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املقدمة
أن الثورة العلمية املعاصرة قد تقدمت ابإلنسانية شوطا واسعا يف رفاهية احلياة و القدرة
على التواص ل بل و خدمت أيضا نفسها ابن يسرت سبل العلم و البحث العلمي حىت
صار التقدم مطردا بعجلة تسارعيه تكعيبية خميفة ,فنجد االخرتاعات البديعة و
االكتشافات اجلديدة صارت ديدن العامل اإلنساين اليوم بشكل يومي متسارع  ,فال تكاد
متضي ساعة أو هنيهة من الوقت اال و يتم تسجيل براءات االخرتاع يف كل بقاع الدنيا و
من جهة أخرى ال تكاد متر األايم اال و تظهر أجهزة و أدوات و الالت يف األسواق
لتليب كل حاجات األنسان األ ساسية و الكمالية بل و تصنع هي ذاهتا حاجات إضافية
لالخرتاع و األبداع.
كل تلكم اإلبداعات و االخرتاعات جعلت احلياة اإلنسانية تتطور و تقفز عاليا خارج
حدود الزمن  -لو جاز لنا التعبري ,خارج حدوده ابلقول وابلفعل  ,قوال من حيث صار
قول األنسان الواحد يصل لكل العامل و كأنه يصيح أبعلى صوته بينما هو يتحدث
مبتسما هادائ مراتحا بل و قد يهمس مهسا يف ادن العامل  ,و فعال ابالنطالق بني أجزاء
العامل املكانية خالل حلظات بل و الوصول اىل ابعد اجلهات يف اقصر األوقات  ,و هذا
ما فعلته ثورة التواصل بشقيها االتصاالت و املواصالت فكيف بكل جوانب العلم و
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البداع االقتصادية و االجتماعية و الطبية و التعليمية و الرايضية و السياسية و  ....و
...اخل ,صار العامل قرية واحدة هبذه الثورة العلمية خاصة يف جماالت التواصل بل
واالتصاالت على وجه التحديد.
• مشكلة البحث/
إن ثورة االتصاالت احلديثة قد انبثقت بشكل صارخ يف حياة البشرية ترتك فيها كل اثر
و تضع بصمتها بكل تناقضها فهي صامتة و يف منتهى اإلزعاج .ثورة االتصاالت يف كل
جم االهتا قد تكاملت لتصل ابلبشرية إىل أمجل وضع يف كل العلوم واالجتاهات عموما ,
فمن ثورة شركات االتصاالت إىل الثورة األثريية و االتصاالت املباشرة إىل األجهزة
اإللكرتونية إىل األنرتنت إىل كل جماالهتا و ووسائلها جندها قد شكلت بكل ذلك صورة
فسيفسائية رائعة املعاين يف احلياة اإلنسانية مبختلف أوجهها.
كل ما سبق ال يعين أن الثورة العلمية أو ثورة االتصاالت خصوصا بل وثورة األجهزة
الذكية حتديدا مل ترتك اأثرا حاده على احلياة االجتماعية اإلنسانية إجيابية كانت أو سلبية.
و ال ختفى كل األاثر اإلجيابية على احد بينما قد ختتفى األاثر السلبية خلف هبرج الثورة
و األبداع و التطور املستمر و الرفاهية الظاهرة  ,و أن من اهم أوجه احلياة االجتماعية
اإلنسانية هي األسرة و العائلة و الرابط الزوجي املقدس  ,من جانب أخر فان حياة
األنسان الفردية اخلاصة ال بد أن تكتنفها األسرار و احملفوظات و هذا ما يعرب عنه
األنسان ابخلصوصية و احلرية الشخصية  ,و أن من اكرب احلواجز اليت تكسرها ثورة
االتصاالت هي اخلصوصية حيث جتد أن شخصا يف طرف الكرة األرضية قد اقض
مضجعك بنداء موسيقي رانن يف ظلمة الليل البهيم ليصبح عليك ابخلري و األنوار فان
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أجبته فقد كسر خصوصيتك و أن تركته فقد حد من قدرتك و ان أغلقت هاتفك فقد
انتهكت بنفسك حريتك.
سريكز هذا البحث على هذه اجلزئية احملددة  ,وفيه سريكز الباحث على دراسة اثر
األجهزة الذكية على حفظ األسرار العائلية .وال خيفى على احد ما لألسرار العائلية من
أمهية قصوى يف احلياة اإلنسانية  ,هذا من انحية و من انحية أخرى فان حفظ هذه
األسرار يعين حفظ لألسرة و العائلة و اليت هي الوحدة االجتماعية األوىل يف البناء
اإلنساين اجملتمعي و يف احلياة اإلنسانية االجتماعية.
ستظهر األاثر اإلجيابية للهواتف الذكية على حفظ األسرار العائلية بال شك يف
املناسبات ويف ال عائالت األكثر هدوء و متاسكا و استقرارا بينما سنجد األاثر السلبية
لتلكم اهلواتف يف األسر األكثر ضوضاء و األقل استقرارا بل وسنجدها أيضا يف احملاكم
و أقسام الشرطة و ساحات احملكمني و الوسطاء املصلحني.
كل ذلك يلف االنتباه إىل أمهية دراسة هذه املشكلة وجيعل من دراسة اثر اهلواتف الذكية
على حفظ األسرار العائلية امرأ هاما لتحقيق التوازن بني الوقوف مع او ضد هذه الثورة
العلمية يف هذا اجملال و حتديدا األجهزة الذكية و استخداماهتا.
• أسئلة البحث:
السؤال األول :هل هناك اأثر مباشرة لألجهزة الذكية على حفظ األسرار العائلية؟
السؤال الثاين :هل هناك اأثر غري مباشرة لألجهزة الذكية على حفظ األسرار العائلية؟
السؤال الثالث :ماهي األاثر اإلجيابية لألجهزة الذكية على حفظ األسرار العائلية؟
السؤال الرابع :ماهي األاثر السلبية لألجهزة الذكية على حفظ األسرار العائلية؟
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• أهداف البحث:
 -1دراسة األاثر املباشرة لألجهزة الذكية على حفظ األسرار العائلية.
 -2دراسة األاثر غري مباشرة لألجهزة الذكية على حفظ األسرار العائلية.
 -3دراسة األاثر اإلجيابية لألجهزة الذكية على حفظ األسرار العائلية.
 -4دراسة األاثر السلبية لألجهزة الذكية على حفظ األسرار العائلية.
أمهية البحث:
سريكز البحث على دراسة إثر األجهزة الذكية على حفظ األسرار العائلية .وال خيفى
على أحد ما لألسرار العائلية من أمهية قصوى يف احلياة اإلنسانية  ,هذا من انحية و من
انحية أخرى فان حفظ هذه األسرار يعين حفظ لألسرة و العائلة و اليت هي الوحدة
االجتماعية األوىل يف البناء اإلنساين اجملتمعي و يف احلياة اإلنسانية االجتماعية.
ستظهر األاثر اإلجيابية للهواتف الذكية على حفظ األسرار العائلية بال شك يف
املناسبات ويف العائالت األكثر هدوء ومتاسكا واستقرارا بينما سنجد األاثر السلبية
لتلكم اهلواتف يف األسر األكثر ضوضاء و األقل استقرارا بل وسنجدها أيضا يف احملاكم
و أقسام الشرطة و ساحات احملكمني و الوسطاء املصلحني .كل ذلك يلف االنتباه إىل
أمهية دراسة هذه املشكلة وجيعل من دراسة اثر اهلواتف الذكية على حفظ األسرار
العائلية أمرا هاما لتحقيق التوازن بني الوقوف مع أو ضد هذه الثورة العلمية يف هذا اجملال
و حتديدا األجهزة الذكية و استخداماهتا.
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حدود البحث:
أن حدود البحث بناء على املتغري املستقل هم مجيع مستخدمي اهلواتف الذكية وبناء
على املتغري التابع فان اجملتمع هم األشخاص ذوو العوائل.
ويتحدد ابلدمج بني اجملتمعني أن التقاطع بينها سيكون جمتمعا خيرج منه االيت:
 -1غري مستخدمي اهلواتف النقالة
 -2مستخدمي اهلواتف النقالة غري الذكية
 -3الفئات اجملتمعية غري املرتبطة بعائالهتا كالوحيدون واأليتام واملنقطعون عن
عوائلهم ألسباب اجتماعية ال ترتبط ابستخدام اهلواتف.
وعليه فان جمتمع الدراسة املتشكل لدينا سيكون عاما وطبقيا ولدراسته حنتاج إىل عينة
عشوائية طبقية بناء على الطبقات األربع التالية:
 -1مستخدمي اهلواتف الذكية غري البالغني ويعيشون مع عوائلهم.
 -2مستخدمي اهلواتف الذكية البالغني ويعيشون مع عوائلهم.
 -3مستخدمي اهلواتف الذكية غري البالغني وال يعيشون مع عوائلهم.
 -4مستخدمي اهلواتف الذكية البالغني وال يعيشون مع عوائلهم.
حمتوايت البحث:
الفصل األول  :املقدمة
 1 -1مشكلة البحث
 2-1أسئلة البحث
 3-1أهداف البحث
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 4-1أمهية البحث
 5-1حدود البحث
 6-1هيكلية الفصول
الفصل الثاين

اإلطار النظري

 1-2الدراسات السابقة
 2-2التعليق على الدراسات السابقة
الفصل الثالث

تصميم البحث

 1-3منهجية البحث
 2-3النظرية العلمية
 3-3الفرضيات
 4-3جمتمع الدراسة
 5-3عينة الدراسة
 6-3أداة الدراسة (املقياس)
 6-3اختبار جودة األداة (املقياس)
 7-3الدراسة االستطالعية
 8-3حتديد املصادر
الفصل الثاين
اإلطار النظري:
• الدراسات السابقة:
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أصبح العامل املنفتح يلعب دوراً أساسياً يف تكوين اإلنسان ومداركه وثقافته وسلوكيّاته،
بسبب:
 -1ضعف دور األسرة يف ذلك.
 -2وجود األجهزة ال ّذكية بشكل رئيسي يف حياة اإلنسان.
 -3تراجع دور اآلابء يف تربية أبناءهم والعالقات الّيت تربطهم ببعض.
أن وجود التّواصل االفرتاضي الذي أصبح بدالً للتواصل واحلوار بني األفراد يف األسرة
الشخصية يف احلقيقة ،وميول الفرد للتواصل من
الواحد واجملتمع الواحد ،أدى إىل ضعف ّ
خالل هذه األجهزة .وقد انتشرت االتفاقات الوطنية والدولية اليت حتمي من أضرار هذا
االنفتاح وكذلك املبادرات التوعوية اليت حتاول التقليل من استخدام األجهزة الذكية مثل:
 -1حماولة ممارسة نشاطات خمتلفة مع األهل واألصدقاء.
 -2حتديد اهلدف من استخدام األجهزة الذكية.
 -3حتديد فرتة معينة الستخدام األجهزة الذكية.
 -4وضع قائمة للتذكري أبضرار األجهزة الذكية وخماطرها.
: -5حماولة التقليل من التواصل مع املقربني من خالل األجهزة الذكيّة،
واللجوء اىل التواصل بشكل ُمباشر.
الدراسة األوىل :
(مراقبة نشاط األطفال على اهلاتف واإلنرتنت) للباحثني إسراء قرفة وحممد خبيت ومهام
خضر( - ) 2017السودان
حيث بدأ الباحثون دراستهم أبثبات:
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 -1مدى انتشار وغزو التكنولوجيا مجيع مناحي احلياة فاستطاعت
أن تصل جلميع الفئات العمرية من الذكور واإلانث.
 -2أوضحوا خطر انتشار هذه األجهزة بكافة أشكاهلا.
 -3طور الباحثون يف هذا اجملال تطبيقات خاصة ابلوالدين ملراقبة
أجهزة األطفال.
أسهب الباحثون يف شرح املشكالت اليت تنتج عن استخدام األطفال لإلنرتنت وهي
مشكالت أسرية مثل :
 -1العزلة االجتماعية.
 -2التغري يف سلوك الفرد وعالقاته االجتماعية والذي يؤثر على
األسرة اليت ينتمي إليها بشكل كبري.
 -3التوحد.
 -4خماطر اإلدمان.
 -5إخفاء الشخصية و غريها.
 -6مل يغفل الباحثون عن املشاكل األخرى كاملشكالت األخالقية
اليت تشمل اإلابحية واغتصاب األطفال والتهجم على الدين.
 -7املشكالت االقتصادية والسياسية كالتجسس واجلرائم السطو على
أرقام البطاقات االئتمانية وتزير البياانت وتدمري املواقع وهتكريها
وغريها الكثري من املشكالت.
وقد ذكر الباحثون يف دراستهم على جتربة للباحث السمري ( )2003حول استخدام
األطفال لألنرتنت حتت عنوان ( العالقة التفاعلية بني اآلابء واألبناء ) واليت أجريت على

أثر األجهزة الذكية على حفظ األسرار العائلية

60

جمموعة تتكون من  105طفل وطفلة من طالب مدارس اللغات واليت كانت نتائجها
:
 -1ذكر األسباب اليت يستخدم كالً من األطفال واملراهقني من أجلها
اإلنرتنت.
 -2ذكر األسباب اليت متنع وتعيق اآلابء من متابعة أبناءهم سواء أطفال أو
مراهقني أثناء استخدامهم لإلنرتنت.
 -3التأكيد على خطورة أن األبناء أكثر خربة من والديهم يف استخدام
األنرتنت
وقد نشرت دراسة السمري يف اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم.
متثلت املشكلة يف البحث لدى الباحثني حول إاتحة اإلنرتنت فرصة االنفتاح إىل العامل
دون قيود وخطر ذلك على األطفال أخالقيا واجتماعيا دون مراقبة .وقد ذكر الباحثني
جمموعة من املبادرات واالتفاقيات الدولية والوطنية اليت حتمي األطفال عرب اإلنرتنت.
اعتمد الباحثون يف مجع البياانت على االستبيان اإللكرتوين ومت نشره للتعرف على:
 -1الفئة اليت سيتم استهدافها يف هذا املشروع.
 -2مدى معرفة األبوين يف التعامل مع التكنولوجيا احلديثة.
 -3هل مقدرات األطفال فعالً تفوق مقدرات أولياء األمور.
 -4ماهي وسيلة التقنية األكثر شيوعاً لدى األطفال
مث مرحلة حتليل البياانت وهي تفريغ االستبياانت وحتليلها حتليل احصائي ،وقد خلصت
النتائج إىل أن :
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 -1الفئة العمرية األكثر تضرراً من االستعمال السيء أو غري املراقب لإلنرتنت
هي من سن السابعة حىت الثانية عشر وأغلبهم يقضون يف استخدام
اإلنرتنت من حوايل ساعة إىل ثالث ساعات يومياً.
 -2معظم أسر األطفال هلم معلومات أساسية يف كيفية التعامل مع التقنية
احلديثة.
وقد بني الباحثون أن دراستهم استهدفت فئة األطفال من سن السابعة وحىت اخلامسة
عشر وهو السن األهم وابعتبارها فرتة املراهقة واجنراف األطفال وأتثرهم ابجملتمع احمليط ،
أما بعد سن اخلامسة عشر فيمكن اعتبار الطفل أكثر نضجاً ومتييزاً للصواب من اخلطأ
ابإلضافة إىل اعتباره أن مراقبته تعترب انتهاك خلصوصيته.
الدراسة الثانية :
للدكتور رأفت العوضي ( )2016حتت عنوان " أتثري استخدام األجهزة الذكية على
ضوابط احلوار االجتماعي واألسري لألبناء من وجهة نظر اآلابء – فلسطني ".
هدفت دراسة الباحث إىل الكشف عن أتثري استخدام األجهزة الذكية على ضوابط
احلوار االجتماعي واألسري لألبناء من وجهة نظر اآلابء يف اجملتمع الفلسطيين،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،أما عينة الدراسة فتشمل عدد ()291
مبحواثً من اآلابء وزعت عليهم االستبانة على عدة جماالت .وقد كشفت نتائج الدراسة
أن:
 -1ما نسبته (  ( %82.2من األبناء يستخدمون األجهزة الذكية.
 -2أبرز تطبيقات تلك األجهزة هي الفيسبوك واليوتيوب والتويرت ابلرتتيب.
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 -3الذكور أكثر استخداماً من اإلانث.
 -4الفئات العمرية األكثر استخداماً هي من سن  26إىل  30عاماً.
 -5املؤهل العلمي للفئة األكثر استخداما كانت لصاحل محلة درجة
البكالوريوس .
وقد صاغ الباحث مشكلة دراسته حول أتثري استخدام األجهزة الذكية على ضوابط
احلوار االجتماعي واألسري لألبناء من وجهة نظر اآلابء ،حيث درس واقع استخدام
األبناء لألجهزة الذكية من وجهة نظر اآلابء ،وأبرز مواقع التواصل استخداما يف األجهزة
الذكية ،وواقع أتثري استخدام األجهزة الذكية على ضوابط احلوار االجتماعي واألسري
لألبناء من وجهة نظر اآلابء ،أخرياً مستوى الفروق يف استجاابت املبحوثني حول أتثري
استخدام األجهزة الذكية على ضوابط احلوار االجتماعي واألسري .وهو ما جند فيه
ارتباطا وشيكا مع دراستنا احلالية.
شكل الباحث اإلطار النظري لدراسة عرب حتليل ثالثة مرتكزات رئيسية و هي :
 -1األجهزة الذكية.
 -2األسرة .
 -3احلوار األسري.
أوال :األجهزة الذكية:
كما عرفها الباحث أهنا تركيبة اجتماعية الكرتونية تتم صناعتها من أفراد أو مجاعات أو
مؤسسات ،وهي وسيلة اتصال وتواصل وحوار بني أعضائها يف بيئة افرتاضية جيمعهم
جمموعات اهتمام وشبكات انتماء كالبلد والتخصص واجلامعة وغريها وهي تتضمن
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تطبيقات هائلة وأشكال كثرية هتدف إىل االتصال العام احملدود وبعضها متقدم ابلتواصل
اخلاص وتكوين صدقات حول العامل والبعض يتمحور يف تكوين شبكات اجتماعية يف
نطاق حمدد وغريها.
وقد أشار الباحث يف دراسته لألجهزة الذكية أن هلا مميزات وهي العاملية والتفاعلية
والتنوع وتعدد االستعماالت وسهولة االستخدام والتوفري واالقتصادية ،وقد فصل الباحث
يف كل ميزة من تلك املميزات.
وقد ركز الباحث على الدوافع اليت جعلت من تلك املميزات قوة وأتثري وهي على سبيل
املثال:
 -1أهنا أظهرت كبديل عن االتصال الشخصي.
 -2أهنا بديل أقل تكلفة.
 -3أهنا متثل مساندة متبادلة مع اآلخرين.
 -4التعلم الذايت.
 -5اعتبارات التسلية واألمان والصحبة.

اثنيا :الركيزة الثانية اليت اعتمد الباحث عليها يف اإلطار النظري يف دراسته هي األسرة:
وقد أشار فيها إىل ظهور ظاهرة التباهي ابألجهزة الذكية إذ يسعى كل فرد إىل اقتناء
آخر ابتكارات عامل األجهزة الذكية اليت تعترب من أدهش ما اخرتعه العقل البشري مع
التنويه إىل النتائج احملرية هلذا االنتشار التقين وهي أهنا قربت بني املتباعدين وأبعدت
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املتقاربني .ونوه الباحث يف دراسته إىل ذكر اآلاثر اليت تظهر على اجلانب االجتماعي
والنفسي والثقايف ،كما الحظ على مستخدمي األجهزة الذكية أن غالبيتهم من فئة
املراهقني واليت حلت األجهزة الذكية مكان األبوين يف التوجيه مما ضعف العالقة بني
األبناء وآابءهم ،من انحية أخرى مل يغفل الباحث عن ذكر اآلاثر اإلجيابية لألجهزة
الذكية وهي:
 -1سهولة االستعمال.
 -2الرتفيه.
 -3تقليص اجلهد.
 -4تقليص الوقت لألفراد.
 -5تقريب البعيد.
 -6التعلم اإلجيايب الذايت املفيد.
اثلثا :أخر مرتكز يف اإلطار النظري يف الدراسة هو احلوار األسري:
والذي أشار الباحث إىل أمهيته يف التنشئة االجتماعية السوية وخلق التفاعل والتواصل
الفعال بني أفراد األسرة ،ابإلضافة إىل أمهيته يف إبعاد األفراد وخاصة األبناء عن االحنراف
اخللقي والسلوكي وتقومي السلوك اخلطأ يف وقت قياسي ،كما أنه يساهم يف فهم
احتياجات األبناء الرتبوية والنفسية والشخصية.
استخدم الباحث جلمع البياانت االستبيان كأداة من أدوات الدراسة حيث أهنا تتكون
من جزأين األول للمتغريات الدميوغرافية واجلزء الثاين لألسئلة املغلقة واليت مت صياغتها
لتحقيق األهداف اليت تسعى الدراسة احلالية للوصول إليها.
وقد خلصت النتائج إىل أن:
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 -1استخدام األبناء لألجهزة الذكية من وجهة نظر اآلابء كانت
عالية تصل إىل ،%82
 -2أبرز مواقع التواصل اإللكرتوين استخداما يف تطبيقات األجهزة
الذكية هي الفيس بوك مث اليوتيوب مث تويرت.
 %98.9 -3من األبناء يستخدمون األجهزة الذكية ألهنا:
أ .تتيح فرص االتصال.
ب .تقدم قضااي تثري االهتمام.
ت .تطرح حوارات دون رقابة.
 -5كما أن الدراسة خلصت إىل أن االستخدام الدائم لألجهزة الذكية يف الذكور
أكثر منها يف اإلانث.
 -6االستخدام الدائم لألجهزة للفئة العمرية من ( ) 30 – 26عاماً.
 -7االستخدام األكثر كان لفئة احلاصلني على درجة البكالوريوس.
أهم التوصيات يف الدراسة هي:
 -1ضرورة اهتمام اآلابء أبمهية تفعيل اخنراط األبناء يف احلوار
االجتماعي داخل األسرة.
 -2ضرورة التأكيد على دور اآلابء واألمهات يف رعاية ووقاية األبناء
من خماطرها من خالل التوجيه واملتابعة والرقابة والتنظيم.
 -3ضرورة توعية أفراد اجملتمع بشكل عام والشباب منهم بشكل
خاص مبا ميكن القيام به من خالل مواقع التواصل االجتماعي
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املتاحة عرب األجهزة وتوجيههم حنو االستغالل األمثل ملا يعود
عليهم ابلنفع وعلى جمتمعاهتم ابملثل.
 -4ضرورة إجراء دراسات علمية للمحتوى واملضمون املتاح على
األجهزة الذكية من واقع استخدامات األشخاص يف املراحل
املهنية والعلمية والعمرية املتعددة مبا يسمح ابلتعرف على كيفية
استخدام األجهزة الذكية يف احلوارات وآليات التواصل فيها مبا
خيدم قيم اجملتمع.
 -5أخريا أوصت الدراسة بتشجيع األبناء وترغيبهم على احلوار
األسري األكثر ثقة وأماانً من استخدام األجهزة الذكية نظرا
خلطورة الدور الذي ابتت تلعبه هذه املواقع يف العديد من اجملاالت
ومنها املعتقدات والقيم.
الدراسة الثالثة:
" أثر استخدام الوسائط اجلديدة على التوافق األسري " للباحثة رمي الفول – 2017
اجلزائر
هدفت الدراسة إىل معرفة إذا كانت هناك عالقة ارتباطية بني استخدام الوسائط
اجلديدة ،ومستوى التوافق األسري لدى الطلبة ،حيث جاءت أمهية الدراسة إىل احتياج
األسرة إ ىل توافق األمناط السلوكية والقيم وتكامل األدوار بني أفرادها ،ومع وجود خمتلف
الوسائط اجلديدة فإن حاجات الفرد تغريت وهذا التغري قد صاحبه انعكاسات عدة،
ومن هذا املنطلق اهتم الباحث بدراسة أثر الوسائط اجلديدة على التوافق األسري
ابالعتماد على املتغريات:
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 -1اجلنس
 -2السن
 -3مكان العمل
 -4املستوى األكادميي
ذكر الباحث ضرورة دراسة أمناط تفاعل الشباب مع هذه التقنيات الهنم هم أكثر
الفئات استخداما هلا وانعكاسات ذلك عليهم يف خمتلف مناحي حياهتم ومنه توافقهم
األسري.
منهجية البحث اليت اتبعها الباحث يف دراسته امليدانية  -يف جامعة جيالين يف اجلزائر –
هي املنهجية املتعلقة ابلبحوث الوصفية اليت هتدف إىل تصور الوضع احلاضر ووصف
املمارسات والعمليات السائدة والظروف القائمة يف هذا احمليط ،فكان املنهج املناسب
هلذه الدراسة هو املنهج املسحي – كما ذكر الباحث – فهو يهدف إىل وصف الظاهرة
املدروسة وحت ديد املشكلة وتربير املمارسات والظروف ،والتعرف على ما يعمله اآلخرون
يف التعامل مع احلاالت املماثلة لوضع اخلطط املستقبلية ،فكانت أدوات الدراسة هي
االستبيان واليت احتوى على مخس وعشرون سؤاال مقسم إىل ثالثة حماور:
األول :متعلق أبمناط استخدام أفراد العينة للوسائط اجلديدة.
الثاين :يتضمن دوافع االستخدام.
الثالث :فأسئلته تعرب على مدى توافق الطلبة أسرايً.
ان جمتمع البحث هم طلبة جامعة جياليل يف اجلزائر ،أما عينة البحث متثلت يف 200
طالب من الذكور واإلانث كعينة عمدية أي قصديه حبيث انتقى الباحث أفراد عينته مبا
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خيدم أهداف الدراسة من حيث الكفاءة أو االختصاص أو املؤهل العلمي أو غريها،
وتتوزع عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة ومدى استخدامها.
خلصت الدراسة إىل:
 -1وجود فروق دالة إحصائية بني الطلبة املستخدمني للوسائط اجلديدة
تعود إىل متغريات؛ مكان السكن واملستوى األكادميي .
 -2حسب الباحث يكون التأثري سليب على العالقات األسرية أكثر مما
هو إجيايب.
 -3متغريات اجلنس والسن فقد أشارت إىل عدم وجود فروق دالة
إحصائيا بني الطالب املستخدمني للوسائط اجلديدة .فمثال كلما
ارتفع مستوى الفرد كلما أصبح واع بدور األسرة واستخدم الوسائط
يف اجلانب اإلجيايب السليم غري املفرط.
الدراسة الرابعة:
(أتثري األجهزة احلديثة واأللعاب اإللكرتونية يف الطفل اجلزائري) للباحثة فاطمة مهال
()2012
حيث اعتمد البحث على املنهج الوصفي املسحي وتتمثل عينة البحث على الطالب
من املرحلة االبتدائية يف اجلزائر من السنة األوىل حىت السنة اخلامسة ،حيث مت اختيار
العينة العنقودية كممثل هلذا اجملتمع واليت بلغ عددها  200مفردة ابإلضافة إىل املقابلة.
وكانت النتائج على النحو التايل:
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 -1سهولة تداول تقنية املعلومات احلديثة واليت فتحت الباب على
مصراعيه واليت أصبحت من أساسيات بيئة التنشئة االجتماعية
احلالية لألطفال.
 -2زايدة ظاهرة العنف لدى األطفال بسبب مضامني هذه األلعاب.
 -3الوسائط اإللكرتونية أاتحت ملستخدميها إمكاانت أكرب إلدراك
ما حييطهم من تطورات وسهولة تداوهلا.
 -4اعتالء األلعاب اإللكرتونية لسلم االستخدامات والتطبيقات
اإللكرتونية.
 -5وذكر الباحث أن املضامني العنيفة هلا عالقة مبستوى دماغ الطفل
واليت أدت اىل ظهور جمموعة من السلوكيات:
أ .كالعنف
ب .تدين مستوى القراءة والدراسة
ت .غياب رقابة األسرة،
ومن أسباب ذلك انبهار الطفل ابلتصميم التقين للتطبيقات واأللعاب والذي يسهل
انغماسه يف تلك املضامني والتأثر هبا.
الدراسة اخلامسة :
(أثر العوملة يف التنشئة االجتماعية لألبناء يف والية اخلرطوم) جامعة السودان)2016 ,
كانت عينة البحث  150وأداة االستبانة البحثية وكان من اهم ما يرتبط بدراستنا هذه
السؤال املتمثلة أجابته يف شكل رقم ( )15وهو:
هل تعتقد أن الربامج اليت تعرض من خالهلا هذه الوسائل تؤثر على أبنائك يف املنزل.؟
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وكانت اإلجاابت إحصائيا حتمل تكراراهتا كالتايل:
%39 -1اسلوب كالمهم.
%18 -2احرتامهم لوالديهم.
 %12 -3التأثري يف شكل اللبس.
 %27 -4تقلد وتغميض بعض الشخصيات .
 %3 -5أخرى.
واقرتحت الدراسة اهم املقرتحات التالية:
 /١أنشاء مراكز لالستشارات األسرية.
 /٢تقــدمي دورات تدربيه لألمهــات حــول أســس التنشــئة االجتماعية السليمة.
 /٣تصــميم ب ـرامج تســاعد علــي التنشــئة االجتماعية لألبنــاء تواكــب عصــر العوملة
تستخدم فيها الوسائل احلديثة.
الفجوة األدبية و عالقة حبثنا بتغطيتها:
من خالل مراجعتنا للدراسات السابقة جند أهنا قامت بتغطية موضوع األجهزة الرقمية
وعالقتها ابجلوانب االجتماعية من عدة نواحي و أمهها التأثري األسري و من هنا فقد
خلص البعض منها إىل األاثر االجتماعية و األسرية السلبية على مستخدمي األجهزة
الذكية خاصة الفئة العمري اليت اقل من  15سنه.
بينما سيقوم حبثنا مبناقشة جانب خاص جدا من العالقات األسرية و عالقة استخدام
األجهزة الذكية به و هو األسرار العائلية و من هنا جند أمهية البحث و مسامهته يف
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أغالق الفجوة األدبية و تغطيتها ابلبحث و الدراسة لتكون خطوة علمية مهمه تساعد
اجملتمع اإلنساين على حفظ عالقاته العائلية و تقوية البنية االجتماعية اإلنسانية.
الفصل الثالث
• منهجية البحث:
ويقصد ابملنهجية هي تلك الطريقة اليت يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة أو مشكلة بقصد
وصفها وتفسري العالقات املختلفة اليت تؤثر وتتأثر هبا بقصد التحكم فيها هبدف التنبؤ
بسلوك الظاهرة يف املستقبل.
وسيتبع الباحث منهجية البحث العلمي الوصفي الكمي كمل سبق ذكره و سيصمم
بشكل  )SPSS( cross-sectional study designالن البياانت ستجمع يف
فرتة زمنية واحدة عرب االستبانة من عينة اجملتمع.
• النظرية العلمية:
أن األهداف األساسية األربعة للنظرايت العلمية هي:
 -1التحليل و الوصف.
 -2التفسري.
 -3التنبؤ.
 -4االستدالل.
و نظرية هذا البحث حتقق اهلدف األساسي األول و هو التحليل و الوصف فهو حبث
حتليلي وصفي كمي الكتشاف العالقات بني املتغريين املستقل independent
 variableو هو األجهزة الذكية على املتغري التابع  dependent variableو
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هو حفظ األسرار العائلية من حيث اإلجيابيات و السلبيات و كذلك األثر املباشر و
األاثر غري املباشرة
ونزوال عند نصائح والشام ( ) ( Walsham (2006من حيث عدم االعتماد على
نظرية واحدة و االلتصاق هبا فقط فان الباحث هنا قد اختار أن يبحث عن اجلانبني
السليب و اإلجيا يب و املباشر و غري املباشر من خالل استبانة توزع على العينة و يتم
بعدها إجياد العالقات اإلحصائية اليت تبني مقدار األثر األشد سلبا ام إجيااب و مباشرة أو
بصورة غري مباشرة وهذا أيضا ما عناه بنصيحته األخري من حيث اتساع االطالع
التساع الرؤية و دقة النتيجة .سيمثل هذا البحث مشاركة جيدة يف هذا املوضوع
ومواصلة عملية يف جتميع البياانت وحتليلها عن اأثر األجهزة الذكية االجتماعية و
اإلنسانية.
• فرضيات البحث:
اعتمدت الصياغة املباشرة  directionalيف صياغة فرضيات النظرية العلمية للبحث
كما يلي:

-1

توجد اأثر مباشرة و اأثر غري مباشرة لألجهزة الذكية على حفظ

األسرار العائلية.

-2

األاثر اإلجيابية اكثر من األاثر السلبية لألجهزة الذكية على حفظ

األسرار العائلية.
استخدام األجهزة الذكية
متغير مستقل
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حفظ األسرار العائلية
متغير تابع
حفظ األسرار
العائلية
األثار غير
المباشرة
نوع البياانت:

حفظ األسرار
العائلية
األثار المباشرة

حفظ األسرار
العائلية
األثار السلبية

حفظ األسرار
العائلية
األثار اإليجابية

سيتم مجع بياانت أولية حقلية  field primary dataعن طريق االستبانة .
و ذلك الن:
 -1الطرق األخرى غري مناسبة جلمع املعلومات.
 -2حرصا على موثوقية  validityاإلجابة.
 -3رفعا من مستوى اعتماديتها .reliability
 -4الرتباط موضوع البحث ابألسرار العائلية و صعوبة تطبيق أساليب مجع
البياانت األخرى كاملالحظة و املقابلة يف مثل هذا املوضوع.
• جمتمع الدراسة :
تعرف عينة الدراسة كما يذكرها (سيكارت) أبهنا جزء من اجملتمع حيتوي على بعض
العناصر اليت يتم اختيارها" .ويعرفها آخر أبهنا " منوذج يشمل جزءاً من وحدات اجملتمع
األصلي وتكون ممثلة له حبيث حتمل صفاته املشرتكة وهذا النموذج أو اجلزء يعين دراسته
كل تلك الوحدات حبيث يتم اختيار العينة وفق أساليب علمية متعارف عليها.
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وأن جمتمع العينة هنا يتم بناء على املتغري املستقل هم مجيع مستخدمي اهلواتف الذكية
وبناء على املتغري التابع فان اجملتمع هم األشخاص ذوو العوائل.
ويتحدد ابلدمج بني اجملتمعني أن التقاطع بينها سيكون جمتمعا خيرج منه االيت:
 .1غري مستخدمي اهلواتف النقالة
 .2مستخدمي اهلواتف النقالة غري الذكية
 .3الفئات اجملتمعية غري املرتبطة بعائالهتا كالوحيدون واأليتام
واملنقطعون عن عوائلهم ألسباب اجتماعية ال ترتبط
ابستخدام اهلواتف.
وعلية فان جمتمع الدراسة املتشكل لدينا سيكون عاما وطبقيا و لدراسته حنتاج إىل عينة
عشوائية طبقية بناءا على الطبقات األربع التالية:
 .1مستخدمي اهلواتف الذكية غري البالغني و يعيشون مع
عوائلهم.
 .2مستخدمي اهلواتف الذكية البالغني و يعيشون مع عوائلهم.
 .3مستخدمي اهلواتف الذكية غري البالغني و ال يعيشون مع
عوائلهم.
 .4مستخدمي اهلواتف الذكية البالغني و ال يعيشون مع
عوائلهم.
• عينة الدراسة :
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أجراء استبانة لعدد  200عائلة .وستوزع االستباانت على هذه الطبقات ابلتساوي أي
 50استبانة لكل طبقة و سيتم توزيعها على الطبقات عشوائيا.
أداة الدراسة (املقياس) (االستبانة) :
وتعرف أداة الدراسة كما يذكرها (القحطاين ) الوسيلة اليت يتم بواسطتها عملية مجع
البياانت هبدف اختيار فرضيات البحث أو اإلجابة على تساؤالت الدراسة .وهناك
العديد من طرق مجع البياانت اليت تستخدم يف البحث العلمي منها االستبانة ،االتصال،
املالحظة ،التجربة..
ويوجد اختالف بني هذه الطرق سواء من انحية طريقة القيام هبا أو من انحية مدى دقة
وصحة وكمية املعلومات اليت يتم مجعها ،وكذا املقابلة الشخصية لبعض املعنيني يف
املؤسسات واألجهزة ذات العالقة ،وفيها اختالف من حيث احلصول عليها ودقة وكمية
املعلومات اليت يتم مجعها ،أضف على ذلك األسلوب النوعي واملتمثل بتحليل
التشريعات والتقارير والواثئق الرمسية واملراجع ذات الصلة مبوضوع الدراسة.
وانطالقاً من طبيعة الدراسة وأهدافها سيعتمد الباحث على األسلوب امليداين جلمع
البياانت ا ليت ختدم الدراسة ،لتعطي أفضل النتائج وحتقق اهلدف الذي وضعت آلجلة،
من خالل أسلوب االستبانة لتقيس متغريات الدراسة.
وتعد االستبانة إحدى وسائل البحث العلمي واليت تستعمل على نطاق واسع من أجل
احلصول على البياانت واملعلومات املتعلقة أبحوال الناس واجتاهاهتم ومعتقداهتم ،فيعرفها
(البلداوي) أبهنا :جمموعة من األسئلة املرتبة تتصل ابستطالع الرأي أو خبصائص أية
ظاهرة متعلقة بنشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف.
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مراحل تصميمها:
سيتم تصميم االستبانة ابالعتماد على مقياس ليكرات اخلماسي ابعتباره شائعاً ومعروفاً
يف علم اإلدارة ،فهو يقيس الظواهر واجلوانب السلوكية كونه يعطي عدة خيارات لإلجابة
ويتمتع ابملرونة.
بناء أداة الدراسة:
من خالل الدراسات السابقة وابلنظر الستمارة االستبانة سريجع الباحث يف بناء أداة
القياس واليت ستكون يف قسمني رئيسيني مها:
( )1القسم األول :يشتمل على البياانت العامة واألولية ( :العمر ،اجلنس ،املؤهل
.)......
( )2القسم الثاين :سيشتمل على حماور ومتغريات الدراسة واليت ينبثق عنها الفقرات.
الدراسة االستطالعية
 (مراقبة نشاط األطفال على اهلاتف واإلنرتنت) للباحثني إسراء قرفة وحممد خبيتومهام خضر( – ) 2017السودان
للدكتور رأفت العوضي ( )2016حتت عنوان " أتثري استخدام األجهزة الذكية على
ضوابط احلوار االجتماعي واألسري لألبناء من وجهة نظر اآلابء – فلسطني

املصادر واملراجع
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 (مراقبة نشاط األطفال على اهلاتف واإلنرتنت) إسراء قرفة وحممد خبيت ومهام خضر( – ) 2017السودان.
 " أتثري استخدام األجهزة الذكية على ضوابط احلوار االجتماعي واألسري لألبناء منوجهة نظر اآلابء) دكتور رأفت العوضي ( –) 2016فلسطني ".
 " أثر استخدام الوسائط اجلديدة على التوافق األسري " رمي الفول – 2017اجلزائر
-

(أتثري األجهزة احلديثة واأللعاب اإللكرتونية يف الطفل اجلزائري) فاطمة مهال
()2012

 (أثر العوملة يف التنشئة االجتماعية لألبناء يف والية اخلرطوم) جامعة السودان,)2016

