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 ملخص البحث :
وجودة          األسري  التماسك  من  بكل  وعالقتها  االجتماعي  التواصل  وسائل  البحث  تناول 

قام الباحث  ،و ( طالبا310الحياة االكاديمية وذلك على عينة من طالب جامعة جازان بلغت )
بإعداد األدوات لقياس كل من استخدام وسائل التواص االجتماعي وقياس التماسك األسري 

الحيا جودة  لقياس  األكاديميةوأداة  الحسابية   ،ة  المتوسطات  استخدام  تم  البيانات  ولتحليل 
" "ت  واختبار  المعيارية  االنحدار  و ،T.test  واالنحرافات  ،وتحليل  بيرسون  ارتباط  معامل 

االجتماعي  ،المتعدد   التواصل  لوسائل  الطالب  استخدام  مستوى  أن  إلى  النتائج  وتوصلت 
كل  ،مرتفعا   مستوى  أن  النتائج  أظهرت  االكاديمية كما  الحياة  وجودة  األسري  التماسك  من 
االجتماعي  ،مرتفعا   التواصل  وسائل  استخدام  بين  إحصائيا   دالة  سالبة  عالقة  توجد  وانه 

( مستوى  عند  األسري  استخدام   ،(  .01والتماسك  بين  إحصائيا   دالة  موجبة  عالقة  ووجود 
وانه يمكن التنبؤ   ،(  .01األكاديمية عند مستوى )وسائل التواصل االجتماعي وجودة الحياة  

االجتماعي التواصل  األسري من خالل درجة وسائل  التماسك  التنبؤ بدرجة ،بدرجة  وإمكانية 
وفي ضوء نتائج البحث ،جودة الحياة األكاديمية من خالل درجة وسائل التواصل االجتماعي

 تم تقديم مجموعة من التوصيات. 
المفتاحية االجتماعيو   :الكلمات  التواصل  األسري   ،سائل  الحياة   ،التماسك  جودة 

 طالب جامعة جازان . ،األكاديمية
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مقدمة:      
وانطالق ثورة  ،اتسم العصر الحاضر بحدوث طفرة على كافة المستويات العلمية والتقنية      

االفتراضي االتصال  عالم  في  أرجاء ،حقيقية  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  انتشرت  فقد 
المترامية االطراف وأصبح مثل قرية صغيرة،العالم   كما صارت  ،وعملت على ربطه بأجزائه 

 على األقل تتدخل في شتى سلوكيات اإلنسان ونشاطاته المختلفة.  و تلك الوسائل تتحكم أ
 المفاهيم تغير في فاعال    ورا  د االتصال تكنولوجيا مجال في الكبرى  وقد لعبت التطورات  

 المعرفة نقل في حقيقية أدوات اعتمادا  على كونها  االجتماعية   والعالقات،واألدوار واألماكن
 وتبادل والتعارف التقارب أجل من واحد مجتمع في العالم إلى ربط  إضافة،واألفكار والثقافة

 األفراد رغبات لتحقيق وسائل االجتماعي التواصل أصبحت وسائل فقد لذا،والمعلومات اآلراء
الصحية عن فضال   االفتراضية   مواقعها عبر  وخاصة والنفسية واالجتماعية تأثيراتها 

 (. 166ص  ، 2018للمداومين عليها )حسن وعليوي،
وفي الوقت الراهن أصبحت وسائل التواصل االجتماعي األكثر شعبية بين أفراد المجتمع بل  

الفراغ   أوقات  استغالل  أنماط  من  نمطا   تمثل  تساوي ،أخذت  أوقات  يقضون  األبناء   أن  إذ 
الوسائل  و أ بتلك  تعلقا   زادهم  وما  وأصدقائهم  أهلهم  مع  يقضونها  التي  األوقات  تفوق 

د من الترفيه والمتعة مع أصدقائهم في ذلك الفضاء االفتراضي )ماجدة حصولهم على المزيو ه
الحديثة  وسائل التواصل عكستها التي اإليجابيات من الرغم (. وعلى159،ص2014العبيد،
أن في إال  الروابط في  ساهم استخدامها  المبالغة   ،وبفعل واالجتماعية األسرية تقطيع 

 األسرة وافتقاد النزعات الفردية وتنامت االنعزال األسرة أفراد أصاب  باألنترنت الدائم االنشغال
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من   االستفادة عدمو  األسرة داخل  الوقت تنظيم انعدام إلى إضافة ،واالتصال الحوار للغة 

 األساسية مقوماتها غياب بفعل واالستقرار التوازن  عدم  من األسرة فتعاني الفراغ أوقات
ومع التطورات اليومية المتتالية ،(124, ص 2000)اللبان ,عنصر التشاور والتكافل   وغياب

التي شهدت تعدد مواقع التواصل عبر الشبكات االجتماعية لوحظ زيادة شغف الشباب على  
استخدام تلك المواقع بالدرجة التي تجعلنا نطلق عليها لفظ )إدمانها( لعدم قدرتهم على التخلي  

اليو أ،عنها حياتهم  في  استخدامها  من  الشباب  ،وميةالحد  إدمان  بدراسة  االهتمام  زاد  لذا 
االجتماعي التواصل  وسائل  بهم  ،الستخدام  خاص  افتراضي  عالٍم  بناء  وعزوفهم  ،وتفضيلهم 

كبير بشكل  وتجنبها  واألسرية  االجتماعية  العالقات  على  ، عن  كبيرة  خطورة  يشكل  مما 
لطالما تميزت عن غيرها    العالقات الحيوية في المجتمع ويهدد تماسك العالقات األسرية التي

والتقارب اللحمة  من  العمل ،بكثير  في  والنجاح  الدراسي  تحصيلهم  مستوى  أيضا  ويهدد 
بالغة في حياة األفراد   (.9،ص2019السعيد  ،المهدي،العنزي ،)الخريف أهمية  وتحتل األسرة 

تستقبل الطفل وذلك ألنها التربة األولى التي ينشأ فيها الفرد ويترعرع وهي التي    ،والمجتمعات
ما زال عجينة لبنة قابلة للتكوين والتشكيل والتنمية ،وفيها تتم أولى خطوات عملية التربية و وه

 في الحديثة التكنولوجيا (. وقد ساهمت204،ص     1990العيسوي ،)في حياة اإلنسان   
 بويةاأل السلطة من التخلص في  لهم أبوابا  جديدة وفتحت األبناء  على تنشئة األسرة مزاحمة

في  وعدم والخمول واالغتراب الالمباالة وظهور والمجتمعية  تحقيقو أ اإلنجاز الرغبة 
 القطيعة بين بسبب األعلى المثلو أ والقدوة  للرمز  افتقارهم الشباب بين تعارف كما،األهداف
 أوقاتهم قضاء يفضلون  نجدهم ما غالبا   إذ،الحديثة التقنيات أحدثتها التي آبائهم وبين الشباب

 عالم  في الخوض  إلى تدفعهم قد أخرى  مواد  ومن  وأفالم ألعاب من توفره لما تلك التقنيات مع
الضارة   الجريمة لطبيعتها  ,(والعنف  التماسك 183،ص2002الجوهري  مفهوم  ويعد   .)

والحضارات  المجتمعات  بناء  في  الفاعل  الدور  ذات  الهامة  المكونات  من  واحدا   األسري 
اإلنساني السلوك  تشكيل  في  البالغ  وتأثيره  حمريش  .  اإلنسانية  سامية  أشارت  حيث 

أن  (   130ص،2009) األسري  إلى  ويدفعه  ووحدته وقوته هويته للمجتمع يحفظ التماسك 
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منسجم ،آمن مجتمع إليجاد أساسي شرط األسري  التماسك إذ،والتطورو النم من للمزيد

التماسك.ومتكامل أهمية  بما  بالزوجين يتعلق األول المستوى ،مستويين في األسري  وتبرز 
 ، وتقويم سلوكياتهم األبناء لتوجه فرص من لهما يتيحه وبما،والمودة  والرحمة السكينة يوفره من
باألبناء  الثاني والمستوى  الج خالل من يتعلق  السوية المالئمو توفير  للتنشئة   واشباع،لهم 
 والمعرفي النفسي توازنهم تكمل التي والشخصية والمعرفية واالجتماعية النفسية حاجاتهم

 .  )440ص،  2018،أسماء اإلبراهيم(شخصياتهم وتنمي
توافق   الى  يؤدي  العائلة   أفراد  بين  السائدة  العالقات  نجاح  في  المتمثل  األسري  المناخ  إن 

العائلية يؤدي حتما  إلى  في حين أن اضطراب العالقات  ،وشيوع المناخ السوي بينهم،أفرادها
الطبيعي نموها  عن  األسرية  التفاعالت  في ،انحراف  وتصدع  أسري  تفكك  عنه  ينشأ  مما 

(.وجاء دور التكنولوجيا مؤثرا  بوصفها احدى 164ص  ، 2015،العاقات األسرية )داليا حافظ  
هد نفـسها  فاألسرة اليوم تج،عناصر العولمة في إحداث العديـد مـن التغيـرات في وظائف األسرة

والقيم   المبادئ  على  ابنائها  تنشئة  على  العمل  ومنها  األساسية  وظائفها  على  للمحافظة 
األساسية للمجتمع الـذي تنتمي اليه في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها من خالل العولمة  

لتي ليس المتمثلة بـ )التكنولوجيا( وما تقدمـه مـن فرص ومنافذ مذهلة وواعدة ومثيرة للحيوية ا
 (.  168،ص 2018لها نظير)حسن وعليوي،

العالقـات  واضـطربت  التوازن  وعدم  االختالل  إلى  الحاضر  الوقت  األسرة  نظام  تعرض  لقد 
النفسية االضطرابات  وتفاقمت  وأبنائهم  اإلباء  بين  الضبط  ،االجتماعية  عملية  فتراجعت 

والضبطية والقانونية على أبنائها نتيجة إضـافة إلـى فقدان األسرة سيطرتها الفعلية  ،االجتماعي
)إبراهيم   واالجتماعية  األسرية  عالقاتهم  فـي  المتنوعة  ووسائله  األنترنت  دخول 

   (. 235ص،2006،
لالستخدام أسيرة  أصبحت  الحالي  واقعها  في  األسرة  التواصل    إن  لوسائل  المفرط 

أي فرد من  و فرادها فال يخلاألمر الذي أثر في تماسك بنيانها وادراك مسؤوليات أ،االجتماعي
والمالحظ اليوم في ظل انتشار مواقع    ،أفراد األسرة من االنشغال بهذه الوسائل ألوقات طويلة

االم  و فالوالدين سواء  األب أ  ،التواصل االجتماعي بأنواعها المتعددة انشغال معظم افراد األسرة
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بأنهم    يشعرون  االبناء  يجعل  الذ  االمر  الوسائل  تلك  بين  التنقل  في  طويلة  فترات  يقضيان 

مهملون من قبل والديهم فيقدمون هم كذلك على االنشغال بهذه الوسائل حتى تصبح العالقة  
 (. 28ص ،2019آخرون  ، و فيما بينهم شبه مقطوعة )في: الخريف 

الجام التعليم  مرحلة  تعتبر  آخر  إطار  حياة  وفي  مسيرة  في  التعليمية  المراحل  أهم  من  عي 
حيث يمر طلبة الجامعة بمرحلة  ،والتي قد تؤث ِّر في تنمية إدراكات الطلبة لجودة حياتهم،الفرد

والزواج  ،ففي هذه المرحلة يستعد الطلبة  لاللتحاق بالمهن المختلفة  ،نمائية مهمة في حياتهم
األسري،)منس االستقرار  ثم  ومن  األسر  ،وتكوين  وكاظم  عثمان   60ص،2010ي  ويبرز   )

  ( الرئيس في صقل شخصيات  6ص  ، 2017وإبراهيم  في دورها  الجامعية  المرحلة  أهمية   )
المهني،األبناء   مستقبلهم  العملية ،وتحديد  المهارات  من  كبير  بكم  تزويدهم  إلى  إضافة 

ى تحقيق عدد  والشخصية التي تفيدهم في مستقبل حياتهم المهنية. ويسعى التعليم الجامعي إل
تحقيق مستوى افضل من جودة  و من االهداف خالل مسيرة الطالب الجامعي لعل من أهمها ه

الجامعية المرحلة  في  للطالب  )عابدين ،الحياة  وعالميا   محليا   المهمة  القضايا  من  فهي 
 (.  155ص ،2016والشرقاوي ،

فرد في حالة  ( إلى أن جودة الحياة تعني أن يعيش ال778ص  ،2010وتشير زينب شقير)  
والرضا القبول  من  درجة  على  وانفعالية  وعقلية  بدنية  بصحة  متمتعا   قوي  ،و جيدة  يكون  أن 

راضيا  عن حياته    ، ذا كفاءة ذاتية واجتماعية عالية  ، اإلرادة صامدا  أمام الضغوط التي تواجهه
والمجتمعية والمهنية  وطموحاته،األسرية  لحاجاته  نفسه،محققا   من  مغرور،واثقا   ومقدرا    غير 

السعادة شعور  يعيش  يجعله  مما  ضره  ،لذاته  لحا  متفائال   يكون  ألن  ويدفعه  يشجعه  وبما 
واالجتماعية والخلقية  الدينية  بقيمه  ومتمسكا   الغير  ،ومستقبله  وحقوق  حقوقه  عن   ،ومدافعا  

 ومتطلعا  للمستقبل. 
.( يشير  ال  Freed et al)كما  األكاديمية  الجودة  لتحقيق  السعي  أن  اعتباره    إلى  يمكن 

تحقيق و إذ أن مؤوسسات التعليم العالي والجامعات تضع دائما  السعي نح  ،استراتيجية جديدة
التميز األكاديمي والجودة في قائمة أولوياتها والتي غالبا  ما يكون تحقيقها سهال  عندما تتوافر 
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الكافية ) في: سالم المالية  (  أن أهم  Janicek(. وأكد )11ص،2017،اإلمكانات والموارد 

ن  فهي م،اهداف التعليم الجامعي اعتماده على تحقيق مستوى أفضل من جودة الحياة للطالب
(.  155ص  ،2016القضايا الهامة على المستوى المحلي والعالمي )في عابدين والشرقاوي ،

من   متفاعلة  مجموعة  تتضمن  متكاملة  منظومة  الجامعة  في  التعليمية  العملية  وتعد 
منها الطالب واالستاذ الجامعي وادوات التقويم والمناخ األكاديمي وغيرها من االمور  ،العناصر

ويظهر نجاح تلك المنظومة وفعاليتها في مجموعة    ،ملية التعليمية والتعلميةذات العالقة بالع
التعليمية، المخرجات  الحياة    من  جودة  وكذلك  الحياة  بمعنى  الشعور  أهمها  من 

وتقوم266ص ،2013،)بكر التواصل   دراسة  على  الحالية  الدراسة (.  وسائل  استخدام 
طالب بين  اللب وهي،الجامعة االجتماعي  تعد  وتشكل  شريحة  المجتمعات  لبناء  األولى  نات 

حيث تم تناول استخدام تلك الوسائل وعالقتها بالتماسك األسري وجودة الحياة ،مستقبله القادم
 األكاديمية لدى عينة الدراسة وهم طلبة جامعة جازان .  

 مشكلة البحث:
في ظل التطور التقني  والتنوع  اإلعالمي الذي استحوذ على اهتمامات أفراد المجتمع       

وكبارا    وظهور،صغارا   الشباب  فئة  التواصل    وخاصة  بوسائل  الواسع  االهتمام 
حيث بات الشباب مالزمون لها لفترات طويلة من اليوم وتكاد كثير من ساعات ،االجتماعي

وال شك أن لهذه الوسائل تأثير قويا  وفاعال  في    ،لك الوسائلاليوم تمضي في التنقل ما بين ت
ويوسع من الفجوة بين أفرادها  ،البناء األسري مما يشكل تهديدا  خطيرا  على التماسك األسري 
التنقل بين هذه الوسائل حيث أشارت دراسة )الخريف ،نتيجة استنزاف الساعات الطويلة في 

وسائل التواصل االجتماعي  يشكل خطورة كبيرة  ( إلى أن استخدام  9ص  ،2019وآخرون ،
المجتمع   في  الحيوية  العالقات  دراسة و على  أشارت  ؛كما  األسرية  العالقات  تماسك  يهدد 

( االتصاالت وتقنية  200ص  ،2018الحكمي  التي أصدرتها هيئة  النشرة اإلحصائية  إلى   )
السعودية الس  ،المعلومات  في  اإلنترنت  أَّن عدد مستخدمي  الثاني إذ ذكرت  الربع  عودية في 

  54وأن نسبة االنتشار قد ارتفعت من )  ،( مليون 24,1قد وصل الى )  ،(2017من العام )
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كما ذكرت عبير الصبان وسماح ،(2017%( في العام )  76( إلى )  2012% ( في عام ) 

( المملكة  270ص  ،   2019الحربي  أن  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  عن  ونقال    )
ا االولالعربية  المرتبة  احتلت  قد  مواقع    لسعودية  استخدام  في  عالميا   الثانية  والمرتبة  عربيا  

الملفت هنا أن عدد من الدراسات قد أشارت الى تجاوزات في استخدام    ،التواصل االجتماعي
وسائل التواصل االجتماعي من قبل المراهقين من طلبة المرحلة الثانوية منها دراسة حمدان  

فيما يبرز سوء في استخدام تلك المواقع    ،يستخدمون اإلنترنت بدرجة عالية ( ؛حيث  1435)
خليوي)   أسماء  دراسة  ذكرت  ما  التواصل  2017وفق  لمواقع  استخدام  سوء  وجود  إلى   )

 االجتماعي عند طلبة الجامعة . 
 تحسينو   ،لدى طالبها   الحياة جودة تحديد دورا  بالغ األهمية في الجامعية البيئة وتلعب      

 االستمتاع و   ،الفعاليات المناهج خالل من مفيدة تحديات من لهم تتيحه ما خالل لديهم من ما
 االستطالع حب في الرغبات كإشباع،إيجابية إنجازات لتحقيق وإتاحة الفرصة  ،الفراغ بأوقات

ظل  .(141ص  ، 2010،هاشم  و )أب الذات بقيمة اإلحساسو   ،واالستقاللية االهتمام  وفي 
بالطالب الجامعي وما يواجهه من متغيرات عدة في مساره االكاديمي فإن العديد من الباحثين 

االكاديمية الحياة  جودة  دراسة  إلى  جهودهم  وجهوا  العتيبي ،قد  دراسة  الدراسات  تلك  ومن 
(2014( الحسينان  دراسة  )2015(؛  والشرقاوي  عابدين  ودراسة  سالم  2016(؛  ودراسة  (؛ 
 ،وجميعها اهتمت بدراسة جودة الحياة االكاديمية في ارتباطها بعدد من المتغيرات(؛ 2017)

وقد نشأت فكرة الدراسة الحالية مما لمسه الباحث من شكوى العديد من اآلباء والمربين من 
وداخل محيط األسرة لوسائط التواصل    ،تنامي استخدام األبناء وخاصة في الوسط الجامعي

المتعددة  واستغراق،االجتماعي   أوعيتها  بين  التنقل  في  الطويلة  التماسك ،األوقات  ولكون 
تأثير   تناولت  عندما  الدراسات  بعض  اثبتته  ما  خالل  من  بذلك  كبير  بشكل  يتأثر  األسري 

( الجوهري  دراسة  مثل  األسري  البناء  على  االجتماعي  التواصل  وسائل  (؛  2002استخدام 
(؛ وتوصلت  2019اسة )الخريف وآخرون ,(؛ ودر 2015ودراسة العريشي وسلمى الدوسري )

األسري  الكيان  تأثيرات سلبية على  الى وجود  نتائجها  الدراسات مثل ،في  فيما ذكرت بعض 
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( أن هناك عدد من المشكالت المؤثرة في إدراك جودة الحياة 2017دراسة عثمان وإبراهيم )

الجامعيين ا  ،للطلبة  تلك  اهم  ومن  السريعة  التغيرات  ظل  في  مشكالت  وتتفاقم  لمشكالت 
باإلضافة إلى ندرة البحوث التي تناولت متغيرات البحث  ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي

االجتماعي التواصل  وسائل  استخدام  األسري ،)  (  ،التماسك  االكاديمية  الحياة  وفي  ،جودة 
ا  إلى ما  واستناد،حدود علم الباحث لم يجد  دراسة سابقة تناولت متغيرات الدراسة الحالية معا 

االجتماعي التواصل  وسائل  )استخدام  الحالية  المتغيرات  فإن  األسري   ،سبق  جودة ،التماسك 
الصلة   وثيقة  المواضيع  من  باعتبارها  والبحث  والدراسة  االهتمام  تستحق  األكاديمية(  الحياة 

كاألسر   االجتماعية  المحاور  الى  التأثير  ومتعدية  الجامعي  الطالب  والمؤوسسات بحياة 
أ،التعليمية والتربوية ايجابا   إما  التأثير  المترتبة على  اآلثار  استعراض  دفع  ،سلبا  و مع  وهذا ما 

ونظرا  للحاجة لمثل هذه النوعية من  ،الباحث إلى تناول المتغيرات الثالثة في البحث الحالي
 وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث في األسئلة التالية:  ،البحوث

 مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة جازان؟ ما  -1
 ما مستوى التماسك األسري لدى طالب جامعة جازان؟ -2
 ما مستوى جودة الحياة األكاديمية لدى طالب جامعة جازان؟  -3
والتماسك  -4 االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  بين  إحصائيا  دالة  عالقة  توجد  هل 

 زان؟األسري لدى طالب جامعة جا
هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي وجودة الحياة  -5

 ؟ األكاديمية  لدى طالب جامعة جازان
التواصل   -6 وسائل  استخدام  درجة  خالل  من  األسري  التماسك  بدرجة  التنبؤ  يمكن  هل 

 لدى طالب جامعة جازان؟  االجتماعي
االكاديمية من خالل درجة استخدام وسائل التواصل  هل يمكن التنبؤ بدرجة جودة الحياة   -7

 االجتماعي لدى طالب جامعة جازان؟ 
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 يهدف البحث الحالي إلى:   :أهداف البحث
االجتماعي -1 التواصل  وسائل  استخدام  مستوى  على  من ، التعرف  كل  ومستوى 

 وجودة الحياة األكاديمية لدى طالب جامعة جازان .  ،التماسك األسري 
 الكشف عن العالقة بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتماسك األسري .  -2
الحياة  -3 وجودة  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  بين  العالقة  عن  الكشف 

 االكاديمية  . 
اس -4 خالل  من  األسري  التماسك  بدرجة  التنبؤ  امكانية  عن  وسائل  الكشف  تخدام 

 التواصل االجتماعي. 
الكشف عن امكانية التنبؤ بدرجة جودة الحياة األكاديمية من خالل استخدام وسائل   -5

 التواصل االجتماعي. 
 تنبع  أهمية البحث الحالي من عدة اعتبارات أهمها:  أهمية البحث:  

األسري وجودة الحياة أهمية تناول متغيرات البحث )وسائل التواصل االجتماعي والتماسك   .1
االكاديمية( كمفاهيم اجتماعية ونفسية تعكس التفاعل المتبادل والتأثير الواضح في مسيرة 

 الطالب الجامعي أسريا  وتعليميا  واجتماعيا . 
ففي هذه المرحلة تبرز  ،أهمية المرحلة العمرية التي سيتناولها البحث وهي مرحلة الشباب   .2

ا حول  الجامعة  طالب  مسارهم مسؤوليات  في  المؤثرة  الجوانب  من  عدد  على  لتعرف 
 العلمي والحياتي.

علميا   .3 الجامعي  الطالب  حياة  في  هامة  متغيرات  عن  الضرورية  المعلومات  أسريا  ،توفير 
الطلبة،واجتماعيا    لدى  الوعي  مستوى  رفع  في  يساهم  الذي  مما  ،و األمر  العالقة  ذوي 

 واالجتماعي .ينعكس ايجابا  على نموهم االكاديمي واألسري 
لوسائل  .4 المتنامي  التأثير  الى  والمربين  واألمهات  اآلباء  من  األسر  أرباب  انتباه  توجيه 

حياة   على  وايجابا   سلبا   الواضح  وتأثيرها  األسرية  الكيانات  على  االجتماعي  التواصل 
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وأسرهم المختلف  ،الطالب  السلوك  أنماط  تشكيل  من  الوسائل  تلك  تمكن  الى  إضافة 

 لألبناء.  
الحياة  .5 جودة  تحسين  الى  بالسعي  الجامعات  في  المسئولين  اهتمام  البحث  نتائج  توجه 

المستوى   رفع  في  يسهم  بما  العالية  الجودة  ذات  االكاديمية  البيئة  وتوفير  األكاديمية 
وتساعد على تزويده بكل مقومات التأثير الفاعل في مستقبله   ،التعليمي للطالب الجامعي

 الحياتي.
  –مقاييس نفسية للمتغيرات الثالثة )استخدام وسائل التواصل االجتماعي  إعداد وتقديم   .6

األسري  األكاديمية(  -التماسك  الحياة  لهذه    ،جودة  الدقيق  القياس  في  يساعد  مما 
 المتغيرات الثالثة .  
 مصطلحات البحث:

االجتماعي  -  1  التواصل  المجتمع   :وسائل  أفراد  بين  التواصل  قنوات  من  مجموعة 
وهي تلك الوسائل التي تمكن األفراد من التواصل والتفاعل  ،والموجودة على الشبكة العنكبوتية

بينهم المختلفة    ،فيما  أوعيتها  بين  التنقل  في  الطويلة  األوقات  التي  ،وقضاء  بالدرجة  وتحدد 
استخدام   مقياس  على  لالستجابة  وفقا   الحالية  الدراسة  في  الجامعي  الطالب  عليها  يحصل 

 التواصل االجتماعي المعد للدراسة الحالية.  وسائل 
: مالمح الترابط بين أفراد األسرة والذي يعكس نمط العالقات العائلية التماسك األسري   -  2

الواحدة أفراد األسرة  )األب واألم( من جهة  ،بين  الزوجين  األبناء من جهة ،بين  وبينهما مع 
لممارسات التي تعزز من التماسك ويتضمن عدد من ا  ،وبين األخوة بعضهم البعض  ،أخرى 

وتتحدد بالدرجة التي يحصل عليها الطالب الجامعي في الدراسة الحالية لالستجابة    ،األسري 
 على مقياس التماسك األسري  وفقا  ألبعاده والدرجة الكلية في المقياس المعد للدراسة الحالية.  

األكاديمية  -  3 الحياة  الجامعيجودة  الطالب  شعور  مستوى  حياته    :  في  والقبول  بالرضا 
وتمكنه ،لمختلف الخدمات التي تقدم له في الجوانب األكاديمية واالجتماعية والنفسية،الجامعية

وتتحدد بالدرجة التي يحصل عليها الطالب الجامعي في الدراسة الحالية  ،من الشعور بالسعادة
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ده والدرجة الكلية في المقياس وفقا  لالستجابة على مقياس جودة الحياة االكاديمية وفقا  ألبعا 

 المعد للدراسة الحالية.    
 حدود البحث:

الفصل   خالل  جازان  جامعة  طالب  من  المستخدمة  بالعينة  الحالي  البحث  نتائج  تتحدد 
 هـ.  1440 – 1439الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 اإلطار النظري:
   Social  Media أواًل : وسائل التواصل االجتماعي :

 التقنية االتصاالت وكان لمجال،عدة مجاالت متنوعا  في  الحاضر  وقتنا في التطور أصبح
عنه  أصبحت حتى األوفر الحظ األنترنت عبر االجتماعي والتواصل يستغنى  ال  رافدا 

من، االجتماعية ضرورات وضرورة  بفعل  األنترنت  خدمات على االعتماد فازداد، الحياة 
 وسرعة الحصول على معلوماتها . ،سهولة استخدامها

في  دورا   لعبت الاالتص تكنولوجيا مجال  في الكبرى  التطورات إن  المفاهيم تغير فاعال  
واألماكن  المعرفة نقل في حقيقية أدوات  باعتبارها وذلك  ،االجتماعية العالقاتو  واألدوار 

 وتبادل والتعارف التقارب أجل من واحد مجتمع في العالم إلى ربط  إضافة،واألفكار والثقافة
وسائل فقد لذا،والمعلومات والرغبات اآلراء  لتحقيق وسائل االجتماعي التواصل أصبحت 

الصحية عن فضال  ،االفتراضية مواقعها عبر األفراد رغبات  والنفسية واالجتماعية تأثيراتها 
(.وقد تناول  166ص  ،2018،عليوي ،نالمدمنين على استخدامها )حس وخاصة األفراد على

(West, waddovps & graham,  بدايات ظهور مواقع الت واصل )حيث بدأت ،االجتماعي
( إذ اسُتخدم للربط 1995( عام )  Classmates.comفي الظهور في التسعينيات كموقع )

-1999ث م ظهرت مجموعة من الشبكات االجتماعية بين األعوام )  ،بين عدد من الزمالء
إذ كان الميالد الحقيقي لشبكات الت واصل االجتماعي ،م ( ولكنها لم تستطع االستمرار2001

اليوم عام )كم ( والذي حقق Friendsterوذلك بظهور موقع  فريندستر ) ، (2002ا نعرفها 
وفي الن صف الثاني من العام نفسه )ظهرت في فرنسا شبكة سكايروك   ،نجاحا  كبيرا  في وقته
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(skyrock  ( عام  بداية  ،ومع  للت دوين  سبيس  2005(كمنصة  ماي  موقع  ظهر   )
(MySpace  األميركي حيث فاق عدد م )كما ُيع د من أوائل وأكبر ،شاهداته قوقل في حينه

وه العالم  مستوى  على  االجتماعي  الت واصل  فيسبوك  و شبكات  موقع  مع  كبيرة  منافسة  في 
(Facebookالذي بدأ في اإلنتشار المتوازي مع ماي سبيس )، لكنه حظي بأعداد مستخدمين

(. ويشار إلى شبكات التواصل  1227ص  ، 2018،كبيرة على العالم )في: نصراوين وسعادة
للمجموعات  يسمح  بما  الرقمية  البيئة  في  االتصال  في  الجديدة  الطرق  بانها":  االجتماعي 

وهي  ،األصغر من الناس بإمكانية االلتقاء والتجمع على اإلنترنت وتبادل المنافع والمعلومات
ى العالم أجمع" )بشرى بيئة تسمح لألفراد والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إل

اجتماعية  94ص  ،2012،الراوي   إلكترونية  مواقع  هي  االجتماعي  التواصل  شبكات  إن   .)
التي تتيح لألفراد والجماعات ،البديلو وتعتبر الركيزة األساسية لإلعالم الجديد أ،على اإلنترنت

 (. 218ص ، 2011التواصل فيمال بينهم عبر الفضاء االفتراضي. )صادق, 
االجتماعيوتعرف وسا التواصل  وهنالين  ئل  كابلن  يراها     ,Kaplan and Haenleinكما 

التكنولوجيا   (2010) العملية التي تقوم على أسس  التطبيقات  أنها عبارة عن "مجموعة من 
العنكبوتية،الرقمية التواصل الذي يتم من    ،وتعتمد على جولجية الشبكة  أي إنها أحد أشكال 

اإلنترنت ونشرهاوتسمح    ،خالل  المواضيع  بإنتاج  والمجموعات  مباشر   بشكل  ،لألفراد 
(Online)، واالستماع إلى آرائهم". ،ومناقشتهم بها ،ومشاركة هذه الموضوعات مع اآلخرين 

 آثار وسائل التواصل االجتماعي: 
السلبية واآلثار  اإليجابية  اآلثار  بين  ما  االجتماعي  التواصل  مواقع  تأثيرات  ويمكن ،تتنوع 

 رة باختصار إلى تلك التأثيرات .االشا
  . اآلثار اإليجابية:-1

 األسرة إليها أفراد  يلجأ اعتبارها وسيلة جديدة االجتماعي   التواصل من االثار االيجابية لوسائل
وحشد األفكار لتبادل  حول الوعي  وتكوين،القضايا من لقضية والتأييد المناصرة واآلراء 

الناصر   القضايا )منال  تساعد(  265ص  ،2019،المختلفة  المهارات   على ،كما  تنمية 
واالجتماعية والسلوكية  الشخصية واكتشاف ،الحياتية  والقدرات  والشعور   المواهب  وتنميتها 
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والرضا   الذات  والتكيف  عن بتحقيق  أسرته  مع  الفرد  تعامل  على  إيجابا   ينعكس  مما  النفس 

)درويش   تعد،(  124ص  ،2013،معها   القضايا ومناقشة،المعرفي   للتواصل فرصة كما 
  ( 154ص، 2003،العائلي  )المحسن التواصل وخير معين في،التعليمية والتربوية واالجتماعية

عبير ذكرت  )  فيما  في  102،ص  2012الرحباني  والمتمثلة  االيجابية  الجوانب  من  عددا    )
الحواجز،)االجتماعي التواصل (العالم  مع االتصال  اآلراء تبادل،واختراقها لسياسيةا الغاء 
الحصول   في منه االستفادة  .فئة الشباب سيما ال الناس بين الفكري  الوعي نشر  ،توالمعلوما

ص  ،2013الشبكة العنكبوتية ،كما يضيف المقدادي) على  والدراسات المتوفرة على البحوث
األداء الحكومي من خالل تنفيذ عدد من اآلثار االيجابية والمتمثلة في زيادة فاعلية    ( 189

المعلومات تقنية  نظم  باستخدام  خدمات   ،األعمال  تقديم  الداخلية من   االتصاالت  وتحسين 
اضافة الى  ،توفير التكلفة والوقت والجهد المطلوب لتقديم الخدمات العامة،أفضل للمستفيدين

وزيادة    ،لومات بسرعةوتسهيل وصول القرارات والمع  ،تحسين التواصل بين الدولة والمواطنين
 مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج. 

 اآلثار السلبية: -2
لوسائل السلبية  اآلثار  أبرز  الكيان  أن ها االجتماعي   التواصل من  في  زعزعة  أحدثت 

بحيث أوجدت عامال  من عوامل التفكك بين أفراد األسرة فظهرت مشكالت اجتماعية ،األسري 
واالنطواء  ، العزلة  الشهري  ،مثل  )حنان  االجتماعي  التواصل    1434،وفقدان 

والعزلة  ، مما يؤدي إلى قلة التركيز والعصبية،(،وسيادة مشاعر األرق واضطراب النوم88،ص
واالكتئاب ال،االجتماعية  الى  البصري واللجوء  اإلرهاق  وكذلك  واإلجهاد    ،كذب.  والتوتر 

التواصل االجتماعي الحياتيوان،واإلصابة بالصداع، العضلي ووجد أن البعض يعوض   ،عدام 
هذا الجانب بالعالقات االجتماعية التي يكونها من خالل وسائط التفاعل االجتماعي )مفلح؛  

ال  (.291،ص 2010والداللعة،  ،عباينة  الهرش؛ اآلثار  أبومن   يضيف  النصر  و سلبية 
أن  49ص، م14386) الى   (  يؤدي  االجتماعي  التواصل  لوسائل  المكثف  االستخدام 

المساهمة في زيادة التفكك األسري والصمت الزواجي وضعف العالقات بين الزوجين وبين 
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يضيف)العمري  كما  االجتماعية.  العالقات  وضعف  واألبناء  أنه  142ص  ، 2018،اآلباء   )

استخدام شبكة اإلنترنت للدخول على مواقع التواصل االجتماعي زاد الميل للشعور  كلما زاد  
االجتماعي الفردية،باالغتراب  القيم  تعظيم  على  يعمل  إدمانها  أن  القيم ، كما  وإضعاف 

 فضال  عن العزلة النفسية واالجتماعية ،،االجتماعية
 النظريات المفسرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي: 

في        وتنوعت  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  ظاهرة  النظرية  األطر  تناولت 
المفسرة الستخدام مواقع   النظريات  لعدد من  الباحث هنا  االستخدام, وسيورد  لذلك  تفسيراتها 

 التواصل االجتماعي: 
 :  نظرية الحتمية االجتماعية-1

تعتمد نظرية الحتمية االجتماعية على أن العالقات االجتماعية هي األساس في خلق        
)راضي  العكس  وليس  المواقع  تلك  إلنشاء  األقوى  الدافع  وهي  االجتماعي  التواصل  مواقع 

يدفع   ،(23ص  ،2003 كبير  وتأثير  قوة  لها  االجتماعية  العالقات  أن  ترى  النظرية  وهذه 
خ  لمحاولة  وهاألشخاص  موحد  إطار  خلق  محاولين  تجمعهم  بيئة  بناء  و لق  إلى  دفعهم  ما 

على أجهزة الهواتف  و وتكوين تلك الشبكات االجتماعية سواء كانت على الشبكة العنكبوتية أ
،ص  2011من خالل الوسائل اإلعالمية المسموعة والمرئية )صادق ،و أ،النقالة الخاصة بهم

219  .) 
  :ديناميةو النظرية السيك-2

( أن الخبرات التي يمر بها الفرد في مرحلة  الطفولة المبكرة لها  ,Jennifer & Ferrisيرى )
االجتماعي التواصل  شبكات  على  الفرد  إدمان  في  األثر  بالغ  يتأثر   ،دور  الفرد  أن  حيث 

بشكل قوي  تسهم  الالشعوري  الدفاع  ،وأن وسائل  الطفولة  أثناء مرحلة  الالشعورية  بالخبرات 
من خالل عملية انكار وتحريف الواقع    عراض المرضية واالضطرابات السلوكية،في نشوء اال

من ، حالة  يعكس  الوسائل  لتلك  األفراد  قبل  من  المفرط  االستخدام  أن  النظرية  ترى  كما 
رغبة في الحصول على    ،االستجابة الهروبية من اإلحباطات التي تواجههم في مجال حياتهم

 (. 180،ص 2011، زيد و والهروب من الواقع )في أب لذة بديلة تحقق اإلشباع النفسي
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المعرفية:  -3  السلوكية  )النظرية  دافييز  السلوكية  Davisقدم  نظريته  في  المعرفية   –( 

المفرط   باالستخدام  المرتبطة  السببية  السلوكية  النواتج  بين  يجمع  نموذج  لبناء  محاولة 
الذين،لألنترنت األفراد  أن  افتراض  على  النموذج  هذا  وضغوط    ويقوم  مشكالت  من  يعانون 

نفسية كالشعور بالوحدة واالكتئاب يحملون إدراكات سلبية عن كفاءتهم االجتماعية ويفضلون  
وينتج عن   ،التفاعل االجتماعي عبر وسائل التواصل االجتماعي ،ألنه أقل تهديدا  ومخاطرة
الشخصية   المشكالت  من  كثير  يفرز  بدوره  وهذا  لألنترنت  قهري  استخدام  واالجتماعية ذلك 

 هروبية  استجابةو ه لإلنترنت المفرط األفراد ترى أن استخدام   والمهنية .وبالتالي هذه النظرية
 تحقق بديلة لذة على الحصول في رغبة حياتهم مجاالت في تواجههم التي من االحباطات

 (. 70،ص 2017اإلشباع )أسماء خليوي ,
تفسير التعاطي مع وسائل التواصل االجتماعي  ركزت هذه النظريات في  نظريات التعلم :-4

والذي يمكن أن تؤدي الى مشاعر    ،من خالل مناقشتها  التدعيم اإليجابي الستخدام اإلنترنت
فمن خالل مفهوم االشتراط  االجرائي  فان مزيدا  من استخدام  ،من السعادة والنشاط للمستخدم

ف يسمح لهم بتجنب القلق ومواقف التفاعل  فإن ذلك سو   ،القلقينو اإلنترنت لألفراد الخجولين أ 
لوجه   وجها   تجنب ،االجتماعي  خالل  من  االستخدام  تدعيم  إلى  النظريات  تلك  وتميل 

 (.  20ص،2014حمزة وهالل ،و )أب،االشتراط
الميول النفسية    حقيقة مفادها أن  تقوم هذه النظرية علىنظرية االستخدام غير السوي :  -5

القهري لخدمات  و السوية لدى بعض األفراد  تدفعهم إلى االستخدام الزائد أواالجتماعية غير  
األنترنت عبر  االجتماعية  التواصل  الالسوية  ،وسائل  مصطلح  االستخدام    ويشير  نمط  إلى 

االنترنت   استخدام  من  معين  نمط  إلى  الفرد  تدفع  الوظيفي  الخلل  من  حالة  يعكس  الذي 
 م هذه النظرية على افتراضات هي: وتقو   ،ينعكس سلبُا على مناحي الحياة

أ نفسية  مشكالت  من  يعانون  الذين  األفراد  عن    وأ.  سلبية  بمشاعر  يحتفظون  اجتماعية 
 كفاءتهم في التفاعل االجتماعي.
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التواصل   وسائل  عبر  االجتماعي  التفاعل  تفضيل  إلى  تؤدي  قد  المشاعر  هذه  سيادة  ب. 

 . كبديل للتفاعل الحي والمباشر
للتفاعل االجتماعي عبر وسائل التواصل االجتماعي الى االستخدام   ل االفراديؤدي تفضي.  جـ

وينتج عنه مشكالت مرتبطة باألسرة والعمل ،مما يفاقم من مشكالت كالوحدة واالكتئاب  ،الزائد
 (. Caplan,2003,627والدراسة وغيرها )

 عصبيا  لتفسير سلوكقدمت هذه النظرية نموذجا نفسيا   نظرية النموذج النفس عصبي:  -6
 :  موضح المفاهيم األساسية وتأثيراتها وهي نموذجو وه،اإلنترنت إدمان

رغبة  :األساسي الدافع .أ في  واضح  عن الفرد وتأثيره  وتجنب البحث  ويتم  األلم المتعة 
 .اإلنترنت الستخدام واندفاعية،دوافع عدة خالل تصورها من

العصبي  التي تحفز اإلنترنت نشطة  وتأثيرها على :بالسعادة الشعور خبرات   . ب الجهاز 
الذين لألفراد  إلى   بالفرد يؤدي سوف اإلحساس وهذا   ،والرضا  ،بالسعادة يشعرون  المركزي 

 إلى مستوى  تنتقل والتي بالسعادة الشعور واالستمرار في  ، اإلنترنت استخدام االستمرار في
 .بالتأثير اإلحساس وفقدان،الفعلية السعادة

األفراد   لدى  اإلحساس ألن عتبة  ونظرا    ،اإلنترنت تخدام اس تكرار بسبب :أعراض التحمل .جـ
المخصص   الوقت يقوم بزيادة   فان المستخدم،بالسعادة اإلحساس نفس إلى تؤدي تزيد لكي

 .اإلنترنت إلدمان االنطالق نقطة التحمل مستوى  زيادة وتعتبر،لالستخدام
االضطرابات النفسية والجسمية بمجرد أن   تظهر بعض  :االمتناع عن الناتجة الفعل ردود . د

 االستقرار االنفعالي. وعدم، القلق،النوم قلة،العصبية وتتضمن االستخدام يقللو أ الفرد يتوقف
في  التكيفية السلبية السلوكيات تبدأ اإلحباط الفرد يواجه أن بمجرد :السلبية المواجهة . ه

 .الزائفة  السلبية والمعتقدات، والعدوان،الهروب والتي تتضمن،الظهور
سلبية وتتضمن : التأثير زيادة .و على   تؤثر والتي،االمتناع استجابة تحمل مع خبرات 

) دوافعه  وعلى  ،الفرد لدى  المواجهة أسلوب  على  وتؤثر،الدوافع  ,Ying  2007األساسية. 
Yue & Hao, To,   ) 
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 Cohesion Family: التماسك األسري ثانيُا :  

تماسك كلمة  الى  النظر  الممكن  االرتباط من  أنه  العالقة  وبقاء األفراد بين الموجود على 
التفاهم،واستمرارها التماسك  الروح والتوافق ومن معاني   باالنتماء اإلحساس،المعنوية ارتفاع 

 الجماعة. واالحترامو نح األفراد وجذب الفريق بروح ،العمل الجماعي لألدوار  المشترك التفاهم
مميزات   التماسك مصطلح ويستعمل،األعضاء   بين المتبادل والتقدير ثالثة  على  للداللة 
االفراد وهي:    الصلة  عن  الناتج المتبادل االعتماد،.المشتركة والقيم بالمعايير  تمسك 
عوفي   جماعته مع الفرد تضامنو ،ةالمشترك  األسري  والتماسك  (. 1425،ص  2003،) 

تتحكم فيها طبيعة التفاعالت  المستمرة التي توجه   مستقرة غير  أنها كما،ثابتة غير عمليةو ه
خصوصية النموذج الثقافي   حسب  وذلك،فاعالت وأفعال أعضاء األسرة تجاه بعضهم البعض

أسرة التماسك    ،لكل  وميكانيزمات  آليات  ينتج  الثقافي  النموذج  هذا  أن  بمعنى 
 .   (6،ص 2013،خيرة،إيناس،)المهدي

   مفهوم التماسك األسري:
 Cohesionتناول المهتمين بالدراسات االجتماعية والنفسية مفهوم التماسك األسري )      

Family    ( الدويش الوثيقة بين   30, ص  1430( حيث عرفه  الربط  أنه " صلة  (, على 
أفراد العائلة الواحدة , بداية من رب األسرة وربتها  أي بين الزوج وزوجنه, وبين األب وأبنائه  

أ ذكورا    , سواء كانوا  األم وأوالدها  , وبين  أ و وبناته  أفراد و إناثا , كبارا    بين  ليكون   , صغارا  
(    140, ص    2006المصلح ) و فيما عرفه أب،ما  مجالسة وتواصل, ومودة وتراحة عموماألسر 

بواقع   أفرادها  اشتراك  طريق  عن  تتم  التي  العائلة  في  التجاذب  عالقات  من  "نوع  أنه  على 
واألهداف( والسكن,   , )الدم  معينة  ،معين  بتقاليد  ,    والتزامهم  والتواد  والتقدير,  )االحترام, 

 هم في العيش بحدود معينة )المسؤولية , وااللتزام , والتعاون( .  والتراحم( وتكافل
إما ،وهناك من الباحثين من تناول المفهوم في ضوء العالقات اإليجابية داخل الكيان األسري 

( أسامه  كتعريف  الوظائف  مستوى  ص   2012على   ,2 " أنه  على  األسري  للتماسك   )
مجموعة من العالقات اإليجابية والحقوق األسرية بين أعضاء األسرة , والتي تجعلهم قادرين  
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ألعضائها" جذب  أداة  األسرة  وتجعل  المختلفة,  للوظائف  سليم  أداء  مستوى  و أ  ،على  على 

( للتماسك  Diamond , 2007,155بناء مثل تعريف دايموند )  طبيعة نتاج األسرة من األ
األسري على أنه " مؤشر ايجابي يؤدي دورا  فاعال  في األسرة من خالل نتائجها في تربية  
الذي يواجه بها جميع االضطرابات ".   الراشد  األطفال والتجارب والتي تؤثر على شخصية 

التماسك   لمفهوم  المتعددة  الرؤى  تلك  ظل  تلك    ،األسري وفي  جميع  أن  يرى  الباحث  فان 
التناول وتنوع  المفاهيم  صياغة  في  اختلفت  وإن  جاذبية    ،التعريفات  على  ركزت  أنها  اال 

بينهم فيما  العالقة  وتأطير  أفرادها  بين  التوحد،التفاعل  من  إطار  واالنسجام  في  بما ،والتفهم 
هدد استقراره ويعمل على تقوية  يجعل من ذلك التماسك سدا  منيعا  أمام كل ما من شأنه أن ي

 تماسكه. 
 :النظريات المفسرة للتماسك األسري 

ا -1 الوظيفية:  البنائية  ديمومة النظرية  في  األسرة  وظائف  أثر  بدراسة  النظرية  هتمت هذه 
االجتماعي األسري ،الكيان  النسق  بين  الوظيفي  الترابط  توضيح  إلى  أنساق ،وتهدف  وبقية 

أيضا على دراسة الترابط المنطقي بين األدوار االجتماعية األساسية وتركز  ،المجتمع األخرى 
وعلى أثر هذه األدوار على تطور  ،االبنة،االبن،األم،التي تتكون منها األسرة ومنها دور األب

والجماعة الكبير،األسرة  البنائية،والمجتمع  في  والنظرية  األسري  السلوك  دراسة  إلى  تهدف 
 األسري  ( إن التماسك60ص  ، 1999سق األسري )القصير ,  محيط إسهاماته في بقاء الن

 تفاعل إذا اجتماعيا  إال عنصرا    ال يعد الفرد أن اعتبار في البنائية يتمثل النظرية منظور من
 تمثل الخالصة ال فالفردية، متماسكة ومنظمات جماعات بشكل معهم وتضامن اآلخرين مع

بعضا)أسماء اإلبراهيم  بعضها العقول امتزجت وتماسكتإذا   إال الحياة  االجتماعية في شيئا
 . ( 444ص  ،2018،
الرمزية :   -2 التفاعلية  التفاعل الحميمي داخل األسرة في  النظرية  النظرية على  تؤكد هذه 

الفرد تفكير  على  المواقف    ،التأثير  عن  الفرد  يكونها  التي  والمعاني  التفسيرات  وعلى 
بي،المختلفة العالقة  على  يؤكد  اليومية، كما  الحياة  في  األفراد  والعبارات   ن  الكلمات  وماهي 

حياتهم في  بها  يقومون  التي  السلوكية  نتبادل   ،والمواقف  ال  اآلخرين  مع  نتعامل  وعندما 
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النظرية  ،( 80،ص  2002،ولكن الرموز والمعاني كذلك )سلوى الخطيب،الكلمات فقط  ،وهذه 

األسرية الداخلية  بالعالقات  الم  ،"تهتم  تفسير  األدوار  مثل  وأداء  الرموز  وتفكيك  عاني 
االتصال عالقات  ضمن  أسرية  مواقف  إزاء  المشاكل  ، االجتماعية  وحل  القرارات  واتخاذ 

األسرة تتخل ل  التي  الطالق"    ،والصراع  وعوامل  باألزواج  المتعل قة  المواضيع  في  ة  خاص 
 . (60ص ، 1999)القصير،

لق في نظرية " فرويد " عن الحب  البحوث في مفهوم التع  ظهرت بدايات  نظرية التعلق:-3
( حياته في البحث في هذا المفهوم واصفا إياه بالتعلق بالنفس   Bolbyحيث كرس )بولبي  ،

البشر بين  والميل  ،الدائم  البقاء  على  يساعد  التعلق  أن  يعتقد  كان  يجعل    ،كما  الذي  األمر 
عنصرا    نظره  في  وهذا  معينين  ألفراد  قوية  العاطفية  الطبيعة الروابط  من  أساسيا  

وجوهر هذه النظرية الـتأكيد على ـتأثيرات حوار الوالدين واألبناء على عالقات األبناء ،البشرية
العاطفية   و كما تقترح هذه النظرية أن بعض األفراد يبنون حياتهم اليومية العادية أ ،في المستقبل

عامال هاما  في نقل المشاعر  وهذا يكون  ،الجماعةو على تجارب قديمة عميقة في نفسية الفرد أ 
 (. Aida, 2012,95واألحاسيس الى أفراد آخرين )

االجتماعي-4 التبادل  )هوفنرنظرية  األوائل  روادها  أفكار  من  النظرية  هذه  انطلقت   : ،  
 وتعتمد على ثالثة أسس وهي كالتالي:   ،وإميرسون(

ذا بعملية تقييم المنافع وه  ، وترى هذه النظرية أن الناس يكونون محفزون منطقيا    ،التحفيز-أ
  .والثمن المدفوع في عملية التبادل العاطفي

المنافع الهامشية وتعني وجود عالقات بين االفراد قائمة على اشباع الرغبات والوصول  -ب 
 مكتسبات بدوامها تدوم وبزوالها  تذهب.  و الى أهداف أ

العالقات   ،المبادرات-ج  من  واسعة  آفاقا   تفتح  الغير  الى  المبادرة  أن  النظرية  هذه  وترى 
 وتعطي تعددا  للفرص في كل شيء. ،المتنوعة 

كما أن هذه النظرية تؤكد أن األفراد الذين عاشوا في أسر مترابطة سيقضون وقتا  أقصر مع 
من  ،اصدقائهم زاد  مما  البدايات  في  أسرهم  مع  أطول  وقتا   عاشوا  ترابطهم    النهم 
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ج،وتماسكهم في  جعلهم  آخر  و الذي  مالذ  عن  للبحث  يدفعهم  وال  واالطمئنان  األمان  من 

(Aida, ,2012,95 .) 
    : Quality of Academic Lifeثالثا : جودة الحياة األكاديمية 

الذاتية          : منها   , المكونات  من  عددا   يتضمن  ديناميكيا   مفهوما   الحياة  جودة  مفهوم  يعد 
فه  , والنفسية  .  و واالجتماعية  اإليجابية  النفسية  الصحة  عناصر  كل  تحته  يندرج  عام  مفهوم 

(Diener, Suh, Lucas, & Smith,.1999,277 )،(  الحياة  Moorjaniوتعرف جودة 
,.& Geryani,.,2004,68  بأنها "رضا الفرد وشعوره بالسعادة في المجاالت الحياتية التي )

 حالة داخلية "،بأنها الحياة ( جودة(Stewart,2000,35 يعرف   ". كما  تعتبر مهمة بالنسبة له
تمتع تشير  البهيجة الحياة على كاإلقبال بالحيوية تمتعهو   المشاعر،  بتوازن  الشخص  إلى 

.ويرى   "اآلخرين مع النفس مع والوضوح  ،باآلخرين واالهتمام  ،بالنفس والثقة بالسعادة والشعور،
( المادية  7ص  ، 2005األشول  الخدمات  مستوى  رقي  درجة  في  تتمثل  الحياة  جودة  أن   )

واالجتماعية التي تقدم ألفراد المجتمع , وإدراك هؤالء األفراد لمدى إشباع الخدمات التي تقدم 
  ( يشير  .فيما  المختلفة  اإلدراكات  Diener, ,2009لحاجاتهم  تعني  الحياة  جودة  أن  إلى   )

الحياة من الناحية الثقافية. ومن منظومة القيم التي يعيش فيها ,    الحسية للفرد تجاه مكانته في
وكذلك بأهدافه وتوقعاته ومعتقداته , وتشمل أوجه الحالة النفسية واالستقالل الشخصي". على  
أن  بينهما  الفرق  أن  غير  الحياة   ونوعية  المعيشة  مستوى  بين  الكثير  من  خلطا   هناك  أن 

أن األول أكثر Quality of life , وجودة الحياة   ،  standard of  livingمستوى المعيشة  
أن  فتعرف مستوى المعيشة باألرقام واالحصائيات .  ،موضوعية في حين أن الثاني أكثر ذاتية

القياس أكثر صعوبة في  الحياة  مفهوم  أكثر منها كمية    ،جودة  أنها نوعية  ولكن كال ،حيث 
صورة   على  الحصول  في  يساعدان  ووقت  المؤشرين  معين  مكان  في  الحياة  شكل  عن  عامة 

 (.  Fontinelle,2019معين )
"إدراك الطالب برضاه  و( تعريفا  لجودة الحياة األكاديمية وه8ص  ،2015ويورد الحسينان )  

التحصيلي،عن دراسته التعليم  ،وعن مستواه  اليه في  أثناء تواجده في    ،وبما وصل  كسعادته 
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ورضاه عما يحققه من أهداف مختلفة الخدمات المختلفة   ،وعالقته بأساتذته ،الكلية مع زمالئه 

 التي تقدمها الكلية" .
 االتجاهات النظرية المفسرة لجودة الحياة االكاديمية: 

 :االتجاه المعرفي-1
 :العاملين التاليين على الحياة لجودة تفسيره في المنظور هذا يرتكز      
 .الحياة بجودة شعوره درجة تحدد التي  هي  الفرد إدراك طبيعة إن  :أ

 أثرا هي األقوى  الذاتية العوامل فإن،األفراد بين الحاصل اإلدراكي االختالف إطار في ب:
ومن أهم النظريات في هذا المجال    .الحياة بجودة شعورهم درجة في الموضوعية العوامل من

)الوتن طرحه  الحياة   Lawton)ما  جودة  عن  فكرته  الفرد    ،ليوضح  ادراك  أن  ترى  والتي 
إذ أن هناك تأثيرا  للبيئة المحيطة بالفرد    ،الظرف المكاني : لنوعية حياته يتأثر بظرفان هما

لها تأثيران،على ادراكه لجودة حياته المكاني  الظرف  البيئة في  أحدهما مباشر على  ،وطبعة 
مث الصحة  على  كالتأثير  الفرد  مؤشرات   ،ال  حياة  يحمل  انه  إال  مباشر  غير  تأثيره  واالخر 

فادراك الفرد لتأثير طبعة  ،والظرف الزماني  ،ايجابية كرضى الفرد على البيئة التي يعيش فيها
فكلما تقدم الفرد في عمره كلما ،البيئة على جودة حياته يكون اكثر ايجابيا  كلما تقدم في العمر

على سيطرة  اكثر  بيئته  كان  ايجابيةوبا  ،ظروف  اكثر  التأثير  يكون                          لتالي 
(. (Argyle,1999,353  
 االتجاه االنساني: -2

والمتالزم  الضروري  االرتباط دائما تستلزم الحياة جودة فكرة أن اإلنساني االتجاه يرى      
عنصرين  هذا فيها يعيش جيدة بيئة ووجود مالئم حي كائن وجود  :عنهما غنى ال بين 

 العنصرين هذين بين المتبادل التأثير من خالل الوجود إلى تبرز الحياة ظاهرة ألن  ،اإلنسان
وبالتالي فهذا االتجاه يرى أن  جودة الحياة ناتجا  الرتباط عنصرين أساسين: اإلنسان والبيئة  
ومعنى   السعادة  يشمل  الحياة  جودة  فمصطلح  التكاملي  المنظور  من  أما  فيها  يعيش  التي 

 (  96ص  ،2006، الحياة الواقعية والمستقبلية وتحقيق حاجات الفرد )فوقية رضوان 
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التكاملي-3 أشار  :االتجاه   ,Ventegodt,. Merrick,.& Anderson)  حيث 

تتضمن 2003,1037 الحياة  جودة  أن  إلى  الحياة  لجودة  التكاملية  النظرية  خالل  من   )
,ويتضمن الرفاهية ,  Subjective Quality Of  Lifeجانبين, األول: جودة الحياة الذاتية  

اليسيرة والحياة   , السعادة   , الحياة  عن  الحياة ،الرضا  جودة  والثاني:  المعنى,  ذات  والحياة 
, ويتضمن المعايير الثقافية, اشباع الحاجات     Objective Quality Of Lifeالموضوعية  

البيولوجية والنواحي  اإلمكانيات,  الذاتي    .,إدراك  الجانبين  تشمل  الحياة  جودة  أن  أي 
عن  الفرد  ورضا  شعور  مدى  على  الذاتي  الجانب  ويركز  التي    والموضوعي,  الجيدة  الحياة 

يعيشها, بينما يركز الجانب الموضوعي على ما يوفره المجتمع للفرد من إمكانيات مادية , 
 إضافة إلى حياة الفرد االجتماعية .

 :ألكاديميةا أبعاد  ومكونات جودة الحياة
ن وم،جودة الحياة بشكل عام  لى أبعاد ومكوناتإيرى الباحث أنه من الضرورة بمكان االشارة  

األكاديمية الحياة  جودة  ومكونات  أبعاد  ايراد  شقير،ثم  زينب  أشارت  عماشة  ،فقد    ، وسناء 
( إلى أن مفهوم جودة الحياة يتضمن ثالثة معايير  األول:  99ص  ،2012وخديجة القرشي)

خصائص   بعض  والثاني:  واالنفعالية,  والعقلية  البدنية  الصحة  ويتضمن  الصحة,  معيار 
عن   والرضا  التوكيدي  والسلوك  بالنفس  والثقة  النفسية  الصالبة  ويتضمن  السوية  الشخصية 

و  النفسي  واالستقالل  والتفاؤل  والسعادة  الخارجي  الحياة  المعيار  والثالث:  الذاتية,  الكفاءة 
ويتضمن االنتماء والعمل والمهارات االجتماعية والمساندة والمكانة االجتماعية والقيم الدينية  

 والخلقية واالجتماعية.  
توفر   فهي   , الحياة  جودة  أبعاد  من  واحدة  األكاديمية  الحياة  جودة  أن  الى  النظر  ويمكن 

ا تحقيق  امكانية  الجامعيللطالب  وسطه  مع  بالبيئة ،لتوافق  األكاديمية  الحياة  جودة  وتتأثر 
التعليمية للطالب, فإذا توفرت في هذه البيئة وسائل الدعم المناسبة التي تمكن الطالب من 
اشباع حاجاته التعليمية واالستمتاع بدراسته وتحقيق ذاته, فان ذلك يسهل من ادراك الطالب  

)ع األكاديمية.  الحياة  الحياة  .  (172ص ،2016الشرقاوي  ،ابدينلجودة  جودة  أبعاد  ومن 
(, أربعة أبعاد لطالب الجامعة وهي )المعرفة,  254ص  ،  2014األكاديمية ذكر )العتيبي ,  
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والحكمة(  الشخصية,  أب  ، البراعة,  ذكر  )  و فيما  جودة  656ص  ، 2013الحسن  أبعاد  أن   )

لتي يقصد بها معتقدات الفرد في قدرته  الحياة االكاديمية تتمثل في )كفاءة الذات األكاديمية وا
االكاديمي االنجاز  من  معين  مستوى  لتحقيق  االجراءات  من  سلسلة  تنظيم  والمساندة ،على 

اآلخرين من  يتلقاها  التي  والرعاية  الدعم  لجوانب  الفرد  ادراك  بها  والمقصود   ،االكاديمية 
والرضا االكاديمي  ،ألكاديميةوالتقدم في تحقيق األهداف ا،والتوجيهات المحسنة لسيره الدراسي

والذي يعني مجموعة العوامل االجتماعية والدراسية والمادية التي يترتب عليها حالة انفعالية  
سارة تحقق للطالب درجة من االشباع بما يشعره بالرضا عن دراسته. ويخلص الباحث بعد 

قدرة على بناء عالقات  إلى تنوعها فمنها ال،عرض األبعاد الخاصة بجودة الحياة األكاديمية  
إيجابية مع اآلخرين مثل عناصر الوسط الجامعي الذي يعيش فيه الطالب , بما يجعله يدرك  
العوامل التي تساعده على الشعور بالرضا األكاديمي والكفاءة األكاديمية , وتعطي له الدافع  

األكاديمي لمستقبله  والتخطيط  ا،للمواصلة  األمور  ادارة  على  القدرة  لشخصية  وكذلك 
للطالب بالمسؤولية،واالجتماعية  والشعور  بإيجابية  أوقاته  االمكانات  ،واستثمار  استغالل  مع 

 المتاحة للدرجة التي تجعله يشعر بالسعادة واالستمتاع بالحياة.     
 الدراسات السابقة :

 دراسات تناولت وسائل التواصل االجتماعي :  أواًل :
م( إلى معرفة اتجاهات طالبات جامعة الملك سعود  2014،هدفت دراسة )أسماء الذيب       

االجتماعيو نح التواصل  على  ،شبكات  الباحثة(  االجتماعي)إعداد  التواصل  استبانة  وطبقت 
نة من) وتوصلت النتائج ،( طالبة من طالبات البكالوريوس بجامعة الملك سعود483عينة مكو 

التواص  %( 9،44إلى أن  ) الطالبات يتابعن شبكات  ل االجتماعي  من ساعة إلى ثالث من 
يوميا   ) ،ساعات  بنسبة  الذكية  الهواتف  على  االعتماد  أشكال  %45ويفضلن  أكثر  وإن    )

تويتر ثم  اليوتيوب  هي  الجامعيات  للطالبات  لة  والمفض  عام  بشكل  االجتماعية  ثم ،الشبكات 
بوك،قوقل الفيس  ه،ثم  الفراغ  وقت  قضاء  شبكات  و وإن   الستخدام  الدوافع  التواصل  أكثر 

 ثم االطالع على ثقافات مختلفة.،ثم للبحث عن التسلية والترفيه ،االجتماعية 
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دراسة هدفت إلى التعرف على مدى استخدام األنترنت بين طالب   ( 1435اجرى )حمدان ،

السعودية العربية  المملكة  في  عسير  منطقة  في  الثانوية  اإليجابية ،المرحلة  آثاره  وتحديد 
وتوصل إلى أن عينة  ،وأعد أداة لتطبيقها  ، ( طالبا  854ينة مكونة من )والسلبية وذلك على ع

مرتفعة بدرجة  اإلنترنت  تستخدم  التأثيرات ،الدراسة  من  مجموعة  وجود  إلى  توصل  كما 
العالم   التعرف على ثقافات  أكثرها:  انحاء  ،اإليجابية ومن  والتواصل مع اآلخرين في جميع 

التأثرات السلبية هي: االنفالت األخالقي،العالم   وكذلك الدخول إلى مواقع  ،فيما كانت أكثر 
 لتأثر باألفكار المتطرفة.التواصل االجتماعي التي تحث على العنف قد يؤدي إلى  ا

 ، دغمان  )هالة  المرحلة  2016في دراسة  طلبة  شملت  الجزائري  المجتمع  من  عينة  ( على 
  35  -18الثانوية والجامعيين وعدد من الموظفين في قطاعات الدولة تراوحت اعمارهم بين )

فأكثر( الدراسة  ،سنة  أهداف  لتحقيق  اداة  بإعداد  الباحثة  و ، قامت  أن  إلى  سائل  وتوصلت  
األسرة أفراد  بين  التواصل  من  تقلل  االجتماعي  )،التواصل  أن  عينة    (  %50كما  أفراد  من 

لوسائل   استخدامهم  عند  ابنائهم  على  السيطرة  عن  يعجزان  الوالدان  أن  على  اتفقوا  الدراسة 
كما بينت الدراسة أن االستخدام المتواصل لوسائل االتصال االجتماعي  ،التواصل االجتماعي

   اضعاف العالقات األسرية واالجتماعية للفرد . يؤدي إلى
شعيبي )إنعام  دراسة  ،،تناولت  موسى  االتصال 2017ومنى  وسائل  خدمات  استخدام  اثر   )

المكرمة مكونة من  مكة  محافظة  على عينة من  وذلك  الزواجي  التواصل  على  التكنولوجية 
–  25اوحت اعمارهم من)  ( من االفراد المتزوجين والمتزوجات من الذكور واالناث تر   180)

مستوى ،سنة(   45 عند  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود  الدراسة  هذه  إليه  توصلت  ما  أهم  ومن 
الزواجي0.01) التواصل  ومقياس  التكنولوجي  االتصال  خدمات  استخدام  بين  أبرزت  ،(  كما 

في   األزواج  بين  التكنولوجية  االتصال  وسائل  خدمات  استبيان  في  فروق  وجود  النتائج 
المستوى  المس المتوسط والمنخفض لصالح ذوي  المستوى  العالي واألزواج من  التعليمي  توى 

كما أظهرت النتائج وجود فروقا  لصالح االزواج ممن مدة زواجهم أقل من  ،التعليمي العالي  
التكنولوجية   أكثر استخدامُا لوسائل االتصال  النتائج ،خمس سنوات حيث كانوا   أبرز  ومن 

التو  العاملين في  وجود فروق في  الزوج حيث كان األزواج  لمتغير مهنة  اصل الزواجي تبعا  
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الوظائف الحكومية اكثر استخداما  من العاملين في القطاعات الخاصة والعاملين في األعمال   

 الحرة وغير العاملين. 
التواصل االجتماعي على وظائف الضبط  (  2017وقام )رمضان ، بدراسة انعكاس شبكات 

السعودية"األسري كما   الجامعات  )،يدركها طلبة  اختيارها 1325على عينة مكونة من  تم   )
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن اكثر وظائف الضبط األسري التي تأثرت ،بشكل عشوائي  

يلي: كما  كانت  االجتماعي  التواصل  شبكات  انعكاسات  نتيجة  كبيرة  األدوار    بدرجة  آداء 
المطلوبة ا  ،االجتماعية  واستقرار والتنشئة  توازن  على  والمحافظة  للفرد  السوية  الجتماعية 

كما اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة احصائيا    وتحقيق التوافق مع المجتمع،  ،المجتمع
،وبرنامج  الدراسي  والمستوى  والكلية  )الجامعة  لمتغيرات  تعزى  الدراسة  عينة  متوسطات  بين 

االستخدام ساعات  ومعدل  المستخدم  طرق   ،(التواصل  لمتغير  تعزى  فروق  توجد  ال  بينما 
 استخدام برامج التواصل اإلجتماعي .  

 ، خليوي  )أسماء  دراسة  التواصل  2017هدفت  مواقع  استخدام  بين  العالقة  رصد  إلى   )
)االكتئاب النفسية  االضطرابات  وبعض  جامعة    -القلق  -االجتماعي  طلبة  لدى  االنطواء( 

استخدام،شقراء سوء  مدى  على  إمكانية   والتعرف  معرفة  كذلك  االجتماعي,  التواصل  مواقع 
االجتماعي,   التواصل  استخدام مواقع  الجامعة في ضوء  لطلبة  النفسية  باالضطرابات  التنبؤ 
االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  في  اإلناث(  )الذكور,  الطلبة  بين  الفروق  ومعرفة 

المذكورة النفسية  الدراسة على عينة ع   ،والمتغيرات  ( طالبا   210شوائية مكونه من )طبقت 
( من  أعمارهم  تراوحت  كليات  أربع  على  موزعة  بطلبة    22-  20وطالبة  وحددت  سنة(, 

وأن هناك  ،ذكرت النتائج أنه يوجد سوء استخدام لمواقع التواصل االجتماعي،المستوى الخامس
االنطواء( وأنه  ،القلق،عالقة ارتباطية بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبين )االكتئاب

باإلمكان التنبؤ باإلصابة ببعض االضطرابات النفسية في ضوء استخدامهم لمواقع التواصل  
( بين الطالب والطالبات 0.01االجتماعي. وأن هناك فروقا  ذات دالة إحصائية عند مستوى)

 في إصابتهم بالقلق واالكتئاب في استخدام مواقع التواصل االجتماعي لصالح الطالب.  
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      ، األطرش  )نجوى  االجتماعي  2018قامت  التواصل  شبكات  استخدام  أثر  بدراسة   )

عنابة( مختار  باجي  جامعة  )طلبة  الجامعي  الشباب  لدى  االسرية  القيم  على  ،على  طبقت 
قوامها)   عشوائية  وطالبة  100عينة  طالب  الشباب   ،(  استخدام  ان  إلى  الدراسة  وتوصلت 

الدراسة   الواحدةعينة  المرة  خالل  ساعات  ثالث  تتعدى  لفترات  طويلة  مدة  وذلك  ،الفايسبوك 
مجموعات    لتحقيق في  والمشاركة  العالقات  إقامة  أهمها  كثيرة  رغبات  واشباع  دوافع  عدة 
إضافة إلى أن استخدام الفايسبوك لم يلغي القيم االسرية ولكن سيكون له تأثير على ،النقاش

 ائج القيم السلبية. المدى البعيد بالنظر إلى نت
 التواصل وسائل استخدام سوء  أسباب على التعرف ( إلى2018،هدفت دراسة )بخاري       

طالبا    (160من) مكونة عشوائية عينة اختار ذلك ولتحقيق  ،تويتر خالل من االجتماعي
 االجتماعي التواصل  وسائل استخدام  سوء  أسباب لمعرفة استبيان تصميم وتم  ،وطالبة

 نتائج وأسفرت  ، الوسيلة( تلك استخدام  سوء من الحد ومقترحات  ،األمثل االستخدام معوقات(
 فروق  وعدم وجود، التواصل وسائل استخدام سوء أسباب أهم عن معرفة اإلحصائي التحليل

أسباب معرفة سوء   نظر وجهة  في (0.05مستوى) عند  إحصائية داللة  ذات الطالب تجاه 
ا   )طالبات - طالب( النوع   حيث من االستخدام ذات داللة إحصائية   فروق  وجود  عدم أيض 

الطالب نظر  وجهة  حيث   التواصل وسائل استخدام سوء أسباب تجاه في  من  االجتماعي 
   العمر .

     ، )العمري  وسائل 2018وقام  الستخدام  االجتماعية  األبعاد  على  للتعـرف  بدراسة   )
حيث تم جمع بيانات الدراسة الميدانية من ،المرحلة الثانويةالتواصل االجتماعي لـدى طالب  

( طالبا مـن خـالل استمارة اسـتبانة 302عينة من طالب بعض المدارس الثانوية بمدينة جدة )
إلـى نتائج من أهمها قضاء المراهقين لفترات  الدراسـة  وزعـت علـى المبحوثين. وقـد توصلـت 

الت التواصل االجتماعيتزيد عن سبع ساعات يوميا  في  وفي جانب األبعاد  ،نقل بين وسائل 
ويسكنون في شقق  ،األسرية تبي ن أن غالبية أفراد عينة الدراسة ينتمون ألسر متوسطة الحجم

االجتماعية ،باإليجار األبعاد  ببيانات  يتعلق  فيما  النتائج  أوضحت  كما  الدخل؛  ومتوسطي 
أ من  يشتركون  المبحوثين  أن  باألصدقاء  الهاتف  المتعلقة  استخدام  تفضيل  في  صدقائهم 
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المحمول للدخول على مواقع التواصل االجتماعي المفضلة مع إدمان تعرضهم المفرط لتلك   

 .المواقع التي تتناول قضاياهم المعاصرة المختلفة
      ، وبخيت  واألمين  عثمان  )دراسة  الهواتف  2018هدفت  إدمان  على  التعرف  إلى   )

ال جامعة  طلبة  بين  )الذكية  بلغت  عينة  على  وذلك  )627خرطوم  منهم  طالبا   ،(  348( 
( من  %39وقد كشفت النتائج أن نسبة انتشار ادمان الهواتف الذكية بلغت )،( طالبة279و)

الدراسة عينة  توصلت،إجمالي  الطالب   كما  بين  إحصائيا  دالة  فروق  ظهور  عدم  إلى 
ال  الهواتف  إدمان  في  عدم  ،ةذكيوالطالبات  إلى  العمر وتوصلت  بين  ارتباطية  عالقة  وجود 

األنترنت وإدمان  االنترنت ،الزمني  إدمان  في  فروقا   وجود  عن  الدراسة  تكشف  لم  حين  في 
الهاتف ألكثر من أربعة  إلى اختالف ساعات ومعدل االستخدام لصالح من تستخدم  تعزى 

 دبي . ووجدت فروقا  دالة تعزى الختالف التخصص بين األدبي والعلمي لصالح األ،ساعات
بدراسة للكشف عن القيمة التنبؤية للعزلة االجتماعية والعوامل    (2018قامت)مريم اللحياني ،

على عينة من طالبات جامعة  ،الخمسة الكبرى في الشخصية لمستوى اإلدمان على االنترنت
( من  تكونت  القرى  واالدبية230أم  العلمية  التخصصات  من  طالبة  أن  ،(  النتائج  وأظهرت 

اال )العزلة  بنسبة  االنترنت  بإدمان  التنبؤ  في  أسهمت  الدراسة  %60جتماعية  أبرزت  كما   )
إدمان   تسبب  التي  الكبرى  الخمسة  والعوامل  االجتماعية  العزلة  قياسات  في  دالة  فروقا  

كما  ،االنترنت لصالح متوسطات الطالبات ممن حصلن على درجات مرتفعة على المقياسين
فروقا    وجود  عدم  النتائج  الخمسة  أظهرت  والعوامل  االجتماعية  العزلة  في  احصائيا   دالة 

 واإلدمان على اإلنترنت  تعزى إلى طبيعة التخصص االكاديمي.  ،الكبرى في الشخصية 
الناصر،  العالقات 2019أجرت )منال  التواصل االجتماعي  على  ( دراسة عن دور وسائل 

اإللكتر  السعودية  الجامعة  طلبة  لدى  واألسرية  الرياضاالجتماعية  بمدينة  عينة  ،ونية  على 
( طالبة وتوصلت النتائج إلى أن   162و)،( طالبا   153)،(  طالبا  وطالبة315مكونة من  )

وأن   ،الواقع الفعلي الستخدام وسائل التواصل االجتماعي  لدى عينة الدراسة جاء بدرجة كبيرة
( من طلبة الجامعة %4ن  )أكثر وسائل التواصل استخداما  هي الواتس آب،كما بي نت النتائج أ
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االجتماعي   التواصل  استخدام وسائل  في  فأكثر  لة ،يمضون خمس ساعات  المفض  الفترة  وأن  

وأظهرت النتائج أيضا  أن  استخدام وسائل التواصل  ،لديهم في استخدامها هي الفترة )المسائية(
النتائج على أن  هناك تباينا  في مدى تأييد،يعيق عمل الطلبة كل من األب واألم     كما دل ت 

وأظهرت  النتائج أن  دوافع استخدام وسائل  ،واإلخوة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي  
وأن  وسائل التواصل االجتماعي  لها  ،التواصل االجتماعي  لدى عينة الدراسة جاء بدرجة كبيرة

  األسرية.في حين كان أثرها منخفض على العالقات ،أثر كبير على الحياة االجتماعية
 ثانيًا: دراسات تناولت التماسك األسري:  

( بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية التي   1424تناولت دراسة )فتحية القرشي،      
الثانوي في   الثالث  التماسك األسري والتي طبقت على عينة من طالبات الصف  تؤثر على 

المتغيرات من    ،مدينة جدة الوالدين وعدد من  تدين  أهمية تأثير كل من درجة  وكشفت عن 
لألسرة  التعليمي  والمستوى  االقتصادي  األسرة  مستوى  ضمت  واقتصادية  اجتماعية  طبيعة 

واوضحت نتائج االنحدار المتعدد أهمية عدة ،ووضع األسرة المهني ونوع الزواج وبنية األسرة
التم الوالدين متغيرات في تأثيرها على  تأثيرها وهي: درجة تدين    ،اسك األسري مرتبة حسب 

 وغياب الوالد.   ،تعدد الزوجات ،نوعية العالقة بين األسرة وأقارب األب
اإليجابية   Rahgozarو  2012أجرى)       والمرونة   العائلي  التماسك  تأثير  دراسة عن   )

تماسك األسرة على تشكيل هدفت إلى الوقوف على مدى تأثير و ،على هوية الطلبة الجامعيين
تم اختيارهم ،(375وشملت عينة الدراسة )،جامعة آزاد اإلسالمية،هوية الطالب في فرع شيراز

اعد الباحث أدوات القياس وهي استبيان عملية تحديد  ،بالطريقة العشوائية من طلبة الجامعة
أشارت ،لبة الجامعيينواستبيان تماسك األسرة على الط ،واستبيان المرونة االيجابية،هوية األنا

وخاصة من ،النتائج إلى أن مرونة األسرة وتماسكها يؤثران على هوية الطالب بشكل إيجابي
 .محيث االستكشاف وااللتزا

( إلى الكشف عن حجم العالقة بين الصمود النفسي  2013هدفت دراسة )سحر عالم ،      
البنات كلية  لدى عينة من طالبات  األسري  يميز  ،والتماسك  النفسي  للصمود  ووضع بروفيل 
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التماسك األسري   أفراد  ،بين مرتفعي ومنخفضي  والتعرف على ما إذا كانت هناك فروق بين 

)ريف  البيئة  لمتغير  طبقا   األسري   -العينة  والتماسك  النفسي  الصمود  في  وتكونت  ،حضر( 
سام األدبية والعلمية  ( طالبة من طالبات الفرقة الثالثة والرابعة من األق 351عينة الدراسة من)

األسري ،بالكلية التماسك  ومقياس  النفسي  الصمود  مقياس  الباحثة  النتائج  ،و واعدت  توصلت 
والتماسك   النفسي  الصمود  أبعاد  بين  إحصائيا   دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى 

التماسك ،األسري  ومنخفضي  مرتفعي  لدى  النفسي  الصمود  بروفيل  في  اختالف  وجد  كما 
لمتغير  ،األسري  تبعا   النفسي  الصمود  في  الطالبات  بين  فروق  وجود  عدم  النتائج  أوضحت 

)ريف في  ،حضر(  -البيئة  الطالبات  درجات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجدت  بينما 
 حضر( لصالح طالبات الريف.-التماسك األسري تبعا  لمتغير البيئة )ريف

ي التماسك األسري وارتباطها باالكتئاب  ( بدراسة التغييرات فjoao & Telzer   2015,قام )
أثناء االنتقال الى المرحلة الجامعية وسعت إلى الوقوف على كيفية أن التغييرات في تماسك  
األسرة عبر المرحلة الثانوية إلى الكلية قد تكون مرتبطة بالتغيرات في أعراض االكتئاب لدى  

بلغت) االمريكية  إلينوي  جامعة  طلبة  من  لذلك  وطب،(338عينة  المعدة  االستبانة  قبل قت 
الجامعية بالمرحلة  الدراسي  ومرة  ،االلتحاق  الفصل  بداية  من  شهرين  بعد  أخرى 

وتوصلت النتائج إلى أنه  على الرغم من زيادة أعراض االكتئاب بشكل ملحوظ لدى ،األول
االكتئاب خالل اال أن الزيادة في التماسك األسري يقابلها انخفاضا  في أعراض  ،أفراد العينة

الكلية إلى  احترام  ،االنتقال  في  التغييرات  خالل  من  التأثير  هذا  وسط  ذلك  على  عالوة 
كما توصلت إلى أن التغييرات في التماسك األسري مرتبطة فقط بالتغيرات في ،والتفاؤل،الذات

الطالب دون  فقط  للطالبات  وذلك  على  ،االكتئاب  تساعد  قد  الوالدين  بين  العالقات  وأن 
 خفيف من أعراض االكتئاب المتزايدة خالل هذه الفترة االنتقالية الهامة من حياة الطلبة.  الت

 ، )البدري  دراسة  االجتماعي 2017وتناولت  النوع  لمتغيرات  وفقا   األسري  التماسك  مستوى   )
الدراسي الجامعة،والتخصص  طلبة  من  عينة  على  العالقة  ،وذلك  على  التعرف  الى  وهدفت 

ا بين  لدى  االرتباطية  األسري  والتماسك  الكبرى  الخمسة  الشخصية  وعوامل  الوطني  النتماء 
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الجامعة التماسك ،طلبة  من  عال  بمستوى  الجامعيين  الطلبة  تمتع  النتائج  وأظهرت 

كما أظهرت النتائج تفوق الطلبة من ذوي ،والذي يرتكز في عاملي المرونة والتواصل،األسري 
 صصات العلمية على مقياس التماسك األسري.التخصصات اإلنسانية على الطلبة ذوي التخ

بدراسة التماسك االسري كما تدركه بعض الطالبات في ضوء    ( 2019وقامت )سهام العزاب ، 
وبلغ عدد  ،وطبقت على عدد من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز،بعض الخصائص األسرية

نتائج عن وجود تأثير  وكشفت ال  ،( طالبة جامعية تم اختيارهم بالطريقة القصدية165العينة )
دال احصائيا  لمتغير حجم األسرة على بعدي التعاون والدرجة الكلية للتماسك األسري لصالح  

كما كشفت النتائج عن وجود تأثير دال لمتغير عمر األب في بعدي ،األسر األصغر حجما  
وجود تأثير   وعدم ،المرونة والتواصل على الدرجة الكلية للتماسك لصالح الفئة العمرية األكبر

دال احصائيا  لمتغيرات" عمر األم ودخل األسرة والمستوى التعليمي للوالدين والحالة المهنية " 
 .على جميع األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للتماسك األسري 

 ثالثًا: دراسات تناولت جودة الحياة االكاديمية :
في   جامعة تبوك طالب لدى الحياة جودة مستوى  معرفة ( إلى  2010)سليمان، هدفت دراسة 

علمي(التخصص متغيرات ضوء ا  جيد(للطالب الدراسي  والتقدير،  )إنساني/   جيد،فأكثر جدًّ
جودة  مقياس وطبق، الشهري  األسرة الحياة ودخل  جودة أبعاد بين العالقة  وطبيعة  ،،مقبول (

أدبي391بواقع) طالبا   (694)  على الحياة علمي303)   (  أن   إلى  النتائج وتوصلت  ،( 
 األسرية الحياة جودة : الحياة هما جودة أبعاد من بعدين في مرتفعا كان الحياة جودة مستوى 

 الوقت إدارة وجودة الحياة التعليمية هما جودة  بعدين في ومنخفضا  ، النفسية الحياة جودة،
متوسطا   كان  وجود  النتائج أشارت . العامة الصحة  جودة بعد في ،كما  دال   إلى  تأثير 

التخصص في إحصائيًّا بعد ما الحياة جودة أبعاد جميع على متغير  إدارة   جودة عدا 
والنفسية  ،األسرية الحياة جودة أبعاد في العلمية التخصصات لصالح،الوقت  واالجتماعية 

 .العامة الصحةجودة   بعد في  األدبية التخصصات التأثير لصالح كان بينما   وجودة التعليم،
 جودة الحياة أبعاد من بعدين في إحصائيًّا داالًّ  التأثير فكان،التراكمي التقدير متغير في أما
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 على  الحاصلين  الطالب لصالح التعليم وجودة  ،واالجتماعية  ، األسرية الحياة جودة هما:   

 .أعلى تقدير تراكمي
 وهدفت،وتشرين   دمشق جامعتي طلبة  لدى الحياة ( بدراسة جودة2012قامت )رغداء نعيسة،

المنهج،الديموغرافية المتغيرات حسب الحياة جودة مستوى  على التعرف إلى  واستخدم 
 ( من360على عينة قوامها ) جودة الحياة وطبقت استبانة  ، الدراسة أهداف لتحقيق الوصفي

 تبعا الحياة جودة في إحصائية داللة  ذات فروق  وجود عدم  عن النتائج وكشفت،الطلبة
الديموغرافية  جامعتي تشرين طلبة لدى الجامعية الحياة جودة مستوى  تدني  مع،للمتغيرات 

  .ودمشق
 عينة على الذات بتقدير وعالقتها الحياة (جودة2014،  والجاجان )آدم تناولت دراسة     

 إلى وهدفت  ،دمشق بجامعة التربية كلية في وعلم النفس النفسي  اإلرشاد قسمي طلبة من
 ،الديموغرافية  المتغيرات حسب الذات  بتقدير وعالقتها الحياة جودة  مستوى  على  التعرف

 ) 2010وكاظم ) منسي إعداد  من الحياة جودة وطبقت مقياس ، الوصفي المنهج واستخدمت
( طالبا   100العينة ) وبلغت  ،البيانات لجمع ( 2007جعفر) إعداد من  الذات تقدير ومقياس

 بين إحصائية داللة  ذات ارتباطية عالقة  وجود عدم  عن النتائج شفتوك  امعةطلبة الج من
 داللة  ذات  فروق  توجد  ال أنه  كما اظهرت،طالب الجامعة   لدى  الذات  وتقدير الحياة جودة

 .الديموغرافية للمتغيرات تبعا الدراسة متغيرات في إحصائية
)الحسينان دراسة  على   ( 2015،هدفت  التعرف   حياة  جودة لمفهوم العاملية المكوناتإلى 

وطالبات لدى الجامعي الطالب  حياة جودة مستوى  إلى التعرف،و المجمعة جامعة طالب 
باختالف النوع  المختلفة وأبعادها الطالب الجامعية حياة جودة والفروق في،الجامعية الطالب

 طالب  ( 228) العينة وبلغ عدد ،التخصص وكذا  ،الدراسي والمستوى  والتحصيل،االجتماعي
 حياة لجودة العاملي البناء أن   إلى  توصلت النتائجو   ، العلميةو  النظرية الكليات من وطالبة
 مستوى  وأن  ،الذات وجودة إدارة  ،الذاتية الحياة جودة :هما مكونين في ينتظم الجامعية الطالب

وانه ال توجد فروق    ،األبعاد في  وكذلك  الكلية الدرجة  في الطالب فوق المتوسط حياة جودة
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إلى النوع  ترجع وأبعاده الجامعية حياة الطالب جودة لمقياس الكلية الدرجة في إحصائية دالة

فيما هما عدا  االجتماعي  وكانت    ،االجتماعية الحياة وجودة  ،الدينية الحياة جودة بعدين 
 للمقياس الكلية الدرجة في إحصائيةوانه ال توجد فروق دالة    ،الطالبات لصالح فيهما الفروق  
الحياة  وه  واحدا   بعد   عدا  فيما الكلية  اختالف إلى ترجع المختلفة وأبعاده   ، األكاديمية جودة 
للمقياس الدرجة في دالة فروق  وجدت بينما،العلمية الكليات طالب لصالح  وأبعاده الكلية 

الدراسي ترجع المختلفة التحصيل  اختالف  مرتفعي  الطالب لصالح   )مرتفع/منخفض(إلى 
 الحياة وجودة،الحياة عن والرضا  ،التخطيط : أبعاد ذلك من ويستثنى   ،التحصيل

 ترجع إلى اختالف المستوى  إحصائيا دالة  فروقا   وجدت كما،الحياة االجتماعية وجودة،الدينية
بعدين   عدا فيما، األعلى المستويات في الطالب لصالح  وكان،)ىاألعل /األدنى  (األكاديمي

 الحياة االكاديمية . وجودة،الدينية الحياة جودة هما
، والشرقاوي  )عابدين  مهارات    (2016بحث  من  وكل  األكاديمية  الحياة  جودة  بين  العالقة 

النفسية والمرونة  األكاديمية  الذات  اإلسكندرية   ،تنظيم  جامعة  طلبة  من  عينة  على  وذلك 
ومن أبرز ما توصلت إليه  ،طالبا  وطالبة من التخصصات األدبية والعلمية   ( 476مجموعها )

جو  بين  ودال  ارتباط موجب  وجود  نتائج  مهارات  الدراسة من  وكل من  االكاديمية  الحياة  دة 
النفسية الذات األكاديمية والمرونة  الطالب والطالبات في  ،تنظيم  دالة بين  وعدم وجود فروقا  

النفسية والمرونة  األكاديمية  الذات  تنظيم  في  ،مهارات  الطالب  لصالح  الفروق  كانت  بينما 
للتخصص في بعض مهارات تنظيم   جودة الحياة األكاديمية ،أيضا  عدم وجود فروق دالة تبعا  

كما توصلت إلى وجود فروق  ،الذات األكاديمية وفي المرونة النفسية وجودة الحياة األكاديمية  
مستوى   باختالف  األكاديمية  الحياة  جودة  مقياس  على  )منخفضدالة  النفسية   ،المرونة 

الت  ،مرتفع(،  متوسط في  التذكر  واستراتيجية  النفسية  المرونة  أسهمت  الحياة كما  بجودة  نبؤ 
 األكاديمية لدى طلبة كلية التربية في جامعة اإلسكندرية. 

 األكاديمي والتسويف الحياة جودة بين العالقة على التعرف ( إلى 2017دراسة )سالم ، هدفت
الطالب  أفراد  لدى  الحياة وجودة األكاديمي التسويف سلوك  في الفروق  عن  والكشف ،لدى 

 قسم  طالب من طالبا  ) 153من) الدراسة عينة تكونت،المتغيرات بعض ضوء العينة في
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 الحياة احدهما لجودة لجمع البيانات وطبق مقياسين،سعود الملك  الخاصة في جامعة التربية 

فروق   ،األكاديمي للتسويف والثاني األكاديمية وجود  إلى  النتائج   داللة  ذات  وتوصلت 
 أبعاده في األكاديمية الحياة جودة مقياس على  الطالب درجات  متوسطات بين إحصائية

األكبر  العمر لصالح  العمر ومتغير  األعلى لصالح المعدل  المعدل  متغير إلى  تعزى  الثالثة
ال  بين  داللة ذات فروق  توجد وايضُا   مقياس على  الطالب درجات متوسطات احصائية 

األكاديمي إلى    ،المسار متغير إلى تعزى  التسويف  توصلت  فروق كما   داللة ذات وجود 
 متغير إلى  تعزى  األكاديمي التسويف مقياس على الطالب درجات متوسطات بين إحصائية

 .سنا   األصغر لصالح  العمر ومتغير ،األقل  المعدل لصالح المعدل
وجغلولي )بعلي  محمد  2018،قام  جامعة  طالبات  من  عينة  على  الحياة  جودة  بدراسة   )

وتم إعداد اداة لقياس جودة    ، ( طالبة55علم النفس مكونة من )بوضياف الجزائرية من قسم  
وتوصلت النتائج إلى وجود مستوى مرتفع من جودة الحياة لدى    ،الحياة لدى طالبات الجامعة

)العمر،الطالبات الدراسة  لمتغيرات  تبعا   احصائيا   دالة  فروق  وجود  عدم  إلى  توصلت    ، كما 
 نمط اإلقامة(   ، الشعبة الدراسية

 بين وسيط كعامل الجامعية الحياة جودة مستوى  على ( بدراسة للتعرف2019)السيد ،   وقام
  ، ( طالبا136بلغ عدد العينة)،الملك سعود جامعة طالب لدى الذات وتقدير النفسي االغتراب

من لكل  مقياسُا  الباحث    ، )الذات تقدير  ،النفسي االغتراب،  الجامعية الحياة جودة(وأعد 
جودة دالة ارتباط عالقة وجود إلى النتائج وتوصلت بين   وبين الجامعية الحياة احصائيا 
احصائيا  دالة ارتباطية عالقة وجدت ,،كما المعنى غياب بعد دون  وأبعاده النفسي االغتراب

 بين موجبة أيضا الى وجود عالقة  توصلت كما، الجامعية الحياة وجودة الذات بين تقدير
 واالغتراب الجامعية الحياة جودة بين دالة عالقة  ووجود  ،الذات وتقدير الجامعية الحياة جودة

 وأخيرا ،النفسي واالغتراب الذات تقدير بين وسيط دور لها الحياة الجامعية جودة وأن ،النفسي
 .كليتهم لنوع العينة تعزي  وجود فروقُا بين أفراد
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 التعقيب على الدراسات والبحوث السابقة:

على          االجتماعي  التواصل  وسائل  تتركه  الذي  السلبي  التأثير  السابقة  الدراسات  أكدت 
وترابطها األسرة  )بخاري ،ُبنى  دراسة  ذلك  دغمان2018،ومن  )هالة  ودراسة  في  ،(2016، (؛ 

حين توصلت بعض الدراسات الى أن تلك الوسائل لم تضعف القيم العائلية السائدة في كيان  
 (. 2018)نجوى األطرش ، سةاألسرة ومنها درا

اهتمت الدراسات بتناول موضوع التماسك االسري وابرزت أهميته ومنها دراسة )سهام العزاب 
(؛  2011(؛ ودراسة )حسان ،2013(؛ ودراسة )سحر عالم ،2017(؛ ودراسة)البدري،2019

 وطبقت على طلبة الجامعة.  ،وتنوعت في ربطه ببعض المتغيرات
وذلك  ،توصلت بعض الدراسات إلى تمتع الطلبة الجامعيين بمستوى عال من التماسك األسري 

 (. 2017ملموس بشكل أكبر في دراسة البدري )
الدراسة التي قامت بها )سهام العزاب عن وجود تأثير دال احصائيا    ( 2019،أشارت نتيجة 

لية للتماسك األسري بين األسر الكبيرة واالسر الصغيرة  لمتغير حجم األسرة على الدرجة الك
 لصالح األسر األصغر حجما . 

دراسة دغمان  اكدت  أن) 2016، )هالة  اتفقوا   50%(  اجرتها  التي  الدراسة  عينة  أفراد  من   )
التواصل   لوسائل  استخدامهم  عند  أبنائهم  على  السيطرة  عن  يعجزان  الوالدان  أن  على 

د،االجتماعي اكدت  حين  حامدفي  ومنى  شعيبي  )إنعام  عالقة  2017، راسة  وجود  على   )
( مستوى  عند  دالة  ومقياس 0,01ارتباطية  االجتماعي  التواصل  خدمات  استخدام  بين   )

األمر الذي يوجه  إلى االهتمام بالتعامل األمثل مع هذه الوسائل حفاظا    ،التواصل الزواجي
 على الهوية المجتمعية واألسرية.  

ولت جودة الحياة األكاديمية بحثت في ارتباطه بأكثر من متغير ومن أهمها الدراسات التي تنا
في ،( فقد بحثت ارتباط جودة الحياة مع االغتراب النفسي وتقدير الذات2019،)دراسة السيد

كما  ،( عالقة جودة الحياة االكاديمية بالتسويف االكاديمي  2017حين تناولت )دراسة سالم ،
( جودة الحياة االكاديمية وعالقتها بكل من مهارات 2016،رقاوي بحثت دراسة )عابدين والش
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النفسية  والمرونة  األكاديمية  الذات  الحياة  ،تنظيم  جودة  ربطت  دراسة  على  الباحث  يعثر  ولم 

إلى صياغة الفرض الخامس في صورة  و األكاديمية بوسائل التواصل االجتماعي وهذا ما يدع
 صفرية .  

مستوى جودة الحياة االكاديمية لدى الطلبة الجامعيين ففي حين   تباينت الدراسات التي تناولت
( إلى تمتع الطلبة بمستوى عال من جودة الحياة األكاديمية؛  2010توصلت دراسة سليمان )
الحسينان )  الجامعيين 2015ذكرت دراسة  الطلبة  الحياة االكاديمية لدى  ( أن مستوى جودة 

دراسة وجدت  حين  في  متوسطا ؛   نعيسة  )  كان  الحياة  2012، رغداء  جودة  مستوى  أن   )
متدنيا    الجامعيين  للطلبة  من  ،االكاديمية  المزيد  إجراء  إلى  الحاجة  يستدعي  الذي  األمر 

الدراسات في هذا االطار وصوال  الى الوقوف على المتغيرات المؤثرة في إصدار تلك االحكام  
 المتباينة.    

 فروض البحث: 
االطالع على االطار النظري وكذلك الدراسات السابقة في صياغة  استفاد الباحث من        

 فروض الدراسة الحالية وهي كالتالي : 
جامعة  -1 طالب  لدى  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  من  مرتفع  مستوى  يوجد 

 جازان.  
 يوجد مستوى  مرتفع من التماسك األسري لدى طالب جامعة جازان .   -2
 يوجد مستوى مرتفع لجودة الحياة االكاديمية لدى طالب جامعة جازان .   -3
توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتماسك  -4

 األسري لدى طالب جامعة جازان .  
بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي وجودة الحياة    التوجد عالقة دالة إحصائيا -5

 االكاديمية لدى طالب جامعة جازان . 
التواصل   -6 وسائل  استخدام  درجة  خالل  من  األسري  التماسك  بدرجة  التنبؤ  اليمكن 

 االجتماعي لدى طالب جامعة جازان . 
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وسائ -7 استخدام  درجة  خالل  من  األكاديمية  الحياة  جودة  بدرجة  التنبؤ  يمكن  ل  ال 

 التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة جازان . 
 الطريقة واالجراءات:

في   البحث: منهج الباحث   تمثل حيث،االرتباطي   الوصفي المنهج الحالية الدراسة  اتبع 
بين متغيرات البحث  االرتباطية والعالقة ، متغيراته مستوى  إلى التعرف في الهدف من البحث

بالتماسك  ، التنبؤ  االجتماعيوامكانية  التواصل  وسائل  خالل  من  امكانية   ،االسري  وكذلك 
 التنبؤ بجودة الحياة االكاديمية من خالل وسائل التواصل االجتماعي.

 طالب جامعة جازان بالكليات النظرية والتطبيقية .مجتمع البحث: 
بالصدق السيكومترية الخصائص من التأكد بغية  :االستطالعية العينة  والثبات المتمثلة 

االجتماعي ألدوات التواصل  وسائل  )استخدام  مقاييس  في  المتمثلة  التماسك   ،البحث 
( طالبا  من  56استطالعية قوامها ) جودة الحياة االكاديمية( قام الباحث باختيار عينة،األسري 

( عدد  ،منهم  والتطبيقية  النظرية  الكليات  النظرية30طالب  الكليات  من   )،( من  26وعدد   )
 ولم تضمن ضمن العينة األساسية  ،الكليات التطبيقية

)  : األساسية العينة  عددها  النظرية  طالبا   (310بلغ  الكليات  في  جازان  جامعة  طالب  من 
التي أجريت عليها   والتطبيقية،  النهائية  العينة  وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية حيث تكونت 

جازان" جنوب المملكة العربية السعودية" ممن يدرسون في ( من طالب جامعة  310البحث من )
الجامعي   العام  من  األول  الدراسي  الفصل  خالل  البكالوريوس  تم ،هـ1440/  39مرحلة  حيث 

لعدم استكمال االستجابة    ( استبانة35وتم استبعاد )،(310استرجع منها )  ،( استبانة  345توزيع )
   (:1ل )ق الخصائص التالية في الجدو وأصبحت العينة النهائية موزعة وف ،عليها
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 (1جدول ) 

 خصائص عينة البحث
 المجموع  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير 

 التخصص 
 %62 192 نظري 

310 
 %38 118 تطبيقي

 السنة الدراسية 

 %33 103 األولى

310 
 %22 67 الثانية 
 %19 58 الثالثة
 %17 53 الرابعة

 %9 29 الخامسة

 العمر 
 % 50 155 20 - 18من 

 % 32 99 22 – 21من  310
 % 18 56 22أكبر من 

 
 أدوات البحث:

 : أواًل : مقياس استخدام وسائل التواصل االجتماعي
في ضوء اإلطار النظري واالطالع على بعض الدراسات التي أهتمت بإعداد مقاييس        

التواصل   وسائل  استخدام  التي ،االجتماعيلقياس  المقاييس  من  عدد  على  االطالع  تم  فقد 
(؛  2017،(؛ ودراسة )رمضان 2017منها دراسة )نصراوين وسعادة ،،صممت لذلك  الغرض

 ، اللعبون  )جميلة  السابقة  ،( 2018دراسة  المقاييس  فحص  خالل  الباحث   ، ومن  قام  فقد 
  أصبحت الصورة األولية وبذلك    ،( خمسة وعشرون عبارة متضمنة بعدا  واحدا  25بصياغة )

( عباراته  وعدد  واحد  بعد  من  مكونة  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  (  25لمقياس 
الجزء االول يتضمن المعلومات األولية للمستجيب ،وأصبح المقياس مكون من جزئيين،عبارة

)تطبيقي   التخصص  الجامعة من حيث  الدخل    ،نظري(،من طلبة  الدراسية ومستوى  والسنة 
وكذلك عدد الساعات التي يقضيها الطالب في اليوم في استخدام وسائل  ،صادي لألسرةاالقت

االجتماعي يتضمن)  ،التواصل  الثاني  وسائل  25والجزء  استخدام  مستوى  تقيس  عبارة   )
تم االعتماد على المدرج الرباعي للتقدير إزاء كل عبارة من عبارات و   ، التواصل االجتماعي
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بين    ،المقياس تتراوح  المقياس   (   4-1)حيث  عبارات  من  عبارة  كل  امام  االستجابة  وتتم 

)دائما ( التالية  األربعة  االستجابات  من  تأخذ)  ،بواحدة  عليها  درجات4واالستجابة  )غالبا (  ،( 
( تأخذ  عليها  )  واالستجابة  ،)أحيانا(،(3واالستجابة  تأخذ  ابدا(   ، (2عليها  تحدث    ، )ال 

 (.  1واالستجابة عليها تأخذ )
 الخصائص السيكومترية لمقياس استخدام وسائل التواصل االجتماعي :    

 صدق المقياس: -1
 تم التحقق من صدق مقياس استخدام وسائل التواصل االجتماعي من خالل: 

 صدق المحكمين:   -أ 
وذلك من  ،(8وعددهم ) ،عرض المقياس في صورته األولية على عدد من أساتذة علم النفس

للمقياس الظاهري  الصدق  من  التأكد  الستخدام    ،أجل  اإلجرائي  التعريف  تحديد  تم  أن  بعد 
حيث ُطلب من المحكمين إبداء مرئياتهم في المقياس من حيث    ،وسائل التواصل االجتماعي

المجال    ترك لهمو   ،ومدى ارتباط العبارات في البعد المحدد للمقياس،سالمة الصياغة اللغوية
وقد جاءت مالحظات  ،تتعارض مع المقياس  و حذف ما يرونه من عبارات تتناغم أو إلضافة أ

العبا اتفق سبعة محكمين على حذف  ،رات  المحكمين مركزة على إعادة صياغة بعض  كما 
( اتفاق  بنسبة  أي  عبارات  التواصل  %5,87خمس  وسائل  مقياس  عبارات  عدد  لتصبح   )

 ( عبارة على بعد واحد. 20االجتماعي )
الخارجي:  -ب المحك  التواصل االجتماعي   صدق  استخدام وسائل  الباحث مقياس  استخدم 

قام الباحث  و   ،عينة من طلبة جامعة الملك سعودوالمطبق على    ،(2014الذي أعده الطيار)
عينة   على  الحالي  للبحث  المعد  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  مقياس  مع  بتطبيقه 

وحصل الباحث على معامل ارتباط بين المقياسين    ،( طالبا  من جامعة جازان56مكونة من)
المقياس الحالي بدرجة   .( وبذلك  تشير نتائج حساب صدق المحك إلى تمتع69بلغت قيمته)

من الصدق من خالل االرتباط الدال مع درجات مقياس استخدام وسائل التواصل االجتماعي  
( الطيار  أعده  في    (،2014الذي  المعد  المقياس  استخدام  صالحية  الى  تشير  قيمة  وهي 

 .   البحث الحالي بدرجة موثوق فيها 
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المفردات:      -جـ  الصدق لمقياس وسصدق  ايجاد  كما تم حساب  التواصل عن طريق  ائل 

معامل االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية للمقياس) بعدا  واحدا( وذلك بعد حذف درجة  
 . ( يوضح ذلك2والجدول رقم )، ( طالبا 56المفردة على العينة االستطالعية)

 (2جدول )
 التواصل االجتماعي بعد حذف درجة المفردة معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية لمقياس وسائل 

 معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة 
1 0.711 ** 8 0.803 ** 15 0.677 ** 
2 0.655 ** 9 0.619 ** 16 0.580 ** 
3 0.621 ** 10 0.525 ** 17 0.634 ** 
4 0.711 ** 11 0.635 ** 18 0.666 ** 
5 0.801 ** 12 0.612 ** 19 0.722 ** 
6 0.695 ** 13 0.570 ** 20 0.550 ** 
7 0.810 ** 14 0.792 **   

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة المقياس بعد حذف 
االمر الذي ،(؛ مما يشير إلى صدق المقياس  0.01درجة العبارة دالة إحصائيا عند مستوى)  

 يؤكد صالحية المقياس لالستخدام  في البحث الحالي.  
 الثبات: - 2

وقد بلغ معامل الثبات للمقياس ككل   ،تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل الفا كرونباك
المفردة والجدول رقم )   ،(0.869) الفا كرونباك عند حذف درجة  ( يوضح  3كما تم حساب 

 ذلك . 
 ( 3جدول ) 

 الفا كرونباك بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية معامالت 
رقم 

 معامل الفا رقم المفردة  معامل الفا رقم المفردة  معامل الفا رقم المفردة  معامل الفا المفردة

1 822  , . 6 824, . 11 839, . 16 861  , . 
2 837, . 7 789, . 12 845, . 17 848, . 
3 849, . 8 801, . 13 860, . 18 833, . 
4 815, . 9 851, . 14 807, . 19 811, . 
5 804, . 10 858, . 15 828, . 20 859, . 
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المفردة من  3يتضح من الجدول )       الفا كرونباك بعد حذف درجة  ( ان جميع معامالت 

بثبات  المقياس  مفردات  تمتع  إلى  يشير  مما  ككل  للمقياس  الفا  معامل  من  أقل  المقياس 
فيه. ) وبعد    موثوق  من  مكونة  للمقياس  النهائية  الصورة  أصبحت  السابقة  (  20اإلجراءات 

 مفردة صالحة للتطبيق على عينة البحث.
 ثانيًا مقياس التماسك األسري: 

التماسك         تناولت  التي  الدراسات  بعض  على  واالطالع  النظري  االطار  ضوء  في 
(؛  2014والمؤمني، ،غزالو أب  تم االطالع على بعض المقاييس منها دراسة )جرادات،  ،األسري 

واستطاع الباحث   ،(2017والسيد ،   ،عبدالحليم  ،(؛ ودراسة )شند2013ودراسة )سحر عالم ، 
األسري   التماسك  لقياس  أبعاد  خمسة  بعد ،تحديد  لكل  العبارات  من  عدد  بصياغة  قام  ثم 

االجتماعي التماسك  قياس  في  النسبية  أهميته  )   ،يتناسب مع  الجدول رقم  أبعاد (  4ويوضح 
 المقياس وعدد العبارات لكل بعد والعدد الكلي لعبارات المقياس .

 (  4جدول ) 
 أبعاد مقياس التماسك األسري وعدد عبارات كل بعد والعدد الكلي لعبارات المقياس في صرته األولية

وقد تم االعتماد على المدرج الرباعي للتقدير إزاء كل عبارة من عبارات المقياس حيث تتراوح  
المقياس بواحدة من    ، (  4-1بين ) امام كل عبارة من عبارات  االستجابات وتتم االستجابة 

واالستجابة عليها تأخذ    ،)غالبا (،( درجات  4واالستجابة عليها تأخذ )   ،األربعة التالية )دائما (
 (. 1واالستجابة عليها تأخذ ) ،)ال تحدث ابدا(،(2واالستجابة عليها تأخذ ) ،)أحيانا(،(3)

  

 الكلي  5 4 3 2 1 م
العالقات   البعد 

 األسرية 
المشاركة  
 الوجدانية 

المشكالت  
 والتحديات 

التعاون بين  
 أفراد األسرة 

التقدير  
 واالحترام 

57 
 

 10 11 11 12 13 عدد العبارات 
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 الخصائص السيكومترية لمقياس التماسك األسري:  

 صدق المقياس:  - 1
 تم التحقق من صدق مقياس التماسك األسري من خالل:             

 صدق المحكمين:  -أ 
( وذلك  8عرض المقياس في صورته األولية على عدد من أساتذة علم النفس وعددهم )       

وبعد أن تم تحديد التعريف اإلجرائي لمقياس   ،من أجل التأكد من الصدق الظاهري للمقياس
األسري، المقياس  التماسك  في  المتضمنة  المخمسة  إبداء    ،واألبعاد  المحكمين  من  ُطلب 

ومدى ارتباط العبارات في كل بعد ،مرئياتهم في المقياس من حيث سالمة الصياغة اللغوية
المقياس أبعاد  أ  ،من  إلضافة  المجال  لهم  ترك  تتناغم و كما  عبارات  من  يرونه  ما  حذف 

المتضمنةو أ وأبعاده  المقياس  مع  اتفاق و   ،تتعارض  وبنسبة  المحكمين  مالحظات  أدت  قد 
العبارات  5,87) بعض  صياغة  إعادة  إلى   )%،   ( األبعاد 7وحذف  على  موزعة  عبارات   )

 ( عبارة. 50لتكون عدد عبارات المقياس )،الخمسة المكونة للمقياس
 صدق المحك الخارجي :  -ب

و  وبورتنر  أولسون  طوره  الذي  األسري  التماسك  مقياس  الباحث   ,Olsonالفي  أستخدم 
Portner, & Lavee, 1985  )، ( بترجمة المقياس من 2014حيث قام جرادات وآخرون )

العربية اللغة  إلى  االنجليزية  الخصائص    ،اللغة  له  وحسب  االردني  المجتمع  على  وتقنينه 
( من  تكونت  استطالعية  عينة  على  تطبيقه  خالل  من  من  67السيكومترية  وطالبة  طالبا    )

الدراسةطلبة   عينة  خارج  من  األردنية  مقياس    ،الجامعة  بتطبيق  الحالي   الباحث  قام  وقد 
التماسك األسري المعد للبحث الحالي مع مقياس التماسك األسري المقنن على البيئة االردنية  

العينة االستطالعية )2014والذي ترجمه وأعاد تقنينه جرادات وآخرون )  ( طالبا  56( على 
المقياسين  و ،من جامعة جازان بين درجتي  االرتباط  قيمته)و حسب معامل  .( حيث 76بلغت 

الصدق دالة من  الحالي بدرجة  البحث  مقياس  تمتع  المحك  نتائج حساب صدق  من  ،أكدت 
خالل االرتباط مع درجات مقياس التماسك األسري المقنن على البيئة االردنية والذي ترجمه  
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( وآخرون  جرادات  تقنينه  قي،(2014وأعاد  والتطبيق وهي  االستخدام  صالحية  إلى  تشير  مة 

 للمقياس المعد للبحث الحالي .   
 صدق المفردات: -جـ 

تم حساب الصدق لمقياس التماسك األسري عن طريق ايجاد معامل االرتباط بين درجة       
االستطالعية العبارة ودرجة الُبعد الذي تنتمي إليه وذلك بعد حذف درجة العبارة على العينة  

( يوضح  4( طالبا من المجتمع األصلي لعينة الدراسة والجدول رقم )56والتي بلغ عدد ها )
 .ذلك

 ( 5جدول ) 
 معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه بعد حذف درجة العبارة  لمقياس التماسك األسري 

 الُبعد الخامس  الُبعد الرابع  الثالث الُبعد  الُبعد الثاني الُبعد األول 
رقم 

 العبارة 
معامل  
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

معامل  
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

معامل  
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

معامل  
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

معامل  
 االرتباط

1 0.648 ** 6 0.361 ** 11 0.664 ** 16 0.570 ** 21 0.566 ** 
2 0.764 ** 7 0.416 ** 12 0.634 ** 17 0.577 ** 22 0.400 ** 
3 0.678 ** 8 0.408 ** 13 0.616 ** 18 0.520 ** 23 0.349 ** 
4 0.725 ** 9 0.384 ** 14 0.626 ** 19 0.438 ** 24 0.742 ** 
5 0.715 ** 10 0.442 ** 15 0.491 ** 20 0.353 ** 25 0.621 ** 

26 0.632 ** 31 0.394 ** 36 0.389 ** 41 0.408 ** 46 0.715 ** 
27 0.549 ** 32 0.509 ** 37 0.416 ** 42 0.346 ** 47 0.584 ** 
28 0.437 ** 33 0.529 ** 38 0.338 ** 43 0.678 ** 48 0.616 ** 
29 0.470 ** 34 0.451 ** 39 0.764 ** 44 0.478 ** 49 0.517 ** 
30 0.428 ** 35 0.470 ** 40 0.647 ** 45 0.644 ** 50 0.456 ** 

 0.01**دال عند مستوى 
يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة الُبعد الذي تنتمي إليه بعد 

العبارة دالة إحصائيا عند مستوى) المقياس    0.01حذف درجة  يشير إلى صدق  وصالحيته ،( مما 
الكلية  والدرجة  الُبعد  درجة  بين  االرتباط  معامل  حساب  تم  ،كما  الحالي  البحث  في   للتطبيق 

 . ( يوضح ذلك6والجدول رقم )، وكذلك معامل االرتباط بين األبعاد وبعضها البعض ،للمقياس
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 ( 6جدول )  

 معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية للمقياس وبين األبعاد وبعضها
 الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول   الُبعد  

     ــــــ  األول  
    ــــــ  ** 0.733 الثاني 
   ــــــ  ** 0.756 ** 0.775 الثالث 
  ــــــ  ** 0.793 ** 0.785 ** 0.737 الرابع 

 ــــــ  ** 0.795 ** 0.794 ** 0.720 ** 0.759 الخامس 
 .** ,823 .** ,809 .** ,812 ** 0.801 ** 0.803 الدرجة الكلية  

للمقياس  الكلية  والدرجة  الُبعد  درجة  بين  االرتباط  معامالت  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
(  0.01وكذلك معامالت االرتباط بين األبعاد وبعضها البعض دالة إحصائيا عند مستوى)  ،

 ؛ مما يشير إلى صدق المقياس وصالحيته للتطبيق في البحث   الحالي. 
 الثبات: – 2

والجدول رقم  ،تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ لألبعاد والدرجة الكلية  
 . ( يوضح ذلك 7)

 ( 7جدول ) 
 : معامالت الثبات ألبعاد مقياس التماسك األسري  والدرجة الكلية

 الدرجة الكلية  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  أبعاد المقياس 
 0.877 0.856 0.790 0.809 0.703 0.766 كرونباخ معامل  الفا 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات ألبعاد المقياس والدرجة الكلية له تراوحت ما  
 (  0.877 -  0.703بين ) 

 وهي معامالت ثبات موثوق فيها ؛ مما يشير إلى ثبات المقياس وصالحيته.
إليه    تنتمي  اللتي  البعد  درجة  من  المفردة  درجة  حذف  عند  كرونباك  الفا  حساب  تم  كما 

 ( يوضح ذلك . 8والجدول رقم ) ،
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 (  8جدول ) 

 معامالت الفا كرونباك بعد حذف درجة المفردة من درجة البعد المنتمية إليه 
 الُبعد الخامس  الُبعد الرابع  الُبعد الثالث   الُبعد الثاني  الُبعد األول  

رقم 
 المفردة 

معامل  
 الفاكرونباك

رقم 
 المفردة

معامل  
 الفاكرونباك 

رقم 
 المفردة 

معامل  
 الفاكرونباك 

رقم 
 المفردة 

معامل  
 الفاكرونباك 

 رقم
 المفردة 

معامل  
 الفاكرونباك 

1 0.728 6 0702 . 11 0.763 16 0738 . 21 0829 . 
2 0.706 7 0689 . 12 0.779 17 0.733 22 0841 . 
3 734, 8 0696 . 13 0.752 18 0711 . 23 0847 . 
4 0.709 9 0701 . 14 0.741 19 0.773 24 0.788 
5 0.702 10 0695 . 15 0806 . 20 0.791 25 0819 . 

26 0741 . 31 0700 . 36 0807 . 41 0.792 46 0.793 
 الخامس الُبعد  الُبعد الرابع  الُبعد الثالث  الُبعد الثاني الُبعد األول 

رقم 
 المفردة

معامل  
 الفاكرونباك

رقم 
 المفردة

معامل  
 الفاكرونباك

رقم 
 المفردة

معامل  
 الفاكرونباك

رقم 
 المفردة

معامل  
 الفاكرونباك

 رقم
 المفردة

معامل  
 الفاكرونباك

27 743, . 32 0687 . 37 0.798 42 0785 . 47 0820 . 
28 0759 . 33 0691 . 38 0808 . 43 0.706 48 0809 . 
29 758 .0 34 0.688 39 0.709 44 0688 . 49 0821 . 
30 0761 . 35 0.682 40 0702 . 45 0.704 50 0.838 

( ان معامل الفا للمفردات في كل بعد أقل من معامل الفا    8يتضح من الجدول رقم )       
أصبحت  وبناء على ذلك    ،مما يشير إلى تمتع المفردات بدرجة من الثبات موثوق فيها   ،للبعد

موزعة على خمسة أبعاد   مفردة صالحة للتطبيق ،  ( 50الصورة النهائية للمقياس مكونة من )
النح )و على  األسرية  العالقات  عبارات10التالي:   )،  ( الوجدانية   ،(عبارات10المشاركة 

التقدير واالحترام   ،( عبارات10التعاون بين أفراد األسرة)  ،(عبارات10المشكالت والتحديات)
 بارات.  ( ع10)

   :ثالثًا: مقياس جودة الحياة األكاديمية
جودة        بدراسة  أهتمت  التي  الدراسات  بعض  على  واالطالع  النظري  االطار  ضوء  في 

خاص بشكل  األكاديمية  الحياة  جودة  وكذلك  عام  بشكل  بعض ،الحياة  على  االطالع  تم 
مثل  واألكاديمية  العامة  الحياة  جودة  لقياس  صممت  التي  الدراسات  من  عدد  في  المقاييس 
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(؛ ومقياس جودة الحياة  2010مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة في دراسة )منسي وكاظم ، 

لجامعة  (؛ ومقياس جودة الحياة األكاديمية لطلبة ا2014األكاديمية لطلبة الجامعة )العتيبي،
، والشرقاوي  أربعة   ،(2016)عابدين  تحديد  الباحث  استطاع  السابقة  المقاييس  ضوء  وفي 

أبعاد لقياس جودة الحياة األكاديمية لدى طالب الجامعة وقام بصياغة عدد من العبارات لكل 
األكاديمية   الحياة  جودة  قياس  في  بعد  لكل  النسبية  األهمية  مراعيا  ) ،بعد  رقم  (  9والجدول 

 :أبعاد المقياس وعدد عبارات كل بعد والعدد الكلي لعبارات المقياسيوضح 
 (  9جدول ) 

 ابعاد مقياس جودة الحياة األكاديمية وعدد عبارات كل بعد والعدد الكلي لعبارات المقياس 

        

تم االعتماد على المدرج الرباعي للتقدير إزاء كل عبارة من عبارات المقياس حيث   وقد     
( بين  من   ،(  4-1تتراوح  بواحدة  المقياس  عبارات  من  عبارة  كل  امام  االستجابة  وتتم 

)دائما ( التالية  األربعة  )  ،االستجابات  تأخذ  عليها  درجات  4واالستجابة    ، )غالبا (  ،( 
 ( تأخذ  عليها  )  ،)أحيانا(  ،(3واالستجابة  تأخذ  عليها  ابدا(، (2واالستجابة  تحدث    ، )ال 

 (.  1واالستجابة عليها تأخذ )
 الخصائص السيكومترية لمقياس جودة الحياة األكاديمية :   

 صدق المقياس:  - 1
 األكاديمية عن طريق:  تم التحقق من صدق مقياس جودة الحياة

 :صدق المحكمين -أ  
النفس       علم  أساتذة  من  عدد  على  األولية  صورته  في  المقياس  )  ،عرض  (  8وعددهم 

وذلك بعد أن تم تحديد التعريف   ،أساتذة وذلك من أجل التأكد من الصدق الظاهري للمقياس
االكاديمية، الحياة  جودة  لمقياس  حيث    اإلجرائي  المقياس  في  المتضمنة  األربعة   واألبعاد 

 الكلي  4 3 2 1 م

 البعد 
الفاعلية  
 األكاديمية 

المساندة  
 الجامعية 

الرضا عن الخدمات  
 الجامعية 

استثمار وقت  
 35 الفراغ 

 8 9 9 9 عدد العبارات 
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اللغوية الصياغة  سالمة  حيث  من  المقياس  في  مرئياتهم  إبداء  المحكمين  من  ومدى  ،ُطلب 

المقياس أبعاد  من  بعد  كل  في  العبارات  إلضاف،ارتباط  المجال  لهم  ترك  أكما  ما  و ة  حذف 
أ تتناغم  عبارات  المتضمنةو يرونه من  وأبعاده  المقياس  مع  جاءت مالحظات  ،تتعارض  وقد 
( اتفاق  بنسبة  )%100المحكمين  حذف  مع  العبارات  بعض  صياغة  بتعديل   )4  )

الفاعلية   :أربعة أبعاد كالتالي  موزعة على  ،( عبارة31لتكون عدد عبارات المقياس )،عبارات
( )،  ت(عبارا7األكاديمية  الجامعية  الجامعية   ،عبارات(8المساندة  الخدمات  عن        الرضا 

 عبارات( . 8واستثمار وقت الفراغ )  ،عبارات( 8)
:  -ب الخارجي  المحك  اعده اصدق  الذي  االكاديمية  الحياة  جودة  مقياس  الباحث  ستخدم 

خارجي2014)العتيبي، كمحك  الجامعة  طلبة  من  عينة  على  وطبقه  قام  ،(  الباحث  وقد 
( طالبا   56بتطبيق مقياس جودة الحياة االكاديمية المعد للبحث الحالي على عينة مكونة من)

( وطبقه على عينة من  2014)العتيبي،  جامعيا  مع مقياس جودة الحياة االكاديمية الذي أعده
شقراء جامعة  قيمته)  ،طلبة  بلغت  المقياسين  درجتي  بين  ارتباط  معامل  على  .(  70وحصل 

دت نتائج حساب صدق المحك تمتع مقياس البحث الحالي بدرجة دالة من الصدق  حيث أك
الدال االرتباط  خالل  اعده    من  الذي  االكاديمية  الحياة  جودة  مقياس  درجات  مع 

 ( وهي قيمة تشير صالحية استخدامه وتطبيقه في البحث الحالي . 2014)العتيبي،
المفردات:  -جـ   ا  صدق  جودة  لمقياس  الصدق  حساب  معامل تم  ايجاد  طريق  عن  لحياة 

على  ،االرتباط بين درجة العبارة ودرجة الُبعد الذي تنتمي إليه وذلك بعد حذف درجة العبارة
 . يوضح ذلك (10والجدول رقم)  ،( طالبا من جامعة جازان56العينة االستطالعية )
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 ( 10جدول ) 
 تنتمي إليه بعد حذف درجة العبارة لمقياس جودة الحياةمعامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذي 

 الُبعد الرابع  الُبعد الثالث  الُبعد الثاني الُبعد األول 
رقم 

 العبارة 
معامل  
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

معامل  
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

معامل  
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

معامل  
 االرتباط

1 0.698 ** 8 0.727 ** 16 0.731 ** 24 0.678 ** 
2 0.744 ** 9 0.602 ** 17 0.890 ** 25 0.571 ** 
3 0.599 ** 10 0.557 ** 18 0.765 ** 26 0.615 ** 
4 0.704 ** 11 0.666 ** 19 0.753 ** 27 0.704 ** 
5 0.719 ** 12 0.700 ** 20 0.499 ** 28 0.523 ** 
6 0.602 ** 13 0.821 ** 21 0.635 ** 29 0.615 ** 
7 0.843 ** 14 0.715 ** 22 0.537 ** 30 0.589 ** 

  15 0.765 ** 23 0.803 ** 31 0.685 ** 
 0.01دال عند مستوى **

( أن معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة الُبعد الذي    10يتضح من الجدول )       
؛ مما يشير إلى صدق    0.01تنتمي إليه بعد حذف درجة العبارة دالة إحصائيا عند مستوى 

كما تم حساب معامل االرتباط بين درجة   ، وصالحيته للتطبيق في البحث الحالي  ،المقياس
والجدول  ،وكذلك معامل االرتباط بين األبعاد وبعضها البعض    ،الُبعد والدرجة الكلية للمقياس

 :( يوضح ذلك11رقم )
 (  11جدول ) 

 ن االبعاد وبعضا البعض معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة وبي
 الرابع  الثالث  الثاني األول  الُبعد 

    ــــــ  األول  
   ــــــ  ** 0.672 الثاني 
  ــــــ  ** 0.626 ** 0.865 الثالث 
 ــــــ  ** 0.677 ** 0.733 ** 0.654 الرابع 

 ** 0.572 ** 0.876 ** 0.719 ** 0.831 الدرجة الكلية  
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       ( رقم  الجدول  من  الكلية  أن    (11يتضح  والدرجة  الُبعد  درجة  بين  االرتباط  معامالت 

وكذلك معامالت االرتباط بين األبعاد وبعضها البعض دالة إحصائيا عند مستوى   ،للمقياس
 ؛ مما يشير إلى صدق المقياس . 0.01

 الثبات : - 2
رقم  والجدول  ،تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل الفا كرونباك لألبعاد والدرجة الكلية  

 : ( يوضح ذلك12)
 (  12جدول ) 

 معامالت الثبات ألبعاد مقياس جودة الحياة والدرجة الكلية:
 الدرجة الكلية الرابع  الثالث  الثاني األول  أبعاد المقياس

 0.890 0.715 0.779 0.796 0.742 معامل  الفا كرونباخ

المقياس والدرجة الكلية له تراوحت  ( أن معامالت الثبات ألبعاد  12يتضح من الجدول )     
 ( وهي معامالت ثبات موثوق فيها . 0.890 - 0.715ما بين )

إليه المنتمية  البعد  المفردة من درجة  الفا كرونباك عند حذف درجة    ، كما تم حساب معامل 
 ( يوضح ذلك . 13والجدول رقم )

 ( 13جدول ) 
 المنتمية إليه معامالت الفا بعد حذف درجة المفردة من البعد 

 الُبعد الرابع  الُبعد الثالث  الُبعد الثاني الُبعد األول 
رقم 

 المفردة
معامل الفا  

 كرونباك
رقم 

 المفردة
معامل الفا  

 كرونباك
رقم 

 المفردة
معامل الفا  

 كرونباك
رقم 

 المفردة
معامل الفا  

 كرونباك
1 0734 . 8 0.711 16 0.722 24 0699 . 
2 0.708 9 0792 . 17 0705 . 25 0707 . 
3 0.741 10 0791 . 18 0.708 26 0702 . 
4 0.696 11 0783 . 19 0.710 27 0688 . 
5 0.700 12 0730 . 20 0776 . 28 0.709 
6 0732 . 13 0702 . 21 0767 . 29 0.701 
7 0695 . 14 0.706 22 0761 . 30 0.711 
  15 0.709 23 0702 . 31 0.706 
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( ان معامالت الفا كرونباك بعد حذف درجة المفردة من درجة  13يتضح من الجدول )      

تمتع  إلى  يشير  مما  إليه  المنتمية  للبعد  كرونباك  الفا  معامل  من  أقل  إليه  المنتمية  البعد 
(عبارة 31وبذلك أصبحت الصورة النهائية للمقياس مكونة من )،المفردات بثبات موثوق فيه  

أ أربعة  على  النح،موزعة  على  )  التالي:  وبعاد  األكاديمية  عبارات7الفاعلية  المساندة ،( 
(  8استثمار وقت الفراغ )  ،(عبارات  8الرضا عن الخدمات الجامعية )،(عبارات  8الجامعية )

 .عبارات صالحة للتطبيق على عينة البحث الحالي

 نتائج البحث وتفسرياتها:
استخدام    من  مرتفع  مستوى  يوجد  أنه:  على  األول  الفرض  ينص  األول:  الفرض  نتائج 

والختبار صحة هذا الفرض تم حساب وسائل التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة جازان. 
 مايلي: 

 :  معايير ومستويات االستجابة للمفردة الواحدة-أ
من   مفردة  لكل  االستجابة  ومستويات  معايير  تحديد  وطريقة تم  االستجابات  أوزان  واقع 

)  ،التصحيح من  الدرجات  تتوزع  االستجابة    ،درجات(  4  –  1حيث  حصول  أن  باعتبار 
منخفض مستوى  يعني  درجتين  من  اقل  على  على    ،للمفردة  للمفردة  االستجابة  وحصول 

وحصول االستجابة للمفردة على    ،اقل من ثالث درجات ( يعني مستوى متوسط    –)درجتين  
 :(  يوضح ذلك14والجدول رقم)  ،اربع درجات( يعني مستوى مرتفع  –) ثالث درجات 

 ( 14جدول ) 
 التواصل االجتماعي  معايير ومستويات االستجابة للمفردة الواحدة في مقياس استخدام وسائل   
 المستوى المرتفع  المستوى المتوسط المستوى المنخفض البيان 
 درجات 4 – 3من  درجات  3اقل من  –من درجتين  اقل من درجتين المفردة

 

 ومتوسطات االستجابات ومستوياتها .  ،معايير ومستويات االستجابة للمقياس ككل-ب
وبناء على عدد مفردات المقياس ،بناء على المعايير والمستويات الموضحة بالجدول السابق  

ككل   للمقياس  االستجابة  ومستويات  معايير  حساب  أفراد ،تم  استجابات  متوسط  حساب  ثم 
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العينة للمقياس ككل ومقارنتها بالمعايير التي تم تحديدها لمستويات استخدام وسائل التواصل  

 :( يوضح النتائج15والجدول رقم ) ،االجتماعي 
 (15الجدول رقم )

والمتوسط الحسابي الستجابات أفراد   –معايير ومستويات االستجابة المحددة لمقياس استخدام وسائل التواصل االجتماعي  
 ( 310) ن = ،ومستوى االستخدام –العينة 

( أن مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طالب   15يتضح من الجدول )      
وبذلك يتحقق   ، (    487,61المرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي ) جامعة جازان في المستوى  

(؛ والتي توصلت إلى  1435وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة حمدان )  ،صحة الفرض االول
واتفقت مع دراسة أسماء خليوي   ،نترنت بدرجة مرتفعةالأن طلبة المرحلة الثانوية يستخدمون ا

ودراسة ،معة يستخدمون األنترنت بدرجة مفرطةوالتي توصلت الى أن طلبة الجا، م(  2017)
حيث ،( والتي ذكرت ازدياد استخدام المراهقين لوسائل التواصل االجتماعي2018العمري )  

والتي توصلت الى    ، (2019ساعات( ؛ ودراسة منال الناصر )  7يقضون يوميا أكثر من )
ويمكن تفسير ذلك   ،كبيرة  أن الواقع الفعلي الستخدام وسائل التواصل االجتماعي  جاء بدرجة

مالحظ حاليا  في الحياة االجتماعية بجميع مستوياتها من استأثر وسائل التواصل    والى ما ه
واالجتماعية العائلية  ومستوياتهم  اعمارهم  بمختلف  األبناء  باهتمامات  وانتشار   ،االجتماعي 

اليومية التعاطي مع تلك الو   ،استخدامها في جميع مكامن حياتهم  سائل مشاهدا  في  فأصبح 
ككل االجتماعية  الحياة  وفي  الجامعة  وفي  القاعات  ،المنزل  في  وحتى  بل  مكان  كل  وفي 

حتى أن بعض متطلبات العمل االكاديمي أصبحت تتم من خالل وسائل ،الدراسية والتعليمية
( من أن قضاء  169،ص  2004التواصل االجتماعي يؤكد ذلك ما أشار اليه ساري وزكريا )

العصر هذا  سمات  من  أصبح  الحديثة  اإللكترونية  األجهزة  أمام  طويلة  أن  ، أوقات  غير 
 عبر التواصل مواقع تعدد وشهدت  الكثيرين يقومون باستخدام تلك األجهزة بشكل متواصل.

 الدرجة الكلية 
 

 عدد
 المفردات 

المستوى  
 المنخفض 

المستوى  
 المتوسط 

 المستوى 
 المرتفع 

 المتوسط 
 الحسابي 

مستوى استخدام وسائل  
 التواصل االجتماعي 

 مفردة 20 80
أقل من  

 درجة 40
 – 40من 
 درجة 59

 -60من 
 درجة 80

 مرتفع 487,61
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على شغف زيادة  لوحظ االجتماعية الشبكات  واقبالهم  بدرحة   تلك استخدام الشباب  المواقع 

اليومية   حياتهم في من استخدامها الحد و أ ،عنها التخلي على قدرتهم دمعل  )إدمانها(مبالغ فيها  
(. ويرى الباحث أن الحياة العصرية تجذرت في كثير من  9ص  ،  2018،)الخريف وآخرون  

فأصبحت آليات التواصل    ،تفاصيلها التقنية الحديثة ومن ضمنها وسائل التواصل االجتماعي
 ،وغير ذلك من الخدمات  ،المطالب وتنمية المعارف والمهارات وبناء العالقات والبحث عن  

وهنا  ،وبالتالي زادت شعبية تلك الوسائل وصارت مكونا  فاعال  في حياة الشعوب والمجتمعات
العبيد   األكثر   (.159ص   ,2014(يذكر  حاليا   أصبحت  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن 

 أنماط استغالل أوقات الفراغ .   بل أخذت تمثل نمطا  من،شعبية بين أفراد المجتمع
الثاني   الفرض  التماسك    :نتائج  انه: يوجد مستوى مرتفع من  الثاني على  الفرض  ينص 

وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد قام الباحث بحساب األسري لدى  طالب جامعة جازان .  
 مايلي:

 .  معايير ومستويات االستجابة للمفردة الواحدة-أ
ومست معايير  تحديد  وطريقة تم  االستجابات  اوزان  واقع  من  مفردة  لكل  االستجابة  ويات 

باعتبار أن حصول االستجابة للمفردة   ،درجات(  4  –  1التصحيح )حيث تتوزع الدرجات من  
للمفردة على )درجتين  ،على اقل من درجتين يعني مستوى منخفض    –وحصول االستجابة 

متوسط مستوى  يعني  درجات(  ثالث  من  االس  ،اقل  )ثالث وحصول  على  للمفردة  تجابة 
 : (  يوضح ذلك16والجدول رقم)،اربع درجات( يعني مستوى مرتفع  –درجات 

 (18جدول ) 
 معايير ومستويات االستجابة للمفردة الواحدة في مقياس جودة الحياة األكاديمية

                            ومتوسطات االستجابات ومستوياتها .،معايير ومستويات االستجابة للمقياس ككل -ب
والمتوسط الحسابي   –معايير ومستويات االستجابة المحددة لمقياس جودة الحياة االكاديمية   

 ( يوضح ذلك: 19والجدول رقم )،العينةالستجابات أفراد 

 المستوى المرتفع  المستوى المتوسط  المستوى المنخفض  البيان 
 درجات  4 – 3من  درجات  3اقل من  –من درجتين  درجتين اقل من  المفردة 
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 ( 19جدول ) 

 والمتوسط الحسابي  –معايير ومستويات االستجابة المحددة لمقياس جودة الحياة االكاديمية  
 الستجابات أفراد العينة

( أن جميع مستويات جودة الحياة األكاديمية )األبعاد والدرجة الكلية  19يتضح من الجدول )
لمقياس   الكلية  الدرجة  بلغت  حيث  المرتفع(  المستوى  في  األكاديمية توجد  الحياة  جودة 

( وهي قيمة مرتفعة وفق تصنيف درجات المقياس المستخدم في البحث  الحالي  855,99)
وكان أكثر األبعاد ،،مما يشير إلى ارتفاع مستوى جودة الحياة األكاديمية لدى عينة الدراسة

وجاء    ،(242,27الحسابي)الُبعد الثاني )المساندة الجامعية (؛ حيث بلغ المتوسط  و انتشارا ه
في المرتبة الثانية الُبعد الثالث)الرضا عن الخدمات الجامعية(؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي  

( بمتوسط   ، (629,25المتوسط  (؛  الفراغ  الرابع)استثمار وقت  الُبعد  الثالثة  المرتبة  في  وجاء 
المرتبة األخيرة بمتوسط  فيما جاء البعد األول )الفاعلية االكاديمية(؛ في  ،(  058,25حسابي )

( )926,21حسابي  وجغلولي  بعلي  دراسة  مع  الحالية  النتيجة  واتفقت  والتي  2018(.   )
توصلت إلى وجود مستوى عال من جودة الحياة لدى طلبة جامعة محمد بوضياف الجزائرية؛  

( والتي توصلت إلى أن مستوى جودة حياة الطالب  2015كما اتفقت مع دراسة الحسينان )  
الكلية؛ واتفقت ايضا  مع دراسة سليمان )الج ( جزئيا  2010امعي فوق المتوسط في الدرجة 

الحياة األسرية النفسية( ومنخفضة    ،حيث كانت مرتفعة في بعدين هما )جودة  الحياة  جودة 
فيما كانت متوسطة في بعد جودة  ،في بعدين هما )جودة الحياة التعليمية وجودة إدارة الوقت(

( والتي توصلت إلى أن مستوى  2012فيما اختلفت مع دراسة رغداء نعيسة ) ،الصحة العامة  

مقياس جودة 
 الحياة االكاديمية

عدد  
 المفردات

القيمة  
 العظمى

المستوى 
 المنخفض 

المستوى 
 المتوسط

المتوسطات   ع المستوى المرتف
 الحسابية

مستوى جودة  
 الحياة االكاديمية

 مرتفع  926,21 28 – 21 20 – 14من  14اقل من  28 7 البعد األول
 مرتفع  242,27 32  -24من 23 – 16من  16اقل من  32 8 البعد الثاني
 مرتفع  629,25 32 – 24من 23 – 16من  16اقل من  32 8 البعد الثالث 
 مرتفع  058,25 32 – 24من 23 – 16من  16اقل من  32 8 البعد الرابع 

 مرتفع  855,99 124 – 93من 92 – 62من 62اقل من  124 31 الدرجة الكلية
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وقد جاءت هذه النتيجة ،جودة الحياة الجامعية لدى طلبة جامعتي دمشق وتشرين كان متدنيا   

قد  ،متوقعة حيث أن جامعة جازان شأنها شأن كثير من الجامعات السعودية حديثة التأسيس
كما  ،بنية تحتية جيدة من حيث المنشآت والمرافق الطالبيةسعت في بداية نشأتها إلى توفير  

عملت على تهيئة الكثير من االجواء المساعدة من أجل توفير بيئة علمية ذات جودة مناسبة  
والطالبات الطالب  سعيها  أولويات  ضمن  ومن  الجامعات   ،لمنسوبيها  سعي  إطار  وفي 

والبرامج المؤسسي  االعتماد  على  الحصول  إلى  الدراسية  السعودية  البرامج  من  عدد  في  ي 
فان الهيئات المسؤولة عن تقييم الوضع القائم في  ،المتاحة للطلبة لاللتحاق بها والدراسة فيها  

ما  متى  عليها  الحصول  من  الجامعات  تمكن  واشتراطات  معايير  وضعت  قد  الجامعات 
ملية التعليمية بكل وهي األمور التي تخدم الع  ،توافرت تلك االشتراطات وتحققت تلك المعايير

وفي ظل توافر نظم تساعد الجامعات على  ،محاورها والطالب عنصر فاعل في تلك المحاور
الموجودة التطوير  عوائق  من  كثير  على  التغلب  من  وتمكنها  اهدافها  والمراجعة   ،تحقيق 

الجامعي بالطالب  عالقة  له  ما  لكل  بيئة    ،الدائمة والمستمرة  لوجود  قوي  ضامن  ذلك  وكان 
بدافعية  أك االحساس  على  الطلبة  ،تساعد  المختلفة  وعناصرها  محاورها  بكل  جاذبة  اديمية 

للتعليم والتعلم. يشير إلى هذه الوظيفة ما ذكره )فريد   التعليم و عالية  آخرون( أن مؤوسسات 
نح السعي  دائما   تضع  والجامعات  قائمة    والعالي  في  والجودة  األكاديمي  التميز  تحقيق 

س في   ( جودة  11ص، 2017،الم  أولوياتها  مكونات  من  كواحد  األكاديمية  الحياة  وجودة   .)
ثراء    ،الحياة عبر  المختلفة  حاجاته  إشباع  في  قدراته  حول  الفرد  إدراكات  في  تنتظم  والتي 
الصحيةو   ،البيئة المجاالت  في  له  تقدم  التي  الخدمات   ،والتعليمية  ،واالجتماعية  ، رقي 

األمر الذي ساهم  ، . (2010تفادة منه )منسي وكاظم ،مع حسن إدارة للوقت واالس  ،والنفسية
 في ظهور هذه النتيجة. 
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نتائج الفرض الرابع: ينص الفرض الرابع على أنه : توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا بين  

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتماسك األسري لدى طالب جامعة جازان .  
الفرض   هذا  صحة  من  االجتماعي  وللتحقق  التواصل  وسائل  استخدام  بين  العالقة  لمعرفة 

 : (  يوضح ذلك20والجدول رقم ) ،والتماسك األسري تم استخدام معامل ارتباط بيرسون 
 ( 20جدول ) 

 ( 310معامالت االرتباط بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي وأبعاد التماسك األسري والدرجة الكلية له ) ن = 

( رقم  الجدول  من  معامالت  20يتضح  أن  التواصل  (:  وسائل  استخدام  بين  االرتباط 
( الترتيب  على  بلغت  األسري  التماسك  وأبعاد  -0.376،-0.371،-0.393االجتماعي 

،0.356- ،0.340-( الكلية  الدرجة  بلغت  فيما  عند  -0.409(  إحصائيا  دالة  قيم  وهي   )
( وسائل  0.01مستوى   استخدام  بين  إحصائيا  دالة  سالبة  عالقة  وجود  إلى  يشير  مما  (؛ 

الدراسةا عينة  افراد  لدى  األسري  والتماسك  االجتماعي  استخدام   ، لتواصل  زيادة  أن  حيث 
األسري  التماسك  مستوى  من  يقلل  األسري  الكيان  داخل  االجتماعي  التواص  واتفقت  ،وسائل 

( والتي توصلت الى جود عالقة  2017النتيجة الحالية مع دراسة انعام شعيبي ومنى حامد )
مس عند  دالة  ) ارتباطية  والتواصل  0.01توى  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  بين   )

( األطرش  نجوى  دراسة  ونتيجة  التواصل    2018الزواجي؛  وسائل  أن  إلى  توصلت  التي   )
االجتماعي سيكون لها تأثير على المدى البعيد بالنظر الى نتائج القيم السلبية؛ وكذلك اتفقت 

الى أن وسائل التواصل االجتماعي تقلل من والتي توصلت  ، (  2016مع دراسة هالة دغمان) 
  ( اختلفت مع دراسة منال  فيما  األسرة؛  أفراد  بين  إلى أن   2019التواصل  ( والتي توصلت 

األسرية   العالقات  على  منخفض  أثر  لها  االجتماعي   التواصل  هذه ،وسائل  الباحث  ويرد 
وهذا    ،طبيعة البناء األسري النتيجة إلى أن  وسائل التواصل االجتماعي  أثرت بشكل فاعل في 

 التماسك األسري  
استخدام وسائل  

التواصل  
 االجتماعي 

 الدرجة الكلية  البعد الخامس  البعد الرابع  البعد الثالث  البعد الثاني  البعد األول 

0.393- ** 0.371- ** 0.376- ** 0.356- ** 0.340- ** 0.409- ** 

 0.01**دال عند مستوى 
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وصعب ،وإن كان التأثير السلبي واضح المعالم،التأثير مثبت من الناحيتين السلبية واإليجابية 

مالحظ في أوضاع الكثير من األسر فلقد باتت في هذا    ويتناغم ذلك وما ه، التقليل من تأثيره
أفرادها بين  االنفصال  من  حالة  تعيش  اطا،العصر  في  كانوا  وإن  لقد  حتى  واحد.  مكاني  ر 

ضعفت في الوقت الحالي روابط التواصل بين أفرادها فظهرت الهموم وكثرت المشاكل ،حتى 
أفرادها   بين  االرتباط  عرى  ديمومة  على  الحرص  تنشد  السعودية  األسرة  كانت  أن  ،وأن  اال 
شبه ما  تأثير وسائل التواصل االجتماعي تأثيرا قويا  في الكيان األسري بما يوجده من حالة أ

األسري   للتقارب  مالحظ  كبديل  عليها  باالنكفاء  إحداث  ،تكون  إلى  التأثير  ذلك  يتجاوز  وقد 
أفرادها بين  العالقات  أشكال  إلى  تأثيره  يمتد  األسري  الكيان  داخل  التواصل  ، إرباك  وانماط 

)،بينهم   العمري  ذكره  ما  ذلك  االنتقادات 141ص  ،2018يؤكد  من  العديد  هناك   أن   )
ال المباشر  موجهةالشديدة  لتأثيرها  االجتماعي  التواصل  األفراد    لوسائل  سلوك  على 

يذكر ،والمجتمع فيما  المعاش.  واقعهم  عن  عزلتهم  زيادة  في  ساهمت  أنها  يرى  من  فهناك 
إثارة  163ص  ،2018حسن وعليوي ) التواصل االجتماعي ساهم في  ( أن استخدام وسائل 

كما يرى   ،األسري و ما يؤدي إلى تعكير الج،  العديد من المشكالت االجتماعية داخل األسرة
)و أب اإلشاعات 49ص،1438النصر  انتشار  على  المساعدة  في  تتضح  سلبياتها  أن   )

كما تؤدي  ،وحصول بعض النقاشات التي تبتعد عن االحترام المتبادل وعدم تقبل الرأي اآلخر
تحد   مجملها  في  أضرار  إلى  يؤدي  بما  األسري  واقعهم  عن  الشباب  عزل  تماسك إلى  من 

ولذلك فقد جاءت هذه النتيجة متناغمة وما تم االشارة اليه في عدد من الدراسات التي  ،األسرة
 . أبرزت التأثير السلبي لوسائل التواصل االجتماعي

بين  إحصائيا  دالة  عالقة  توجد  ال  انه:  على  الخامس  الفرض  ينص  الخامس:  الفرض 
 ة االكاديمية لدى طالب جامعة جازان .استخدام وسائل التواصل االجتماعي وجودة الحيا

بيرسون  معامل استخدم هذا تم من صحة للتحققو     رقم  الجدول في موضحو ه كما  ارتباط 
(21 .) 
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 ( 21جدول ) 

 ( 310معامالت االرتباط بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي وأبعاد جودة الحياة والدرجة الكلية له ) ن = 

( رقم  الجدول  من  التواصل  21يتضح  وسائل  استخدام  بين  االرتباط  معامالت  أن   :)
الحياة جودة  وأبعاد  الترتيب   االجتماعي  على  بلغت  األكاديمية 

(0.294،0.309،0.460،0.393( الكلية  الدرجة  بلغت  فيما  دالة  0.442(  قيم  هي   )
 ( مستوى  عند  بين 0.01إحصائيا  إحصائيا  دالة  موجبة  عالقة  وجود  إلى  يشير  مما  (؛ 

وبذلك    الدراسة. استخدام وسائل التواصل االجتماعي وجودة الحياة األكاديمية لدى أفراد عينة  
والذي صيغ في صورة صفرية نظرا لعدم حصول الباحث   ،لم تتحقق صحة الفرض الخامس 

الحياة  وجودة  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  بين  العالقة  تناولت  سابقة  دراسة  على 
م  وتتفق النتيجة الحالية والتي أبرزت العالقة بين جودة الحياة االكاديمية واستخدا   ،األكاديمية

م(؛  2014(؛ ودراسة الذيب )2018وسائل التواصل االجتماعي مع دراسة نجوى األطرش )
االجتماعية الذكية في حياتهم  الهواتف  الجامعيين على  الطلبة  اعتماد  أبرزت  ومن ،وجميعها 

الجامعي المسار  في  التفاعل  استخدام    ،ضمنها  بين  العالقة  إطار  في  ذلك  الباحث  ويفسر 
 وهذه العالقة توضح التفاعل المتنامي   ،ماعي وجودة الحياة االكاديميةوسائل التواصل االجت

 ما ُيلمس من  االيجابية التأثيرات منو والذي يبد،لقيمة وسائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا
وما العملية جودة تحسين لتحقيقه من التعليمية  جذرية تسعى  للتطور تغيرات    في   مالحظة 

التعليم منها  وا  ،العالي مرافق  الجامعي ستفاد  التقدم  ،الطالب  وسائل  الذي وأصبح  أظهرته 
من خالل ،االتصال االجتماعي والتسهيالت التي تقدمها مكونا  فاعال  في المكونات الجامعية

لتحسين كأدوات  عام  ،التعليمية العملية جودة استثمارها  بشكل  األكاديمي  وتتعدد ،والمناخ 
التواصل االجتماعي في الوسط الجامعي بما يبرز تنوع تلك الوسائل وظائف شبكات وسائل  

األمر الذي يبرز تأثيرها الواضح في الوسط األكاديمي ولمختلف مكونات ،وتعدد استخداماته
 ( تنوع وظائف شبكات1695ص ،2016مر) ع ،حيث يبرز مراد ومحاسنة،العمل االكاديمي

 جودة الحياة 
استخدام وسائل 

 التواصل االجتماعي 
 الدرجة الكلية البعد الرابع  البعد الثالث  البعد الثاني البعد األول 

0.294 ** 0.309 ** 0.460 ** 0.393 ** 0.442 ** 
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 األكادميية

 
 للتعرف مواقع مجرد لوسط الجامعي فهي ليستاالجتماعي وتعدد استخداماتها في ا التواصل 

األصدقاء التواصلو أ، جدد أصدقاء  على  تم ما إذا  فعالة تعليمية أداة  أيضا   هي بل   ،مع 
بكفاءة استخدامها في التدريسية الهيئة ألعضاء ويمكن  ،استخدامها   قاعات في الجامعات 

 األساليب عن  تختلف فعالة أنشطة  في  الطلبة  ودمج ،التواصل تحسين أجل من التدريس
لذلك جاءت النتيجة الحالية لتتفق وأهمية وسائل التواصل االجتماعي    .التدريس التقليدية في 

 في ارتباطها بجودة الحياة األكاديمية .
الفرض السادس: ينص الفرض السادس على انه: ال يمكن التنبؤ بدرجة التماسك األسري  

   ل االجتماعي لدى طالب جامعة جازان .من خالل درجة استخدام وسائل التواص
التنبؤ بالتماسك األسري من خالل استخدام   وللتحقق من صحة هذا الفرض لمعرفة امكانية 

التواصل االجتماعي تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ( يوضح  22والجدول رقم ) ،وسائل 
 . ذلك

 ( 22جدول ) 
نتائج تحليل االنحدار لمعرفة إمكانية التنبؤ بالتماسك األسري ) أبعاد ودرجة كلية (من خالل استخدام وسائل التواصل 

 (   310االجتماعي  )ن= 

المتغيرات التابعة  
المتنبأ بها  

 )التماسك األسري(

معامل  
 االرتباط 

R 

 معامل التحديد 
R2 

 تحليل التباين 
 قيم ) ف(

مستوي 
 داللة "ف" 

المتغيرات   
المستقلة المتنبأ 

 منها 

المعامل  
 البائي 
B 

معامل  
بيتا  

(Beta) 
مستوي  قيم "ت" 

 داللة "ت" 

 الثابت 0.01 56.307 0.154 0.393 البعد األول
 التواصل 

25.720 
0.158 

0.393 19.609 
7.504 

0.01 
0.01 

 الثابت 0.01 49.285 0.138 0.371  البعد الثاني 
 التواصل 

23.561 
0.167 

0.371 15.888 
7.020 

0.01 
0.01 

 0.01 50.766 0.142 0.376  البعد الثالث 
 الثابت

 التواصل 
23.060 
0.184 0.376 

14.312 
7.125 

0.01 
0.01 

 الثابت 0.01 44.610 0.127 0.356  البعد الرابع
 التواصل 

24.522 
0.159 0.356 16.524 

6.679 
0.01 
0.01 

 الثابت 0.01 40.195 0.116 0.340  البعد الخامس
 التواصل 

26.170 
0.149 0.340 17.872 

6.340 
0.01 
0.01 

 الثابت 0.01 61.830 0.167 0.409  الدرجة الكلية 
 التواصل 

123.037 
0.815 

0.409 18.997 
7.863 

0.01 
0.01 
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

التنبؤ    –  1 امكن  حيث  السادس  الفرض  صحة  تحقق  خالل عدم  من  األسري  بالتماسك 
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي . 

(  والتي تمثل نسب التباين المفسر في درجات المتغيرات    R2( أن قيم معامل التحديد )2)
المستقل  المتغير  بواسطة   ) حدة  علي  كٍل  الكلية  والدرجة  األسري  التماسك  أبعاد   ( التابعة 

الت وسائل  الستخدام  الكلية  ))الدرجات  الترتيب:  على  كانت  االجتماعي(   ,  %15,4واصل 
13,8%  ,14,2%   ,12,7%    ,11,6%  ,16,7% .) 

استخدام  3)  درجات  على  األسري  التماسك  درجات  النحدار  التباين   تحليل  نتائج  تشير   )
( , مما  0,01وسائل التواصل االجتماعي )قيم ف( أن جميعها دالة إحصائيا  )عند مستوى  

ية التنبؤ بدرجات أبعاد التماسك األسري والدرجة الكلية  )كٍل علي حدة( من  يشير إلي إمكان
 درجات استخدام وسائل التواصل االجتماعي. 

استخدام  4) درجات  على  األسري  التماسك  درجات  النحدار  االنحدار  تحليل  نتائج  تشير   )
( لكل 0,01  وسائل التواصل االجتماعي ) قيم ت(, أن جميعها دالة إحصائيا  )عند مستوي 

المستقل والمتغير  الثابت  األسري   ،من  التماسك  بدرجات  التنبؤ  معادالت  صيغة  ويمكن 
)األبعاد والدرجة الكلية كٍل على حدة( من درجات استخدام وسائل التواصل االجتماعي كما 

 يلي: 
 × )درجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي(0,158+   25,720درجة البعد األول = 

 × )درجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي(0,167+   23,561لبعد الثاني = درجة ا
 × )درجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي(0,184+   23,060درجة البعد الثالث = 
 × )درجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي(0,159+   24,522درجة البعد الرابع = 

 × )درجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي(0,149+    26,170الخامس=درجة البعد 
 ×  )درجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي( 0,815+   123,037الدرجة الكلية =

( الجدول  قراءة  خالل  قيمة  19ومن  أن  يتضح   )(R2 )    ( استخدام  0.167=  أن  أي   )
( في تفسير مستوى التماسك   % 16,7الطالب لمواقع التواصل االجتماعي يسهم بما نسبته )
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)،األسري    داللة  مستوى  عند  احصائيا   دالة  القيمة  زيادة    ، (0,01وهذه  أن  بيتا  قيمة  وتؤكد 

وهذه ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل الطالب الجامعيين تتنبأ بالتماسك األسري  
جتماعي والتماسك األسري,  النتيجة تشير إلى ارتباط وعالقة بين استخدام مواقع التواصل اال

وأنه يمكن التنبؤ بالتماسك األسري لعينة البحث الحالي من خالل استخدامهم لمواقع التواصل  
شبكات    االجتماعي، استخدام  أن  من  الدراسات  بعض  اليه  أشارت  ما  تؤكد  النتيجة  وهذه 

األسري، التماسك  مستوى  في  يؤثر  االجتماعي  دراسة    التواصل  أشارت  )الخريف فقد 
إلى العديد  ،(2016(  ودراسة )هالة دغمان،2019،( ودراسة )منال الناصر،2019، وآخرون 

من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل االجتماعي كما يدعم هذه النتيجة نتيجة الفرض الرابع  
والتماسك  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  بين  سالبة  عالقة  وجود  على  نص  والذي 

جع الباحث ذلك إلى أن التأثير السلبي لوسائل التواصل االجتماعي بات واضحا   وير ،األسري 
األسر من  الكثير  وتراكيب  بنى  وأصبح  ،في  األسرة  تركيبة  في  خلال   إحداث  في  ساهم  إذ 

الوقت معظم  الوسائل  تلك  يقصدون  تركيبة   ،أفرادها  في  واضحة  فجوة  أحدث  الذي  األمر 
ال  عن ذلك فإن تلك الوسائل قد تدفع البعض من أفرادها  فض  ،األسرة وطريقة تفاعل أفرادها

في   ذلك  تفسير  يمكن  كما  الوسائل.  تلك  ومضامين  طبيعة  بسبب  والجريمة  االنحراف  الى 
وذلك    ، حيث أصبحت العالقات بين أفرادها ذات شكل استقاللي،إطار العزلة النسبية لألسرة

وحتى دونما تعامل موضوعي معها   ،ذانناتج لدخول هذه الوسائل البيوت واألسر دونما استئ
والتباعد بين أفرادها.    ،األمر الذي أوصل البعض من األسر الى حالة من التصدع األسري   ،
(عن أنها مهددات للكيان األسري  139ص،1435وما أشار إليه حمدان )  ،تتفق هذه النتيجةو 

ا  العوامل  من  واحدا   أصبحت  االجتماعي  التواصل  وسائل  إن  الكيان  وتماسكه.  في  لفاعلة 
وعامل من عوامل إضعافه. كما يرى الباحث أن اللجوء إلى تلك الوسائل قد يكون   ،األسري 

التمرد الذي يظهره بعض األبناء على  و أ ،بسبب ضعف أدوار الوالدين في لملمة أفراد األسرة  
يؤكد ذلك ما  ،ما يجعل اللجوء إليها هربا  من مشكالت أسرية قائمة ،األوامر والتعاليم األسرية

أنه في حالة افتقاده األسرة لهذه البيئة المتكاملة فان ذلك    (68ص  ،2014أشار إليه الشقرة )
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األمر الذ يجعله يبحث عن بديل وذلك لتعويض ،قد ينتج عنه نوع من االضطراب االجتماعي

أ  الوالدين  دور  غياب  في  يظهر  قد  الذي  األسرة    و أ  ،احدهماو الحرمان  في  المؤثرين  أحد 
الكبار العالم     وأ  ،كاإلخوة  الى  الحقيقي  العالم  من  فينتقل  ومطالبها  بالحياة  باالنشغال 

 االفتراضي. 
شـيوع  فـي  ساهمت  أن ها  وخاصة   األسرة  على  قوي  تأثير  االجتماعي  التواصل  لوسائل  أن 

أكثر تحررا   فأفراد األسرة أصبحوا    ،عملية التحرر من القيود األسرية ومتابعة السلطة األبوية
قيود الكبار بحجـج وأهيه قائمة على أساس أن العالم في    وربما تمردا  من القيود األبوية أ و أ

فحلت   واالقتصادية  والـسياسية  الفكرية  التأثيرات  بفعل  التكنولوجي  والتغير  التقدم  إلى  طريقة 
 اآلالت محل األفراد.

مكن التنبؤ بدرجة جودة الحياة ي  ال   : نتائج الفرض السابع :ينص الفرض السابع علي أنه
 األكاديمية من خالل درجة  استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة جازان  

األكاديمية  الحياة  جودة  بدرجات  للتنبؤ  االنحدار  تحليل  استخدام  تم  الفرض  هذا  صحة  والختبار 
واصل االجتماعي , والجدول رقم  )األبعاد والدرجة الكلية كٍل علي حدة( من خالل استخدام وسائل الت 

 :( يوضح ذلك 23)
 (  23جدول ) 

 نتائج تحليل االنحدار لمعرفة إمكانية التنبؤ بدرجات جودة الحياة األكاديمية ) األبعاد والدرجة الكلية كٍل علي حده ( من خالل درجة 
 ( 310)ن= ،وسائل التواصل االجتماعي

المتغيرات التابعة المتنبأ  
الحياة  بها )جودة 

 األكاديمية(

 معامل االرتباط 
R 

 معامل التحديد
R2 

نتائج تحليل  
 التباين 

 قيمة )ف(

مستوي داللة  
 "ف"

المتغيرات  
المستقلة المتنبأ  

 منها 

 المعامل البائي 
B 

معامل بيتا  
(Beta)  "قيمة "ت 

مستوي داللة  
 "ت" 

  0.01 29.047 0.086 0.292 البعد األول 
 الثابت 

 التواصل 
14.692 
0.118 0.294 10.774 

5.390 
0.01 
0.01 

 الثابت  0.01 32.589 0.093 0.309 البعد الثاني 
 التواصل 

19.215 
0.131 0.309 13.450 

5.709 
0.01 
0.01 

 0.01 82.855 0.212 0.460 البعد الثالث 
 الثابت 

 التواصل 
13.082 
0.204 0.460 

9.340 
9.102 

0.01 
0.01 

 الثابت  0.01 56.389 0.155 0.393 البعد الرابع 
 التواصل 

14.719 
0.168 

0.393 10.525 
7.509 

0.01 
0.01 

 0.01 74.795 0.195 0.440 الدرجة الكلية 
 الثابت 

 التواصل 
61.708 
0.620 0.442 

13.769 
8.648 

0.01 
0.01 
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

التنبؤ بجودة الحياة  حيث أمكن  ،عدم صحة الفرض السابع المصاغ في صورة صفرية  –  1
 األكاديمية من خالل وسائل التواصل االجتماعي . 

التابعة   -2 المتغيرات  درجات  في  المفسر  التباين  تمثل نسب  التحديد والتي  معامل  قيم  أن 
المستقل  المتغير  بواسطة  حدة(  علي  كٍل  الكلية  والدرجة  األكاديمية  الحياة  جودة  )أبعاد 

,  % 9,3,  %8,6الستخدام وسائل التواصل االجتماعي( كانت علي الترتيب: ))الدرجات الكلية  
21,2%  ,15,5%    ,19,5%  ) 

التباين  النحدار درجات جودة الحياة األكاديمية  علي درجة استخدام    -3 أن نتائج تحليل 
( , مما يشير 0,01وسائل التواصل االجتماعي )قيم ف( جميعها دالة إحصائيا  )عند مستوي  

إمكانية التنبؤ بدرجات أبعاد جودة الحياة األكاديمية والدرجة الكلية  )كٍل على حدة( من  إلي  
 درجات استخدام وسائل التواصل االجتماعي .

استخدام  3) درجات  علي  األكاديمية  الحياة  جودة  درجات  النحدار  االنحدار  تحليل  نتائج   )
( لكل من  0,01 ) عند مستوى  وسائل التواصل االجتماعي ) قيم ت( جميعها دالة إحصائيا  

األكاديمية  الحياة  جودة  بدرجات  التنبؤ  معادالت  صيغة  ويمكن  المستقل,  والمتغير  الثابت 
)األبعاد والدرجة الكلية كٍل علي حدة(من درجات استخدام وسائل التواصل االجتماعي علي  

 التالي: و النح
 ل التواصل االجتماعي(× )درجة استخدام وسائ0,118+   14,692درجة البعد األول = 
 × )درجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي(0,131+   19,215درجة البعد الثاني = 
 × )درجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي(0,204+   13,082درجة البعد الثالث = 
 × )درجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي(0,168+   14,719درجة البعد الرابع = 

=الدرجة   األكاديمية   الحياة  لجودة  وسائل    0,620+     61,708الكلية  استخدام  درجة   (×
 التواصل االجتماعي(. 
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( الجدول  قراءة  خالل  قيمة  18ومن  أن  يتضح   )(R2 )   ( استخدام  0.195=  أن  أي   )

( نسبته  بما  يسهم  االجتماعي  التواصل  لمواقع  الحياة   % 19,5الطالب  جودة  تفسير  في   )
وتؤكد قيمة بيتا أن زيادة ،(  0,01عند مستوى داللة )،لقيمة دالة احصائيا  وهذه ا،االكاديمية  

استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل الطالب الجامعيين تتنبأ بجودة الحياة االكاديمية  
وهذه النتيجة تشير إلى ارتباط وعالقة بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي وجودة الحياة  ،

ه يمكن التنبؤ بجودة الحياة األكاديمية لدى عينة الدراسة من خالل استخدامهم  وأن  ،األكاديمية
التواصل االجتماعي أهمية   ،لمواقع  الدراسات من  إليه بعض  أشارت  النتيجة ما  وتؤكد هذه 

على   تعود  فوائد  من  لها  لما  التعليمية  العملية  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام 
التعليمية النواحيوتنمي  ،العملية  جميع  من  الجامعي  الطالب  توفره  ،شخصية  ما  إلى  إضافة 

الحالية التعليمية  النظم  في  نفتقدها  التي  التعلم  متعة  دمجها ، من  من  غني  ال  أصبح  وأنه 
بالجامعات التعليمية  التطور    ،بالعملية  لمواكبة  ضروري  أمرا   أصبح  منها  االستفادة  أن  كما 

إضافة إلى أن هناك إقباال متزايدا  ،يرفع مستوي جودتهوأن توظيفها في التعليم    ،التكنولوجي
وأشارت ايضا إلى ضعف  ،وكبيرا  الستخدامها في العملية التعليمية في العديد كبير من الدول 

المعلمينو  من  التعليمية  العملية  اطراف  استخدام  والطالب  و   ،تدني  التدريس  هيئة  أعضاء 
)الدهيشان  و  التعليمية  العملية  في  االجتماعي  التواصل  لشبكات  األمور  ص  ، 2019،أولياء 

مستوى 62 على  المه مة  الت عليمي ة  المصادر  من  االجتماعية  الشبكات  ُتع د  كما   .)
التعلمية،العالم الت عليمية  العملية  في  لتحقيق  ،وبخاصة  كافية  فرصا  للمتعلمين  تتيح  أنها  إذ 

االجتماع أدواتهاالعالقات  باستخدام  التفاعلي  للحوار  أسلوب  وتوفير  أنها    ،ية  إلى  باإلضافة 
تعمل على زيادة معدل المحتوى اإللكتروني على الشبكة العنكبوتية،, كما أن تأثيرها يمتد إلى  
في   البشري  والتفاعل  المشاركة  زيادة  خالل  من  جانبــا  تضيف  أنها  إذ  التعليمية  المنظومة 

التعليمية  & Laat, lally, Lipponenمما أدى إلى زيادة الرغبة في التعليم  )،المنظومة 
Simons, 2007  وهنا تأكيد في ارتباط جودة الحياة بشكل عام بالمستوى الذي تشبع فيه .)

إن الطالب    ،(  718،ص  2012مختلف الحاجات النفسية واالجتماعية للفرد)بشرى مبارك ،
وتلك المضامين تساعد بدرجة معينة   ،التعليميالجامعي يدرك عدد من المضامين في مساره  
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(  253ص  ،  2014حيث يشير العتيبي )    ،في احساسه بجودة الحياة في وسطه االكاديمي 

يعيشها التي  الحياة  بنمط  الجامعي  الطالب  حياة  جودة  ارتباط  أي مجتمع   ،إلى  في  وتأثرها 
التعليم والتعلم والخدمات   الموضوعية مثل  المؤشرات  تتأثر جودة   ،الصحيةبالعديد من  كما 

 الحياة بالعديد من المؤشرات الذاتية مثل السعادة والرضا عن الذات.
التي تسهم كواحد ،ومن ضمنها وسائل التواصل االجتماعي  ،إن تطويع وسائل التقنية الحديثة

فاالستفادة في ،من أهم المكونات في احساس الطالب الجامعي بالجودة في حياته االكاديمية
التواصل مع الطلبة وما تقدمه من خدمات في هذا السياقعمليا وكذلك تقديم المحتوى    ،ت 

الطالب من  المطلوبة  واألنشطة  تشبع    ،التعليمي  جامعية  بيئة  توفير  إلى  الجامعة  وسعي 
االكاديمية بالرضا عن حياته  يشعره  بما  الجامعي  للطالب  المختلفة  فان   ،الحاجات  وبالتالي 

الحياة  جودة  أبعاد  بدرجات  التنبؤ  في  تسهم  النتيجة  هذه  وفق  االجتماعي  التواصل  آليات 
 ومن ثم ظهرت النتيجة الحالية .   ،األكاديمية والدرجة الكلية 

 توصيات البحث:
خالل   .1 من  االسري  التفاعل  توجيه  في  األسر  ألرباب  الفاعل  الدور  تعزيز  على  العمل 

المتاحة  رفع  ،الوسائل  على  يعمل  بما  األسرة  أفراد  بين  كبيرة  بصورة  سائدا   يصبح  لكي 
 مستوى التماسك االسري بين أفراد المجتمع عموما . 

على أولياء امور األبناء والمربين تفهم طبيعة العصر بما تضمنه من تأثير العنصر التقني  .2
والتعامل   ،ي أبنائهمفي تفاصيل حياة أسرهم وتواجد األجهزة الحاملة لتلك الوسائل في أيد

مع تدخل تلك الوسائل في حياة أبنائهم باألساليب التربوية المناسبة التي تعتمد على التفهم 
 .ومن ثم تقديم التوجيه المناسب حتى ال يحدث التأثير السلبي المتوقع،التام لها

الرعاية .3 مؤوسسات  أدوار  زيادة تفعيل  على  العمل  في  د أفرا بتبصير االهتمام األسرية 
 ذلك وأثر السليم األسري  وآليات واستراتيجيات التماسك األسرية العالقات  المجتمع بأهمية

 على كيان األسرة .
للتماسك تعتني  التي  والدراسات  البحوث  تشجيع .4  دعم األسري وضرورة بالجوانب المعززة 

 المحققة لذلك.  األسرية القيم
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ادوارها   .5 تعزيز  في  الجامعات  الدعم استمرار  وجوانب  العلمية  البيئة  تحسين  في  المختلفة 

المختلفة  للطلبة لتحقيق الجودة األكاديمية العالية بما تزيد من التفاعل االيجابي مع الطلبة 
 في مختلف تخصصاتهم العلمية .

الجامعية   .6 الحياة  في  الحياة  جودة  مفهوم  محاوره ،ادخال  بشتى  المفهوم  ذلك  ثقافة  ونشر 
واستثمار ذلك المفهوم   ما يوثق تأثير المفهوم في مسيرة الطالب الجامعي،وكامل عناصره ب

 . 2030كواحد من محاور برنامج التحول الوطني في رؤية المملكة  
الجامعة .7 كليات  في  التوعوية  المناشط  التي ،عقد  الطالبية  والمناسبات  الملتقيات  واستثمار 

قق من جودة الحياة ،وبشكل خاص  تقيمها الجامعة من اجل توعيتهم بمفاهيم وتوجهات تح
 جودة الحياة االكاديمية .

التواصل االجتماعي أسريا  واكاديميا   .8 المتواصل لوسائط  التوعية باآلثار السلبية لالستخدام 
 .واستغالل كافة القنوات المحققة لذلك،وصحيا  وسلوكيا  "
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 املراجع:
( بدري  ،أسماء  وجهة   2018اإلبراهيم  االسري   االستقرار  على  االلكترونية  الخيانة  (.أثر 

،سلسلة    مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية،نظر مجموع من االزواج األردنيين  
 . 453 -433ص ص ،(6العدد) ،(4المجلد) ،اآلداب والعموم اإلنسانية

المنعم)  ،إبراهيم   التماسك والتفكك في األسـرة  (.تأثي2006حسام عبد  ر العولمة على آليات 
متحضرة(   ميدانية  )دراسـة  منشورة،المـصرية  غير  دكتوراه  جامعة    ،رسالة  اآلداب  كلية 

 المنصورة.
)  ،الحسنو أب  الدين  في 2013حسام  التفكير  مهارات  على  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية   .)

األ الحياة  جودة  وتحسين  التفكير  أساليب  الجامعة  تنمية  طالب  لدى  كلية  ،كاديمية  مجلة 
 . 673 -623ص ص، (2(،العدد ) 154المجلد ) ،،جامعة األزهر التربية 

 عمان : دار أسامة للطباعة والنشر.  ، معجم علم االجتماع(. 2006عدنان )،المصلح و أب
)،عيد وهالل،حمزةو أب )إدمان اإلنترنت(201أحمد  :دار  .  العالج،النظرية،المفهوم  .  )القاهرة 

 الكتاب الحديث. 
)،أبوزيد   محمد  والمهارات 2011أحمد  بالعنف  وعالقته  اإلنترنت  استخدام  (.سوء 

ص ص  ،(  1العدد)،(10،المجلد )  مجلة دراسات عربية في مجال علم النفس  ،االجتماعية
155-213  . 

) ،النصرو أب محمد  االجتماعي  1438مدحت  التواصل  شبكات  وخصائص  واهداف  (.مفهوم 
الجامعة    ،مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل االجتماعي  ،ورصد االيجابيات السلبيات

 .   60  -23( ص ص  1المجلد )،صفر(  23-22المدينة المنورة )،اإلسالمية 
)و أب محمد  ،السيد  والعوامل  2010هاشم  النفسية  السعادة  بين  للعالقات  البنائي  (.النموذج 

الجامعة".   طالب  لدى  االجتماعية  والمساندة  الذات  وتقدير  للشخصية  كلية  الخمسة  مجلة 
 .  350  -268ص ص  ، (81العدد)  (،  20.جامعة بنها ،المجلد )التربية
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حياة وعالقتها بتقدير الذات ،دراسة ميدانية  (. جودة ال  2014)  ،ياسر،بسماء والجاجان،آدم

دمشق بجامعة  التربية  كلية  في  النفس  وعلم  النفسي  اإلرشاد  قسمي  طلبة  من  عينة   ،على 
-345ص ص  ،(  63العدد )، (5المجلد )  ،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية

361 
)،األشول الدين  عز  االجتما2005عادل  المنظور  من  الحياة  والطبي (.نوعية  والنفسي  عي 

النفسي والتربوي لإلنسان العربي في ضوء جودة الحياة، الثالث " االنماء    ، المؤتمر العلمي 
 .  11 -3ص ص ،مارس (16 -15) ،جامعة الزقازيق  ،لية التربيةك

لدى  2018األطرش ،نجوى ) القيم األسرية  التواصل االجتماعي وتأثيرها على  ( .استخدام 
نم الفايسبوك  ،الشباب:  اإلنسانيةوذجا   والبحوث  للدراسات  الرسالة  المجلد) مجلة   .2 ) ،  

 . 264   247ص ص  ، (7العدد)
)،بخاري   عبدالفتاح  االجتماعي  2018ماجد  التواصل  وسائل  استخدام  سوء  .أسباب   )

-57ص ص  ،(  1العدد )، (4المجلد )  ،  المجلة العربية الدولية للدراسات التربوية والنفسية،
74 . 

)،البدري   عبدالعزيز  الكبرى (.  2017نبيل  الشخصية  بالسمات  وعالقته  الوطني  االنتماء 
 عمان : دار غيداء للنشر.،  التماسك األسري لدى عينة من طلبة الجامعةو 

وجغلولي  ،بعلي )  ،مصطفى  جامعة 2018يوسف   طالبات  لدى  الحياة  جودة  مستوى   .)
علم،المسيلة   قسم   طالبات  من  عينة  على  ميدانية  في  مج  ،النفس    دراسة  الجامع  لة 

 . 431 -413ص ص  ،(8(،العدد) 4المجلد )،الدراسات النفسية  والتربوية 
  ، ،األردن  جودة الحياة وعالقتها باالنتماء والقبول االجتماعيين(.2013جوان إسماعيل )،بكر

 عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع 
)،الجوهري   الهادي  )م(.  2002عبد  السياسي  االجتماع  وقضايا(علم  ط    ،فاهيم 

 اإلسكندرية: المكتبة العربية .،2
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وعليوي    ،حسن  فالح  عراك)،زينب  وعالقتها  2018موح  االجتماعي  التواصل  وسائل   .)

(  26المجلد )   ،  مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانيةدراسة تحليلية _    –بزيادة ظاهرة الطالق  
 . 172 -162ص ص ،( 9العدد ) ،
)   ،الحسينان  عبدهللا  بن  ببعض 2015ابراهيم  وعالقتها  الجامعية  الطالب  حياة  جودة   .)

المجمعة الديموغرافية: دراسة على عينة من طالب جامعة  التربية  ،المتغيرات    ، مجلة كلية 
 . 233 -178ص ص ،( 41العدد )،جامعة سوهاج 

)  ،الحكمي محمد  التواصل  2018حسين  لوسائل  السعودي  الشباب  استخدام  واقع   .)
ص  ، (3العدد )  ،( 30المجلد )  ،جامعة الملك سعود  ،مجلة كلية اآلداب  ،االجتماعي الحديثة

 . 237-197ص
بمدينة 2010سامية )،حمريش "دراسة ميدانية  األسري  التماسك  في  الدينية ودورها  القيم   .)
ج  كلية الحا  ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية  ،رسالة ماجستير غير منشورةباتنة "،
 الجزائر. ،باتنة،لخضر

شريف ،السعيد  و سلوى محمد  ،المهدي  و تركي بن مشهور  ،فهد عبدالرحمن والعنزي  ،الخريف  
 آثار استخدام وسائل التواصل االجتماعي على العالقات األسرية للشباب ( .  2019محمد )

الرابط   على  "متاح  ميدانية  "دراسة  الشرقية  -https://rf.org.sa/ar/rfبالمنطقة 
report/5318    

 الرياض: مكتبة الشقري . ،( . نظرة في علم االجتماع المعاصر 2002سلوى ) ،الخطيب 
( .االضطرابات النفسية المرتبطة باستخدام مواقع التواصل  2017أسماء بنت فراح)  ،خليوي 

الجامعة لطلبة  والنفسية  ،االجتماعي  التربوية  العلوم  )،  مجلة  )،(25المجلد  ص  ،(  4العدد 
 .  101-61ص 
الق2013محمد(  ،شيدرو  من   مي.)  اإلنترنت  شبكة  عبر  االجتماعي  للتواصل  األخالقية 

تربوية دراسات  اإلسالم.  كل  ،منظور  الزقاز   ،التربية  ةيمجلة  ص  ،)  80العدد) ،  قي في  ص 
321-379 
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(. وسائل االتصال الجديد وأثرها على قيم األسرة الحضرية " األسرة  2016هالة )  ،  دغمان

  " أنموذجا   واالتصاليةالجزائرية  اإلعالمية  للدراسات  الحكمة  )،  مجلة  ص  ،(  8العدد  ص 
51-  71   

)  ،الدهيشان علي  العملية  2019جمال  خدمة  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  توظيف   .)
لم والتعليمية  وكيف؟  التربوية  ماذا؟  في  التربويةااذا؟  العلوم  في  للبحوث  الدولية    ،لمجلة 

 . 83-51(, ص ص  1العدد )،( 2المجلد)
)،  الدويش عبدهللا  بن  العولمة  1430ابراهيم  ظل  في  األسري  االسرة ،(.التماسك  ندوة 

المعاصرة البيان  ،والتحديات  والدراسات  ،مجلة  البحوث  ص  ،الرياض  ، مركز  -19ص 
      https://alzwaj.sa/?goto=19&id=1034الرابط  ،متاح على  ،58

)،بيالذ  هللا  عبد  بن  سعد  بنت  سعود  2014أسماء  الملك  جامعة  طالبات  (.اتجاهات 
اآلداب.    ة ي. كلفي اإلعالم  ريرسالة ماجست  ،ةيدانيشبكات التواصل االجتماعي. دراسة مو نح

 جامعة الملك سعود . ،قسم اإلعالم
  ، مجلة التربية  ،(. استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي2003زاهر)،راضي 

 . 23-1ص ص   ،( 15العدد )،عمان ، جامعة عمان األهلية 
)مدخل نظري(   دور مواقع التواصل االجتماعي في التغير(.  2012بشرى جميل )  ،الراوي 

 . 112 -94ص ص  ،( 18( العدد )4الباحث اإلعالمي ،المجلد )
وقائع ندوة   ،علم النفس التطبيقي وجودة الحياة  (.  2006فوقية حسن عبد الحميد )،   رضوان

 ديسمبر .(   19- 17مسقط ) ، علم النفس وجودة الحياة جامعة السلطان قابوس
 عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.  ،اإلعالم الرقمي اإللكتروني(. 2012عبير ) ،الرحباني
(.انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط  2017عصام أحمد ) ،رمضان

السعودية الجامعات  طلبة  يدركها  كما  لألبحاث   ،األسري  المفتوحة  دمشق  جامعة   مجلة 
 . 62 -45ص ص، (20(،العدد) 6،المجلد ) والدراسات التربوية والنفسية

 القاهرة : عالم الكتب.  ، نفسي الصحة النفسية والعالج ال(.1997،حامد عبدالسالم )  زهران
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وزكريا  ،ساري   راهنة(.  2004خضر)،سالم  اجتماعية  مشكالت    -مشكالت  وإنتاج  العولمة 

 دمشق : األهالي للطبع والنشر والتوزيع.،1ط،جديدة 
)،  سالم محمد  لدى 2017سري  األكاديمي  بالتسويف  وعالقتها  االكاديمية  الحياة  .جودة   )

  مجلة كلية التربية في جامعة الخرطوم   ،جامعة الملك سعود  طالب قسم التربية الخاصة في 
 . 54-1ص ص ،(  10( ،العدد ) 9المجلد ) ،

)،  سليمان خالد  تبوك    2010شاهر  جامعة  طالب  من  عينة  لدى  الحياة  جودة  (.قياس 
، عليها  المتغيرات  السعودية وتأثير بعض  العربية  العربىبالمملكة  الخليج  السعودية  ،  رسالة 

 . 155 -117ص ص ، (117العدد )،(  31المجلد ) ،
النفس ي    2019وائل حامد )،  السيد الجامعية كعامل وسيط بين االغتراب  الحياة  (.جودة 

سعود   الملك  جامعة  طالب  لدى  الذات  التربوية وتقدير  للدراسات  الدولية  المجلة 
 . 160 -145ص ص ، ( 2العدد) ،(5) المجلد،والنفسية
التكنولوجية 2017)  منى،حامد  و إنعام  ،  شعيبي االتصال  وسائل  خدمات  استخدام  .أثر   )

الجمعية   كلية التربية ،  جامعة عين شمس ،  مجلة القراءة والمعرفة  ،على التواصل الزواجي
 . 192 -158ص ص ،( 188العدد ) ،المصرية للقراءة والمعرفة

الطبعة األولى ،"االجتماعياالعالم الجديد " شبكات التواصل ( .2014علي خليل ) ، الشقرة
 عمان : دار أسامة للنشر. ،
)،شقير    النوم  2010زينب  واضطرابات  الحياة  جودة  لعلم   ،(.  الثاني  اإلقليمي  المؤتمر 

المصرية ،النفس النفسيين  االخصائيين  ص  ،ديسمبر(1  –نوفمبر  29) ،  رابطة  -373ص 
394 . 
لحياة كمنبىء لقلق المستقبل  (.جودة ا2012سناء والقرشي ،خديجة )،زينب وعماشة  ،  شقير

مجلة    لدى عينة من طالبات قسم التربية الخاصة وطالبات الدبلوم العام بجامعة الطائف ،
  -91ص ص ،( 1العدد )،(32" السعودية " ،المجلد )ساسات عربية في التربية وعلم النفدر 

132 . 
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)،  الشهري  شعشوع  بنت  التواصل  1434حنان  شبكات  استخدام  على  (.أثر  االجتماعي 

جامعة ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية  ،ةرسالة ماجستير غير منشور  ،العالقات االجتماعية
 جدة .  ،الملك عبدالعزيز

عالم الجديد: دراسة في مداخله النظرية وخصائصه  م ( .اال 2011عباس مصطفى)،صادق
الرابط     ،العامة" على  متاح  واالتصال.  اإلعالم  لعلوم  العربية  البوابة 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=139073 
)،   الصبان ،سماح  والحربي  التواصل  2019عبير  مواقع  استخدام  على  الطالب  إدمان   .)

لية للدراسات  المجلة الدو ،االجتماعي وعالقته باألمن النفسي والتورط في الجرائم السيبرانية  
 . 293  -267ص ص  ،( 2العدد) ، (6المجلد)  ،التربوية والنفسية

سعد  ،  عابدين )،الشرقاوي  و حسن  النفسية  2016فتحي   والمرونة  الذات  تنظيم  .مهارات   )
اإلسكندرية جامعة  في  التربية  كلية  طالب  لدى  األكاديمية  الحياة  بجودة  مجلة    ،وعالقتهما 

 . 234  -153ص ص ،( 6العدد ) ،(26المجلد ) ،جامعة االسكندرية ،كلية التربية 
)  العبيد هللا   خلف  العالقات  2014،ماجدة  على  وتأثيرها  االجتماعية  التواصل  (.مواقع 

 . 159 -111ص ص  ،( الجزائر  26العدد)  ،مجلة الحكمة ،االجتماعية
جلة  م  ،(.تصميم مقياس جودة الحياة االكاديمية لطالب الجامعة  2014لفا محمد )،  العتيبي

 . 280-243ص ص ،( 148العدد ) ،مصر  ،القراءة والمعرفة 
محمود)و ،عبدالرحمن    عثمان بمواجهة  2017إبراهيم  وعالقتها  المدركة  الحياة  (.جودة 

تنب دراسة  قابوس:  السلطان  جامعة  طلبة  لدي  االجتماعية  العلوم   ،ؤيةالمشكالت  مجلة 
 . 56-2ص ص ،( 2(،العدد )25المجلد ) ،مصر ،التربوية
واالمين    ،عثمان وبخيت  ،عبدالحي  )،سلوى  الدين  الذكية  2018صالح  الهواتف  ادمان   .)

-1ص ص  ،(4العدد ) ،  المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية  ،لدى طلبة جامعة الخرطوم
26 . 

(.الضبط األسري والحوادث المرورية فـي المملكـة العربيـة السعودية. 2016أحمد ) ،العجالن
 .  216-145ص ص ،(  96( ،العدد) 25المجلد) ،مجلة الفكر الشرطي
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والدوسري   ،العريشي  حسن  )،جبريل  عبدالرحمن  بنت  وسائل  2015سلمى  استخدام  اثر   .)

دراس لديهم:  الفكري  واألمن  القيم  على  االجتماعي  على  التواصل  مطبقة  وصفية  ميدانية  ة 
السعودية الجامعات  وطالبات  والعلوم    ،طالب  االجتماعية  الخدمة  في  دراسات  مجلة 

 .   3346-3273ص ص ،(39العدد)  ، (18المجلد) ،االنسانية
التماسك االسري كما تدركه بعض الطالبات في ضوء بعض    (. 2019سهام أحمد ) ،العزاب

األسرية واآلدابالمجلة    ،الخصائص  للدراسات  ) ،  اإلنسانية  العربية  ص  ،(  8العدد  ص 
310- 332   
) ،  عالم فاروق  من  2013سحر  عينة  لدى  األسري  بالتماسك  وعالقته  النفسي  الصمود   .)

شمس جامعة عين  البنات  كلية  النفسي  ،طالبات  اإلرشاد  اإلرشاد    مجلة  مركز  تصدر عن 
 . 154-109( . ص ص 36العدد ) ،القاهرة  ،النفسي

المراهقين لوسائل  2018عبدالرحمن عبدهللا  )،  عمري ال (. األبعاد االجتماعية الستخدامات 
الثانوية المرحلة  طلبة  من  عينة  على  وصفية  دراسة  االجتماعي  جامعة    ،التواصل  مجلة 

  139ص ص ، (  3العدد )   ( ، 26المجلد )،  الملك عبدالعزيز: كلية اآلداب والعلوم االنسانية
-171 . 

التماسك األسري 2003مصطفى)،عوفي العمل وأثره على  إلى ميدان  المرأة  مجلة   ،(.خروج 
 .  153-130ص ص   ،(19العدد(  ،العلوم االنسانية

)  العيسوي  االجتماعية  (. 1990،عبدالرحمن  التنشئة  الفكر   ،سيكولوجية  دار   : اإلسكندرية 
 الجامعي. 

واالقتصادية المرتبطة بالتماسك  (. المتغيرات االجتماعية 1424فتحية بنت حسين ) ،القرشي
وصفية تحليلية  ة  دراسة ميداني،األسري كما تراه طالبات الصف الثالث الثانوي في مدينة جدة

جامعة االمام محمد بن سعود    ،كلية العلوم االجتماعية،رسالة دكتوراه  على األسرة السعودية  
 الرياض. ،سالميةاإل
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القاهرة  ،الطبعة األولى،المتغيرة في مجتمع المدينة العربيةاألسرة  (.1999عبد القادر)،القصير

 : دار النهضة العربية للطباعة والنشر. 
)،  حافظ االطفال2015داليا  لدى  االجتماعية   بالمخاوف  وعالقته  األسري  مجلة  ،(.المناخ 

 . 217 -163ص ص ، ( 1( ،العدد )14المجلد )،دراسات عربية في التربية وعلم النفس 
المدارس  1435سعيد بن سعيد ناصر) ،  حمدان لدى طالب  االجتماعية  اإلنترنت وآثاره   .)

العربية السعودية للعلوم التربوية  ،الثانوية بمنطقة عسير بالمملكة   مجلة جامعة الملك خالد 
 . 148  -91ص ص  ، ( 22العدد ) ،

االتصال  (. 2013درويش)  شريف،اللبان والتأ  تكنولوجيا  والتحديات  ثيرات )المخاطر 
 القاهرة : الدار المصري.  ،1ط  االجتماعية(،

) ،  اللحياني احمد  حميد  الخمسة  2018مريم  والعوامل  االجتماعية  للعزلة  التنبؤية  القيمة   .)
الكبرى في الشخصية لمستوى االدمان على االنترنت لدى طالبات جامعة أم القرى في مكة  

   224 -191ص ص ،( 1(،العدد ) 19المجلد )   ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المكرمة 
)،  اللعبون  محمد  بنت  وسائل (.  2018جميلة  استخدام  تأثير  من  الحد  في  األسرة  دور 

: دراسة مطبقة على عينة من األسر السعودية  التواصل االجتماعي على العالقات ااألسرية
   80  -37ص ص،( 137العدد)  ، ( 35المجلد ) ،جمعية االجتماعيين ،بمدينة الرياض

)،  مبارك عناد  النسـاء  2012بشرى  لـدى  االجتمـاعي  بالسـلوك  وعالقتهـا  الحيـاة  جـودة   .)
 . 771 -714ص ص، (99العدد) ،(  2المجلد )، مجلة اآلداب ،المتـأخرات عن الـزواج 

) ،المحسن الرحمن  عبد  اإلنترنت2003محسن  .أطفال  تأث،(  حول  اإلنترنت    ريدراسة  شبكة 
معها للتعامل  مقترح  تربوي  برنامج  مع  الطفل  كل  ،على  )،  ببنها  ةيالترب  ة يمجلة  (  1العدد 

 . 164 – 136ص،
(.درجة استخدام الطلبة الجامعيين لشبكات 2016موسى)،محاسنة عمر،عوده سليمان،  مراد

استخدامها   وصعوبات  التعليمية  العملية  في  االجتماعية  التربوية،التواصل  العلوم   ، دراسات 
 . 1708-1693ص ص ، ( 4العدد ) ، ( 43المجل د)  
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والهرش،مفلح  وعبابنة  ،محمد  والداللعة  ،عايد  )  ،زياد  النفسية 2010أسامة  اآلثار   .)

المعلمينوالصحية   نظر  وجهة  من  اإلنترنت  الستخدام  التربوية  مج  ،واالجتماعية  العلوم  لة 
 . 313 – 287ص ص ، (3العدد) ،(11المجلد )،والنفسية

)   ،المقدادي عسان  .2013خالد  االجتماعية(  الشبكة  األولى  ،ثورة  دار  ،الطبعة  االردن: 
 النفائس للنشر.

(. تطوير وتقنين مقياس جودة الحياة   2010علي مهدي )،محمود عبد الحليم وكاظم،منسي
 مجلة األكاديمية االمريكية العربية للعلوم والتكنولوجي،لدى طلبة الجامعة في سلطنة عمان  

 . 60-41ص ص،( 1العدد ) ، (1المجلد) ،أمارا باك
(.األسرة الجزائرية في ظل    2013عويسي )، سحلة وخيرة  و ب  ، ،بن عيسى وأيناس    المهدي

اإلنسانية إعاد العلوم  *كلية  ورقلة  مرباح  قاصدي  األسرية  الجودة  مقومات  إنتاج  ة 
الملتقى الوطني الثاني حول: االتصال وجودة الحياة    واالجتماعية / قسم العلوم االجتماعية،

األسرة الرابط10-9)،في  على  متاح  -des-sciences-humaines-et-إبريل( 
sociales-fshs/179- 

)منال  ،الناصر حمد  بن  العالقات  2019محمد  على  االجتماعي  التواصل  وسائل  تأثير   .)
مجلة البحث   ،االجتماعية واالسرية لدى طلبة الجامعة السعودية االلكترونية بمدينة الرياض

التربية في  شمس    ،العلمي  عين  والتربية  -جامعة  والعلوم  لآلداب  البنات  (  4المجلد) ،كلية 
 . 291  -241ص ص  ، ( 20العدد ) ،
(. درجة استخدام المعلمين لمواقع التواصل االجتماعي  2018سعادة)،معين وفايزة    صراوينن
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 . 1256 -1226ص ص  ،( 7العدد)،( 32المجلد ) ،لألبحاث والعلوم اإلنسانية

مجلة جامعة  ،جودة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق وتشرين (.2012)رغداء علي  ،نعيسة
 181 -145ص ص ، ( 1العدد)،( 28المجلد )،دمشق
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Abstract : 
       The current research aimed to study social media and its 

relationship to family cohesion and the quality of academic life among 

a sample of Jazan University students (n=310). In order to achieve the 

objectives of the research, three psychometric scales were constructed 

and used by the researcher after verifying their reliability and validity. 

The three psychometric scales measured the use of social media, 

family cohesion, and the quality of academic life. Several statistical 

methods were used in the data analysis, (mean, standard deviation, the 

"T" test, Pearson correlation coefficient, the "F" test, and simple linear 

regression analysis). Results,showed that the level of students' use of 

social media was high, and the level of family cohesion and quality  

Academic life was also high among the study sample. Moreover, 

results indicated that there was a statistical significant relationship 

between the use of social media and family cohesion at the level 

(0.01), and there was a statistical significant relationship between the 

use of social media and the quality of academic life at the level (0.01). 

In addition, results showed that it is possible to predict family 

cohesion among the study sample based on their scores on social 

media scale, and it is possible to predict the quality of academic life 

among the study sample based on their scores on social media scale. 

Finally, a number of recommendations were suggested... 

Key words: social media, family cohesion, academic quality of life, 

Jazan University students. 


