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  ملخص
 وتشكيل ثقافته  الفرد تعد االسرة هي المؤسسة الرئيسية التي تسهم في تكوين شخصية         

 المتغيرات المعاصرة قد نالت  بعض من وظائفها التربوية والتكوينية ومـن             واتجاهاته إال أن  
 األسـرة فـي ادائهـا    وأصـبحت قدرتها على االستمرار في ممارسة أدوارها التقليدية الفعالة      

 تتناقص تدريجياً في    لوظائفها البيولوجية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية تجاه أفرادها بدأت       
 التكنولوجية ووسائل وبرامج التواصـل االجتمـاعي        أبرزهاظل المتغيرات الراهنة والتي من      

 مما أنتج تراجعاً في دورها كناقلة للقيم والمعايير والمعرفة والثقافـة وانحـسار فـي      واإلعالم
رة العديد من وظائفها  ونتيجة لهذا التغيير فقدت األس  ا كأهم مؤسسة للتنشئة االجتماعية    مرجعيته

ظهرت العديد من التغييرات على األسرة وأيضا العديد من المشكالت التـي            والتقليدية وقيمها   
 لألبناء لذا هدفت الدراسة إلى تحديد المـشكالت الناتجـة عـن          على التنشئة االجتماعية   تأثر

 إلى تصور مقترح من     المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء، التوصل       
منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية للتعامل مع المشكالت الناتجة عن المتغيـرات             

واستنتجت الدراسة أن المشكالت الناتجـة    . التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء     
ككل كما يحـددها أوليـاء      عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء         

 .  التعليمية والمشكالت االجتماعية المشكالت السلوكية، والمشكالتفيتمثلت , األمور
  العامة، الممارسة االجتماعية، التنشئة التكنولوجية المشكالت، المتغيرات :الكلمات المفتاحية

Abstract  
The family is the main institution that contributes to the formation 

of the individual’s personality and the formation of his culture and trends. 
However, contemporary variables have acquired some of their 
educational and formative functions and their ability to continue 
practicing their effective traditional roles. The current variables, the most 
prominent of which are technology, means and programs of social 
communication and the media, which resulted in a decline in its role as a 
carrier of values, standards, knowledge and culture and a decline in its 
reference as the most important institution for socialization and as a result 
of this change the family lost many of its traditional functions and values, 
and many changes appeared on the family and also many problems that 
affected On the social upbringing of children. Therefore, the study aimed 
to identify the problems resulting from modern technological variables 
on the social upbringing of children, to come up with a proposed 
perception from the perspective of general practice in social service to 
deal with the problems resulting from modern technological changes on 
the social upbringing of children. The study concluded that the problems 
resulting from modern technological changes on the social upbringing of 
children as a whole, as defined by parents, were behavioral problems, 
educational problems and social problems. 
Keywords: problems, Technological variables, socialization, generalist 
practice 
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  ـ مشكلة الدراسة:أوالً
تعتبر األسرة النظام االجتماعي الرئيسي حيث انها الوحدة االجتماعية الوحيدة فـي   
المجتمع البشري التي تتداخل مع األنظمة األخرى ، فاألسرة هي المـسئولة عـن عمليـة                
ه التنشئة االجتماعية من خالل الثقافة وكافة األنشطة الحيوية األخرى لإلنسان والتـي تميـز   

عن كافة الكائنات األخرى لذلك يحض المجمع بنظمه المختلفة على حماية األسرة مما يؤثر              
  .)١٤٥، ص٢٠٠٠ حسن،و الصديقي(في بنائها ووظيفتها حتى بقى وحدة متماسكة

فاألسرة هي المؤسسة الرئيسية التي تسهم في تكوين شخصية الفرد وتشكيل ثقافته            
رة قد نالت  بعض من وظائفها التربوية والتكوينية ومن           المعاص أن المتغيرات واتجاهاته إال   

قدرتها على االستمرار في ممارسة أدوارها التقليدية الفعالـة فـي انتـاج وإعـادة انتـاج                 
أو بمعنى آخـر فقـد نـتج عـن          . )٥٦، ص ٢٠٠٢،  الدباسي (منظومات القيم االجتماعية  

رة نـتج عنهـا العديـد مـن       التحوالت االقتصادية والسياسية في المجتمع تغيرات في االس       
  .المشكالت

وتتأثر األسرة بمجموعة من العوامل تشكل تحديات ومعطيات مختلفة عليها والتي           
تعوق عملية متابعة االفراد وضبطهم وتربيتهم بحسب ما يتناسب مع قيم االسرة ومبادئهـا              

ت الحديثـة   ومن أهم تلك العوامل المؤثرة على األسرة ، التغيرات التي تطرأ على المجتمعا            
والمعاصرة في ظل الثورة المعلوماتية الحديثة إذ تظهر معطيات جديدة ، تجعل االسرة امام              

طيع تتحديات من الصعب الوقوف امامها أو تجاهلها دون العمل على مواجهتـا ، إذ ال تـس   
األسرة ان تنغلق امامها او تستسلم لها ال سيما ان االسرة في العصر الحـالي تميـل الـى                   

ام ثمار الثورة التقنية والمعلوماتية الهائلة من وسائل اتصال ومعلومات متنوعة مثـل             استخد
برامج الحاسبات ومواقع االنترنت الدولية ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة وغير ذلـك          
من تقنيات سمعية وبصرية ومن المتوقع ان تشغل هذه المستجدات حيزاً كبيراً من اهتمامات    

  .)٥٢، ص٢٠٠٢السنبل، (وتؤثر فيها سلباً أم إيجاباًأفراد األسرة 
ولقد شهدت السنوات األخيرة حدوث العديد من التغيرات التكنولوجية مثل ظهـور     
الفضائيات والمحمول واالنترنت مما أثر على التفاعل االجتماعي بين أفراد األسرة بعضهم            

 دائم، ومالزم للعائلـة، وال  البعض وكذلك بينهم وبين اآلخرين، فأصبح جهاز التلفاز صديق        
 فالفضائيات شاركت األسرة في خـصوصيتها       البيوت،يمكن االستغناء عنه في أي بيت من        

  .(mirabelli,A.1996, p.32) وفي أدق عالقاتها االجتماعية
كما أنها أدت إلى االضطراب االجتماعي وعدم االستقرار في العالقات االجتماعية           

  .)٤٤، ص٢٠٠٢الطيب، ( ستهالكيةاالوتنمية الفردية والروح 
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والتـي بعنـوان اثـر التغيـرات        ) ٢٠١٠ (غانم وآخرون وهذا ما أكدته دراسة     
 التعرف علـى اثـر التغيـرات        فيالتكنولوجيا المعاصرة على التفاعل االجتماعي لألسرة       

المعاصرة على التفاعل االجتماعي لألسرة الريفية بمحافظة أسيوط وذلك من خالل التعرف            
ثر التغيرات التكنولوجية على التفاعل االجتماعي داخـل وخـارج األسـرة الريفيـة             على ا 

وتوصلت النتائج الى ان هناك تأثير لألجهزة التكنولوجية على التفاعل االجتمـاعي داخـل              
  وخارج األسرة الريفية

 ,Mesman, Kuo, Carroll, & Ward ة ميسمان، كارول، واردفركزت دراس
تـشير  . طفال وأسرهم باالعتماد على التكنولوجيا ونوعية حيـاتهم       كيفية تأثر األ    (2013)

 وكذلك أفراد أسرهم ، يتأثرون سـلبا باالعتمـاد علـى            األطفال،مراجعة األدبيات إلى أن     
تمت مناقـشة اآلثـار     . التكنولوجيا في مجموعة متنوعة من المجاالت النفسية واالجتماعية       

  . المستقبلية لهذه الفئة من السكانالمترتبة على الرعاية السريرية والبحوث
 مواقع التواصل االجتماعي على االسرة وبخاصـة  هومن الجدير باالهتمام ما تترك  

االبناء حيث تشير الدراسات إلى أن أغلب األسر التي يستخدم أفرادهـا مواقـع التواصـل                
ـ              واحي االجتماعي هم ممن يعانون ويتأثرون بأضرارها والتي تنعكس على األبناء مـن الن

الدينية واألخالقية القيمية واالجتماعية والنفسية والصحية وأن من أبرز اضرارها انها تبني            
نا الدينية وتقاليـدنا    السلوكيات السلبية واألخالق المنحرفة والصداقات التي تتعارض مع قيم        

  .)١٤، ص٢٠٠٣محمد، (االجتماعية 
Carrier , tFel, Lim, Rosen روزين، لـيم، فلـت، كـارير    دراسةفأوضحت

 منها والتي تأثير التكنولوجيا على أربعة مجاالت من سوء التكيف على االطفال  )2014( ,
 بـين   -المشكالت النفسية ، والمشكالت السلوكية ، ومشكالت االنتباه والـصحة البدنيـة             

عالوة على ذلك ، تُظهر األبحاث أن األطفـال     )  ٨-٤الذين تتراوح أعمارهم بين     (األطفال  
ن يستخدمون كميات هائلة من الوسائط ، بما فـي ذلـك ألعـاب الفيـديو والتواصـل                  الذي

  .لألبناءوالسلوكية واالجتماعية  اإللكتروني تؤثر على الحالة الصحية
وجهـات نظـر األخـصائيين      Jensen ,)2020( جنـسن  واستكـشف دراسـة  

اجات األطفال لـم    االجتماعيين لألطفال في مجال حماية الطفل في النرويج وتشيلي أن احتي          
ـ المهيتم تلبيتها بشكل كاف في الممارسات األسرية مما يتطلب التـدخل              للوقايـة مـن     ين

   .لألبناءالتعرض للمشكالت  السلوكية واالجتماعية 
كما ان وسائل التكنولوجيا ينتج عنها أيضا االنطـواء والعزلـة وافتقـاد بعـض               

ع اآلخرين أو إقامة الصداقات كمـا قـد         المهارات االجتماعية كعدم القدرة على التواصل م      
يتأثر المستوى الدراسي والقدرة على التركيز واالنتباه، إضافة الى بعض االثار النفسية مثل             

  .)٨٤ -٨١ ص ، ص٢٠٠٦، السبعاوي(فقدان القدرة على التعبير عن نفسه وقلة ثقته بنفسه
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 ,Law, Kwok, Chan, Chan, & Yip لو، كوك، شـان ويـب  وتوكد دراسة
 بان االنتشار المتزايد الستخدام اإلنترنت بين االبناء يمثل تحديات أمام مشاركتهم             .(2019)

 والتدريب على المشاركة  من خالل مراكز الشباب  حيث تـم اعتمـاد          التطوعي العمل   في
 مـن  ١٨٢تصميم شبه تجريبي لمقارنة آثار المشاركة والتمكـين عبـر اإلنترنـت علـى         

شباب يخضعون للرقابة على مدى تسعة أشهر ونتج عـن العمـل            مستخدمي الخدمة من ال   
 على تحسن كبير في الضيق العاطفي وسلوكيات االنسحاب االجتماعي في مجموعة            المهني

 كما ينبغي إجراء مزيد من الفحص فيما إذا كانت خدمات الخدمة االجتماعية             المهنيالتدخل  
لة باإلنترنت فـي تـوفير طريـق        عبر اإلنترنت يمكن أن تحل محل الخدمات غير المتص        

تكميلي للتخفيف من الضيق العاطفي واالنسحاب االجتمـاعي لـدى الـشباب المعرضـين              
  .للخطر

بعنوان األبناء في عصر التكنولوجيا والتـي  ) ٢٠٢٠(احمد  ومحمد  وأكدت دراسة   
 هدفت إلى التعرف على تأثير وسائل التكنولوجيا الحديثة على األبناء وقد توصلت الـى ان              

التكنولوجيا سالح ذو حدين على رغم من مزاياه وفوائده في مختلف مجاالت التي جعلـت               
العالم أشبه بالقرية الصغيرة اال انه تحمل بين طياته مساوئ وأخطار كثيـرة علـى حيـاة                 
األفراد واألطفال، ادمان األطفال على األجهزة االلكترونية واللوحية واأللعاب االلكترونيـة           

  .الفاعلةرقابة األسرية في ظل غياب ال
ولعل صور اإلعالم الجديد المؤثرة بصوره قوية على األبناء اليـوم والتـي مـن      

 والتي تعد بمنأى عن ابنائنـا بكافـة         المختلفة،ابرزها مواقع التواصل االجتماعي بأنواعها      
م فئاتهم واعمارهم ومستوياتهم االجتماعية والعلمية والثقافية مما جعلهم يعيشون فـي عـال            

افتراضي بعيدين عن واقعهم ومعرضين لكافة أنواع التأثر على المستوى الفـردي الـذاتي              
  .والمستوى االسري ومن ثم المجتمعي

) ٢٠١٣(ولقد اهتمت العديد من الدراسات والتي منهـا دراسـة وازي ويوسـف          
ـ             اء دراسة عنوانها وسائل التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على االتـصال بـين اآلبـاء واألبن

هدفت الدراسة إلى بيان أثر اإلنترنت والهـاتف النقـال          ) اإلنترنت والهاتف النقال نموذجاً   (
على االتصال بين اآلباء واألبناء ووظائف التكنولوجيا الحديثة وتأثيراتهـا علـى األسـرة              
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتوصـلت الدراسـة إلـى أن آثـار الوسـائل                

 إلى هشاشة العالقات االجتماعية بين أفراد األسرة الواحدة، وخاصة بـين            التكنولوجية أدت 
  . اآلباء واألبناء، إضافة إلى العزلة االجتماعية لألبناء
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فاالستخدام الخاطئ والغير منضبط والمتكرر لمواقع التواصل االجتماعي ومـن           
 وضـعف العالقـات     أهمها وجود فجوه في التعامل والتواصل اإليجابي بين اآلباء واألبناء         

المتبادلة بين افراد االسرة الواحدة وعدم وجود مساحة كافية مـن الحـوار وتبـادل اآلراء               
والخبرات فيما بينهم وبهذا تكون األسرة فقدت تالحمها ووحدتها االسرية التي كانـت فـي               
 الماضي قبل وجود هذا الكم الهائل من مواقع التواصل االجتماعي والتي تنعكس على تنشئة             

  .)٢٢، ص٢٠٠٤الخولي،  (االبناء
 & ,Strange, Fisher, Howat  سـترانج، فـشر، هـوات، وود   بينما اشارت دراسة 

Wood, (2018) ن مفارقات التواصل عبر اإلنترنت مع االباء واألمهات الـذين لـديهم   ع
  المهني سلوكياتهم اكدت أن االتصال عبر اإلنترنت من خالل المتخصص           فيأطفال صغار   

 في دعم األسر التي لديها أطفال صغار وذلك لسهولة الوصـول إلـى المعلومـات                يساعد
عبـر الـشبكات عبـر      . والمشورة؛ يقلل العزلة والبقاء على اتصال مع العائلة واألصدقاء        

  .اإلنترنت
 بان استخدام وسـائل التواصـل   Jensen ,)2020(  جنسنكما اوضحت دراسة

ا التنمر اإللكتروني والذى يتخذ أشكالًا عديدة ،        االجتماعي من ضمن المشكالت الناتجة عنه     
يمكن أن يكون لها أيضا عواقب سـلبية        . االجتماعيمن السلوك العدواني والتهديد إلى النبذ       

على الرفاهية العامة والتي قد تكون أكثر خطورة بالنسبة لألشخاص الذين تعتمد هويـاتهم              
 الدراسة بان قمنـا أوالً      فيوعرض   .عيبشكل أساسي على روابط وسائل التواصل االجتما      

بتحليل عوامل الخطر والحماية المرتبطة بالتسلط عبر اإلنترنت فـي العمـل ، ثـم قمنـا                 
، والعوامل االجتماعية الديموغرافية ، حيث بلـغ معـدل          . بالتحقيق في آثاره على الرفاهية    

ظمات المتخصـصة و  ٪ في المن  ١٣انتشار اإليذاء الشهري للتسلط عبر اإلنترنت في العمل         
كان الضحايا من الـشباب والمـستخدمين النـشطين         . ٪ بين السكان العاملين في فنلندا     ١٧

لوسائل التواصل االجتماعي وبأنهم يعانون من ضائقة نفسية وإرهاق وتقنية و يعتبر التنمر             
تكـون  . اإللكتروني في العمل ظاهرة منتشرة وله نتائج سلبية على الرفاهيـة فـي العمـل       

واقب السلبية أكثر حدة بين أولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتمـاعي بـشكل              الع
  .كبير

ولكي تقوم األسرة بدورها تجاه هذه التحديات التي تواجه أبنائها وحمايـة البنـى              
الدينية والقيمية واألخالقية لهم، والتصدي لكل ما يضعف الروابط االجتماعية بينهم كان من             

على تأثيرات مواقع التواصل االجتماعي على تلك العالقات االسرية من          الضروري التعرف   
وجهة نظر الشباب أنفسهم وتفعيل دور األسرة في مواجهة اثار هذا االعالم الجديـد علـى             

  . )٢٦٤، ص٢٠١٨، طالقة والعمريم (العالقات االسرية وحماية االفراد من مخاطره
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ة الى بيان اثر مواقع التواصـل       هدفت الدراس ) ٢٠١٨( العمرىودراسة  مطالقة    
االجتماعي على العالقات االسرية من وجهة نظر األبناء الجامعي حيث توصلت الدراسـة             
الى مجموعة من النتائج منها ان استخدام مواقع التواصل االجتماعي تأثيرا واضـحاً علـى            

القيـة وفـي    الشباب الجامعي وعالقاتهم االسرية ، حيث كان أعالها لألثار الدينيـة واألخ           
المرتبة الثانية جاء في مجال اآلثار االجتماعية وجاء في المرتبة األخيـرة مجـال اآلثـار                
الصحية والنفسية وعلى ضوء ذلك اوصت الباحثتان بعقد لقاءات وندوات توعوية للـشباب             
الجامعي بأهمية االستفادة إيجابيا من مواقع التواصل االجتماعي ، وتوعية الطالـب بكيفيـة       

اء المعلومة ، واختيار ما يناسب ديننا الحنيف وقيمه واخالقه وعادات مجتمعاتنا المسلمة             انتق
  .، والتحذير من اآلثار السلبية لهذه المواقع

 أصـبحت األسـرة مهـدده       السلبية،وفي ظل التكنولوجيا ومؤثراتها وانعكاساتها      
الشخـصية الـسليمة،   وعرضه للعديد من المخاطر المتعددة على القيم حيث تؤثر على بناء         

والمواقع تبني . وخاصة لما تتمتع به هذه المصادر من قوة جذب هائلة بفضل التقنية الحديثة            
 حيث يجدون المتعـة فـي االنفـراد    األبناء،انماطا حياتية تتميز بتنمية النزعة الفردية لدي     

القات مما يؤدي الى الالمباالة واهمال الع     . )٣٣٥، ص ٢٠٠١،  عزي(والتمركز حول الذات  
  . االجتماعية مع االسرة واالنسحاب تدريجيا وقد يصل الى فقدان الهوية ومحدودية االنتماء

بعنوان أثر التكنولوجيا الحديثـة     ) ٢٠١٤(إسماعيل  وواشارت دراسة القرة داغي     
، حيث ركزت علـى تـأثر التكنولوجيـا         يس األسرة السليمة وسبل معالجتها    في عرقلة تأس  

ء األسرة السليمة، ومدى تأثر األسرة بهذه التقنيات الحديثة فـي عـالم    الحديثة في عرقلة بنا   
التكنولوجيا ، كما أوضحت  سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة له أثر بالغ وتقليـل مـساحة            
التفاهم بين الزوجين واألبناء وتفضي الى الصمت األسري  ، وزيادة االضطرابات النفـسية   

د تؤدي الى وقوع الطالق كما توصلت الى ان سبل معالجة           ، وتؤدي الى تفكك األسرة ، وق      
هذه المشكلة تكمن في االلتزام بالتوجيهات االسرية ، والتعليمات العائلية ، التـي غرسـها               
اإلسالم واألديان في نفوس افراد االسرة وزيادة الرقابة االسرية وأشارت الى أهميـة دور              

مـع ضـرورة اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة          المدرسة في الرقابة وتدعيم البناء القيمي       
واالستفادة منها في األمور النافعة يؤدي الى تقليص آثار هذه التقنيات الحديثة على تأسـيس          

  . األسرة ومكوثها سليمة
دراسة بعنـوان أثـر مواقـع التواصـل االجتمـاعي      ) ٢٠١٣(وأجرت الشهري  

هدفت الدراسة على بيان    ) ر نموذجاً الفيس بوك وتويت  (االلكتروني على العالقات االجتماعية   
األسباب التي تدفع الى االشتراك في موقعي الفيس بوك وتويتر والكشف عن أثارها السلبية              
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واإليجابية وأشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية عكسية بين متغيري العمر والمستوى            
 كما توجد عالقـة ارتباطيـة    الدراسي وبين دوافع استخدام تلك المواقع وإيجابيتها وسلبياتها       

إيجابية بين متغيري عدد الساعات وأسباب االستخدام ونتائجه السلبية وااليجابية كما توجـد             
عالقة طردية بين متغير طريقة االستخدام وأسبابه وطبيعة العالقات االجتماعيـة واثارهـا             

  .اإليجابية والسلبية
عـة األدبيـات حـول      بمراجLewis ,)2018(  لويسوعلى هذا اهتمت دراسة

 الـضار عـن طريـق اسـتخدام         األخالقياألطفال والشباب الذين يوضحون السلوك غير       
هذا عندما يظهر طفل أو شاب سـلوكًا         يحدث. فاألطفال والشباب ) TA-HSB(التكنولوجيا

 عبر اإلنترنت أو من خالل استخدام التكنولوجيا التي قد تكون ضارة ألنفـسهم              أخالقيغير  
 أو يكون لها تأثير ضار كبير على أدائهـم اليـومي ، أو تجعلهـم عرضـة                  ،باآلخرينأو  

كان الدافع وراء المراجعة هو زيادة عدد األطفال والشباب الـذين تمـت      . للمالحقة الجنائية 
إحالتهم للتحقيق وادت الدراسة على ضرورة زيادة وتطوير الوعي بشأن احتياجات العـالج          

لـشباب الـذين    يمكن للمهنيين فهـم ودعـم األطفـال وا        المحددة لهذه السلوكيات ، بحيث      
  .يوضحونها بشكل أفضل

Ricciardelli , ريكاردلى، نيكورد، كـوين، سـويل، كاسـيانو   وابرزت دراسة
)2020(, Casiano, & Sewell, Quinn, Nackerud والتى تتمثل فى استخدام وسائل 

بانـة يحمـل انتـشار      . جتماعيةالتواصل االجتماعي على اآلثار األخالقية لمهنة الخدمة اال       
وسائل التواصل االجتماعي آثارا أخالقية غنية محتملة على معـايير االتـصال والرفاهيـة          

تقع هـذه االهتمامـات     ). أي التطور والسلوك البشري   (المجتمعية والصحة العقلية الفردية     
 لوصـف  )١: (ضمن النطاق المهني للخدمة االجتماعية فالغرض من هذه الدراسة ذو شقين        

واستكشاف المتغيرات المهمة ، وآثارها األخالقية ، ضمن البيانات المتعلقة باستخدام طالب            
لتقـديم  ) ٢(الخدمة االجتماعية ومعرفتهم ومواقفهم تجاه وسائل التواصل االجتماعي ؛ و ،            
ـ          ثير وسـائل  أتوصيات لمتابعة الدراسات البحثية التي تسعى إلى التأكد بشكل أعمق مـن ت

واكـدت  . ل االجتماعي ، وممارسة الخدمة االجتماعية األخالقية ، والتنمية المهنيـة        التواص
بانة يجب تضمين المعلومات حول وسائل التواصـل االجتمـاعي فـي منـاهج الخدمـة                

  .االجتماعية
 ومن خالل ما سبق يتضح ان األسرة في ادائها لوظائفها البيولوجية والنفسية واالجتماعية             

 أفرادها بدأت تتناقص تدريجياً في ظل المتغيرات الراهنـة والتـي مـن      واالقتصادية تجاه 
ابرزها التكنولوجية لوسائل وبرامج التواصل االجتماعي واالعالم مما أنتج تراجعـاً فـي             
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دورها كناقلة للقيم والمعايير والمعرفة والثقافة وانحسار في مرجعيتها كأهم مؤسسة للتنشئة       
غيير فقدت األسرة العديد من وظائفها التقليدية وقيمها فاألسـرة          االجتماعية  ونتيجة لهذا الت    

التي كانت تقوم بالرعاية المطلقة ألفرادها وتنشئتهم تنشئة سـليمة أصـبحت اآلن مهـددة        
نتيجة مشاركة التكنولوجيا الحديثة لها في تنشئة أبنائها حيث ظهرت العديد من التغييـرات           

نائها وتغيرت أدوارها وسقطت صورتها التقليديـة       على األسرة مما انعكس عليها وتغير ب      
وهذا ما أكسبها طابع األسرة المتغيرة فقد أخذت سلطة األب الصارمة تتالشى وتنحـصر              
وبدأت تضعف أواصر وصالت أفراد األسرة القرابية حيث نجد ان األبناء اتجهـت الـى               

ة والتي اثـرت علـى   االهتمام بهذه الوسائل وتأثرت بها واكتسبت بعض السلوكيات السلبي        
سلوكياتهم مما نتج عنه العديد من المشكالت سواء إذا كانت مشكالت سلوكية أو تعليمية أو 

والخدمة االجتماعية كمهنه تعمل على مـساعدة األشـخاص علـى مواجهـة             . اجتماعية
مشكالتهم والتغلب عليها وذلك من خالل الممارسة العامة في الخدمة االجتماعيـة والتـي             

 وأخالقـي   قيميتعمل في اطار    )  مجتمعي – جماعي   -فردي  (  متصل األنساق    تعمل مع 
 يتعرض لها األبناء والناتجـة      التيومعارف ومهارات  تتناسب في التعامل مع المشكالت         

عن المتغيرات التكنولوجية حيث تنعكس على اداء النسق االسرى وعدم القدرة على القيام             
 -:عدة قضايا هي في  مشكلة الدراسة ى هذا تتبلور كما يجب مع األبناء وعلبمسئولياته

ما المشكالت السلوكية الناتجة عن المتغيـرات التكنولوجيـة الحديثـة علـى التنـشئة                -
 االجتماعية لألبناء؟

ما المشكالت التعليمية الناتجة عن المتغيـرات التكنولوجيـة الحديثـة علـى التنـشئة                -
 االجتماعية لألبناء؟

جتماعية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجيـة الحديثـة علـى التنـشئة            ما المشكالت اال   -
 االجتماعية لألبناء؟

  أهمية الدراسة
كيات والعالقـات االجتماعيـة    إن األسرة تعتبر مركز كل التفاعالت االجتماعية والسلو        -١

البد لها   ما تتمتع به االسرة من أهمية بالغة في القيام بعملية التنشئة االجتماعية فانه               ولكون
من متابعة مختلف الوسائل واألساليب ، ومالحظة كافة اآلليات التي تسهم في تنشئة أبنائهـا    
واكتسابهم مختلف القيم واالتجاهات المؤثرة وبشكل مباشر على سـلوكهم والتـي تـنعكس          

  )٢٦٤،ص٢٠١٨مطالقة والعمري،(.إيجاباً أم سلباً على محيطهم داخل األسرة وخارجها
ناء في ظل التحوالت المجتمعية والتكنولوجية يتعرضون لتيارات وقيم ثقافية           أصبح األب  -٢

متباينة ، وأساليب متنوعة في التفكير عبر الكثير من الوسائل والتي بـات مـن الـصعب                 
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 فكان  األبناء،ونظراً ألهمية األسرة وأهمية الدور الذي تقوم به في حياة           ... السيطرة عليها   
لتغيرات المعاصرة على ما يحدث داخل األسـرة مـن تفاعـل            من الضروري دراسة أثر ا    

اجتماعي بينها وبين أفرادها بعضهم البعض من ناحية وبينهم وبـين آخـرين مـن ناحيـة        
  )٩٣،ص٢٠١٠غانم وآخرون، (.أخرى

نها تعمل مع المـشكالت  أ يمكن النظر الى الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية على         -٣
 بمنظور شمولي يتـضمن كافـة أنـساق         )التالميذ بالمدارس (ألبناءاالجتماعية المعاصرة ل  

ثم العمل علـى  )  واألسرةالتلميذ(والتي تشمل   من مستوى الوحدات الصغرىالعمالء بدءاً
ن المتغيرات التكنولوجيـة وتأثيراتهـا علـى    أخاصة و رىمستوي الجماعة والوحدات الكب

 يات الممارسة إلحداث التغييرات المقـصودة األبناء تتطلب العمل االنتقائي وعلى كافة مستو     
  .للتالميذ واألسرة والمجتمع ككل

 :أهداف الدراسة
تحديد المشكالت السلوكية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة علـى التنـشئة             )١(

 .االجتماعية لألبناء
ـ            )٢( شئة تحديد المشكالت التعليمية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة علـى التن

 .االجتماعية لألبناء
تحديد المشكالت االجتماعية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنـشئة            )٣(

 .االجتماعية لألبناء
التوصل إلى تصور مقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية للتعامل          )٤(

التنـشئة االجتماعيـة    مع المشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على         
 .لألبناء

 :تساؤالت الدراسة
ما المشكالت السلوكية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجيـة الحديثـة علـى التنـشئة               )١(

 االجتماعية لألبناء؟
ما المشكالت التعليمية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجيـة الحديثـة علـى التنـشئة               )٢(

 االجتماعية لألبناء؟
 الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثـة علـى التنـشئة           ما المشكالت االجتماعية   )٣(

 االجتماعية لألبناء؟
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ما أبعاد التصور المقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية للتعامـل        )٤(
مع المشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنـشئة االجتماعيـة            

  لألبناء؟
  سة للدراالنظرياألساس 

  مفهوم التكنولوجيا 
من المصطلحات التـي تواجـه الكثيـر مـن          Technologyتعد كلمة تكنولوجيا    

االلتباس والتأويل فقد يستخدمها البعض كمرادف للتقنية ويرى فريق آخر اختالف بينهما اذ             
 وتعني التـشغيل    Technoيرجع اصل التكنولوجيا  إلى  اليونانية التي تتكون من مقطعين            

  )١٣، ص٢٠٠٩الصيرفي، ( تعني العلم أو المنهج Loges الصناعي ،
وتعني أيضا المعالجة النظامية للفن أو جميع الوسائل التي تستخدم إلنتاج األشـياء       
الضرورية لراحة االنسان واستمرارية وجوده وهى طريقة فنية ألداء او أنجـاز أغـراض              

  )٢١ص، ٢٠١٠الحيلة،.(علمية أي انها وسيلة ضرورية تخدم االنسان
  مفهوم المتغيرات

متغيرات إلى أي كمية أو خاصة مميزة يمكن قياسها وهو يطلـق          يشير مصطلح ال  
على كل ما يراد دراسته في البحث االجتماعي أي انه عبارة عن صفة محددة تتناول عـدد                 
مــن الحــاالت أو القــيم أو الخــصائص ويــتم قياســه كميــاً أو وصــفه        

  )٥٠٦،ص١٩٨٩غيث،.(وصفياً
رى الباحثة أن المتغيرات التكنولوجية الحديثة عبـارة عـن التطبيـق        وعلى هذا ت  

المنظم للمعارف والحقائق والنظريات التي تعتمد على وسائل التواصل االجتمـاعي والتـي          
أدت الى تغيير في عملية التنشئة االجتماعية لألبناء في نمط حياتهم االجتماعية والـسلوكية              

غيير المرغوب تعاون العديد من التخصصات والتي منهـا     الت ثوالعلمية والتي تتطلب إلحدا   
  .الخدمة االجتماعية مع التالميذ وأسرهم

  مفهوم التنشئة االجتماعية لألبناء
تعرف التنشئة االجتماعية بانها عملية تهيئة وإعداد تشمل حياة االنسان كلها منـذ             

دريبه علـى تلبيـة حاجاتـه    بداية تخلقه، ويتم من خاللها تنمية استعدادات الفرد الفطرية وت   
  )١٣٩، ص٢٠١٨ساقني، .(وتأهيله للحياة اجتماعية في ظل ثقافة مجتمع ما

وتعرف ايضاً بأنها عملية تعلم وتعليم وتربية ، وتقوم على التفاعـل االجتمـاعي              
وتهدف الى اكساب الفرد سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة تمكنـه             

ه والتوافق االجتماعي معها، وتكسبه الطـابع االجتمـاعي وتيـسر لـه             من مسايرة جماعت  
  )٨، ص٢٠١٥الشربيني، .(االندماج في الحياة االجتماعية
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 وهى عمليات بناء الشخـصية اإلنـسانية        نكما أنها عملية تطبيع اجتماعي لإلنسا     
من سبقوه  التي يتحول خاللها الفرد من كائن بيولوجي عند مولدة الى كائن اجتماعي يتعلم م             

الى الحياة وينمي استعداداته ويسهم بدوره في التأثير على ثقافة المجتمع الذي يعـيش فيـه                
  )٣٥٩، ص٢٠١٥الربيعي، .(

وهي عملية مستمرة، يكتسب بفضلها الفرد المعايير والقيم والممارسات والثقافـة           
 تساعده على   بواسطة هيئات متعددة تفضالً عن استعداده الفطري، وبوسائل مختلفة، وبشكل         

  )٢٤، ص٢٠١٥الزبيدي،(. اتباع سلوك يتكيف مع حاجات المجتمع
  -:ويمكن تعريف التنشئة االجتماعية اجرائيا على انها

عملية بناء الشخصية اإلنسانية داخل األسرة ليتحول من كـائن بيولـوجي إلـى كـائن                 -
  .إجتماعي

ـ         - اء بهـدف إكـسابهم إتجاهـات        تقوم على التفاعل االجتماعي المتبادل بين اآلباء واألبن
  .وسلوكيات ومعايير مناسبة ألدوارهم االجتماعية

 تشمل أساليب قد تؤدي إلى اضطراب في القـيم والـسلوكيات االجتماعيـة والتعليميـة                -
  .والسلوكية لدى األبناء

    الراهنةالتكنولوجية والتأثيرات ءلألبناسرية ألالتنشئة ا
نساني حساسية للتغيير تأثراً وتـأثيراً فهـي بـؤرة    تعد األسرة أكتر أنساق المجتمع اإل     -

تفاعل تنظيمات ومؤسسات كثيرة ذات صلة بالوفاء بالحاجات األساسية ألعضاء المجتمع،           
العطـار ،   ( وتقاطع عالقات وعمليات اجتماعية من أبرزها عملية التنـشئة االجتماعيـة          

 .)٤، ص٢٠١٧
ية الفـرد وتكوينهـا لبنـاء ذاتيتـه     فاألسرة تؤدي دوراً هاماً وإيجابيا في صقل شخص  -

. وهى تمثل المدرسة األولى التي تقوم بعملية التنشئة والتطبيع االجتماعي للفـرد           .الداخلية  
إذ تزوده باألسس التي تبنى علها شخصيته فيتعلم منها كيف ينظر الى ذاته وكيف يتعامـل    

 يـتعلم المـسئولية   مع المشكالت التي تواجهه وكيف يتعامل مع الناس المحيطين به كمـا     
وحرية الراي وديمقراطية القرار ،وما له من حقوق وما عليه من واجبات ويتعرف علـى           

 )٥٩،ص٢٠٢٠الجندي،(األساليب السلوكية الت عليه ان يتمثلها كأسلوب في حياته
واألسرة هي أول بيئة تتولى هذا اإلعداد ، ولها شأن ال تعادلهـا فيـه بيئـة أخـرى                    -

ة عملية دينامية مستمرة تبدأ منذ والدة الفرد، وتـستمر حتـى مماتـه              والتنشئة االجتماعي 
 .)٢٠١١أبو حمدان، (والتثقيف االجتماعي صورة من صور التنشئة االجتماعية
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ونتيجة التغيرات التي طرأت على األسرة بظهور وسائل التكنولوجيـا الحديثـة أصـبحت              
 دورها في تربية األبنـاء األمـر        األسرة تواجه العديد من التحديات والتي أدت الى قصور        

الذي أدى الى انحسار في كثير من الوظائف الملقاه على عاتقها ، خاصة تلك التـي تتعلـق        
بالتنشئة االجتماعية فقد أصبحت الوسائل المعاصرة هي التي تشكل العقول وتصوغ المفاهيم            

ـ           ى سـلوكياتهم   التربوية واالجتماعية مما أحدث اضطرابات في شخصية األبناء إنعكس عل
وقيمهم وقلت قدرة األسرة على التفاعل الكامل مع أفرادها ألنها فقدت الكثير من مقومـات               
وآليات التعامل مع المستجدات في حياة أفرادها مما يتطلب دوراً لألسرة في التقليـل مـن                

  .المخاطر التي تنتج عنها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
            

  )٣٢١، ص٢٠٠٣زهران، ( ألسرة في التنشئة االجتماعيةشكل يوضح دور ا  
فالتنشئة االجتماعية عملية تلقين الفرد قيم ومفاهيم وثقافه مجتمعه الذى يعيش فيه،             -

كما أنها تتضمن التفاعل القائم بين الفرد وأسرته أو مجتمعه، بحيث يصبح متدرباً             
 التنشئة االجتماعية  على أداء مجموعة أدوار تحدد نمط سلوكه اليومي، وقد عرفت         

  ".إعداد الفرد الن يكون كائناً اجتماعيا وعضواً في مجتمع معين" بأنها

إشراف 
على النمو 
 االجتماعي

توجيه 
السلوك 

 االجتماعي

تعليم 
التوافق 

 االجتماعي

يم تعل
التفاعل 

 االجتماعي

تعليم القيم 
 واالتجاهات

تعليم 
المعايير 
 واالدوار

تعليم 
األفكار 

 والمعتقدات

مدرسة 
 اجتماعية

  
 األسرة
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   يمكن االستفادة من بعض النظريات المفسرة للتنشئة االجتماعية عند األبناءانهكما  -
  . نظرية الدور االجتماعي-١
  . نظرية التحليل النفسي-٢
  . نظرية االرتقاء المعرفي-٣

  -: من أقرب وأهم النظريات المفسرة للتنشئة االجتماعية وهماوهناك نظريتان
وهى من أهم النظريات التي تفسر عملية التنشئة االجتماعية بوصـفها           :  نظرية اريكسون  -

 كما قسم   .النظرية التي تفسر تأثير العوامل الخارجية البيئية على عملية التنشئة االجتماعية            
راحل ترتبط باهتمامات األنا والتي منها الثقة مقابل عـدم  اريكسون نظرة الحياة الى ثمانية م  

الثقة وهى التي تظهر في مرحلة الرضاعة ومرحلة االستقاللية مقابل الشك وهى التي تبـدأ           
من بداية الثمانية عشر شهراً الى األربع سنوات والمرحلة الثالثة المبادرة مقابـل الـشعور               

أ من الثالثة الى السادسة من عمر الطفـل كمـا أن            بالذنب وهى المرحلة التكوينية التي تبد     
هناك مرحلة الكمون والتي تمثل المثابرة مقابل الشعور بالنقص وهى تبدأ مع عمر المدرسة              
والتي تحتاج الى تنمية القدرة على الشعور بالمثابرة أو العطاء في الوقت الذي يجب تجنـب    

المهارات االجتماعية ويـسهم اآلبـاء      الشعور بالنقص كما يجب تدريب التالميذ على تعلم         
وباقي أعضاء االسرة مع المعلمين ورفاق الطفل وأعضاء المجتمع بشكل واسع فـي هـذه               

أما المرحلة الخامسة والتي تمثل الشعور بالهوية مقابل اضطرابها وهـى مرحلـة             .العملية  
يل أنمـاط  المراهقة وتنتهى كما يرى في سن الثامنة عشر أو العشرين وهى األساس لتـشك          

مما يستدعى التوجيه ليكون إنسانا ذا معنـى وفاعـل فـي    . التفكير في كل المراحل السابقة 
المجتمع ويرى اريكسون في هذه المرحلة توفير الجو االجتمـاعي للتـأثير فـي أسـلوب                

  )٥٧،ص٢٠٠٣ناصر،.(حياتهم
 الـتعلم أي    وهى النظرية التي تفسر السلوك اإلنساني عن طريق       :  نظرية التعلم السلوكية   -

بواسطة مالحظة وتقليد سلوك اآلخرين ومالحظة سلوكياتهم واتخاذها نموذجاً له أو بواسطة      
تقليد الوالدين واآلخرين وأن يتخذ من مشاهدته للتلفاز واألفالم الـسينمائية نماذجـاً يقلـدها        

  . )٣٧٢، ص٢٠١٥الربيعي، (الطفل
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  : الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الممارسة العامة والتعامل مع مشكالت األبناء
ترتبط بالعمل مع األفـراد  ) ,Mizrahi, & Davis 264 ,2008(  الممارسة العامة  .١

واألسر والمجتمعات في مختلف مجاالت الخدمة االجتماعية، فهي تنظر إلـى نـسق             
  .العميل من منظور القوة وذلك لتدعيمهم بناء على القدرات الفطرية لجميع العمالء

مع نسق االسرة للتعامل مع مشكالت االطفال الناتجة     العمل   فيتميز الممارسة العامة    ت .٢
  :بعدة خصائص( Sheafor, others, 2000 : 88 ) عن  المتغيرات التكنولوجية 

 أنها اتجاهات نظرية متعددة وتركز على الترابط بين المشكالت اإلنسانية. 
 ع مختلف البيئاتوجود معارف وقيم ومهارات يمكن استخدامها م. 
 تقدير واسع التجاهات نظرية أو تدخالت. 
            يتم تحديد االستراتيجيات واألدوار طبقا لمشكلة العميل واألهداف وحجم النسق المراد

 .هتغيير
واحتياجاتـه  ) االبناء داخل النسق االسرى     ( الممارسة العامة تتضمن االهتمام باإلنسان       .٣

 االتجاه يتيح لألخصائي االجتماعي استخدام كل مـا  وأهدافه وأساليب تفكيره وبيئته وهذا   
يتوفر لديه من أدوات ونظريات وأساليب عمل في ضوء حاجات ومـشكالت العمـالء              

 .(London, 1995. P. 1101)على كل المستويات
 يتعـرض لهـا   التـي  التعامل مع االسرة للحد من المشكالت       فيتعمل الممارسة العامة     .٤

 والعوامل البيئيـة  لألطفالرات التكنولوجية مع العوامل الذاتية   االطفال الناتجة عن المتغي   
ايضا والتي تتعلق بالبيئة الخارجية متصلة بظروف التنشئة االجتماعية والظروف التـي            
تربى ونشأ فيها، فإذا كانت البيئة تهيئ للفرد المجال الستغالل قدراتـه والـسماح لـه                

ما يريد بما يساهم في تهيئة الفرد لإلنتـاج         بالمشاركة في أمور األسرة وأن يقرر لنفسه        
واإلبداع واحترام الذات اإلنسانية وتقيم تقدير الذات إيجابيا، أما إذ كانت البيئة محبطـة              
وتضع العوائق أمام الفرد بحيث ال يستطيع تقدير ذاته وال تحقيـق طموحاتـه فيـشعر                

 )232P , 2000, Kavussanu(بالدونية وبالتالي بسوء تقدير الفرد لذاته
 التعامل مع مشكالت االطفـال الناتجـة عـن  المتغيـرات             فيترتكز الممارسة العامة     .٥

 العمل مع مختلف األنساق مثل األفراد       في قدرة األخصائي االجتماعي     التكنولوجية على   
واألسر والجماعات الصغيرة والمجتمعات مستخدمين في تدخلهم المهني أنسب األساليب          

ما يدعم التنشئة السليمة يات للتعامل مع هذه األنساق لحل المشكالت ب      المهنية واالستراتيج 
 )P, 2003, .E. R .54(لألبناء
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 ان دور الممارس العام يقوم على مجموعة من األفعـال واألنـشطة التـي يقـوم بهـا                 -٦
 أثناء تفاعله مع كل من نسق العميل ونسق الهدف ونـسق الفعـل     االجتماعياألخصائي  

المعرفـي والقيمـي    ( تدخل المهني في إطار أسس الخدمة االجتماعيـة       لتحقيق أهداف ال  
   (Ashman and H.Hull. 2009. p.23) )والمهارى

وتتحدد أدوار الممارس العام للتعامل مع المشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجيـة            
  -:فيما يلي

  دور الممارس العام كمعالج -١
 بمساعدة نـسق العميـل علـى إحـداث          حيث يقوم الممارس العام في هذا الدور      

تغييرات في أنفسهم أو في عالقاتهم مع الجماعات أو الناس الذين يرتبطون معهم بطريقـة               
  )٣٠٧، ص٢٠١١حنا، وحبيب ( مهمة

ويمكن في هذا الدور أن يساعد الممارس العام أولياء األمور على تعديل أفكـارهم   
  .ألبناء لها االستخدام األمثلالغير صحيحة عن التكنولوجية وكيفية استخدام ا

  )المعلم( دور الممارس العام كتربوي -٢
حيث يقوم بتقديم المعلومات وتعليم المهارات االزمة للعمالء ولكى يكون الممارس          
العام معلما فعاال يجب ان يكون على دراية بالموضوعات التي يجري تعليمهـا وان يكـون     

   بشكل واضحمحاورا جيدا ويقوم بنقل تللك المعلومات
وفي هذا الدور يقوم الممارس العام بتزويد أولياء األمور بالمعارف والمعلومـات            

 كما يعمل على تنظيم الندوات والمحاضرات       منها،عن التكنولوجية الحديثة وكيفية االستفادة      
والمناقشات مع جماعات أولياء األمور للتعامل مع المـشكالت الناتجـة عـن المتغيـرات              

  . الحديثةالتكنولوجية
   دور الممارس العام كمخطط-٣

ويقصد به مجموعة األنشطة التي يقوم بها لمـساعدة انـساق التعامـل لتحقيـق               
األهداف من خالل تحديد األولويات للمهام والمسئوليات وبناءاً على دراسة الواقـع لتحديـد     

، ٢٠٠٩علـى،    (المشكالت واالمكانيات والموارد المتاحة ووضع خطة لمواجهة الموقـف        
  )٢٧٣ص

نساق التي يتعامل معا في مجـال       ألوفى هذا الدور يقوم الممارس العام بتوحيد جهود كافة ا         
، اسـتثمار إمكانيـات أنـساق    ) المجتمع -المنظمة –الجماعة  - االسرة -الفرد(الممارسة  

  .التعامل لتحقيق أهداف مواجهة الموقف والعمل على حل المشكالت وتنمية القدرات
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  ممارس العام كمدافعدور ال -٤
ويقصد بهذا الدور تلك  الجهود التي يبذلها الممارس العام في الحفاظ على حقـوق     
وحدات العمل المهني وكرامتها ومصالحها وخاصة الفئات التي تحتاج على رعاية أسـرية             

  )٢٨٣، ص٢٠٠٧ ،النوحي( واجتماعية
 على تغيير عناصر     أساليب الحوار والنقاش والعمل    استخدامويمكن في هذا الدور     

البيئة المحيطة لصالح انساق التعامل وذلك بهدف المحافظة على حقوق األبناء فـي رعايـة    
  .اإلباء لهم وتنشئتهم تنشئة سليمة

   دور الممارس العام كمقدم للخدمات -٥
من خالل قيامه بوضع البرامج واألنشطة التي تساهم في تغييـر اتجاهـا أوليـاء            

التكنولوجية الحديثة وذلك لتجنب تعرض األبناء للمـشكالت نتيجـة          األمور عن المتغيرات    
  .استخدامهم لهذه المتغيرات مما يؤثر على تنشئتهم االجتماعية

   دور الممارس العام كممكن-٦
على توظيف قدراتهم والتفاعـل  ) أولياء األمور (يرتبط هذا الدور بمساعدة النسق     
 إظهار جوانب القوة معهم ومـساعدتهم علـى         مع األنساق األخرى وتأدية ادوارهم وكذلك     

 .استخدامها لصالح أنفسهم وأسرهم من أجل إحداث التغيير المطلوب
  اإلجراءات المنهجية

 تنتمي هذه الدراسة الى الدراسات الوصفية وأن من ضرورات الدراسة   -: نوع الدراسة  -١
 البيانـات وتفريغهـا   الوصفية تحديد هدف الدراسة ومفاهيمها وأدواتها ومجاالتها ثم جمـع       

  .وتبويبها وتحليلها وصوالً إلى النتائج والتوصيات على وفق ما تضمنته دراستنا الحالية
  .لعينةا بطريقة االجتماعي منهج المسح هو هذه الدراسة في المستخدم المنهج -: منهج الدراسة-٢
   مجاالت الدراسة-٣
إلعدادية بمدينة أسوان وعددهم أربـع   تم تطبيق الدراسة على المدارس ا      -: المجال المكاني  -

  :مدارس وهم
مدرسة الجمهورية إعدادي، مدرسة طه حسين إعدادي، مدرسة التجريبية إعدادي، مدرسة           

  محمد مكاوي إعدادي
   إطار المعاينة للدراسة-أ               -: البشري المجال -

       العينة   عدد أولياء األمور أعضاء الجمعية العمومية           المدرسة
  ١٧  ٢٥٧  مدرسة الجمهورية إعدادي
  ٢٢  ٣٢٥  مدرسة طه حسين إعدادي

  ١٨  ٢٧٠  مدرسة محمد مكاوي إعدادي
  ١٨  ٢٦٧  مدرسة التجريبية إعدادي

    ٧٥  
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من أوليـاء األمـور أعـضاء       ) ٧٥( تمثلت عينة الدراسة من عدد       -: عينة الدراسة  -ب  
  .ربعةدارس األالجمعية العمومية لمجلس اآلباء بالم

وقد استغرقت الدراسة أربعة أشهر فترة االعداد النظـري والتطبيقـي     -: المجال الزمنى  -
م وقد تـم جمـع البيانـات مـن          ٢٥/١٢/٢٠٢٠م حتى ٢٠/٨/٢٠٢٠للبحث في الفترة من     

  م٢٦/١١/٢٠٢٠م الى ١٧/١١/٢٠٢٠
 :أدوات الدراسة

  :تمثلت أدوات جمع البيانات في
     غيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية      مقياس المشكالت الناتجة عن المت

  ):إعداد الباحثة(لألبناء، 
قامت الباحثة بتصميم األداة اعتماداً على اإلطار النظري للدراسة والدراسـات الـسابقة              .١

المرتبطة إلى جانب االستفادة من بعض المقاييس واستمارات االستبيان المرتبطة بأبعـاد      
 .الدراسة

 بتحديد األبعاد التي يشتمل عليها المقياس والتي تمثلت فـي ثالثـة أبعـاد               قامت الباحثة  .٢
 .بعد المشكالت السلوكية، وبعد المشكالت التعليمية، وبعد المشكالت االجتماعية: وهى

) ٦٠(ثم قامت الباحثة بتحديد وصياغة العبارات الخاصة بكل بعد، والذي بلـغ عـددها           .٣
 :وتوزيعها كما يلي. عبارة لكل بعد) ٢٠(لمقياس عبارة، مقسمه بالتساوي على أبعاد ا

  يوضح توزيع عبارات المقياس) ١(جدول رقم 
 أرقام العبارات عدد   العبارات األبعاد م
 ٢٠ – ١ ٢٠ بعد المشكالت السلوكية ١
 ٤٠ – ٢١ ٢٠ بعد المشكالت التعليمية ٢
 ٦٠ – ٤١ ٢٠ بعد المشكالت االجتماعية ٣

دائمـاً، أحيانـاً،   (درج الثالثي، بحيث تكون االستجابة لكل عبارة      اعتمد المقياس على الت    .٤
، فاالسـتجابات تأخـذ   )درجـة (وأعطيت لكل استجابة من هذه االستجابات وزناً        ) نادراً

 ).درجة واحدة (نادراً، )درجتين (أحياناً، )ثالثة درجات (دائماً: األوزان التالية
تغيرات التكنولوجية الحديثـة علـى      المشكالت الناتجة عن الم   طريقة تصحيح مقياس     .٥

 : التنشئة االجتماعية لألبناء
تم بناء مقياس المشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنـشئة            
االجتماعية لألبناء وتقسيمه إلى فئات حتى يمكن التوصل إلى نتـائج الدراسـة باسـتخدام               

 نات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليـا     المتوسط الحسابي حيث تم ترميز وإدخال البيا      
 = ١–٣( أقل قيمة    –أكبر قيمة   = ، تم حساب المدى     ) الحدود الدنيا والعليا  (المقياس الثالثي   
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 = ٣ / ٢( ، تم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخليـة المـصحح      )٢
 أو بداية المقيـاس وهـى    مقياسوبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في ال           ) ٠,٦٧

  :وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي, وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخليةالواحد الصحيح 
  مقياسيوضح مستويات أبعاد ال) ٢(جدول رقم 

 مستوى منخفض ١٫٦٧ إلى ١إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 
 مستوى متوسط ٢٫٣٤ إلى ١٫٦٨عد من إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو الب

 مستوى مرتفع ٣ إلى ٢٫٣٥إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 
  :صدق األداة .٦

 :الصدق الظاهري لألداة  )أ (
من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية       ) ٨(تم عرض األداة على عدد      

وكلية الخدمة االجتماعيـة التنمويـة   جامعة أسوان وكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان،        
جامعة بني سويف، وبناء على ذلك تم تعديل وإضافة وحذف بعض العبارات وفقاً لدرجـة               

 .وفى نهاية هذه المرحلة تم صياغة األداة في صورتها النهائية, %)٧٥(اتفاق ال تقل عن 
  :صدق االتساق الداخلي  )ب (

ى معامل ارتباط كل بعد في      اعتمدت الباحثة في حساب صدق االتساق الداخلي عل       
مفردات من أولياء األمور مجتمع الدراسـة       ) ١٠(األداة بالدرجة الكلية، وذلك لعينة قوامها       

، وتبين أنهـا    )خارج إطار عينة الدراسة، والتي توافرت فيهم شروط اختيار عينة الدراسة          (
كما يتضح مـن    معنوية عند مستويات الداللة المتعارف عليها، وأن معامل الصدق مقبول،           

  :الجدول التالي
  ) ١٠=ن(بعاد المقياس ودرجة المقياس ككل يوضح االتساق الداخلي بين أ) ٣(جدول رقم 

 الداللة معامل     االرتباط األبعاد م
 ** ٠٫٩٧٩ بعد المشكالت السلوكية ١
 ** ٠٫٩٩٤ بعد المشكالت التعليمية ٢
 ** ٠٫٩٩١ بعد المشكالت االجتماعية ٣

  )٠,٠٥(معنوي عند        *                  )٠,٠١( عند معنوي** 
  :يوضح الجدول السابق أن

لكل بعد، ومـن ثـم تحقـق        ) ٠,٠١(معظم أبعاد األداة دالة عند مستوى معنوية        
  .مستوى الثقة في األداة واالعتماد على نتائجها
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 :ثبات األداة .٧
لقـيم الثبـات   ) بـاخ ألفـا ـ كرون  ( باستخدام معامل ثبات تم حساب ثبات األداة

 من أولياء األمور مجتمع الدراسة      مفردات) ١٠( على عينة قوامها     التقديرية، وذلك بتطبيقها  
وقد جـاءت   ،  )خارج إطار عينة الدراسة، والتي توافرت فيهم شروط اختيار عينة الدراسة          (

  :النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي
  ) ١٠=ن) (ألفا ـ كرونباخ(دام معامل نتائج ثبات المقياس باستخ) ٤(جدول رقم 

 )  ألفا ـ كرونباخ(معامل  األبعاد م
 ٠٫٩٢ بعد المشكالت السلوكية ١
 ٠٫٩٣ بعد المشكالت التعليمية ٢
 ٠٫٩٤ بعد المشكالت االجتماعية ٣

 ٠٫٩٧ أبعاد المقياس ككل

  :يوضح الجدول السابق أن
ية من الثبات، وبـذلك يمكـن       معظم معامالت الثبات للمتغيرات تتمتع بدرجة عال      

  . االعتماد على نتائجها وبذلك أصبحت األداة في صورتها النهائية
 التحليل اإلحصائيأساليب : 

) SPSS.V. 24.0(تم معالجة البيانات من خالل الحاسب اآللي باستخدام برنامج 
تكـرارات  ال: الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، وقد طبقت األساليب اإلحصائية التاليـة         

ألفا ـ  (ومعامل ثبات والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والمدى، 
  .لعينتين مستقلتين) ت(ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار ، )كرونباخ

 نتائج الدراسة الميدانية: 
  :وصف أولياء األمور مجتمع الدراسة: المحور األول

  )٧٥=ن( جتمع الدراسةوصف أولياء األمور م )٥(جدول رقم 
 % ك النوع م
 ٧٨٫٧ ٥٩ ذكر ١
 ٢١٫٣ ١٦ أنثى ٢

 ١٠٠ ٧٥ المجمـــوع
 % ك السن م
 ٢٠ ١٥  سنة٤٥ إلى أقل من ٤٠من  ١
 ٥٠٫٧ ٣٨  سنة٥٠ إلى أقل من ٤٥من  ٢
 ٢٩٫٣ ٢٢  سنة فأكثر٥٠ ٣

 ١٠٠ ٧٥ المجمـــوع
 ٤٨ المتوسط الحسابي

  االنحراف المعياري
 

٣ 
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 % ك  االجتماعيةالحالة م
 ٨٥٫٣ ٦٤ متزوج ١
 ١٤٫٧ ١١ أرمل ٢

 ١٠٠ ٧٥ المجمـــوع
 % ك المؤهل العلمي م
 ١٤٫٧ ١١ مؤهل متوسط ١
 ٧٢ ٥٤ مؤهل جامعي ٢

 ١٣٫٣ ١٠ دراسات عليا 
 ١٠٠ ٧٥ المجمـــوع

 % ك الوظيفة م
 ٥٣٫٣ ٤٠ قطاع حكومي ١
 ٤٦٫٧ ٣٥ قطاع خاص ٢

 ١٠٠ ٧٥ المجمـــوع
 % ك  الدخل الشهري لألسرةمتوسط م
 ٤٥٫٣ ٣٤  جنية٥٠٠٠ إلى أقل من ٤٠٠٠من  ١
 ٢٦٫٧ ٢٠  جنية٦٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠٠من  ٢
 ٢٨ ٢١  جنية٧٠٠٠ إلى أقل من ٦٠٠٠من  ٣

 ١٠٠ ٧٥ المجمـــوع
 ٤٨٢٧ المتوسط الحسابي

 ٨٤٤ االنحراف المعياري
 % ك طبيعة السكن م
 ٥٦ ٤٢ سكن ملك ١
 ٤٤ ٣٣ سكن إيجار ٢

 ١٠٠ ٧٥ المجمـــوع

  :يوضح الجدول السابق أن
  %).٢١,٣(بينما اإلناث بنسبة , %)٧٨,٧(أكبر نسبة من أولياء األمور ذكور بنسبة  -
يليـه  , %)٥٠,٧(سنة بنـسبة  ) ٥٠-٤٥(أكبر نسبة من أولياء األمور في الفئة العمرية          -

%). ٢٠(سنة بنـسبة    ) ٤٥-٤٠(، وأخيراً الفئة    %)٢٩,٣(بنسبة  )  سنة فأكثر  ٥٠(الفئة  
 . سنوات تقريباً) ٣(وبانحراف معياري , سنة) ٤٨(ومتوسط سن أولياء األمور 

  %).١٤,٧(يليه أرمل بنسبة , %)٨٥,٣(أكبر نسبة من أولياء األمور متزوجين بنسبة  -
يليه الحاصلين  , %)٧٢(أكبر نسبة من أولياء األمور حاصلين علي مؤهل جامعي بنسبة            -

، وأخيراً الحاصلين علي دراسـات عليـا بنـسبة          %)١٤,٧(نسبة  علي مؤهل متوسط ب   
)١٣,٣.(%  

يليه العـاملين  , %)٥٣,٣(أكبر نسبة من أولياء األمور عاملين بالقطاع الحكومي  بنسبة         -
  %).٤٦,٧(بالقطاع الخاص بنسبة 
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-٤٠٠٠(أكبر نسبة من أولياء األمور متوسط الدخل الشهري لألسرة يقـع فـي الفئـة       -
، %)٢٨(جنيـة بنـسبة     ) ٧٠٠٠-٦٠٠٠(يليه الفئـة    , %)٤٥,٣(سبة  جنية بن ) ٥٠٠٠

ومتوسط الدخل الشهري لألسرة    %). ٢٦,٧(جنية بنسبة   ) ٦٠٠٠ -٥٠٠٠(وأخيراً الفئة   
 . جنية تقريباً) ٨٤٤(وبانحراف معياري , جنية) ٤٨٢٧(

ليه سكن إيجـار بنـسبة      ي, %)٥٦(أكبر نسبة من أولياء األمور طبيعة سكنهم ملك بنسبة           -
)٤٤(% 

ويتضح من ذلك أن النسب األكبر ألولياء األمور الذكور وللحاصلين على مؤهالت جامعية            -
  .   وأيضاً للمتزوجين ولمن لديهم سكن ملك مما يساعد في توجيههم لرقابة ومتابعة أبنائهم

  :استخدام األبناء للوسائل التكنولوجية الحديثة: المحور الثاني
  )  ٧٥=ن(  للوسائل التكنولوجية الحديثةاستخدام األبناء )٦(جدول رقم 

 % ك عدد ساعات استخدام األبناء الوسائل التكنولوجية الحديثة م
 ١٠,٧ ٨  ساعات ٣أقل من  ١
 ٤٥,٣ ٣٤  ساعات٦ إلى أقل من ٣من  ٢
 ٣٠,٧ ٢٣  ساعات٩ ساعات إلى ٦من  ٣
 ١٣,٣ ١٠  ساعات فأكثر٩ ٤

 ١٠٠ ٧٥ المجمـــوع
 ٦ المتوسط الحسابي

 ٣ االنحراف المعياري
 % ك الوسائل التكنولوجية األكثر استخداماً من األبناء م
 ١٣,٣ ١٠ الفضائيات  ١
 ٧٧,٣ ٥٨ االنترنت ٢
 ١٠٠ ٧٥ الهاتف المحمول ٣
 % ك وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداماً من األبناء م
 ١٠٠ ٧٥ يوتيوب ١
 ٨٨ ٦٦ واتس آب ٢
 ١٠٠ ٧٥ فيس بوك ٣
 ٢١,٣ ١٦ سناب شات ٤
 ١٠,٧ ٨  تويتر  ٥
 ٨ ٦  انستجرام ٦
 ١٢ ٩ تيك توك ٧
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  :يوضح الجدول السابق أن
أكبر نسبة من األبناء عدد ساعات استخدامهم للوسائل التكنولوجية الحديثة كما يحـددها              -

) ٩-٦(يليـه الفئـة     , %)٤٥,٣(ساعات بنـسبة    ) ٦-٣(الفئة  : أولياء األمور تمثلت في   
، وأخيـراً الفئـة   %)١٣,٣(بنسبة )  ساعات فأكثر٩(، ثم الفئة   %)٣٠,٧(ة  ساعات بنسب 

ومتوسط عدد ساعات استخدام األبناء الوسـائل       %). ١٠,٧(بنسبة  )  ساعات ٣أقل من   (
 . ساعات تقريباً) ٣(وبانحراف معياري , ساعات) ٦(التكنولوجية الحديثة 

خداماً لها كما يحددها أولياء األمور      أكبر نسبة من األبناء الوسائل التكنولوجية األكثر است        -
، وأخيـراً   %)٧٧,٣(يليه االنترنت بنسبة    , %)١٠٠(الهاتف المحمول بنسبة    : تمثلت في 

  %).١٣,٣(الفضائيات بنسبة 
أكبر نسبة من األبناء وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداماً لها ما يحددها أوليـاء            -

، %)٨٨(يليه واتس آب بنسبة     , %)١٠٠(سبة  وفيس بوك بن  , يوتيوب: األمور تمثلت في  
 %).٨(، وأخيراً انستجرام بنسبة %)٢١,٣(ثم سناب شات بنسبة 

بعنوان أثر مواقع التواصل االجتمـاعي      ) ٢٠١٣(الشهري  ويتفق ذلك مع دراسة     
بيـان  الـى   هدفت  والتي  ) الفيس بوك وتويتر نموذجاً   (االلكتروني على العالقات االجتماعية   

تدفع الى االشتراك في موقعي الفيس بوك وتويتر والكشف عن أثارها السلبية            األسباب التي   
واإليجابية وأشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية عكسية بين متغيري العمر والمستوى            
الدراسي وبين دوافع استخدام تلك المواقع وإيجابيتها وسلبياتها كما توجد عالقـة ارتباطيـة           

د الساعات وأسباب االستخدام ونتائجه السلبية وااليجابية كما توجـد          إيجابية بين متغيري عد   
عالقة طردية بين متغير طريقة االستخدام وأسبابه وطبيعة العالقات االجتماعيـة واثارهـا             

  .اإليجابية والسلبية
المشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثـة علـى التنـشئة           : المحور الثالث 
  :ناءاالجتماعية لألب

المشكالت السلوكية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثـة علـى التنـشئة          )١(
 :االجتماعية لألبناء

المشكالت السلوكية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة يوضح ) ٧(جدول رقم 
  )  ٧٥=ن(  كما يحددها أولياء األمورعلى التنشئة االجتماعية لألبناء

 باتاالستجا
 العبارات م نادرًا أحيانًا دائمًا

 % ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ١ ٠٫٥٩ ٢٫٧٥ ٨ ٦ ٩٫٣ ٨٢٫٧٧ ٦٢ كثرة إغالق غرفهم بصورة    مزعجة ١

ل   ٢ ائل التواص تخدام وس ي اس ب ف ال يرغ
 ٨ ٠٫٦٧ ١٠٫٧٢٫٦٥ ١٣٫٣٨ ١٠ ٧٦ ٥٧ االجتماعي أمام والديه

رص  ٣ ن  يح دًا ع رده بعي وس بمف ًا الجل دائم
 ٦ ٠٫٦٦ ١٠٫٧٢٫٦٨ ١٠٫٧٨ ٧٨٫٧٨ ٥٩ أفراد أسرتي
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 باتاالستجا
 العبارات م نادرًا أحيانًا دائمًا

 % ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ١٠ ٠٫٧٤ ١٤٫٧٢٫٥١ ١١ ٢٠ ٦٥٫٣١٥ ٤٩ أصبح متعصب جدا لرأيه ٤
 ١٧ ٠٫٧٣ ٢٫١٥ ٢٠ ٤٥٫٣١٥ ٣٤٫٧٣٤ ٢٦ أصبح بعيدًا ساخطا لواقعه   ومحيطه ٥

د      ٦ ة لتقلي ادات الخاطئ ض الع ارس بع يم
 ١٤ ٠٫٧٦ ١٧٫٣٢٫٣٥ ٣٠٫٧١٣ ٢٣ ٥٢ ٣٩ رنتمشاهير اإلنت

  منغلق أكثر في غرفته ٧
 ٣ ٠٫٦ ٢٫٧٣ ٨ ١٠٫٧٦ ٨١٫٣٨ ٦١ 

ي    ٨ اعي تبن ل االجتم ائل التواص يح وس تت
 ١٥ ٠٫٧١ ٢٫٢٣ ١٦ ٤٥٫٣١٢ ٣٨٫٧٣٤ ٢٩ اتجاهات وسلوكيات عدوانية لدى األبناء 

 ١٣ ٠٫٧٤ ٢٫٣٥ ١٦ ٣٣٫٣١٢ ٥٠٫٧٢٥ ٣٨ عنيفًا في سلوكه مع أشقائه ٩

ل   ١٠ ال أق ل األطف ث تجع شاعر حي د الم تبل
 ١٦ ٠٫٧٣ ١٧٫٣٢٫٢٣ ٤٢٫٧١٣ ٣٢ ٤٠ ٣٠ تعاطفًا مع ضحايا العنف 

د     ١١ وف عن شاعر الخ اوف وم ن مخ د م تزي
 ١٩ ٠٫٧٤ ٢٩٫٣١٫٩٦ ٤٥٫٣٢٢ ٢٥٫٣٣٤ ١٩ األبناء 

 ١٢ ٠٫٧٨ ١٧٫٣٢٫٤٧ ١٨٫٧١٣ ١٤ ٦٤ ٤٨ تعرضهم لكوابيس متكررة وهالوس فكرية ١٢

شاهد      ١٣ ذه الم ة له ور ذهني تمرار ص اس
 ٤ ٠٫٦١ ٢٫٧٢ ٨ ٦ ١٢ ٩ ٨٠ ٦٠ المرعبة 

واع     ١٤ ض أن رائض وبع ي أداء الف سول ف ك
 ٥ ٠٫٦٤ ٢٫٦٨ ٩٫٣ ١٣٫٣٧ ٧٧٫٣١٠ ٥٨ العبادات التطوعية

 ٢ ٠٫٥٨ ٢٫٧٣ ٦٫٧ ١٣٫٣٥ ١٠ ٨٠ ٦٠ لم يعد منضبطًا في مواعيد النوم  ١٥
 ٧ ٠٫٦٦ ١٠٫٧٢٫٦٧ ٨ ١٢ ٧٧٫٣٩ ٥٨ ألفاظ غير مالئمةينتج عن استخدامها  ١٦
 ١١ ٠٫٧٦ ٢٫٤٨ ١٦ ١٢ ٢٠ ١٥ ٦٤ ٤٨ ساءت معاملتهم لوالديهم ١٧
 ٩ ٠٫٦٧ ١٠٫٧٢٫٦٤ ١٤٫٧٨ ٧٤٫٧١١ ٥٦ أصبحت أفكار أبنائي ال تتوافق مع أفكاري ١٨

اكتشفت قيامهم بعمل عالقات محرمة عبر     ١٩
 ٢٠ ٠٫٧٣ ٢٩٫٣١٫٩٥ ٤٦٫٧٢٢ ٣٥ ٢٤ ١٨ اإلنترنت 

ت   ٢٠ ر اإلنترن رين عب أون لآلخ بحوا يلج أص
 ١٨ ٠٫٧٢ ٢٫٠٤ ٢٤ ١٨ ٤٨ ٣٦ ٢٨ ٢١ لحل مشكالتهم الشخصية

 ٠٫٤٣ ٢٫٤٥ البعد ككل 
مستوى 
 مرتفع

  :يوضح الجدول السابق أن
المشكالت السلوكية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة علـى التنـشئة              

  : تمثلت فيما يلي, ا يحددها أولياء األمور كماالجتماعية لألبناء
يليـه  , )٢,٧٥(الترتيب األول كثرة إغالق غرفهم بصورة مزعجة بمتوسـط حـسابي             -

وبـانحراف  , )٢,٧٣(الترتيب الثاني لم يعد منضبطاً في مواعيد النوم بمتوسط حـسابي        
, )٢,٧٣(ثم الترتيب الثالث منغلق أكثر في غرفته بمتوسـط حـسابي    , )٠,٥٨(معياري  

 .).٠(وبانحراف معياري 
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وفي النهاية الترتيب التاسع تزيد من مخاوف ومشاعر الخوف عنـد األبنـاء بمتوسـط                -
، وأخيراً الترتيب العاشر اكتشفت قيامهم بعمل عالقات محرمـة عبـر            )١,٩٦(حسابي  

 ).١,٩٥(اإلنترنت بمتوسط حسابي 
 للمشكالت السلوكية الناتجـة  وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام          -

عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء كما يحـددها أوليـاء          
 . وهو مستوى مرتفع) ٢,٤٥(األمور بلغ 

اسـتخدام  والتي أوضـحت أن   Jensen ,)2020(  جنسندراسةويتفق ذلك مع 
نها التنمر اإللكترونـي والـذى      وسائل التواصل االجتماعي من ضمن المشكالت الناتجة ع       

يمكن أن يكون لها    . االجتماعييتخذ أشكالًا عديدة ، من السلوك العدواني والتهديد إلى النبذ           
أيضا عواقب سلبية على الرفاهية العامة والتي قد تكون أكثر خطورة بالنـسبة لألشـخاص             

  .ماعي الذين تعتمد هوياتهم بشكل أساسي على روابط وسائل التواصل االجت
المشكالت التعليمية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعيـة     

 :لألبناء
المشكالت التعليمية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة يوضح ) ٨(جدول رقم 

  )  ٧٥=ن(  كما يحددها أولياء األمورعلى التنشئة االجتماعية لألبناء
 ستجاباتاال

 العبارات م نادرًا أحيانًا دائمًا
 % ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

يس        ١ م أصبح ل نتج عن استخدامها أن المعل
 ١٨ ٠٫٧٥ ٢ ٢٨ ٢١ ٤٤ ٣٣ ٢٨ ٢١ قدوة لألبناء

 ١٣ ٠٫٦٩ ١٣٫٣٢٫٢٩ ١٠ ٤٤ ٤٢٫٧٣٣ ٣٢ أالحظ تشاؤم األبناء من مستقبلهم التعليمي ٢
 ١ ٠٫٦٤ ٢٫٦٩ ٩٫٣ ٧ ١٢ ٧٨٫٧٩ ٥٩ تغير إدراكه لبعض المفاهيم بطريقة سلبية ٣
 ٤ ٠٫٧٢ ١٣٫٣٢٫٥٧ ١٠ ١٦ ٧٠٫٧١٢ ٥٣ أصبح ال يدرك قيمة المدرسة ودورها ٤

وى بعض       ٥ ظ لمحت ى الحف ضعف القدرة عل
 ١٥ ٠٫٧٥ ١٧٫٣٢٫٢٩ ١٣ ٣٦ ٤٦٫٧٢٧ ٣٥ المقررات

ي    ٦ وم الدراس اء الي روب أثن ر اله ن كثي م
 ١٩ ٠٫٧٣ ٢٩٫٣١٫٩٥ ٤٦٫٧٢٢ ٣٥ ٢٤ ١٨ المدرسة

 ٧ ٠٫٧٦ ٢٫٤٧ ١٦ ٢١٫٣١٢ ٦٢٫٧١٦ ٤٧ تدهور وتدني عادة القراءة لديهم  ٧

ل    ٨ ه داخ ع زمالئ ة م ف والعدواني م العن تعل
 ٩ ٠٫٧٨ ١٧٫٣٢٫٤٥ ١٣ ٢٠ ٦٢٫٧١٥ ٤٧ وخارج المدرسة

ر     ٩ ة بتغي ة المرتبط ات المدرس رة خطاب كث
 ١٦ ٠٫٧٤ ٢٫١٧ ٢٠ ٤٢٫٧١٥ ٣٧٫٣٣٢ ٢٨ لسلوكه داخل الفص

 ٥ ٠٫٧ ٢٫٥٦ ١٢ ٩ ٢٠ ١٥ ٦٨ ٥١ انخفضت وتدنت درجاته     الدراسية ١٠
 ١٤ ٠٫٧٣ ٢٫٢٩ ١٦ ٣٨٫٧١٢ ٤٥٫٣٢٩ ٣٤ كثير المشاجرة داخل المدرسة ١١

ة   ١٢ ي مقارن أخر الدراس ى الت نعكس عل ت
 ٨ ٠٫٧٦ ٢٫٤٥ ١٦ ٢٢٫٧١٢ ٦١٫٣١٧ ٤٦ بمستواه السابق
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 ستجاباتاال
 العبارات م نادرًا أحيانًا دائمًا

 % ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ١١ ٠٫٧٣ ١٤٫٧٢٫٣٧ ٣٣٫٣١١ ٢٥ ٥٢ ٣٩ نسي كثيرًا مما كان يحفظ ١٣

ة ال      ١٤ ين بالمدرس رح المدرس أن ش شعر ب ي
 ٢ ٠٫٦٤ ٢٫٦٨ ٩٫٣ ١٣٫٣٧ ٧٧٫٣١٠ ٥٨ يتناسب مع طموحاتهم

تقلل من قدرة الطالب على التفاهم المتبادل    ١٥
 ٦ ٠٫٧ ٢٫٥١ ١٢ ٢٥٫٣٩ ٦٢٫٧١٩ ٤٧ بينة وبين المدرسين بالمدرسة

 ١٢ ٠٫٧١ ١٣٫٣٢٫٣٦ ٣٧٫٣١٠ ٤٩٫٣٢٨ ٣٧ لم يعد للكتاب قيمة لدى األبناء ١٦

أصبح يعاني من عدم الوصول للمعلومات        ١٧
 ١٣ ٠٫٦٩ ١٣٫٣٢٫٢٩ ١٠ ٤٤ ٤٢٫٧٣٣ ٣٢ العلمية السليمة

 ١٧ ٠٫٧٤ ٢٫١٦ ٢٠ ١٥ ٤٤ ٣٣ ٣٦ ٢٧ أصبحت األمانة العلمية ضعيفة لدى األبناء ١٨

ها عدم رغبته في عرض ينتج عن استخدام ١٩
 ٣ ٠٫٦٧ ١٠٫٧٢٫٦٤ ١٤٫٧٨ ٧٤٫٧١١ ٥٦ مشكالته التعليمية على إدارة المدرسة

 ١٠ ٠٫٦٨ ١٠٫٧٢٫٤١ ٣٧٫٣٨ ٢٨ ٥٢ ٣٩ أصبح ال يهتم بتحسين مستواه الدراسي ٢٠

 ٠٫٤٧ ٢٫٣٨ البعد ككل 
مستوى 
 مرتفع

  :يوضح الجدول السابق أن
تغيرات التكنولوجية الحديثـة علـى التنـشئة    المشكالت التعليمية الناتجة عن الم      

  : تمثلت فيما يلي,  كما يحددها أولياء األموراالجتماعية لألبناء
يليه , )٢,٦٩(الترتيب األول تغير إدراكه لبعض المفاهيم بطريقة سلبية بمتوسط حسابي            -

الترتيب الثاني يشعر بأن شرح المدرسين بالمدرسة ال يتناسب مع طموحاتهم بمتوسـط             
ثم الترتيب الثالث ينتج عن استخدامها عدم رغبته في عرض مشكالته           , )٢,٦٨(سابي  ح

 ).٢,٦٤(التعليمية على إدارة المدرسة بمتوسط حسابي 
وفي النهاية الترتيب الثامن عشر نتج عن استخدامها أن المعلم أصبح ليس قدوة لألبنـاء                -

روب أثناء اليـوم الدراسـي   ، وأخيراً الترتيب التاسع عشر كثير اله)٢(بمتوسط حسابي   
 ).١,٩٥(من المدرسة بمتوسط حسابي 

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام للمشكالت التعليمية الناتجـة               -
عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء كما يحـددها أوليـاء          

 . وهو مستوى مرتفع) ٢,٣٨(األمور بلغ 
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المشكالت االجتماعية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة علـى التنـشئة           )٢(
 :االجتماعية لألبناء

المشكالت االجتماعية الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة       يوضح  ) ٩(جدول رقم   
  )  ٧٥=ن(  كما يحددها أولياء األمورعلى التنشئة االجتماعية لألبناء

 باتاالستجا
 العبارات م نادرًا أحيانًا دائمًا

 % ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

م   ١ ع زمالئه ائي م دى أبن ل ل ل التواص ق
 ١ ٠٫٥٩ ٢٫٧٥ ٨ ٦ ٩٫٣ ٨٢٫٧٧ ٦٢ وجيرانهم

ن       ٢ اعي م زادت وسائل التواصل االجتم
 ١٥ ٠٫٦٩ ١٣٫٣٢٫٢٩ ١٠ ٤٤ ٤٢٫٧٣٣ ٣٢ الصراع بيني وبين أبنائي

 ٨ ٠٫٧٦ ٢٫٤٨ ١٦ ١٢ ٢٠ ١٥ ٦٤ ٤٨ أصبحت عالقاتهم باآلخرين سطحية ٣

ي   ٤ شاركة ف ون الم بحوا يتجنب أص
 ١١ ٠٫٧٧ ١٧٫٣٢٫٤١ ١٣ ٢٤ ٥٨٫٧١٨ ٤٤ المناسبات االجتماعية لألسرة

ة     ٥ شعور بالعزل تخدامها ال ن اس تج ع ين
 ٢ ٠٫٧ ٢٫٥٧ ١٢ ١٨٫٧٩ ٦٩٫٣١٤ ٥٢ االجتماعية داخل المدرسة

ة    ٦ ايير االجتماعي رام المع اض احت انخف
 ١٦ ٠٫٧٣ ٢٫٢٨ ١٦ ١٢ ٤٠ ٣٠ ٤٤ ٣٣ لدى األبناء

م     ٧ ازدياد مشاعر عدم الرضا عن واقعه
 ١٣ ٠٫٧١ ١٣٫٣٢٫٣٥ ٣٨٫٧١٠ ٢٩ ٤٨ ٣٦ عند األبناء

 ١٧ ٠٫٧٦ ٢٫٠١ ٢٨ ٤٢٫٧٢١ ٢٩٫٣٣٢ ٢٢ لم يعد يحتاج أسرته للدعم  العاطفي ٨

ي ا ٩ شاركة ف ن الم ل م شطة تقل ألن
 ٩ ٠٫٧٦ ٢٫٤٧ ١٦ ٢١٫٣١٢ ٦٢٫٧١٦ ٤٧ االجتماعية المدرسية

 ٤ ٠٫٧٢ ١٣٫٣٢٫٥٥ ١٨٫٧١٠ ١٤ ٦٨ ٥١ ال ينزعج وال يتأثر لمشكالت األخرين ١٠

يطهم   ١١ ن مح زاال ع ر انع بحوا أكث أص
 ٨ ٠٫٧٦ ٢٫٤٨ ١٦ ١٢ ٢٠ ١٥ ٦٤ ٤٨ األسري

 ٥ ٠٫٧٢ ١٣٫٣٢٫٥٢ ٢١٫٣١٠ ٦٥٫٣١٦ ٤٩ ال يبالي بما يحدث داخل الحي ١٢
 ١٠ ٠٫٧٩ ١٨٫٧٢٫٤٣ ١٤ ٢٠ ٦١٫٣١٥ ٤٦ قلة صداقاتهم مع أبناء الجيران ١٣

اتهم   ١٤ ي أداء واجب اونون ف بحوا يته أص
 ٧ ٠٫٧٤ ١٤٫٧٢٫٥١ ١١ ٢٠ ٦٥٫٣١٥ ٤٩ الدينية في المسجد

 ٣ ٠٫٧٢ ١٣٫٣٢٫٥٦ ١٧٫٣١٠ ٦٩٫٣١٣ ٥٢ تغيرت بعض القيم لديهم بشكل مزعج ١٥
 ١٨ ٠٫٧٤ ٢٩٫٣١٫٩٦ ٤٥٫٣٢٢ ٢٥٫٣٣٤ ١٩ ض شعور األبناء باالنتماء للوطنانخفا ١٦

شة    ١٧ وار والمناق لوب الح ون بأس ال يؤمن
 ١٤ ٠٫٧٣ ١٤٫٧٢٫٣٥ ١١ ٣٦ ٤٩٫٣٢٧ ٣٧ مع أفراد أسرتهم

عدم استجابته لنصائح وتوجيهات إدارة   ١٨
 ١٢ ٠٫٧٥ ٢٫٣٩ ١٦ ٢٩٫٣١٢ ٥٤٫٧٢٢ ٤١ المدرسة

١٩ 
ائل ال  ي وس اعي  تبن ل االجتم تواص

اه      ة اتج ر الواقعي ة غي صورة المثالي ال
 المجتمعات األخرى

١٦ ١٢ ٤٠ ٣٠ ٤٤ ٣٣ 
٠٫٧٣ ٢٫٢٨ 

١٦ 

 ٦ ٠٫٧٢ ١٣٫٣٢٫٥١ ٢٢٫٧١٠ ١٧ ٦٤ ٤٨ تغير مفهوم القدوات في المجتمع ٢٠

 ٠٫٥٢ ٢٫٤١ البعد ككل 
مستوى 
 مرتفع
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  :يوضح الجدول السابق أن
 المتغيرات التكنولوجية الحديثة علـى التنـشئة   المشكالت االجتماعية الناتجة عن    

  : تمثلت فيما يلي,  كما يحددها أولياء األموراالجتماعية لألبناء
قل التواصل لدى أبنائي مع زمالئهم وجيـرانهم بمتوسـط حـسابي             الترتيب األول  -

يليه الترتيب الثاني ينتج عن استخدامها الشعور بالعزلة االجتماعية داخـل           , )٢,٧٥(
ثم الترتيب الثالث تغيرت بعض القيم لديهم بشكل        , )٢,٥٧(سة بمتوسط حسابي    المدر

 ).٢,٥٦(مزعج بمتوسط حسابي 
العـاطفي بمتوسـط    ع عشر لم يعد يحتاج أسرته للـدعم         وفي النهاية الترتيب الساب    -

، وأخيراً الترتيب الثامن عشر انخفاض شـعور األبنـاء باالنتمـاء            )٢,٠١(حسابي  
 ).١,٩٦(للوطن بمتوسط حسابي 

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام للمشكالت االجتماعيـة              -
الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعيـة لألبنـاء كمـا             

  . وهو مستوى مرتفع) ٢,٤١(يحددها أولياء األمور بلغ 
ائل التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها    عنوانها وس ) ٢٠١٣ازي ويوسف   و(سة  ويتفق ذلك مع درا   

والتي هدفت إلى بيـان  )  اإلنترنت والهاتف النقال نموذجاً(على االتصال بين اآلباء واألبناء    
أثر اإلنترنت والهاتف النقال على االتصال بين اآلباء واألبناء ووظائف التكنولوجيا الحديثـة     

 الواحدة، وخاصة بين اآلباء واألبنـاء،       وتأثيراتها على األسرة االجتماعية بين أفراد األسرة      
  . إلى العزلة االجتماعية لألبناءإضافة
   المشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثـة علـى التنـشئة           مستوى

  : ككلاالجتماعية لألبناء
المشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة يوضح مستوى  )١٠(جدول رقم 

  )٧٥=ن(  كما يحددها أولياء األمور ككلجتماعية لألبناءعلى التنشئة اال
المتوسط  المشكالت م

 الحسابي
االنحراف 
الترتي المستوى المعياري

 ب
 ١ مرتفع ٠٫٤٣ ٢٫٤٥ المشكالت السلوكية  ١
 ٣ مرتفع ٠٫٤٧ ٢٫٣٨ المشكالت التعليمية  ٢
 ٢ مرتفع ٠٫٥٢ ٢٫٤١ المشكالت االجتماعية  ٣

 مستوى مرتفع  ٠٫٤٦ ٢٫٤١ المشكالت ككل

  :يوضح الجدول السابق أن
المشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية           

  : تمثلت فيما يلي,  كما يحددها أولياء األمور ككللألبناء
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 ).٢,٤٥(الترتيب األول المشكالت السلوكية بمتوسط حسابي  -
 ).٢,٤١(ة بمتوسط حسابي الترتيب الثاني المشكالت االجتماعي -
 ).٢,٣٨(الترتيب الثالث المشكالت التعليمية بمتوسط حسابي  -
وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام للمشكالت الناتجة عـن               -

المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء ككل كمـا يحـددها             
 . توى مرتفعوهو مس) ٢,٤١(أولياء األمور 

المـشكالت الناتجـة عـن المتغيـرات     المصفوفة االرتباطية للعالقة بين   : المحور الرابع 
  :التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء

المشكالت الناتجة عن المتغيرات المصفوفة االرتباطية للعالقة بين يوضح ) ١١(جدول رقم   
  ) ٧٥=ن( كما يحددها أولياء األمور جتماعية لألبناءالتكنولوجية الحديثة على التنشئة اال

  المشكالت م
 المشكالت

المشكالت 
 السلوكية

المشكالت 
 التعليمية

المشكالت 
 االجتماعية

المشكالت 
 ككل

    ١ المشكالت السلوكية  ١
   ١ **٠٫٩٠٤ المشكالت التعليمية  ٢
  ١ **٠٫٩٤٥ **٠٫٨٣١ المشكالت االجتماعية  ٣

 ١ **٠٫٩٦٥ **٠٫٩٨٦ **٠٫٩٤٠ كلالمشكالت ك

  )٠,٠٥(معنوي عند           *                  ) ٠,٠١(معنوي عند ** 
  :يوضح الجدول السابق أن

بـين المـشكالت    ) ٠,٠١(توجد عالقة طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية         
ـ          اء كمـا يحـددها     الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبن

المشكالت السلوكية، والمـشكالت التعليميـة، والمـشكالت االجتماعيـة،          (أولياء األمور   
وقد يرجع ذلك إلي وجود ارتباط طردي قوي بين هذه المتغيرات وأنها            ). والمشكالت ككل 

  .جاءت معبرة عما تهدف الدراسة إلى تحقيقه
 ,Rosen, Lim, Felt-2014) ( روزين، ليم، فلت، كاريرويتفق ذلك مع دراسة 
Carrier              تأثير التكنولوجيا على أربعة مجاالت من سوء التكيف على االطفال والتي منهـا 

 بـين   -المشكالت النفسية ، والمشكالت السلوكية ، ومشكالت االنتباه والـصحة البدنيـة             
فـال  عالوة على ذلك ، تُظهر األبحاث أن األط   )  ٨-٤الذين تتراوح أعمارهم بين     (األطفال  

الذين يستخدمون كميات هائلة من الوسائط ، بما فـي ذلـك ألعـاب الفيـديو والتواصـل                  
  .اإللكتروني تؤثر على الحالة الصحية والسلوكية واالجتماعية لألبناء
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استجابات أولياء األمور وفقاً للنوع فيما يتعلـق        الفروق المعنوية بين    : المحور الخامس 
تغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية      للمشكالت الناتجة عن الم   بتحديدهم  

  :لألبناء
استجابات أولياء األمور وفقاً للنوع فيمـا       يوضح الفروق المعنوية بين     ) ١٢(جدول رقم   

للمشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثـة علـى التنـشئة           يتعلق بتحديدهم   
  )٧٥=ن( االجتماعية لألبناء

 مجتمع األبعاد م
 البحث

المتوسط  )ن(العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
الحرية 

(df) 

 الداللة tقيمة 

المشكالت  ١ ٠٫٤ ٢٫٤٢ ٥٩ ذكر
 ٠٫٥٢ ٢٫٥٤ ١٦ أنثى السلوكية

٧٣ -
٠٫٨٢٠ 

غير    
 دال

المشكالت  ٢ ٠٫٤٦ ٢٫٣٤ ٥٩ ذكر
 ٠٫٥ ٢٫٥٢ ١٦ أنثى التعليمية

٧٣ -
١٫٢٥٩ 

غير    
 دال

الت المشك ٣ ٠٫٥٣ ٢٫٣٥ ٥٩ ذكر
 ٠٫٤٣ ٢٫٦٣ ١٦ أنثى االجتماعية

٧٣ -
٢٫١٧٥ * 

  المشكالت ككل ٠٫٤٥ ٢٫٣٧ ٥٩ ذكر
 ٠٫٤٧ ٢٫٥٦ ١٦ أنثى

٧٣ -
١٫٤٣٦ 

غير    
 دال

  )٠,٠٥(معنوي عند )                             * ٠,٠١(معنوي عند ** 
  :يوضح الجدول السابق أن

بين استجابات أوليـاء    ) ٠,٠٥( إحصائياً عند مستوى معنوية      توجد فروق جوهرية دالة    -
األمور الذكور واإلناث فيما يتعلق بتحديدهم للمشكالت االجتماعية الناتجة عن المتغيرات       

 .التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء لصالح استجابات األمهات
ات أولياء األمور الذكور واإلناث فيمـا  ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجاب     -

يتعلق بتحديدهم للمشكالت السلوكية والمشكالت التعليميـة والمـشكالت الناتجـة عـن       
 .المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء ككل
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 برنامج مقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية للتعامل مع المشكالت           
  الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء

  األسس التي يقوم عليها البرنامج
 تأثير المتغيرات التكنولوجيـة الحديثـة علـى         إلطار النظري للدراسة والذي يوضح    ا -١

  .التنشئة االجتماعية لألبناء
اسة والنتائج التي توصلت إليها     نتائج الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمشكلة الدر       -٢

الدراسة الحالية والمرتبطة بالمشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على          
  .التنشئة االجتماعية لألبناء

    .األهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها -٣
  أهداف برنامج التدخل المهني

لتعامـل مـع المـشكالت      يهدف البرنامج إلى مساعدة أولياء األمور على كيفية ا        
الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة والتي تؤثر على التنشئة االجتماعية لألبناء حيث            

  -:ويتضح ذلك فيما يلي)  إجتماعية- تعليمية -سلوكية (ت في مشكالت تتمثل تلك المشكال
ناتجـة عـن    ـ مساعدة أولياء األمور على كيفية التعامل مع المشكالت السلوكية ال          :أوالً

   -:المتغيرات التكنولوجية الحديثة وذلك عن طريق
  .تبصيرهم بعدم ترك األبناء داخل الغرف الخاصة بهم لفترات طويلة -
  . الحرص الدائم على جلوس  األبناء مع أفراد األسرة -
  . أهمية توعية األبناء بأداء الفرائض والعبادات التطوعية وعدم التكاسل عنها-

ة أولياء األمور على كيفية التعامل مع المشكالت التعليمية الناتجـة عـن          ثانياًـ مساعد 
  -:كنولوجية الحديثة وذلك عن طريقالمتغيرات الت

  .توضيح أهمية وعي األبناء بقيمة المدرسة ودورها في التنشئة السليمة لهم -
  . توعية أولياء األمور باالهتمام باألبناء ومتابعة درجاتهم الدراسية-
  .دتهم على تشجيع األبناء لعرض مشكالتهم التعليمية على إدارة المدرسةمساع -

ـ مساعدة أولياء األمور على كيفية التعامل مع المشكالت االجتماعية الناتجة عن            :ثالثاً
  -:المتغيرات التكنولوجية الحديثة وذلك عن طريق

 مـع زمالئهـم     توعيتهم بأهمية اشراك أبنائهم في المناسبات االجتماعيـة وتواصـلهم          -
  .وجيرانهم

التبصير بغرس القيم لدى األبناء والثبات عليها وعدم تغييرها لبناء شخصياتهم بطريقـة              -
  .سليمة
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  . حث أولياء األمور على تفهم دورهم وتحمل مسئولية أبنائهم ومراقبة تصرفاتهم-
  . مساعدة أولياء األمور على تحسين عالقاتهم مع أبنائهم-
 .االجتماعيةمور على إكسابهم مهارات حل مشكالت أبنائهم  تدريب أولياء األ-

  أنساق التعامل في برنامج التدخل المهني
والمقصود به األخصائي االجتماعي كممارس عام يعمـل        ) الباحثة ( نسق محدث التغيير   ١

  .على إحداث تغيير في الموقف اإلشكالي
ء واآلباء والمعلمين بالمـدارس     والمقصود به أولياء األمور بمجالس األمنا      نسق العميل    ٢

  .اإلعدادية
  .والمقصود به المستهدف بالتغيير وهم األبناء  نسق الهدف ٣
وفريق العمل المتعاون    والمقصود به المؤسسة كمكان إلجراء البحث         نسق الفعل أو العمل    ٤

  مع الباحثة
وار  ألهم االستراتيجيات والتكنيكات واألدوات والمهـارات واد       وفيما يلي توضيح  

 والتي تتناسب مع الدراسة الحاليـة للتعامـل مـع       س العام التي تستخدم في البرنامج     الممار
المشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء والتي            

  .تم تحديدها في ضوء نتائج الدراسة
   اإلستراتيجيات التي يعتمد عليها البرنامج-١

  ية التمكين                                    استراتيج -
  استراتيجية إعادة البناء المعرفي -
  استراتيجية تعديل األفكار                              -
  استراتيجية التعليم  -
  استراتيجية بناء االتصاالت                         -
  استراتيجية التفاعل الجماعي -
                            استراتيجية منح القوة       -
  استراتيجية التثقيف -
  استراتيجية االقناع                                    -

   التكنيكات التي يعتمد عليها البرنامج-٢
  تكنيك الشرح والتوضيح                                     -
  تكنيك المناقشة الجماعية -
                          تكنيك تبادل الخبرات                  -

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٢٩٠

  ٢٠٢١  يناير ١المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

  تكنيك إعادة البناء المعرفي -
  تكنيك اإلرشاد الجماعي                                      -
  تكنيك التبصير -
  تكنيك التفسير                                                  -
  تكنيك التمكين -
          تكنيك االقناع                                          -
  تكنيك االتصال -

   األدوات التي يتم استخدامها في البرنامج-٣
  محاضرة                         -
  ندوة                         -
  مناقشة جماعية -
      حلقة نقاش                 -
  ورش عمل                           -
  تبادل أفكار -

  برنامج أدوار الممارس العام التي يقوم بهافي ال-٤
  دور المساعد                                -
  دور الممكن                          -
  المعلم  دور -
  دور المرشد                                 -
  دور الخبير                            -
  دور المعالج -
  دور مانح القوة                             -
                 دور المقوم             -
  دور المنسق -

   المهارات التي يعتمد عليها البرنامج-٥
  مهارة الشرح والتوضيح                          -
  مهارة تقبل اآلخرين -
  مهارة المناقشة الجماعية                         -
  مهارة إدارة الحوار -
  مهارة االتصال                                   -
  مشكلةمهارة حل ال -
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  مهارة االقناع                                     -
  مهارة عرض المعلومات -
 مهارة التحكم وضبط النفس -

  مناقشة نتائج الدراسة
  -: من نتائج الدراسة أناتضح

 المشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبنـاء            -١
  : تمثلت فيما يلي, مورككل كما يحددها أولياء األ

 ).٢,٤٥(الترتيب األول المشكالت السلوكية بمتوسط حسابي  -
 ).٢,٤١(الترتيب الثاني المشكالت االجتماعية بمتوسط حسابي  -
 ).٢,٣٨(الترتيب الثالث المشكالت التعليمية بمتوسط حسابي  -
ى التنشئة  أن المتوسط العام للمشكالت الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة عل          -

  . وهو مستوى مرتفع) ٢,٤١(االجتماعية لألبناء ككل كما يحددها أولياء األمور 
بين المشكالت الناتجـة    ) ٠,٠١( توجد عالقة طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية          -٢

عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء كما يحـددها أوليـاء          
كالت السلوكية، والمشكالت التعليمية، والمشكالت االجتماعية، والمشكالت       المش(األمور  

وقد يرجع ذلك إلي وجود ارتباط طردي قوي بين هذه المتغيرات وأنها جـاءت              ). ككل
  .معبرة عما تهدف الدراسة إلى تحقيقه

بين استجابات أوليـاء    ) ٠,٠٥( توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية          -٣
مور الذكور واإلناث فيما يتعلق بتحديدهم للمشكالت االجتماعية الناتجة عن المتغيرات       األ

 .التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء لصالح استجابات األمهات
ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات أولياء األمور الذكور واإلنـاث              -

كالت السلوكية والمشكالت التعليمية والمشكالت الناتجـة       فيما يتعلق بتحديدهم للمش   
 .عن المتغيرات التكنولوجية الحديثة على التنشئة االجتماعية لألبناء ككل

 اتفاق نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة -
بعنوان األبناء في عصر التكنولوجيا والتي      ) م٢٠٢٠(احمد  ومحمد  اتفقت مع دراسة    

د توصلت الـى ان     وق على تأثير وسائل التكنولوجيا الحديثة على األبناء         هدفت إلى التعرف  
التكنولوجيا سالح ذو حدين على رغم من مزاياه وفوائده في مختلف مجاالت التي جعلـت               
العالم أشبه بالقرية الصغيرة اال انه تحمل بين طياته مساوئ وأخطار كثيـرة علـى حيـاة                 

ى األجهزة االلكترونية واللوحية واأللعاب االلكترونيـة       األفراد واألطفال، ادمان األطفال عل    
  .في ظل غياب الرقابة األسرية الفاعلة 
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عنوانها وسائل التكنولوجيا الحديثـة     ) ٢٠١٣(كما اتفقت مع دراسة وازي ويوسف     
والتي هـدفت  )  اإلنترنت والهاتف النقال نموذجاً(وتأثيرها على االتصال بين اآلباء واألبناء   

ثر اإلنترنت والهاتف النقال على االتصال بين اآلباء واألبناء ووظائف التكنولوجيا           إلى بيان أ  
الحديثة وتأثيراتها على األسرة واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة           
إلى أن آثار الوسائل التكنولوجية أدت إلى هشاشة العالقات االجتماعية بين أفـراد األسـرة              

  صة بين اآلباء واألبناء، إضافة إلى العزلة االجتماعية لألبناء الواحدة، وخا
 بان استخدام وسائل التواصل االجتمـاعي  Jensen, (2020(واتفقت مع دراسة 

من ضمن المشكالت الناتجة عنها التنمر اإللكتروني والذى يتخذ أشكالًا عديدة ، من السلوك              
ن أن يكون لها أيضا عواقب سلبية على الرفاهية         يمك. االجتماعيالعدواني والتهديد إلى النبذ     

العامة والتي قد تكون أكثر خطورة بالنسبة لألشخاص الذين تعتمد هوياتهم بشكل أساسـي              
  .ى روابط وسائل التواصل االجتماعيعل

والتي هدفت الى بيان اثر مواقـع       ) ٢٠١٨(العمرىو كما اتفقت مع دراسة مطالقة    
قات االسرية من وجهة نظر األبناء الجامعي حيث توصـلت          التواصل االجتماعي على العال   

الدراسة الى مجموعة من النتائج منها ان استخدام مواقع التواصل االجتماعي تأثيرا واضحاً             
 ,Mesman, Kuo واتفقـت مـع دراسـة     .على الشباب الجامعي وعالقاتهم االسـرية  

Carroll, & Ward, (2013)عتمـاد علـى التكنولوجيـا    كيفية تأثر األطفال وأسرهم باال
تشير مراجعة األدبيات إلى أن األطفال ، وكذلك أفراد أسرهم ، يتـأثرون             . ونوعية حياتهم 

. سلبا باالعتماد على التكنولوجيا في مجموعة متنوعة من المجاالت النفـسية واالجتماعيـة            
  الفئة من السكانتمت مناقشة اآلثار المترتبة على الرعاية السريريةوالبحوث المستقبلية لهذه 

بعنوان أثر مواقع التواصـل االجتمـاعي   ) ٢٠١٣(الشهري  كما اتفقت مع دراسة     
بيـان  إلـى   هدفت  والتي  ) الفيس بوك وتويتر نموذجاً   (االلكتروني على العالقات االجتماعية   

األسباب التي تدفع الى االشتراك في موقعي الفيس بوك وتويتر والكشف عن أثارها السلبية              
ة وأشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية عكسية بين متغيري العمر والمستوى            واإليجابي

الدراسي وبين دوافع استخدام تلك المواقع وإيجابيتها وسلبياتها كما توجد عالقـة ارتباطيـة           
إيجابية بين متغيري عدد الساعات وأسباب االستخدام ونتائجه السلبية وااليجابية كما توجـد             

 متغير طريقة االستخدام وأسبابه وطبيعة العالقات االجتماعيـة واثارهـا           عالقة طردية بين  
 ,Mesman, Kuo, Carroll ة ميسمان، كارول، وارددراس واتفقت مع .اإليجابية والسلبية

& Ward, (2013) كيفية تأثر األطفال وأسرهم باالعتماد على التكنولوجيا والتي أوضحت 
بيات إلى أن األطفال ، وكذلك أفراد أسرهم ، يتأثرون     مراجعة األد وأشارت   ،ونوعية حياتهم 

. سلبا باالعتماد على التكنولوجيا في مجموعة متنوعة من المجاالت النفـسية واالجتماعيـة            
تمت مناقشة اآلثار المترتبة على الرعاية السريرية والبحوث المستقبلية لهـذه الفئـة مـن               

  .السكان
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  مراجع البحث
رار          ). ٢٠١١(أبو حمدان، ماجد ملحم      اذ الق ي اتخ شباب ف رية بمدى مشاركة ال ة االس طرائق التنشئة االجتماعي

شق،               ة دم ة جامع ة اآلداب ، مجل ـ كلي ة دمشق ـ باب جامع ة من ش ة عن عين رة دراسة ميداني داخل االس
 ٣، ع٢٧مجلد

ية، دراسة ميدانية، مجلة التنشئة السوية لألبناء كما يدركها الوالدان في االسرة العمان). ٢٠٢٠(الجندي، نزيه أحمد
  .،العددالثالث٢٦جامعة دمشق، المجلد 

الخدمة االجتماعية المعاصرة، اإلسكندرية، المكتب الجامعي ). ٢٠١١(حبيب ، جمال شحاته وحنا، مريم إبراهيم 
  .الحديث

 . التوزيع، دار المسيرة للنشر و١تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، ط). ٢٠١٠(الحيلة، محمود محمد
 .ط .األسرة في عالم متغير، مصر، دار المعرفة الجامعة، د). ٢٠٠٤(الخولي ، سناء 

صطفى        ماعيل، أردوان م ره وإس ارف الق ى ع ارف عل ي، ع ة    ). ٢٠١٤(داغ ي عرقل ة ف ا الحديث ر التكنولوجي اث
 .٨لمية، عتأسيس األسرة السليمة وسبل معالجتها، رؤية إسالمية ، مجلة مجمع، جامعة المدينة العا

 ١العولمة والتربية، الرياض ، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر ،ط). ٢٠٠٢(الدباسي، صالح مبارك 
أساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة وانعكاساتها على اإلعداد االجتماعي ). ٢٠١٥(الربيعي، دنيا جليل إسماعيل  

  .حاث الطفولة واألمومة، جامعة دياليللطفل العراقي ، دراسة ميدانية في محافظة ديالي، مركز أب
 .١مبادئ التنشئة السياسية االجتماعية، دار المناهج للنشر والتوزيع ،ط). ٢٠١٥(الزبيدي، رعد حافظ

 .، القاهرة، عالم الكتب٦علم النفس االجتماعي،ط). ٢٠٠٣(زهران، حامد عبد السالم 
دالجليل  اقني، عب ة وأهم  ). ٢٠١٨(س شئة االجتماعي ة التن د      حقيق ة ،مجل اق علمي ة آف ع، مجل رد والمجتم ا للف يته

 .٢،عدد١٠
اء جاسم       ة الموصل           ). ٢٠٠٦(السبعاوي، هن لية، جامع ات موص ة دراس ال، مجل اتف النق ة لله ار االجتماعي اآلث

  .، السنة الخامسة١٤مركز دراسات الموصل، العدد 
 مجلة تعليم الجماهير ، الجهاز العربي لمحو محو االمية والثقافة العامة ،). ٢٠٠٢(السنبل، عبد العزيز عبد اهللا  

  .، تونس٤٢االمية وتعليم الكبار، عدد
أساليب التنشئة االجتماعية األسرية وعالقتها ببعض القيم لدى طالب المرحلة ). ٢٠١٥(الشربيني، دينا علم أحمد

ماع ، جامعة االزهر االعدادية والثانوية دراسة مقارنة بين الريف والحضر، رسالة ماجستير في علم االجت
 .،كلية الدراسات اإلنسانية
شوع   ت شع ان بن شهري، حن ة    ). ٢٠١٣(ال ات االجتماعي ى العالق ي عل ل االلكترون ع التواص ر مواق يس (أث الف

الة ماجستير       ) بوك،وتويتر نموذجاً  ة، رس ة االجتماعي جامعة الملك بن عبدالعزيز ، قسم االجتماع والخدم
 .غير منشورة

ة ،   ). ٢٠٠٠(عثمان وحسن، عبدالمحى محمود الصديقي، سلوى    ة االجتماعي األسرة والسكان من منظور الخدم
  .اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية

 .١إدارة تكنولوجيا المعلومات، مصر ،دار الفكرالجامعي،ط). ٢٠٠٩(الصيرفي ،محمد
ل        ). ٢٠٠٢(الطيب، مولود زايد     صية الطف ي تكوين شخ ضائية ف وات الف م     تأثير القن سم عل الة ماجستير ، ق ، رس

 .االجتماع ، كلية اآلداب، جامعة السابع من ابريل، ليبيا
زي  رحمن ، ع د ال صال   ). ٢٠٠١(عب ؤتمر االت دم لم ث مق ة، بح ات القيمي ض االفتراض شباب بع ت وال االنترن

سم االعالم ، مسقط ،           ة، ق وم االجتماعي ة اآلداب والعل ع والطموح، كلي ي، الواق ع الخليج ة  والمجتم  جامع
  ٢٤/٤ــ ٢٢قابوس، 

  .علم االجتماع العائلي، القاهرة، النسر الذهبي للطباعة). ٢٠١٧(العطار، سهير عادل 
نماذج ومهارات التدخل المهني في الخدمة االجتماعية، القاهرة نور االيمان ). ٢٠٠٩(على، ماهر أبو المعاطي  

 .للطباعة 
اعي   اثر ا). ٢٠١٠(غانم، مصطفى حمدي احمد وآخرون،        لتغيرات التكنولوجية المعاصرة على التفاعل االجتم

 .لألسرة الريفية في بعض قرى محافظة  اسيوط ، اطروحة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة اسيوط 
 .قاموس علم اإلجتماع، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية). ١٩٨٩(غيث، محمد عاطف

ؤسسات االجتماعية في مواجهة مشكالت شبكة االنترنت، الحلقة تقويم فاعليات الم). ٢٠٠٣(محمد، رشدي محمد 
 .السادسة للدراسات االجتماعية للدول العربية، طرابلس ، منشورات االمانة العامة لجامعة الدول العربية

أثر مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية من وجهة ). ٢٠١٨(مطالقة، أحالم والعمرى، رائقة على 
، عدد ٤٥لبة جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات، دراسات وعلوم الشريعة والقانون، مجلد نظر ط

  .٢، ملحق٤
  .تكامل األنا وعالقته ببعض المتغيرات، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة بغداد). ٢٠٠٣(ناصر، عقيل خليل
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ار     الممارسة العامة في الخدمة االجتما). ٢٠٠٧(النوحي، عبدالعزيز فهمى    من إط عية ، عملية حل المشكلة ض
 ايكولوجي، القاهرة ، سمير للطباعة/ نسقى

( وسائل التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على االتصال بين اآلباء واألبناء ). ٢٠١٣(وازى، طاوسى ويوسف ،عادل 
اً      ال نموذج اني حول      ) االنترنت والهاتف النق وطني الث ى ال دم للملتق صال وجودة ا  : بحث مق ي   االت اة ف لحي

االسرة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، المنعقد 
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