrieved 2020-2-25. Editedالحصـول عىل الدعم الطبي عـن طريق االنرتنت
(2) Elise Moreau (28-8-2018)، “The Pros and
Cons of Social Networking” www.lifewire.com،

Retrieved 30-9-2018. Edited.
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 7أيـام يف األسـبوع و  24سـاعة يف اليـوم ،فـان
ذلـك يعنـي أن عصر حجـز املواعيـد و انتظـار
(((
الـدور قد انتهـى».
 االتصال الدائم بالعامل :حيث تتيح لالشخاصباالنفتاح عىل بيئات جديدة والتعرف عىل اصدقاء
جدد كام انها مصدر للتواصل بني الناس مهام
(((
بعدت املسافات .

املبحث الثاين
اآلثار السلبية ملواقع
التواصل اإلجتامعي

هـذه املواقع ،وانشـغاله بعالقاتـه االفرتاضية فيها
إىل البعـد عـن أفراد أرستـه وفتـور العالقات التي
(((
تربطـه بهم.
•اإلدمان األلكرتوين:
االدمـان االلكتروين عبـارة عـن حالـة سـلوكية
يعتـاد فيهـا الشـخص ان يتعامل بشـكل يومي مع
شـبكة االنرتنيت ،ويشـعر بتغيرات مزاجية تصل
اىل حـد الكآبـة واالنفعال اذا حالـت ظروف دون
هـذا االعتيـاد او منـع من مامرسـة عادتـه اليومية
مع شـبكة الالنرتنـت (((.
•انتشار الشائعات:
اذ تعد شـبكات التواصل االجتامعي ارض خصبة
النتشـار الشـائعات وذلك بنرش مسـتخدمي هذه
الشـبكات لالخبـار دون معرفة مصدر الخرب
•املشاكل النفس ّية:
ُيكـن أن يتسـبب قضـاء أوقـات طويلـة يف
التواصل االجتامعي امل ُختلفة
اسـتخدام وسـائل
ُ
بالتأثير بشـكل سـلبي على الحالـة املزاجيـة
ِ
سـتخدم ،كشـعوره بالقلـق أو حتـى
والنفسـية لل ُم
االكتئـاب ،ويـرى البعـض بـأن امل ُـدة امل ُـوىص
بهـا يف اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتامعـي
ِ
ُسـتخدم النفسـية هـو
دون التأثير على حالـة امل

ومـع الجـدل املتكـرر حـول منصـات التواصـل
االجتامعـي هـل هـي أمـر جيـد أم يسء ،دعونـا
نتفـق عىل أن لـكل يشء مبتكر جانبا سـلبيا وآخر
إيجـايب ،وهـذا يتوقـف على كيفيـة اسـتخدامنا
لهـذه األدوات فيامييل سنسـتعرض بعـض اآلثار
السـلبية التي تحدثها مواقـع التواصل االجتامعي
على الفرد:
•التأثري عىل العالقات األرسية:
تلعـب مواقع التواصل االجتامعي دورا ً سـلبياً يف
نوعيـة العالقـات األرسيـة وقوتهـا ،حيـث يؤدي
مـا يقضيـه الفـرد مـن سـاعات طويلـة يف تصفح ((( «وسـائل التواصـل االجتامعـي وأثرهـا على
املجتمـع» repository.najah.edu ،صفحـة ،24-19
رف.
((( موقع البوابة – بوابتك للرشق االوسط – ما هي اطّلـع عليـه بتاريـخ  .25-2-2020بتص ّ
التأثريات السلبية وااليجابية لالدمان عىل مواقع التواصل (4) Noshbisch، Derek ( 2013 ) . The digital drug:
االجتامعي.
A narcotic for the new age . Hoofbeat focus. Issue 1 – September 17، 2013، p1
((( االرهاب والجرمية االلكرتونية – غادة نصار .
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نصـف سـاعة يف اليـوم الواحـد.(((.
•انتشار الجرمية:
التطـور التكنولوجـي يف تقـدم مسـتمر و معـه
تتطـور األفـكار و تتجـدد ،و ظهـور نـوع جديـد
مـن الجرائـم أمـر طبيعـي بسـبب تغير منـط
الحيـاة على مـا كانـت عليـه سـابقا ،و لتطـور
وسـائل االتصـال دور كبري يف هـذا األمر ،حيث
يعيـش سـكان العـامل اآلن عرص مواقـع التواصل
االجتامعـي ،املواقع التـي خلقت عامل افرتايض
يـوازي العـامل الحقيقـي يف التواصـل .و بسـبب
امليـزات التـي توفرهـا هـذه املواقـع يعـد ظهور
جرائـم على مسـتواها يعترب أمـر متوقـع(((.
•العنف اإللكرتوين:
أو مـا يسـمى بالعـف التقنـي أو العنـف الرقمي،
ويعـرف بأنـه العنـف الـذي ميـارس مـن خلال
مواقـع الصحـف اإللكرتونيـة ،واسـتخدام
كاميرات املوبايـل ،والبلوتـوث ،والتسـجيالت
الصوتيـة ،باإلضافـة الختراق الخصوصيات عرب
مواقع اإلنرتنت ،بهـدف إيقاع األذى باآلخرين(((.

نشر التطـرف و الفكـر االرهـايب :اتاحـت مواقع
التواصـل االجتامعـي فرصـة هائلـة لالرهـاب
لكي ينشر رسـالته بـكل سـهولة .حيـث تسـعى
التنظيمات االرهابيـة اىل ترسـيخ افـكار بعينهـا
لـدى املتلقني عرب شـبكات التواصل االجتامعي
حيـث يتـم تجنيـد الشـباب واملراهقين عبر
(((
االنرتنيـت لالنضمام اىل تنظيـم ارهـايب .

املبحث الثالث
أثر مواقع التواصل االجتامعي
عىل الفرد واملجتمع

اوال :اثر مواقع التواصل االجتامعي عىل الفرد:
شـهد العقـد االخير مـن القـرن املنصرم حركـة
تقنيـة متسـارعة وتطـورا ً كبريا ً يف مجـال االتصال
واملعلومـات وتعـددت وسـائل التواصـل مـع
االخريـن مـع التقـدم التقنـي واصبـح االنسـان
قـادر عىل التواصـل مع غيره دون اي حواجز(((.
كما انتشرت شـبكة االنرتنيـت يف كافـة ارجـاء
املعمـورة وربطـت اجـزاء هـذا العـامل املرتامية
 (1) Anya Zhukova (31-10-2018) “7 Negative Ef-بفضائهـا الواسـع ،ومهـدت الطريـق لكافـة

fects of Social Media on People and Users” www.
makeuseof.com Retrieved 5-4-2019. Edited
((( مواقـع التواصـل االجتامعـي فضاء جديـد للجرمية
– asjp – cerist https://www.asjp.cerist.dz
((( دامـاين بيجـال  2011العنف الرقمـي :كيف نحمي
أبناءنـا منه؟( ترجمـة :عمر خليفـة) ،بوابة مكتـب الرتبية
العريب لـدول الخليج.

((( متاهـة االرهـاب – الشرق االوسـط مـن الخالفـة
اىل االرهـاب يف الفضـاء االلكتروين بواسـطة الدكتـور
محمـد الجنـدي ص  162بتصرف
((( أثـر مواقـع التواصـل االجتامعـي على الوعـي
السـيايس بالقضية الفلسـطينية لدى طلبـة جامعة النجاح
الوطنيـة ،ص 2
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املجتمعـات للتقـارب والتعـارف وتبـادل االراء
واالفـكار والرغبـات واسـتفاد كل متصفـح لهـذه
الشـبكة مـن الوسـائط املتعـددة املتاحـة فيهـا
واصبحـت افضـل وسـيلة لتحقيـق التواصـل
بين االفـراد والجامعـات ،ثـم ظهـرت املواقـع
االلكرتونيـة واملدونـات الشـخصية وشـبكات
املحادثـة التـي غيرت مضمـون وشـكل
االعلام الحديـث وخلقـت نوعـاً مـن التواصـل
بين اصحابهـا ومسـتخدميها مـن جهـة وبين
(((
املسـتخدمني انفسـهم مـن جهـة اخـرى
يف هـذا العصر ،ال أحـد يبقـى منعـزلً  .عـن
الدردشـات مع اآلخرين إىل الرنات والرموز ولغة
االميوجـي (األوجـه الشـهرية كثيرة االسـتعامل
والتـي توحـي بعـدة رسـائل) ،كل يشء موجـود
(((
لتقريـب النـاس ،لجعـل العـامل أكثر راحـة.
ثانيـاً :أثـر وسـائل التواصـل االجتامعـي على
ا ملجتمـع
مواقع التواصل االجتامعي يف ازدياد مستمر

وباتت تفرض نفسها وبقوة عىل واقعنا حيث انها
جزء ال يتجزأ من اسلوب حياة رشيحة كبرية من
املجتمع ،إن تأثريات تلك املواقع ال تنحرص
عىل االيجابيات فقط أوالسلبيات فحسب ،بل
صارت بالنسبة إىل رشائح كبرية من املجتمع
مبثابة وحدة التحكم عن بعد ،وعىل أي غرض
تنفذ ال تأىب ،مام يعود عىل املجتمع بالنفع،
مثل تحسني الوعي ،واستغالل عنرص االنسان
عىل أكمل الوجوه ،مع وجود هذه املواقع مل
تعد مثة عوائق ،وعقبات لتوعية املواطنني ،فكل
ما عىل املعنيني باألمر أن يحسنون االستغالل،
ويتفرصوا الفرص؛ للحيلولة دون ذهاب تلك
الجهود سدى ،.ميكن للجميع تقديم توجيهات،
ودورات ،وتحذيرات ألكرب عدد ممكن ،ويف
أقرص وقت ،دون اللجوء إىل استنزاف كل املوارد
والقوى بل بنقرة واحدة .وفوق هذا كله فهي
صالحة الستخدامها كوسيلة للدعايات الهادفة،
وهذا ما يحدث يف غالب األوقات .أفكار تروج،
وبضائع تباع وتشرتى ،مبناقصات أو مزايدات،
(((
وفيها الرابح والخارس.
تسـاعد هـذه الوسـائل على اسـتمرار التواصـل
بين املسـتخدمني على مـدار السـاعة االمـر
الـذي يزيـد مـن قـوة الرتابـط والتامسـك بينهـم
و تـؤدي هـذه الوسـائل دورا ً مهماً يف ترسـيخ
ثقافـة مجتمعيـة جديـدة تعتمد على التكنولوجيا

((( دور مواقـع التواصـل االجتامعـي يف تحفيـز
املواطنين االردنيين على املشـاركة يف الحـراك تأثير
شـبكات التواصـل االجتامعـي على جمهـور املتلقني:
دراسـة مقارنـة للمواقع االجتامعية واملواقـع االلكرتونية
( العربيـة امنوذجـاً ) ،محمـد منصور ،رسـالة ماجسـتري
يف االعلام واالتصـال ،مقدمة اىل مجلـس كلية االداب
والرتبيـة  /االكادمييـة العربيـة يف الدامنـارك كجـزء مـن
متطلبـات درجـة املاجسـتري يف االعلام واالتصـال .
2012م  .ص. 22
((( موقع الصومال الجديد – مواقع التواصل االجتامعي
((( موقـع املوسـوعة – اثر وسـائل التواصل االجتامعي واثرها عىل املجتمع.
https://alsomal.net
عىل االطفال https://www.almawso3a.com
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الحديثـة والتقـدم الهائل الذي أحرزتـه يف مجال
التواصـل بين النـاس ،بحيـث اصبحـت مـن
الرضوريـات ،ليـس يف حيـاة األفـراد فقـط ،بـل
األمـم أيضـاً .ومام ال شـك فيه أن طـرق االتصال
وأمناطهـا هـي جـزء مهم مـن ثقافـة أي مجتمع.
وقـد نجحت وسـائل االتصال الحديثـة ،يف زمن
قيـايس ،يف ترسـيخ طـرق جديـدة للتواصـل بني
النـاس ،بحيـث باتـت طـرق التواصـل التقليديـة
تعـاين التهميـش خاصـة بين األجيـال الجديدة.
وتعـد وسـائل االتصال االجتامعـي الجديدة مثل
تويتر ،وفيسـبوك ،ويوتيوب ،وسـكايب ،وغريها
مـن وسـائل االتصـال سـهلة ومتوافـرة يف يد كل
شـخص يـدرك أهميـة هـذا النمـط الجديـد مـن
التواصـل يف خدمـة أغراضـه الحياتيـة واالتصال
مـع اآلخريـن يف زمن باتـت فيه وسـائل التواصل
(((
التقليديـة بطيئـة أو مكلفة يف كثري مـن األحيان
الفصل الخامس.

❊

❊

❊

اإلستنتاجات
شبكات التواصل االجتامعي هي عبارة عن
مجموعة من املواقع املربوطة عىل شبكة
اإلنرتنت ،والتي تَسمح بالتواصل بني الناس يف
مختلف بقاع األرض؛ حيث جعلت هذه املواقع
مم جعل من العامل
املسافات قصرية بني الناس؛ ّ
قرية صغرية ،وميتاز كل موقع مبجموع ٍة من
الخصائص التي تجذب املستخدمني إليه.
وتؤثر مواقع التواصل االجتامعي بشكلٍ كبريٍ يف
حياتنا ،وبشكلٍ خاص يف عرصنا الحايل ،حيث
أصبح امل ُحرك األسايس لكُلِ ما يقوم به الناس
َ
حول العامل ،لذلك فإ َّن الدراسات العاملية كثريا ً
ما تناولت مواضيع مواقع التواصل االجتامعي،
وتأثرياتها السلبية واإليجابية عىل حياة اإلنسان
وأن التكنولوجيا الحديثة و وسائل التواصل
االجتامعي سالح ذو حدين ،يستطيع البعض أن
يبحث عن كيفية االستفادة املثىل منه ،واستخدامه
كطريق إيجايب للتنمية الفكرية واملجتمعية،
ولكن يظهر أيضاً الوجه اليسء لوسائل التواصل
االجتامعي وأثرها السلبي عىل املجتمع.

•التوصيات:
 -1االسـتفادة مـن البحـث وتطبيقـه يف االرس
((( تأثير وسـائل التواصـل االجتامعـي يف الثقافـة
توعيـة األوليـاء بضرورة مراقبـة ومتابعـة أبناءهم
املجتمعية لدولـة االمارات – مركز االمارات للدراسـات
والبحـوث االستراتيجية ،د .فاطمـة الصايـغ  26يونيـو على مواقـع التواصـل االجتامعـي .
 -2االسـتفادة من البحث وتطبيقه يف املؤسسات
https://www.ecssr.ae 2013
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الرتبوية والتعليمية
املصادر واملراجع
 -3نرش الوعي بني االشخاص حول دور واثر
مواقع التواصل االجتامعي يف تنمية شخصياتهم
وارشادهم لالستخدام االمثل ملواقع التواصل  -1ويكيبيديا املوسـوعة الحرة – وسـائل تواصل
ا جتامعي
االجتامعي .
https://ar.wikipedia.org.
 -2موضـوع اكبر موقـع عـريب بالعـامل – بحـث
•املقرتحات:
اجراء دراسة مامثلة بتوسعه اكرث تبني اهمية وسائل عـن مواقـع التواصـل االجتامعـي – نشـأة مواقع
التواصل االجتامعي لتوضيحها كوحدات دراسية التواصـل االجتامعي
https://mawdoo3.com.
يف املؤسسات التابعة لوزارة الرتبية واملؤسسات
 -3موقـع الرابحـون com .ماهـي السوشـيال
التابعة لوزارة التعليم العايل.
ميديـا (مواقـع التواصـل االجتامعـي)
https//:www.alrab7on.com
 -4موقع سطور https://sotor.com
 -5ويكيبيديا املوسوعة الحرة – فيسبوك
https://ar.wikipedia.org
 -6موقـع الجزيـررة – يوتيـوب عملاق الفيديـو
الـذي انطلـق بــ «حديقـة الحيوان»
https://www.aljazeera.net
 -7عربــي تــــك اخبـار العامل الرقمـي – ماهو
الواتـس اب؟ ومـا يتميـز بـه عـن التطبيقـات
االخـرى ؟
https://arabitechnomedia.com
 -8ماهيـة الرتبيـة – كليـة الرتبيـة االساسـية –
جامعـة بابـل – نظـام التعليـم االلكتروين
http://basiceducation.uobabylon.edu.iq
« -9أصـول الرتبيـة» ،www.marefa.org ،اطلع
عليـه بتاريـخ  2019-10-6بترصف

❊

❊

❊
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 -10موقع  - wiki wicاهمية الرتبية
https//:wikiwic.com
 -11نظـام التعليـم االلكتروين – اسـس الرتبية،
املجتمـع والرتبية
http://qu.edu.iq/el/mod/forum
 -12مركز االمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية – تأثري وسائل التواصل االجتامعي
يف الثقافة املجتمعية لدولة االمارات – د .فاطمة
الصايغ  26يونيو .2013
https://www.ecssr.ae/reports_analysis
 -13معلومـات حـول رشكـة تويرت نسـخة
محفوظـة 13أكتوبـر  2017عىل موقـع واي باك
مشين.
 -14ابراهيـم نـارص ( ،)1999مقدمـة يف الرتبيـة
(الطبعـة األوىل) ،األردن  -دار عمار للنشر
والتوزيـع ،صفحـة .206
 -15دامـاين بيجـال  2011العنف الرقمي :كيف
نحمـي أبناءنـا منه؟( ترجمة :عمر خليفـة) ،بوابة
مكتـب الرتبية العريب لـدول الخليج.
« -16وسـائل التواصـل االجتامعـي وأثرهـا عىل
املجتمـع» repository.najah.edu ،صفحـة
 ،24-19اطّلـع عليـه بتاريـخ .25-2-2020
رف.
بتص ّ
 -17عسـكرة املجتمـع :التأثيرات السـلبية
واالمنيـة بواسـطة زيـد حـازم الزلـزيل.
 -18االنسـان والرتبية (الفكـر الرتبوي املعارص)
بواسـطة أ.د ماهـر اسماعيل الجعفـري – دار
البـازوري العلميـة للنشر والتعليـم .2019

 -19اصـول الرتبيـة املعـارصة – بواسـطة رأفت
عبـد العزيز البويهـي .2018
 -20املناهـج وطرائق التدريس – بواسـطة ماجد
ايـوب القييس ص .61
 -21القرطبـي املامرسـات الرتبويـة االرسيـة
واثرها يف زيـادة التحصيل الـدرايس يف املرحلة
االساسـية – بواسـطة حسـن مـوىس عيسى ص
 38-37بتصرف.
-22االرهـاب والجرميـة االلكرتونيـة – غـادة
نصـار.
 -23دور مواقـع التواصـل االجتامعـي يف تحفيز
املواطنين االردنيني على املشـاركة يف الحراك
تأثري شـبكات التواصل االجتامعـي عىل جمهور
املتلقين :دراسـة مقارنـة للمواقـع االجتامعيـة
واملواقـع االلكرتونيـة (العربيـة امنوذجـاً)،
محمـد منصـور ،رسـالة ماجسـتري يف االعلام
واالتصـال ،مقدمـة اىل مجلـس كليـة االداب
والرتبيـة  /االكادميية العربيـة يف الدامنارك كجزء
مـن متطلبـات درجـة املاجسـتري يف االعلام
واالتصـال2012 .م .ص.22
 -24اثـر مواقـع التواصـل االجتامعـي على
الوعي السـيايس بالقضيـة الفلسـطينية لدى طلبة
جامعـة النجـاح الوطنيـة ،ص .2
 -25متاهـة االرهـاب – الشرق االوسـط مـن
الخالفـة اىل االرهـاب يف الفضـاء االلكتروين
بواسـطة الدكتـور محمـد الجنـدي ص 162
بتصرف .
 -26مواقـع التواصـل االجتامعـي – نظـرة عـن
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