
 التواصل....نشوة كرم أبوبكر: إدراك جودة الصداقة واملشاركة الوجدانية ملرتفعي ومنخفضي االستخدام السيئ لوسائل 

 

1 
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 أبوبكر كرم نشوة

 القصيم جامعة -الرتبية كلية -النفس علم قسم -مساعد أستاذ

 هـ1437/ 7/ 19وقبل  - هـ12/3/1437 قدم للنشر

 

 الصــداقة  جــودة إدراك علــ  اإللكــرتوي تواصــلال لوســائل  الســيئ االســتخدام ومنخفضــي مرتفعــي بــن الفــرو  حتديــد إىل الدراســة هــد   :المستتتخ  
لوسـائل التواصـل  السـيئالفـرو    االسـتخدام  وحتديـد  اإللكـرتوي  التواصـل لوسـائل  السيئ االستخدام انتشار مدى عل  الوجدانية  والتعرف واملشاركة
مت اســـتخدام مقيـــاك إدراك جـــودة (. 2.32+ -21.24 م) طالبـــة   188 مـــ   الدراســـة عينـــة تكونـــ  االســـتخدام  لعـــدد ســـاعا  ترجـــ  الـــى اإللكـــرتوي

 االســتخدام ومنخفضــي مرتفعــي بــن  ــرو  وجــود الدراســة إىل نتــائ  أشــار و  واصــل اإللكــرتوي مــ  إعــداد البا  ــة لتو االصــداقة  واملشــاركة الوجدانيــة  
 لوســائل التواصــل اإللكــرتوي  الســيئاالســتخدام  منخفضــي اجتــا  يف الوجدانيــة املشــاركة و الصــداقة جــودة إدراك علــ  اإللكــرتوي لوســائل التواصــل الســيئ
 اسـتخداما   كاــا أشــار  النتــائ  إىل األك ــر جتــا اال يف االســتخدام سـاعا  لعــدد ترجــ  اإللكـرتوي لوســائل التواصــل الســيئاالسـتخدم  علــ   ــرو  ووجـود
اآلخـري  عنـدما أنـزع  مـ    ال أسـتطي  االسـتاناع عنـه  أنزع  إذا تعطل اإلنرتنـ  ية:م لته العبارا  اآلت إذاإللكرتوي   للتواصل السيئ االستخدام انتشار

أجـد بعـ    يكـو  الفـرد عر ـة للخـدا  مـ  اآلخـري   احلـوار عـم مواقـ  التواصـل أقـل تشـويقا   مـ  احلـوار الطبيعـي  أهرب إىل وسائل التواصـل اإللكـرتوي
 . واختتا  الدراسة بالتوصيا  الى حتد م  اآلثار السلبية الستخدام وسائل التواصل اإللكرتوي املشاعر املزيفة م  اآلخري .

 
 .اإللكرتوي التواصل  الوجدانية املشاركة  الصداقة جودة إدراك: المفتاحية الك مات

 

 

 

 

 

 



 (م2016 سبتام /هـ1437 )ذي احلجة الرياض   – 54 العدد –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

2 

 :الدراسة مقدمة

  ىالسري   نعيش اليوم يف عامل يتايز بالتطور والتاري  
مفرو ا  عل   تااعي واقعا  التواصل االج كا شب أصبح 
 هي قادرة عل  اخرتا   ال يتجزأ منه   وجزعا   اجملتا  

شر يف مجي  احلواجز الزمانية واملكانية والوصول إىل كل الب
جمتاعا  ا رتا يا  له قوانينه وقواعد  اخلاصة  أحناع العامل  مكونة  

اليت تعال عل  تسيري  ركته و قا  آلليا  وتقنيا  االتصال 
للهواتف الذكية  نتشار املتزايدوقد تزام  ذلك م  اال احلدي ة 

واألجهزة اللو ية  وما أتا ته م  برام  تواصل عدة  مسح  
تفاعالهتم واخرتق  بالتواصل املستار بن األ راد  

 مواق  أ  م  وبالرغم ة  واستبدل  بالطبيعي منها االجتااعي
 االجتااعي للتواصل األساك يف أنشئ  اإللكرتوي التواصل

 يئالس ستخداملال نتيجة  اجملتا  عل  سلبيا   أثر  أهنا إال
 كأ د السعودية العربية املالكة وتعد املواق   هذ  مل ل

 ال ورة هذ  ع  بعيدة تك  مل اليت املعاصر العامل جمتاعا 
 جمتا  إىل التحول جمال يف كبريا   إقباال   عقود منذ تشهد  هي
 تقنية تقدمها اليت املزايا م  االستفادة عل  يقوم تقين

 مجي  يف عام بشكل احلدي ة والتقنية خاص بشكل االتصال
أ    Di Gennaro & Button (2007)وهو ما أكد   امليادي 

أعاد  تشكيل شبكا  األ راد  وسائل االتصال اإللكرتوي
( إىل أ  2003أشار  دراسة خضر )كاا  االجتااعية.

 تراج  مقدار التفاعل نرتن  أدى إىلالشباب لإل ستخداما
  وتراج  يف عدد زياراهتم ألقارهبم  اليومي بينهم وبن أسرهم

وهذا ما جيعلنا نلجأ إىل وصف هذ  الوسائل بأهنا وسائل 
بتسامة واحلوار  ة خالية م  املشاعر والتصا ح واالصامت

أعدم   يها  رص التواصل احلقيقي بن األ راد  وأسها  
  األصدقاع جتااعي املباشر بنيف التقليل م  التواصل اال

( إىل وجود عالقة 2014وهذا ما أكدته دراسة مراكشي )
جتااعي والشعور شبكا  التواصل االبن استخدام 

إىل االستفسار ع  ل تفتقد إ  هذ  الوسائ إذ  بالو دة

  مما أوجد الو دة لدى العديد م  مشاعر اآلخر وأو اعه
نتشار املتزايد وبالرغم م  اال وقلة العالقا  والزيارا  األ راد 

نه ال ميك  أل د إنكار أ   إلوسائل التواصل اإللكرتوي  
 لوسائل   سلبية ىر تقنية استخداما  إجيابية وأخ لكل

التواصل بن  تكا  يف استارار  كرتوي  وائدلالتواصل اإل
 مما يزيد م   بع م  بعضهم  مستخدمي هذ  الوسائل
اختصار و تكوي  صداقا  جديدة  و   سرعة وسهولة التواصل

  إال أنه ال ميك  أ  تبادل الوسائط ونشرها سريعا  و الوق   
والتحدث  اعة الوق  إ قد تتا ل يف: واليتافل سلبياهتا  ي  

 ضال  عاا ينجم عنها م  مشكال    ائدة  يف أمور ليس هلا
  واالنطواع  و عف العالقا  العزلة االجتااعيةك أخرى

م   االندماجوعدم   واهلروب م  احلياة الواقعية  االجتااعية
   سرتهع  أ داث احلياة اليومية أل غياب الفرد يث   األسرة
قد يؤثر  األمر الذيشاركة يف املناسبا  االجتااعية  وع  امل

 عل  العالقا  االجتااعية للفرد وعل  جودة الصداقة لديه.
ك رة   أشار إىل أ  Kiesler &Kraut(1999)لـمقال  ويف

نرتن  تؤثر عل  الوجود النفسي واالجتااعي استخدام اإل
 ,Gentzler, Oberhauserكاا أشار   األ ضل للفرد 

Westerman and  Nadorff  (2011)  إىل أ  استخدام
جيعل    التواصل م  الوالدي  عم وسائل التواصل اإللكرتوي

م   لصرا يعر هم لاألبناع أك ر إ ساسا  بالو دة  والقلق  و 
كاا   . الوالدي   مقارنة مب  يتفاعلو  م  الوالدي  وجها  لوجه

أ  ك رة استخدام اإلنرتن  تقلل م  العالقا  اإلجيابية م  
 ,Shklovski(2004)أشار و  . (Willoughby, 2008الوالدي  )

Kraut and  Rainie  إىل تأثري استخدام اإلنرتن  عل  احلياة
مستخدمو اإلنرتن  لديهم  كا  قد  االجتااعية والنفسية   

ويف  اإل ساك بالسعادة     تقلص يف الدعم االجتااعي
األنشطة  واالبتعاد ع   ويزداد لديهم الشعور باإل باط

زيادة استخدام  عل  أ كاا أكدوا    االجتااعية احمليطة هبم
عية باألسرة اإلنرتن  ترتبط باخنفاض العالقا  االجتاا

وأشار  دراسة  قلة الزيارا . مت ل  يف واألصدقاع  واليت
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( إىل أ  هذ  الوسائل سامه  يف قلة 1434الشهري )
 نشاال الفتيا وتذمر األسر م  ا األ راد م  أسرهمتفاعل 
اإللكرتونية  األمر الذي  هذ  الوسائل  استخدام  يفالزائد 

  يشكل خطورة عل  التااسك األسري والتضام  العائلي
لة  عديدة كالعز ااعية جتويؤدي إىل ظهور مشكال  ا
وجتدر  جتااعي الطبيعي واالنطواع و قدا  التواصل اال

نوعية  يفاإلشارة إىل اختالف الذكور ع  اإلناث 
 ,Subrahmanyam أشار     استخدامهم للتواصل اإللكرتوي

Greenfield (2008)   يفالفتيا  يستخدم  اإلنرتن   إىل أ 
التواصل االجتااعي  إلعادة التواصل م  الصداقا  القائاة  

 الذكور للبحث ع  صداقا  جديدة.يستخدمه  يف  ن
وبالرغم م  اآلثار السلبية لالستخدام املفرط لإلنرتن  

اجلانب اآلخر قد يسر  يفنه  إووسائل التواصل اإللكرتوي  
أشار   (2009)دراسة العنزي  في   التواصل م  اآلخري 

اجملال التعلياي   يفإىل وجود آثار إجيابية لشبكة اإلنرتن  
 واجملال االجتااعي  م   يث سهولة التواصل.

إليه الدراسا  السابقة أ  ك رة استخدام  وجمال ما أشار 
اإلنرتن  ووسائل التواصل اإللكرتوي أد  إىل انتشار 

انعدام  تأثريا  سلبية عل  العالقا  االجتااعية للفرد   يث
املهارا  االجتااعية  الى تناي الصداقة  و عف املهارا  

الفرد لقياة الصداقة  األمر  االجتااعية  ورمبا اخنفاض إدراك
قد يقلص املشاعر اإلجيابية الناجتة ع  الصداقة    الذي

 كالدعم النفسي  واالجتااعي  واملشاركة الوجدانية.

 : مشك ة الدراسة

 حماولة رصد ما يعرتي اجملتا  م   يف مشكلة الدراسة تتا ل
شى جماال   يفالتواصل اإللكرتوي  وسائل استخدام زيادة
  والتفاعال   ى أصبح بديال  للك ري م  املهارا احلياة 

فاعل وجها  لوجه   اإلنسا     اليت تتطلب التاالجتااعية
 الذي قاته قائاة عل  التفاعل املباشرعال  كائ  اجتااعي

  ومال ظة مالمح اآلخر  والنقاش   التحاور تضا :ي

   عالية التواصل  أثناع احلديث واحلواريف قبة تصر اته ومرا
ونظرا  للظروف اليت   الطبيعية تتم بن األ راد وجها  لوجه

وتعذر اللقاعا   مت   عد املسا ا  ر ها الواق  احلايل م  ب  
 .لكرتويإ بتواصل  والتفاعال  االجتااعية استبدال اللقاعا

 قد  إنه احلدي ة  اإللكرتونية التواصل وسائل لتعدد ونتيجة
 عالية إهنا إذ التواصل  لعالية معوقا  وجود عليها يرتتب
  هناك  قط  والكلاا   األ كار نقل جمرد وليس  تفاعلية 
 بالتواصل تتضح ال قد والكلاا   األ كار وراع مدلوال 

 الدعم النفسي  يتعذر معه قد  الذياألمر اإللكرتوي  
لفرد إ ساسه م   يث مشاركة ا  الفّعالةاملشاركة الوجدانية 

وباالطال  عل  نتائ   .  وحتقيق الدعم النفسيوانفعاالته
إىل  أشار همعضبأ   لو ظ الدراسا  واألحباث السابقة

اآلخر  همبعضو   اإللكرتوي لوسائل التواصلإلجيايب التأثري ا
 Haidar (2002)أشار إىل التأثري السليب   أيد  نتائ  دراسة 

 ن أ    يفأ  الصداقا  وجها  لوجه أك ر إ ساسا  باأللفة  
  وجها  لوجه يدركو صداقة النرتن  و كال النوعن الصداقة باإل

يعزز م   الذي)األمر  الدعم االجتااعي بدرجة متساوية
إىل  Valkenburg , Peter (2007  وأشارا صداقا  اإلنرتن (

الصداقة   يفاإللكرتوي يزيد م  التقارب  التواصلأ  
يزيد جودة الصداقة   إىل أنه  Willoughby (2008وأ اف )
 ,Boniel-Nissim, Lenzi, Zsiros. de Matosوأكد 

Gommans,  HarelFisch,  Djalovski, and  Sluijs   

ن  عل  أنه بالرغم م  التأثريا  السلبية لإلنرت  (2015)
  نتائ  الدراسة أشار  إىل  إ  الواقعي ياالجتااع التفاعل

يف تنبؤ االتصال اإللكرتوي بسهولة التواصل م  األصدقاع. 
  ,Shklovskiو  young (1996)أشار  نتائ  دراسة   ن

Kraut, and Rainie (2004)   إىل التأثري السليب لإلنرتن  عل
 Smahel,Brown andالعالقا  االجتااعية  وأ اف 

Blinka (2012) لكرتويأ  م  يستخدمو  التواصل اإل 
 يعانو  م  اخنفاض تقدير الذا .
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ى األ راد بصفة عامة وتعد الصداقة أهم املتاريا  النفسية لد
م   يث  امعة وتظهر أك ر إحلا ا  لدى طالب اجل

   اجتهم للدعم النفسي واالجتااعي م  قبل األصدقاع
 قد ونتيجة لالنتشار املتزايد لوسائل التواصل اإللكرتوي  

 ها  أو انعدامها وسطحيتها زيادة الصداقة وتعايق يف تسهم 
وما يرتتب عل  ذلك م  إ ساك الصديق باملشاركة 

مشكلة وعليه  إ   جدانية عم هذ  الوسائل م  عدمه الو 
إدراك جودة   يفديد الفرو  عل  حتكز رت ت ةاحلالي الدراسة
تبعا  لنوعية  لدى طالبا  اجلامعةواملشاركة الوجدانية الصداقة 

 اإلجابة عل  م  خالل   وذلكاستخدام التواصل اإللكرتوي
 ية: تالتساؤال  اآل

لتواصل لوسائل ا السيئما مدى انتشار االستخدام    -1
 ؟.اإللكرتوي

بن مرتفعي ومنخفضي االستخدام  توجد  رو هل  -2
جودة  إدراك لتواصل اإللكرتوي عل لوسائل ا السيئ

 ية؟الفرع أبعاد بالصداقة 
هل توجد  رو  بن مرتفعي ومنخفضي االستخدام  -3

 مقياكلتواصل اإللكرتوي عل  ا لوسائل  السيئ
 الوجدانية؟املشاركة 

التواصل لوسائل  السيئاالستخدام  يف ما الفرو  -4
)أقل  عدد ساعا  االستخدامعل  أساك اإللكرتوي 
أك ر  -م  ساعتن إىل مخس ساعا  -م  ساعتن

 ؟.م  مخس ساعا (
 : أهمية الدراسة

 األهمية النظرية:أ(: 
ترج  أمهية الدراسة إىل زيادة انتشار ظاهرة التواصل  -1

عو ا   اجملتا    ى أصبح  لدى الك ريي  يفاإللكرتوي 
رياهتا النفسية ع  تأث املباشر   ضال  ع  التواصل واللقاع 

قد تنعكس عل  العالقا  االجتااعية  واالجتااعية  اليت
للفرد   يث العزلة  والبعد ع  األسرة  وانعدام أو قلة 

 التواصل املباشر بن األصدقاع. 

طالبا  يستاد هذا املو و  أمهيته م  طبيعة  ئة ال- -2
   هذ  الفئة تعّد طاقـة بشرية مهاة  ودورهداخل اجملتا  

كيا  اجملتا    وحتتاج للعناية واحملا ظة عليها لتأمن   يفومؤثرة 
 .تناية اجملتا  مستقبلها و 

 السيئاالستخدام  حماولة إلقاع الضوع عل  تأثريا  -3
 .للتواصل اإللكرتوي

نوعية استخدام الفرو  بن  ع    معلوما  وبيانا  ريتو  -4
إدراك جودة الصداقة  عل  كل م : اإللكرتويالتواصل 

 واملشاركة الوجدانية.
طرأ عل  احلياة االجتااعية  الذيحتديد مدى التاري  -5

 نتيجة لك رة استخدام وسائل التواصل اإللكرتوي.
  وتأثريها قا  االجتااعية والصداقةأمهية العال  ا ة  إىلإ -6

 ساسه إالنفسي عل  متت  الفرد بالصحة النفسية م  خالل 
والذي   صدقاعالدائم بالدعم النفسي واالجتااعي بن األ

 ا و اوط ا بو عل  الك ري م  صعيضا  له التالب 
 .احلياة
اإل ساك باآلخري  ومشاركتهم مشاعرهم اإلجيابية  -7

تدعم العالقا  بن األ راد  اليتم  الساا  والسلبية 
وتقويها  وقد يفتقر هلا البع   أو ال يستطي  التعبري عنها  

رة   إ  األمر ذلك عل  مستوى العالقا  االجتااعية املباش
 لكرتوي. اإل  ال التواصل يكو  أك ر إحلا ا  

 األهمية التطبيقية: ب(: 
تقيس نوعية  وا  تتات  بالصد  وال با  تقدمي أدا -1

استخدام التواصل اإللكرتوي  وإدراك جودة الصداقة  
 .  باجملالواملهتاو   البا  و  اد منهفييست واملشاركة الوجدانية

االستفادة م  التأثريا  اإلجيابية للتواصل  إمكا  -2
 اإللكرتوىن  واحلد م  التأثريا  السلبية.

 تتناول اليت الدراسا  م  العديد إلجراع  الطريق هيدمت -3
 ها  ي املؤثرة املتاريا  م  املزيد تضيف واليت  هانفس الظاهرة

 املكتبة وإثراع والبح ي  يفاملعر  الرتاكم حتقيق يف يسهم مبا
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 السلبية الظواهر انتشار م  حتد اليت باملو وعا  العربية
 .العريب باجملتا 

 تسهماليت  الدراسا  م  مبزيد للقيام البا  ن نظر ف ل -4
برام  إرشادية تناي االستخدام اجليد  و   يف  ّعال بشكل

 كرتوي.للتواصل اإلل
ال م  نتائ  تسهم بشكل  عّ  الدراسة له هذ  تتوصل ما -5
  وتناية دراك جودة الصداقة لدى الطالبا حتسن إ يف

 .املشاركة الوجدانية
 : أهداف الدراسة

 :إلى ةيالحال تهدف الدراسة
لتواصل لوسائل ا  السيئانتشار االستخدام مدى  تعرف -1

 .اإللكرتوي
 السيئحتديد الفرو  بن مرتفعي ومنخفضي االستخدام   -2

 .إدراك جودة الصداقةلتواصل اإللكرتوي عل  ا لوسائل 
حتديد الفرو  بن مرتفعي ومنخفضي االستخدام    -3

 ملشاركة الوجدانية.لتواصل اإللكرتوي عل  الوسائل ا  السيئ
ترج   اليت كرتويلالتواصل اإل يف كشاف الفرو است -4

 .لساعا  استخدام اإلنرتن 
 :الدراسةمصط حات 

ويعرف إجرائيا  بأنه " استخدام  التواصل اإللكتروني: -1
وسائل االتصال ) اهلواتف الذكية واألجهزة اللو ية و 

ديال  ع  التواصل م  اآلخري  ب يفالكابيوتر الشخصي( 
ويتضا : االستخدام املفرط  اهلروب م   االتصال املباشر 

الواق  الفعلي  العزلة ع  اآلخري   وتدل الدرجة املرتفعة عل  
  والدرجة املنخفضة عل  االستخدام السيئاالستخدام 

حتصل عليها الطالبة عل   اليت. ويقاك بالدرجة اجليد
 املقياك.

وتعرف إجرائيا  بأهنا " إدراك  إدراك جودة الصداقة: -2
الطالبة اجلامعية جلودة عالقة الصداقة  وذلك م   وتقييم

املساعدة  - س  املصا بة  خالل األبعاد الفرعية:
 -أمهية الصداقة -التعامل م  اخلالف -التقارب  -واملساندة

حتصل  اليتتقييم العالقا  السابقة  وتقاك إجرائيا  بالدرجة 
 عليها الطالبة عل  املقياك.

درة عل   هم مشاعر اآلخري   الق المشاركة الوجدانية:  -3
 حتصل اليتنفعالية. وتقاك بالدرجة ومشاركتهم  التهم اال

 عل  املقياك.الطالبة  عليها

 ة النظرية لمتغيرات الدراسة:فيالخ 
 :التواصل اإللكترونيأ(: 
  1993)  وزويلف يعرف القريويت عم ية االتصال:-1

االتصال بأنه " عالية تبادل للاعلوما  واأل كار  (208
واحلقائق  واالنفعاال  بن العاملن عل  اختالف 

 مستوياهتم.
يتم ع   الطريقة اليت ( إىل أنه12  2013وأشار بشري )

اخلمة  يفة م  شخص إىل آخر واملشاركة طريقها انتقال املعر 
 .  نوالتفاعل املشرتك بن طر 

تتعدد أساليب وأشكال : اإللكتروني التواصلأساليب -2
التواصل  يفيستخدمها األ راد  اليتلكرتوي التواصل اإل

بديل للعالقا  االجتااعية منها: االجتااعي كاكال أو 
شبكا   الرسائل النصية لكرتوىن  الرسائل الفورية  الميد اإل

جدول يو ح  أيتاا ي يالتواصل االجتااعي وغريها  و 
 أشكال التواصل: 

 1جدول 
 تدعهما، ووظيفة كل منها التيأشكال االتصال عبر اإلنترنت واألجهزة  

 الوظيفة األجهزة المدعمة شكل التواصل
E-mail 

 الميد اإللكرتوي
ور  وتتضـــا  مر قـــا : صــــ  اســـتقبال الرســــائل غـــري املتزامنـــة -التخـــزي  -اإلرســـال -الكتابـــة كابيوتر/ هاتف حماول

 ئط متعددة.صو   ملفا  ووسا
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 الوظيفة األجهزة المدعمة شكل التواصل
Instant messaging 

 الرسائل الفورية
: م ــل وميكــ  للرســائل أ  تشــال مر قــا  -تبــادل متــزام  لرســائل خاصــة مــ  مســتخدم آخــر كابيوتر/ هاتف حماول

 صور  صو   ملفا   وسائط متعددة.
Text messaging 

 الرسائل النصية
 نصية قصرية مرسلة باستخدام اهلواتف واألجهزة احملاولة.رسائل  هاتف حماول

Chat rooms 
 غرف الشا 

حمادثـــا  متزامنـــة مـــ  أك ـــر مـــ  مســـتخدم  وتعتاـــد علـــ  الـــنص  وميكـــ  أ  تكـــو  عامـــة أو  كابيوتر
 خاصة.

Bulletin boards 
 اللو ا  اإلعالنية

و  م ل: الصـحة  واألمـراض  مو اإلعالنا  عل  شبكا  اإلنرتن  العامة  وتتاحور  ول  يوتربكا
  يث يستطي   األ راد نشر وقراعة الرسائل  وتتطلب التسجيل. والدي  

Social networking 
Utilities 

 شبكا  التواصل االجتااعي

مــ  األصــدقاع والســاا  تتــيح للاســتخدمن إنشــاع ملفــا  شخصــية عامــة  وتكــوي  شــبكة  يوتر / هاتفبكا
أصــدقائهم عــم الرســائل العامــة واخلاصــة م ــل: الرســائل  رســائل لتفاعــل مــ  باللاســتخدمن 

 ديو.في ورية  ويساح بنشر احملتوى املقدم للاستخدمن م ل: الصور  ومقاط  ال
Video sharing 

 ديوفيمشاركة ال
 ديو م ل: اليوتيوب.فييساح بتحايل وعرض تبادل مقاط  ال كابيوتر/ هاتف/ كامرية ال سلكية

Photo sharing 
 مشاركة الصور

 يساح للاستخدمن بتحايل وعرض ومشاركة الصور. كابيوتر/ هاتف/ كامرية السلكية

(Subrahmanyam& Greenfield, 2008, 121) 

 التواصل اإللكتروني: أشكال
 أنــــــــه مــــــــ  ظهــــــــور االتصــــــــاال  ىلإ Scott (2012)أشــــــــار  

تعتاــد علــ  الكتابــة النصــية  اقرتنــ  بــبع   الــيتاإللكرتونيــة  
توبــة إىل الــدعم كالرســالة النصــية امل   وذلــك ال تقــاراملخــاوف

والــذي جيعــل   نــما  الصــو ( -مالمــح الوجــهالشــفوي كــــ ) 
إلسـاعة الفهــم مــ  قبـل املتلقــي.  عــدم   النصــية عر ــة   الرسـالة

وجــود املرســل بصــورة ماديــة ملاوســة قــد تــؤدي إىل ســوع  هــم 
اـــــا اـــــص اجلانـــــب االنفعـــــايل بالتواصـــــل  ي  و الرســـــالة النصـــــية

اإللكرتوي  جلأ املستخدمو  تفاديا  لسوع الفهم إىل استخدام 
بالرســــائل  ة عــــ  العواطــــف واالنفعــــاال  مقرتنــــة  الرمــــوز املعــــم 

ة قرائ  بصـرية نزلاعتم  مب اليت(  و   ):ة م لالنصي
  وتشـري إىل احلالـة النفسـية تو ح املقصود م  الرسالة النصـية

 يشعر هبا املرسل. اليت
ىل أ  احلـــــــــوار عـــــــــم إ( 53  2014)وأشـــــــــار عبـــــــــد القـــــــــادر 

 يفجيـري  الـذيالفـوري  و اإلنرتن  له عدة أشـكال: االتصـال 
 الذياملتزام  كالميد اإللكرتوي  و   واالتصال غري نفس الزم 
الوقـــــ  احلقيقـــــي )الوقـــــ  الـــــراه   يفه الرتاســـــل  يـــــال حيــــدث 

وهــو عــدة أشــكال أيضــا    للاحادثــة(  هــذا مــ   يــث الوقــ 
 م   يث طريقة االتصال:

 :تــتم مـ  خــالل الكتابــة النصــية   الــيتو  المحادثتة المباشتترة
 نتشارا .ام  أك ر اخلدما   يوه

 ها تـتم عاليـة احلـوار بالصـو  بـدال   يو  :المحادثة الصوتية 
يـــتم إجـــراع حمادثـــا  شخصـــية أو  إذمـــ  كتابـــة النصـــوص  

 ة.فيمكاملا  هات
 :خدمـــة  هـــيو   المحادثتتتة المباشتتترة بالوستتتائة المتعتتتددة

األك ـــــر  هــــي)و  ابعض ــــشــــاركن مــــ  رؤيــــة بعضــــهم متكــــ  امل
 الوق  الراه (. يفاستخداما  

 ع ى استخدام التواصل اإللكتروني: اآلثار المترتبة -4
  نطـــر  بـــن التواصـــل عاليـــة تـــتم أ  عليـــه املتعـــارف مـــ  كـــا 
 وســـائل مـــ  احلدي ـــة التطـــورا  ظـــل  يف ولكـــ  لوجـــه  وجهـــا  

ــــــدورها وأثــــــر  احليــــــاة  شــــــكل غــــــري  الــــــيتو  التواصــــــل   يف ب
 اللقــاع األ ـراد مـ  الك ـري اسـتبدل  قـد االجتااعيـة  العالقـا 
 أو اللقــــــاع  لتعــــــذر إمــــــا إلكرتونيــــــة  تواصــــــل بــــــأجهزة املباشــــــر
وميكـ   صـر اآلثـار  .املباشـرة االجتااعية للعالقا  كاكال
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جـانبن: اآلثـار   يفاملرتتبة عل  اسـتخدام التواصـل اإللكـرتوي 
اإلجيابيـــــة والســـــلبية  وذلـــــك و قـــــا  ملـــــا أشـــــار  إليـــــه األحبـــــاث 

 والدراسا  السابقة:

 2جدول
 اآلثار اإليجابية والس بية ل تواصل اإللكتروني

 اآلثار الس بية اآلثار اإليجابية 
  و دراسـة السـيد ) Boniel- Nissim, et. Al. (2015)دراسـة أشـار   

إىل  (2005عبـد الكــرمي ) Di Gennaro, Button, (2007)(  و2013
 أ  اآلثار اإلجيابية الستخدام التواصل اإللكرتوي هي: 

  Smahel, et. Al. 2012(  و دراســة 2014دراســة العراشــي )أشــار   
  Gentzler, et. Al. (2011)(  ودراسـة 2012دراسـة عرقـوب و اخلـدام)

 Valkenburg, Peter (2005وعبــد الكــرمي ) ( 2007دراســة اجملــاىل )
إىل أ  اآلثـار السـلبية السـتخدام التواصــل  young (1996) دراسـة  (2007)
 :  يفتتا ل اإللكرتوي 

 -ه يــــالتســــليه والرت  -تضــــييق الفجــــوة بــــن اجملتاعــــا  -يــــدةتكــــوي  صــــداقا  جد
 سهولة التواصل م  األصدقاع. –تناية املعارف   -احلصول عل  املعلوما 

ــــــة االجتااعيــــــة -جفــــــاف املشــــــاعر -االنســــــحاب  -القلــــــق االجتاــــــاعي  -العزل
عالقــــا   يفاالخنــــراط  - قــــدا  التواصــــل األســــري -اخنفــــاض املســــتوى الدراســــي

هنيــــــار العالقــــــا  ا - ــــــعف ال قــــــة -الصــــــرا  الوالــــــدي -نخاطئــــــة بــــــن اجلنســــــ
اخنفـــــاض تقـــــدير  -العـــــزوف عـــــ  العالقـــــا  االجتااعيـــــة املباشـــــرة -االجتااعيـــــة

 .ا الذ

العالقــــــا  االجتااعيــــــة  إدراك جتتتتتتودة الصتتتتتتداقة:ب(: 
تشـكل  إذ  للفـرد أهـم مصـادر الـدعم االجتاـاعي السوية مـ 

  ممـا عزلـة واالكتئـاب واألمـراض النفسـيةدرعا  واقيا  للفـرد مـ  ال
   الصداقا  والرا ة  وهدوع النفس  جيعله يشعر باالطائنا 

متـــنح الفـــرد الـــدعم النفســـي الـــالزم الكتاـــال صـــحته احلقيقيـــة 
  النفسية.

عالقة متبادلة بن أ راد اجلنس الوا د أساسها  الصداقة:-1
التقارب النفسي واملكاي والفكري بن الصديقن  وينت  عـ  

ـــــة  لومســـــاندة بكـــــ  ومشـــــاركة  هـــــذا التقـــــارب تفاعـــــل بإجيابي
  الشخصـــية وإ صـــا  عـــ  اآلراع واملشـــاعر واألســـرار  أشـــكاهلا
وجتاوز   امليول املختلفة يفواالهتااما    واملساعدة  والتعاو 

ــــــــ  دوام  اخلال ــــــــا  ــــــــة )هــــــــذ  ال واحلــــــــرص عل اجلــــــــابري عالق
 (.42  ص2013والنجيحي 

ىل حتقيقهــــا وهــــي  اجــــة نفســــية اجتااعيــــة يســــع  اإلنســــا  إ
وصـــــــوال  إىل التوا ـــــــق النفســـــــي واالجتاـــــــاعي العـــــــام  ويشـــــــعر 

نســـا  بالر ـــا أك ـــر عنـــدما يتواجـــد مـــ  صـــديق مـــ  نفـــس اإل
تزودهــــــا  إذ   يــــــاة الفتــــــاة يفاجلــــــنس  وللصــــــديقة دور بــــــارز 

تســــــاعدها علــــــ    بالــــــدعم واملســــــاندة النفســــــية واالجتااعيــــــة

 هنا تشعر بالر اإاالجتااعية  كاا التوا ق م  خمتلف املواقف 
وتفصــح هلــا عاــا   عنــدما تتواجــد مــ  صــديقة تتحــدث إليهــا

هنـــا داخلهـــا  وتشـــعر بـــأ  هلـــا قياـــة عنـــد اآلخـــري  وأ يفيـــدور 
خريــا  اللــوايت حيالــ  نفــس حتقــق مــ  خالهلــا التقــرب مــ  األ

خمتلـــف األنشـــطة االجتااعيـــة  يفمهة واملســـا   األ كـــار وامليـــول
 .(129ص  2011املوسوي  )

: عالقـة خاصـة بأهنـا  الصـداقة وسرميين وشاهن ياسنعرف 
ــــــــــر قوامهــــــــــا االنســــــــــجامبــــــــــن  ــــــــــول  شخصــــــــــن أو أك     واملي

والـــــود   وتـــــداخل املشـــــاعر  وتقـــــارب الصـــــفا   واالجتاهـــــا 
  واحلــــــب والتواصــــــل  املتبـــــادل الــــــذي يعتاــــــد علــــــ  املســــــاندة

  وســــرميين وشــــاهن ياســــنواحلفــــاى علــــ  اســــتارار العالقــــة )
 ( .357  ص 2014

 : عالقــة اجتااعيــة اختياريــة مســتارة بــنجتتودة الصتتداقة-2
 يفيكو  بينهاا تقارب   أو أك ر م  نفس اجلنس  شخصن

  االهتاامـــــــا عاـــــــر  والســـــــلوك  واأل كـــــــار  واألخـــــــال   و ال
عبد يدة )وتبادل الك ري م  املظاهر املوجبة املايزة للصداقة اجل

 (.205  ص 2011النيب  
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والرغبــة   واحملبــة  الشــعور باأللفــة :المشتتاركة الوجدانيتتةج(: 
  ومشـــــــــاركتهم مشـــــــــاعرهم  تقـــــــــدمي املســـــــــاعدة ل خـــــــــري  يف

ظهـــــار التقـــــدير واال ـــــرتام هلـــــم   وإواالهتاـــــام هبـــــا وحباجـــــاهتم
 ( .28  ص2012واملوىل   الطريا)
هـــــــــــو ا   هـــــــــــايعر  :المشتتتتتتتتتتتاركة الوجدانيتتتتتتتتتتتة مفهتتتتتتتتتتتوم -1

(Hoffman,2000,4)  يـــة تكــــو  أك ــــر اســــتجابة وجدانا"أهنب
ســياكيلي وكتشـــام  كــل مـــ    ا. ويعر هـــمالئاــة ملوقـــف اآلخــر"

(Ciaramicoli &Ketcham,2004,4) قـــدرة الفـــرد " اعلــ  أهنـــ
أما ملكـم  "  عل  الفهم واالستجابة للخما  الفريدة ل خر

 اعر اهنـــ ي ((Malcolm & Greenberg,200,180وجـــرينبريج 
 دراكــــا  الشــــخصا " حماولــــة نشــــطة جــــادة لفهــــم إعلــــ  أهنــــ

 اآلخر حلدث ما.
ــــــة والرغبــــــة وهــــــي الشــــــعور باأللفــــــة واحمل تقــــــدمي املســــــاعدة  يفب

ل خـــــري  ومشـــــاركتهم مشـــــاعرهم واالهتاـــــام هبـــــا وحباجـــــاهتم 
الطريـــا واملـــوىل  مـــ  خـــالل: وإظهـــار التقـــدير واال ـــرتام هلـــم )

 ( .28  ص2012
 أهمية المشاركة الوجدانية:-2

تؤثر املشاركة الوجدانية تأثريا  كبريا  عل  األشكال املختلفة م  
ـــار هـــو يـــ  الســـلوك اإلي ـــاري   د   الفـــرد حنـــو املســـاعدة واإلي 

 د  تدعيم العفـو   ويعـ يف حموريا   وتلعب املشاركة الوجدانية دورا  
جيابية  وهي تـؤدي إىل ا  عل  التات  بالصحة النفسية اإلمؤشر 

تنظــــيم ســــلوك الفـــــرد اإلجيــــايب ويـــــؤدي إىل اكتســــاب املبـــــاد  
 (.342 ص2011)منصور   األخالقية

 أبعاد المشاركة الوجدانية : -3
وهو ميل   ويتكو  م  االهتاام الوجداي المكون االنفعالي:

 الفرد للشعور باملشاركة الوجدانية ل خري .
ه  يـويتضـا  القـدرة علـ  معر ـة مـا يفكـر  :فتيالمكون المعر 

الشــــخص  أو القــــدرة علــــ  حتديــــد و هــــم اآلخــــري    وهنــــاك 
م  خمة  يف واجلانب املعر يلارتباط  قيقي بن اجلانب االنفعا

 .اآلخر

: وهـــــو الدا عيـــــة للبحـــــث عـــــ  األ ضـــــل المكتتتتتون األ  قتتتتتي
-345  ص 2011واأل ســـــــ  لـــــــدى اآلخـــــــري  )منصـــــــور  

346.) 
 ل مشاركة الوجدانية:  زفينموذج دا -4
إىل طــــــريقن منوذجــــــه أ يف:  ((Davis,1983ز فيتتتتتتدا يشـــــري   
 : ةالوجدانيلاشاركة ل نرئيس
مشــــاعر وهــــي تشــــري إىل أ   كعم يتتتتة:  ةالوجدانيتتتت مشتتتتاركةال

)تبــين وجهــة  انفعاليــة حتــدث عنــدما يتفاعــل شــخص مــ  آخــر
وجهــــــة نظــــــر و خــــــر  أو التقليــــــد الالواعــــــي لتعبــــــريا  اآلنظــــــر 

 اآلخر(. 
وهـــو ينـــت  عـــ  : يجتتتة أو محصتتت ةكنت  المشتتتاركة الوجدانيتتتة 

 د  ويعــ  ا ي ــأو معر  اويكــو  انفعالي ــ  كعاليــة  ةالوجدانيــ املشــاركة
ــــهم احمفــــز   ) أي كعاليـــة( األول للســـلوك االجتاــــاعي  أمــــا  اا 
والفهـم  ومعر ـة  الـة الشـخص بالوعي   اكو  مرتبط   يال اي 
 .اآلخر

  Emptheyاسـتخدم  ملصـطلح  الـيتويال ظ تعدد  الرتمجة 
 هم اآلخـــــربعضـــــبـــــالتقاص الوجـــــداي  و  همبعضـــــ اســـــتخدمه 

  ويســتخدم باملشـاركة الوجدانيــة  كاــا ورد  ترمجتـه باإلمباثيــة
 الوجدانية. باملشاركة ية احلال الدراسة يف

 الدراسات السابقة:

إدما  اإلنرتن  يرتبط إىل أ    young (1996)توصل  دراسة 
بك ـــري مـــ  اآلثـــار الســـلبية  م ـــل: االنســـحاب والتقوقـــ   ـــول 

  جفاف املشاعر و  باألسرة واجملتا   وقط  التواصلالذا   
االجتااعيـــــة  وبينـــــ  الدراســـــة أ  طلبـــــة االغـــــرتاب والعزلـــــة و 

اجلامعــا  هــم األك ــر تــأثرا  وتعلقــا  باإلنرتنــ   ممــا يــؤثر علــ  
  واالنســحاب مــ  بهم عــ  الدراســةمســتواهم الدراســي  وتايــ

 البيئة االجتااعية.
الفرو  بن صداقا  اإلنرتن   تناول  Haidar (2002)دراسة 

 -Selfكـــــل مـــــ  : التقـــــارب   يفوالصـــــداقا  وجهـــــا  لوجـــــه 

disclosure  واأللفة  Intimacy والدعم االجتاـاعي  Social 
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support وأيضا  الفرو  بن اجلنسـن  تكونـ  عينـة الدراسـة  
ـــــــــدعم  452مـــــــــ    ـــــــــردا   مت قيـــــــــاك التقـــــــــارب  واأللفـــــــــة  وال

االجتاــــاعي. أشــــار  نتــــائ  الدراســــة إىل أ  الصــــداقة وجهــــا  
نرتنــــ   كاــــا لوجــــه أك ــــر إدراكــــا  لبلفــــة مقارنــــة بصــــداقة اإل

ــــــدى  ــــــة بــــــن التقــــــارب واأللفــــــة ل ــــــة إجيابيــــــة دال وجــــــد  عالق
األصـــدقاع اإلنـــاث  وأشـــار  النتـــائ  أيضـــا  إىل أ  صـــداقا  
اإلنرتنـــ  كـــانوا يـــدركو  الـــدعم االجتاـــاعي م ـــل الصـــداقا  

 وجها  لوجه.
( إىل اآلثـــار االجتااعيـــة 2005دراســـة عبـــدالكرمي )وأشـــار  
مراهقــــا  مــــ   400ة مــــ  تكونــــ  عينــــة الدراســــو لإلنرتنــــ   

 12هم بــن املــرتددي  علــ  مقــاهي اإلنرتنــ   تراو ــ  أعاــار 
إىل أ  لإلنرتنـــــ  إجيابيـــــا   نتـــــائ  ال  أشـــــار  ســـــنة 18إىل 

: تكــوي  صــداقا  جديــدة  يفوســلبيا   مت لــ  اإلجيابيــا  
تضــــــييق الفجــــــوة بــــــن اجملتاعــــــا   توســــــي  آ ــــــا  اجلاــــــاهري  

والتعلـــــيم  التســـــلية  ـــــل املشـــــكال   الت قيـــــف  يفاملســـــاعدة 
:  قــدا  التواصــل األســري  يفه  ومت لــ  اآلثــار الســلبية  يــوالرت 

التأثري عل  القيم االجتااعية  العزلة االجتااعية  اإلساعة إىل 
عالقــــــا  خاطئــــــة بــــــن اجلنســــــن   يفاألشــــــخاص  االخنــــــراط 
 انتشار املواد اإلبا ية.

 Di Gennaro, Buttonدراســة دى جينــرو وبــوت  وركــز  

حتديد مدى حبث األ راد ع  صداقا  جديـدة  عل   (2007)
ــــــــك  إعــــــــادة هيكلــــــــة شــــــــبكاهتم  يفعــــــــم اإلنرتنــــــــ   ودور ذل
جتعلهــم يكونــو  عالقــا   الـيتاالجتااعيـة  وحتديــد األســباب 

اإلنرتن   مت اختيار العينة م  بريطانيا   تراو  عار العينة م  
% مـ   20 ـوايل  اسة إىل أ عاما . وأشار  نتائ  الدر  14

ـــــ   وأ   يمســـــتخدم ـــــوا صـــــداقا  عـــــم اإلنرتن اإلنرتنـــــ  كون
% مــــنهم ذهبــــوا ملقــــابلتهم وجهــــا  لوجــــه. وجماــــل  50 ــــوايل 
 يفاـا  همإليها أ  اإلنرتن  يلعـب دورا   مت التوصل اليتالنتائ  

 إعادة تشكيل الشبكا  االجتااعية لب راد.
أثر استخدام اإلنرتن  عل    (2007دراسة اجملاىل ) وتناول 

 نتائ  الشابا  أردنيا   أشار   325العالقا  االجتااعية لدى 

إىل وجود عالقة ألثر استخدام اإلنرتن  بكل مـ : العالقـا  
االجتااعيــة واجلــنس والعاــر ونــو  الكليــة واملســتوى الدراســي  
 كلاا زاد الفرد م  استخدامه لإلنرتن  زاد  معـه التـأثريا  

مــ   يــث العزلــة  واالبتعــاد عــ  األســرة  واألصــدقاع   الســلبية
 واألقارب.

إىل التحقـق مـ   Valkenburg, Peter (2007)هـد   دراسـةو 
 onlineالعالقــــــــــــة بــــــــــــن التواصــــــــــــل عــــــــــــم اإلنرتنــــــــــــ 

communication الصـــداقة  تكونـــ  العينـــة مـــ   يفوالتقـــارب
طالبــا  مبر لــة املراهقــة ومــا قبــل املراهقــة  وأشــار  نتــائ   794

 يفالدراسة إىل أ  االتصال اإللكرتوىن ارتبط إجيابيـا  بالتقـارب 
ا  ملـــــ  الصـــــداقة  وكـــــا  التواصـــــل اإللكـــــرتوىن أك ـــــر اســـــتخدام

مقارنـة مبـ  ال يعـانو  مـ  القلـق  ييعانو  م  القلق االجتااع
علــ  أنـــه  لقلقــو  التواصـــل اإللكــرتوييــدرك ا إذاالجتاــاعي  

 الذيذا  قياة   هو يهيئ هلم االناال  عل  الذا   األمر 
. وأشـار  يد م  استخدام التواصل اإللكرتوييقودهم إىل املز 

 يفالنتـــــائ  أيضــــــا  إىل أ  التواصــــــل عــــــم اإلنرتنــــــ  والتقــــــارب 
يزيـــدا  بزيـــادة عاـــر املراهـــق  وكانـــ  اإلنـــاث أك ـــر  الصـــداقة
 الصداقة م  الذكور. يفتقاربا  

املنبئــــا  النفســــية   Willoughby (2008دراســــة ) و ــــدد 
الســـــتخدام اإلنرتنـــــ  وألعـــــاب الكابيـــــوتر  ومت اختبـــــار تـــــأثري 
اســتخدام اإلنرتنــ  علــ  كــل مــ : العالقــا  الوالديــة  جــودة 

الوجود النفسي األ ضل. طبق  الصداقة  التوجه األكادميي  
مـــ  املـــراهقن    أن ـــ 788ا  و ذكـــر  803دراســـة طوليـــة علـــ  

املســتوى التاســ  والعاشــر  وطبقــ   يفطبقــ  الدراســة األوىل 
ســتوى احلــادي عشــر  امل يفالدراســة ال انيــة علــ  نفــس العينــة 

بعد مرور عامن. أشار  نتائ  الدراسة إىل  يوال اي عشر  أ
ور واإلنــــاث يســـتخدمو  اإلنرتنــــ  بفــــرتا  أ  كـــال  مــــ  الـــذك

متساوية  كاا أشار  النتائ  إىل أ  اسـتخدام اإلنرتنـ  يزيـد 
مـــــ  جـــــودة الصـــــداقة  ويقلـــــل مـــــ  العالقـــــا  اإلجيابيـــــة مـــــ  
الوالــدي   وارتــبط االســتخدام املعتــدل لإلنرتنــ  بزيــادة إجيابيــة 

 للتوجه األكادميي مقارنة باالستخدام الزائد.
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الضــــوع  Subrahmanyam,Greenfield(2008) دراســــة وألقــــ 
عالقــــا  املــــراهقن بكــــل مــــ  : األصــــدقاع  احملبــــوبن    علــــ 

تتم  م  خـالل التواصـل عـم  اليتالوالدي   األ راد اآلخري   و 
: الرســـــائل اإللكـــــرتوي التواصـــــل اإلنرتنـــــ   وشلـــــ  أشـــــكال 

الفوريـــة  الميـــد اإللكـــرتوي  الرســـائل النصـــية  مواقـــ  التواصـــل 
ديو. أشــار  فيــو الهــا تبــادل الصــور أ ييــتم  الــيتالجتاــاعي ا

التواصل  يفاملراهقن يستخدمو  هذ  الوسائل  النتائ  إىل أ 
لتعزيــــــز العالقــــــا  القائاــــــة مــــــ  األصــــــدقاع واحملبــــــوبن  ويــــــتم 
ــــــ  معلومــــــا  عــــــ   ــــــن( للتعــــــرف عل اســــــتخدام املواقــــــ  )أو ل

  مت لـ  األصدقاع اجلدد  وكـا   للتواصـل إجيابيـا  وسـلبيا 
ف فيــخت و احلصــول علــ  معلومــا  و  الــدعم   يفاإلجيابيــا  

تطــــور االجتاهــــا   يفالقلــــق االجتاــــاعي  ومت لــــ  الســــلبيا  
تعزيـــــز التواصـــــل مـــــ  األصـــــدقاع علـــــ   ســـــاب  و العنصـــــرية 

التواصـــل مـــ  األســـرة.  وأ ـــاف البا  ـــا  أنـــه بـــالرغم مـــ  أ  
هنـــا  إالعاليـــة التعليايـــة   يفاملـــدارك أدجمـــ  وســـائل التواصـــل 

اليــوم تســع  للقضــاع علــ  االســتخداما  الســلبية هلــا  وقصــر 
 دورها عل  العالية التعلياية  قط.

 &  Selfhout, Branje, Delsing, Ter Bogtدراسـة  واختم 

Meeus (2009)    العالقـــة بـــن ســـاعا  اســـتخدام اإلنرتنـــ
ى عــــم )التواصــــل مــــ  األصــــدقاع مقابــــل ممارســــة أنشــــطة أخــــر 

اإلنرتن ( وبـن االكتئـاب والقلـق االجتاـاعي   وإدراك الـدور 
الوســــيط بــــن ســــاعا  االســــتخدام وطريقتــــه وبــــن االكتئــــاب 

مــــ   357والقلــــق االجتاــــاعي. تكونــــ  عينــــة الدراســــة مــــ  
عامــا   أشــار  نتــائ   15املــراهقن هبولنــدا  متوســط عاــرهم 

بدرجــــــة الدراســــــة إىل أ  املــــــراهقن يــــــدركو  جــــــودة الصــــــداقة 
التواصل م  الر ا  يتنبأ  يفمنخفضة  وأ  استخدام اإلنرتن  

 يفاســـــــتخدام اإلنرتنـــــــ   يف  ـــــــن إ باخنفـــــــاض االكتئـــــــاب  
أنشطة أخرى )غري التواصل م  الر ا ( يتنبأ بزيادة االكتئـاب 

 والقلق االجتااعي.
 Gentzler, Oberhauser, Westerman andهـد   دراسـةو 

Nadorff (2011)   العالقــا  مــ  اآلبــاع  يفإىل حتديــد الفــرو

و قـــا  لطريقـــة التواصـــل ) احملادثـــا  الصـــوتية باهلـــاتف/ مواقـــ  
طالبـــــا   211التواصـــــل االجتاـــــاعي(  طبقـــــ  الدراســـــة علـــــ  

جامعيــــا  ممــــ  يســــتخدمو  التواصــــل اإللكــــرتوي مــــ  آبـــــائهم  
أشـــــار  نتـــــائ  الدراســـــة إىل أ  الطـــــالب األك ـــــر اســـــتخداما  

ة مــــ  الوالــــدي  أك ــــر إ ساســــا  بالر ــــا  فيــــاهلات للاحادثــــا  
مــــــــــ   يف  ـــــــــن إ واحلايايـــــــــة  وتلقـــــــــي الــــــــــدعم الوالـــــــــدي  

يســـــــتخدمو  مواقـــــــ  التواصـــــــل االجتاـــــــاعي أك ـــــــر إ ساســـــــا  
 بالو دة والتعلق املر ي  ومعاناة الصرا  الوالدى.

ــــــ   تــــــأثري شــــــبكا  ( 2012حماــــــود ) دراســــــة  وتعر ــــــ  عل
جتااعيـــة لـــدى الشـــباب اإلجتاـــاعي علـــ  القـــيم اإلالتواصـــل 
طالبــا  مامعــة طنطــا  تــراو   80  تكونــ  العينــة مــ  اجلــامعي

ـــــة  22إىل  20عاـــــرهم مـــــ   عامـــــا   شلـــــ  القـــــيم االجتااعي
نتاـــــاع الـــــوطين  االجتااعيـــــة  الـــــرتابط األســـــري  اال املشـــــاركة]

املســـــــــــؤولية االجتااعيـــــــــــةا    وتضـــــــــــان  مواقـــــــــــ  التواصـــــــــــل 
 ,Face book, My Space, Twitter]االجتاـــاعي  

Lifeboon.com, Hi5, Google plus]   ـــائ   أشـــار  نت
ـــــ   ـــــأثري شـــــبكا  التواصـــــل االجتاـــــاعي عل الدراســـــة إىل أ  ت
املشــاركة االجتااعيــة شــل قــيم إجيابيــة  وأخــرى ســلبية  مت لــ  

:  عف ال قة  االنشاال ع  املشاركة االجتااعية  يفالسلبية 
مت لــ  اإلجيابيــة إ ــعاف الــرتابط األســري  اهنيــار العالقــا   و 

: تنايـــة املعـــارف  تـــدعيم التواصـــل خلدمـــة اجملتاـــ   تـــدعيم يف
 املشاركة م  اإلسرة إلكرتونيا .

 Zheng, Zhang And Yuan (2012) دراســة  واختــم 
العالقة بن تقدير الذا  واملشـاركة الوجدانيـة وسـلوك تفضـيل 

طالبـــا  وطالبـــة   587تكونـــ  العينـــة مـــ    اســـتخدام اإلنرتنـــ 
جامعية   طبق عليهم مقياك سلوك تفضيل اإلنرتن   مقياك 

إىل  نتائ  الة الوجدانية  أشار  تقدير الذا   مقياك املشارك
م اإلنرتن  مقارنة باإلناث  أ  الذكور أك ر تفضيال  الستخدا

عالقــــة إجيابيــــة دالــــة بــــن تقــــدير الــــذا   واملشــــاركة  د ووجــــ
لوجدانيـــــة وســـــلوك تفضـــــيل اإلنرتنـــــ   وتنبـــــأ تقـــــدير الـــــذا  ا

واملشاركة الوجدانية بسلوك تفضيل اسـتخدام اإلنرتنـ   وكـا  
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لتقــــدير الــــذا  تــــأثري مباشــــر علــــ  ســــلوك تفضــــيل اســــتخدام 
 اإلنرتن   وغري مباشر عل  املشاركة الوجدانية.

 ( 2012) و محـــــزة   وب و اخلـــــدامعرقـــــ أيبدراســـــة  وتناولـــــ 
تـأثري اإلنرتنـ  علـ  االتصــال الشخصـي باألسـرة واألصــدقاع  

طالبة  بكلية عجلو   أشار   300تكون  عينة الدراسة م  
عالقــــة ســــالبة بــــن عــــدد ســــاعا  نتــــائ  الدراســــة إىل وجــــود 

اســتخدام اإلنرتنــ  واالتصــال الشخصــي باألســرة وبــاآلخري   
ل وعـــدم وجـــود  ـــرو  لتـــأثري اســـتخدام اإلنرتنـــ  علـــ  االتصـــا

الشخصـــــي باألســـــرة  والصـــــديقا   تعـــــزى ملتاـــــريا  الـــــدخل 
الشـــهري  والتخصـــص  واملســـتوى الدراســـي. وكـــا  لإلنرتنـــ  

 يفقلـــل مـــ  رغبــــته   إذتـــأثري ســـليب علـــ  ســـلوك الطالبـــا   
 االتصال الشخصي وجها  لوجه بأسره  وبصديقاهت .

العالقـــة بـــن   Smahel, et al (2012دراســـة ) اختـــم  و
مـــــ   394الصـــــداقة عـــــم اإلنرتنـــــ  وإدمـــــا  اإلنرتنـــــ  لـــــدى 
 26 – 12املراهقن وصاار البالان  تراو ـ  أعاـارهم بـن 

  أشـــار  نتـــائ  الدراســـة  18.58ســـنة  ومتوســـط العاـــر   
إىل أ  إدما  اإلنرتن  مل اتلف باختالف العار أو اجلـنس  

عا  اســـتخدام ولكنـــه اختلـــف تبعـــا  ألســـاليب التواصـــل  وســـا
اإلنرتنـــ   ونوعيـــة الصـــداقة )وجهـــا  لوجـــه/ أوناليـــ (  وارتـــبط 
  إذتقدير الذا  سلبيا  بإدما  اإلنرتن  والتواصـل اإللكـرتوي  

تقــــــدير الــــــذا  يفضــــــلو  التواصــــــل  وكــــــا  األ ــــــراد منخفضــــــ
 اإللكرتوي  وأك ر إدمانا  لإلنرتن .

( إىل تعـــــرف العالقـــــة بـــــن 2013هـــــد   دراســـــة الســـــيد ) و 
ســـبوك وكـــل مـــ : اخلجـــل   والو ـــدة النفســـية  فيســـتخدام الا

وجـودة الصـداقة لـدى طــالب اجلامعـة  والتعـرف علـ  الفــرو  
اخلجـــــل   يفســـــبوك وغـــــري املســـــتخدمن فيبـــــن مســـــتخدمي ال

والو دة النفسية  وجودة الصداقة  والكشف ع  الفرو  بن 
اخلجــــــل  والو ــــــدة النفســــــية   يفالطــــــالب الــــــذكور واإلنــــــاث 

طالب ـــــا وطالبـــــة   270وجـــــودة الصـــــداقة  تكونـــــ  العينـــــة مـــــ  
س بوك  أشار  النتائ  إىل فيم  غري املستخدمن لل 120و

ســــبوك فيعــــدم وجــــود عالقــــة بــــن عــــدد ســــاعا  اســــتخدام ال

واخلجـل وعــدم ال قـة بالصــداقة احلقيقيـة  ووجــود عالقـة ســالبة 
وك والو ــــدة النفســــية  ســــبفيبــــن عــــدد ســــاعا  اســــتخدام ال

ســبوك وبــن فيووجــود عالقــة موجبــة بــن ســاعا  اســتخدام ال
ســـبوك فيالصـــداقة احلاياـــة  ووجـــود  ـــرو  بـــن مســـتخدمي ال

  إذاجتـــا  غـــري املســـتخدمن   يفاخلجـــل  يفوغـــري املســـتخدمن 
 ـن   يفس بـوك أقـل إ ساسـا  باخلجـل  فـيكا  مستخدمو ال
داقا  الصــــــ يفس بـــــوك غــــــري واثقــــــن فــــــيكـــــا  مســــــتخدمو ال
  س بوك(فياحلقيقية )خارج ال

( العالقـــــــة بـــــــن إدمـــــــا  2014دراســـــــة العراشـــــــي ) و ـــــــدد 
اإلنرتن  والعالقا  االجتااعية لدى طالبا  املر لـة ال انويـة 
مبحا ظـــــة اجملاعـــــة باملالكـــــة العربيـــــة الســـــعودية  كانـــــ  أبعـــــاد 
إدمـــا  اإلنرتنـــ  )الســـيطرة  تاـــري املـــزاج  التحاـــل  األعـــراض 
االنســــحابية  الصــــرا   االنتكــــاك(  وكانــــ  أبعــــاد العالقــــا  

العالقــــــا  املدرســــــية  مشــــــكال  االجتااعيــــــة ) مشــــــكال  
العالقـــــــا  االجتااعيـــــــة  املشـــــــكال  النفســـــــية  املشـــــــكال  

نتـائ   إىل وجـود عالقـة ارتباطيـة سـالبة الاألخالقية(  أشـار  
بــــن إدمــــا  اإلنرتنــــ  والعالقــــا  االجتااعيــــة  وعــــدم وجــــود 

إدمــــــــا  اإلنرتنــــــــ  والعالقــــــــا  االجتااعيــــــــة تبعــــــــا   يفو   ــــــــر 
 للصفوف الدراسية ] أول  ثاي  ثالث ا.

اختبـار   Boniel- Nissim, et. Al. (2015)دراسـة  وتناولـ 
اجتاهــــا  املــــراهقن الســــتخدام وســــائل االتصــــال اإللكــــرتوىن 

Electronic media communication   ــــك وعالقــــة ذل
بالتواصــل مــ  األصــدقاع مــ  اجلــنس اآلخــر  طبقــ  الدراســة 

علــــــ  عشــــــرة ( 2010إىل   2002الفــــــرتة مــــــ  ) يفالطوليــــــة 
مـ   وأمريكا  تراو   أعاـار أ ـراد العينـة بلدا  بشاال أوربا 

( 404523ســـــــــنة  وبلـــــــــ  عـــــــــدد العينـــــــــة ) 15 -13 -11
رتوي مراهقــــا   أشــــار  نتــــائ  الدراســــة إىل أ  التواصــــل اإللكــــ

وانتشـر هبـذ  البلـدا  بزيـادة العاـر  وبـالرغم   اتس  اسـتخدامه
 يفعي مـ  أ  لإلنرتنــ  تـأثريا  ســلبية علـ  التفاعــل االجتاــا

الدراســـة أشـــار  إىل أ  االتصـــال    نتـــائ إ ـــ  يالعـــامل الـــواقع
اإللكــرتوي يتنبــأ بســهولة التواصــل مــ  األصــدقاع خاصــة لــدى 
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سهل هلـم التحـدث  إذاألك ر استخداما  للتواصل اإللكرتوي  
  التواصـل اإللكـرتوي إ أيم  أصدقائهم مـ  اجلـنس اآلخـر  

  إ والخ صتتتتتتة:يعــــــزز التواصــــــل والتفاعــــــل بــــــن األصــــــدقاع. 
البا  ن هنا أشـاروا إىل أ  نتيجـة البحـث احلـايل تتنـاق  مـ  

 يفســاهم وي يل اإللكــرت أ  التواصــ يفائ  األحبــاث الســابقة نتــ
ة قويـة اأد عـده إال أ  البحـث احلـايل   الشعور بالو دة والعزلة

 التواصل والتفاعل بن الناك. يفتساعد 

 تع يق ع ى الدراسات السابقة:

  الدراسا  السابقة  عالقا  الصـداقة   أو تناول  بع-1
 : أيتلعالقا  االجتااعية م  خالل ما يا
 كدراسا    اإللكتروني: التواصلBoniel- Nissim, M. et 

al (2015) أشار  إىل تنبؤ االتصال اإللكرتوي بسهولة  اليت
التواصل م  األصدقاع  وما جيدر اإلشارة إليه هنا أ  نتائ  

جمالهـــا إىل وجـــود تـــأثري ســـليب  يفالدراســـا  الســـابقة تشـــري 
يف للتواصل اإللكرتوي عل  العالقا  االجتااعيـة املباشـرة  

تناولــــــ  هــــــذ  الدراســـــــة  الصــــــداقا  القائاــــــة عـــــــم   ــــــن
 .Gentzler, et alوركز  دراسة   اإلنرتن  م  اجلنس اآلخر

ـــــ  اســـــتخدام التواصـــــل اإللكـــــرتوي مـــــ  اآلبـــــاع  (2011)  عل
ة  وقد ترتب عليه زيـادة اإل سـاك فيمقارنة باملكاملا  اهلات

وهــو مــا    القلــق االجتاــاعي  والصــرا  الوالــديبالو ــدة و 
كــا    إذ Valkenburg, Peter (2007)أكدتــه نتــائ  دراســة 

ا ملــ  يعــانو  مــ  القلــق التواصــل اإللكــرتوي أك ــر اســتخدام  
 االجتااعي.

 :إىل  (2014دراســـــة العراشـــــي )أشـــــار  نتـــــائ   اإلنترنتتتتتت
 ارتبـاط إدمـا  اإلنرتنـ  ســلبيا   مـودة العالقـا  االجتااعيــة

دراســــة عرقــــوب و وهــــو مــــا أكدتــــه   اجملتاــــ  الســــعودي  يف
كـا  لإلنرتنـ  تـأثري    قد  باجملتا  األردي (2012اخلدام) 

اجملـــــــاىل دراســـــــة كـــــــذلك ســـــــليب علـــــــ  ســـــــلوك الطالبـــــــا   و 
    باجملتا  املصري (2005دراسة عبدالكرمي )و   (2007)
 Selfhout, et. Alدراسـة   Smahel, et, Al.  2012دراسـة و 

زيـادة االكتئـاب أشـار  إىل أ  اإلنرتنـ  يتنبـأ ب اليت (2009)
 ,Subrahmanyam   ودراســـــــــة والقلـــــــــق االجتاـــــــــاعي

Greenfield (2008)  ( دراســـــةWilloughby (2008  
 Di Gennaro, Button (2007)   Haidar, (2002)ودراسـة 
ـــــ الـــــيت ا لوجـــــه أك ـــــر إدراكـــــا  توصـــــل  إىل أ  الصـــــداقة وجه 

كاـــا أشـــار  نتـــائ       لبلفـــة مقارنـــة بصـــداقا  اإلنرتنـــ  
ىل أ  ك ـــرة اســـتخدام اإلنرتنـــ  إ  young (1996)دراســـة 
إىل العديـــد مـــ  اآلثــار الســـلبية كاالنســـحاب  وقطـــ   يــؤدي

التواصـــــــل باألســـــــرة واجملتاـــــــ   وجفـــــــاف املشـــــــاعر  والعزلـــــــة 
 .االجتااعية

  اليت (2013)كدراسة السيد   :التواصل االجتماعي مواقع 
 (2012دراسـة حماـود )  و س بـوكفـيركز  عل  استخدام ال

 ,Face book, My Spaceاسـتخدم  مواقـ  التواصـل:  الـيت

Twitter, Lifeboon.com, Hi5, Google plus وأشـارا إىل  
: يفوجــود تــأثريا  ســلبية ملواقــ  التواصــل االجتاــاعي مت لــ  

الـــــرتابط األســـــري  اهنيـــــار اخلجـــــل  اخنفـــــاض ال قـــــة   ـــــعف 
 العالقا  االجتااعية.

اــــا اــــص تــــأثري اإلنرتنــــ  علــــ  الصــــداقة والعالقــــا   يو -2
االجتااعيـة  هنــاك دراســا  تناولــ  االســتخدام غــري اهلــادف 

ناولتــــــه كاكاــــــل لإلنرتنــــــ  للهــــــروب مــــــ  الواقــــــ   وأخــــــرى ت
كوســيلة مســاعدة  ولــيس عو ــا  عــ    يلعالقــا  الصــداقة  أ
يتضـــــا   الســـــيئ ـــــن أ  االســـــتخدام  يفاالتصـــــال املباشـــــر  

اســـــــتبدال العالقـــــــا  االجتااعيـــــــة املباشـــــــرة  بعالقـــــــا  عـــــــم 
اإلنرتنــــ  مــــ  أ ــــراد قــــد ال يعــــر هم  وال تربطــــه هبــــم صــــال  

مي ــــــل خطــــــورة علــــــ  عالقــــــا  الفــــــرد  الــــــذيمباشــــــرة  األمــــــر 
ـــــــة وعلـــــــ  شـــــــبكة عالقاتـــــــه  ـــــــةاالجتااعي   وميكـــــــ  االجتااعي

 ية:اجلوانب ال الث اآلت يفتلخيصها 
 كدراســة األثتتر اإليجتتابي :Boniel- Nissim, et al. 

 ,Di Gennaro(  و2013  و دراســــة الســــيد ) (2015)
Button, (2007)  
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 :(  و دراســــــة 2014دراســـــة العراشـــــي ) األثتتتتتر الستتتتت بي
Smahel, et al (2012)   (  2012) اخلــدامدراســة عرقــوب و

(  2007دراسـة اجملـاىل )  Gentzler, et al. (2011)ودراسـة 
Valkenburg, Peter (2007)  دراسة young  (1996) 

  :دراسة و ، (2012كدراسة حماود )آثار إيجابية وس بية
Selfhout, M. et al (2009) ودراســة  Subrahmanyam, 

Greenfield (2008) &( ودراســــة  Willoughby (2008  
 .Haidar (2002)(   ودراسة 2005عبدالكرمي ) ودراسة

اإللكــرتوي  التواصــل بــن  Selfhout(2009)دراســة  ميــز -3
 يفبطريقــــة إجيابيــــة مــــ  األصــــدقاع  وبــــن اســــتخدام اإلنرتنــــ  

مــ   هـيالقلـق واالكتئـاب  و  هبــا ارتـبط إذأنشـطة غـري هاد ـة  
وسـائل بن االستخدام اجليد لإلنرتنـ  و  ميز  اليتالدراسا  
 .السيئي  وبن االستخدام اإللكرتو  التواصل

 : الدراسةفروض 

لتواصــــــل ئ لوســــــائل اييوجــــــد اســــــتخدام ســــــاألول:  الفتتتتتترض
 ؟.لدى عينة الدراسة  اإللكرتوي
ــــة  توجــــد  ــــرو  : الثتتتتانيالفتتتترض  بــــن منخفضــــي ذا  دالل
لتواصـل اإللكـرتوي علـ  لوسـائل ا السـيئاالستخدام  ومرتفعي

 الصداقة وأبعاد  الفرعية.مقياك إدراك جودة 
بـــــن منخفضـــــي  ذا  داللـــــة توجـــــد  ـــــرو :الثالتتتتت الفتتتتترض 
التواصـل اإللكـرتوي علـ   لوسـائل السـيئاالستخدام  ومرتفعي

 مقياك املشاركة الوجدانية.
 السـيئ االستخدام يف داللة ذا   رو  توجد :الرابعالفرض 
 .اإلنرتن  استخدام لساعا  ترج  لكرتوياإل للتواصل

 :الدراسةإجراءات 

  ألنه فيعل  املنه  الوص الدراسة  اعتاد: المنهجأ(: 
 -1يهدف إىل:  الذياألنسب لدراسة مشكلة الدراسة  و 

 -2التزويد مبعلوما   قيقية ع  الو   الراه  للظاهرة  
تضيف إىل رصيد  اليتة احلقائق فيتقدم الدراسا  الوص

والتنبؤ حبدوثها ) املعارف   وتساعد عل   هم الظواهر  
(. ولذلك كا  استخدام 168  2010) جابر و كاظم
  التواصل اإللكرتوي نتشارى امد تحديدل  فياملنه  الوص

 إدراك جودة الصداقة واملشاركة الوجدانية يفوحتديد الفرو  
 .ترج  لنوعية استخدام اإلنرتن  اليت
 طالبة   991  تضا  جمتا  الدراسةمجتمع الدراسة: : ب(

هـــ  ومت اختيار  1436/ 1435العام اجلامعي  يف جامعية  
  املستوى األول والراب  العينة بطريقة غري قصدية م  طالبا

 والساب   ليا ل  أغلب شرائح الطالبا .
 ب(: العينة:

وكان  هبدف التأكد م  صد   العينة االستط عية:-1
طالبة    تراو    33  وتكون  م  الدراسةوثبا  أدوا  
 .21.6عاما   مبتوسط  23إىل  20أعااره  م  

   ( طالبة  188وتكون  م   ) العينة األساسية:-2
 21.24عاما  مبتوسط  23إىل  19م   أعااره   تراو   

ومت اختيار العينة بطريقة غري قصدية   2.32واحنراف معياري 
مت  مال ظة   إذم  طالبا  املستوى األول والراب  والساب   

ة  م  خالل عال البا  ة العينمشكلة الدراسة عل  تلك 
تحديد    ولأثناع التفاعل داخل وخارج احملا را يف و  معه 

واصل لتل  السيئاالستخدام  عينة مرتفعا  ومنخفضا 
للتواصل   السيئعا  االستخدام اإللكرتوي  مت اختيار  مرتف

ل ) احلاصال  عل  اإللكرتوي الواقعا  عل  اإلرباعي األع
طالبة   ومت  43(  وبل  عدده  درجة خام  83م  أعل  

للتواصل اإللكرتوي   السيئاختيار منخفضا  االستخدام 
 68)احلاصال  عل  أقل م   الواقعا  عل  اإلرباعي األدىن

 .البة  ط 43  وبل  عدده  درجة خام(
 األدوات: ج(:
 :  إعداد البا  ةمقياك التواصل اإللكرتوي -1
 الصداقة: إعداد البا  ةإدراك جودة مقياك  -2
 إعداد البا  ة    :مقياك املشاركة الوجدانية -3
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   يمقياس التواصل اإللكترون -1
مقياك حيدد نوعية عدم تو ر مبررات إعداد المقياس: 

  دود علم البا  ة يفاستخدام وسائل التواصل اإللكرتوي  
نصه "  مفتو قام  البا  ة بتوجيه سؤال : إعداد المقياس

اذكري اآلثار السلبية واإلجيابية الناجتة ع  استخدام وسائل 
  ومت  صر طالبة  جامعية 79التواصل اإللكرتوي" إىل 

  ه  كاا متئبنا يفعليها املقياك  اعتاد اليت  و استجاباهت 
 ى مت   لكرتويلتواصل اإلاخلاصة بااألدبيا  النظرية دراسة 

 أساتذة مت عر ها عل   التوصل إىل صورة أولية للاقياك 
 علم النفس والصحة النفسية ومتخصصي

جزأي  يشتال اجلزع  يتكو  املقياك م  وصف المقياس:
لإلنرتن   ويشال  املستجيبمدى استخدام عل   األول

تواصل لل  السيئاالستخدام  تقيس عبارة   26اجلزع ال اي 
 السيئاالستخدام وتشري الدرجة املرتفعة إىل اإللكرتوي  

للتواصل اإللكرتوي  والدرجة املنخفضة إىل  س  استخدام 
ويصحح املقياك و قا  ملقياك ليكر     التواصل اإللكرتوي

 24 -21 -20 -10 -7 -3 -1:العبارا و اخلااسي  
 . عكسية

 :إجراءات التأكد من صدق وثبات األداة
م   مت إجراع االتسا  الداخليالدا  ى: : االتساق واًل أ

 ساب معامل االرتباط بن البند والدرجة الكلية خالل 
 3كاا يف اجلدول   للاقياك

3جدول  
ياإللكترون لمقياس التواصل ياالتساق الدا    

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة بالبعدمعامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة
1- **0.52 11- **0.80 21- **0.55 
2- **0.48  12- **0.51 22- **0.46 
3- **0.64 13- **0.48 23- **0.70 
4- **0.72 14- **0.52 24- **0.68 
5- **0.59 15- **0.56 25- **0.73 
6- *0.41 16- **0.59 26- **0.67 
7- **0.68 17 - **0.56   
8- **0.70 18- **0.62   
9- **0.56 19- **0.46   
10- **0.67 20- **0.68   

 ثانياً: الصدق: صدق المحكمين
ان  كولية عل  السادة احملصورهتا األ يفمت عرض األداة 

و ع  لقياسه بداع آرائهم  ول مناسبة العبارا  ملا إل
اقرت ها  اليت  ومت إجراع التعديال  صياغتهاوو و  

 ا ة  يث  ذف ما مل يرونه مناسبا   وإ احملكاو   م 
 التعديال  املقرت ة.

 
 

 ثالثاً: الثبات:
الختبار عل  العينة : طبق اعادة تطبيق اال تبارإ -أ

  يوما   21 يخرى بعد مضمرة أوأعيد تطبيقه  االستطالعية 
ول درجا  التطبيق األ ومت  ساب معامل االرتباط بن

قياة  هيو  0.087ىل   ووصل معامل ارتباط بريسو  إ ايوال
 . 0.01دالة عند مستوى داللة 

: مت  ساب معامل لفا كرونباخمعامل ثبات أ -ب
   0.70  ووصل إىلنباخلفا كرو أثبا  
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 إعداد الباحثة مقياس إدراك جودة الصداقة -2
نتيجة ملا يتصف به اجملتا   مبررات إعداد المقياس:

  م  م  اجملتاعا  السعودي م  خصوصية متيز  ع  غري 
األمر  يث عدم االختالط  وطبيعة خروج الفتاة م  حمرم  

واقتصار   قد يؤثر عل  طبيعة العالقا  االجتااعية  الذي
   ) صداقا  م  نفس اجلنس( الصداقا  عل  الفتيا   قط
م  وجهة  الدراسة احلالية يف لصداقةإ ا ة  إىل أنه يتم قياك ا

يتطلب األمر قياك جانب  م  مث  و  ننظر أ د الطر 
إدراكي م  قبل الطالبة  ولعدم وجود أداة تتفق م  هذ  

 .مت إعداد املقياك - دود علم البا  ة يف-األهداف 
بع  املقاييس اخلاصة   دراسةمت :  طوات إعداد المقياس

واالطال  عل  أدبيا  االجتااعية لصداقة واملهارا  با

 األساتذة ها عل  عر مت و   بنود املقياك  و الصداقة  و 
الصياغة ومناسبة العبارا  ملا  احملكان  إلبداع آرائهم  ول

 او .كقرت ها احملا اليتجراع التعديال  و ع  لقياسه  ومت إ
عبارة تقيس  48املقياك م  يتكو   وصف المقياس:

املصا بة   ستة أبعاد  هي:   س  موزعة عل  الصداقة 
التقارب  التعامل م  اخلالف  أمهية املساعدة واملساندة  

م  صدقه  ومت التأكدالصداقة  تقييم العالقا  السابقة   
 ية:توثباته بالطر  اآل

  :ي: االتساق الدا  أوالً 
م  خالل  ساب معامل  ياالتسا  الداخل  سابمت 

4كاا يف اجلدول   هإلي يينتا الذياالرتباط بن البند والبعد 

 4جدول
 الصداقة جودة إدراك لمقياس الدا  ي االتساق 

عبارات 
حسن 
 المصاحبة

معامل 
االرتباط 
 بالبعد

عبارات  
المساعدة 
 والمساندة

معامل 
االرتباط 
 بالبعد

عبارات 
 التقارب

معامل 
االرتباط 
 بالبعد

عبارات 
التعامل 
مع 
 الخ ف

معامل 
االرتباط 
 بالبعد

عبارات 
تقدير 
أهمية 
 الصداقة

معامل 
االرتباط 
 بالبعد

عبارات 
تقييم 
ع قات 
الصداقة 
 السابقة

معامل 
االرتباط 
 بالبعد

1 **0.53 9 **0.67 17 **0.63 25 **0.55 33 **0.59 41 **0.59 
2 **0.53 10 **0.41 18 **0.76 26 *0.37 34 **0.52 42 **0.75 
3 0.29 11 0.17 19 **0.75 27 **0.49 35 **0.52 43 **0.51 
4 **0.55 12 0.22 20 0.30 28 **0.61 36 **0.56 44 0.30 
5 **0.69 13 **0.62 21 **0.67 29 **0.74 37 *0.38 45 **0.76 
6 **0.65 14 **0.44 22 0.23 30 **0.65 38 **0.61 46 **0.89 
7 **0.66 15 **0.42 23 **0.42 31 **0.65 39 **0.54 47 **0.74 
8 **0.52 16 *0.40 24 **0.47 32 **0.74 40 **0.60 48 **0.68 

ارتباط البعد 
بالدرجة 
 الكلية

**0.83   **0.81   **0.82 
 

 **0.79 
 

 **0.68 
 

 **0.63 
 

 يف(: مت عرض األداة الصدق: ) صدق المحكمينثانيًا: 
  إلبداع سأساتذة علم النف صورهتا األولية عل  مخسة م 

صياغة العبارا  ومدى مناسبتها ملا و ع   يفآرائهم 
 اليتلقياسه ومدى صحة صياغتها  وقد مت  ذف العبارا  

 اليتعل  قبول احملكان وإ ا ة التعديال  والعبارا   حتظ  مل 
 اقرت وها.
طبـــق االختبـــار علـــ   عتتتادة تطبيتتتق اال تبتتتار:إالثبات:ثالثتتتًا: 

 21 يخـرى بعـد مضـأوأعيد تطبيقه مـرة   العينة االستطالعية
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  وال ـايول األ  ومت  ساب معامل االرتباط بن التطبيـق يوما  
قياـــة دالـــة  وهـــي 0.076ىل إووصـــل معامـــل ارتبـــاط بريســـو  

 . 0.01عند مستوى داللة 

ألفا  كاا هو  ب معامل ثبا مت  سا لفا:معامل ثبات أ
 :يتمو ح باجلدول اآل

 5جدول
 معام ت ثبات ألفا لمقياس إدراك جودة الصداقة
 معامل ثبات ألفا أبعاد مقياس الصداقة
 0.66  س  املصا بة
 0.82 املساعدة واملساندة

 0.66 التقارب
 0.75 التعامل م  اخلالف
 0.60 تقدير أمهية الصداقة

 0.81 تقييم عالقا  الصداقة السابقة

 قامــ  البا  ــة بــاالطال :  مقيتتاس المشتتاركة الوجدانيتتة-3
ـــــــ  بعـــــــ  املقـــــــاييس العربيـــــــة واأل ـــــــة  ـــــــول املشـــــــاركة عل جنبي

 الوجدانية  ومت إعداد املقياك وعر ه عل  السادة احملكان.
 19صـورته األوليـة مـ   يفيتكـو  املقيـاك  وصف المقياس: 

عبـارة   جيــاب عنهــا مــ  خـالل مقيــاك ليكــر  ال الثــي  وقــد 

عبـــارة بعـــد التحكـــيم وإجـــراع 14وصـــل  الصـــورة النهائيـــة إىل 
 املعامال  اإل صائية.

 ياالتسا  الداخل  سابمت  :ي: االتساق الدا  أوالً 
للاقياك م  خالل  ساب معامل ارتباط البند بالدرجة 

الكلية للاقياك.
 6جدول 

 لمقياس المشاركة الوجدانية ياالتساق الدا   
 االرتباط بالدرجة الك ية العبارة االرتباط بالدرجة الك ية العبارة
1 **0.48 8 **0.67 
2 **0.45 9 **0.54 
3 **0.49 10 **0.45 
4 **0.56 11 **0.65 
5 **0.51 12 **0.49 
6 **0.59 13 **0.58 
7 **0.57 14 **0.68 

 داة م  خالل صد األكد م  صد  أمت الت الصدق:ثانيا: 
ولية عل  السادة األصورهتا  يف  هامت عر  إذ  احملكان
ومناسبة العبارا  ملا   الصياغة يفبداع آرائهم  إلاحملكان

 .املقرت ةجراع التعديال  إو ع  لقياسه  ومت 
 
 
 

 الثبات:: ثالثاً 
طبق االختبار عل  العينة  عادة تطبيق اال تبار:إ -1

 21 مضيخرى بعد أعيد تطبيقه مرة أمث   االستطالعية
 0.77ىل إسو  بري   ووصل معامل ارتباط يوما  
لفا  أ مت  ساب معامل ثبا   معامل ثبات ألفا: -2

 0.68كورنباخ  ووصل إىل 
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ل العرض السابق ميك  االطائنا  إىل مالئاة وم  خال
 للقياك. الدراسةدوا  أ

 

 

 :نتائج الدراسة

 التواصل لوسائل ئيس استخدام يوجد: األول الفرض
 .؟عينة الدراسة  لدى اإللكتروني

لكل  التكرار والنسب املئوية مت  ساب  للتحقق م  الفرض 
 .7هو مو ح باجلدول كاا عبارة   

 7جدول
 اإللكتروني التواصل مقياس عبارات ع ى العينة أفراد الستجابات المئوية والنسب التكرارات 

 العبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة تنطبق تماماً  تنطبق إلى حد ما تنطبق ال تنطبق إلى حد ما ال تنطبق إط قاً 
 

 

 ت م ت م ت م ت م ت م
71.8% 13

5 
 1 *أشارك صديقايت عبارا  الفر . - - 2 1.5% 11 5.9% 40 21.3%

3.8% 7 22.9% 43 18.6% 35 39.4
% 

 2 أنشال ع  التفاعل املباشر م  اآلخري . 29 15.4% 74

18.1% 34 34% 64 21.8% 41 18.6
% 

 3 *أعم ع   يقي. 14 7.4% 35

8% 15 20.7% 39 16% 30 33.5
% 

باملساندة النفسية لصديقايت  عو ا   فيأكت 41 21.8% 63
 ع  اللقاع املباشر.

4 

12.8% 24 27.7% 52 16.5% 31 20.2
% 

ال   فيأعتقد أ  التواصل اإللكرتوي ك 43 22.9% 38
 ( ز  -كل ما أشعر به ) ر   بالتعبري ع 

5 

23.4% 44 28.7% 54 12.2% 23 22.9
% 

أ ضل التواصل اإللكرتوي م  اآلخري  بدال   24 12.8% 43
 م   اللقاع املباشر

6 

 7 *يو ر الوق  واجلهد . 5 2.7% 15 8% 43 22.9% 32 17% 93 49.5%
4.3% 8 6.4% 12 16% 30 18.6

% 
35 54.8% 10

3 
 8 .االستاناع عنهال أستطي  

12.8% 24 28.2% 53 16.5% 31 23.4
% 

 9 يساع  هم مشاعري. 36 19.1% 44

36.7% 69 28.7% 54 17.6% 33 11.7
% 

 10 *أشارك صديقايت عبارا  احلز . 10 5.3% 22

احلوار عم مواق  التواصل أقل تشويقا   م   58 30.9% 47 25% 40 21.3% 30 16% 13 6.9%
 احلوار الطبيعي.

11 

8.5% 16 12.8% 24 21.8% 41 21.3
% 

عندما أنزع  م  اآلخري  أهرب إىل وسائل  67 35.6 40
 التواصل اإللكرتوي.

12 

23.9% 45 30.9% 58 18.1% 34 17.6
% 

أصابتين وسائل التواصل اإللكرتوي بالعزلة  18 9.6% 33
 ع  اآلخري .

13 

21.8% 41 31.4% 59 19.1% 36 18.1
% 

 14 أصبح  أك ر  بعدا  ع  أ راد أسريت. 18 9.6% 34

9% 17 19.1% 36 25.5% 48 27.1  15 .ليال أعم ع  كل ما بداخ 36 19.1% 51
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 العبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة تنطبق تماماً  تنطبق إلى حد ما تنطبق ال تنطبق إلى حد ما ال تنطبق إط قاً 
 

 

 ت م ت م ت م ت م ت م
% 

30.9% 58 36.2% 68 15.4% 29 10.6
% 

ا م  صديقايت 13 6.9% 20  16 أصبح   أك ر تبلد 

17.6% 33 31.9% 60 22.3% 42 20.7
% 

حتديد نوعية مشاعر  يفأجد صعوبة  14 7.4% 39
 اآلخري .

17 

32.4% 61 21.3% 40 18.1% 34 18.1
% 

 18 أهرب م  الواق . 19 10.1% 34

13.3% 25 19.1% 36 27.1% 51 27.7
% 

 19 .ري م  مسؤوليايت  أو مهاميأؤجل الك  24 12.8% 52

26.1% 49 28.2% 53 23.9% 45 15.4
% 

 20 *أعم مرأة عاا يدور بداخلي. 12 6.4% 29

 21 * أشال أوقا   راغي. 6 3.2% 13 6.9% 40 21.3% 48 25.5% 81 43.1%
20.2% 24 18.1% 42 26.6% 50 22.3

% 
 22 أ تقد التواصل احلسي املباشر. 38 12.8% 34

9% 17 19.1% 36 23.9% 45 25.5
% 

 23 أجد بع  املشاعر املزيفة م  اآلخري . 42 22.3% 48

 24 *أتعرف عل  أصدقاع وأشخاص جدد. 21 11.2% 32 17% 43 22.9% 44 23.4% 48 25.5%
5.9% 11 14.9% 28 27.1% 51 28.2

% 
 25 يكو  الفرد عر ة للخدا  م  اآلخري . 45 23.9% 53

3.2% 6 6.9% 13 17.6% 33 17.6
% 

33 54.3% 10
3 

 26 أنزع  إذا تعطل اإلنرتن .

ةعبارا  عكسي*  
  عم  ول السابق تصدر بع  العبارا  اليتم  اجلديتضح 

م ل   إذ للتواصل اإللكرتوي  السيئع  االستخدام 
أنزع  إذا تعطل اإلنرتن   ال أستطي  االستاناع " العبارا 
إىل وسائل التواصل  عندما أنزع  م  اآلخري  أهربعنه  

 أقل تشويقا  م  احلوار احلوار عم مواق  التواصلاإللكرتوي  
 فيتأك و  الفرد عر ة للخدا  م  اآلخري   يك الطبيعي  

عو ا  ع  اللقاع املباشر" باملساندة النفسية لصديقايت 
جمالها إىل انتشار االستخدام  يفتشري  اليتاملراكز األوىل  و 

قد يصل إىل  د  الذيللتواصل اإللكرتوي  األمر  السيئ
بالتواصل واقف التفاعل الطبيعية م لاإلدما   واستبدا

حتديد نوعية  يفة    وتلتها العبارا  " أجد صعوباإللكرتوي
عدا  ع  أ راد أسريت  بح  أك ر  ب  أص  مشاعر اآلخري 

" أصبح   أك ر أهرب م  الواق "    وكان  العبارا  
  *أشارك صديقايت عبارا  احلز   * تبلد ا م  صديقايت

*أشارك  أشال أوقا   راغي  *يو ر الوق  واجلهد 
املراكز األخرية م  ترتيب  يفصديقايت عبارا  الفر " 

ايب للتواصل العبارا   وهو ما يشري إىل أ  االستخدام اإلجي
 إذا ما قور  باالستخدام السليب. اإللكرتوي أقل انتشارا  

صبح  وسائل التواصل : أوميك  تفسري هذ  النتيجة بأنه
وصل به األمر إىل  م   ياة كل  رد   ى ااإللكرتوي جزع  
ل  االستاناع   وعدم القدرة عاإلنرتن  تعطل االنزعاج إذا

لهروب إليه لاملأوى الذي يلوذ الفرد ة نزلعنه   قد أصبح مب
   أو مل يستط  التوا ق معه  جمتا  الواق ال أزعجه  يف
عالقا  االجتااعية املباشرة   قد ذلك التأثري عل  ال وتال

 يفانعكس انعدام التفاعل املباشر سلبيا  عل  التشويق 
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 ملساندة النفسية م  وإىل اآلخري   احلوار  وتلقي أو تقدمي ا
عد ع   أصاب  مشاعر الفرد اجلاود والتبلد  إ ا ة إىل الب  

ب اإلجيايب م  للقاعا  املباشرة. أما اجلانوع  ا األسرة 
املراتب  يفم وسائل التواصل اإللكرتوي   كا  استخدا
  وتفسر البا  ة هذ  م  استجابا  أ راد العينة األخرية

النتيجة أنه بالرغم م  إقبال الطالبا  عل  استخدام 
دركوهنا ي اليتنه له آثار  السلبية  إ  التواصل اإللكرتوي

أبعد الفرد ع  التفاعال   بأنفسهم   ك رة استخدامه
يقضونه م  أ راد  الذي  اآلخري   وقلص الوق  املباشرة م
 . وما يرتتب عليه م  نقص التعبري ع  املشاعر  األسرة

 السيئإىل انتشار االستخدام  جماله يف وهو ما يشري
بع  االستخداما   للتواصل اإللكرتوي  بالرغم م 

ه  إال أ  آثار  السلبية قد قد جينيها الفرد من اليتاإلجيابية 
هذ  النتيجة م  ما أشار  إليه دراسة وتتفق  إجيابياته  اق 

Subrahmanyam, Greenfield(2008)  م  أ   للتواصل

احلصول و الدعم   يفإجيابيا  وسلبيا   مت ل  اإلجيابيا  
ف القلق االجتااعي  ومت ل  فيختو عل  معلوما   

تعزيز التواصل م  و تطور االجتاها  العنصرية   يفالسلبيا  
األصدقاع عل   ساب التواصل م  األسرة. وكان  

ونتائ  دراسة بيا  أك ر تأثريا  م  اإلجيابيا   السل
Gentzler, et al. (2011) أشار  إىل أ  م   اليت

أك ر  م  الوالدي   يستخدمو  مواق  التواصل االجتااعي
 .ياملر ي  ومعاناة الصرا  الوالد قإ ساسا  بالو دة والتعل

 .Boniel- Nissim, et. Al ن ختتلف م  نتائ  دراسة  يف

أشار  إىل أ  التواصل اإللكرتوي يعزز  اليت (2015)
 التواصل م  األصدقاع ويسهل احلديث معهم.

 يومرتفع يبين منخفضذات داللة  : توجد فروق الثانيالفرض 
اإللكتروني ع ى مقياس إدراك جودة  تواصل ل السيئاالستخدام 

 الصداقة وأبعاده الفرعية.

 8جدول
 كترونيلفعي االستخدام الس بي ل تواصل اإلبين منخفضي ومرتجودة الصداقة إدراك  " ع ى أبعاد مقياسT- Test" قيمة   

 التواصل اإللكتروني
 

التواصل اإللكتروني ن=  ومنخفض
43 

 مستوى الداللة قيمة ت 43التواصل اإللكتروني ن =  ومرتفع

 ع م ع م
 غري دالة 0.63 4.52 29.60 6.31 30.35 حسن المصاحبة

 0.01 2.60- 4.35 24.67 6.10 27.65 المساعدة والمساندة
 ) يف اجتا  منخفضي التواصل(

 0.01 3.35- 3.67 24.30 6.08 27.93 التقارب
 التواصل() يف اجتا  منخفضي 

 0.05 2.14- 5.55 32.26 5.14 34.72 التعامل مع الخ ف
 ) يف اجتا  منخفضي التواصل(

 غري دالة 1.18 6.01 34.88 3.90 36.86 تقدير أهمية الصداقة
تقييم ع قات الصداقة 

 السابقة
 غري دالة 0.24 5.97 25.84 5.84 25.53

  دالة عند مستوى وجود  رو  8يتضح م  اجلدول 
 لوسائل  السيئالستخدام ا ومرتفعي بن منخفضي 0.01

  املساعدة واملساندة عل  ب عدي اصل اإللكرتويلتو ا
م  عد التعامل عل  ب   0.05والتقارب  وعند مستوى 

للتواصل  السيئاالستخدام  اجتا  منخفضي يفاخلالف 
-  2.60-: عل  التوايل Tكان  قيم    قداإللكرتوي  

 األبعاد.   وعدم وجود  رو  عل  باقي 2.14-   3.35
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س  م  حي   وتفسر البا  ة هذ  النتيجة بأ :هناك
كاكال   يستخدمه إذوسائل التواصل اإللكرتوي  استخدام 
 كوسيلة هناك م  يستخدمهو  جتااعي املباشر  للتواصل اال

قا  االجتااعية ضعف العالل وتعويضا  لهروب م  الواق   ل
طياهتا  يفا  شأ  املستجدا  احلدي ة أهنا حتال .  املباشرة

استخدامها  واجلانب السليب إذا     س  اجلانب اإلجيايب إذا    
ذلك يرج  لطبيعة الفرد  يفاستخدامها  واألمر  ئ  يس  أ  

وجود الفرو  عل  األبعاد:  م  وهو ما يفسراملستخد  
  اليت  و املساعدة واملساندة  التقارب  التعامل م  اخلالف

لوسائل  السيئاالستخدام  منخفضياجتا   يفكان  
 .لتواصل اإللكرتويا

هيئ   االستخدام اجليد للتواصل اإللكرتوي ي  إ أي
ة لبصدقاع  ويتيح هلم دالفرص لتقدمي املساعدة واملسان

قد  ستطيعو  التعامل م  خال اهتم اليتوأيضا  يالتقارب  
 ر عل  استخدام  الة االقتصا يفوذلك  تنشأ بينهم 
عل  كونه مكال للعالقا   التواصل اإللكرتويوسائل 

وميك   عنها  أو بديال     االجتااعية املباشرة  وليس عو ا  
كرتوي غري املفرط قد لبأ  التواصل اإل ةتفسري هذ  النتيج

مجي  األوقا   ويسر  يفصدقاع الفرص للتواصل م  األ يأه
ا طبيعة احلياة اليومية وك رة هلم االطائنا  عليهم يوميا    رمب

 التالب عليها م  خالل نشااال  وتعذر اللقاعا  قد متاال
 جعل هذ  الوسائل الذياإللكرتوي  األمر  التواصلوسائل 

 ال  س  استخدامها( تعاق عالقة الصداقة  م   يف)
بالفعل وجها  لوجه  وما  ةالتأكيد أ  الصداقا  هنا قائا

أهنا يسر  التفاعل واالتصال  هيأ ا ته وسائل التواصل 
املستار بن األصدقاع  وهو ما ميك  اعتبار  السبب وراع 
اختالف نتائ  األحباث املؤيدة واملعار ة هلذ  النتيجة  

اإللكرتوي اجليد يعزز الصداقا  القائاة بالفعل   تواصل ال
يضعف  يف  ن  بديال  عنها  هو هنا مكال للعالقة  وليس

لتواصل العالقا  االجتااعية  لوسائل ا  السيئاالستخدام 
 ويرتتب عليه مشكال  نفسية واجتااعية عديدة.

لوسائل التواصل  السيئاالستخدام  كاا كا  منخفضو
اإللكرتوي أك ر قدرة عل  التعامل م  خال ا  األصدقاع  

   كلاا كا  احلوار السيئمقارنة مبرتفعي االستخدام 
عل   ل خال اته م    كا  الفرد قادرا  اوالتفاعل مباشر  
تعتاد عل  التواصل  اليت ن أ  الصداقا   يفاألصدقاع  

 عم وسائل التواصل اإللكرتوي تفتقر للحوار وجها  لوجه.
 Haidar (2002)م  نتائ  دراسة  وتتفق هذ  النتيجة

لفة والتقارب صداقا  اإلنرتن  أقل إدراكا  لب  قد كان 
( 2012ونتائ  دراسة السيد )  مقارنة بالصداقا  املباشرة

الصداقا  احلقيقة لدى  يف أشار  إىل انعدام ال قة اليت
( 2012  ودراسة عرقوب واخلدام )س بوكفيال مستخدمي 

توصل  إىل أ  التأثري السليب لإلنرتن  قلل م  التواصل  اليت
 م  األصدقاع. 

 .Boniel- Nissim, etنتائ  دراسة  ن ختتلف م   يف

Al. (2015) تنبأ االتصال اإللكرتوي بسهولة التواصل م   إذ
أشار  إىل  اليت Willoughby (2008)األصدقاع  ودراسة 

أ  استخدام اإلنرتن  يزيد م  جودة الصداقة  ودراسة 
Valkenburg, Peter (2007) ل اإللكرتوي ارتبط االتصا إذ

 الصداقة. يفإجيابيا  بالتقارب 
 يبتتتين منخفضتتت ذات داللتتتة  : توجتتتد فتتتروق الثالتتت الفتتترض 

التواصتتتل اإللكترونتتتي ع تتتتى  لوستتتائل الستتتيئاالستتتتخدام  يومرتفعتتت
 مقياس المشاركة الوجدانية.
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 9جدول
 كترونيلل تواصل اإل السيئ" ع ى مقياس المشاركة الوجدانية  بين منخفضي ومرتفعي االستخدام T- Testقيمة "  

صل 
لتوا
ا

وني
كتر
اإلل

 

التواصل اإللكتروني ن=  منخفضو
43 

التواصل اإللكتروني ن =  مرتفعو
43 

 مستوى الداللة قيمة ت

سة
متو
ال

ف  
حرا
االن

ري
معيا

ال
سة 

متو
ال

ف  
حرا
االن

ري
معيا

ال
 0.01 2.90- 5.82 3.47 4.14 33.63 المشاركة الوجدانية 

 لكرتوياجتا  منخفضي التواصل اإل يف
  دالة عند مستوى يتضح م  اجلدول السابق وجود  رو 

لوسائل  السيئالستخدام ا ومرتفعي  بن منخفضي 0.01
كان  قياة   إذاملشاركة الوجدانية   عل لتواصل اإللكرتوي ا

اجتا  منخفضي التواصل  يف   وذلك  2.90-   
كلاا     السيئاستخدامه    كلاا زاد الفرد م  اإللكرتوي

وعل  النقي  كلاا قل  يه.قل  املشاركة الوجدانية لد
املشاركة الوجدانية لديه     كلاا زاد السيئاالستخدام 

 تفاعال  االجتااعية املباشرة اليتيزيد م  ال الذياألمر 
 الطبيعية.بصورهتا ها املشاعر واالنفعاال   يتظهر 

 املشاركة الوجدانية تتضا  مشاركة مشاعر اآلخر 
واالهتاام به وحباجاته ومتطلباته النفسية  وتلك األمور يتعذر 

 ال التفاعل عم  يفالوصول إليها  وإشعار اآلخري  هبا 
وسائل التواصل اإللكرتوي   قد و ر  وسائل التواصل 

ال إ ويسر  له سبيل الك ري م  األمور  الر اهية لإلنسا  
أهنا كان  قاصرة ع  أ  تكو  بديال  للقاع املباشر   نما  

يلحظها  ونظرا  العيو   ومالمح الوجه اليتالصو   
الصديق بصديقه عندما يشكو إليه مها  أو كربا  أمّل به  

عاشها الفرد  كل  اليتوكذلك وصف حلظا  السعادة واملر  

  تنقلها ذلك وغري  ال ميك  لوسائل التواصل اإللكرتوي أ
تعذر حتقيقه  وهو ما يفسر اخنفاض ي الذيل خري   األمر 

 لوسائل  السيئ االستخدام مرتفعياملشاركة الوجدانية لدى 
 ,Davis )ز  يلتواصل اإللكرتوي  وهو ما و حه منوذج داا

وصفه لعالية املشاركة الوجدانية أهنا حتدث عندما  يف  (1983
 يكو  شخص مقابل شخص آخر  أو تبين وجهة نظر

 لتعبريا  اآلخر. يه التقليد الالواعاآلخر  أو أن
 Zhang, et. Alوختتلف هذ  النتيجة م  نتائ  دراسة 

أشار  إىل وجود عالقة إجيابية بن املشاركة  اليت  (2012)
  فضيل استخدام اإلنرتن .الوجدانية وسلوك ت

االستخدام  في ذات داللة : توجد فروقالرابعالفرض 
لكتروني ترجع لساعات استخدام ل تواصل اإل السيئ

 اإلنترنت.
وللتحقق م  صحة الفرض مت  ساب حتليل التباي  
األ ادي لساعا  استخدام اإلنرتن   ومت  ساب اختبار 

 اجملاوعا . ة دالال  الفرو  بن ه ملعر فيشي

 10جدول
أكثر من  -من ساعتين إلى  مس ساعات  -)أقل من ساعتينتبعاً لساعات االستخدام الستخدام التواصل اإللكتروني تح يل التباين األحادي 

 ( مس ساعات

رتوىن
إللك
ل ا
واص
الت

 

 الداللة درجة الحرية قيمة ف متوسة المربعات مجموع المربعات مصدر التباين
 بن اجملاوعا 

 داخل اجملاوعا  
 اجملاو 

1335.045 
20929.907 
22264.95 

667.52 
113.14 

5.900 
 

2 
185 
187 

0.01 
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وجود  رو  بن اجملاوعا   10 أظهر  نتائ  اجلدول 
-ال الث و قا  لساعا  استخدام اإلنرتن  )أقل م  ساعتن

 أك ر م  مخس ساعا ( -ساعتن إىل مخس ساعا  م 
  وقد كان  مجي  الفرو  عل  مقياك التواصل اإللكرتوي

  وملعر ة طبيعة هذ  الفرو   0.01دالة عند مستوى داللة 
عل   ه للاقارنا  البعدية  وكا فير شيمت استخدام اختبا

 :    النحو اآليت

 11جدول 
 ه ل مقارنات البعدية فيا تبار شي 

رتوي
إللك
ل ا
واص
  الت

داما
ستخ

الخطأ  متوسة الخطأ ساعات االستخدام ا
 المعياري

 الداللة

 0.05 2.25 6.306* أقل م  ساعتن أك ر م  مخس ساعا 
 اجتا  أك ر م  مخس ساعا ( يف) 

م  ساعتن إىل مخس  
 ساعا 

*4.787 1.70 0.05 
 اجتا  أك ر م  مخس ساعا ( يف) 

وجـــود  ـــرو  دالـــة عنـــد مســـتوى  11يتضـــح مـــ  اجلـــدول 
اإللكــــــــرتوي ترجــــــــ  لعــــــــدد ســــــــاعا   التواصــــــــلعلـــــــ   0.05

 يف( أقل مـ  سـاعتن - االستخدام )أك ر م  مخس ساعا 
 ا   ا  يسـتخدمو  األجهـزة اسـتخدام  األك ر استخداما  اجتا  
لتـــأثريا  ليتعر ـــو   كبـــديل عـــ  التفـــاعال  املباشـــرة     ائ  يســـ

ك رة االستخدام. ووجد   رو  دالة   السلبية اليت ترتتب عل 
لالتصـــــــال  الســـــــيئعلـــــــ  االســـــــتخدام  0.05عنـــــــد مســـــــتوى 

مــ   – )أك ــر مــ  مخــس ســاعا  اإللكــرتوي بــن اجملاــوعتن
 يك ــر اســتخداما   أاجتــا  األ يف (ســاعتن إىل مخــس ســاعا 

 زداد بزيـادة عـدد سـاعا  االسـتخدام ي السيئاالستخدام   إ
ممـــــا جيعـــــل املســـــتخدم يقـــــرتب مـــــ  مر لـــــة إدمـــــا  اإلنرتنـــــ   

 بالعامل اإللكرتوي. ياعي الفعلويستبدل عامله االجتا
ـــــأ  االســـــتخدام املفـــــرطوتفســـــر البا ـــــة هـــــذ  النتيجـــــة ب    

عــل الفــرد يلجــأ ألنشــطة غــري لتواصــل اإللكــرتوي جيا لوســائل 
مــ  و   وكـذلك يسـتبدله بـالك ري مـ  اللقـاعا  املباشـرة  هاد ـة
االســـــتخدام  يف  ـــــن يكـــــو  زيــــادة ســـــاعا  االســـــتخدام  مث

طة األنش يف وليس بديال  عنه املعتدل كاكال للتفاعل املباشر
 .هاس  استخدامحي  و إدارة وقتهم   الفرد  يتاك  إذ  اهلاد ة

 Smahel, et نتـــائ  دراســـةوتتفـــق هـــذ  النتيجـــة مـــ  

al.(2012) لساعا   تبعا   نوعية أساليب التواصل  اختلف  إذ

ا  االســتخدام   اســتخدام اإلنرتنــ   وكلاــا زاد  عــدد ســاع
ونتــــائ   وســــاع اســــتخدام الفــــرد. كلاــــا زاد إدمــــا  اإلنرتنــــ  

أشـــــــار  إىل أنـــــــه كلاـــــــا زاد  الـــــــيت( و 2007دراســـــــة اجملـــــــاىل )
استخدام اإلنرتن   زاد  معه التأثريا  السـلبية  يـث العزلـة 

أشــار   الــيت young (1996)ودراســة   واالبتعــاد عــ  األســرة.
ثـار السـلبية السـتخدام أ  إدما  اإلنرتنـ  يرتتـب عليـه اآلإىل 

االنســــحاب  والتقوقــــ   ــــول الــــذا   وبــــرود  هــــياإلنرتنــــ  و 
 املشاعر  و عف العالقا  االجتااعية  والعزلة.

 توصيات الدراسة:
لدراســـة ميكـــ  تقـــدمي مـــ  خـــالل مـــا توصـــل  إليـــه نتـــائ  ا

 ية:التوصيا  اآلت
لوسائل  السيئستخدام االاحلد م  بضرورة  توعية األ راد  -1

نـا    قـط  االسـتخدام العل  لكرتوي  واالقتصار التواصل اإل
واحلـرص علــ    لب ـراديـة وتطـوير التفاعـل االجتاـاعي مـ  تنا

 .فاعل املباشر م  األهل واألصدقاعالت
كوهنـا   كرتوير عل  استخدام وسائل التواصل اإللاالقتصا -2

 وليســـ  عو ـــا    العالقـــا  االجتااعيـــة يفللتواصـــل  مكاـــال  
 ع  اللقاع املباشر. 

أ  منخفضــــــي  الدراســــــةنتــــــائ   إليــــــه أشــــــار  وو قــــــا  ملــــــا -3
دراكـــا  جلـــودة كـــرتوي  أك ـــر إل اإللاالســـتخدام الســـيئ للتواصـــ
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ر تنايــــــة وتطــــــوية   إنــــــه  ــــــري بالبــــــا  ن االهتاــــــام بالصــــــداق
مهارا  الصداقة لدى مستخدمي اإلنرتن  ووسـائل التواصـل 

 لكرتوي اإل
هـل باللقاعا  املباشرة مـ  األ راد  عل  االهتاام ث األ  -4

شاعر اإلجيابية املحيس  م   الذياألمر  واألصدقاع واألقارب 
الناجتة ع  توطيد عالقاهتم االجتااعية  وما يرتتب عليها م  

 دعم نفسي يزيد م  اإل ساك باملشاركة الوجدانية.
 ث البا  ن عل  إعداد برام   إرشـادية تناـي اجلوانـب  -5

 اإلجيابية م  الشخصية كالصداقة  واملشاركة الوجدانية.
االســــــتخدام علـــــ  حتجـــــيم عــــــدد  توعيـــــة األ ـــــراد مفرطـــــي -6

ساعا  استخدام األجهزة اإللكرتونية   كلاا زاد  ساعا  
 االستخدام  زاد التأثري السليب هلا.

تااعية لب راد  م  االهتاام بتطوير وتناية العالقا  االج -7
الـــدعم  يفتقـــدمي بـــرام  إرشـــادية تو ـــح أمهيـــة دورهـــا  خـــالل

 النفسي لب راد.
اع حبـــوث ودراســـا  حتـــد مـــ  اآلثـــار الســـلبية لوســـائل إجـــر  -8

 التواصل اإللكرتوي.

 المراجع 
نرتنـ  علـ  االتصـال (. تـأثري اإل2012) و اخلدام  محزة  أبو عرقوب  إبراهيم

نسـانية إلاالعلـوم جملـة  الشخصي باألسرة وباألصدقاع : دراسة ميدانية.
 .435 – 423(  2) 39  واالجتااعية
 يف ســتخدام أســاليب االتصــال اإللكــرتوي(.  اعليــة ا2013)بشــري  إمساعيــل 

حتسن العالقا  اإلنسانية لدى مدراع مدارك التعليم األساسي مبدينة 
الرابـ   الـدويل ياملؤمتر العلاأوباري م  وجهة نظر املعلان واملعلاا . 

 -24 ) العــريب الســاب (  ــول " التعلــيم وثقا ــة التواصــل االجتاــاعي"
 إبريل. 25

الرتبيـة وعلـم  يف(. منـاه  البحـث 2010جابر  عبـد احلايـد  كـاظم  أمحـد ) 
 النفس. دار الزهراع  الرياض.

(. الصــداقة وعالقتهــا مبســتويا  2013و النجيحــي  ثنــاع )   اجلــابري  أمســاع
ـــــةاألمـــــ  النفســـــي لـــــدى عينـــــة مـــــ  املـــــراهقن.   جملـــــة دراســـــا  الطفول

16(59  )41-45. 

(. اخلجـل والو ـدة النفسـية وجـودة الصـداقة لــدى 2013)السـيد  عبـد املـنعم 
جملــــة س بـــوك.  فــــيطـــالب اجلامعــــة املســـتخدمن وغــــري املســـتخدمن لل

 .358-293( 13) 5  الطفولة والرتبية
( أثـــر إســـتخدام شـــبكا  التواصـــل اإللكـــرتوي علـــ  1434الشـــهري   نـــا  )

 العالقا  االجتااعية . دراسة ميدانية ماجستري منشورة.
(. املشــــاركة الوجدانيــــة لــــدى طلبــــة 2012و املــــوىل   ــــال  )  ا   أمحــــد الطريــــ

   العلوم الرتبوية والنفسيةجملة  وع بع  املتاريا . يفاملر لة اإلعدادية 
88  17- 63. 

  1طمهـــــارا  االتصــــــال ) النظريـــــة والتطبيــــــق(.(.2014عبـــــد القــــــادر  آدم )
 املالكة العربية السعودية: مكتبة املتنيب. 

(. الــذكاع االنفعــايل وعالقتــه مــودة الصــداقة لــدى 2011عبــد النــيب  ســامية )
-199  43   جملــة كليــة الرتبيــةعينــة مــ  طــالب وطالبــا  اجلامعــة.  

258. 
(.اإلنرتنــــ  وآثــــار  االجتااعيــــة علــــ  املــــراهقن: 2005عبــــدالكرمي  إبــــراهيم) 

  تقـ  دراسة ميدانيـة علـ  عينـة مـ  املـرتددي  علـ  مقـاهي اإلنرتنـ  ممـ
 19(  28) 8   دراسـا  الطفولـةجملة .سنة 18 - 12أعاارهم بن 

– 53  . 
(. عالقــة إدمــا  اإلنرتنــ  بالعالقــا  االجتااعيــة 2014العراشــي  صــابري  ) 

اجمللــة العربيــة لــدى عينــة مــ  طالبــا  املر لــة ال انويــة مبحا ظــة اجملاعــة. 
 .305 – 286(  1)5  للعلوم االجتااعية

(. اآلثــار التعليايــة واالجتااعيــة 2009و العجلــوي  خالــد)   العنــزي  ســعود 
املالكـة  يفالستخداما  اإلنرتن  م  وجهة نظر طلبة املر لة ال انوية 

 337(  4) 33  جملة كلية الرتبية جامعة عن شـس العربية السعودية.
– 371. 

 يفاملفـاهيم احلدي ـة (.1993القريويت  حماـد قاسـم و زويلـف  مهـدي  سـ  )
 عاا .  3.ط اإلدارة  النظريا  والوظائف

(. اسـتخدام اإلنرتنـ  وتـأثري  علـ  العالقـا  االجتااعيـة 2007اجملايل   ايز) 
جملـــــــة املنـــــــارة للبحـــــــوث  لـــــــدى الشـــــــباب اجلـــــــامعي دراســـــــة ميدانيـــــــة.

 .197 -160(  7)13   والدراسا 
ـــــ جتاـــــاعي علـــــ  القـــــيم (. تـــــأثري شـــــبكا  التواصـــــل اال2012د)حماـــــود  خال
تطــور املاارســة  جتااعيــة لــدى الشــباب اجلــامعي: تصــور مقــرت  مــ اال

ـــــة  يفجملـــــة دراســـــا  جتااعيـــــة.العامـــــة للخدمـــــة اال اخلدمـــــة االجتااعي
 .390 – 335(  1)33 نسانيةوالعلوم اإل
 هعالقت و االجتااعي التواصل شبكا  استخدام(. 2014مراكشي  مرمي )
 –  ايسبوك-) اجلامعين الطلبة لدى النفسية بالو دة بالشعور
 (. رسالة ماجستري منشورة  جامعة حماد خيضر.اأمنوذج  

(. الـــتقاص الوجـــداي و عالقتـــه بكـــل مـــ  اإلي ـــار و 2011منصـــور  الســـيد )
 -337(  3)5  الرتبيـــة وعلـــم الـــنفس يفدراســـا  عربيـــة جملـــة  العفـــو.
392. 
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(. احلاجـــة إىل الصـــديقة لـــدى طالبـــا  كليـــة الرتبيـــة 2011املوســـوي  عبـــاك )
  جملــة مركــز دراســا  الكو ــة العــرا  للبنــا  وعالقتــه بــبع  املتاــريا .

12  129-152  . 
(. الصـــــداقة 2014و  ســـــرميين  إميـــــا )  و شـــــاهن  هيـــــام   ياســـــن  محـــــدي

جملـة كليـة الرتبيـة جامعـة والر اهية النفسية لدى عينة م  طلبة اجلامعـة. 
 . 379-351(  97) 25 بنها
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Abstract: The study aimed to determine the differences between people with high and low misuse of electronic 

communication means in recognizing the quality of friendship and empathy, identify the prevalence of misuse of 

electronic communication means, determine the differences in the misuse use of the means of electronic 

communication due to hours of usage. The study sample consisted of 188 students (M 21.24- 2.32). the scale of 

friendship quality, empathy and electronic communication prepared by the researcher was used. The results 

indicated the existence of differences between people with high and low misuse of electronic communication 

means in recognizing the quality of friendship and empathy, in favor of those with misuse of electronic 

communication means, and the existence of differences in the misuse use of the means of electronic 

communication due to hours of usage in favor of those with higher usage. Moreover, the results also indicated 

the prevalence of misuse of electronic communication means, represented by the following statements: I get 

upset if the Internet crashes, can't live without it, when I am disturbed by others I run away to the electronic 

communication means, conversation via  social websites s less interesting than the regular conversation, a person 

would be deceived by the others, I find some fake feelings from the others.  

The study concluded with recommendations that limit the negative effects of using the electronic communication 

means.  
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