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لقــد متحــورت الدراســة يف التعــرف علــى أثــر اســتخدام املــرأة الريفيــة العاملــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي علــى 
عاقتهــا بأســرتها، مــن خــال دراســة عينــة مــن النســاء الريفيــات العامــات.

وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى فئــة الدراســات الوصفيــة امليدانيــة، والتــي تهــدف إلــى وصــف الظاهــرة وحتديــد 
األدوات التــي ميكــن مــن خالهــا توظيــف اإلجابــة عــن التســاؤالت املطروحــة مــن خــال منهــج املســح اإلعامــي، إذ 

يعــد هــذا املنهــج مــن أنســب املناهــج العلميــة ماءمــة لهــذه الدراســة.

وقد متثل مجتمع الدراسة يف املرأة الريفية العاملة يف املجتمع املصري.

وقــد مت االعتمــاد يف دراســتنا هــذه علــى أداة االســتبانة كأداة جلمــع البيانــات مــن املبحوثــات، لعينــة قوامهــا 400 
مفــردة مــن النســاء الريفيــات العامــات يف املجتمــع املصــري، وتوصلــت الباحثــة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:

• دوافع استخدام املرأة الريفية العاملة ملواقع التواصل االجتماعي هو لغرض التواصل مع األصدقاء والترفيه.

ــى  ــة تلجــأ ملواقــع التواصــل االجتماعــي إلشــباع رغبتهــا باحلصــول عل ــة العامل ــج أن املــرأة الريفي • أشــارت النتائ
ــي تفيدهــا، وألجــل التســوق والعمــل. املعلومــات الت

• ويظهــر مــن خــال النتائــج أنــه يوجــد انعــكاس كبيــر علــى عاقــة املــرأة بأســرتها، والتــي جتمــع بــن اإليجــاب 
والســلب، فمــن اجلــزء اإليجابــي أن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي جعــل التواصــل ســهًا مــع أفــراد 
األســرة املقيمــن بعيــًدا عــن بعضهــم البعــض بالتالــي تقويــة عاقاتهــم، ومــن اجلــزء الســلبي هــو أن حضورهــم يف 

ــدأ يقــل بســبب اســتخدامهن ملواقــع التواصــل االجتماعــي. ــة ب التجمعــات العائلي

الكلمات املفتاحية: املرأة الريفية- مواقع التواصل االجتماعي- العاقات األسرية.

The study aims to identify the extent to which working rural women use social net-
working sites and the motives behind this use, whether utilitarian or ritual motives, 
and the satisfaction achieved from it and to identify the degree of influence of social 
networking sites on the patterns of family relationships.

The study sample consisted of 400 female rural workers who use social networking 
sites from different social and scientific levels and from various governmental and 
private jobs and entrepreneurship.

This study belongs to the category of field descriptive studies, which aim to de-
scribe the phenomenon and identify the tools through which it is possible to employ 
the answer to the questions posed through the media survey method, as this meth-
od is one of the most appropriate scientific methods suitable for this study.

Our study also relied on a questionnaire as a tool for data collection, and the study 
reached several results, the most important of which are: • The motives of working 
rural women’s use of social networking sites is for the purpose of communicating 
with friends and entertainment. • The results indicated that working rural women 
resort to social networking sites to satisfy their desire to obtain information that 
benefits them, and for shopping and work.

Key words: Rural woman– social media– families’ Relations.
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ا هائًال يف ميادين علمية مختلفة خاصة يف  شهد القرن الواحد والعشرون تطورًا تكنولوجّيً
رأسها   وعلى  اإلنترنت  لشبكة  وملحوظ  كبير  منو  هناك  أصبح  بالتالي  اإلعالم؛  مجال 

" االجتماعي  التواصل  بوك   Social Mediaمواقع  والفيس  آب  الواتس  مثل  وتويتر  " 
وغيرهما، مما أحدثت نقلة نوعية وثورة فعلية يف املجتمع املصري وبني الطبقات والفئات  

  املختلفة. 
املجتمع   أفراد  بني  شعبية  االتصاالت  وسائل  أكثر  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  وُتعد 
املتقدمة  الدول  انتشرت بشكل سريع يف  فقد  ما متتلكه من خصائص ومميزات؛  بسبب 

املتعددة؛ مما عزز  وسرعان م بالثورات  بعد مرورها  العربية، خاصة  الدول  إلى  انتقلت  ا 
تخطت   كونها  هي  مميزة  يجعلها  ما  أكثر  ويعتبر  االجتماعي،  مواقع  استخدام  زيادة 
ُتقرب   أنها  إلى  باإلضافة  هذا  واجلغرافية،  والعرقية  واالجتماعية  الثقافية  احلواجز 

إنها  املفاهيم والرؤى مع اآلخرين واالطال ع والتعرف على ثقافات الشعوب املختلفة، كما 
لتبادل  وسيلة  إنها  كما  املختلفة،  القضايا  ومناقشة  رأيه  عن  التعبير  حرية  الفرد  تعطي 
وترفع   الناس  تقارب  يف  فتزيد  واملكان،  الزمان  عوائق  على  والقضاء  واملعرفة  االتصال 

  درجة تفاعلهم.
عملية   لتسهيل  مصممة  وتطبيقات  مواقع  بأنها  االجتماعي  التواصل  مواقع  وُتعرف 

عبر ال إما  خالل  من  التفاعل  عبر  وذلك  العالم،  أنحاء  جميع  يف  البشر  بني  تواصل 
إلى   واملرئية، باإلضافة  الصوتية  املكاملات  أو  املحادثات  أو  مشاركة األشخاص املنشورات 

التطبيقاتاهتماماتهم ونشاطاتهم   تلك  املحتوى من  ، ووآراءهم عبر  القدرة على مشاركة 
  . صوٍر ومنشوراٍت وأحداٍث؛ مما أدت إلى تغيير الطريقة التي نعيش بها

وأفراد   التفاُعل بني األصدقاء  املواقع ألهداٍف اجتماعية؛ كتحقيق  وُميكن استخدام هذه 
  .داٍف جتاريةالعائلة وغيرهم أينما ُوجدوا، كما ُميكن استخدامها أله
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وُتعد مواقع التواصل االجتماعي من أكثر املواقع استخداًما؛ بل أصبحت جزًءا يف احلياة 
اليومية للفرد، فإن عدد مستخدميها جتاوز أكثر من نصف الكرة األرضية، فقد أظهرت  

بأن عدد املستخدمني النشيطني ملختلف مواقع   2020اإلحصاءات العاملية احلديثة عام  
مليار مستخدم نشط، ومن املتوقع أن يرتفع هذا   3.96االجتماعي حول العالم  التواصل  

  . )1( 2025مليار يف عام  4.41العدد إلى ما يقرب من 
مناطق   يف  األخيرة  اآلونة  يف  املصريني  بني  املواقع  هذه  استخدام  استشرى  ولقد  هذا 

رة واضحة بني  كثيرة، وألغراض متنوعة ومتعددة، حتى أصبح هذا االستخدام ميثل ظاه
إلى  ليصل  احلياة  جوانب  جميع  شمل  فقد  السواء،  على  واحلضر  الريف  يف  املصريني 
أيادي املرأة الريفية التي تعتبر عمود رئيس يف املجتمع املصري واملسؤولة عن بناء األسرة  
يؤثر عليها وعلى عالقاته   كبير  االجتماعي عامل  التواصل  األطفال، فمواقع  تنشئة  وعن 

    بأسرتها.
الناجحة تطلب   األفراد،  فالعالقة األسرية  باقي  اللني واحلسن مع  التعامل أي  الرفق يف 

كما تعتبر األُم هي القدوة احلسنة ألطفالها،  وتطلب االهتمام والتواصل املستمر والنقاش،  
  وعادة ُيعرف بأن الطفل يتأثر بسلوك والديه خاصة األم ويحب تقليدها.

املة يف القرن احلالي أصبحت على دراية كاملة مبا يدور حولها  كما أن املرأة الريفية الع
بفضل   وذلك  الغربية؛  الثقافات  من  بالعديد  وُملمة  املحلي  إلى جانب  العاملي  املجتمع  يف 
توفر مواقع التواصل االجتماعي واستخدامها له؛ فهل ذلك االستخدام سيؤثر على طريقة  

األثر على عالقتها بأسرتها؟ وما الدافع وراء تفكيرها وأسلوبها بالتالي هل سينتقل ذلك  
  استخدام املرأة الريفية ملواقع التواصل االجتماعي؟ وهل مت إشباع دوافعها؟ 

هذا ما سنتطرق ملعرفته خالل دراستنا والتي بعنوان "استخدام الريفيات العامالت ملواقع  
  التواصل االجتماعي وأثره على العالقات األسرية". 

  الدراسات السابقة:  
وقد  االجتماعي،  التواصل  بشبكات  املتعلق  العلمي  التراث  على  باالطالع  الباحثة  قامت 

ى للباحثة رصد الدراسات ذات الصلة التالية إلى محورين أساسيني:   تسنَّ
  دراسات تناولت استخدام املرأة ملواقع التواصل االجتماعي. املحور األول: -
الثاني: - تن  املحور  العالقات  دراسات  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  تأثير  اولت 

 األسرية. 
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  املحور األول: دراسات تناولت استخدام املرأة ملواقع التواصل االجتماعي:
  أوًال دراسات عربية:

محمد   -1 علي  محمد  (وفاء  واخلرس  2021دراسة  االجتماعي  التواصل  "مواقع   (
  ) 2(دينة سوهاج": الزوجي: دراسة ميدانية على عينة من األزواج مب

الزوجي   واخلرس  االجتماعي  التواصل  مواقع  بني  العالقة  عن  للكشف  الدراسة  هدفت 
 ومدى انتشار ظاهرة اخلرس الزوجي يف مدينة سوهاج. 

التحليلية، ويعد هذا البحث من البحوث   وقد اعتمدت الباحثة على استخدام   الوصفية 
  زوًجا وزوجة.  330الدراسة  عينةطريقة املسح بالعينة، وبلغ حجم 

وقد كشف البحث عن وجود ظاهرة اخلرس الزوجي بني األزواج، اختلف اخلرس الزوجي  
  باختالف كل من املستوى التعليمي، السن، ومدة الزواج، املهنة (بالنسبة لكل من العينتني). 

تلفت أسباب استخدام مواقع التواصل االجتماعي باختالف العوامل الدميوغرافية  كما اخ
باختالف  للعينتني  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  آثار  واختلفت  الدراسة،  لعينة 

  العوامل الدميوغرافية. 
البحث   هذا  التواصل   أهميتهويكتسب  مواقع  خطورة  مدى  عن  الكشف  محاولة  من 

  رة وخاصة على مشكلة الصمت الزوجي أو اخلرس الزوجي.  االجتماعي على األس
التواصل    النتائج ومن   مواقع  استخدام  أسباب  اختالف  الدراسة  إليها  توصلت  التي 

يف  فروًقا  هناك  أن  (أي  الدراسة  لعينة  الدميوغرافية  العوامل  باختالف  االجتماعي 
ليمي لكل من العينتني،  استخدام مواقع التواصل االجتماعي تعزي إلى متغير املستوى التع

الدراسة   متغيرات  بني  إحصائية  داللة  ذات  طردية  عالقة  وجود  النتائج  أبرزت  حيث 
االجتماعي  التواصل  مواقع  الستخدام  أسبابًا  هناك  وأن  االجتماعي.  التواصل  ومواقع 

  ومنها الهروب من املشاكل، الفراغ العاطفي، التسلية، برود املشاعر بني الزوجني.... إلخ.
الغابشية  د -2 سعيد  بنت  (عائشة  ملواقع 2020راسة  العمانية  املرأة  "استخدامات   ،(

  )3( التواصل االجتماعي واإلشباعات املتحققة":
االجتماعي،    هدفت التواصل  ملواقع  العمانية  املرأة  استخدام  حتديد  إلى  الدراسة 

وك العمانية،  املرأة  لدى  تتحقق  التي  واإلشباعات  دوافع االستخدام  أبرز  وحتديد  ذلك 
على  االجتماعي  التواصل  مواقع  تأثير  ومدى  لها،  تتعرض  التي  واملوضوعات  املواقع 

 عالقة املرأة العمانية باملجتمع.
الدراسات   من  الدراسة  هذه  ووصف    الوصفيةوتعتبر  الظواهر  بدراسة  تهتم  التي 

اعتمدت   كما  وتعميمها،  بها  املرتبطة  احلقائق  اكتشاف  لغرض  السببية  العالقات 
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ويعتبر منوذًجا معيارًيا خلطوات جمع البيانات من   surveyاملسح    منهجلباحثة على  ا
املفردات البشرية، ومت جمع البيانات من خالل استمارة استقصاء (استبانة) إلكترونية  

  امرأة عمانية. 225 عينةعلى 
من   عدًدا  الدراسة  هذه  لوسائل   النتائجأوضحت  العمانية  املرأة  استخدام  حول 

  التواصل االجتماعي أبرزها: 
ملرأة العمانية تتعرض لهذه الوسائل بشكل مستمر وأصبحت جزًءا من نظامها • أن ا

إن   حيث  االجتماعي 78.2اليومي؛  التواصل  مواقع  تستخدم  الدراسة  عينة  من   %
  % تستخدمه أحياًنا.20.9دائًما، 

على  الدراسة"  "عينة  املرأة  حترص  التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  أبرز  أن   •
جاء يف الترتيب األول لدى  "  what's appواتس أب "ترتيب: موقع  متابعتها كان على ال

بنسبة   الدراسة  موقع  13.5عينة  جاء  الثاني  الترتيب  يف  بينما  إنستجرام %، 
"Instagram  يوتيوب"%، وجاء موقع  12.9" بنسبةYouTube   "    يف الترتيب الثالث

الدراسة بنسبة   الرابع جا11.9من حيث تفضيل عينة  الترتيب  توتير    ء موقع%، ويف 
"Twitter”    موقع  11.7بنسبة جاء  اخلامس  الترتيب  ويف   ،% " شات   Snapسناب 

chat "   11.6بنسبة.%  
)، وعنوانها "استخدامات املرأة املصرية  2019دراسة أميرة محمد محمود محمد ( -3

  ) 4( للشبكات االجتماعية على اإلنترنت":
الدراسة التعرف على عالقة استخدام النساء املصريات للشبكات االجتماعية   استهدفت 

على اإلنترنت مبستوى اإلشباعات املتحققة لديهن، إضافة إلى اختبار الفروض اخلاصة  
الدراسة   هذه  واستخدمت  واإلشباعات،  االستخدامات  باستخدام   منهج مبدى  املسح 

ها على النساء املصريات الالتي يستخدمن صحيفة االستقصاء جلمع البيانات، ومت تطبيق
االجتماعية   االقتصادية،  التعليمية،  املستويات  مختلف  من  االجتماعي  التواصل  وسائل 

على   (  عينةوالعلمية  قوامها  على  444حصصية  أكثر  أو  حسابًا  ميتلكن  ممن  مفردة   (
(محمول احلديثة  االتصال  أجهزة  باستخدام  الشبكات  هذه    - حواسب شخصية  - إحدى 

ألواح معدنية إلكترونية).. دراسة ميدانية، ومت اختيار هذه العينة من محافظتي القاهرة  
 واجليزة من مختلف املستويات التعليمية. 

  نتائج الدراسة:
  النسبة األكبر من املبحوثات يفضلن استخدام الفضائيات والشبكات االجتماعية عن

بسب وذلك  األخرى،  االتصال  وسائل  لبقية  احتياجاتهن استخدامهم  جميع  توفر  ب 
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فيهم، كما أن سرعة اإلنترنت يف مصر ما زالت محدودة، لكنها يف حتسن مستمر، 
  وهو ما جعلها جتتذب نسبة أكبر من املبحوثات. 

   احتلFacebook    يليه املبحوثات،  لدى  األولى  ،  Twitterو    Instagramاملرتبة 
 .Youtubeيليها مواقع مشاركة مقاطع الفيديو مثل 

   حيث املكان وحسب الوقت املتاح، جاء استخدام املبحوثات الشبكات االجتماعية  من
يف املنزل يف املرتبة األولى يليه اجلامعة، ثم املقاهي والكافيهات، وأخيًرا يف أماكن 

  العمل.
   فترة يومي ألكثر من ساعتني خاصة خالل  االجتماعية بشكل  الشبكات  يستخدمن 

 وحتى الثانية عشرة ليًال. السهرة من الثامنة مساًء 
4- -  ) الرجال  )  KevinCarilloa   -  BrendaChawnerc  2017دراسة  "ملاذا 

  ) 5( والنساء يستمرون يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي":
وأيًضا    استهدفت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  مستخدمي  والرجال  النساء  الدراسة 

لدعم   االجتماعي  التواصل  وسائل  متزايد  وبشكل  حالًيا  تستخدم  واملنظمات  املؤسسات 
  أجندة التسويق اخلاصة بهم، وتعزيز التعاون، وتطوير قدرات جديدة. 

ن حساسة للنوع، للتنظير  يف هذه الدراسة، جند بأن نيات املستخدمني املستمرة قد تكو
والتحقيق يف الفروق بني اجلنسني يف محددات نيات االستمرارية، وتعتمد هذه الدراسة 

االستخدامات واإلشباع، وكذلك نظرية التفسير الذاتي   ونظريةعلى منوذج تأكيد التوقع،  
  وملحقاتها. 

على   مت  الذي  االستطالع  حتفي  488  عينةوأظهر  يتم  بينما  أنه  الرجال  مستخدًما  ز 
بني   االختالفات  بعض  هناك  أن  إال  الذات،  تعزيز  على  بالقدرة  سواء  حد  على  والنساء 
االستخدامات  أساسي  بشكل  يحركهن  النساء  أن  التحديد، يف حني  وجه  على  اجلنسني 
على   االجتماعية  املعلومات  إلى  والوصول  الوثيقة  الروابط  على  احلفاظ  مثل  العاطفية، 

ف وبعيدة،  قريبة  احلصول  شبكات  على  قدرتهم  على  املستمرة  نواياهم  يبنون  الرجال  إن 
  على معلومات ذات طبيعة عامة.

املعلومات  نظم  أدبيات  يف  اخلطاب  يف  اإلسهامات  من  العديد  الدراسة  وتقدم 
االستراتيجية املتعلقة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل األفراد واملنظمات،  

يوسع  النظرية،  الناحية  بني    من  الفروق  دور  وحتديًدا  االستمرارية  نيات  ظاهرة  فهم 
الشبكات  خدمات  ملوفري  رؤى  يقدم  فإنه  العملي،  املستوى  على  محدداتها  يف  اجلنسني 
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خدمات  مستخدمي  نيات  واستمرار  رضا  تعزيز  كيفية  حول  واملسوقني  االجتماعية 
  الشبكات االجتماعية من الذكور واإلناث بشكل مختلف.  

جناة  -5 (  دراسة  املتزوجة  2016بريحة  اجلزائرية  املرأة  استخدام  "تأثير  وعنوانها:   (
النساء  من  عينة  على  وصفية  دراسة  األسرية"  عالقتها  على  بوك  الفيس  ملوقع 

  )6(اجلزائريات املتزوجات: 
  الدراسة إلى:   هدفت

 .دراسة عادات املرأة اجلزائرية ملوقع الفيس بوك باختالف واجباتها  
   على الفيس التعرف  موقع  الستخدام  املتزوجة  اجلزائرية  املرأة  تدفع  التي  األسباب 

 بوك. 
  على بوك  الفيس  ملوقع  اجلزائرية  املرأة  استخدام  انعكاسات  طبيعة  على  التعرف 

 عالقاتها بزوجها وأوالدها.
على   الدراسة  اختيار    العينةواعتمدت  وقد مت  الصدفية،  أو  من    157العرضية  مفردة 

اجلزائرية ثالث    املرأة  استخدام  مت  وقد  العالقات    نظرياتاملتزوجة،  نظرية  هي: 
واإلشباعات.   االستخدامات  نظرية  وأخيًرا  االجتماعي  التنظيم  نظرية  ثم  االجتماعية، 

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: و
اإلدمان   - 1 وبعيد عن حاالت  لإلنترنت هو استخدام معتدل  العينة  أفراد  أن استخدام 

  بير. الك
ويشاهدون   - 2 يقومون  فيما  البعض  بعضهم  يشاركون  ال  تقريًبا  واألزواج  الزوجات  ربع 

يريد  ما  عمل  ميكنه  طرف  كل  أن  يشير  مما  ذلك؛  يف  يتنافسون  وال  الشبكة،  على 
 ورؤية ما يشاء دون معرفة الطرف اآلخر. 

ماية  ما يقرب من ثلث اآلباء واألمهات ال يحرصون على استخدام برامج ووسائل احل  - 3
اهتمامهم   عدم  يؤكد  مما  اإلباحية؛  املواقع  إلى  الوصول  من  األبناء  متنع  التي 
األبناء  استخدامه حلماية  ما ميكن  أهم  تعد  التي  والوسائل  البرامج  تلك  باستخدام 

 من أكثر األمور سلبية على شبكة اإلنترنت.
  لعالقات األسرية: دراسات تناولت تأثير مواقع التواصل االجتماعي على ا  املحور الثاني:

مداني   - 1 سليمة  قديد،  (مرمي  على 2021دراسة  وأثرها  االجتماعي  التواصل  مواقع   ،(
   : -الفيس بوك منوذًجا –االتصال األسري

إلى    تهدف العالقات  الدراسة  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  تأثير  معرفة 
واألبناء   اآلباء  بني  العالقة  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  وأثر  األسرية، 
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مواقع التواصل االجتماعي على االتصال  وللكشف عن كيفية تأثير  والعالقة بني الزوجني،  
 األسري.
عل   أهمية وتتمثل   التعرف  يف  بيئة  الدراسة  باعتبارها  االجتماعي  التواصل  مواقع  ى 

وتتمثل   بينهم،  التواصل  عملية  ليسهل  متباعدة  أماكن  من  األفراد  بني  تربط  افتراضية 
على   تعتمد  فهي  اجتماعية،  بيئة  باعتبارها  لألسرة  التطرق  يف  أيًضا  الدراسة  أهمية 

  االتصال بني أفرادها للمحافظة على العالقات األسرية.
  أسرة.  45الدراسة من  عينةالوصفي يف عملية البحث، وتكونت  ملنهجاومت اتباع 

  التالية:  النتائجوتوصلت الدراسة إلى 
  .تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى احلد من احلوار داخل األسرة  
   أفراد بني  اجلماعي  العمل  على  سلبي  بشكل  تؤثر  االجتماعي  التواصل  مواقع 

 األسرة.
 ال تسهم يف اتصال أو متاسك أفراد األسرة فيما بينهم.   مواقع التواصل االجتماعي 
علي   - 2 حسني  بروين  م.  محمد،  اهللا  عبد  زينب  د.  (م.  وسائل 2020دراسة  "مخاطر   ،(

موظفي  ألسر  ميدانية  دراسة  العراقية..  األسرية  العالقات  على  االجتماعي  التواصل 
 )7( كليات مجمع باب املعظم":

تعد وسائل التواصل االجتماعي إحدى أهم املخاطر الكبيرة للكثير من األسر، على الرغم  
مما حتمله من إيجابيات ال ميكن أن ينكرها أحد، إال أنها حتمل بني ثناياها مخاطر عدة 
على   ا  سلبّيً تأثيًرا  الوسائل  تلك  أثرت  فقد  أفرادها،  على  تأثيرها  بفعل  يصعب جتاهلها 

األسري وسائل العالقات  مخاطر  من  التحقق  وألجل  أبنائها،  سلوك  تغيير  يف  وأسهمت  ة 
عشوائية   عينةالتواصل االجتماعي على العالقات األسرية فقد قامت الباحثتان باختيار  

) قوامها  ويف 80بسيطة  املعظم،  باب  كليات  مجمع  يف  واملوظفات  املوظفني  أسر  من   (
ت استبانة لهذا الغرض بوصفها األداة مختلف األعمار، ولقد تبنى البحث فرضيتني، أعد

املبحوثني، من   مع  أجريت  التي  املقابالت  البيانات، فضًال عن  األساسية يف عملية جمع 
  خالل استخدام قانون (كاي سكوير) للوصول إلى طبيعة العالقة الدالة بني املتغيرات.

  أبرزها:   النتائج،وقد توصل البحث إلى مجموعة من 
التواصل االجتماعي على ضعف العالقة العاطفية بني الزوج والزوجة؛  لم تؤثر وسائل  -1 

) عاًما وهذا دليل على أن العالقة  42نظًرا ألن متوسط أعمار املبحوثني من األزواج بلغ (
على   تؤثر  لم  املواقع  هذه  فإن  لذا  استقرارًا؛  أكثر  العمر  هذا  يف  األزواج  بني  العاطفية 

تأ العاطفية، فضًال عن  الوسائل. عالقتهم  لهذه  منهم  استعماًال  أكثر  أبناءهم هم  أن  كيد 
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%) من املبحوثني على زيادة الفجوة بني اآلباء واألبناء بسبب وسائل التواصل 65أكد (  -2
  االجتماعي.

%) من املبحوثني يؤيدون أن انشغال األبناء بوسائل التواصل االجتماعي أدى  55أن (  -3  
  واحلرية وعدم تدخل األهل بأمورهم الشخصية.  إلى انتشار مفاهيم االستقاللية 

) وعنوانها: "الكفاءة اإلدارية للزوجة  2019دراسة الباحثة فاطمة أحمد علي عوض ( -1
  ) 8(يف ظل استخدام مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بالتوافق األسري": 

الت   تهدف مواقع  استخدام  ظل  يف  للزوجة  اإلدارية  الكفاءة  دراسة  إلى  واصل الدراسة 
 االجتماعي وعالقتها بالتوافق األسري. 

  يف محاولة اإلجابة على التساؤالت التالية:  املشكلةوحتددت 
األجهزة   عبر  االجتماعي  التواصل  مبواقع  البحث  عينة  الزوجات  اتصال  معدل  هو  ما 
ا؟ وما هي األهمية النسبية ملواقع التواصل األكثر استخداًما من الزوجات  املحمولة يومّيً

الزمنية عي وللمدة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  فيها  تستخدم  التي  ولألماكن  البحث،  نة 
(النفسية للمشكالت  النسبية  واألهمية  االجتماعي؟  التواصل  ملواقع    - الستخدامهن 

التواصل    -األسرية مواقع  استخدامهن  نتيجة  الزوجات  منها  تعاني  التي  الصحية) 
  االجتماعي؟

التوافق األسري مبحاوره (عالقة الزوج بالزوجة، عالقة الزوجني باألبناء،  ما الفروق يف  
السكنية (املنطقة  الدميوغرافية  للعوامل  وفًقا  ببعضهم)  األبناء  الزوجة  -عالقة    -عمل 

الزوجني الزوجني  -تعليم  لألسرة-مهنة  الشهري  الزوجني  -الدخل  احلياة    - عمر  مدة 
  عدد األبناء)؟  -الزوجية

) زوجة  250الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من (  املنهجلدراسة  واتبعت هذه ا
ممن تستخدمن مواقع التواصل االجتماعي، ومت اختيارهن بطريقة قصدية من املقيمات 
لتطبيق  مختلفة،  واجتماعية  اقتصادية  مستويات  ومن  الفيوم  محافظة  وريف  حضر  يف 

العامة لألسر، واستمارة استخدام مواقع   أدوات الدراسة التي متثلت يف استمارة البيانات
التواصل  مواقع  (استخدام  مقاييس  إلى  باإلضافة  للزوجة،  االجتماعي  التواصل 

  مقياس التوافق األسري). -مقياس الكفاءة اإلدارية للزوجة -االجتماعي
أسفرت   مواقع   نتائجكما  بني  استخداًما  األكثر  هو  الفيسبوك  موقع  أن  عن  الدراسة 

%)،  12جتماعي عند أغلب الزوجات عينة البحث، يليه (الواتس آب) بنسبة (التواصل اال
 ) بنسبة  (اليوتيوب)  (9.6يليه  بنسبة  ماسنجر)  (فيسبوك  يليه  أغلبهن  %6)،  وأن   ،(%

%)، وأنهن تستخدمن 58.0ساعات) بنسبة (  5تستخدمن مواقع التواصل (من ساعة إلى  



 

                1951 

%). كما أسفرت النتائج 95.6زل بنسبة (مواقع التواصل االجتماعي بصورة أكبر يف املن 
مواقع  استخدام  يف  البحث  عينة  الزوجات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن 

السكنية (للمنطقة  وفًقا  االجتماعي  الزوجة  -التواصل  الزوجة  -وعمل  ومدة   -ومهنة 
التواص  -الزواج ملواقع  رشًدا  األكثر  االستخدام  يف  الفروق  وكانت  األبناء)،  يف وعدد  ل 

الزوجة   مهنة  ويف  العامالت،  لصالح  الزوجة  ويف عمل  لصالح احلضر،  السكنية  املنطقة 
  لصالح الزوجات ذات املستوى املهني املتوسط. 

2- ) بيومي  الرحمن  عبد  صفاء  محمد  التواصل 2018دراسة  وسائل  "أثر  وعنوانها   (
 )9(االجتماعي احلديثة على قيم األسرة الريفية يف محافظة الشرقية":  

التي    استهدفت  احلديثة  االجتماعي  التواصل  وسائل  أشكال  على  التعرف  الدراسة 
الوسائل،  هذه  تفضيل  ودرجة  استخدام،  مدة  وحتديد  الريفية  األسرة  أفراد  يستخدمها 

 وقياس درجة التمسك ببعض قيم األسرة الريفية. 
وبنودها،    محاورها  االجتماعية  والقيم  وبنودها،  األسرة  رعاية  االقتصادية  (قيم  والقيم 

والفهم   والتعليمية  والصحية  الدينية  والقيم  الذات  وتنمية  الشخصية  والقيم  وبنودها، 
السياسي والثقايف)، وحتديد نسبة تأثير وسائل التواصل االجتماعي على درجة التمسك 

  بقيم األسرة الريفية. 
وسا الستخدام  والسلبية  اإليجابية  اآلثار  على  التعرف  إلى  التواصل باإلضافة  ئل 

االجتماعي احلديثة على األسرة الريفية مبحافظة الشرقية، وحتديد مقترحات املبحوثني  
االجتماعي  التواصل  وسائل  اإليجابية الستخدام  اآلثار  وتدعيم  السليمة  اآلثار  من  للحد 

  احلديثة، واالستفادة منها بريف محافظة الشرقية. 
على   الدراسة  من    عينةوأجريت  والفحيحي  مبع  376مكونة  الزين  أمر  بقريتي  وًثا 

، 2018مبحافظة الشرقية، يف الفترة من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر مارس سنة  
  وجمع البيانات باستخدام استمارة استبانة باملقابلة الشخصية.  

  أهمها:   نتائج،وتوصلت الدراسة لعدة 
  وقع الفيسبوك.• أن أكبر موقع مفضل لدى املبحوثني هو موقع ماسنجر، يليه م

 ) بنسبة  متوسطة  الريفية  بالقيم  التمسك  درجة  وأن  التمسك 64.90•  معدل  وبلغ   ،(%
  %. 24.1%، وبالتالي بلع معدل التحرر من هذه القيم 75.9بالقيم الريفية املدروسة نحو 

بالقيم  املبحوثني  متسك  درجة  بني  موجبة  معنوية  ارتباطية  عالقة  وجود  تبني  كما   •
وبني   ودرجة  الريفية  االجتماعي،  التواصل  الوسائل  استخدام  سنوات  عدد  متغيراته: 

مع   سالبة  ارتباطية  عالقة  وجود  وأيضا  االجتماعي،  التواصل  وسائل  استخدام  ترشيد 
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االجتماعي،   التواصل  استخدام وسائل  التجديدية، وعدد ساعات  نحو  االجتاه  متغيرات: 
  واالجتاه نحو استخدام وسائل التواصل االجتماعي. 

3- ) علي  محمد  عباس  مصطفى  الباحث  اجلمهور  2018دراسة  "استخدام  وعنوانها   (
األسرية"  العالقات  على  وانعكاساتها  االجتماعي  التواصل  ملواقع  دراسة    -العراقي 

  ) 10(ميدانية: 
االجتماعي،    هدفت التواصل  مواقع  يف  االشتراك  أسباب  على  التعرف  إلى  الدراسة 

تماعي عبر اإلنترنت التي يقدم األفراد على االشتراك  وحتديد أبرز مواقع االتصال االج
 بها؛ وكشف الدوافع من وراء استخدام هذه الشبكات من ِقبل الفرد. 

الدراسة يف تساؤل رئيس: هل استطاعت التكنولوجيا احلديثة أن تكون   مشكلةكما تتمثل  
ن ذلك عملت  وسيلة اتصال صادقة وفعاله بني أفراد األسرة؟ أم أنها كانت على العكس م

العالقات   يف  تفكك  ينتج  وبالتالي  األفراد  بني  فيما  والعطف  املشاعر  تقليص  على 
  والروابط األسرية؟! 

وتأتي   املجال،  هذا  يف  أجريت  التي  الدراسات  لقلة  الدراسة  تلك  إجراء    أهمية ومت 
الدراسة نتيجة األهمية املتزايدة التي اكتسبتها مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنت  
األعمار يف   بها من مختلف  املشتركني  ارتفاع عدد  إلى  باإلضافة  بها،  االشتراك  وسهولة 

  األسر العراقية.
من   الدراسة  هذه  الوصفيةوتعد  تفسيرها،   الدراسات  إلى  الظاهرة  وصف  تتجاوز  التي 

اعتمدت هذه  وال نتائج ميكن تعميمها، حيث  إلى  والتوصل  إلى وقوعها،  التي أدت  عوامل 
كأحد املناهج املستخدمة يف الدراسات الوصفية التي نستطيع   منهج املسحالدراسة على  

  من خاللها دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بظاهرة استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
من جمهور مدينة بغداد، إذ مت اختيار عينة من اجلمهور العام   مجتمع الدراسة مت اختيار  
) من 400قوامها  وذلك  املراحل،  املتعددة  العشوائية  العينة  على  باالعتماد  مفردة   (

اعتمدت   كما  تعليمية مختلفة،  وكذلك مستويات  واجتماعية مختلفة  اقتصادية  مستويات 
تعب  بيانات  على  للحصول  االستبانة  على  الدراسة  عن  تلك  املبحوثني  استجابات  عن  ر 

  األسئلة التي أُعِدت.
  : النتائجوتوصلت الدراسة لتلك 

األسرية    -  العالقات  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  عن  انعكاسات  وجود 
% وهذه النتيجة ُترِجح استطاعة شبكات التواصل االجتماعي 3.46بصورة عامة بنسبة  

  سواء يف باإليجاب أو السلب.  من التأثير على العالقات األسرية
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التواصل  50يرى    -  مواقع  استخدام  من  سلبية  آثارًا  هناك  أن  املبحوثني  من   %
ملا   ذلك؛  تأثيرات  بوجود  تقر  التي  اآلراء  مع  منسجمة  جاءت  النتيجة  وهذه  االجتماعي، 
  حلق باملجتمع من حاالت تفكك للترابط األسري وغياب األجواء العائلية التي كانت عليها 

  األسر يف السابق. 
على    - التواصل  مواقع  الستخدام  إيجابية  انعكاسات  هناك  بأن  الدراسة  نتائج  أثبتت 

  % من عينة الدراسة.52.44العالقات األسرية بنسبة 
) وعنوانها "استخدام مواقع التواصل 2018دراسة إسماعيل بحاش وإسماعيل فايد ( -4

  )11(االجتماعي ودورها يف التفكك األسري": 
الدراسة إلى إبراز ما إذا كان ملوقع التواصل االجتماعي تأثير على التفكك   هدفت

س بوك.  األسري، ومعرفة طبيعة العالقات األسرية يف ظل استخدام الزوج حلساب الفي
  االستخدامات واإلشباعات. نظريةوقد مت استخدام 

أستاذة بجامعة  283من األستاذات املتزوجات الالتي يبلغن حوالي  عينةومت اختيار 
  من العدد اإلجمالي. 10املسيلة مت أخذ 

هو املنهج املسحي، فهو منهج يهدف إلى دراسة الظاهرة، أو حتديد   واملنهج املستخدم
برير الظروف واملمارسات، أو التقدمي واملقارنة، وأيًضا هو ذلك النوع من  املشكلة، أو ت

  البحوث الذي يتم بواسطته استجواب جميع أفراد مجتمع البحث، أو عينة البحث. 
  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

  العالقات أن االستخدام املفرط من طرف الزوج ملواقع التواصل االجتماعي يؤثر على
  %.28.39األسرية بنسبة 

   استخدام األزواج املفرط حلساب الفيس بوك وتخصيصهم مدة طويلة يجعلهم
 %.50ينعزلون عن أسرهم حتى وإن كانوا يستخدمونه يف البيت، وذلك بنسبة 

   أنه قد أسهم يف خلق مشاكل داخل األسرة، من بينها غياب احلوار بني الزوج
 ، وعدم توفير جو عائلي مالئم. والزوجة، ونسيان الواجبات

) عنوانها "أثر مواقع التواصل االجتماعي على 2017دراسة أحمد فتيان ياسني علي ( -5
 )12(التغيير القيمي لدى الشباب الريفي مبحافظة سوهاج":  

لدى    هدفت القيمي  التغير  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  أثر  حتديد  إلى  الدراسة 
الريفي، ومت اختيار  ا للدراسة، ومت اختيار    الشباب   عينةمحافظة سوهاج مجاًال جغرافّيً

سنة من العضوية العاملة مبراكز الشباب   35إلى    18عمدية من الشباب الريفي من سن  
ا على مستوى املحافظة، ومت اختيار فريقني من كل   يف خمس مراكز إدارية موزعة جغرافّيً
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باستخدام   منها  البيانات  جمع  ومت  املجموعات   االستبانة   استمارة مركز،  وباستخدام 
إلى   التوصل  ومت  املستخدم   النتائجالبؤرية،  الريفي  الشباب  أن  النتائج  أظهرت  التالية: 

املواقع التواصل االجتماعي أكثر عدًدا من الشباب الريفي غير املستخدم ملواقع التواصل 
التي   املواقع االجتماعية  أكثر  الفيس بوك هو  الشباب االجتماعي، وأن موقع  يستخدمها 

قبل   من  استخداًما  األكثر  الوسيلة  هو  باإلنترنت  املتصل  املحمول  الهاتف  وأن  الريفي، 
  . الشباب الريفي لتصفح مواقع التواصل االجتماعي

6- ) نسرين  عبود  بن  على 2017دراسة  االجتماعي  التواصل  مواقع  "تأثير  وعنوانها   (
  ) 13(االتصال األسري": 

االجتماعي   هدفت التواصل  مواقع  استخدام  وأمناط  عادات  على  التعرف  إلى  الدراسة 
لدى األسرة، والكشف عن الدوافع واالستخدامات املحققة من مواقع التواصل االجتماعي 

 لدى األسرة، وعن كيفية تأثير مواقع التواصل االجتماعي على االتصال األسري. 
اصل االجتماعي باعتبارها بيئة افتراضية تربط  بالتعرف على مواقع التو  أهميتهاوتتمثل  

لألسرة   وتطرقها  بينهم،  فيما  التواصل  عملية  ليسهل  متباعدة  أماكن  من  األفراد  بني 
بينهم   التواصل  خللق  أفرادها  بني  االتصال  على  تعتمد  فهي  اجتماعية،  بيئة  باعتبارها 

  واملحافظة على العالقات األسرية. 
املستخدم هو املنهج املسحي، وقد مت تطبيق الدراسة باستخدام   املنهجباإلضافة إلى أن  

على    عينة باالعتماد  واملالحظة    100عمدية،  االستبانة  استمارة  وباستخدام  مفردة، 
  جلمع البيانات من املبحوثني. 

  أهمها:   النتائج،وانتهت الدراسة إلى مجموعة من 
 اقع التواصل االجتماعي من سنة إلى ثالث سنوات،  أن معظم األفراد يستخدمون مو

  ويفضل أغلبهم خدمة اإلعجاب والدردشة بالدرجة األولى.  
   أن األفراد يقضون وقًتا كبيًرا يف التحدث مع أصدقائهم. كما أنه يوجد اختالف بني

 املبحوثني يف استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي.  
االجتماعي Saleh Ibrahim ( ,Alsanie (2015دراسة  -9 التواصل  وسائل  عالقة   "

يف   عائالتهم  مع  وتواصلهم  اجلامعات  بطالب  املستخدمة  آب)  وواتس  وتويتر  (فيسبوك 
  )14( السعودية:

االجتماعي   هدفت التواصل  وسائل  استخدام  بني  العالقة  على  التعرف  إلى  الدراسة 
التالية: واستمرار طالب   Facebookو TwitterوWhatsApp والوسائط االجتماعية 

اجلامعة مع عائالتهم. وتكونت العينة من طالب من كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام 



 

                1955 

األقسام األربعة التي درست فيها البكالوريوس  محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، من  
إجمالي   وبلغ  الثامن،  املستوى  علم    658  العينةحتى  النفس،  علم  أقسام:  من  طالًبا 

  النتائج، أهمها:االجتماع واجلغرافيا والتاريخ، وتوصلت إلى مجموعة من 
حصائية  ) وجود عالقة سلبية بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي ذات األهمية اإل1

  وعالقة الطالب بعائالتهم. 
  ) عدم وجود تأثير على نوع القسم العلمي على وسائل التواصل االجتماعي املستخدمة.2
) الوقت الذي يقضيه يف وسائل االتصال: جاء الوقت أقل من ساعة يف املرتبة األولى 3 
  . لفيسبوك) ٪ 76.5(  و تويتر، من) ٪ 54.4، و (WhatsApp من) ٪ 37.6(
تصنيف 4  مت  الوسائل،  انتشار  يف   ( WhatsApp ) األولى    ثم )  ٪93.4بالطريقة 
)Twitter (46.4 وFacebook (36.8)  من مجموعة  مناقشة  إلى  الباحث  وخلص   ،

  .التوصيات املستمدة من نتائج البحث
10-  ) فرج  السيد  قسم  على 2014وداد  االجتماعي  التواصل  مواقع  "أثر  وعنوانها   (

  )15(ت االجتماعية داخل األسرة بوالية باخلرطوم":  العالقا
إلى الكشف عن أثر مواقع التواصل االجتماعي على العالقات داخل   تهدفهذه الدراسة  

فرد   لكل  الوظيفية  واألدوار  وإيجابًا،  سلًبا  داخلها  االجتماعية  العالقات  ومعرفة  األسرة، 
  داخل األسرة، واألمناط السلوكية واالجتماعية السائدة فيها ودور التنشئة االجتماعية.

على الباحثة  الوص  واعتمدت  االجتماعية املنهج  العلوم  مناهج  أكثر  ألنه  التحليلي؛  في 
بساطة من حيث االستخدام، فهو يتيح استخدام أدوات جمع البيانات بصورة مجملة، كما 
ودراستها  وحتليلها  املشكلة  أبعاد  لكشفه  وأيًضا  الدراسة،  مشكلة  لتصوير  األنسب  أنه 

هذا املنهج للوقوف على  وكيفية احلصول على معلومات دقيقة عنها، استخدمت الباحثة  
  أثر التغيير الثقايف واالجتماعي الذي أحدثته مواقع التواصل داخل األسرة سلًبا وايجابًا. 

) مفردة من 150عشوائية طبقية، وقد متت االستبانة على (  عينة اعتمدت الدراسة على  
سكانها  عدد  يبلغ  والتي  والديوم)  العمارات  (وحدتي  وسط  اخلرطوم  محلية  داخل 

  %.33) بنسبة 5000(
النتائج،  كما   من  مجموعة  إلى  الدراسة  وتوصلت  االجتماعي،  التبادل  نظرية  استخدمت 

  أهمها:  
  على االجتماعي  التواصل  ملواقع  واضًحا  أثًرا  هناك  بأن  التطبيقية  الدراسة  أثبتت 

  العالقات داخل األسرة. 



 

 
1956 1956 

 ق القيم الدينية  ما تبثه مواقع التواصل االجتماعي من ثقافات مغايرة تتعارض من نس
 واألخالقية والثقافية داخل األسرة. 

    العالقات ضعف  يف  سبب  طويلة  زمنية  لفترات  األسرة  أفراد  وانغماس  انشغال 
    االجتماعية داخل األسرة.

 مشكلة الدراسة:
ُيعد اإلنترنت من املظاهر التكنولوجية األكثر انتشارًا واستخداًما يف عصرنا احلالي؛ كما  

يؤ  يعد  لم  لديه  إنه  وإمنا أصبح  املعلومات فقط،  ونقل  األفراد  التواصل بني  دوره يف  دي 
العديد من االنعكاسات الثقافية واالجتماعية؛ فثورة اجليل الثاني من اإلنترنت والتي على  
فئات   جلميع  ومتاحة  االنتشار  واسعة  أصبحت  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  رأسها 

اعت تلك الوسائل أن جتعل الفرد يتعلق بها كثيًرا؛ نظًرا  املجتمع وجلميع األعمار، إذ استط
باهتمامات  األولى  بالدرجة  تتعلق  ما  غالًبا  والتي  وتقدمها  تنتجها  التي  اخلدمات  لتلك 

  الفرد وتطلعاته، بالتالي أصبحت ذا أهمية وأثر كبير جلميع طوائف املجتمع. 
تعرضها   انتقل  الريفية  املرأة  خاصة  املرأة  أن  كالتلفزيون  كما  التقليدية  اإلعالم  لوسائل 

يتعلق مبواقع   أبوابًا متعددة أمامها؛ خاصة فيما  واإلذاعة إلى فضاء اإلنترنت الذي فتح 
وتويتر   آب  والواتس  واليوتيوب  بوك  الفيس  مثل  املختلفة  بأنواعه  االجتماعي  التواصل 

 إليه املرأة فمنه الثقايف،واالنستغرام..، وكل نوع من تلك املواقع لديه ما مييزه وما يجذب  
الترفيهي، االقتصادي له،   التعليمي،  املرأة  والسياسي وغيرهم، كما اختلفت استخدامات 

إنشاء  أو  همومها،  لتفريغ  متنفًسا  أو  مواهبها،  لعرض  كمكان  تستخدمه  من  فمنها 
مجموعات للتواصل والنقاش، أو للطبخ أو الترفيه، أو للتواصل مع األصدقاء؛ ومنها من  
أخبار  مبعرفة  فضولهن  إلشباع  يستخدمنه  النساء  بعض  أن  كما  للتعليم،  مكاًنا  جتده 
أسباب  تعددت  فقد  وغيره،  وأصدقائها  لعائلتها  أو  لها  صور  نشر  لغرض  أو  الناس، 
االستخدام لكن يجمعهن شيء واحد وهو استخدام مواقع التواصل االجتماعي بكثرة يف  

  عصرنا احلالي.
ستخدام مضيًعا لوقت كبير من حياة املرأة العاملة وعامل مؤثر على  بالتالي ُيعد ذلك اال

  طريقة تفكيرها وأسلوبها، فهل سيؤثر ذلك االستخدام على عالقتها بأسرتها ومبجتمعها؟
ومن هنا تتلخص مشكلة الدراسة يف معرفة عالقة املرأة الريفية العاملة مبواقع التواصل 

مواقع على  بالتطبيق  وذلك  و  االجتماعي،  بوك  والفيس  آب  واليوتيوب  الواتس  تويتر 
واالنستغرام، وحتديد عالقة املرأة الريفية بهما، ونوعية املحتوى التي تتعرض له؛ ودوافع 
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ذلك   وراء  من  لها  املتحققة  واإلشباعات  االجتماعي  التواصل  ملواقع  استخدامها 
  تمعها. االستخدام، وأثر ذاك االستخدام عليها وعلى عالقاتها بأسرتها ومبج 

  أهمية الدراسة 
  تتمثل هذه األهمية فيما يلي:

  إثراء الدراسات والبحوث التي جترى يف مجال شبكات التواصل االجتماعي. -1
تتناول الدراسة شريحة مهمة من شرائح املجتمع، وهي شريحة "الريفيات العامالت"،  -2

الوقت احل  السياسي واالجتماعي يف  التغاضي عن دورها  الي وهي شريحة ال ميكن 
  يف املجتمع املصري. 

االجتماعي  -3 التواصل  شبكات  وبالتحديد  اإلنترنت  لشبكة  الدائم  التكنولوجي  التطور 
  عبر اإلنترنت مثل (الفيس بوك، الواتس آب، تويتر، يوتيوب، االنستغرام).

 ارتفاع معدالت استخدام أدوات االتصال اجلديدة. -4
) ولم تهتم 22 يزيد عمرها عن ( كثير من الدراسات اهتمت بالفتاة اجلامعية التي ال -5

  أو تركز على السيدة العاملة وخاصة الريفية العاملة. 
اإلنترنت   -6 االجتماعي عبر  التواصل  مواقع  تأثير  تناولت  التي  الدراسات احلديثة  قلة 

 وانعكاسها على العالقات األسرية. 
الي، وتنوع  األهمية املتزايدة التي اكتسبتها مواقع التواصل االجتماعي يف الوقت احل -7

  مجاالت استخداماتها وطهور استخدامات حديثة لها. 
التواصل  -8 ملواقع  الريفية  املرأة  استخدام  دوافع  عن  للباحثني  جديدة  معلومات  توفير 

  االجتماعي واحلاجات التي تبحث عنها من خالل تلك املواقع إلشباعهن.
  أهداف الدراسة:

عرف على استخدام الريفيات  تهدف هذه الدراسة إلى حتقيق هدف رئيس وهو: الت
العامالت ملواقع التواصل االجتماعي وأثره على العالقات األسرية، ويتفرع من هذا  

 الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية، وهي:
 التعّرف على مدى استخدام الريفيات العامالت ملواقع التواصل االجتماعي.   -1
ل االجتماعي سواء كانت دوافع  دوافع استخدام املرأة الريفية العاملة ملواقع التواص -2

 منفعية أو طقوسية واإلشباعات املتحققة منه.  
إلقاء الضوء على أهم مواقع التواصل االجتماعي عبر االنترنت التي تقبل عليها   -3

  على االشتراك فيها. -عينة الدراسة-املبحوثات



 

 
1958 1958 

التعرف على نوعية املوضوعات التي يفضلنها املبحوثات وامللفات التي يتبادلنها مًعا،   -4
وفيما إذا كانت املبحوثات يراقنب أبناءهن أثناء استخدامهم ملواقع التواصل 

  االجتماعي أم ال؟
التعرف على أسباب االشتراك يف مواقع التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت (الفيس  -5

  يوب...). بوك، تويتر، يوت
الكشف عن عالقة الريفيات العامالت بوسائل اإلعالم اجلديد واإلشباعات املتحققة   -6

  منها.
ملواقع التواصل االجتماعي    -عينة الدراسة–الكشف عن كيفية استخدام املبحوثات  -7

 على شبكة اإلنترنت. 
الكشف عن طبيعة تعامل الريفيات العامالت داخل املجتمعات االفتراضية املتاحة   -8

 عبر االنترنت، والتعرف على تفضيلهم لها ومدى تأثير ذلك على حياتهم الواقعية. 
  اإلطار النظري:

على   الدراسة  هذه  "تعتمد  واإلشباعات  االستخدامات   Uses andنظرية 
Gratifications Theory":  

ية االستخدامات واإلشباعات على فرض أساسي وهو "أن الفرد له دور إيجابي  تقوم نظر 
االتصال   وسائل  الستخدام  تدفعه  وحاجات  دوافع  لديه  ألنه  وذلك  االتصال،  عملية  يف 
هو   الفرد  أن  يرى  واإلشباعات  االستخدامات  مدخل  فإن  ورغباته"،  حاجاته  إلشباع 

ُتشب التي  اإلعالم  وسيلة  اختيار  عن  أي املسؤول  الوسيلة  تتحقق  وعندما  احتياجاته،  ع 
  ) 16( اإلشباعات املتوقعة فإن ذلك يقود الستمرار استخدام الوسيلة.

  أسباب تطبيق النظرية على الدراسة احلالية:
من املداخل النظرية التي تفسر دوافع استخدام   يعتبر مدخل االستخدامات واإلشباعات

كونهم   اعتبار  على  االجتماعي"؛  التواصل  "مواقع  احلديثة  اإلعالم  لوسائل  اجلمهور 
  جمهورًا نشًطا يسعى بشكل فعال وهادف وراء تلك الوسائل إلشباع احتياجاته.

استخدام ويف تلك احلالة فإن مدخل االستخدامات واإلشباعات مالئم يف دراسة تشمل  
املستخدمات  قدرة  مثل  االتصال؛  أشكال  من  بالعديد  الثري  االجتماعي  التواصل  مواقع 
والتعبير  بأفكارهن،  وإسهاماتهن  املواقع  أنشطة  واملشاركة يف  اآلخرين  مع  التواصل  على 
عن آرائهن، واكتساب معلومات جديدة والتعرف على مجتمعات أخرى، مما أدى إلى خلق  

تختلف  جديدة  إلى    دوافع  الباحثة  دفعت  التقليدية،  اإلعالم  وسائل  من  النابعة  تلك  عن 
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توظيف هذا املدخل يف الدراسة للكشف عن دوافع استخدام املرأة الريفية ملواقع التواصل 
  االجتماعي، وللتعرف على اإلشباعات التي حققتها من خالل استخدامها لتلك املواقع.

  تساؤالت الدراسة: 
  اإلجابة عن مجموعة التساؤالت التالية: تسعى هذه الدراسة إلى

من بني جميع مواقع  -عينة الدراسة-ـ ما املواقع التي تفضلها الريفيات العامالت  .1
  التواصل االجتماعي ؟ 

  ـ ما املكان الذي تستخدم فيه الريفيات العامالت ملواقع التواصل االجتماعي ؟  .2
الت مع مواقع التواصل ـ ما أفضل األوقات التي تتعامل فيها الريفيات العام .3

  االجتماعي ؟ 
  ما عدد الساعات التي تقضيها الريفيات العامالت مع مواقع التواصل االجتماعي ؟  .4
ما نوعية املوضوعات التي تفضلها الريفيات العامالت على مواقع التواصل  .5

  االجتماعي ؟ 
  عي ؟ ما الذي تتبادله الريفيات العامالت مع اآلخرين على مواقع التواصل االجتما .6
  ـ ما دوافع استخدام الريفيات العامالت ملواقع التواصل االجتماعي ؟  .7
مواقع التواصل االجتماعي يف   -عينة الدراسة–ـ هل تستخدمن الريفيات العامالت  .8

  املنزل فقط أم يف األماكن العامة أيًضا؟ 
املتحققة لدى الريفيات العامالت من استخدامهن ملواقع التواصل   ما اإلشباعات .9

 االجتماعي ؟ 
ما انعكاسات استخدام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية "بني   .10

  املرأة وأفراد أسرتها". 
  نوعية الدراسة ومنهجها:

الدراسة ضمن  هذه  امليدانية    تصنف  األالدراسات  على  التعرف  الى  تهدف  وصاف والتي 
مدى   بني  والعالقة  االجتماعي،  التواصل  ملواقع  الريفية  املرأة  استخدام  لطبيعة  الدقيقة 

  استخدامهن وبني مدى تأثيره على عالقتهم األسرية. 
العلمية  املسح اإلعالمي  تعتمد على منهج    منهجها: إذ يعد هذا املنهج من أنسب املناهج 

  مالءمة لهذه الدراسة.
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  الدراسة وعينتها:مجتمع 
الدراسة يعرف   خصائص    مجتمع  عدة  أو  خاصية  لها  العناصر  من  مجموعة  أنه:  على 

أو   البحث  عليها  يجري  والتي  األخرى  العناصر  من  غيرها  عن  تتميز  مشتركة 
  ) 17(التقصي.

  املرأة الريفية العاملة يف املجتمع املصري.  يشمل مجتمع الدراسة
) مبحوثة من العامالت الريفيات الالتي تستخدمن مواقع 400تتكّون من (عينة الدراسة:  

املستويات   مختلف  من  يوتيوب..)  انستغرام،  تويتر،  بوك،  (الفيس  االجتماعي  التواصل 
االجتماعية والعلمية ومن مختلف الوظائف احلكومية واخلاصة واألعمال احلرة، وقد ّمت 

مختل محافظتني  من  الدراسة  عينة  وهم  اختيار  اجلمهورية  محافظات  ميثال  لكنهم  فتني 
و(200( البحري  الوجه  متثل  ألنها  الشرقية؛  محافظة  من  مفردة  من  200)  مفردة   (

  محافظة املنيا لكونها متثل الوجه القبلي. 
  أدوات جمع البيانات: 

للوصول إلى املعلومات البد من جمع املعلومات حول الظاهرة املقصودة باستخدام املنهج  
ب، وطبيعة هذا املنهج حتدد أداة جمع البيانات التي تعتبر من اخلطوات األساسية املناس

الدراسة هذه  استخدمت  ولقد  بحث،  أي  إجراء  االستبانة    يف  استمارة 
)Questionnaire حرصت من خاللها    ة)، حيث قامت الباحثة بتصميم استمارة استبان

ها، والتحقق من فروضها، وذلك على حتقيق كافة أهداف الدراسة، واإلجابة عن تساؤالت 
  من خالل مجموعة متنوعة من األسئلة املفتوحة واملغلقة واملقاييس املختلفة. 

  اختبارا الصدق والثبات: 
اختباري      إجراء  خالل  من  البيانات  جمع  يف  االستبانة  استمارة  صالحية  اختبار  مت 

  الصدق والثبات لها، وذلك على النحو التالي:  
  ): Validity• اختبار الصدق (

أو      النظري  املتغير  قياس  ودقته يف  املستخدم  املقياس  الظاهري صدق  الصدق  ويعني 
صدق املقياس املستخدم يف البحث، مت القيام بعرض  املفهوم املراد قياسه، وللتحقق من  

البحث   البيانات (صحيفة االستبانة) على مجموعة من اخلبراء واملتخصصني يف مناهج 
  واإلعالم واإلحصاء.  

  ):Reliability• اختبار الثبات (
ويقصد به الوصول إلى اتفاق متوازن يف النتائج بني الباحثني عند استخدامهم لنفس     

تخفيض    األسس الباحثة  محاولة  أي  اإلعالمية،  املادة  نفس  على  بالتطبيق  واألساليب 



 

                1961 

نسب التباين ألقل حد ممكن؛ من خالل السيطرة على العوامل التي تؤدي لظهوره يف كل 
  مرحلة من مراحل البحث، وهو ما مت على النحو التالي: 

متثل       عينة  على  الثبات  اختبار  بتطبيق  الباحثة  من  10قامت  بعد %  األصلية  العينة 
عينة   على  ثانية  مرة  االختبار  تطبيق  أعادت  ثم  االستبانة،  صحيفة  من  5حتكيم   %

إلى   وصل  والذي  األول،  االختبار  من  أسبوعني  بعد  ثبات 92.8املبحوثني  يؤكد  %، مما 
  االستمارة وصالحياتها للتطبيق وتعميم النتائج.

  التحليل اإلحصائي للبيانات:
باال  الباحثة  اإلحصائي  قامت  التحليل  ببرنامج  بيانات  )SPSS(ستعانة  لتحليل  وذلك   ،

الدراسة امليدانية، ويتمثل مستوى الداللة املعتمدة يف الدراسة احلالية يف كافة اختبارات 
اإلحصائية   االختبارات  نتائج  قبول  يف  االنحدار  ومعامل  االرتباطية  والعالقات  الفروض 

  فأقل. 0.05ستوى معنوية % فأكثر، أي عند م95عند درجة ثقة 
  األساليب اإلحصائية املستخدمة:

  املقاييس الوصفية.   أوًال:
  .التكرارات البسيطة والنسب املئوية  
  .املتوسط احلسابي  
   وسطها عن  القراءات  تقارب  أو  تباعد  مدى  يحدد  الذي  وهو  املعياري،  االنحراف 

  احلسابي.
  الوزن النسبي الذي يحسب من املعادلة: 

  ) ÷ الدرجة العظمى للعبارة. x 100(املتوسط احلسابي  
  االختبارات اإلحصائية:   ثانًيا:

  ) اختبار (ت) للمجموعات املستقلةIndependent-Samples T-Test .(  
 2كا  )Chi square  بني الفروق  معنوية  لدراسة  ويستخدم  العبارة  استقاللية  اختبار   (

 مجموعات املتغيرات االسمية.
  جرائية:التعريفات اإل 

  االستخدام: 
    يتضمن معنيني أساسني هما:نظرًيّا: 

وبالتالي   ما،  ثقافة  يف  عادّيًا  يجعله  وتكراره؛ مما  ما  لشيء  االجتماعية  املمارسة  األول: 
  تقترب من العادات والطقوس.



 

 
1962 1962 

الثاني: استعمال شيء ما إلشباع غاية خاصة، ويعني ذلك أن اجلمهور هو الذي يستخدم  
  التواصل االجتماعي ويتابع املحتوى واملضمون بإرادته واختياره. مواقع 

ا:   ملواقع  إجرائًيّ العاملة  الريفية  املرأة  تصفح  عملية  الدراسة  تلك  باالستخدام يف  يقصد 
  التواصل االجتماعي.

   الريفيات:
الطبيعية    نظرًيا: املوارد  على  غالبيتهن  يعتمد  الريفية،  املناطق  يف  عاملة  امرأة  هي 

راعة لكسب عيشهن، ويشكلن أكثر من ربع مجموع سكان العالم، ويف البلدان النامية، والز
حوالي   الريفية  املرأة  املواد  43متثل  من  الكثير  وينتجن  الزراعية،  العاملة  القوة  من   %

وإذا  الغذائي،  األمن  األساسيات عن  املسؤوالت  يجعلهن  ويعدونها، مما  املتوفرة  الغذائية 
أ االعتبار  يف  املناطق  76ن  وضع  يف  يتواجدون  مدقع،  فقر  يف  يعيشون  الذين  من   %

الريفية، فإن ضمان وصول املرأة الريفية إلى املوارد اإلنتاجية الزراعية يسهم يف خفض  
ا   . ) 1(   اجلوع والفقر يف العالم، ويجعل املرأة الريفية عنصًرا مهّمً

ا: يقصد باملرأة الريفية هنا التي ُوِلدت    ونشأت يف بيئة ومجتمع ريفي مصري.إجرائًيّ
  الريفيات العامالت:

كانت عنصًرا    نظرًيا:  إلى عملها،  والذهاب  اعتادت اخلروج  املجتمع، فقد  هن جزء من 
أم  عزباء  كانت  سواء  مادي  باستقالل  تتمتع  كانت  أنها  كما  املجتمع،  يف  وفعاًال  منتًجا 

  ) 18(رتها. متزوجة، جتمع بني عملها ومنزلها وواجباتها جتاه أس
هن النساء الالتي نشئن يف بيئة ومجتمع ريفي يختلف عن املُدن من حيث املنشأ   إجرائًيا:

والعادات والتقاليد؛ فهؤالء كافحن للحصول على تعليم عاٍل ووظيفة تناسبهن يف مختلف  
الصعاب  رغم  وغيرها؛  والتعليمية  والثقافية  والسياسية  واالقتصادية  الزراعية  املجاالت 

لتل للوصول  واجهتهن  املجتمع  الالتي  داخل  فقط  ليس  مميزة  جتعلها  التي  املرحلة  ك 
  الريفي، ولكن أيًضا داخل املجتمع املصري. 

  مواقع التواصل االجتماعي:
الناس   نظرًيا: يستعملها  والتي  العنكبوتية  الشبكة  على  املتاحة  التقنيات  مجموعة  هي 

ضخمة، ويعني هذا  لغايات التواصل والتفاعل، وقد تقدم هذا املفهوم مؤخراً ليثير ضجة  
  .21املفهوم جميع وسائل التواصل اإللكتروني املتاحة يف القرن 

البعض  لبعضهم  الناس  وصول  تسهل  التي  املختلفة  املواقع  على  يطلق  ما  كل  أنها  كما 
وتفاصيلهم   حياتهم  وعن  األشخاص  يخص  ما  كل  ونشر  الناس  بني  التعارف  وتسهيل 

نستغرام والتويتر واليوتيوب والياهو واجليميل، اليومية؛ ولها عدة أشكال كالفيسبوك واإل
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املختلفة،   الثقافات  ومعرفة  للتعارف  الناس  بني  األفق  فتحت  التي  الوسائل  من  وغيرها 
  وأصبح العالم بسبب هذه املواقع كالقرية الصغيرة. 

  إجرائًيا: 
بوك "فيس  انواعها  مبختلف  االجتماعي  التواصل  اب"    ,انستغرام  ,تويتر  ,مواقع  واتس 

الشخصيات   التعارف مبختلف  باب  يتيح  اآلخرين مما  مع  للتواصل  األفراد  يستخدمونه 
من   العالم  حول  يحدث  ما  معرفة  وايٌضا  املجاالت  مختلف  كثيفه يف  معلومات  يوفر  كما 

  قضايا وأحداث مما يكثف من ثقافة املستخدم لهم. 
  األثر:

  . عثر عليه أو عّدله أو رّممهكل ما أنشأه اإلنسان أو أنتجه أو اكتشفه أو نظرًيا: 
أسرتها  اجرائًيا:   على  التواصل  ملواقع  العاملة  الريفية  املرأة  استخدام  من  الناجت  األثر 

  وعليها.
  األسرة: 

يصدق على الدرع احلصني، وعلى أهل الرجل وعشيرته، وعلى اجلماعة التي يربطها  لغة:  
  .)1(ا األسير أي أسير احلرب  أمر مشارك، وجمعها أَُسر، وهي الربط والقيد، ومنها أيضً 

: هي املجموعة التي يرتبط ركناها بالزواج الشرعي، والتزمْت باحلقوق والواجبات نظرًيا 
  بني طرفيها، وما ينتج عنها من ذرية، وما يتصل بها من أقارب. 

او كما يعرفها أوجست كونت: أنها اخللية األولى يف جسم املجتمع، والنقطة األولى التي  
  يبدأ منها التطور، والوسط الطبيعي واالجتماعي الذي يترعرع فيه الفرد.

: يقصد باألسرة يف الدراسة العائلة، أي أفراد أهل املنزل الواحد من زوج وزوجة  إجرائًيا
 وأخ وأخت، وابن، وجد وجدة.
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  نتائج الدراسة امليدانية:  -
  العامالت ) بيانات شخصية متعلقة بالريفيات 1جدول (

  البيانات الشخصية 
 اإلجمالي 

 % ك 

 السن 

 90.3  361  30أقل من  20من 

 7.5  30 40أقل من  30من 

 2.3  9 50 40من 

 100.0 400 اإلجمالي 

 املستوى التعليمي

 8 32  متوسط 

 77.5 310 جامعي 

 14.5 58 دراسات عليا

 100.0  400 اإلجمالي 

 احلالة االجتماعية 

 77.0 308  عزباء

 20.3 81 متزوجة

 2.5  10 مطلقة

 3.  1 أرملة

 100.0  400 اإلجمالي 

 طبيعة الوظيفة 

 15.0  60  موظفة يف قطاع خاص

 9.0  36 موظفة يف قطاع عام 

 8.5  34 أعمال حرة 

 12.3  49 ربة بيت 

 55.3  221 طالبة 

 100.0  400 اإلجمالي 

 مستوى الدخل الشهري 

 66.5  266  3000أقل من 

 22.5  90 5000إلى أقل من    3000

 4.8  19 7000إلى أقل من    5000 

 2.8  11 10000إلى   7000

 3.5  14 10000أكثر من 

 100.0  400 اإلجمالي 

 مكان املسكن احلالي 

 45.8  183  ريف

 54.3  217 حضر 

 100.0  400 اإلجمالي 
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 هل سافرت للخارج؟ 

 26.0  104  نعم

 74.0  296 ال

 100.0  400 اإلجمالي 

إذا كانت اإلجابة بنعم أي األماكن 

 سافرت إليها؟ 

 43.3  45  التعليم 

 27.9  29 العمل 

 101.0  105 مرافقة األسرة 

 35.6  37 سياحة 

  104 اإلجمالي 

  املستوى االقتصادي االجتماعي 

  27.3  109  ضعيف 

  66.5  266  متوسط 

  6.3  25  عالي 

  100  400  اإلجمالي 

يشير اجلدول السابق إلى اخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة؛ حول السن، حيث تبلغ  
%)، ومن تتراوح أعمارهن "من  90,3عاًما" (  30إلى    20نسبة من تتراوح أعمارهن "من  

(  40إلى    30 "من  7,5عاًما"  أعمارهن  تتراوح  من  وأخيًرا  عاًما"   50إلى    %40)، 
%)،  77,5تبلغ نسبة احلاصالت على مؤهل "جامعي" (  %). وحول املستوى التعليمي،2,3(

) عليا"  "دراسات  على  احلاصالت  نسبة  احلاصالت  14,5وتبلغ  نسبة  تأتي  وأخيًرا   ،(%
) "متوسط"  مؤهل  إلى  8على  "العازبات"  نسبة  تصل  االجتماعية،  للحالة  وبالنسبة   .(%

%). وحول  0,3نسبة (%)، وأخيًرا "األرامل" ب20,3%)، ثم تأتي "املتزوجات" بنسبة (77(
) إلى  "الطالبات"  نسبة  تصل  الوظيفة،  (55,3طبيعة  البيوت"  "ربات  ثم   ،(%12,3  ،(%

%). أما بالنسبة ملستوى الدخل الشهري، فبلغت  8,5وأخيًرا "صاحبات األعمال احلرة" (
" دخولهن عن  تقل  من  (   3000نسبة  "66,5ج"  بني  دخولهن  تتراوح  من  ثم   ،(%3000 

ج"    10000و  7000، وأخيًرا تبلغ نسبة من تتراوح دخولهن بني "%)22,5ج" (  5000و
%)، ثم  54,3%). وفيما يتعلق مبكان املسكن احلالي، بلغت نسبة "ساكنات احلضر" (2,8(

) الريف"  "ساكنات  نسبة  بـ"ال"  45,8جاءت  فأجنب  للخارج،  املبحوثات  سفر  وحول   .(%
%)،  101"مرافقةً لألسرة" بنسبة (  %). وكان السفر26%)، ثم بـ"نعم" بنسبة (74بنسبة (

) بنسبة  "للتعليم"  ( 43,3ثم  بنسبة  "للعمل"  وأخيًرا  باملستوى  %27,9)،  يتعلق  وفيما   .(%
) "متوسًطا"  كان  فقد  االجتماعي،  (66,5االقتصادي  بنسبة  "ضعيًفا"  ثم   ،(%27,3  ،(%

  %). 6,3وأخيًرا "عالًيا" (
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 العامالت ملواقع التواصل االجتماعي   ) يوضح مدى االستخدام اليومي للريفيات 2جدول ( 

  %  ك   مدى االستخدام اليومي للمبحوثات ملواقع التواصل االجتماعي

 84.8 339  دائًما 

 14.8 59 أحياًنا 

 5. 2 نادرًا

 100.0 400 اإلجمالي 

للمبحوثات اليومي  االستخدام  مدى  عن  السابق  اجلدول  التواصل   يكشف  ملواقع 
%)، وأخيًرا "نادرًا"  14,8%)، ثم "أحياًنا" بنسبة (84,8االجتماعي؛ فذكرن "دائًما" بنسبة (

  %). 0,5بنسبة (
  ) يوضح درجة استخدام الريفيات العامالت لهذه املواقع 3جدول ( 

  العبارة
  نادرًا   أحياًنا   دائًما 

  املتوسط 
  االنحراف 

  املعياري 

الوزن                

  النسبي
  الترتيب 

  %  ك   %  ك   %  ك 

 الواتس آب

"Whatsapp" 
338 84.5 52 13.0 10 2.5 2.82 .445 94.0 1 

 الفيس بوك

"Facebook" 
252 63.0 121 30.3 27 6.8 2.56 .618 85.3 2 

 االنستغرام

"Instaghram" 
134 33.5 140 35.0 126 31.5 2.02 .807 67.3 3 

 اليوتيوب

"Youtube" 
107 26.8 190 47.5 190 47.5 2.01 .725 67.0 4 

 Twitter" 110 27.5 54 13.5 236 59.0 1.68 .876 56.0 5" تويتر

 تليجرام

"Telegram" 
53 13.3 136 34.0 211 52.8 1.61 .711 53.7 6 

املبحوثات استخدام  درجة  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  يتصدرها   تشير  املواقع؛  لهذه 
) نسبي  بوزن  آب"  (94"الواتس  نسبي  بوزن  "الفيسبوك"  ثم  وأخيًرا %85,3)،   ،(%

 %). 53,7"التليجرام" بوزن نسبي (
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  التواصل ) املقياس العام حول درجة استخدام املبحوثات ملواقع4جدول (

  %  ك   التواصل املقياس العام حول درجة استخدام املبحوثات ملواقع

 6.5 26  ضعيف 

 73.5 294 متوسط 

 20 80 عالي 

 100 400 اإلجمالي 

املبحوثات استخدام  درجة  حول  العام  املقياس  السابق  اجلدول  بيانات  ملواقع    توضح 
) بنسبة  "متوسًطا"  االستخدام  فكان  (73,5التواصل؛  بنسبة  "مرتفًعا"  ثم   ،(%20  ،(%

 ) بنسبة  "ضعيًفا"  بني  6,5وأخيًرا  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  يعني  الذي  األمر    .(%
 املبحوثات يف درجة استخدامهن ملواقع التواصل االجتماعي.

  ول عبر مواقع التواصل االجتماعي أسبوعًيا) يوضح عدد مرات تسجيل املبحوثات للدخ5جدول (

  %  ك   عدد مرات تسجيل املبحوثات للدخول عبر مواقع التواصل االجتماعي أسبوعًيا

 86.3 345  كل يوم 

 10.3 41 أوقات الفراغ فقط

 3.3 13 من مرتني إلى أربع مرات يف األسبوع

 3. 1 مرة واحدة يف األسبوع

 100.0 400 اإلجمالي 

مواقع  عبر  للدخول  املبحوثات  تسجيل  مرات  عدد  عن  السابق  اجلدول  بيانات  تكشف 
) بنسبة  يوم"  "كل  فذكرن  أسبوعًيا؛  بنسبة 86,3التواصل  فقط"  الفراغ  "أوقات  ثم   ،(%

 %).  0,3%)، وأخيًرا "مرة واحدة يف األسبوع" بنسبة (10,3(
ا بني املبحوثات يف عدد مرات تسجيل الدخول   األمر الذي يعني وجود فروق دالة إحصائًيّ

 عبر مواقع التواصل أسبوعًيا.
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 ) 6جدول (
  يشمل عدد الساعات التي تقضينها الريفيات العامالت يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

يف استخدام مواقع التواصل    عدد الساعات التي تقضيها املبحوثات

  االجتماعي 
  %  ك 

 46.8 187  ساعات 5أكثر من 

 25.8 103 ساعات  3من ساعة إلى أقل من 

 23.5 94 ساعات  5ساعات إلى أقل من  3من 

 4.0 16 أقل من ساعة 

 100.0  400 اإلجمالي 

استخدام  املبحوثات يف  تقضيها  التي  الساعات  السابق عن عدد  بيانات اجلدول  تكشف 
%)، ثم "من ساعة 46,8ساعات" بنسبة (  5مواقع التواصل االجتماعي؛ فذكرن "أكثر من  

من   أقل  (  3إلى  بنسبة  (25,8ساعات"  بنسبة  من ساعة"  "أقل  وأخيًرا  األمر %4)،   .(%
ا بني املبحوثات يف عدد الساعات التي تقضيها يف  الذي يعني وجود فروق دالة إحصائيًّ 
 استخدام مواقع التواصل االجتماعي. 

 ) 7جدول (

  يوضح أفضل األوقات التي تستخدمني فيها الريفيات العامالت مواقع التواصل االجتماعي
  

  %  ك   مواقع التواصل االجتماعي  أفضل األوقات التي تستخدم فيها املبحوثات

 57.5 230  ليًال 

 37.0 148 مساءً 

 3.0 12 ظهًرا 

 2.5 10 صباًحا 

 100.0  400 اإلجمالي 

املبحوثات فيها  تستخدم  التي  األوقات  أفضل  السابق عن  بيانات اجلدول  مواقع   تكشف 
بنسبة ( "ليالً"  ثم "مساًء" بنسبة (57,5التواصل االجتماعي؛ فذكرن  %)، وأخيًرا %37)، 

%). األمر الذي يعني وجود فروق دالة إحصائًيا بني املبحوثات حول  2,5"صباًحا" بنسبة (
 أفضل األوقات التي تستخدم فيها مواقع التواصل االجتماعي.

 

 



 

                1969 

  ) التصفح التي تستخدمها املبحوثات8جدول (

  %  ك   وسائل التصفح التي تستخدمها املبحوثات

 90.0 360  الهاتف املحمول 

 20.3 81 البتوب

 7.5 30 آي باد / تابلت 

 3.8 15 الكمبيوتر املكتبي

  400 اإلجمالي 

فذكرن   املبحوثات؛  تستخدمها  التي  التصفح  وسائل  عن  السابق  اجلدول  بيانات  تكشف 
) بنسبة  املحمول"  (90"الهاتف  بنسبة  توب"  "الالب  ثم  "الكمبيوتر  %20,3)،  وأخيًرا   ،(%

  %). 3,8املكتبي" بنسبة (
  ) األماكن التي تتصفح فيها الريفيات العامالت ملواقع التواصل اإلجتماعي9جدول (

  %  ك   أماكن تصفح املبحوثات ملواقع التواصل االجتماعي

 92.5 370  املنزل 

 29.3 117 األماكن العامة 

 14.3 57 العمل 

  400 اإلجمالي 

املبحوثات أماكن تصفح  السابق عن  بيانات اجلدول  االجتماعي؛    تكشف  التواصل  ملواقع 
) بنسبة  املقدمة  يف  "املنزل"  (92,5فذكرن  بنسبة  العامة"  "األماكن  ثم   ،(%29,3  ،(%

 %).14,3وأخيًرا "العمل" بنسبة (
 ) طبيعة االسم الذي تستخدمه الريفيات العامالت عبر مواقع التواصل االجتماعي10جدول (

  %  ك   طبيعة االسم الذي تستخدمه املبحوثات عبر مواقع التواصل

 94.5 378  اسمي احلقيقي 

 4.0 16 اسم الشهرة 

 1.5 6 اسم مزيف

 100.0  400 اإلجمالي 



 

 
1970 1970 

املبحوثات  تستخدمه  الذي  االسم  السابق عن طبيعة  اجلدول  بيانات  مواقع   تكشف  عبر 
%)، ثم "اسم الشهرة" بنسبة  94,5التواصل؛ فذكرن "اسمي احلقيقي" يف املقدمة بنسبة (

  %). 1,5%)، وأخيًرا "اسم مزيف" بنسبة (4(
 ) سبب استخدام املبحوثات لالسم احلقيقي11جدول (

  %  ك   سبب استخدام املبحوثات لالسم احلقيقي

 69.8 279  الرغبة يف الظهور بهويتي احلقيقية 

 39.3 157 لكي يجدني أصدقائي ومعاريف بسهولة 

 7.0 28 حتى يثق املتفاعل بي ومبحتواي 

  400 اإلجمالي 

املبحوثات  استخدام  سبب  عن  السابق  اجلدول  بيانات  فذكرن   تكشف  احلقيقي؛  لالسم 
) بنسبة  املقدمة  يف  احلقيقية"  بهويتي  الظهور  يف  يجدني  69,8"الرغبة  "لكي  ثم   ،(%

%)، وأخيًرا "حتى يثق املتفاعل بي ومبحتواي"  39,3أصدقائي ومعاريف بسهولة" بنسبة (
  %). 7بنسبة (

 ) استخدام املبحوثات لالسم املزيف 12جدول (

  %  ك   املزيف سبب استخدام املبحوثات لالسم 

 55.0 220  للخصوصية 

 20.0  80 لتحقيق الشهرة 

 15.0  60 إلخفاء الهوية 

 7.5  30 ألن املجتمع ال يسمح بذلك

 2.5  10 ألني معروفة باسمي املستعار

 100.0  400 اإلجمالي 

املبحوثات استخدام  سبب  عن  السابق  اجلدول  بيانات  فذكرن    تكشف  املزيف؛  لالسم 
) بنسبة  املقدمة  يف  (55"للخصوصية"  بنسبة  الشهرة"  "لتحقيق  ثم  وأخيًرا %20)،   ،(%

 %).2,5"ألني معروفة باسمي املستعار" بنسبة (
 
 
 
 



 

                1971 

  ) أصدقاء املبحوثات على مواقع التواصل االجتماعي 13جدول (
  %  ك   على مواقع التواصل االجتماعي  أصدقاء املبحوثات

 90.8 363  األصدقاء 

 75.3 301 األهل

 75.0  300 زمالء دراسة

 49.5  198 أشخاص تعرفت عليهم يف مواقع التواصل االجتماعي

 32.5 130 زمالء العمل

 21.5  86 ال أعرفهم 

  400 اإلجمالي 

االجتماعي؛   التواصل  املبحوثات على مواقع  السابق عن أصدقاء  بيانات اجلدول  تكشف 
%)، وأخيًرا "ال  75,3%)، ثم "األهل" بنسبة ( 90,8فذكرن "األصدقاء" يف املقدمة بنسبة (

  %). 21,5أعرفهم" بنسبة (
  ) أسس اختيار الريفيات العامالت ألصدقائهن عبر مواقع التواصل14جدول (

  

  %  ك   أسس اختيار املبحوثات ألصدقائهن عبر مواقع التواصل

 60.3 241  على أساس الصداقة

 39.0  156 على أساس القرابة 

 38.8 155 على أساس االهتمام املشترك 

 33.5 134 على أساس املستوى املعريف والثقايف 

 17.3  69 ال يوجد معيار 

  400 اإلجمالي 

مواقع      عبر  ألصدقائهن  املبحوثات  اختيار  أسس  عن  السابق  اجلدول  بيانات  تكشف 
) بنسبة  املقدمة  يف  الصداقة"  أساس  "على  فذكرن  أساس 60,3التواصل؛  "على  ثم   ،(%

 .%)17,3%)، وأخيًرا "ال يوجد معيار" بنسبة ( 39القرابة" بنسبة (
 
 
 
 
 



 

 
1972 1972 

  اقة من شخص غريب) مدى موافقة املبحوثات على طلب الصد15جدول (

  %  ك   مدى موافقة املبحوثات على طلب الصداقة من شخص غريب

 78.5 314  ال

 21.5 86 نعم

 100.0  400 اإلجمالي 

املبحوثات موافقة  مدى  عن  السابق  اجلدول  بيانات  من    تكشف  الصداقة  طلب  على 
 ). 21,5%)، ثم "نعم" بنسبة (78,5شخص غريب؛ فذكرن "ال" يف املقدمة بنسبة (

  ) أسباب موافقة املبحوثات على طلب الصداقة من شخص غريب16جدول (

  %  ك   أسباب موافقة املبحوثات على طلب الصداقة من شخص غريب

 84.9 73  للتعرف على أشخاص جدد

 65.1  56 املعرفة واألخبار اجلديدة لتبادل 

 33.7 29 للتسلية وقضاء وقت الفراغ 

 10.5  9 للحصول على عالقات غرامية

  86 اإلجمالي 

املبحوثات  موافقة  أسباب  عن  السابق  اجلدول  بيانات  من    تكشف  الصداقة  طلب  على 
) بنسبة  املقدمة  يف  جدد"  أشخاص  على  "للتعرف  فذكرن  غريب؛  ثم  84,9شخص   ،(%

) بنسبة  اجلديدة"  واألخبار  املعرفة  عالقات  65,1"لتبادل  على  "للحصول  وأخيًرا   ،(%
  %). 10,5غرامية" بنسبة (

  ) عدم موافقة املبحوثات على طلب الصداقة من شخص غريب17جدول (

  %  ك   موافقة املبحوثات على طلب الصداقة من شخص غريبأسباب عدم 

 80.9 254  ال أثق بأي شخص من على مواقع التواصل االجتماعي

 19.1 51 أخاف من أن أتأثر بأفكار من ال أعرفهم شخصًيا 

 100.0  314 اإلجمالي 

تكشف بيانات اجلدول السابق عن أسباب عدم موافقة املبحوثات على طلب الصداقة من 
يف  االجتماعي"  التواصل  مواقع  على  من  شخص  بأي  أثق  "ال  فذكرن  غريب؛  شخص 

ا" بنسبة 80,9املقدمة بنسبة ( %)، ثم "أخاف من أن أتأثر بأفكار من ال أعرفهم شخصّيً
)19,1 .(% 



 

                1973 

  ) يبني تقييم املبحوثات ملستوى عالقتهن يف الواقع بعد دخولهن العالم االفتراضي18جدول (

  %  ك   تقييم املبحوثات ملستوى عالقتهن يف الواقع بعد دخولهن العالم االفتراضي 

 47.0 188  بقيت كما هي لم تتغير

 29.3 117 تراجعت 

 19.3  77 زادت 

 4.5  18 اختفت متاًما 

 100.0  400 اإلجمالي 

املبحوثات تقييم  عن  السابق  اجلدول  بيانات  بعد    تكشف  الواقع  يف  عالقتهن  ملستوى 
%)، ثم  47دخولهن العالم االفتراضي؛ فذكرن "بقيت كما هي لم تتغير" يف املقدمة بنسبة (

  %).  4,5%)، وأخيًرا "اختفت متاًما" بنسبة (29,3"تراجعت" بنسبة (

 ) 19جدول (

  بأن تفاعلهن يف عالقاتهن االفتراضية أكثر من عالقاتهن الواقعية  يوضح مدى شعور املبحوثات 
مدى شعور املبحوثات بأن تفاعلهن يف عالقاتهن االفتراضية أكثر من  

  عالقاتهن الواقعية 
  %  ك 

 27.5 110  نعم

 72.5 290 ال

 100.0  400 اإلجمالي 

عالقاتهن   يف  تفاعلهن  بأن  املبحوثات  شعور  مدى  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
) بنسبة  املقدمة  يف  "ال"  فذكرن  الواقعية؛  عالقاتهن  من  أكثر  ثم  72,5االفتراضية   ،(%

 %). 27,5"نعم" بنسبة ( 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1974 1974 

  بأن تفاعلهن يف عالقاتهن االفتراضية أكثر من عالقاتهن الواقعية  ) شعور املبحوثات20جدول (
سبب شعور املبحوثات بأن تفاعلهن يف عالقاتهن االفتراضية أكثر من عالقاتهن 

  الواقعية 
  %  ك 

 18.2  20  أثق يف أصدقاء اإلنترنت

 13.6  15 استفدت كثيًرا من تفكير اآلخرين ووجهات النظر املختلفة 

 10.0  11 ألني منغمسة يف امليديا ومنطوية على العالم 

 5.5  6 لسهولة التواصل، حتى لو بعدت املسافات

 4.5 5 استسهال التعامل اإللكتروني عن التعامل الواقعي 

 4.5  5 أجلس معظم يومي على الهاتف

 4.5  5 أصدقاء الواقع وأصدقاء العالم االفتراضي أحب 

 4.5  5 أصبحت أكثر انشغاًال وحتدًثا مع أصدقاء السوشيال ميديا

 4.5  5 أعرف جيًدا كيف أفصل بني احلياتني

 4.5  5 بسبب االندماج والتغيير

 4.5  5 بسبب انشغالهم يف حياتهم اليومية وانشغالي يف حياتي اليومية أيًضا 

 3.6  4 قريبة يف احلقيقة كما يف العالم االفتراضي ألني 

تتيح مواقع التواصل االجتماعي وخاصة الفيس بوك التقرب من الواقع أكثر عن  

 طريق التعرف على األحداث اجلارية بشكل آني.
3  2.7 

جعلت التواصل أسهل ووطدت العالقات باهتمام الناس باملناسبات التي تنشر 

 على مواقع التواصل 
3  2.7 

 2.7  3 خرجت عن االنطوائية 

 2.7  3 لضيق الوقت واالكتفاء بالتواصل االجتماعي

 1.8  2 تواصلت مع أصدقاء وأقارب لم أتواصل معهم من زمن بعيد 

 1.8  2 حلصولي على خبرات أكثر

 1.8  2 معرفة األخبار عن طريق وسائل التواصل االجتماعي

ألني أصبحت أرى كل شيء وأؤمن بالذي يظهر يف العالم االفتراضي وأصبح هو 

 مكان الهروب بالنسبة لي، حتى أصبحت ال أعلم كثيًرا عن أهلي وال بأي شيء
1  0.9 

 100.0  110 اإلجمالي 

عالقاتهن   يف  تفاعلهن  بأن  املبحوثات  شعور  أسباب  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
االفتراضية أكثر من عالقاتهن الواقعية؛ يتصدرها "ألني أثق يف أصدقاء اإلنترنت" بوزن  



 

                1975 

) املختلفة"  18,2نسبي  النظر  ووجهات  اآلخرين  تفكير  من  كثيًرا  استفدت  "ألني  ثم   ،(%
ًرا " ألني أصبحت أرى كل شيء وأؤمن بالذي يظهر يف العالم %)، وأخي13,6بوزن نسبي ( 

االفتراضي، وأصبح هو مكان الهروب بالنسبة لي؛ حتى أصبحت ال أعلم كثيًرا عن أهلي  
 %).0,9وال بأي شيء" بوزن نسبي ( 

بأن تفاعلهن يف عالقاتهن االفتراضية أقل من   ) أسباب شعور املبحوثات21جدول (
 عالقاتهن الواقعية

أسباب شعور املبحوثات بأن تفاعلهن يف عالقاتهن االفتراضية أقل من  

  عالقاتهن الواقعية 
  %  ك 

ألن السوشيال ميديا تغيب العقول أحياًنا وبعضها يضيع الوقت واآلخر عكس 

  الواقع متاًما
50  17.2 

مواقع التواصل االجتماعي ال أجعلها تأخذ حيًزا كبيًرا من حياتي فهي 

بالنسبة لي مجرد وسيلة للتواصل مع الناس ومعرفة ما يدور حولي بالتالي  

 لم تتأثر عالقتي يف الواقع  

45  15.5 

ألنني لم أعط الفرصة ملواقع التواصل االجتماعي للتأثير على حياتي  

 االجتماعية. 
40  13.8 

 10.3  30 االستخدام اليومي نادرًاألن 

 10.3  30 ألني ال أحب العالم االفتراضي لذلك ال أتأثر به

 10.3  30 ألنني لست متفاعلة على السوشيال، بل أراقب من بعيد 

 6.9  20 ألني قريبة يف احلقيقة كما يف العالم االفتراضي 

 6.9  20 ألن مواقع التواصل االجتماعي تقتل الوقت 

لم تؤثر على حياتي بصورة كبيرة ألن العالم افتراضي هو خيالي وليس  

 بالواقع 
15  5.2 

 3.4  10 ألن السوشيال ميديا بالنسبة لي للتسلية فقط

 100.0  290 اإلجمالي 

عالقاتهن   يف  تفاعلهن  بأن  املبحوثات  شعور  أسباب  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
العقول   تغيب  ميديا  السوشيال  "ألن  يتصدرها  الواقعية؛  عالقاتهن  من  أقل  االفتراضية 

%)، ثم "ال  17,2أحياًنا، وبعضها يضيع الوقت، واآلخر عكس الواقع متاًما" بوزن نسبي (
االجت التواصل  مواقع  مجرد  أجعل  لي  بالنسبة  فهي  حياتي  من  كبيًرا  حيًزا  تأخذ  ماعي 

الواقع"   تتأثر عالقتي يف  لم  وبالتالي  الناس ومعرفة ما يدور حولي،  للتواصل مع  وسيلة 



 

 
1976 1976 

 ) نسبي  بوزن  13,6بوزن  فقط"  للتسلية  لي  بالنسبة  ميديا  السوشيال  "ألن  وأخيًرا   ،(%
 %).3,4نسبي (

 
حول ما إذا كان تواصلهن مع أصدقائهن ومعارفهن وجًها لوجه أكثر من   ) رأي املبحوثات22جدول (

  تواصلهن معهم افتراضًيا
  

حول ما إذا كان تواصلهن مع أصدقائهن  رأي املبحوثات

  ومعارفهن وجًها لوجه أكثر من تواصلهن معهم افتراضًيا 
  %  ك 

 45.8 183  نعم

 54.3 217 ال

 100.0  400 اإلجمالي 

حول ما إذا كان تواصلهن مع أصدقائهن    تشير بيانات اجلدول السابق إلى رأي املبحوثات
املقدمة بنسبة  افتراضًيا؛ فذكرن "ال" يف  تواصلهن معهم  أكثر من  لوجه  ومعارفهن وجًها 

)54,3) بنسبة  "نعم"  ثم  بني  %45,8)،  ا  إحصائًيّ دالة  فروق  وجود  بعدم  ويوضح    .(%
و ومعارفهن  أصدقائهن  مع  تواصلهن  كان  إذا  فيما  رأيهن  من حيث  لوجه  املبحوثات  جًها 

 أكثر من تواصلهن معهم افتراضًيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                1977 

) يوضح دوافع وراء استخدام املرأة الريفية العاملة ملواقع التواصل االجتماعي 23جدول (
  ) مكان ما يناسب وضعك ورأيك: √ولتحقيق أهداف معينة، بالتالي يرجى وضع عالمة 

  العبارة
  ال أوافق   إلى حد ما   موافق

  املتوسط
  االنحراف 
  املعياري 

الوزن                 
  النسبي

  الترتيب 
  %  ك  %  ك  %  ك

من أجل  
التواصل مع 

األصدقاء  
  واألهل واملعارف 

300 75.0 93 23.3 7 1.8 2.73 .481 91.0 1 

للتسلية وقضاء  
 أوقات الفراغ 

268 67.0 113 28.3 19 4.8 2.62 .575 87.3 2 

لغرض الدراسة 
للبحث  أو 

 العلمي
258 64.5 109 27.3 33 8.3 2.56 .642 85.3 3 

للحصول على  
معلومات بشأن 

املوضوعات التي  
 تهمني

248  62.0 128 32.0 24 6.0 2.56 .606 85.3 3 

 4 85.0 635. 2.55 7.8 31 29.5 118 62.8 251 للتثقيف

للحصول على  
وصفات أكالت  
 جديدة لعائلتي 

249 62.3 116 29.0 35 8.8 2.53 .652 84.3 5 

 6 82.0 640. 2.46 8.0 32 37.5 150 54.5 218 من أجل العمل

للتعرف على  
ثقافات 

املجتمعات  
 األخرى 

219 54.8 139 34.8 42 10.5 2.44 .677 81.3 7 

ملعرفة أخبار  
العالم  

"السياسية  
واالقتصادية  

 "والفنية وغيرها

209 52.3 156 39.0 35 8.8 2.44 .649 81.3 7 

للتواصل مع 
 زمالء العمل

214 53.5 144 36.0 42 10.5 2.43 .675 81.0 8 

ملعرفة أماكن  
 جديدة للترفيه 

182 45.5 160 40.0 58 14.5 2.31 .711 77.0 9 



 

 
1978 1978 

ملتابعة القضايا 
التي ال تطرحها 
وسائل اإلعالم  

 التقليدي

187 46.8 148 37.0 65 16.3 2.30 .734 76.7 10 

 11 75.7 670. 2.27 12.5 50 47.8 191 39.8 159 للتسوق 

لتبادل اآلراء 
 وللتحاور 

163 40.8 172 43.0 65 16.3 2.24 .715 74.7 12 

للتعبير عن رأيي  
 بحرية دون قيود 

146 36.5 185 46.3 69 17.3 2.19 .708 73.0 13 

للترويج  
واإلعالن عن  

 مشروعي 
157 39.3 149 37.3 94 23.5 2.16 .777 72.0 14 

 15 70.3 761. 2.11 24.0 96 41.0 164 35.0 140 للدعوة الدينية

ملتابعة ومراقبة  
 أطفالي 

147 36.8 126 31.5 127 31.8 2.05 .827 68.3 16 

للتعارف وتكوين  
عالقات 

اجتماعية 
 جديدة

96 24.0 183 45.8 121 30.3 1.94 .735 64.7 17 

ملتابعة ومراقبة  
 زوجي

44 11.0 97 24.3 259 64.8 1.46 .685 48.7 18 

 19 47.3 652. 1.42 66.5 266 24.5 98 9.0 36 للشهرة

لتكوين عالقات  
 غرامية 

25 6.3 52 13.0 323 80.8 1.26 .562 42.0 20 

ملواقع  العاملة  الريفية  املرأة  استخدام  وراء  دوافع  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
االجتماعي ولتحقيق أهداف معينة؛ يتصدرها "من أجل التواصل مع األصدقاء التواصل  

) نسبي  بوزن  واملعارف"  نسبي 91واألهل  بوزن  الفراغ"  أوقات  وقضاء  "للتسلية  ثم   ،(%
%). وتتفق هذه النتيجة مع  42%)، وأخيًرا "لتكوين عالقات غرامية" بوزن نسبي (87,3(

(لیلى رزيق بن ورخو  - دراسة  أن هناك نسبة استخدام ملوقع  2018فتیحة  التي أكدت   (
املعرفية،   ثقافتهن  عزز  أنه  كما  بالبيت،  املاكثات  النساء  من  بها  بأس  ال  فيسبوك 
واكتسابهن ملعلومات يف مختلف املجاالت، والقضاء على الروتني، مع متكينهن من مسايرة  

) محمد  محمود  محمد  أميرة  دراسة  وكذلك  العصر،  التي2019تكنولوجيا  أن    )  أكدت 



 

                1979 

أشخاص  على  التعرف  إلى  باإلضافة  املنفعية،  االستفادة  يف  تتحدد  االستخدام  دوافع 
 مختلفني وتوطيد العالقات بعائلتهم. 

) املقياس العام حول دوافع استخدام املرأة الريفية العاملة ملواقع التواصل 24جدول (
 االجتماعي

املرأة الريفية العاملة ملواقع التواصل  املقياس العام حول دوافع وراء استخدام 

  االجتماعي ولتحقيق أهداف معينة
  %  ك 

 5  20  محدودة 

 57 228 متوسطة

 38 152 متعددة

 100 400 اإلجمالي 

الريفية   املرأة  استخدام  وراء  دوافع  حول  العام  املقياس  السابق  اجلدول  بيانات  توضح 
"متوسًطا"  االستخدام  فكان  معينة؛  أهداف  ولتحقيق  االجتماعي  التواصل  ملواقع  العاملة 

 %).  5%)، وأخيًرا "محدوًدا" بنسبة ( 38%)، ثم "متعدًدا" بنسبة (57بنسبة (
  من وراء استخدام مواقع التواصل االجتماعي) اإلشباعات املتحققة 25جدول (

  ال أوافق   إلى حد ما   موافق  العبارة
  املتوسط

  االنحراف 

  املعياري  

الوزن                 

  النسبي
  الترتيب 

  %  ك  %  ك  %  ك

حصلت على املعلومات 

  التي تفيدني
265 66.3 128 32.0 7 1.8 2.64 .514 88.0 1 

 2 86.0 588. 2.58 5.0 20 32.5 130 62.5 250 مألت وقت فراغي

 3 85.7 567. 2.57 3.8 15 35.8 143 60.5 242 تطرح أفكارًا جديدة 

تشبع رغبتي يف حب 

 االستطالع 
231 57.8 141 35.3 28 7.0 2.51 .625 83.7 4 

معرفة آراء اآلخرين يف 

القضايا التي تخص 

 مجتمعنا 

226 56.5 146 36.5 28 7.0 2.49 .625 83.0 5 

مواكبة آخر األخبار  

التي ال تطرحها وسائل 

 اإلعالم التقليدية 

226 56.5 142 35.5 32 8.0 2.49 .641 83.0 5 

 6 82.0 663. 2.46 9.5 38  34.8 139 55.8 223 مواكبة املوضة

جتعلني قريبة من  

 أصدقائي وأهلي 
215 53.8 138 34.5 47 11.8 2.42 .693 80.7 7 



 

 
1980 1980 

أخبار حتقق لي معرفة 

 أفراد العائلة 
208 52.0 152 38.0 40 10.0 2.42 .667 80.7 7 

اقتناء السلع واملنتجات 

 التي أرغب بها 
193 48.3 149 37.3 58 14.5 2.34 .718 78.0 8 

سهولة عرض آرائي 

حول جميع القضايا 

 داخل مجتمعنا

183 45.8 165 41.3 52 13.0 2.33 .694 77.7 9 

دينًيا  حتقق إشباًعا 

بالتعرف على أمور  

الدين ولتفاعلي مع  

 النصوص الدينية

178 44.5 177 44.3 45 11.3 2.33 .669 77.7 9 

تخلق جًوا اجتماعًيا 

 جيًدا مع زمالئي بالعمل
175 43.8 171 42.8 54 13.5 2.30 .694 76.7 10 

 11 76.0 773. 2.28 19.8 79 32.5 130 47.8  191 الهروب من الواقع 

اكتساب خبرة من  

عالقات أصدقائي مع  

 شركائهم

150 37.5 171 42.8 79 19.8 2.18 .736 72.7 12 

 13 71.3 738. 2.14 21.0 84 43.5 174 35.5 142 تطورت مهاراتي التقنية

التعرف على طريقة  

 تفكير أطفالي
127 31.8 146 36.5 127 31.8 2.00 .798 66.7 14 

إيجاد حلول للمشاكل  

 الزوجية 
80 20.0 154 38.5 166 41.5 1.79 .755 59.7 15 

تشبع رغبة حب الذات 

 ""مثل وضع صوري
95 23.8 120 30.0 185 46.3 1.78 .807 59.3 16 

حتقق لي االتزان  

 النفسي
73 18.3 153 38.3 174 43.5 1.75 .745 58.3 17 

 18 43.3 591. 1.30 77.5 310 15.5 62 7.0 28 مراقبة زوجي 

ربط عالقة مع اجلنس 

 اآلخر
32  8.0 54 13.5 314 78.5 1.30 .607 43.3 18 

 19 40.7 542. 1.22 83.8 335 10.3 41 6.0 24 زاد دخلي املادي 



 

                1981 

االجتماعي  التواصل  وسائل  حققتها  التي  اإلشباعات  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
التي   املعلومات  على  "حصلت  يتصدرها  (للمبحوثات؛  نسبي  بوزن  ثم  88تفيدني"   ،(%

) نسبي  بوزن  فراغي"  وقت  نسبي 86"مألت  بوزن  املادي"  دخلي  "زاد  وأخيًرا   ،(%
)40,7 .(% 

) املقياس العام حول اإلشباعات التي حققتها وسائل التواصل االجتماعي 26اجلدول (
 للمبحوثات

التي حققتها وسائل التواصل االجتماعي   املقياس العام حول اإلشباعات
  للمبحوثات 

  %  ك 

 9.5 38  محدودة 

 63 252 متوسطة

 27.5 110 متعددة

 100 400 اإلجمالي 

وسائل  حققتها  التي  اإلشباعات  حول  العام  املقياس  السابق  اجلدول  بيانات  توضح 
اإلشباعات فكانت  للمبحوثات؛  االجتماعي  (  التواصل  بنسبة  ثم  63"متوسطة"   ،(%

 %).  9,5%)، وأخيًرا "محدودة" بنسبة (27,5"متعددة" بنسبة (

  ) انعكاس استخدام املرأة الريفية العاملة ملواقع التواصل االجتماعي على عالقاتها األسرية27اجلدول (

  العبارة

 

  ال أوافق   إلي حد ما  موافق
  املتوسط

  االنحراف 

  املعياري  

الوزن           

  النسبي
  الترتيب 

  %  ك  %  ك  %  ك

استخدام مواقع  

التواصل االجتماعي 

جعل التواصل سهًال 

مع أفراد األسرة  

  املقيمني بعيًدا عني

283 70.8 101 25.3 16 4.0 2.67 .550 89.0 1 

أتاحت لي مواقع 

التواصل االجتماعي 

معرفة آخر أخبار  

 أفراد العائلة 

192 48.0 169 42.3 39 9.8 2.38 .657 79.3 2 

أكتفي بالدردشة 

(الشات) للتهنئة يف  

األعياد واملناسبات 

 وللتعزية 

164 41.0 191 47.8 45 11.3 2.30 .660 76.7 3 



 

 
1982 1982 

ساعدتني مواقع  

التواصل االجتماعي 

على توسيع دائرة  

 عالقاتي االجتماعية 

162 40.5 168 42.0 70 17.5 2.23 .727 74.3 4 

مواقع تساعدني 

التواصل االجتماعي 

يف التعرف على 

اهتمامات أفراد  

 أسرتي 

142 35.5 189 47.3 69 17.3 2.18 .704 72.7 5 

أفراد أسرتي دائًما  

يشتكون بسبب 

الوقت الكثير الذي  

أقضيه على مواقع 

 التواصل االجتماعي

158 39.5 138 34.5 104 26.0 2.14 .799 71.3 6 

يزعجني إحلاح  

أقاربي أو  البعض من 

أصدقائي على 

الدردشة داخل مواقع 

 التواصل االجتماعي

138 34.5 176 44.0 86 21.5 2.13 .738 71.0 7 

تفاعلي مع أفراد  

أسرتي بدأ يقل منذ  

استخدامي ملواقع 

 التواصل االجتماعي

144 36.0 155 38.8 101 25.3 2.11 .776 70.3 8 

تتيح لي الدردشة 

التكلم بجرأة  

وبصراحة مع أفراد  

العائلة أكثر من  

التواصل املباشر  

 معهم 

129 32.3 162 40.5 109 27.3 2.05 .771 68.3 9 

استخدام مواقع  

التواصل االجتماعي 

رفع الكُلفة بني زمالء 

 العمل 

106 26.5 198 49.5 96 24.0 2.03 .711 67.7 10 

يشعرني استخدام 

مواقع التواصل 

االجتماعي بأنني 

بعيدة عن أفراد  

 األسرة 

111 27.8 159 39.8 130 32.5 1.95 .776 65.0 11 



 

                1983 

أشعر بالتقصير جتاه 

أصدقائي العتمادي  

على التواصل معهم  

من خالل مواقع  

التواصل االجتماعي 

أكثر من التواصل  

 املباشر 

108 27.0 141 35.3 151 37.8 1.89 .798 63.0 12 

منذ بدأت استخدام  

التواصل مواقع 

االجتماعي قلت 

اللقاءات مع زمالئي 

 بعد أوقات العمل

97 24.3 160 40.0 143 35.8 1.88 .767 62.7 13 

زياراتي ألقاربي  

بدأت تقل بسبب 

اعتمادي على مواقع 

التواصل االجتماعي 

يف التواصل وصلة 

 الرحم

94  23.5 150 37.5 156 39.0 1.84 .776 61.3 14 

استخدامي ملواقع 

التواصل االجتماعي 

جعلني مدمنة على  

 التسوق 

102 25.5 131 32.8 167 41.8 1.84 .805 61.3 14 

لم أعد أمارس 

الرياضة منذ  

استخدامي ملواقع 

التواصل االجتماعي 

وال أسجل يف النوادي  

 الرياضية والثقافية 

100 25.0 127 31.8 173 43.3 1.82 .807 60.7 15 

استخدامي ملواقع 

التواصل االجتماعي 

يشعرني بأن عملي 

 أقل منزلة من الغير 

101 25.3 123 30.8 176 44.0 1.81 .812 60.3 16 

أقصر يف واجباتي  

املنزلية التسوق،  

العناية باألطفال، 

تنظيف املنزل..)  

جتاه أسرتي بسبب 

انشغالي باستخدام 

مواقع التواصل 

االجتماعي إلى 

 جانب العمل 

96 24.0  128  32.0 176 44.0 1.80 .801 60.0 17 



 

 
1984 1984 

حضوري يف 

التجمعات العائلية 

بدأ يقل بسبب 

استخدامي ملواقع 

 التواصل االجتماعي

79 19.8 105 26.3 216 54.0 1.66 .789 55.3 18 

تشير بيانات اجلدول السابق إلى انعكاس استخدام املرأة الريفية العاملة ملواقع التواصل 
التواصل  مواقع  "استخدام  املبحوثات  فذكرت  األسرية؛  عالقاتها  على  االجتماعي 
االجتماعي جعل التواصل سهًال مع أفراد األسرة املقيمني بعيًدا عني" يف املقدمة بنسبة  

مواقع التواصل االجتماعي معرفة آخر أخبار أفراد العائلة" بنسبة %)، ثم "أتاحت لي  89(
ملواقع  79,3( استخدامي  بسبب  يقل  بدأ  العائلية  التجمعات  يف  "حضوري  وأخيًرا   ،(%

 %). 55,3التواصل االجتماعي" بنسبة (
) املقياس العام حول انعكاس استخدام املرأة الريفية العاملة ملواقع التواصل 28اجلدول (

 تماعي على عالقاتها األسرية االج
املقياس العام حول انعكاس استخدام املرأة الريفية العاملة ملواقع التواصل  

  االجتماعي على عالقاتها األسرية 
  %  ك 

 20.8 83  محدودة 

 55 220 متوسطة

 24.3 97 متعددة

 100 400 اإلجمالي 

توضح بيانات اجلدول السابق املقياس العام حول انعكاس استخدام املرأة الريفية العاملة  
التواصل االجتماعي على عالقاتها األسرية؛ فكانت اإلنعاكسات "متوسطة" بنسبة   ملواقع 

 %).  20,8%)، وأخيًرا "محدودة" بنسبة (24,3%)، ثم "متعددة" بنسبة (55(
  اخلامتة: 

تنا إلى  الدراسة  التواصل  سعت  ملواقع  العاملة  الريفية  املرأة  استخدام  موضوع  ول 
االجتماعي وأثر ذلك االستخدام على عالقتها األسرية، محاولني الكشف عن هذا األثر  
من خالل الدور الكبير الذي تؤديه هذه املواقع يف بناء العالقات األسرية للمرأة الريفية  

  مها:نتائج أه قد توصلت الدراسة لعدةالعاملة. و
للمبحوثات -1 اليومي  بنسبة    االستخدام  "دائًما"  ذكرن  االجتماعي؛  التواصل  ملواقع 

  %). 0,5%)، وأخيًرا "نادرًا" بنسبة (14,8%)، ثم "أحياًنا" بنسبة (84,8(
ثم   -2 آب"،  "الواتس  يتصدرها  االجتماعي؛  التواصل  ملواقع  املبحوثات  استخدام  درجة 

  "الفيسبوك".  



 

                1985 

أسبو -3 التواصل  مواقع  عبر  للدخول  املبحوثات  تسجيل  مرات  يوم"  تصدر  "كل  ا  عًيّ
  املرتبة األولى.

االجتماعي؛   -4 التواصل  مواقع  استخدام  يف  املبحوثات  تقضيها  التي  الساعات  عدد 
 ساعات". 5"أكثر من 

الفترة   -5 االجتماعي  التواصل  مواقع  املبحوثات  فيها  تستخدم  التي  األوقات  أفضل 
 الليلية.

 %) للتصفح. 90يتم استخدام الهاتف املحمول بنسبة (  -6
 فح املبحوثات ملواقع التواصل االجتماعي؛ جاء "املنزل" يف املقدمة.أماكن تص  -7
"اسمي  -8 جاء  التواصل؛  مواقع  عبر  املبحوثات  تستخدمها  التي  األسماء  معظم 

 احلقيقي".
 للرغبة يف الظهور بالهوية احلقيقية.

املقدمة   -9 يف  "األصدقاء"  االجتماعي؛  التواصل  مواقع  على  أصدقائهن  بأن  وذكرن 
(90,8(بنسبة   بنسبة  "األهل"  ثم  بنسبة  %75,3)،  أعرفهم"  "ال  وأخيًرا   ،(%

)21,5 .(%  
من   -10 أكثر  االفتراضية  عالقاتهن  يف  تفاعلهن  بأن  املبحوثات  شعور  إلى  وبالنسبة 

 ) بنسبة  املقدمة  يف  "ال"  فذكرن  الواقعية؛  بنسبة 72,5عالقاتهن  "نعم"  ثم   ،(%
)27,5 .(% 

ومعارف -11 أصدقائهن  مع  املبحوثات  معهم  تتواصل  تواصلهن  من  أكثر  لوجه  وجًها  هن 
  %). 45,8%)، ثم "نعم" بنسبة (54,3افتراضًيا؛ "ال" يف املقدمة بنسبة (

"من   -12 يتصدرها  االجتماعي؛  التواصل  ملواقع  العاملة  الريفية  املرأة  استخدام  دوافع 
) نسبي  بوزن  واملعارف"  واألهل  األصدقاء  مع  التواصل  "للتسلية 91أجل  ثم   ،(%

%)، وأخيًرا "لتكوين عالقات غرامية" بوزن  87,3ت الفراغ" بوزن نسبي (وقضاء أوقا
 %). 42نسبي (

أن   -13 إلى  النتائج  توصلت  التواصل وقد  ملواقع  العاملة  الريفية  املرأة  استخدام  دوافع 
%)، وأخيًرا "محدوًدا"  38%)، ثم "متعدًدا" بنسبة (57االجتماعي؛ "متوسًطا" بنسبة (

 %). 5بنسبة (
تي حققتها وسائل التواصل االجتماعي للمبحوثات؛ يتصدرها "حصلت اإلشباعات ال -14

) نسبي  بوزن  تفيدني"  التي  املعلومات  بوزن  88على  فراغي"  وقت  "مألت  ثم   ،(%
 %). 40,7%)، وأخيًرا "زاد دخلي املادي" بوزن نسبي (86نسبي (



 

 
1986 1986 

اإلشباعات التي حققتها وسائل التواصل االجتماعي  وقد توصلت النتائج إلى أن  
) بنسبة  "متوسطة"  (63للمبحوثات؛  بنسبة  "متعددة"  ثم  وأخيًرا %27,5)،   ،(%

 %). 9,5"محدودة" بنسبة (
عالقاتها  -15 على  االجتماعي  التواصل  ملواقع  العاملة  الريفية  املرأة  استخدام  انعكاس 

التواصل  جعل  االجتماعي  التواصل  مواقع  "استخدام  املبحوثات  ذكرت  األسرية؛ 
"أتاحت  89ة املقيمني بعيًدا عني" يف املقدمة بنسبة (سهًال مع أفراد األسر %)، ثم 

) بنسبة  العائلة"  أفراد  أخبار  آخر  معرفة  االجتماعي  التواصل  مواقع  %)،  79,3لي 
التواصل  العائلية بدأ يقل بسبب استخدامي ملواقع  التجمعات  وأخيًرا "حضوري يف 

 %). 55,3االجتماعي" بنسبة (
بأن   -16 النتائج  توصلت  التواصل  انعكاوقد  ملواقع  العاملة  الريفية  املرأة  استخدام  س 

) بنسبة  "متوسطة"  األسرية؛  عالقاتها  على  بنسبة  55االجتماعي  "متعددة"  ثم   ،(%
 %).20,8%)، وأخيًرا "محدودة" بنسبة (24,3(

  التوصيات:
  مبجموعة من التوصيات:  -وفًقا ملا مت التوصل إليه من النتائج -توصي الدراسة

املزيد من الدراسات حول مواقع التواصل االجتماعي وبشكل أعمق يشمل  إجراء   -1
  مختلف شرائح املجتمع، وخاصة فئة املرأة الريفية العاملة.

على حساب   -2 تكون  وأال  محددة  فترات  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام 
 .العالقات األسرية

ملرأة حتى ال تؤدي  ترتيب أوقات استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل ا - -3
 إلى التفكك األسري. 

التواصل االجتماعي من خالل بعض املعلومات   -4 يجب على املرأة استغالل مواقع 
 .والفوائد التي تتداول فيها والتي تسهم يف بناء األسرة

ضرورة توعية املرأة الريفية بأضرار كثرة استخدام ملواقـع التواصـل االجتماعي،   -5
وسا مختلف  خالل  من  لهذه وذلك  االستخدام  كثرة  سلبيات  لبيان  اإلعالم؛  ئل 

 املواقع على سلوكياتهن وعلى عالقاتهن باملجتمع. 
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  املراجع واملصادر 
ة، ما  وسائل التواصل االجتما واهميتها واشهرها، مقال، موقع مجتمع،  - 1   2020زعرور، معاو
، مواقع التواصل االجتما والخرس الزو  - 2 ة ع عينة من  محمد، وفاء محمد ع دان : دراسة م

سان والمجتمع، المجلد شور، مجلة علوم اإل حث م مدينة سوهاج،   2021  ,)02، العدد (10األزواج 
اعات   - 3 ة لمواقع التواصل االجتما واإلش د، "استخدامات المرأة العمان ت سع شة ب ة، عا ش الغا

حوث ا ة ل حث، مجلة إتحاد الجامعات الع ا اإلتصال، العدد المتحققة"،  إلعالم و تکنولوج
  2020الخامس,  

نت   - 4 ة ع االن ات االجتماع ة للش ة محمد محمود، "استخدامات المرأة الم محمد، أم
اعات ة االعالم،  واالش ل ، جامعة القاهرة،      2019المتحققة منها" رسالة ماجست

5- Carilloa, Kevin /Chawnerc Brenda, "Why men and women continue to use social 
networking sites", article, "The Journal of Strategic Information Systems", 
Volume 26, Issue 4, 2017, P.g 322-359 

ة: دراسة   - 6 األ س بوك ع عالقتها  الف لموقع  وجة  الم ة  الجزائ المرأة  "تأث استخدام  رحة,نجاة, 
ة   ل اح,  م قصدي  جامعة   , ماجست رسالة  وجات",  الم ات  الجزائ ساء  ال من  عينة  ع  ة  وصف

ة،  ة واالجتماع سان  2016العلوم اال
وسائ - 7 "مخاطر  ن،  برو  ، حس ب  ز هللا،  د  ة  ع العراق ة  اال العالقات  ع  االجتما  التواصل  ل 

"مجلة المعظم"،  اب  مجمع  ات  ل موظ  أل  ة  دان م  journal of the college of "دراسة 
basic education  عة 101العدد   Pages 465-492، 24، الط

فاءة االدارة للزوجة  ظل استخدام مواقع التواصل االجتما  عوض، فاطمه أحمد ع ،  - 8 "ال
ة، قسم االقتصاد  ة النوع ة ال ل ، جامعة ع شمس،  ي", رسالة ماجست التوافق اال وعالقتها 

 ،  2019الم
ف - 9 ة ال م األ دالرحمن ، "اثر وسائل التواصل االجتما الحديثة ع ق ، محمد صفاء ع ة   بيو

ة الزراعة، قسم االقتصاد،  ل ، جامعة الزقازق،  ة"، رسالة ماجست ق   2018محافظة ال
اساتها ع   -10 اس محمد، "استخدام الجمهور العرا لمواقع التواصل االجتما وانع ، مصط ع ع

ة اآلداب، قسم إعالم،  ل ، جامعة الزقازق،  ة"، رسالة ماجست   2018العالقات اال
ي "، ح -11 ك األ ل، " استخدام مواقع التواصل االجتما ودورها  التف د، اسماع ل فا اش، اسماع

م علوم االعالم   ة، ق ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل اف،  ، جامعة محمد بو ض رسالة ماجست
  2018واالتصال، 

، "أثر مواقع التواصل االجتما ع التغي ا -12 اس ان  ، احمد فت اب ال ع لق لدى الش
 ، ة زراعة، قسم المجتمع ال ل   2017محافظة سوهاج"، رسالة دكتوراە، جامعة أسيوط، 

, جامعة ام   -13 ي", رسالة ماجست  ن بن عبود, "تأث مواقع التواصل االجتما ع االتصال األ
ة,   -14 سان ، قسم العلوم اال  2017البوا

15- Alsanie, Saleh Ibrahim, "Social Media (Facebook, Twitter, WhatsApp) Used, and 
it's Relationship with the University Students Contact with their Families in 
Saudi Arabia", Department of Psychology, Imam M. S. I. University, Saudi 
Arabia, 2015 



 

 
1988 1988 

د, "اثر مواقع التوا -16 ج, وداد قسم الس ة  ف ة بوال ة داخل اال صل االجتما ع العالقات االجتماع
 ، ل ة, جامعة الن ة واالجتماع ة الدراسات االقتصاد ل  ,  2014الخرطوم", رسالة ماجست

ة،  -17 ات االتصال (القاهرة: دار النهضة الع د، نظ ز الس د الع  " 231)، ص2006مرفت الطراب وع
مان، "تعرف ع  -18 مه، إ ار طع ب اخت ار   15س ة"، مقال، أخ ف كون اليوم العال للمرأة ال ر ل ت أ

 2020اليوم، 
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