
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 5102 يىنيى /أبريل  - السابعالعدد   - الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت  عن  دوريت علويت هحكوت تصدر

 

 :أجنبٌةبلغات ملخصات بحوث 
   

 دراست فبعهٍت انشبشبث وانالفخبث االنكخرووٍت فً إٌصبل انرسبئم انخىعىٌت نزوار انمسجد انىبىي انشرٌف ببنمدٌىت انمىىرة 

 

 9ص( ...  أم القرى)جامعة  عثمان بن بكر قزاز /د                                                                                         
 

 ة:ـالبحوث العربٌ
 

  ًقرصنة إلكترونٌة لشبكة تلٌفزٌون فضائٌة .. أول حادث من نوعه تتعرض له شبكة تلٌفزٌون فضائ 
  

 11ص  ... (القاهرة)جامعة  انشراح الشال أ.د/                                                                                              
 

 
 

  الخاصة  ًدراسة تحلٌلٌة لمواقع شبكات التواصل االجتماع الشعبً السٌاسًوالحراك  االجتماعًشبكات التواصل   
  ٌناٌر 22بثورة 

 21ص...  (جنوب الواديجامعة هالة كمال أحمد نوفل ) /د                                                                      
 

  ومستوي المعرفة باألزمة الٌمنٌة استخدام الجمهور المصري للصحف اإللكترونٌة المصرٌةالعالقة بٌن 
 

 99...  ص محمد زٌن عبد الرحمن )جامعة المنٌا( /د                                                                           
 

      ًواإلشباعات المتحققة منها دراسة مٌدانٌة على عٌنة من األطفالاستخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االجتماع 
 بمدٌنة الرٌاض 

 109عبد العظٌم عبد الوهاب )جامعة عٌن شمس( ... ص أحمدمها  /د                                                       
 

  طلبة الجامعة والثانوٌة فً الجزائر العاصمةدراسة عالقة حجم التعرض للتلفزٌون بعوامل اإلدمان على المشاهدة لدى 
 

 

 193... ص (3الجزائر)جامعة  عزٌز لعبان /د                                                                                              
 

 دراسة مٌدانٌة مصداقٌة وسائل التواصل االجتماعً لدي الشباب الجامعً السعودي 
 

 178ص...   (الوزان )جامعة الحدود الشمالٌةمحمد عبد هللا عبد هللا  /د                                                    
 

 

 ملخصات الرسائل العلمٌة:
 
 
 

 

 عهى دونت داء االحصبنً نهعالقبث انعبمت فى انمؤسسبث األمىٍت وعالقخه بخىمٍت انىعً ببألمه انداخهً: دراست حطبٍقٍت ألا

 انكىٌج

 217... ص محمد مرضً مناور الشمري                                                                                            
 

                                                                               

  ًدراست حطبٍقٍت :واحجـبهبث انجمهـىر وحـىهب انصحبفت انمصرٌت انٍىمٍتأطـر معبنجـت شئىن األقبنٍم ف 
 

 228ص ... سمٌرة محمد مبروك موسى                                                                                      
 

                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1025جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

www.epra.org.eg 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
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 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2012أبرٌل / ٌونٌو  –العدد السابع 
 

 هؤسسها

 رئيس هجلس اإلدارةو

 د. حاتن هحود عاطف  

 EPRAزئيط  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح اٌّتفسغ واٌعّيد   

 األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح اٌماهسج 

  EPRAزئيط اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
                           

  

 هديـر التحرير                      

 أ.د / هحود هعىض إبراهين 

 أظتاذ اإلعالَ تجاِعح عيٓ شّط   

 واٌعّيد األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح ظيٕاء

  EPRAزئيط اٌٍجٕح االظتشازيح تـ

  

 هساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد الوعطي       
  

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح  

 جاِعح ِصس اٌدوٌيح 

  

 الصادق رابحأ.م.د/ 

أظتاذ اإلعالَ اٌّشازن تاٌىٍيح اإلِازاتيح اٌىٕديح    

تاإلِازاخ اٌعستيح اٌّتحدج اٌعّيد األظثك ٌىٍيح اٌّعٍىِاخ            

 واٌعاللاخ اٌعاِح تجاِعح عجّاْ 

  

 السيد عبد الرحون علي /د  

 ّجّع اٌٍغح اٌعستيح تاٌماهسجت تاحث )ِدزض(

  
  

 الوراسالث

 الوصريت للعالقاث العاهتالجوعيت 

 جّهىزيح ِصس اٌعستيح

 اٌدلي -اٌجيصج 

 شازع أحّد اٌصياخ 1 -تيٓ اٌعساياخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 .د علً السٌد عجوةأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 أ.د انشراح الشال
 اٌدوٌح فى اآلداب واٌعٍىَ اإلٔعأيح ِٓ فسٔعا (دوتىزاٖ )أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 عمٌد كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                               

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 ة اإلعالم جامعة القاهرةالعمٌد السابق لكلٌ -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة المتفرغ 

  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 أ.د محمود ٌوسف مصطفى عبده 
 جامعة القاهرة -ة البٌئة أستاذ العالقات العامة ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌ            

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ ورئٌس قسم العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                          

  

 أ.د بسٌونً إبراهٌم حمادة
 جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  أكتوبر 6عمٌد شعبة اإلعالم باألكادٌمٌة الدولٌة للهندسة وعلوم اإلعالم 
  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  – أستاذ الصحافة           

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفال أستاذ ورئٌس قسم           

  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب            

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  كلٌة اإلعالم جامعة –أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                                 

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -العالقات العامة بكلٌة اإلعالم جامعة الٌرموك أستاذ 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 3جامعة الجزائر  –بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 ** األظّاء ِستثح وفًما ٌتازيخ اٌحصىي عٍى دزجح أظتاذ جاِعي

http://www.univie.ac.at/
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 جّيع حمىق اٌطثع ِحفىظح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــي تت ــّٕها       ــىاد اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌاشــسد اظــتوداَ أت ِ ــى يذْ  طــي ِ ال يجــىشد دوْ اٌحصــىي عٍ
هــرٖ اٌّجٍــحد أو اظتٕعــا ها أو ٔمٍهــاد وٍيــا أو جصئيــاد فــي أت شــىً وتــيت وظــيٍحد ظــىاء تطسيمــح 
يٌىتسؤيـــح أو ةٌيـــحد تّـــا فـــي ذٌـــه االظتٕعـــاا اٌفىتـــىاسافيد أو اٌتعـــجيً أو اظـــتوداَ أت ٔ ـــاَ 

توــصيٓ اٌّعٍىِــاخ واظــتسجاعهاد وتطثـــك جّيــع اٌشــسوق واألحىــاَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــح ِــٓ ٔ ــُ 
 فيّـــــا يتعٍـــــك تأتهـــــان حمـــــىق إٌشـــــس واٌطثـــــع ٌٍٕعـــــوح اٌّطثىعـــــح أو اإلٌىتسؤيـــــح.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

      
 – 3102ديسمبر من العام  أكتوبر/ تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في    

تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من متتابعة أعداد  ستة منيا ليصدر
 مختمف دول العالم.

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:dr_hatematef2000@yahoo.com


من المجمة وىو  السابعد دواآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال الع    
رسائل عممية ُنوقشت لوممخصات واألساتذة المساعدين والمدرسين  يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة

 .في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة
  
المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف     

سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق
مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 

ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع
ولكونيا أول دورية عممية محكمة في بحوث الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 

انتاجيم لممجتمع وجد األساتذة الراغبون فى تقديم العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط. 
العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا 

 المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من خالل موقعيا اإللكتروني.
 

 انشراح الشال من )مصر(مشاركة ألحد كبار أساتذة اإلعالم بالعالم العربي أ.د/ ففي البداية نجد       
قرصنة إلكترونية لشبكة تميفزيون فضائية .. أول حادث من نوعو تتعرض لو شبكة تميفزيون  "عن:

قدميا الدكتور ، أما الدراسات األجنبية في ىذا العدد فكانت دراسة وحيدة بالمغة اإلنجميزية فضائي"
دراسة فاعمية الشاشات والالفتات تناولت: "د.عثمان بن بكر قزاز من )المممكة العربية السعودية( 

كما يتضمن "،  االلكترونية في إيصال الرسائل التوعوية لزوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة
العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم 

 االجتماعيشبكات التواصل دراسة بعنوان: "  تقدم والتي)مصر(  د نوفلىالة كمال احممنيم: د. لمترقية 

"، يناير 32بثورة  الخاصة يدراسة تحميمية لمواقع شبكات التواصل االجتماع الشعبي السياسيوالحراك 
العالقة بين استخدام الجميور موضوع: "  ( دراسة حولوقدم د. محمد زين عبد الرحمن من )مصر

ميا أحمد عبد العظيم أما د. "،  ومستوي المعرفة باألزمة اليمنية اإللكترونية المصريةالمصري لمصحف 
استخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االجتماعي  )مصر( شاركت بدراسة في موضوع: " عبد الوىاب

لجزائر( ومن دولة )ا"، واإلشباعات المتحققة منيا دراسة ميدانية عمى عينة من األطفال بمدينة الرياض
دراسة عالقة حجم التعرض لمتمفزيون بعوامل اإلدمان عمى المشاىدة شارك د. عزيز لعبان بدراسة حول: "

)مصر( فقدم عبد اهلل محمد عبد اهلل الوزان "، أما د. لدى طمبة الجامعة والثانوية في الجزائر العاصمة
 دراسة ميدانية". الجامعي السعودي مصداقية وسائل التواصل االجتماعي لدي الشبابورقة عممية حول: "

نشر ( لالكويت) دولة منمحمد مرضى مناور الشمري  الباحث ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم     
داء االتصالي لمعالقات العامة فى المؤسسات األمنية وعالقتو بتنمية ألا" بعنوان: لمدكتوراه دراستوممخص 



سميرة محمد مبروك "، كذلك تقدمت الباحثة تطبيقية عمى دولة الكويتالوعي باألمن الداخمي: دراسة 
أطـر معالجـة شئون األقاليم في الصحافة  من )مصر( لنشر ممخص دراستيا لمماجستير بعنوان: " موسى

 ". دراسة تطبيقية :واتجـاىات الجميـور نحـوىا المصرية اليومية
 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 

 

 

 

استخذام الطفل السعىدي ملىاقع التىاصل االجتماعً واإلشباعات 
 املتحققة منها دراسة مٍذانٍة على عٍنة من األطفال مبذٌنة الرٌاض

 
 

 إعداد

 

()*ها أحمد عبد العظيم عبد الوهابم/ د
 

  

 

 

 

 

                                                             

)*( 
 جامعة عٌن شمس. –مدرس بقسم اإلعالم وثقافة األطفال بمعهد الدراسات العلٌا للطفولة 
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اصزخذاً اىطفو اىضع٘دٛ ىَ٘اقع اىز٘اصو االجزَبعٜ ٗاإلشجبعبد 

 ٍٞذاّٞخ عيٚ عْٞخ ٍِ األغفبه ثَذْٝخ اىشٝبضاىَزحققخ ٍْٖب دساصخ 
                                             

مها أحمد عبد العظٌم عبد الوهابد/                                               
 

                                                                       
 عِٞ شَشجبٍعخ 

 :صـالملخ
مع ما يشيده العالـ في ظؿ الثورة التكنولوجية الحديثة، ممثمة في شبكات ومواقع التواصؿ      

سالمية  كأسر–االجتماعي ووسائؿ اإلعالـ الجديد فإنو يمكننا  أف نممس عظـ وقوة التأثيرات –عربية وا 
 التي تتركيا ىذه المواقع عمى أفراد األسرة، وعمى وجو الخصوص األطفاؿ في ىذه األسر. 

فممػػا ال شػػؾ فيػػو أف تعامػػؿ األطفػػاؿ مػػع وسػػائؿ اإلعػػالـ الجديػػد يشػػكؿ خطػػورة بال ػػة  فيػػـ ال يممكػػوف      
ه الوسػػائؿ التػػي باتػػت متاحػػة ليػػـ بشػػكؿ وعيػػا اجتماعيػػا أو نكػػجا كافيػػا ليحكمػػوا عمػػى جػػدو  اسػػتخداـ ىػػذ

واسع وبال حدود، خاصة مع انتشار اليواتؼ الذكية واألجيزة الموحية، ومػع ظيػور تطبيتػات تواصػؿ جديػدة 
كواتسػػػػاب واسػػػػناب شػػػػات وأيرىػػػػا. ولتػػػػد أكػػػػدت دراسػػػػات عديػػػػدة دور اإلعػػػػالـ الجديػػػػد،وال سػػػػيما اإلعػػػػالـ 

جػػاز العديػػد مػػف الميػػاـ عبػػر مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي، االجتمػػاعي الػػذم يسػػما لوطفػػاؿ والمػػراىتيف بإن
 Buckingham and)كالتواصؿ مع األصػدقا  وتبػادؿ الصػور واألفكػار إكػافة إلػى تكػويف الصػداقات 

Boyd,2007)(1) كمػػػا أشػػػارت إلػػػى التػػػأثيرات السػػػمبية الناجمػػػة عػػػف اسػػػتخداـ األطفػػػاؿ لمواقػػػع التواصػػػؿ .
ويوتيػػػوب.. ومػػف أمثمػػػة ىػػذه التػػأثيرات السػػػمبيةع العزلػػة االجتماعيػػػة،  وكيػػؾاالجتمػػاعي، كتػػويتر وفػػػيس ب ػػؾ 

 وانتشار الشائعات الكاذبة، واالست الؿ أير األخالقي ليؤال  األطفاؿ. 
إال أنناػ  بالرأـ مف ىذه التأثيرات السمبيةػ نجد مجموعة أخر  مف اإليجابيات، التي تتمثؿ في إحاطة      

حداث الجارية واكتساب معمومات جديدة  كما يساعدىـ استخداـ ىذه المواقع في األطفاؿ عمًما ومعرفًة باأل
واالطالع  تحصيؿ المواد الدراسية، واكتساب الخبرات الجديدة مف خالؿ تكويف الصداقات مع اآلخريف،

 . (2) (3122،)سعود كاتببشكؿ أفكؿ عمى الثتافة والمعطيات العممية في المجتمعات األخر 
د ثتافة ذات طبيعة خاصة، كما في المممكة العربية السعودية، التي يمثؿ فييا ص ار السف ومع وجو      

العقيل، )سنة النسبة الكبر  في استخداـ وسائؿ التتنية الحديثة عمى نطاؽ واسع 15ممف ىـ دوف 
، التي أتاحت فرصا أكبر ليـ لمدخوؿ مف خالليا إلى مواقع التواصؿ وأيرىا مف مواقع (3)(3124

إلنترنت المختمفة  فإف مف الكرورم دراسة دوافع استخداـ الطفؿ السعودم ليذه المواقع وما تحتتو ليـ ا
مف إشباعات مختمفة  خاصة إذا كاف ىناؾ ندرة كبيرة في الدراسات التي تناولت العالقة بيف الطفؿ 

ر المعتوؿ أف يتؼ مف أيالسعودم ووسائؿ اإلعالـ الجديد، ومف بينيا مواقع التواصؿ االجتماعي  ف
مواقع التواصؿ ما يأتي عف طريؽ خاصة فيما يتعمؽ ب،أماـ األخطار التي تحيط بو االطفؿ عاجزً  إعالـ

 االجتماعي. 
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مواقع التطاع األكبر مف مستخدمي  يمثموف والشباب طفاؿاألفإف  ىذا مف جانب. ومف جانب آخر،     
ويتفاعموف مع تيارات ثتافية ومذىبية ال تخمو مف ، ومف ثـ فيـ يتعركوف التواصؿ االجتماعي

 (4)(3116حمدان،فوكى، تتداخؿ وتتنافس وتتصارع فييا شتى أنماط الثتافة المحمية واألجنبية)
مف خالؿ العديد مف الدراسات أف عدد األطفاؿ مستخدمي  أشار معيد جوبيتر وكما –ليس ىذا  فتط     

سنة  18ع 2بالواليات المتحدة األمريكية في المرحمة العمرية مف مواقع التواصؿ االجتماعي اإلنترنت و 
  . (5) (3123)األحمري، بؿ في المممكة العربية السعودية عمى وجو الخصوص –في تزايد مستمر

التواصؿ االجتماعي مواقع السعودم لالطفؿ استخداـ  بَتَعرُّؼلدراسة الحالية حيث ت عنى ا     
   وذلؾ لمخصوصية الثتافية في المجتمع السعودم. واإلشباعات المتحتتة منيا

ىمذكلةىالدرادة:

المتعمقة بمواقع  اتدبياألفي  االستدالل عمييا من خالل القراءةو  تحديد المشكمة البحثية مكن لمباحثةأ
، المممكة العربية السعودية عمى وتجو الخصوصعموما و  المتجتمعات العربيةتجتماعي في التواصل اال

 :ما يمىإلى  منياخمصت التي 

 . (6)(3121عصيمي، ال)خاصة في المممكة العربية السعودية نترنت انتشار استخداـ اإل .2

استخدامات جميور  موكوعإلى  المممكة العربية السعودية التي تطرقتفي  العممية ندرة الدراسات .2
 . تركيزىا عمى الشبابأكثر  كافجتماعي  حيث لمواقع التواصؿ االطفاؿ األ

نا حينما يستخدموف ىذه أطفالاستراتيجية واكحة المعالـ تحدد ماذا نريد مف أو  وجود رؤيةعدـ  .3
ات المتحتتة لو شباعاإلو  وجية نظر الطفؿ واستخدامومعمومات كافية عف  تتوافركما ال  ،المواقع

 . مف استخدامو ليذه المواقع

الوقت الراىف والتى تستند  وباالكافة لمنتاط السابتة فيناؾ الدعاو  التى يتـ ترديدىا فى
إلى التاثيرات السمبية والمخاطر التى تنجـ عف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعى 
استخداما أير منظـ اكافة لكونيا مجاال خصبا النطالؽ الشائعات واالكاذيب وتتديـ 
ة ثتافات وافكار مكممة فى بعض االحياف كتمؾ المرتبطة بالجماعات التكفيرية واالرىابي

والتى تشكؿ خطرا بال ا عمى العتوؿ الص يرة التى ال تمتمؾ التدرة عمى التمييز الكامؿ 
بيف الصواب والخطأ خاصة اذا كانت ىذه العتوؿ تنتمى لثتافات مجتمعية تتسـ 
باالن الؽ كالمجتمع السعود  فيذه الجماعات ومف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعى 

ىتيف والتأثير فييـ واقناعيـ دونما جيد. ومع أياب تستطيع استتطاب االطفاؿ والمرا
الوعى باسباب ودوافع استخداـ ىذه المواقع  وأياب  التوجيو ايكا يصير التاثير بال ا 

 طرحيا عمى النحو التالى ع وحتميا ومف ثـ تاتى اشكالية ىذه الدراسة والتى يمكف 
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شباعات المتحققة منيا. استخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االتجتماعي، واإل
 دراسة ميدانية عمى عينة من األطفال في مدينة الرياض. 

 

ىأهدافىالدرادة:

 يأتي:الدراسة الحالية فيما  أىدافتتحدد أىم 
 سعودم. يستخدميا الطفؿ الجتماعي التي أىـ مواقع التواصؿ االرصد  -1
 جتماعي. لمواقع التواصؿ اال سعودماستخداـ الطفؿ الَتَعرُّؼ معدالت وأنماط  -2

 جتماعي. لمواقع التواصؿ اال سعودماستخداـ الطفؿ الوأسباب  دوافعالوقوؼ عمى  -3

 جتماعي. مف متابعتو لمواقع التواصؿ االسعودم لمطفؿ ال ات المتحتتةشباعاإل معرفة -4

َتَعػػرُّؼ رؤيػػة الطفػػؿ ومػػد  وعيػػو بتػػأثيرات مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ معرفتػػو  -5
 بمخاطر وأكرار ىذه المواقع. 

 

ىأهموةىالدرادة:

 يأتي:نتجمميا فيما  ،متجموعة من النقاطإلى  الدراسة الحالية أىميةترتجع 

إما إلى التجاىؿ  تميؿ كانتفتد   العربية المنطتة فيمواقع التواصؿ االجتماعي النظرة إلى ت ير  .1
فتاعة  باعتبارىا  أىميتيا مف سياسية أو اجتماعية، أو التتميؿ العتبارات منيا والحذر أو الخوؼ
 تويترؾ و ب و  فيس خاص بشكؿ و–المواقع تمؾأدتو  الذم  الدور أف مؤقتة. أير أو ظاىرة
 جعؿ،ـ2111عاـالبداية معتة العربية المنط شيدتيا التي السياسية األحداث في –ويوتيوب
بيذه المواقع  وبالتالي فإف المجتمع اىتماًما أكبر  تبدم والتعميمية التجارية والمؤسسات الحكومات

 العربي في حاجة إلجرا  المزيد مف الدراسات حوؿ تأثيرات ىذه المواقع. 

تعتبر مواقع التواصػؿ االجتمػاعي عمػى اإلنترنػت وسػيمة تواصػؿ ثتػافي وعممػي وترفييػي تسػاىـ فػي  .2
االطػالع عمػػى مختمػػؼ الحكػػارات  لػذلؾ كػػاف مػػف األىميػػة دراسػة دوافػػع األطفػػاؿ السػػعودييف نحػػو 

 استخداميا. 

ذه الدراسػة أىمية دراسة الطفؿ فى مرحمة الطفولػة المتػأخرة والتػى تتسػـ بعػدـ النكػا ، كمػا تػأتي ىػ .3
فػػي ظػػؿ قمػػة الدراسػػات العربيػػة التػػي تيػػتـ ببحػػث العالقػػة بػػيف اسػػتخداـ األطفػػاؿ السػػعودييف لمواقػػع 
التواصػؿ االجتمػاعي واإلشػػباعات التػي تحتتيػا ليػػـ ىػذه المواقػع، كمػػا قػد تمثػؿ بدايػػة لجػذب المزيػػد 

 مف الباحثيف لالىتماـ بدراسة مواقع األطفاؿ. 
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طفػػػػػاؿ لمواقػػػػػع التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي عمػػػػػى عالقػػػػػاتيـ مػػػػػع األىػػػػػؿ التػػػػػأثير الواكػػػػػا السػػػػػتخداـ األ .4
 واألصدقا  واألقارب. 

خصوصػية المجتمػع السػعودم، ومػػا يتمتػع بػو مػػف رفاىيػة اقتصػادية تتػػيا لمطفػؿ اسػتخداـ التتنيػػات  .5
االتصالية الحديثة عمى نطاؽ واسع مف ناحية، ومف ناحية أخر  قمػة الروافػد الثتافيػة المتاحػة أمػاـ 

 مما يجعمو أكثر انجذابا نحو استخداـ ىذه المواقع. الطفؿ  

.تسػػػاىـ ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف خػػػالؿ نتائجيػػػا فػػػي رصػػػد أىػػػـ دوافػػػع اسػػػتخداـ األطفػػػاؿ لمواقػػػع التواصػػػؿ 6
االجتمػػاعي واإلشػػباعات التػػي تتحتػػؽ ليػػـ جػػرا  دخػػوليـ إلييػػا، و َتَعػػرُّؼ درجػػة تفكػػيميـ ليػػا وأسػػباب 

 ذلؾ. 
لحديثػة وسػرعة اقتنائيػا فػػي المجتمػع السػعودم، خاصػة بػيف فئػات األطفػػاؿ . انتشػار الوسػائؿ التتنيػة ا7

، وبالتالي يعكس ذلؾ سيولة وسرعة استخداـ ىػذه التتنيػات )أجيػزة اآليبػاد (7)(2113والشباب )العتيؿ، 
واآليبػػود واليواتػػؼ الذكيػػة وأيرىػػا، باإلكػػػافة إلػػى مػػا طرحتػػو تكنولوجيػػػا االتصػػاؿ عمينػػا مػػف تطبيتػػػات 

سػػاب واسػػناب شػػات( تجػػد صػػداىا وانتشػػارىا بػػيف أوسػػاط األطفػػاؿ والشػػباب، ويػػزداد بالتبعيػػة جديدة)وات
 ارتياد وامتالؾ حسابات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي. 

 

ى:الدراداتىالدابقة

 : اآلتيسيين عمى النحو يمحورين رئإلى  تم تقسيم الدراسات السابقة
 الطفؿ السعودم بوسائؿ االتصاؿالدراسات التي تناولت عالقة "المحور األوؿع  ." 
  المحور الثانىع"الدراسات التي تناولت التأثيرات النفسية واالجتماعية الستخداـ اإلنترنت ومواقع

  التواصؿ االجتماعي عمى الشباب واألطفاؿ".

 :بوسائل االتصالالسعودي  تناولت عالقة الطفلالتي  الدراسات محور األول:راسات الد. 1
اىتمت بدراسة عالقة  يتزخر المكتبة البحثية العربية بالعديد مف الدراسات واألبحاث الت      

ذاعة،وتِمفزيوف)الطفؿ العربي بوسائؿ االتصاؿ المختمفة  عمى حد عمـ الباحثة –، لكف(صحافة، وا 
ىناؾ قصور في الدراسات التي تناولت الطفؿ السعودم ووسائؿ االتصاؿ الحديثة واإلعالـ –

الجديد،إال فيما يتعمؽ بالتِمفزيوف وتأثيراتو  ففى دراسة التِمفزيوف والسموؾ االتصالى لمطفؿ السعودم 
تأكد لمباحث التأثيرات اإليجابية لمتِمفزيوف التي الحظتيا األميات عمى  (8)(2::2، البغدادى)

 األبنا ، التي ساىمت بشكؿ إيجابي عمى العالقات االجتماعية ألطفاليـ مع اآلخريف. 

إلى التأثيرات السمبية التي تتركيا مشاىدة الطفؿ  (9)(4::2مشمشي، البينما أشارت دراسة )      
وقد بررت الدراسة ىذه النتيجة في كو  عدـ مراعاة براما األطفاؿ السعودية  السعودم لمتِمفزيوف.
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لممراحؿ العمرية التي تخاطبيا. كما أكدت ان الؽ ىذه البراما عمى المعمومات المتعمتة بالمجتمع 
مف النسبة الكمية  %5,3السعودم فتط  وبم ت نسبة المعمومات الواردة عف دوؿ أير السعودية 

 لمتدمة داخؿ حمتات براما األطفاؿ. لممعمومات ا

التي  (11)(7::2الياللي، ،أكدت دراسة )وفي سياق تأثيرات التِمفزيون عمى الطفل أيضا     
تناولت دور وسائؿ اإلعالـ العربية في تنشئة الطفؿ العربي، وجود تأثيرات اجتماعية وسموكية 

 م. وقيمية ىامة عمى األطفاؿ العرب، بما فييـ الطفؿ السعود

وعمى مستو  تأثير مشاىدة التِمفزيوف عمى التحصيؿ الدراسى لمطفؿ الذم تناولتو      
وجدت نتائا ىذه الدراسة أف الرتفاع معدالت مشاىدة التِمفزيوف تأثيرا  (11)(3111، )صوالحةدراسة

 سمبيا عمى مستويات تحصيؿ األطفاؿ لمعمـو والمواد الدراسية المختمفة. 

بمواد التِمفزيوف وعالقتيا بالطفؿ، فتد كاف لإلعالف التِمفزيوني الحظ األوفر مف  وفيما يتعمؽ     
الدراسات  ففى إطار العالقة بيف اإلعالف التِمفزيوني والسموؾ الشرائي لمطفؿ، جا ت دراسة 

حوؿ تأثير اإلعالف التِمفزيوني عمى السموؾ الشرائي لمطفؿ السعودم. وقد  (12)(3111 ي،الحديث)
ىذه الدراسة مف خالؿ نتائجيا التأثير التوم لإلعالف عمى سموؾ الشرا  لد  األطفاؿ  فيـ أيدت 

 دائمو الطمب عمى ما يشاىدونو في اإلعالف مف سمع وألعاب. 

حوؿ السموؾ الشرائي ومد  تأثره  (13)(3116، عوضوفي ىذا االتجاه أظيرت دراسة)    
باإلعالف التِمفزيوني لد  عينة مف طالب المدارس االبتدائية بمدينة الرياض أف لمكموف اإلعالف 
تأثيرا كبيرا عمى السموؾ الشرائي لمطفؿ السعودم،تفوؽ عمى تأثير جماعة األقراف واألسرة. وبررت 

 جذب لوطفاؿ. ىذه النتيجة في كو  ما يتمتع بو اإلعالف مف قوة 

التي تركزت حوؿ صورة الطفؿ في اإلعالف (14)(3118، السويد)في حيف أوكحت دراسة      
التِمفزيوني وعالقتيا بالتيـ االجتماعية والتربوية، أو بمعنى آخر كيؼ يؤثر سموؾ وشكؿ الطفؿ 

جسدية وأيرىا. اإلعالني عمى قيـ الطفؿ في الواقع، مف خالؿ دراسة تأثير التعبيرات المفظية وال
وأوكحت ىذه الدراسة مف خالؿ نتائجيا وجود تأثير قوم لمشاعر وسموكيات الطفؿ في اإلعالف 

 )كالمبال ة في إظيار مشاعر السعادة والترؼ حيف استخدامو لمسمعة( عمى الطفؿ في الواقع. 
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الرياض مف لإلعالف المرئي وأثره عمى سموؾ أطفاؿ  (15)(3123، الكبيسىوقد جا ت دراسة )    
وجية نظر األميات لتؤكد أف ىناؾ تأثيرات سمبية أكثر مف التأثيرات اإليجابية، كما أف نسبة 

 اإلعالنات المفيدة لمطفؿ كانت أقؿ مف اإلعالنات الكارة. 

سعت لمعرفة العالقة بيف التي (16)(3123، محسنعبد ال)جا ت دراسة نفسو السياؽ في و     
لتنوات األطفاؿ  وذلؾ مف وجية نظر األميات،وأكدت مف مشاىدتو و  لمطفؿ ستيالكيالسموؾ اال

خالؿ نتائجيا ارتفاع استجابة األطفاؿ لإلعالنات الواردة عمى ىذه التنوات، باإلكافة إلى كوف 
اإلعالنات في ىذه التنوات تشكؿ إلحاحا عمى أسرة الطفؿ، وتخمؽ نمطا استيالكيا أير مالئـ 

 األطفاؿ.  لإلمكانات االقتصادية ألسر

وفي سياق عالقة الطفل السعودي بوسائل اإلعالم، كانت ىناك متجموعة من الدراسات      
 التي تناولت الصحف السعودية والطفل:

التي تناولت التربية اإلسالمية في صحافة  (17)(7::2، مشعلفتد أشارت نتائا دراسة )     
األطفاؿ إلى كرورة الحث عمى عرض قصص األنبيا ، والبعد عف عرض صور النسا  

إكافة إلى تأكيد ىذه الدراسة أف وظيفة التوجيو لـ تكف ىادفة بالكـ الكافي داخؿ  المتبرجات،
 صحؼ الدراسة. 

صحافة األطفاؿ في دوؿ الخميا،و  (18)(9::2، الخاتجةوفي النطاؽ ذاتو تناولت دراسة )     
أشارت إلى عدـ وجود أىداؼ واكحة ليذه الصحؼ، خاصة فيما يتعمؽ بالتيـ التربوية التي أقرىا 

 وزرا  التربية والتعميـ والمعارؼ في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي. 

في تفكيره وتكامؿ  عمى صحافة الطفؿ المسمـ وأثرىا (19)(:::2الشويعي، فيما ركزت دراسة )     
شخصيتو. وقد أكدت نتائا ىذه الدراسة عظـ تأثير صحؼ الدراسة )"الشبؿ"، و"ممحؽ الجزيرة 

 المسائى )تسالى(" في تشكيؿ ثتافة الطفؿ وتوسيع مداركو. 

التي تطرقت ألساليب معالجة موكوعات الطفؿ في  (21)(3121القدىي، في  دراسة )و      
ائجيا أف ىناؾ اىتماما بالموكوعات االجتماعية، كما كاف ىناؾ الصحافة المحمية،أظيرت نت

اىتماـ بالمراحؿ العمرية المختمفة لمطفؿ بنسب متفاوتة، كما أف الموكوعات الدينية والسياسية 
 % فتط مف اىتماـ صحيفتي الدراسة )"الجزيرة"، و"الرياض"(. 2والخمتية لـ تحظ بسو  
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معظـ ىذه الدراسات قد دراسات  فتد الحظت الباحثة أف وتعتيبا عمى ما سبؽ طرحو مف      
اتجيت إلى دراسة تعرض الطفؿ السعودم ألكثر وسائؿ االتصاؿ واإلعالـ جذبا، وىي التِمفزيوف 
وما يتركو عميو مف تأثيرات، في حيف ظير واكحا كعؼ االىتماـ بدراسة الوسائؿ األخر ، 

 ,Tayie)سيت وألعاب الكمبيوتر. وىو ما أكده خاصة الراديو والمسرح والِفديو وشرائط الكا

مف خالؿ دراستو التي تناولت الطفؿ العربي وعالقتو بوسائؿ االتصاؿ المختمفة، وكاف  (21)(2002
كمنيا أف تطرقت ىذه الدراسة لمطفؿ السعودم، مع عرض ألىـ نتائا تمؾ الدراسات واألبحاث 
التي أجريت في الترف العشريف، وينتمي معظميا لجميورية مصر العربية، تمييا المممكة العربية 

 ودولة اإلمارات، واألردف.  السعودية،

كما ركزت معظـ الدراسات السابتة عمى اليوية اإلسالمية لممجتمع السعودم، خاصة فيما        
يتعمؽ بالصحافة، وىو ما يعكس فكرة خصوصية المجتمع السعودم التي أشارت الييا الباحثة 

 آنفا. 

النفسية واالتجتماعية الستخدام اإلنترنت  الدراسات التي تناولت التأثيرات". دراسات المحور الثاني:3
  ومواقع التواصل االتجتماعي عمى الشباب واألطفال".

ات شباعاإلنترنت و لإل طفاؿدوافع استخداـ األ حوؿ(22)(3113، الطوخي) فى دراسةف      
النتائا ميَؿ األطفاؿ إلى استخداـ اإلنترنت بكثافة رأـ حداثتيا. وكانت مواقع أكدت  المتحتتة

الفنية، ثـ المواقع الرياكية،  عاأللعاب ىي األكثر استخداما بيف األطفاؿ عينة الدراسة، تمتيا المواق
ثـ مواقع أفالـ الَكرتوف، ثـ المواقع الدينية، ثـ مواقع األفالـ. وقد أكد األطفاؿ عينة الدراسة أف 

 عند استخداميـ لإلنترنت. معاركة األسرة الدائمة جا ت كأىـ المشكالت التي تواجو أفراد العينة 

أكدت ،عالقة الطفؿ المصرم بوسائؿ االتصاؿ اإللكترونية حوؿ(23)(3114)فوزى،  دراسةفيو      
النتائا أف التِمفزيوف يأتي في متدمة الوسائؿ اإللكترونية التي يتعرض ليا األطفاؿ عينة الدراسة 
بدوافع نفعية  كَتَعرُّؼ ما يحدث حوليـ، واالستفادة مف خبرات وتجارب اآلخريف  في حيف جا ت 

ض ليا األطفاؿ وسائؿ االتصاؿ التفاعمية )الكمبيوتر واإلنترنت( في متدمة الوسائؿ التي يتعر 
بدافع تعمـ أشيا  جديدة. كما جا  اإلنترنت في متدمة الوسائؿ التي يستخدميا األطفاؿ بدافع إيجاد 

 موكوعات لمتحدث بشأنيا مع اآلخريف والشعور بالتميز عنيـ. 

 التي(24)(3114ي، السمر )في مجاؿ تأثير اإلنترنت عمى العالقة بيف اآلبا  واألبنا  تأتي دراسة و 
وأشارت نتائجيا إلى أف ، األبنا با  و بيف اآل ةالعالقة التفاعمينترنت و لإل طفاؿاستخداـ األتناولت 
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 نترنتفي حيف أف استخداـ اإل ،الترفيو في المرتبة األولى لمتسمية و نترنتاإلطفاؿ يستخدموف األ
أو  بمفردىـ تنترناإل طفاؿ يستخدموفاألا. باإلكافة إلى أف كوسيمة تعميمية ما زاؿ محدودً 

را تصمت ( ما زاؿالبريد اإللكترونيو ، نترنتالتحاور عبر اإلبواسطة األصدقا  كوسيمة اتصالية)
 امة عالقات اجتماعية مع األصدقا . عمى إق

 طفاؿـ األاستخدودقت ىذه الدراسة ناقوس الخطر حينما أشارت إحد  نتائجيا إلى اف ا       
يؤدم إلى وقوعيـ في دائرة  ،حتى ساعات متأخرة مف الميؿ ،نترنت دوف إرشاد أو توجيواإل

 اإلدماف  األمر الذم يعكس كرورة الترابط األسرم والتماسؾ بيف االبا  واألبنا . 

التي تناولت عالقة تعرض (25)(Chean, 2005وىذا ما طرحتو في السياؽ نفسو دراسة )       
طار األسرم. وقد أكدت ىذه الدراسة مف خالؿ األطفاؿ لممحتو  السمبي لإلنترنت وأثره عمى اإل

نتائجيا دور الترابط األسرم في تأكيد الرقابة عمى األبنا  حيف تعركيـ لإلنترنت  حيث وجدت 
عالقة مفادىا أنو كمما زاد الترابط األسرم زادت الرقابة المفروكة عمى األبنا   مؤكدة في ذلؾ 

 ائيـ لتوعيتيـ، وبالتالي السيطرة عمى سموكيـ. كرورة إيجاد عالقة حميمة بيف اآلبا  وأبن

 ,Dwyer et al)وفي إطار تكويف الصداقات والعالقات االجتماعية، جا ت دراسة      
التي تناولت مد  تأثر ثتة الشباب المستخدميف بمواقع الشبكات االجتماعية، وقمتيـ  (26)2007)

، خاصة فيس ب ؾ ومام اسبيس في بشأف خصوصيتيا. وأكدت دور مواقع التواصؿ االجتماعي
 تدعيـ وبنا  العالقات االجتماعية لممبحوثيف مع مستخدميف جدد في الشبكة. 

في إطار َتَعرُّؼ العوامؿ واآلثار النفسية واالجتماعية المترتبة عمى استخداـ األطفاؿ و       
وجود ارتباط (27)(Hein et al, 2007لإلنترنت والوسائؿ التكنولوجية الحديثة،أكدت دراسة )

 إيجابي بيف معدالت استخداـ األطفاؿ لإلنترنت ومد  إدراكيـ لمتبوؿ االجتماعي. 

التي بحثت في العالقة بيف استخداـ  (28)(Van Den et al, 2008أير أف دراسة )     
األطفاؿ لإلنترنت وشعورىـ بالعزلة واالكتئاب والوحدة النفسية، قد وجدت ارتباطا إيجابيا بيف 

 التعرض الكثيؼ لإلنترنت وشعور األطفاؿ بالوحدة واالكتئاب. 

وحوؿ دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تدعيـ مفيـو الجماعة لد  الشباب،أظيرت دراسة      
(Hoffman, 2008)(29)  أف مواقع التواصؿ االجتماعي وبخاصة فيس ب ؾ تساىـ بالفعؿ في بنا

 جسور التفاىـ والتفاعؿ، ومف ثـ تدعيـ مفيـو الجماعة والتشارؾ في المجتمع. 
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إلى أف التفاعمية التي يوفرىا موقع يو تيوب (31)(Hagerty, 2008وقد توصمت دراسة)     
 بالصحبة االجتماعية واأللفة مع اآلخريف. لمستخدميو مف طالب الجامعة تجعميـ يشعروف 

أيكا في سياؽ تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى النواحى النفسية واالجتماعية لمشباب، و 
أمبة التأثيرات اإليجابية، كما ت مبت الدوافع الطتوسية أو  (31)(:311، خضرأظيرت دراسة )

 لتأثيرات السمبية. التعودية عند الشباب مف مستخدمي ىذه المواقع عمى ا

ىدفت لَتَعرُّؼ دور مواقع التواصؿ االجتماعي في التي  (32)(Adkins, 2009أما دراسة )     
مد جسور التواصؿ بيف مستخدمييا مف الشباب مع الكيانات االجتماعية المختمفة، فتد أشارت مف 
خالؿ نتائجيا إلى مف يستخدموف ىذه المواقع أكثر حرصا عمى روابطيـ وعالقاتيـ االجتماعية 

ة بيف استخداـ المواقع واإلبتا  عمى الروابط مع اآلخريف  فتد وجدت عالقة ارتباط إيجابي
 االجتماعية لممستخدميف و زيادتيا. 

التي تناولت دوافع استخداـ المراىتيف لمواقع الشبكات  (33)(Barker, 2009وفي دراسة )     
 -االنتما  لمجماعة  -االجتماعية وعالقة بعض الخصائص الديموجرافية بيذا االستخداـ )النوع 

ذات..(بينت النتائا أف المبحوثيف كانت دوافعيـ لالستخداـ التواصؿ مع األصدقا  واألىؿ تتدير ال
 وتكويف صداقات جديدة. 

التي تناولت استخداـ المراىتيف المصرييف الم تربيف لمواقع  (34)(3124، طمعتوأوكحت دراسة )    
عرض واالستخداـ مف قبؿ المراىتيف التواصؿ االجتماعي وعالقتو باالنتما  لموطف،أف ىناؾ كثافة في الت

 خاصة عمى موقع فيس ب ؾ. 

التي تناولت تأثير استخداـ المراىتيف لمواقع التواصؿ  (35)(Serhart, 2011وىناؾ دراسة )   
االجتماعي وتأثيرىا عمى العالقات االجتماعية، وأكدت االستخداـ المتزايد لمواقع التواصؿ االجتماعي 

 مف قبؿ المراىتيف، وأنيا تشكؿ دورا كبيرا في تكويف الصداقات والعالقات االجتماعية. 

سػتخداـ حػوؿ ا(36)(Marina Vastly2012)كشػفت دراسػة ،بالمعمومػات والتزويد مداداإلمنحى  وفي    
 الشػباب مػدادإفػي  المواقػعىػذه  قػدرةمػد   َتَعػرُّؼو  ،لمواقػع التواصػؿ االجتمػاعي الشباب الجػامعي الروسػي

فػي  استخداـ الشباب الجامعي الروسي لمواقػع التواصػؿ االجتمػاعي إلى َتَعرُّؼ سعت الدراسة ،بالمعمومات
مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي تػػوفر العديػػد مػػف  إلػػى أف وتوصػػمت الدراسػػة. سػػاف بطرسػػبرج الروسػػيةمدينػػة 

 ،يفمثػؿ االتصػاؿ السػيؿ والمجػاني بػيف المسػتخدم بالمعمومات ةيجعميا ثريا مم ،مزايا االتصاؿ الشخصي
الخصوصػػػية فػػي االتصػػػاؿ كػػافة إلػػى باإل ،والبحػػث عػػف معمومػػػات معينػػة بسػػيولة ويسػػػر وبشػػكؿ مجػػػاني
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مكانيػة التعبيػػر الػذاتي عػػف الػػذات اسػتخداـ الشػػباب لمواقػػع  أسػػبابأف أيًكػػا  نتػػائا الدراسػة أظيػػرتكمػا . وا 
 األصػدقا ،واالتصػاؿ الشخصػي مػع األىػؿ و  ،الحصػوؿ عمػى المعمومػات عتمثمػت فػي جتماعياال التواصؿ

 اآلخريف. واالستفادة مف تجارب 

ويالحظ مف عرض ونتاش الدراسات السابتة خمو المجاؿ البحثي مف الدراسات التي تناولت الطفؿ       
السعودم والتأثيرات النفسية واالجتماعية لمواقع التواصؿ االجتماعي،إال مف دراسة واحدة أجريت عمى 

شبابع دراسة ميدانية الشباب بعنواف "العالقة بيف استخدامات اإلنترنت واالأتراب االجتماعي لد  ال
 حيث استندت ىذه الدراسة (37)(3124، الموسىالصبيحي، عمى الشباب والشابات في مدينة الرياض")

عمى نظرية االستخدامات واإلشباعات، وكاف مف أىـ نتائجيا أف اإلنترنت تسببت فعميا في حدوث نوعا 
الستخداـ في متابعة البريد مف االأتراب االجتماعي، ولكف بدرجات متفاوتة. وتحددت دوافع ا

 اإللكتروني، وارتياد مواقع األأاني والصور. 

اثبتت النتائا االثر (38)( 3126) الرواس ، الحايس ، وفى دراسة اجريت عمى الطفؿ العمانى     
الكبير لمواقع التواصؿ االجتماعى فى التنشئة االجتماعية لمطفؿ العمانى كما اكدت الدراسة عمى التاثير 

سمبى عمى اليوية الثتافية لمطفؿ فكانت ىناؾ تاثيرات تتعمؽ بالعادات والتتاليد كاالحتفاؿ بالكريسماس ال
 وعيد الحب وأيرىا مف االعياد أير العربية وأير االسالمية.

وىى دراسة تتترب كثيرا فى م زاىا مف دراستنا الحالية مع اختالؼ المجتمع البحثى وىو مجتمع 
 الطفؿ السعود ، والتى تنطمؽ مف دوافع االستخداـ واإلشباعات المتحتتة لمطفؿ السعودم. 

ى

ىاإلطارىالنظريىللدرادة:

تستند الدراسة الحالية في إطارىا النظرم إلى نظرية االستخدامات واإلشباعات  إذ إف الدراسات     
المرتبطة بيا تحتؽ مزيدا مف الشرح والتفسير لدور وسائؿ اإلعالـ في التأثير االجتماعي عمى 

ـ فباإلكافة األفراد،كما تطرح ىذه البحوث مجاال واسعا الكتشاؼ سموؾ األفراد تجاه وسائؿ اإلعال
إلى قدرة وسائؿ اإلعالـ عمى تحتيؽ وظائؼ إيجابية،فيي قادرة أيًكا عمى أف تحدث االختالؿ 

خاصة عمى (39)(3117)ربيع، الوظيفي عمى مستو  األفراد أو الجماعات أو المجتمع عامة 
 مستو  الص ار. 

متابعة االتصاؿ  –حثيفكبا–كما أنو في مجاؿ اإلنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي، يمكننا     
بدقة  حيث إف المكموف االتصالى في مواقع التواصؿ االجتماعي واإلنترنت َتسي ؿ مالحظتو 
وتسجيمو وطباعتو، وبما تمتمكو مواقع التواصؿ االجتماعي واإلنترنت مف قدرات ىائمة في البحث 
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حداث تأثيرات متباينة عمى األفراد  فيي بذلؾ تشكؿ مجاال خ صبا أماـ الباحثيف في إطار والتفاعؿ وا 
 . (41)(3115بركات، االستخدامات واإلشباعات )

ومف ىنا تستند ىذه الدراسة إلى نظرية االستخدامات واإلشباعات كإطار نظرم يمكف أف يفسر     
شباعاتو.   لنا طبيعة استخداـ الطفؿ السعودم لمواقع التواصؿ االجتماعي، ودوافع ىذا االستخداـ وا 

 

ىالدرادة:تداؤالتى
ى

 :عمى النحو اآلتيذلك و اشتممت الدراسة عمى متجموعة من التساؤالت التي تسعى إليتجاد إتجابات ليا، 
ما معدالت وأنماط استخداـ األطفاؿ عينة الدراسة لمواقع التواصؿ االجتماعي )عدد مرات دخوؿ  .1

الوقت الذم يست رقو الطفؿ في تصفا مواقع  –الطفؿ السعودم عمى مواقع التواصؿ االجتماعي
تفكيالت دخوؿ الطفؿ –ظروؼ دخوؿ الطفؿ لمواقع التواصؿ االجتماعي –التواصؿ االجتماعي

 لمواقع التواصؿ االجتماعي متارنة ب يرىا مف األنشطة األخر ؟
 

 ما مواقع التواصؿ االجتماعي التي ي تبؿ عمييا الطفؿ السعودم؟  .2
ابة والِدية عمى الطفؿ السعود   في حاؿ استخدامو لمواقع التواصؿ إلى أم مد  توجد رق .3

 االجتماعي؟
 ؟مواقع التواصؿ االجتماعي استخداـ مف ما اإلشباعات المتحتتة لوطفاؿ السعودييف .4
 ما دوافع األطفاؿ عينة الدراسة الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي؟ .5

لمواقع التواصؿ االجتماعى باختالؼ   ىؿ تختمؼ معدالت استخداـ الطفؿ السعود   .6
 ؟الخصائص الديموجرافية لمطفؿ مف حيث) النوع / العمر / المستو  االقتصاد  (

السعود  لمواقع التواصؿ االجتماعى باختالؼ    ىؿ تختمؼ دوافع استخداـ الطفؿ .7
  ؟ الخصائص الديموجرافية لمطفؿ مف حيث) النوع / العمر / المستو  االقتصاد (

االشباعات المتحتتة  لمطفؿ السعود  مف استخدامو لمواقع التواصؿ ىناؾ عالقة بيف ىؿ   .8
الخصائص الديموجرافية لمطفؿ مف حيث) النوع / العمر / المستو   وبيف االجتماعى 
 ؟االقتصاد  (

 
ى

ى

ى
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ىالخطواتىالمنهجوة:

ى.ىنوعىالدرادةىومنهجها:2

جتمػػػػػػاعي لمواقػػػػػػع التواصػػػػػػؿ اال سػػػػػعودمالطفػػػػػػؿ التوصػػػػػػيؼ اسػػػػػػتخداـ إلػػػػػى  تسػػػػػعى الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة     
مجػاؿ الدراسػات والبحػوث الوصػفية إلػى  الدراسة الحالية تنتمػيفلذا  يحتتيا ىذا االستخداـالتي  اتشباعاإلو 

(Descriptive Studies)، التػػي ترتكػػز عمػػى تػػوفير البيانػػات والحتػػائؽ عػػف المشػػكمة موكػػوع البحػػث  
 المعرفػة الدقيتػة والتفصػيمية لعناصػر ىػذه المشػكمةإلػى  لتفسػيرىا والوقػوؼ عمػى دالالتيػا، ومحاولػة الوصػوؿ

  مستخدمة منيا المسا الميداني. الظاىرة التائمة أو

ىالدرادة:ى.رونة2

تػػـ اختيػػار عينػػة عمديػػة )ممػػف يسػػتخدموف مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي ولػػدييـ حسػػاب عمييػػا( قواميػػا      
 سنة. 12–7مف األطفاؿ التاطنيف بمدينة الرياض، ممف ىـ في المرحمة العمرية مف  مفردة 251

ىالدرادة:.أداةى3

قامت الباحثة بجمع بيانات ىذه الدراسة مف خالؿ تطبيؽ استمارة استبياف بالمتابمة  حيث تكمنت     
 مجموعة مف المحاور واألسئمة التي تفي ب رض الدراسة. 

ىالدرادة:ىأداةى.قواسىصدقىىوثبات4

  وذلؾ (41)وعمـ االجتماع( )اإلعالـ، خكعت استمارة االستبياف لمتحكيممف قبؿ الخبرا  في مجاَلي    
 لتياس الصدؽ الظاىرم ليا. 

(، مفردة 21كما تـ قياس ثبات االستمارة مف خالؿ تطبيؽ أسموب إعادة االختبار عمى عينة عمدية )
 %.85التطبيؽ األوؿ. وبم ت نسبة معامؿ االرتباط وذلؾ بعد مرور أسبوعيف مف إجرا  

ىحدودىالدرادة:ى.5

استخداـ الطفؿ دوافع عمى معرفة أنماط و الحالية  الدراسة اقتصرت: الحدود الموضوعية لمدراسة .أ    
 السعودم لمواقع التواصؿ االجتماعي واإلشباعات التي يحتتيا ىذا االستخداـ. 

عتبار تنوع المستويات الثتافية اقتصرت الدراسة عمى مدينة الرياض،ال:لمدراسةب. الحدود المكانية     
 االقتصادية بيا  حيث إنيا عاصمة المممكة. و 
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ـ 2114أبريؿ  1أجريت الدراسة الميدانية عمى األطفاؿ في الفترة مف :ج. الحدود الزمنية لمدراسة    
 ـ. 2114مايو  1إلى 

ىـىنتائجىالداردة:6

 312العينة  يتجمالإفكان ؛استمارة:5تم استبعاد ،ئية لمبياناتحصاتجراء المعالتجة اإلإقبل  :مالحظة
 .مفردة

 :النتائج الخاصة بتوصيف خصائص العينة البحثية :والأ

 وفق متغير العمر:العينة  مفرداتتوزيع 
 (6الجدول )

 توزٌع مفردات العٌنة وفق العمر

 

 

 

 

 

سنوات كانت  9سنوات إلى  7مف عمر العينة أفراد  ف الجدوؿ السابؽ يتكا أفم
سنة كانت نسبتيـ  12سنوات إلى  11ممنيـ في عمر العينة أفراد  أف%(، في حيف 28.9نسبتيـ)

(71.1 .)% 

 

 

 

 

 % ك العمر

 %28.9 58 9إلى  7مف 

 %71.1 143 12إلى  11مف 

 % 111 211 المجموع
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 وفق نوع المدرسة:العينة  مفرداتتوزيع 

 (1الجدول )

 توزٌع مفردات العٌنة وفق نوع المدرسة

 

 

 

 

 

 

%(، 71ممف درس في مدارس حكومية كانت نسبتيـ )العينة أفراد  ف الجدوؿ السابؽ يتكا أفم
ممف العينة أفراد  يتكا أف%(. كما 21.9ممف درس في مدارس أىمية نسبتيـ)العينة في حيف كاف أفراد 

 %(. 7درس في مدارس دولية مثموا نسبة )

 وفق المستوى االقتصادي االتجتماعى:العينة  مفرداتتوزيع 

 (1الجدول )

 وفق المستوى االقتصادي االجتماعى العٌنة  مفرداتتوزٌع 

 

 

 

 

 

 

 % ك نوع المدرسة

 %71 143 حكومية 

 %16.1 44 أىمية 

 % 7 14 دولية

 % 111 211 المجموع

 % ك المستوى االقتصادي

 %27.9 56 منخفض

 %16.1 64 متوسط

 %10.1 81 مرتفع

 % 111 211 المجموع
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مف ذوم المستو  المنخفض كانت العينة أفراد  ف الجدوؿ السابؽ يتكا أفم
أفراد %(، في حيف أف 31.8مف ذوم المستو  المتوسط نسبة )أفراد العينة %(،بينما مثؿ 27.9نسبتيـ)
 %(. 41.3مف ذوم المستو  المرتفع كانت نسبتيـ)العينة 

 وفق النوع:العينة أفراد  توزيع

 (1الجدول )

 وفق النوعتوزٌع أفراد العٌنة 

 

 

 

 

 

%(، ونسبةاإلناث 48.3نسبة الذكور في العينة كانت )ف الجدوؿ السابؽ يتكا أف م
 %(. 51.7كانت)

 بتساؤالت الدراسة:النتائج الخاصة ثانيا:

لمواقع التواصل  طفالاستخدام األ أنماطما عمى: الذي ينصتساؤالت المحور األول عن  لإلتجابة
 االتجتماعي؟

 عتصفح األطفال السعوديين اإلنترنت .1

 

 

 

 % ك النوع

 %16.1 114 ذكر

 % 11.1 97 انثي

 % 111 211 المجموع
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(1الجدول )  

 والنسبة المئوٌة لتصفح اإلنترنت وفقا لرؤٌة المبحوثٌنالتكرارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

%(، وأف أفراد 58.5مف الجدوؿ السابؽ يتكا أف أفراد العينة ممف يتصفحوف اإلنترنت يمثموف )
%(،بينما يمثؿ أفراد العينة ممف ال يتصفحوف 39.5العينة ممف يتصفحوف اإلنترنت أحيانا يمثموف )

بعتو بتوة وىى %(.تشير النتائا السابتة إلى إنجذاب االطفاؿ نحو تصفا االنترنت ومتا2اإلنترنت مطمتا )
 ( .  2119نتيجة تتفؽ مع نتائا عدد مف الدراسات مثؿ دراسة ) الشوربجى، 

 

 ممكية األطفال )مفردات العينة( لحساب عمى مواقع التواصل: .3
 

 

 

 

 

 % ك ىل تتصفح اإلنترنت

 %58.5 117 نعـ

 %39.5 79 أحيانا

 %2 4 ال

 %99.5 211 المجموع

 %1.5 1 لـ يذكر

 %111 211 المجموع
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 (1الجدول )

 التكرارات والنسبة المئوٌة لوجود حساب على مواقع التواصل االجتماعً وفقا لرؤٌة المبحوثٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%(،وممف 36.8مف الجدوؿ السابؽ يتكا أف أفراد العينة ممف لدييـ حساب عمى تويتر نسبتيـ )     
%(، 2%(، وممف لدييـ حساب عمى مام اسبيس نسبتيـ )11.4لدييـ حساب عمى فيس ب ؾ نسبتيـ )

%(،كما أف مف لدييـ حساب عمى يوتيوب كانت نسبتيـ 41.3وممف لدييـ حساب عمى كيؾ نسبتيـ )
%(، ومف يممكوف حسابات 58.7%(، في حيف كانت نسبة مف يممكوف حسابا عمى انستجراـ )55.2)

 %(.88.6عمى مواقع أخر  كانت نسبتيـ )

وىذه النتائا تفسر كيؼ  أف خصائص كؿ موقع تأتى  كسببا منطتيا لمطفؿ فى امتالؾ حساب فيو       
عالية بيف مفردات العينة، وىو موقع يعتمد فى  فمثال نجد أف االنستجراـ كانت نسبة مف لدييـ حساب فيو

المتاـ االوؿ عمى الصور المتبادلة بيف االصدقا  ومف المعروؼ أف االطفاؿ فى ىذه السف يكونوف أكثر 
انجذابا لمصور وااللواف، يميو موقع اليوتيوب الذ  حتؽ نسبة عالية مف حسابات الطفؿ عمى مواقع 

مد عمى متاطع الموسيتى والفديو وىى ايكا مف المواد المحببة لمطفؿ. التواصؿ االجتماعى وىو موقع يعت
يميو موقع كييؾ الذ  يتترب منو كثيرا فى فكرة تبادؿ متاطع الفديو إال أف المتاطع التى يتـ تبادليا مف 

 % ك مواقع التواصل؟ ىل لديك حساب عمى

 %36.8 74 تويتر

 %11.4 23 فيس ب ؾ

 % 2 4 مام اسبيس

 %10.1 81 كيؾ

 %11.1 111 يو تيوب

 % 58.7 118 انستجراـ

 %11.1 178 أم حساب آخر

 % 111 211 المجموع
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ثانية، وقد اشارت بعض المراجع إلى أف اكثر زوار ىذا الموقع مف  36خالؿ ىذا الموقع ال تتجاوز 
. وجا  بعده موقع تويتر والذ  يحظى بشعبية كبيرة فى المجتمع السعود  ثـ الفيس (42)دية وامريكا السعو 

بوؾ ويميو موقع ما اسبيس .. وباالكافة ليذه المواقع تحديدا  كانت ىناؾ حسابات أخر  لالطفاؿ عمى 
 مواقع تواصؿ اجتماعى أخر  وكانت نسبتيا كبيرة االمر الذ  يعكس واقعية وفعمية استخداـ االطفاؿ

 لمواقع التواصؿ االجتماعى ومف ثـ وجود حاجة ماسة لدراسة ىذا االستخداـ واشباعاتو. 

 أكثر حساب في )موقع تواصل(ُيستخَدم من قبل األطفال السعوديين: .4
 (1الجدول )

ٌُستخَدم وفقا لرؤٌة المبحوثٌن  التكرارات والنسبة المئوٌة ألكثر حساب)أو موقع تواصل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % ك أكثر موقع ُيستخَدم 

 %31.8 62 انستجراـ

 %1.5 1 مام اسبيس

 %9 18 تويتر

 %1 2 جوجؿ

 %1 2 اسناب شات

 %1.5 1 اسكايب

 %1.5 3 فيس ب ؾ

 %4.5 9 كيؾ

 %1.5 1 واتساب

 %46.8 94 يو تيوب

 %600 211 المجموع
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يعكس الجدوؿ السابؽ أبرز مواقع التواصؿ االجتماعي المفكمة لد  مفردات العينة حيث جا ت      
%(، والذيف يستخدموف مام اسبيس كأكثر حساب 31.8نسبة مف يستخدموف انستجراـ كأكثر حساب )

%(، 9%(، في حيف كاف أفراد العينة الذيف يستخدموف تويتر كأكثر حساب نسبتيـ )1.5كانت نسبتيـ )
%(، ثـ يأتي أفراد العينة الذيف 1واألطفاؿ الذيف يستخدموف جوجؿ كأكثر حساب نسبتيـ المئوية)

%(، ثـ نسبة مف يستخدموف اسكايب كأكثر حساب 1يستخدموف اسناب شات كأكثر حساب يستخدمونو )
اؿ %(، ويأتي األطف1.5%(، واألطفاؿ الذيف يستخدموف فيس ب ؾ كأكثر حساب كانت نسبتيـ)1.5)

%(، واألطفاؿ الذيف يستخدموف واتساب كأكثر حساب 4.5الذيف يستخدموف كيؾ كأكثر حساب بنسبة )
 %(. 46.8%(، وبأعمى نسبة استخداـ جا  يوتيوب كأكثر حساب يستخدمو األطفاؿ بنسبة)1.5بنسبة)

و وبتأمؿ ىذه النتيجة يتكا تميز يوتيوب لد  مفردات العينة  حيث بم ت نسبة استخدام     
%(. ويمكف تفسير ذلؾ في كو  ما يتمتع بو يوتيوب مف مزايا وخصائص تتعمؽ بسيولة 46.8)

االستخداـ والتفاعمية المالئمة لعتمية الطفؿ فيما يرتبط بالِفديوىات الموجودة وتبادليا بيف المستخدميف مف 
استخداـ األطفاؿ . ويأتى (43)(3124سميم، األطفاؿ والتحكـ في االختيار، والتفاعؿ االجتماعي)

%(، وىي نتيجة منطتية في كو  اىتماـ األطفاؿ بالصور الممونة التي ىي 31.8لالنستجراـ بنسبة )
العمود الفترم لموقع انستجراـ الذم يعتمد في المتاـ األوؿ عمى ثتافة الصورة.ثـ يأتي استخداـ األطفاؿ 

ع لموقع تويتر داخؿ المجتمع %(. ومف المعروؼ االستخداـ الواس9السعودييف لموقع تويتر )
السعودم.فيما تتاربت نسب استخداـ األطفاؿ السعودييف لبتية مواقع التواصؿ االجتماعي األخر  )مثؿع 

 اسكايب(.  –مام اسبيس –كيؾ –جوجؿ بمس –اسنابشات –فيس ب ؾ
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 أسباب استخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االتجتماعي: .4
 (1الجدول )

 ت والنسبة المئوٌة ألسباب استخدام مواقع التواصل االجتماعًالتكرارا

 وفقا لرؤٌة المبحوثٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مف الجدوؿ السابؽ يتكا تنوع األسباب والدوافع التي ير  األطفاؿ أنيا تكمف ورا  سعييـ 
الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي  فمنيـ مف ير  أف أسباب استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ىي 

نسبة مف يستخدموف ىذه المواقع لمتسمية والمعب %(، وقد كانت 13.9التواصؿ مع اآلخريف، وذلؾ بنسبة)
%(، 1.5%(، وجا ت نسبة مف يستخدـ تمؾ المواقع كنوع مف تتميد األىؿ واألصحاب بنسبة )33.8)

%(، في حيف جا ت نسبة 26.9ومنيـ مف يستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي لمشاىدة الصور،بنسبة)
%(، ومف يستخدميا لتبادؿ 2.5ماعي لمشاىدة الَكرتوف )األطفاؿ الذيف يستخدموف مواقع التواصؿ االجت

 %(.18.9متاطع الِفديو يمثؿ )

ويمكف تفسير ىذه النتيجة في كو  اىتمامات األطفاؿ وحاجاتيـ النفسية والمعرفية في ىذه 
 حيث نجد أف االستخداـ ب رض التسمية والمعب جا  في متدمة (44)(3122 ،الزريقاتالمرحمة العمرية)

األسباب التي يستخدـ مف أجميا الطفؿ السعودم مواقع التواصؿ االجتماعي. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائا 
(  وىو أمر يعكس حاجة الطفؿ إلى الترفيو والتسمية، خاصة مع وفرة استخداـ 3114، السمرىدراسة )

 % ك أسباب االستخدام 

 %13.9 28 التواصؿ مع اآلخريف

 %33.8 68 التسمية والمعب 

 %1.5 1 تتميد األىؿ واألصحاب 

 %26.9 54 مشاىدة الصور

 %2.5 5 مشاىدة الَكرتوف 

 %18.9 38 تبادؿ متاطع الِفديو 

 %111 211 المجموع
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ليا إلى مواقع التواصؿ األجيزة الموحية التي تسيؿ الحصوؿ عمى ىذه التسمية والترفيو والدخوؿ مف خال
االجتماعي.كما أف مشاىدة الصور بما تحتويو مف ألواف جاذبة شكمت اىتماما كبيرا مف قبؿ الطفؿ 
السعودم بمواقع التواصؿ االجتماعي، وكاف مف أىـ دوافع االستخداـ تبادؿ متاطع الِفديو،بما تحتويو مف 

اصؿ مع اآلخريف كأحد أسباب استخداـ مواقع موسيتى ومواد جاذبة لمطفؿ. وجا  مف بيف األسباب التو 
التواصؿ االجتماعي إذ يحتاج الطفؿ بالفعؿ في ىذه المرحمة إلى التفاعؿ والتواصؿ مع اآلخريف ممف ىـ 

. وجا ت مشاىدة الَكرتوف في ترتيب متأخر بيف دوافع استخداـ مواقع (45)(3122)سميم، في مثؿ السف 
الدراسة حيث كشفت تراجع تفكيؿ األطفاؿ لمشاىدة الَكرتوف. وربما التواصؿ  وىي نتيجة متميزة ليذه 

يكوف تفسير ذلؾ في كو  ظيور م ريات جديدة أفرزتيا التكنولوجيا الحديثة مثؿ انستجراـ وثتافة 
الصور،ويو تيوب وثتافة تبادؿ المتاطع المختمفة، والتفاعمية التي تتمتع بيا مواقع التواصؿ ووسائؿ 

آخر االستخدامات جا  تتميد ومحاكاة األىؿ واألصحاب مف قبؿ األطفاؿ فيو بوجو عاـ. اإلعالـ الجديد
عينة البحث  وىي نتيجة يمكف تفسيرىا في كو  حاجة الطفؿ النفسية إلى التشبو باآلخريف فيما يفعموف 

 (46)(3117، الكافي)عبد ويتولوف

 االستخدام(:مرات الدخول إلى مواقع التواصل االتجتماعي)أنماط  .6
 (1الجدول )

 التكرارات والنسبة المئوٌة لمرات الدخول إلى مواقع التواصل االجتماعً وفقا لرؤٌة المبحوثٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 % ك مرات الدخول 

 %52.5 115 مرات يوميا 3أكثر مف 

 %27.5 55 مرتاف في اليوـ

 %21 41 مرة واحدة في اليوـ

 %99.5 211 المجموع

 %1.5 1 لـ يحدد 

 %111 211 المجموع
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مرات يوميًّا كانت  3ممف يدخموف إلى الحساب أكثر مفالعينة أفراد  مف الجدوؿ السابؽ يتكا أف
%(، في حيف جا ت 27.5%(، ومف يدخموف إلى الحساب مرتيف يوميًّا كانت نسبتيـ )52.5نسبتيـ)

 %(. 21نسبة مف يدخموف إلى حسابيـ مرة واحدة يوميًّا )

وتشير نتائا ىذا الجدوؿ إلى ارتفاع معدؿ دخوؿ الطفؿ السعودم إلى مواقع التواصؿ االجتماعي 
 أكثر مف ثالث مرات في اليوـ. 

 الوقت الذي يقضيو الطفل في تصفح مواقع التواصل االتجتماعي)أنماط االستخدام(: .7
 (60الجدول )

 المبحوثٌنالتكرارات والنسبة المئوٌة للوقت المستغرق وفقا لرؤٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات يوميًّا  3نسبة مف يتكي عمى الموقع المفكؿ أكثر مف مف الجدوؿ السابؽ يتكا أف
%(،ومف يدخؿ إلى الحساب ساعة 34%(،كما أف نسبة مف يدخؿ إلى الحساب ساعتيف يوميًّا )38.8)

 %(. 27واحدة يوميًّا )

 وتعكس النتائا السابتة كثافة استخداـ الطفؿ السعودم لمواقع التواصؿ االجتماعي.

 

  

 % ك الوقت المستغرق

 %39 78 ساعات في اليوـ 3أكثر مف 

 %34 68 ساعتاف في اليوـ

 %27 54 ساعة واحدة في اليوـ

 %99.5 211 المجموع

 %1.5 1 لـ يحدد 

 %111 211 المجموع
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 إلى الحساب )أنماط االستخدام(:. ظروف الدخول 8

 (66الجدول )

 التكرارات والنسبة المئوٌة لظروف الدخول إلى الحساب وفقا لرؤٌة المبحوثٌن

 

 

مد  إلحاح استخداـ اإلنترنت والدخوؿ إلى مواقع التواصؿ االجتماعي عمى الجدوؿ السابؽ يعكس 
ف %(، وم44.7الطفؿ السعودم  حيث كانت نسبة مف يدخموف إلى الحساب في المنزؿ بمفردىـ )

%(، ونسبة مف يدخموف إلى حساباتيـ عندما 5يدخموف إلى حساباتيـ عندما يكونوف مع األصدقا  )
%(. في حيف كانت نسبة مف يدخموف لحسابيـ عندما يكونوف في 5. 4يكونوف في نزىة مع العائمة )

 %(. 44.7%(، ونسبة مف يدخموف لحسابيـ مف أم مكاف بو إنترنت ىي )1المدرسة )

 

  

 % ك ظروف الدخول إلى الحساب 

 44.7% 89 في المنزؿ بمفردؾ

 5% 11 مع أصدقائؾ

 %4.5 9 في نزىة مع العائمة

 %1 2 في المدرسة

 %44.7 89 في أ  مكاف بو إنترنت

 %99 199 المجموع

 %1 2 لـ يحدد 

 111% 211 المجموع
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 خول إلى مواقع التواصل االتجتماعي عن اختيار أنشطة أخرى)أنماط االستخدام(:تفضيل الد .9
 (61الجدول )

 التكرارات والنسبة المئوٌة لتفضٌل الدخول إلى الموقع على اختٌار انشطة اجتماعٌةأخرى

 وفقا لرؤٌة المبحوثٌن

 

 

 

يعكس الجدوؿ السابؽ مد  اإللحاح والتأثير الذم تتركو متابعة مواقع التواصؿ االجتماعي عمى 
الطفؿ، متارنة ب يرىا مف األنشطة االجتماعية واالتصالية األخر   حيث يتكا مف الجدوؿ أف أفراد 

مف يفكؿ %(، وم3. 36العينة ممف يفكؿ الدخوؿ إلى الموقع عمى المعب مع األصدقا  كانت نسبتيـ )
%(، وممف يفكؿ الدخوؿ إلى الموقع 4. 21الدخوؿ إلى الموقع عمى الخروج مع العائمة كانت نسبتيـ )

%(، وممف يفكؿ الدخوؿ إلى الموقع عمى مشاىدة 4. 18عمى ممارسة الرياكة المفكمة مثموا )
التصص %(، ويفكؿ األطفاؿ الدخوؿ إلى المواقع عمى قرا ة 8. 41التِمفزيوف كانت نسبتيـ )

 %(. 3. 41بنسبة)

ويشير الجدوؿ السابؽ إلى أف األطفاؿ يفكموف الدخوؿ إلى مواقع التواصؿ االجتماعي عمى أيرىا 
مف األنشطة االجتماعية والم ريات األخر  في حياة الطفؿ  مما يؤثر سمبا عمى عالقاتو ونشاطاتو 

، كما تتفؽ أيًكا مع (47)(:311الشوربتجى، االجتماعية. وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )
التي تر  مف خالؿ نتائجيا أف مواقع التواصؿ  Subrahmanyam K et al, 2008))(48)دراسة

 االنشطة االتجتماعية و االتصالية االخرى 

 
 % ك

 %36.3 73 المعب مع األصدقا 

 %21.4 43 الخروج مع العائمة

 %18.4 37 ممارسة الرياكة المفكمة

 %41.8 82 مشاىدة التِمفزيوف

 %41.3 83 قرا ة التصص

 %211 111 المجموع
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فإنيا –بماتشكمو مف أداة تواصؿ مع األصدقا  والعائمة وما تكمو مف جماعات اجتماعية –االجتماعي
اجع األنشطة االتصالية االخر  مثؿ بذلؾ تشكؿ الحياة الثانية بالنسبة ليـ، وتشير النتائا ايكا إلى تر 

 مشاىدة التميفزيوف، وقرا ة التصص.

 )رقابة اآلباء عمى أبنائيم(:  .:
 (61الجدول )

 التكرارات والنسبة المئوٌة لمدى وجود قٌود من الوالدٌن أثناء الدخول إلى الحساب

 وفقا لرؤٌة المبحوثٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممف توجد عمييـ قيود مف الوالديف أثنا  الدخوؿ لمحساب العينة أفراد  مف الجدوؿ السابؽ يتكا أف
التيود مف الوالديف أثنا  الدخوؿ لمحساب ممف توجد أحيانا عمييـ أفراد العينة %(، و 32.7كانت نسبتيـ )

األطفاؿ ممف ال توجد عمييـ قيود مف الوالديف أثنا  الدخوؿ إلى حسابيـ أف %(، و 37.8)
 %(.29.6نسبتيـ)

إلى  وربما يعود ذلؾورقابة مف الوالديف عمى اطفاليـ .  قيود إلى وجود بيانات ىذا الجدوؿ تشيرو 
التربية كافة إلى باإل مخاطر وسمبيات مواقع التواصؿ االجتماعى،ثتافة المجتمع ودرجة وعى االبا  ب

 . الحالؿ والحراـو الخطأ و  تنشئ الطفؿ عمى معايير الصوابالتي  يةسالماإل

 مدى وتجود قيود من الوالدين

 أثناء الدخول لمحساب
 % ك

 %32.7 64 نعـ

 %37.8 74 أحيانا

 %29.6 58 ال

 %97.5 196 المجموع

 %2.5 5 لـ يحدد

 %111 211 المجموع
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 أنواع األتجيزة التي يستخدميا الطفل في الدخول لمحساب: .21
 

 (61الجدول )

 للحسابالتكرارات والنسبة المئوٌة ألنواع األجهزة المستخدمة فً الدخول 

 وفقا لرؤٌة المبحوثٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة مف يدخموف الموقع مف جياز الب ت ب خاص كانت  الجدوؿ السابؽ يتكا أفمف 
%( ونسبة مف يدخموف الموقع مف كمبيوتر 21.4%(، ومف يدخموف الموقع مف جواليـ نسبتيـ )14.3)

ومف يدخموف الموقع مف ، %(49%( ونسبة مف يدخموف الموقع مف جياز آم باد )6.1مكتبي كانت )
 %(. 1يزة كانت نسبتيـ )خالؿ ما سبؽ مف أج

 % ك أنواع األتجيزة

 %14.3 28 جياز الب ت ب خاص

 %21.4 41 الجواؿ

 %6.1 12 كمبيوتر مكتبي

 %49 96 جياز آم باد

 %9.2 18 ادخؿ مف خالؿ ما سبؽ مف أجيزة

 %1 2 أجيزة أخر 

 %97.5 196 المجموع

 %2.5 5 لـ يحدد

 %111 211 المجموع
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تتفؽ ىذه و سعودم.االقتصادية لمطفؿ الو  كو  الرفاىية الماديةفي  يمكف تفسير ىذه النتيجةو 
أكثر  تيا لو استخداـ مما يمف بديؿ لد  الطفؿأكثر  وجودبشأف (49)(3121 ،الحميدالنتيجة مع دراسة )

الذم  مراأل جتماعي مواقع التواصؿ االنترنت، وكذلؾ وجود التطبيتات عمى اإل دخوؿ إلىمف جياز لم
نو كمما أتر   يالت(51)(Mew,2009)الدراسة مع دراسة تتفؽ ىذه. و ىذه المواقع دخوؿ إلىالر لمطفؿ س  يي  

 أجيزةوزادت كفا ة التعامؿ مع  جتماعيعمى مواقع التواصؿ اال(Applications)تنوعت التطبيتات 
 . قبؿ الطالب جذبا لالستخداـ مفأكثر  كانت الكمبيوتر

 اإلشباعات المتحققة لمطفل السعودي من استخدام مواقع التواصل االتجتماعي: .22
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 (61الجدول )

 التكرارات والنسبة المئوٌة لإلشباعات المتحققة من دخول الطفل مواقَع التواصل االجتماعً

 وفقا لرؤٌة المبحوثٌن

 

 

 

اإلشباعات المتحققة من الدخول 
 لمواقع التواصل االتجتماعي

 % ك

 %26.9 54 َتَعرُّؼ أصدقا  جدد 

 %53.2 117 تحميؿ البراما واأللعاب

 %97.3 36 تتميد اإلخوة والزمال  

 %76.6 154 التسمية وتمكية وقت الفراغ

 %97.4 37 َتَعرُّؼ األحداث الجارية 

 %11.1 58 اكتساب ميارات جديدة وتطوير الذات 

 %25.9 52 زمال  المدرسةالتواصؿ مع 

 %6.5 13 التواصؿ مع األساتذة وطرح االستفسارات

 %12.4 25 تبادؿ متاطع الِفديو مع األصدقا 

 %17.9 36 تكويف مجموعة

التعبير عف الرأ  في التكايا 
 والموكوعات

16 
8% 

 %13.4 27 النتاش مع األصدقا  فيما يتع مف أحداث

 %111 211 المجموع
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تنوع وثرا  اإلشباعات المتحتتة لمطفؿ السعودم نتيجة متابعتو واستخدامو الجدوؿ السابؽ  يعكس
عمى  ممف يدخموف الموقع لكي يتعرفواالعينة أفراد  أفلمواقع التواصؿ االجتماعي  فتد بينت نتائا الجدوؿ 

سبتيـ نبراما وألعاب %(، ومف يدخموف الموقع ب رض تحميؿ 26.9كانت نسبتيـ ) أصدقا  جدد
%(،بينما كانت إشباعات 97.3بنسبة )لإلخوة والزمال  %(.وجا ت إشباعات تتميد األطفاؿ 53.2)

شباعات الطفؿ لمع76.6بنسبة ) وقت الفراغ الطفؿ لمتسمية وتمكية بنسبة  رفة ما يدور مف أحداث%(،وا 
%(، في 28.9الذات بنسبة)تطوير %(. وجا ت اإلشباعات المرتبطة باكتساب ميارات جديدة و 97.4)

شباعات التواصؿ مع األساتذة 25.9نسبة )الزمال  بالمدرسة  حيف شكمت إشباعات التواصؿ مع %(، وا 
%(. 12.4%(،أما إشباعات الدخوؿ إلى المواقع لتبادؿ متاطع الِفديو مع األصدقا فتد بم ت )6.5)نسبة

إلشباع الخاص %(، في حيف بم ت نسبة ا17.9وجا  ىدؼ تكويف مجموعة مف األصدقا  بنسبة)
%(، و انعكست أىمية النتاش لد  الطفؿ مف خالؿ 8) التكايا والموكوعاتبالتعبير عف الرأ  في 

مواقع التواصؿ االجتماعي  حيث بم ت نسبة مف يدخموف بيدؼ النتاش والتفاعؿ مع 
 %(.13.4األصدقا )

لسعودم  فيي تمبي وتشير ىذه النتائا إلى أىمية مواقع التواصؿ االجتماعي في حياة الطفؿ ا
العديد مف حاجاتو ودوافعو، وتحتؽ لو اإلشباعات التي يحتاجيا، ك يره مف أطفاؿ العالـ.فيو في حاجة 
إلى التواصؿ مع اآلخريف، سوا  كانوا أصدقا حالييف لو أو حتى أصدقا  جدد. كما نجد اإلشباعات التي 

ا يتع مف أحداث، ودوافع النتاش مع الزمال ، تعكس الوعى االجتماعي لمطفؿ، فيما يتعمؽ بدوافع معرفة م
ودوافع إبدا  الرأم،و دوافع تطوير الذات واكتساب ميارات جديدة، وربما يكوف لظيور ىذه النوعية مف 
الدوافع ما يبرره  فيي انعكاس طبيعي لمتتدـ في المعرفة اإلنسانية وثورة االتصاؿ،إكافة لوجود الدوافع 

الترفيو والمعب، والتتميد ومحاكاة اآلخريف( األمر الذم يعكس تعزيز ثتة الطفؿ الطبيعية لمطفؿ)التسمية و 
 بنفسو.

وقد الحظت الباحثة تنوع اإلشباعات المتحتتة لمطفؿ السعودم  فمنيا اإلشباعات اليروبية المتمثمة 
في التسمية وتمكية وقت الفراغ، ومنيا ما ىو نفعى )مثؿع التواصؿ مع األساتذة، والتواصؿ مع 

شباع الحاجة إلقامة عالقات اجتماعية مع اآلخر  يف(، وتتفؽ ىذه األصدقا ، ومعرفة األحداث الجارية، وا 
 (. 3113الطوخى ،النتيجة مع نتائا دراسة ) 
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 المشكالت التى تواتجو الطفل حين دخولو إلى مواقع التواصل االتجتماعي: .23
 (61الجدول )

 التكرارات والنسبة المئوٌة المشكالت التى تواجه الطفل وفقا لرؤٌة المبحوثٌن

 

 

 

 

 

 

 

يشير الجدوؿ السابؽ إلى أبرز المشكالت التي تسبب انزعاجا لمطفؿ أثنا  تواصمو مف خالؿ مواقع 
ممف يكايتيـ انتطاع اإلنترنت العينة أفراد  يتكا أفالتواصؿ االجتماعي)عوامؿ خارجية(، حيث 

%(، وممف يكايتيـ مراقبة الوالديف نسبتيـ 32.8%(، وممف يكايتيـ منع األسرة نسبتيـ )75.1نسبتيـ)
%(. وتتفؽ ىذه النتيجة جزئيا مف حيث االنزعاج 31.8%(، وممف يكايتيـ وجود كممة مرور)11.4)

رة لمطفؿ مف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي مع نتيجة كؿ مف انتطاع االتصاؿ باإلنترنت، ومنع األس
 ( حيث كاف ليذيف السببيف أكبر األثر في نفسية الطفؿ. :311، الشوربتجى( ،)3113،  الطوخىمف )

 

  

 % ك المشكالت 

 %75.1 151 انتطاع االتصاؿ باإلنترنت

 %32.8 66 منع األسرة

 %11.4 23 مراقبة الوالديف

 % 10.1 62 وجود كممة مرور أير معروفة 

 % 111 211 المجموع
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 المواد المتبادلة من مواقع التواصل االتجتماعي: .24
 (61الجدول )

 التواصل االجتماعً وفقا لرؤٌة المبحوثٌنالتكرارات والنسبة المئوٌة للمواد المتبادلة من مواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يشير الجدوؿ السابؽ إلى المواد التي يتبادليا األطفاؿ السعوديوف فيما بينيـ مف خالؿ مواقع      
%(، 39.8%(، والصور والرسوـ بنسبة)66.7التواصؿ االجتماعي، مثؿعاأللعاب التي كانت نسبتيا )

وىو  %(.21.4%(، وموكوعات الدراسة بنسبة )11.9%(، والتصص بنسبة )29.4واألناشيد بنسبة )
 .(51)(9::2، عبد السالمما يعكس االستخدامات الترفييية و التعميمية لمواقع التواصؿ االجتماعي)

 

  

 % ك المواد المتبادلة من خالل مواقع التواصل 

 %66.7 134 األلعاب

 % 11.1 81 الصور والرسوـ 

 %16.1 84 الِفديوىات

 %11.1 59 األناشيد

 %60.1 22 التصص 

 %10.1 41 موكوعات الدراسة

 % 600 211 المجموع
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 الموضوعات التي يناقشيا الطفل عبر مواقع التواصل االتجتماعي: .25
 (61الجدول )

 التكرارات والنسبة المئوٌة للموضوعات التً ٌناقشها األطفال وفقا لرؤٌة المبحوثٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%(، فى حيف تناَقش 11.4الموكوعات الدينية تناَقش بنسبة)ف الجدوؿ السابؽ يتكا أف م
%(،والموكوعات المتعمتة 21.9%(، والموكوعات الدراسية بنسبة)7.5السياسية بنسبة)الموكوعات 
%(. وجا ت مناقشة األطفاؿ لموكوعات أخر  عبر 11.9%(، واإلعالنات بنسبة)37.3بالفنوف بنسبة )

 %(.37.3مواقع التواصؿ االجتماعي بنسبة)

ش بيف األطفاؿ مف خالؿ مواقع ويعكس الجدوؿ السابؽ تنوع الموكوعات التي يثار حوليا النتا
التواصؿ االجتماعى. وت ظير نتائا ىذا الجدوؿ كرورة االطالع عمى المحتو  والمكموف الخاص 
بالمواقع مف قبؿ الوالديف، ومشاركة األبنا  في النتاش حوؿ الموكوع المثار، وتتويـ اآلرا  التي قد تتسـ 

أف النتاش بيف االطفاؿ يكوف حوؿ الموكوعات بالشطط والتشدد. فبالنظر إلى نتائا الجدوؿ نجد 
المرتبطة بالفنوف و التى مف الممكف أف تشكؿ ثتافة أير مرأوب فييا داخؿ المجتمع السعود  المحافظ 

 ومف ثـ يشكؿ خطورة عمى ثتافة الطفؿ .  

  

 % ك الموضوعات 

 %11.4 23 موكوعات دينية

 % 7.5 15 موكوعات سياسية

 %21.9 44 موكوعات دراسية

 % 37.3 75 فنوف

 %11.9 24 إعالنات

 %37.3 75 أخر  تذكر

 % 111 211 المجموع
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 الشخصيات التي تُتاَبع من خالل مواقع التواصل االتجتماعي: .26
 (61الجدول )

 والنسبة المئوٌة للشخصٌات التً ُتتاَبع وفقا لرؤٌة المبحوثٌنالتكرارات 

 

 

 

 

 

 

 

%(، 21.4ممف يتاِبع األصدقا  التدامى كانت نسبتيـ )العينة أفراد  ف الجدوؿ السابؽ يتكا أفم
د ًدا عمى الموقع نسبتيـ ) %(، 68.2%(، ونسبة مف يتابع شخصيات عامة)25.9وممف يتابع أصدقا  ج 

كو  محاولة الطفؿ في  وىذه نتيجة منطتية يمكف تفسيرىا. %(42.3ونسبة مف يتابع أفراد األسرة )
كرورة الحرص ، وتبرز ىنا الثتافات الجديدةو  المعموماتو  عالـ رحب مف المعارؼإلى  الخروج مف العزلة

 .متابعتياو  وسطيةو  كثر اعتداالاألو  فكؿعمى توجيو الطفؿ نحو انتتا  الشخصيات األ

 

  

 % ك الشخصيات التي تُتاَبع 

 %21.4 43 األصدقا  التدامى

 %11.1 52 أصدقا  جدد عمى الموقع

 %68.2 137 شخصيات عامة

 % 42.3 85 شخصيات مف األسرة واألىؿ 

 % 111 211 المجموع
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 أضرار مواقع التواصل االتجتماعي من وتجية نظر الطفل السعودي: .16
 (61الجدول )

 ألضرار استخدام مواقع التواصل االجتماعً وفقا لرؤٌة المبحوثٌنالتكرارات والنسبة المئوٌة 

 

 

 

 

يعكس الجدوؿ السابؽ مد  وعي الطفؿ السعودم بأكرار ومساوئ مواقع التواصؿ 
ممف يروف أف الجموس إلى تمؾ المواقع فترات طويمة لو العينة أفراد  أفمنو يتكا االجتماعي حيث 

%(، و ممف يروف أنيا تؤثر عمى العالقات مع األصدقا كانت النسبة 48.8أكرار كانت نسبتيـ)
ممف يروف أنيا تعرض العينة أفراد  أف%(، و 41.8روف أنيا مكيعة كانت نسبتيـ)%(. وممف ي11.4)

ممف يروف تسببيا في مشاكؿ مع اآلبا  كانت العينة أفراد  أف%(، و 17.4منافية لوخالؽ نسبتيـ)متاطع 
يا أن%( 51.7%( أنيا تحرميـ مف ممارسة الرياكة، في حيف ير  )9.5%(. كماير  )18.9النسبة )

 %(أنيا تعزليـ عف اآلبا  واألصدقا .25.4ير )عف أدا  واجباتيـ الدراسية، و يـ تعطم

 % ك األضرار كما يراىا الطفل

 %48.8 98 الجموس إلييا فترة طويمة لو أكرار صحية

 %11.1 87 تميي عف ادا  الصالة فى وقتيا

تؤثر عمى العالقات باالصدقا   مف 
 خارجيا

21 
60.1 % 

 %10.1 82 مكيعة لموقت

 % 61.1 35 متاطع منافية لوخالؽتعرض 

 %61.1 38 تتسبب في مشاكؿ مع الوالديف 

 %1.1 19 الحرماف مف ممارسةالرياكة المفكمة 

 %10.1 112 تعطيؿ أدا  الواجبات الدراسية

 %11.1 51 العزلة عف األسرة واألصدقا 

 %600 211 المجموع
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  ثالثا: التساؤالت الخاصة بتأثير الخصائص الديموتجرافية لمطفل السعودى  و عالقتيا بمتغيرات
 ) أنماط االستخدام / دوافع االستخدام / االشباعات المتحققة : 

لمواقع التواصل االتجتماعى باختالف   الخصائص  ىل تختمف معدالت استخدام الطفل السعودى .9
 الديموتجرافية لمطفل من حيث) النوع / العمر / المستوى االقتصادى (؟

 

 (10جدول رقم )

لداللة الفروق بٌن متوسطات استجابات عٌنة  (Independent sample t- test)/ أ ( نتائج اختبار ت لعٌنتٌن مستقلتٌن 1) 

 دام باختالف النوعالدراسة حول معدل االستخ

 العدد النوع المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

معدؿ 
 االستخداـ

 1.244 3.44 104 ذكر
-1.796- .074 

 1.570 3.80 97 انثى

     

 عينةاحصائية بيف استجابات أفراد يتكا مف خالؿ الجدوؿ السابؽ انو ال توجد فروؽ ذات داللة      
-1.796  الدراسة حوؿ معدؿ استخداـ الطفؿ لمواقع التواصؿ باختالؼ النوع، حيث بم ت قيمة ت=

اميـ لمواقع التواصؿ وىي ليست دالة ام أف ىناؾ تتارب بيف الذكور واالناث فى معدالت استخد
ا االمر الذ  يسيؿ انوا أو إناث، وقد يعزم ذلؾ إلى توافر االجيزة الموحية بيف االطفاؿ ذكورا كاالجتماعى

 لنتيجة اذه ى . اال افى بمعدؿ متتارب بيف نوعى االطفاؿيكثؼ مف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعو 
( ويمكف أف نعزو ىذا االختالؼ فى النتائا الختالؼ النمط 3114السمرى ، ) اختمفت مع نتيجة دراسة

 .االقتصاد  بيف المجتمعيف المصر  و السعود 
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 (16)جدول رقم 

لداللة الفروق بٌن متوسطات استجابات  (Independent sample t- test)/ ب (نتائج اختبار ت لعٌنتٌن مستقلتٌن 1)

 ول معدل االستخدام باختالف العمرالمبحوثٌن ح

 العدد العمر المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

معدؿ 
 االستخداـ 

 1.553 4.03 59 9وحتى  7مف 

وحتى  11مف  1.141 1.478
12 

141 4.38 1.510 

      

ويتكا مف الجدوؿ السابؽ انو توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة       
، وذلؾ لصالا االطفاؿ االكبر سنا مواقع التواصؿ االجتماعى باختالؼ اعمارىـل يـاستخداممعدؿ فى 

  ويمكف تفسير ىذه النتيجة فى كو  النكا العتمى لمطفؿ دالة قيمةوىي  1.478حيث بم ت قيمة ت=
والذ  يختمؼ مف عاـ إلى عاـ  حيث يكوف الطفؿ أكثر قدرة عمى التعامؿ مع االجيزة االلكترونية وفيـ 

تتسع دائرة معارفو طبيعة االستخداـ بصورة أيسر، وذلؾ باإلكافة إلى أنو ومع تتدـ الطفؿ فى العمر 
 ومف ثـ يكوف مف المنطتى أف يستخدـ مواقع التواصؿ بمعدؿ أكبر مف ذ  قبؿ. 

 (11جدول رقم )

للفروق بٌن متوسطات استجابات عٌنة الدراسة حول معدل  (one way ANOVA)/ ج ( نتائج اختبار تحلٌل التباٌن االحادي 1)

 باختالف المستوى االقتصادى  الستخدام ا

 المحاور
المستوى 
 االقتصادى 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

معدؿ 
 االستخداـ

 1.145 3.33 60 منخفض

 1.519 3.85 101 متوسط 061. 2.829

 1.502 3.46 37 عالى



 استخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االجتماعً:  د/ مها احمد عبد العظٌم عبد الوهاب 611 

     

معدؿ االستخداـ حيث كما يتكا مف بيانات الجدوؿ أعاله أنو ال توجد فروؽ دالة احصائية بيف      
األطفاؿ فى المستويات الثالثة مف  ف ىناؾ تتارب بيفأم   أوىي ليست دالة 2.829= كانت قيمة ؼ

حيث معدالت االستخداـ وربما يكوف مرجع ذلؾ وفرة االجيزة الموحية وتنوعيا فى األسرة السعودية عمى 
 ... (3123العقيل ،اختالؼ مستواىا االقتصاد  االجتماعى )

ىلللل تختمللللف دوافللللع اسلللتخدام الطفللللل السللللعودى لمواقلللع التواصللللل االتجتمللللاعى بللللاختالف    /21
  الخصائص الديموتجرافية لمطفل من حيث) النوع / العمر / المستوى االقتصادى( ؟

 

 (11جدول رقم )

، لداللة الفروق بٌن متوسطات استجابات عٌنة (Independent sample t- test)/ أ ( نتائج اختبار ت لعٌنتٌن مستقلتٌن 60)

 الدراسة حول الدوافع باختالف النوع. 

 العدد النوع المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 الدوافع
 2.28343 3.5900 114 ذكر

3.115 .002 
 1.60856 2.7200 97 انثى

      

أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة  (21رقـ )يتكا مف خالؿ الجدوؿ      
 1.112مستو  الداللة  ، وىي دالة عند3.115الدراسة حوؿ الدوافع باختالؼ النوع  حيث إف قيمة ت=

الذكور، وىى نتيجة منطتية، فمف المعروؼ أف دوافع (، وىذه الفروؽ لصالا 1.15وىي قيمة أقؿ مف )
 .(:311الشوربتجى ، عف دوافع الذكور خاصة فى ىذه المرحمة المبكرة مف العمر ) اإلناث تختمؼ 
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 (11جدول رقم )

لداللة الفروق بٌن متوسطات استجابات عٌنة  (Independent sample t- test)/ ب( نتائج اختبار ت لعٌنتٌن مستقلتٌن 60) 

 الدراسة حول الدوافع باختالف العمر

 العدد العمر المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 الدوافع
- 1.23200 2.3898 59 سنوات 9 –7مف 

4.437- 
.000 

 2.19279 3.4752 141 12– 11مف 

الجدوؿ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة  ىذا ويتكا مف خالؿ
اعمارىـ  وذلؾ لصالا االطفاؿ فى باختالؼ  دوافعيـ الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعى الدراسة حوؿ 

مستو  الداللة  وىي دالة عند 4.437، حيث إف قيمة ت=سنة أ  األطفاؿ األكبر سنا 12ػػ 11الفئة مف 
اد وىى نتيجة يمكف تفسيرىا فى كو  أف األطفاؿ األكبر سنا تزد (1.15وىي قيمة أقؿ مف ) 1.111

حاجاتيـ وتتنوع فمثال يكوف بحثيـ عف المعمومة بدافع طمب المعرفة ، كما أف األطفاؿ فى ىذه السف 
، المتولىييربوف مف الواقع التتميد  وال يستطيعوف تتبمو ويتجو بدوافعو ىذه نحو العالـ االفتراكى )

3121 )(52)  
 (11جدول رقم )

للفروق بٌن متوسطات استجابات عٌنة الدراسة حول  (One-Way ANOVA)/ ج( نتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادي 60) 

 الدوافع باختالف )المستوى االقتصادي(. 

 المحاور
المستوى 
االقتصادي 
 االتجتماعي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 الدوافع

 2.35741 3.3279 61 منخفض

 1.85622 3.0000 102 متوسط . 542 614.

 1.85390 3.2973 37 عالى

 



 استخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االجتماعً:  د/ مها احمد عبد العظٌم عبد الوهاب 611 

كما يتضح من بيانات التجدول السابق أنو ال توتجد أية فروق دالة إحصائية بين الدوافع تبًعا      
. وىي نتيتجة تختمف مع نتائج بعض الدراسات، مثل دراسة االتجتماعى الختالف المستوى االقتصادي

( التي أتجريت عمى المتجتمع السعودي،وتؤكد دور المستوى االقتصادي 3124)الصبيحي، الموسى، 
 كمتغير فاعل في دوافع الشباب الستخدام مواقع التواصل. 

 
لمواقلللع شلللباعات المتحققلللة  لمطفلللل السلللعودى ملللن اسلللتخدامو اإلىنلللاك عالقلللة بلللين / ىلللل 22

الخصائص الديموتجرافية لمطفل من حيلث) النلوع / العملر / المسلتوى  وبين التواصل االتجتماعى 
 االقتصادى ( ؟ 

 (11جدول رقم )

 هونوعالمتحققة للطفل  شباعات العالقة بٌن اإل

 النوع شباعاتاإل  

 شباعاتاإل

 -037.- 1 معامل االرتباط

 598.  مستوى الداللة

 200 200 العدد

 النوع

 1 -037.- معامل االرتباط

  598. مستوى الداللة

 200 200 العدد

     

حيث  المتحتتة لمطفؿ ونوعو شباعاتيتكا مف بيانات الجدوؿ أعاله انو ال توجد عالقة بيف اإل     
 يي عالقة سمبية كعيفة جدًا أير دالة احصائيًا.لذا ف  1.137-معامؿ ارتباط بيرسوف  ت قيمةكان

ومعنى ذلؾ أف الذكور واإلناث يجدوف اشباعاتيـ فى مواقع التواصؿ االجتماعى فيى تمبى دوافعيـ 
وحاجاتيـ عمى اختالؼ ىذه الدوافع والحاجات وربما يكوف السبب فى ذلؾ تنوع ىذه المواقع وتمايزىا 

الصور، وما كوسائؿ إعالـ اجتماعى جديد بما تممكو مف خصائص تفاعمية، فنجد مثال ما يركز عمى 
 يركز عمى الفديو، والتعميتات وأيرىا.
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 (11جدول رقم )

 المتحققة للطفل و عمره شباعاتالعالقة بٌن معدل اإل

 العمر شباعاتاإل  

 االشباعات

 *163. 1 معامؿ االرتباط

  مستو  الداللة
.021 

 200 200 العدد

 العمر

 1 *163. معامؿ االرتباط

 021. مستو  الداللة
 

 200 200 العدد

      

شباعات والعمر ام انو كمما زاد انو توجد عالقة طردية بيف اإل السابؽ يتكا مف بيانات الجدوؿ     
وىي دالة عند مستو  اقؿ مف  1.163شباعات حيث بمغ قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف=العمر زادت اإل

، يمكف أف تعود ىذه النتيجة إلى اختالؼ األطفاؿ فى دوافعيـ وحاجاتيـ باختالؼ أعمارىـ و 1.15
بالتالى سوؼ يختمفوف فى اإلشباعات المتحتتة ليـ باختالؼ أعمارىـ عمى نحو تتزايد فيو إشباعاتيـ 

 بزيادة أعمارىـ . 
 (11جدول رقم )

 االقتصادي االجتماعً هامستوالمتحققة للطفل و  شباعاتالعالقة بٌن معدل اإل

 المستوى االقتصادي شباعاتاإل  

 شباعاتاإل

 *149. 1 معامؿ االرتباط

  مستو  الداللة
.035 

 200 200 العدد

المستوى 
االقتصادي 
 االتجتماعي

 1 *149. معامؿ االرتباط

  035. مستو  الداللة

 200 200 العدد
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شباعات والمستو  االقتصادم انو توجد عالقة طردية بيف اإل السابؽيتكا مف بيانات الجدوؿ      
حيث المتحتتة لديو  شباعات زادت اإل لمطفؿ م انو كمما زاد المستو  االقتصادم االجتماعيأ االجتماعي

 1.15وىي دالة عند مستو  اقؿ مف  1.149بمغ قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف=

 تزداد بارتفاع مستواه االقتصادى االتجتماعى.ومعنى ذلك أن اإلشباعات المتحققة لمطفل 
 

ى:الدرادةىلنتائجىملخص

 ارتفاع معدالت تصفا االنترنت مف قبؿ األطفاؿ عينة الدراسة وىو ما  أوكحت نتائا الدراسة
 يمتتى باالتفاؽ مع نتائا الدراسات السابتة فى ىذا الصدد.

 ويتر / فيس بوؾ ( كأكثر المواقع جا ت مواقع التواصؿ ) اإلنستجراـ / اليو تيوب / كييؾ / ت
 ارتيادا مف قبؿ األطفاؿ السعودييف عينة الدراسة. 

   إقباؿ األطفاؿ  السعوديوف عمى مواقع التواصؿ االجتماعى لو تأثيره عمى األنشطة االجتماعية
واالتصالية األخر  ) ممارسة الرياكة، مشاىدة التميفزيوف، قرا ة التصص، المعب، الخروج مع 

 (.  األىؿ
 مواقع التواصؿ  استخداـ أظيرت نتائا ىذه الدراسة أف األطفاؿ السعودييف يمجأوف إلى

االجتماعي ألسباب عديدة منياع ألنيـ يجدوف فييا حياة جديدة بعيدة عف حياتيـ التتميدية التي 
مكانية البحث عف أصدقا  لمتواصؿ معيـ مف جديد، فكال عف استخداـ  اعتادوىا في الواقع، وا 

ثبات الذات وتعزيز الثتة بالنفس)جميعيا إشباعات ميمة ال بعض ليذه المواقع ب رض الشيرة وا 
كما يجد البعض منيـ في ىذه المواقع شكال مف أشكاؿ تتميد الكبار مف حيث  في حياة الطفؿ(،

الفخر بأنفسيـ وحكورىـ النشط عمييا، وذلؾ كمو بخالؼ سيولة استخداـ مواقع التواصؿ 
مف ىنا يمكننا التوؿ إف مواقع التواصؿ االجتماعي قد أصبحت جز ا ال يتجزأ مف االجتماعي. و 

حياة األطفاؿ  فيي توسع مدارؾ الطفؿ، وتنمي قدراتو المعرفية بصورة أفكؿ  فتد تراجعت 
النتائا التتميدية مف حيث تفكيؿ الطفؿ لمَكرتوف، وتفوقت عمييا تفكيالت أخر   كمعرفة 

بدا  اآلرا  وتبني وجيات  اعدة في تحصيؿ المواد الدراسية،األحداث الجارية، ولمس والنتاش وا 
 النظر.

  كانت األلعاب، والصور والرسوـ، الفديوىات، األناشيد ىى أكثر المواد تبادال بيف االطفاؿ فى
 مواقع التواصؿ االجتماعى.

   لمطفؿ السعودمشكمت مواقع التواصؿ االجتماعي وسيمة لمتواصؿ الثتافي والعممي والترفييي   
ى فتد كشفت النتائا أف االطفاؿ يتحدثوف فيما بينيـ عمى مواقع التواصؿ االجتماعى ف
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الدينية، كما يتناقشوف فى الدروس العممية التى يحصمونيا الموكوعات الفنية والسياسية و 
يجابى مما يظير أىمية مواقع التواصؿ االجتماعى فى المجاؿ التعميمى وىو استخداـ إ بمدارسيـ

 .محمود ومرأوب
  بينت نتائا الدراسة أنو _ وعمى مستو  الشخصيات التى يتابعيا االطفاؿ مف خالؿ مواقع

التواصؿ االجتماعى _ المشاىير مف أىؿ الفف والشخصيات العامة  األمر الذ  يستوجب توجيو 
 االبا  نحو إرشاد ابنائيـ فيمف يتابعوف ويتعاطوف الفكر والثتافة منو. 

   ت النتائا أف االبا  يفركوف مزيدا مف التيود عمى أطفاليـ حينما يستخدموف مواقع أظير
ذلؾ عمى بخطورة ىذه الواقع عمى أطفاليـ وعمى ىويتيـ الثتافية و التواصؿ االجتماعى وعيا منيـ 

 وجود وعيا كبيرا لد  الطفؿ السعودم بمخاطر وأكرار مواقع التواصؿ االجتماعي الرأـ مف 
 .ت نتائا ىذه الدراسةكشفىو ما و 

 االناث ( فى معدالت استخداميـ وجود اختالؼ نوعى ) بيف الذكور و عدـ  أظيرت النتائا  
 .لمواقع التواصؿ االجتماعى

  كبر سنا األ تباينا في دوافع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي بيف األطفاؿكما أظيرت النتائا
 .فردات العينة( سنوات مف م9__ 7) ص ر سنااأل( و 12__ 11)

  استخداـ األطفاؿ لمواقع التواصؿ االجتماعى باختالؼ نوع الطفؿ فتد أشارت عمى مستو  دوافع و
  النتائا إلى وجود تباينا فى دوافع االستخداـ  بيف األطفاؿ الذكور واالناث  لصالا الذكور. 

 فتد  ر الطفؿكما وجدت اختالفا فى دوافع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعى باختالؼ عم
أشارت النتائا إلى وجود تباينا فى دوافع االستخداـ بيف األطفاؿ األكبر واألص ر سنا، لصالا 

 األطفاؿ األكبر سنا.
  أكدت النتائا وجود ارتباط إيجابى بيف عمر الطفؿ ومستواه االقتصاد  االجتماعى مف جية

 وبيف اإلشباعات المتحتتة لو مف جية أخر .
  فى حيف جا ت النتائا لتنفى وجود عالقة بيف مت ير نوع الطفؿ واإلشبعات المتحتتة لو مف

 استخدامو لمواقع التواصؿ االجتماعى. 
  

ىالتوصواتى:ى

إستنادا إلى ما سبؽ طرحو مف نتائا حتتتيا ىذه الدراسة والتى تأكد مف خالليا أف استخداـ مواقع      
التواصؿ االجتماعى ينتؿ أخالؽ ونمط حياة البيئات األخر  إلى مجتمعاتنا العربية وينتؿ كمنيا قيـ 

فالنا مف خالؿ المفاىيـ جديدة تؤد  إلى التصادـ بيف التديـ والحديث وخمخمة نسؽ التيـ فى عتوؿ أط
انطالقا مف وجود والتجارب والخبرات المتبادلة عبر ىذه المواقع _ ىذا مف ناحية _ ومف ناحية أخر  و 
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ىذا االنفتاح مف ما قد يجره ى عبر مواقع التواصؿ االجتماعى و مخاوؼ عديدة ترتبط بفكرة االنفتاح الثتاف
تتدـ حموال حالية تطمؽ مجموعة مف التوصيات و الدراسة الف إالنشئ فطفاؿ و كارة عمى األتاثيرات سمبية و 

 ع واجية ىذا الخطر نوجزىا فيما يمىعممية لم

ات مستويالذلؾ عمى سرة / المدرسة(  و عالمية مف خالؿ المحيطيف بالطفؿ) األ/ تفعيؿ دور التربية اإل1
 عالتالية 

 .الموجودة بمواقع التواصؿلمبتذلة أير انتتا  وتصفا المكاميف اليادفة و _ كيفية ا

 _ االبتعاد عف المكاميف أير المالئمة ) دينيا / اخالقيا / اجتماعيا (

لصواب خاصة فيما يتشاركو ااجتماعيا والتركيز عمى معايير الخطأ و  وتوجييو _ االىتماـ بتثتيؼ الطفؿ
ه المواقع،خاصة فيما لمحد مف التأثيرات السمبية ليذ وذلؾ ،مع اصدقائو مف مكاميف يتبادلوالطفؿ و 

 يتعمؽ بالمكاميف الفنية والسياسية التي تحتاج لمحوار المتبادؿ بيف اآلبا  واألبنا . 

طالؽ ا  ذاعة المدرسية وتفعيميا فى تصميـ و اإلعالمية  المدرسية مثؿ الصحافة و نشطة اإل/ االىتماـ باأل2
طالؽ إمف ثـ وقع الرسمى لممدرسة و ف يتبع المأشراؼ تربو   مف الممكف إمواقع تواصؿ اجتماعى تحت 

 .عالـ التربو دور جديد لإل

 .نشطة الرياكية  والفنية فى المدرسة/ االىتماـ باأل3

عالـ العداد دراسات مستفيكة حوؿ اإل/ تكاتؼ جيود التربويوف وصناع الترار فى مجاالت الطفولة و 4
 .  وبخاصة مواقع التواصؿ االجتماعىالجديد عالـ عالقتيا بوسائؿ اإلحتياجات الثتافية لمطفؿ العربى و اال
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Questions and hypotheses of the study: 

   First: questions of the study: 

1. What the rates and patterns of use of child study sample to social networking 

sites (number of times the entry of Saudi children on social networking sites / 

time it takes for the child to browse social networking sites / conditions of entry 

of the child to social networking sites / entry of the child to social networking 

sites preferences compared to other activities Other? 

Second, the study hypotheses: 

1- First hypothesis: There are statistically significant differences between the 

mean scores of the respondents in their motivation towards social networking 

sites according to the type. 

Methodological steps: 

1) the type of study and its methodology: 

     The present study sought to characterize the use of Saudi  child  social 

networking sites and Its Gratificatins  realized that this use. So it is clear from 

the foregoing that the present study belong to the field of studies and research 

descriptive Descriptive Studies 

_ The study sample : 

It was selected a sample of 250 single children living in Riyadh sample was 

selected at random simple who are in the age group of 7 to 12 years. 

_ Study tool: 

The researcher of this study to collect data through the application against a 

questionnaire which included a range of themes and questions you meet the 

purpose of the study. 

The results of the study: 

/ The results of this study showed that children Saudis are turning to social 

networking sites for several reasons, including because they find them a new 

life far from the traditional life they led in fact, the ability to search for friends 

to communicate with them again as well as the use of some of these sites for the 

purpose of fame and self-proving and promotion of self-confidence (Achaabaat 

all important in a child's life) views .. 

Formed social networking sites a way to continue the cultural, scientific, 

recreational Saudi child. 

/ Results of this study revealed the existence of great awareness among Saudi 

children the dangers and damage to social networking sites. 

/ Showed a variation in motivation and communication through social 

communication between male and female children in favor of males sites. 
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 Abstract 
 
 

      With what the world is witnessing in the light of modern technological 

revolution represented by the networks and social networking and new media 

sites, we can Arab and Islamic breaker can see the bone and force effects that 

leave these sites on family members and, in particular, children in these 

families. There is no doubt that children deal with New media is an extremely 

dangerous. They do not have a socially conscious or mature enough to judge the 

feasibility of using these tools, which are available to them extensively and 

without special border with the proliferation of smart phones and tablets, and 

with the emergence of applications continues new watsab and chat and other 

snab chat . 

Problem of Study:  

       Possible for a researcher to identify the research problem and inferred 

through reading in the literature and statistics on social networking sites in Arab 

societies and the Kingdom of Saudi Arabia in particular, which concluded, 

including the following:And it can be formulated research problem as follows: 

The use of Saudi child social networking sites and and Its Gratifications a field 

study on a sample of children in the city of Riyadh. 

Objectives of the study: 

         The present study determined the most important goals in the following: 

1. Identify the most important social networking sites, which used child Saudi. 

2. to identify the patterns and habits of the use of child Saudi social networking 

sites. 

The importance of the study: 

2. considered social networking sites on the internet and means of 

communication and cultural and scientific contribution entertaining to see the 

different civilizations so it was important examine the motives of the children 

towards the Saudis. 

3. This study comes in light of the lack of Arabic studies bother to examine the 

relationship between the use of Saudi child to social networking sites and 

Gratifications of these sites, as it may represent the beginning to attract more 

attention from researchers to study children's sites. 
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