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 .  أثر استخدام وسائل التكنلوجيا واالتصال لدى األبناء خالل جائحة كروان من وجهة نظر األسرة
The impact of the use of technology and communication among children during the 

Corona pandemic from the point of view of the family. 

 أمحد بن سعيد بن انصر احلضرمي د.  
 أستاذ مساعد جبامعة الشرقية / سلطنة عمان

 أ. الثراي بنت انصر بن سامل  الشقصية / جامعة الشرقية 
Dr. Ahmed Said Sasser AL-Hadhrami 

Assistant Professor at Al Sharquay University / Sultanate of Oman 

Al Thuraya bint Nasser bin Salem Al Shaqsia 

Ahmed.alhadrami@asu.edu.om 

Asnh7887@gmail.com 

2021 

 امللخص 

هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام وسائل التكنلوجيا واالتصال لدى األبناء خالل جائحة كروان من     
التحليلي املنهج الوصفي  الباحثان  الدراسة استخدم  ، واستخدم االستبانة وجهة نظر األسرة ، ولتحقيق أهداف 

 ( أسرة من األسر العمانية، وأظهرت نتائج الدراسة ما أييت: 106كأداة، وطبقت على عينة بلغت ) 

 أثبت الدراسة أن وسائل تكنولوجيا االتصال تشكل أمهية كبرية لدى مجيع أفراد العينة املتمثلة يف األسر العمانية. 

كثرية ومتنوعة خالل استخدام األسرة العمانية لوسائل تكنولوجيا االتصال أثبت الدراسة أبن هناك دوافع وحاجات  
 وكان من أبرزها استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال يف األغراض الدراسية.

أثبتت الدراسة على أن انتشار جائحة كوروان أدى إىل زايدة استخدام األبناء لوسائل تكنولوجيا االتصال احلديثة 
 بارات املرتبة ابلتعليم على درجة موافقة كبرية. من خالل حصول الع

أوضحت الدراسة أبنك هناك أاثر عديدة ومتنوعة تنتج من استخدام األسر العمانية لوسائل تكنولوجيا االتصال 
 يف الوقت الراهن. 



 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
124 

 
 

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021 

أكتوبر |  04العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

بسلبيات   بينت نتائج الدراسة وعي أفراد العينة مبخاطر وسلبيات تكنولوجيا االتصال حيث حصلت العبارات املنوطة 
 وسائل التكنولوجيا واالتصال على مستوى قليل من أفراد العينة.

دوافع وحاجات األسرة :  أثبت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجاابت عينة الدراسة حول حموري
جيا واالتصال أثناء العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال، واآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنولو 

 يعزى للجنس أو املؤهل العلمي.   0.05جائحة كوروان من وجهة نظر األسر العمانية عند مستوى  

تعليمية وتدريبية؛ لتوعية اآلابء واألمهات بضرورة متابعة    الباحثان إقامة برامج  الدراسة يوصي  نتائج  وبناًء على 
 وجيا واالتصال حلمايتهم من خماطرها وسلبياهتا.ورقابة األبناء أثناء استخدامهم لوسائل التكنول

 االتصال، تكنولوجيا، األسرة العمانية  الكلمات املفتاحية: 
ABSTRACT 

The study aimed to identify the effects resulting from the children's use of technology and 

communication means during the Corona pandemic from the point of view of Omani families, 

and to achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive and analytical 

approach, and used the questionnaire as a tool, and it was applied to a sample of 106 Omani 

families, and the results of the study showed what Come: 

1  .The study proved that the means of communication technology are of great importance to 

all members of the sample represented by Omani families. 

2  .The study proved that there are many and varied motives and needs during the Omani 

family's use of means of communication technology, the most prominent of which is the use 

of means of communication technology for educational  

3.The study has proven that the spread of the Corona pandemic has led to an increase in 

children's use of modern means of communication technology, through education-ranked 

phrases obtaining a high degree of approval . 

4.The study showed that there are many and varied effects resulting from the use of 

communication technology by Omani families at the present time . 

 5.The results of the study showed the sample members ’awareness of the risks and drawbacks 

of communication technology, as the expressions related to the negatives of the means of 

technology and communication were obtained at a small level from the sample members . 
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6.The study proved that there are no statistically significant differences in the study sample 

answers about the two axes: the motives and needs of the Omani family in using 

communication technology, and the effects resulting from children’s use of technology and 

communication means during the Corona pandemic from the viewpoint of Omani families at a 

level of 0.05 attributable to gender or educational qualification. 

 Based on the results of the study, the researchers recommend establishing educational and 

training programs. To educate parents about the need to follow up and control their children 

while they use technology and communication means to protect them from its risks and 

negatives . 

Key words: communication, technology, Omani families 

   قدمة م

من ينظر لعامل اليوم جيده خيتلف اختالفا جذراي عن عامل األمس، فالعامل شهد تغريات متسارعة وتقدم علمي مشلت   
ومات مجيع جماالت احلياة املختلفة، بفضل ما شهدته السنوات األخرية من تقدم علمي وتكنلوجي، فنجد ثورة املعل

تتمحور يف تكنولوجيا االتصال احلديثة، وهي ابلتايل أثرت أتثريا مباشرا يف كل جزء من حياتنا، فأصبحنا نعيش يف 
كوكبة متطورة تطورا هائال يف ميادين تقنيات التواصل وبرجميات االتصال ، ونظرا لوجود وسائل تكنولوجيا االتصال 

عادها املختلفة يف اجملتمع واليت أحدثت تغريات جذرية يف أمناط حياة اليت سامهت يف تشكيل ظواهر اجتماعية هلا أب
اإلنسان املختلفة سواء كانت على حنو إجيايب أم سليب وعلى خمتلف األصعدة االجتماعية والثقافية الفكرية والسياسية 

فرد من أفراد األسرة واالقتصادية ليصل أتثريها إىل أهم ركن من أركان اجملتمع آال وهي األسرة، واليت مست كل  
الواحدة بدرجات خمتلفة ومتباينة من خالل نشوء تفاعالت جديدة يف طبيعة االتصال لدى األفراد. وقد أثبتت 

% يوميا من خالل شهر 50اإلحصائيات زايدة يف عدد املستخدمني ملواقع ووسائل االتصال اإللكرتونية بنسبة
(، ومن املؤكد أن ما يشهده 2020ر نفسه من العام املنصرم)عبري،مارس املاضي مقارنة بنسبة االستخدام يف الشه

العامل يف الفرتة األخرية من أزمة صحية وعاملية ال يوجد توقع لتصور مداها األقصى؛ إذ صنفها اخلرباء أبهنا أشد 
اليت أحدثت م و 2008م كما أهنا أشد من األزمة املالية اليت انفجرت عام  1929وطأة من أزمة الكساد الكبري عام  

   (.2020عام )العبسي، علي ،  100تدهورا اقتصاداي واجتماعيا يف العامل واليت قيل عنها أهنا ال حتدث إال كل 
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( وانتشاره يف العامل أدى إىل حدوث قلق دويّل COVID-19ويف احلقيقة إن ظهور مرض فريوس كوروان )     
 مدينة وهان الصينية إىل أن أعلنت منظمة الصحة العاملية عاملّي، حيث انتشرت احلاالت األوىل على نطاق واسع يف 

( ، وقد اختذت احلكومات بدورها العديد من اإلجراءات الصارمة ملنع WHOوصنفتها على أهنا جائحة عاملية )
انتشار عدوى فريوس كوروان والذي مل يكتشف له عالج إىل الساعة، حيث اختذت احلكومات إجراءات ترتاوح 

حالت اجلوية وفرض سياسة التباعد اجلسدي واإلغالق التام وإعفاء املوظفني من الذهاب إىل مقر عملهم إبلغاء الر 
وااللتزام مبزاولة أعماهلم من املنزل ، كل هذا أدى إىل تقييد حركة األفراد واألسر وحرماهنم من ممارسة حياهتم الطبيعية 

جراءات أدت إىل وقوع بعض الفئات من أفراد اجملتمع حتت بقوهلا " أبن هذه اإل–،وهذا ما أشارت إليه العزرية  
وطأة الضغط النفسي والذعر والتوتر الذي تعددت مصادره سواء بسبب التغري املفاجئ يف منط احلياة حملاولة التأقلم 
يف  املصابني  أعداد  زايدة  ظل  يف  ابملرض  اإلصابة  من  اخلوف  بسبب  أو  اجلديدة  األوضاع  هذه  مع  والتعايش 

 (.2020طنة)العزرية، أصيلة،  السل

وابلتأكيد يف ظل هذه األزمة الصحية فإن الشغل الشاغل واملهم لدى الدول واحلكومات هو احلفاظ على صحة     
املواطن من اإلصابة ابلفريوس ولكن مع ذلك فإن تداعيات هذا املرض وأتثرياته طويلة املدى واليت ال تقتصر على 

إ تعدته  بل  فقط  الصحي  احلياة اجلانب  أتثريا ابلغا على  أثر ذلك  لذلك  واجتماعية شىت؛  اقتصادية  ىل جوانب 
املعاصرة، حيث جندها متداخلة جبميع  االتصال واملعلومات مرتبة تكنولوجيا فاحتلت األسرية؛ ابرزة يف جمتمعاتنا 

ا وتعددها وتشعبها، تفاصيل ودقائق األمور يف حياتنا، ويصعب على أي أسرة  أن حتصرها يف قائمة حمددة لكثرهت
لذلك امتدت آاثرها لتشمل كل اجملاالت احلياتية، فهي فلم تدع  أي جانب إال وتركت فيه أثرا سواء يف اجلانب 

 االقتصادي، أو االجتماعي، او جمال الرتبية والتعليم.

بسام)      عليان  أبو  دراسة  عليه  أكدت  ما  ) ( 2011وهذا  مايل  بو  أمينة،  وجيا تكنول م( يف وصف2017و 
املعلومات أبهنا ليست كلها إجيابية ومفيدة، كما أهنا ليست مجيعها سلبية وضارة، بل هي جتمع  الوسطني بني 
اإلجيابية والسلبية، كما أننا إذا تفحصنا ما جيري يف واقعنا احلايل الذي نعيش عليه اآلن، وعقدان مقارنة بسيطة بني 

أو ما هو جم الثقافات واملمارسات االجتماعية األخرى، فإننا ما كان موجود  قبل جائحة كروان  سد يف خمتلف 
الشخصي واالجتماعي داخل األسرة  االتصال  االبتعاد عن  بروز أزمة  بداية  أن ذلك ميثل  نالحظ بدون شك  
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الواحدة، واليت يعاين منها الكثريون، ولكن يف صمت وسكون.  ومن هذا املنطلق أتيت هذا الدراسة كمحاولة علمية 
شف عن اآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واالتصال أثناء جائحة كوروان وأتثريها العميق للك

األسر العمانية من حيث التباعد االجتماعي، وظهور بعض االمراض داخل االسرة الواحدة، من وجهة نظر األسر 
 العمانية.          

 مشكلة البحث 

رة معلوماتية متجددة، أسهمت يف إحداث تغريات متطورة ومتسارعة يف جمال التكنولوجيا يعيش العامل اليوم ثو     
واالتصاالت وهذا ما مهد أبن جعل العامل قرية كونية صغرية تنتقل من خالهلا املعلومات واملعارف يف أجزاء من 

يت كانت تعاين منها البشرية  الثانية، كما سامهت وسائل التكنولوجيا واالتصاالت يف حل مجيع مشاكل التواصل ال
سابقا حيث سهلت على اجلميع إمكانية التواصل وتكوين العالقات عن طريق تطبيقات ووسائل حديثة أسهمت 
يف إحداث جمموعة من التغريات الفكرية واملعرفية لدى األفراد. وقد أكدت العديد من الدراسات والندوات واملؤمترات 

التواصل يف إحداث تغري ثقايف وفكري لدى األفراد نذكر منها توصيات ندوة " على أتثري التكنولوجيا ووسائل  
( واليت انقشت اآلاثر اجلانبية لوسائل االتصال 2019قضااي التقنية وأثرها على األسرة" املنعقدة يف مسقط يف )مارس 

تؤثر على سلوك األبناء   والتكنولوجيا لدى األبناء يف سلطنة ُعمان وماحتمله هذه اآلاثر من سلبيات وإجيابيات
 (. 2019)اجليالنية، عهود،

     ( انتشار جائحة فريوس كوروان  نتيجة  العامل  يشهدها  اليت  الراهنة  الظروف  مع  والذي covid-19ومتاشيا   )
أحدث شلاًل اتما يف مجيع مناحي احلياة، وماصاحب هذه اجلائحة من تطبيق لقرارات استثنائية أثرت على اجملتمع 

ل، كفرض سياسة التباعد اجلسدي وتطبيق احلظر الكلي الذي أثر على أمناط التواصل االجتماعي بني العماين كك
األبناء يف األسرة الواحدة وملا كان لتأثري التكنولوجيا ووسائل االتصال على ختفيف وطأة هذه األوضاع املستثناة 

االتصال يف إدارة االزمات والتحدايت   ( دور2020وهذا ما أكدته العديد من الدراسات منها دراسة احلضرمي) 
( يف )نوفمرب ITU Newsعمان، والدراسة اليت مت نشرها يف جملة )  اليت واجهته ما بعد جائحة كروان يف سلطنة 

( واليت محلت عنوان "التكنولوجيا وجائحة فريوس كوروان ،إدارة األزمة “حيث حتدثت عن مدى أتثري   2020
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يف ظل انتشار اجلائحة من اجلوانب االجتماعية واالقتصادية. فكان البد من وضع   التكنولوجيا ووسائل االتصال 
دراسة شاملة ومعمقة حلصر اآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل االتصال أثناء جائحة كوروان حيث انطلقت 

ل التكنلوجيا واالتصال أثناء هذه الدراسة لتجيب على السؤال الرئيس: ما اآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائ
 .جائحة كوروان من وجهة نظر األسر العمانية

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

 ما اإلطار الفكري واملفاهيمي ملصطلح وسائل تكنلوجيا االتصال؟ 

 نظرهم؟ ما حاجات ودوافع استخدام األسرة العمانية لتكنلوجيا االتصال يف احلياة اليومية من وجهة  

 ما أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر االسر العمانية؟ 

يف األاثر الناجتة من أتثري وسائل تكنلوجيا االتصال (  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 على األبناء من وجهة نظر االسر العمانية ترجع للمؤهل العلمي والنوع؟

 أهـمية البحث 

علمية   النظرية:  األمهية واالهداف كمحاولة  األمهية  واالتصال  التكنولوجيا  وسائل  الفكرية ملصطلح  األطر  تشمل 
وعملية؛ إلثراء املكتبة العربية بدراسة حديثة حول اآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واالتصال 

الع نظر األسر  انتشار فريوس كوروان من وجهة  للدارسني أثناء فرتة  آفاقا حبثية  البحث  يفتح هذا  أن  مانية أنمل 
 والباحثني املهتمني هبذا اجملال من أجل إثراء املكتبة العربية بدراسات حديثة حول هذا املوضوع.

التطبيقية: للبحث من خالل الكشف عن اآلاثر   األمهية  املتوقعة  العلمية والعملية  النتائج والتوصيات  وتتمثل يف 
ستخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واالتصال أثناء جائحة كوروان كوهنا ستسهم يف إجياد حلول مبتكرة الناجتة من ا

 وجديدة لتقليل ومعاجلة اآلاثر السلبية ودعم اآلاثر اإلجيابية وتعزيزها. 

 أهداف البـــحث 
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 التعرف على اإلطار الفكري واملفاهيمي ملصطلح وسائل تكنلوجيا االتصال. 

 احلاجات والدوافع الستخدام األسرة العمانية لتكنلوجيا االتصال يف احلياة اليومية من وجهة نظرهم.الكشف عن  

 التعرف على أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر االسر العمانية.

الناجتة من أتثري و  الداللة االحصائية حول األاثر اإلجيابية والسلبية  الفروقات ذات  سائل تكنلوجيا التعرف على 
 االتصال على األبناء من وجهة نظر االسر العمانية تعزى للمؤهل العلمي والنوع. 

 منهجية البحث 

الواقع  أيضا من خالل حتليل  املنهج الوصفي الذي يقوم بوصف احلالة ويفسرها، وكذلك  الباحثان على  اعتمد 
 لومات واألدب النظري، واستخدما االستبانة كأداة جلمع البياانت واملع

 حدود البحث 

 احلدود املوضوعية: اقتصرت على وسائل تكنلوجيا االتصال. 

 2022/    2021احلدود الزمنية:

 احلدود البشرية: عينة عشوائية من حمافظات السلطنة.

 مصطلحات البحث 

واخلربات املرتاكمة واملتاحة ورد تعريفها يف املعجم اإلعالمي أبهنا: " جممل املعارف  :  وسائل التكنولوجيا واالتصال
والتنظيمية، واإلدارية  املادية  والوسائل  وختزينها  واألدوات  وإنتاجها  ومعاجلتها  املعلومات  مجيع  يف  املستخدمة 

 .م(" 2020واسرتجاعها ونشرها وتبادهلا، أي توصيلها إىل األفراد واجملتمعات" )بلغول، ميينية،

": هي أداة أو جهاز أو وسيلة تساعد على اإلنتاج أو التخزين Print Robinوتعرف وفقا لرؤية "برنت روبين  
أو توزيع أو استقبال أو عرض البياانت أو عبارة عن اآلالت واألجهزة اخلاصة أو الوسائل اليت تساعد على إنتاج 
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إل احلاجة  يتم  عندما  وعرضها  واسرتجاعها  وتوزيعها  اليت املعلومات  املناسبات  املستخدمني يف مجيع  قبل  من  يها 
 . م(2009حيتاجوهنا)حممود،

ويعرف الباحثان وسائل التكنولوجيا واالتصال إجرائيا على أهنا: كل أدوات االتصال اليت يستخدمها األفراد لنشر 
اإلنرتنت عن طر  بواسطة شبكة  واملعلومات  واألخبار  األفكار  وتلقي  اإلعالمية  الرسائل  النقالة ونقل  اهلواتف  يق 

 والقنوات الفضائية والتطبيقات اإللكرتونية واليت تساهم يف تكوين سلوك األفراد.

اسم كوروان هو االسم الذي أطلقته منظمة الصحة العاملية للفريوس املسبب ملرض االلتهاب الرئوي :  جائحة كوروان
عاملية جائحة عاملية )منظمة الصحة العاملية، ( والذي أعلنته منظمة الصحة ال covid-19احلاد واملعروف ابسم )

2021،https://www.who.int ) 

 الدراســات الســابــقة 

(: بعنوان العالقة بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي واملشكالت االجتماعية 2020دراسة أمحد عبري،).  1
الدراسة إىل حتديد العالقة بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي واملشكالت االجتماعية لدى الشباب، هدفت  

لدى الشباب اجلامعي سواء املرتبطة بعالقاهتم االجتماعية أو بعالقاهتم األسرية أو حتصيلهم الدراسي، واعتمدت 
ة استبيان مطبقة على طالب جامعة الباحثة على منهج املسح االجتماعي ابلعينة ومتثلت أداة الدراسة يف استمار 

، وتوصلت الدراسة إىل أن متوسط عدد ساعات استخدام الشباب 311قطر من الذكور واإلانث حيث بلغ عددهم
( يوميا  االجتماعي  التواصل  االجتماعي ممارسة 5لوسائل  التواصل  استخدام وسائل  أسباب  أهم  وأن  ( ساعات 

 سيلة سهلة للتواصل مع أفراد األسرة وقضاء وقت الفراغ. األلعاب االلكرتونية مع اآلخرين وأهنا و 

والتدابري الالزم   19- (: بعنوان اآلاثر االقتصادية واالجتماعية جلائحة كوفيد 2020. دراسة البلوشي مجيل، ) 2
اختاذها ملواجهة هذه اجلائحة على املستوى الدويل الوطين، ركزت الدراسة على التحقق من مدى اسهام ضعف 

ات االحرتازية ملواجهة آاثر جائحة كوروان من الناحية االقتصادية واالجتماعية على املستويني الدويل والوطين اإلجراء
يف زايدة اآلاثر السلبية الناجتة، ومدى وجود خطط جاهزة مسبقا إلدارة األزمات االقتصادية واالجتماعية املفاجئة 

السلبية جلائحة كوروان التأثريات  من ودورها يف ختفيف  سلبية كبرية  أتثريات  وجود  واملؤشرات  النتائج  من  ظهر   .

https://www.who.int/
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على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية، إضافة إىل التأثريات السلبية على السلوكيات االجتماعية وتزايد   19كوفيد 
مشاعر اخلوف والقلق واإلحباط وتغيري العادات االجتماعية بسبب التباعد االجتماعي. ومن أهم ما أوصت به 
للتباعد  املناسبة  االجتماعية  الربامج  إجياد  والصحية،  واالجتماعية  االقتصادية  املنظومة  يف  النظر  إعادة  الدراسة 

 االجتماعي وابتكار خدمات اجتماعية جديدة. 

(بعنوان  أتثري وسائل االتصال احلديثة على أمناط االتصال األسري يف 2019دراسة كل من مهرهرة، زيبوش).  3
ت الدراسة إىل معرفة أهم التطورات اليت عرفتها وسائل االتصال احلديثة والتأثريات اليت حتدها وسائل اجلزائر، هدف

االتصال على أمناط االتصال داخل األسرة الواحدة. استخدم الباحثان املنهج الوصفي يف حتليل ووصف ظاهرة 
فما فوق تعترب هو السن املناسب الستخدام   35الدراسة. وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن غالبية أفراد العينة من  

وسائل االتصال وأن استخدام وسائل االتصال أدى إىل قلة اللقاءات والزايرات األسرية وتراجع يف االتصال واحلوار  
 األسري. 

4. ( ميينة  بلغول  للمراهقني 2020دراسة  االجتماعي  السلوك  على  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  أثر  بعنوان   )
املراهق. املتم يتأثر هبا  اليت  التكنولوجية  العناصر ووسائل االتصال  الدراسة للبحث عن أهم  درسني، هتدف هذه 

واعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على منهج املسح الوصفي ابلعينة اليت تستهدف حسب وصفها وبناء وتركيب 
ات االستمارة واملالحظة يف مجع البياانت مجهور وسائل اإلعالم وأمناط سلوكه بصفة خاصه، واستخدمت الباحثة أدو 

. ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن التالميذ املراهقني 2020وأجربت الدراسة يف مدينة جيجل سنة
سلوكياهتم  على  أتثري  لديهم  ويوجد  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  وسائل  يستخدمون  مدينة جيجل  اثنوايت  يف 

 ية وتواصلهم مع أسرهم وأصدقائهم.االجتماعية واألخالق

(: بعنوان أثر تكنولوجيا االتصال احلديثة على العالقات األسرية 2019دراسة بلحداد جناة، ويوكموش هنى ) .5
دراسة ميدانية على عينة من األسر اجليلجلية. هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر تكنولوجيا االتصال احلديثة 

 24أسرة جيجلية مكونة من    12من خالل دراسة أثر تكنولوجيا االتصال احلديثة على  على العالقات األسرية  
مفردة واليت مت اختيارها بطريقة قصدية. اعتمدت الباحثتان يف هذه الدراسة على املهج الوصفي التحليلي ابعتباره 
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امل من  البياانت  جلمع  االستبيان  أداة  الباحثتان  واستخدمت  الدراسة  ملوضوع  تقسيم األنسب  مت  حيث  بحوثني 
االستمارة إىل مخسة حماور. وقد توصلت الدراسة إىل أن غالبية أفراد العينة ال يستطيعون االستغناء عن استخدام 
تكنولوجيا االتصال احلديثة وهذا ابعتبارها ضرورة حتمية يف حياهتم اليومية. كما توصلت الدراسة إىل أن أغلب 

الفجوة بني أفراد األسرة وانعدام احلوار والتفاعل املبحوثني يقرون مبسامهة تكنولو  جيا االتصال احلديثة يف توسيع 
 بينهم. 

 التعليق على الدراسات السابقة 

تشاهبت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف العديد من األمور منها: اإلطار النظري واملفاهيم واملصطلحات     
املتعلقة بوسائل التكنولوجيا واالتصال كما تشاهبت أيضا مع الدراسات السابقة يف املنهج املستخدم يف الدراسة 

يل الواقع. كذلك اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة وهو املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصف وحتل
 من حيث استخدام األداة أال وهي اإلستبانة . 

الناجتة من استخدام     الدراسة احلالية ركزت على اآلاثر  السابقة يف أن  الدراسات  الدراسة احلالية مع  واختلفت 
جائحة كوروان وهي امليزة اليت مل تتطرق هلا الدراسات السابقة   األبناء لوسائل التكنولوجيا واالتصال أثناء فرتة انتشار 

كما أن هذه الدراسة مجعت بني األطر النظرية والتطبيقية حلصر اآلاثر الناجتة من استخدام وسائل التكنولوجيا 
اء فرتة انتشار واالتصال حبيث تعد هذه الدراسة األوىل من نوعها اليت تطرقت لتأثري وسائل التكنولوجيا واالتصال أثن

 ( يف سلطنة عمان. Covid-19فريوس كوروان )

 اإلطار النظري: 

خمتلف       تطور يف  أي  األساسية إلحداث  الركيزة  عّد  ُت  تناقلها  وتكنولوجيات  املعلومات  أن  فيه  ما ال شك 
العلمية، من أجل القطاعات اخلدمية واإلنتاجية، لذلك اهتمت الدول ابلرتكيز عليها وأنشأت هلا العديد من املراكز  

توفري املعلومات الالزمة للتخطيط والتنفيذ لذلك جند إن التطور اهلائل الذي شهدته تكنولوجيا االتصال خالل 
السنوات األخرية جعلها الشغل الشاغل يف اجملتمع إذا أصبحت حتتل مكانة مهمة يف اجملتمعات املختلفة فانتشارها 

فحسب   العلمية  للتطورات  نتيجة  يعد  واالقتصادية ال  السياسية  النظم  تطور  مظاهر  من  مظهر  أيضا  هو  بل 
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واالجتماعية، ومن املؤكد أبن أتثر اجملتمعات مبظاهر التكنولوجيا والتطور أدى إىل إحداث تغري لدى سلوكيات 
ألوبئة األبناء يف األسرة الواحد، وهذا ليس هو السبب الوحيد الذي يدفعنا الستخدام هذه التكنلوجيا فالكوارث وا

أيضا عنصرا وشريكا حقيقيا لوجودها، وال نذهب بعيد من هنا فالذي أصاب العامل أمجع من انتشار جائحة كروان 
على املستوى الكلي أجرب املؤسسات التعليمية واالقتصادية والثقافية أبن تتعامل مع هذه التقنية بكل يسر، كوهنا 

كلة والكارثة اليت عمت احناء العامل، لذلك أصبحت األسر املخرج األساسي الذي ميكن أن حتد من وطئت املش
مبختلف مستوايهتا العلمية أمام حتدي عظيم وهو القبول بدخول هذه التقنية يف منازهلا، وخصوصا تلك األسر اليت 

 كانت متحفظة بشي من األسباب لعدم دخول هذه التقنية ملنازهلا حىت ال تضيع منط احلياة السائد هبا. 

ك حتتل التكنولوجيا أمهية كبرية فيما يتعّلق بتسهيل التواصل بني الناس، حيث سامهت بفعالية يف جعل العامل وبذل    
الكبري يبدو كأنه قرية صغرية، وحتّقق ذلك بفضل ما قّدمته التكنولوجيا للناس من وسائل وطرق لتعزيز وتسهيل  

ف الثابت واهلاتف احملمول، لتصل إىل شبكة اإلنرتنت التواصل فيما بينهم، فتنّوعت هذه الوسائل لتمتد من اهلات 
وما يرتبط هبا من قدرة تواصل الناس مع بعضهم البعض عرب القارات والبلدان املختلفة خالل ثواٍن معدودة، فتطّور 

ا يُعد املعرفة والعلوم تساهم التكنولوجيا بشكل كبري يف الوصول إىل املعلومات واكتساهبا، وابلتايل تطويرها، وهو م
سبباً لوجود ثورة علمّية ومعرفّية ضخمة يرتّتب عليها تسهيل حياة البشر من خالل زايدة االخرتاعات يف اجملاالت 
العملية املختلفة، ومثال ذلك إمداد املصانع ابلعديد من اآلالت واملعّدات املتطورة اليت ساعدت على توفري سلع 

ل عمليات اإلنتاج يف املصانع وجعلها ذات وقت وجهد أقل، وخدمات ذات جودة عالية، وذلك عن طريق تسهي
العمل)رزان،صالح، أرابب  لصاحل  التشغيل  تكلفة  تقليل  يف  إلفادهتا   2021ابإلضافة 

https://mawdoo3.com .) 

 مفهوم تكنولوجيا االتصال احلديثة

تعددت التعاريف وكثرت اليت تناولت مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وميكن أن نذكر بعض التعريفات     
 اهلامة اليت تكلمت عن هذا املصطلح اهلام والذي أثر على مجيع األنشطة احلياتية لإلنسان ومنها: 
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ئل واألدوات والنظم اليت يتم توظيفها ملعاجلة تعرف تكنلوجيا االتصال احلديثة أبهنا : جمموعة من التقنيات والوسا  
احملتوى أو املضمون الذي يراد توصيله خالل عملية االتصال واليت يتم من خالهلا مجع البياانت واملعلومات سواء 
كانت مكتوبه أو مسموعة أو مصورة أو مرسومة أو رقمية أو مطبوعة من خالل النظم واحلاسبات اإللكرتونية مث 

املعلومات والبياانت واسرتجاعها عند احلاجة إليها، وأخريا يتم نشر هذه املواد االتصالية وتبادهلا وقد   ختزين هذه
تكون طرق التبادل إما يدوية أو آلية أو إلكرتونية حسب كل مرحلة اترخيية وجماالت التطور يف تلك املرحلة)بلحداد 

اليت ميكن من خالهلا نقل وبث الثورة املعلوماتية بني عبارة عن القنوات اجلديدة  أبهنا    (كما تعرف 2019،جناة، 
مكان آلخر) من  االتصال  اجملتمع، وخدمات  أو  الواحدة  املؤسسة  داخل   & Bennett,Brookeاألفراد 

others,Examining ,220) . 

 اجلذور التارخيية لنشأة وتطور تكنولوجيا االتصال 

جيد أهنا مرت بعدة مراحل متخضت فيما بينها بسبب العوامل   من ينظر إىل اجلذور التارخيية لتكنلوجيا االتصال  
الطبيعية سواء كانت بتدخل اإلنسان أو الطبيعة حىت وصل إىل املرحلة اليت نعيشها اليوم، ومن املعروف أن تلك 
املراحل ختتلف ابختالف العصور الزمنية، وبال شك أن هذه املراحل هي مراحل هامة وأساسية أثرت هبا الظروف 
اجملتمعية والعاملية والتحدايت املعاصرة وبذلك ميكن أن نقول أن مصطلح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت رغم 
حداثته وارتباطه الكبري ابحلواسيب إال أنه يف حقيقة األمر ليس وليد الساعة، حيث ارتبط ابملعلومات واالتصاالت 

ن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مرتبطة ابجملتمع والعامل اليت سبقت التكنولوجيا مبفهومها احلديث، هكذا جند أ 
،   ارتباطا وثيقا، من هنا ميكن أن نصنف املراحل اليت مرت هبا تكنلوجيا االتصال إىل اآليت)بلحداد ، وبوكموش

 مرجع سابق(:

 املرحلة األوىل: الشفاهية

وهي مرحلة ما قبل التعليم حبيث كانت وسيلة االتصال األساسية هي الكلمة املنطوقة واحلاسة الرئيسية هي حاسة 
السمع حيث كانت األخبار تنتقل من الفم إىل األذن ونتيجًة إلن األفراد كانوا حيصلون على املعلومات عن طريق 

طريقة أن يؤمنوا مبا يقوله اآلخرين بشكل اتم إلن هذه االستماع إليها من اآلخرين فقط، فقد فرضت عليهم هذه ال
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هي الوسيلة الوحيدة املتوفرة لديهم للحصول على املعلومات. فكانت هذه املعلومات تنتقل من أذن آلخر وخالل 
 ذلك حتور وتشوه وتفقد حقيقتها يف كثري من األحيان. 

 ملرحلة الثانية: الكتابية ا

اإلنسان على اللغة املكتوبة ، وأصبحت احلاسة األساسية حاسة البصر فقد كانت الكتابة ويف هذه املرحلة تعرف  
الوسيلة الرئيسية للتعبري وظهرت الكتب املنسوخة واملكتبات ومهنة الرواقة وازدهر اخلرب املكتوب كوسيلة إعالمية 

لى الوسائط واألدوات املختلفة وشكلت عمليات متاجرته وبيعة جتارة مزدهرة، ونتيجة النتشار الكتب والنسخ ع
فقد اختلفت أساليب ختزين املعرفة حيث أصبحت ختزن عن طريق احلروف اهلجائية وهبذا حلت العني مكان األذن 
كحاسة رئيسية يكتب من خالهلا اإلنسان املعلومات واملعارف وهو ماسهل من التواصل البشري سواء كان املنطوق 

 ة عالقات إنسانية خمتلفة. أو املكتوب وابلتايل هيأ إلقام

 املرحلة الثالثة: الطباعية 

وفيها عرف اإلنسان الطباعة وذلك بتجسيد املخطوطات يف شكل مادي ملموس وبدأت الطباعة على قوالب 
م الطباعة املتحركة املسبوكة ابملعدن، وبفضل 1445خشبية مث انتقلت إىل الفخار، حىت اخرتع يوحن غوكنربغ عام  

طباعة اليت انتشرت يف كل أحناء العامل واليت أدت إىل تغريات جذرية يف أساليب االتصال والتعبري بني اخرتاع آلة ال
 األفراد حيث أصبح الناس يعتمدون على الكلمات املطبوعة يف احلصول على األخبار واملعلومات واملعارف. 

 املرحلة الرابعة: اإللكرتونية

واكتشافات يف االتصاالت السلكية والالسلكية حىت توصلت إىل األجهزة بدأت هذه املرحلة ابخرتاعات وجتارب     
االتصالية اجلماهريية واليت تشكل اليوم ثورة إتصالية يطلق عليها ثورة اإلنفجار االتصايل فظهر اإلرسال التلفزيوين 

رات متسارعة يف والفيديو ديسك واألسطواانت املدجمة)بلحداد، بوكموش، املرجع نفسه( وصاحب تلك الفرتة تطو 
تكنولوجيا االتصال حىت وصلت إىل اجليل اخلامس واليت أدت إىل ظهور شبكة املعلومات العاملية ) اإلنرتنت( حيث 
نظم  ثورة يف  اإلنرتنت أحدث  القول أبن ظهور  احلياة وميكننا  أدت إىل تغريات هائلة يف كل جمال من جماالت 
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رية يُعرف فيها الفرد ابلصوت والصورة والكلمة ويصله كل ماحيدث حوله اإلتصال فقد حول العامل إىل قرية كونية صغ
 من أخبار وأحداث فور وقوعها.

 خصائص تكنولوجيا االتصال 

إن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عدة خصائص متيزها عن التكنولوجيات األخرى املعروفة، ففي ما يتعلق     
مبعاجلة املعلومات وتطبيقاهتا املختلفة، وتفاعل اإلنسان مع احلاسوب، وما لذلك من انعكاسات عملية اقتصادية 

ليت جعلتها تتمتع بقدرة عالية وأتثرايت متزايدة يف وثقافية، لذلك متيز هذه التكنولوجيات مجلة من اخلصائص ا
خمتلف اجملاالت، فهو قطاع قائد ورائد وحيوي، حيث يزداد فيه جانب التكنولوجيا ويقل فيه جانب العمالة التقليدية 
فيما  اجملاالت األخرى  اليت متيزها عن غريها من  املعلومات واالتصاالت  أهم خصائص تكنولوجيا  وميكن حتديد 

 (: 2015)سواملية، عبد الرمحن،أييت

التفاعلية : تتميز وسائل تكنولوجيا االتصال على أهنا تفاعلية ومتبادلة أي أهنا تسمح للمشاركني يف عملية االتصال 
 ابلتفاعل سواء كان مع األفراد أو مع الربامج واملواقع االلكرتونية.

ل الرسائل ويستقبلها يف الوقت املناسب له أي اليتطلب الالتزامنية: وتعين هذه اخلاصية أبنه ميكن للمرسل أن يرس
أن يستخدم النظام يف الوقت نفسه من إرسال الرسالة ، فمثال الربيد اإللكرتوين ترسل الرسالة من منتج الرسالة 

 وميكن للمستقبل أن يقرأ تلك الرسالة يف أي وقت يناسبه دون احلاجة إىل وجود مرسل الرسالة. 

: يعد اإلنتشار والشيوع من أهم مميزات تكنولوجيا االتصال حيث تغلغلت وسائل تكنولوجيا   اإلنتشار والشيوع 
االتصال يف كل بلدان العامل وداخل كل طبقة اجتماعية ، فأصبحت تتطور شيئا فشيئا فتحولت من الضخم إىل 

كان يف بداية اخرتاعه كبري الصغري ومن املعقد إىل البسيط ومن األحادي إىل املتعدد كجهاز احلاسوب مثال الذي  
 احلجم وبه عمليات حمدودة أما اآلن فقد أصبح صغري احلجم ومتعدد اخلدمات. 

الالمجاهريية: سابقا كانت وسائل االتصال تنحصر يف اإلعالم الرمسي العام أما اآلن أصبحت الرسائل االتصالية 
 ماهري ضخمة. تتجه للفرد الواحد أو جلماعات حمددة وليس كما كان يف املاضي جل 
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القابلية للتحويل: وتتمثل هذه اخلاصية بقدرة وسائل االتصال على حتويل ونقل املعلومات من وسيلة ألخرى كتحويل 
 الرسائل املسموعة إىل مكتوبة والعكس.

املعلومة أن الكونية: إن البيئة األساسية احلديثة لوسائل التكنولوجيا واالتصال هي بيئة دولية عاملية وبذلك تستطيع  
 تتبع مسارات األحداث الدولية يف أي بقعة من بقاع العامل. 

 أهـــمية تكنولوجيا االتصال احلـــديثة

التطورات تلك اليت حتدث بشكل  األفراد، ومن أبرز  العلمي والتكنولوجي دور كبري يف حتقيق رفاهية  للتطور  إن 
االتصال دور كبري يف توفري خدمات االتصال مبختلف مستمر ودوري يف جمال تكنولوجيا االتصال، فلتكنولوجيا  

أنواعها، ونشر الوعي وخدمات التثقيف والتعليم وتوفري املعلومات والبياانت لألفراد واملؤسسات وهو ما مهد أبن 
جعل العامل وكأنه قرية واحدة اختصرت فيها املسافات وحميت األبعاد اجلغرافية مما سهل لألفراد عملية االتصال 

(، وتعود هذه األمهية الكربى لتكنولوجيا االتصال 2019بادل األخبار فيما بينهم)هرهرة، أسامة، وزيبوش، انصر،وت
إىل تلك اخلصائص املميزة اليت متتاز هبا فال شك أبن سهولة اإلستخدام وسرعة اإلنتشار وسعة التحمل سواء لعدد 

ذلك ساهم إىل إحداث نقلة نوعية لتكنولوجيا االتصال   املتصلني أم حلجم البياانت املنقولة وتنوع اخلدمات كل
 وميز هذا اجملال عن غريه من جماالت التكنولوجيا املختلفة. 

كما أن لتكنولوجيا االتصال دور فيي التنمية االقتصادية حيث أدت الثورة الرقمية إىل نشوء صور جديدة من     
جمتمعات جديدة ومتطورة. ونتيجة إلنتقال املعلومات واألخبار التفاعل االجتماعي واالقتصادي وبدوره أدى إىل بناء  

بسرعة فائقة فقد سامهت تكنولوجيا االتصال يف حل الكثري من املشاكل االجتماعية كتجاوز اإلنقسام اإلمنائي بني 
واجل واملرض  الفقر  لدحر  وأفضلها  احللول  أسرع  إجياد  وحماولة  سابق(  مرجع  والغنية)عبري،  الفقرية  ، الدول  وع 

ولتكنولوجيا االتصال دور يف تقليل ظاهرة األمية وذلك بتوصيل منافع الكتابة والقراءة والتدريب والتعلم إىل أكثر 
املناطق وعورة وانعزاال يف العامل. وأيضا فإن تكنولوجيا االتصال سهلت على املؤسسات التعليمية كاملدارس واجلامعات 

 كز عملية الربط واالتصال وتوفري أفضل املصادر للمعلومات واملعارف. واملؤسسات الصحية كاملستشفيات واملرا 

 مزااي وعيوب تكنولوجيا االتصال
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 : (2020قدمت تكنولوجيا االتصال العديد من اإلجيابيات واملميزات نذكر بعضا منها )اهلامشي، وآخرون،

 للمستخدمني مما أدى إىل توفري الوقت واجلهد واملال. قدمت العون للبشرية فقد وفرت أكرب قدر من الراحة والرفاهية  

إن لتكنولوجيا االتصال دور كبري يف تطور عملية التعليم ويتمثل ذلك يف التعليم اإللكرتوين القائم على الربجميات 
 والتطبيقات احلديثة اليت سهلت من تقدمي خربات التعليم وعاجلت أوجه القصور يف التعليم التقليدي. 

كنولوجيا االتصال على البيئة وذلك ابحلد من استهالك أطنان من الورق، فبعد ظهور الكتاب اإللكرتوين حافظت ت
 والصحف واجلرائد اإللكرتونية قل استخدام األوراق بشكل كبري.

 وفرت تكنولوجيا االتصال كما هائال من املعلومات وسرعة فائقة يف نقلها ومساحة ضخمة لتخزينها.

االتصال إجنازا كبريا يف جمال االقتصاد فقد فتحت ابب جديد يعرف ابإلقتصاد الرقمي القائم حققت تكنولوجيا  
 على املعامالت اإللكرتونية. 

وعلى الرغم من كل هذه اإلجيابيات اليت قدمتها تكنولوجيا االتصال وماأحدثته من تطور يف العامل إال أهنا ظلت 
 ها: أسرية العديد من املشاكل والسلبيات نذكر من

 تفتقر تكنولوجيا االتصال إىل املشاعر اإلنسانية االجتماعية كالعاطفية واحلميمة. 

 حمدودة األمان، فاملستخدم لشبكة اإلنرتنت يتعرض للعديد من اإلخرتاقات واإلنتهاكات السامة. 

فتكنولوجيا االتصال واإلعالم من أبرز خماطر تكنولوجيا االتصال الغزو الثقايف وإفساد الثقافات الدينية والوطنية،  
 أساسا هي نتاج ثقايف غريب ال أيبه بقيم وعادات اجملتمعات وإمنا جاء ليليب أهدافا مقصودة.

 دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق البعد االجتماعي: 

جمال تكنولوجيا املعلومات يعترب البعد االجتماعي من األبعاد األساسية اليت يسعى إليها العامل أمجع وخصوصا يف    
واالتصاالت فنجد أن دورها يفوق التوقعات على أرض الواقع فهي تعمل يف توفري مناصب العمل واليت تعترب من 
أكثر املخاطر املهنية واحلوادث، كما أهنا تسمح للوصول إىل املعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة من غريها، وخاصة 
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عية، وتقوم بتوفري اخلدمات للمواطنني بكل سهولة ويسر مبتعدة عن التعقيدات على اإلجراءات األمنية واالجتما
والروتني اململ، كما أهنا تركز على األنشطة ذات قيمة أعلى وأقل تكلفة، ابإلضافة إىل العمل من التقليل من املهام 

فائدة كبرية جدا، لذلك جند أن   املتكررة والروتينية يف العملية اإلدارية، أما يف جمال الطب الرقمي فهي أيضا ذات
شبكة األنرتنت أحدثت ثورة كربى بظهور " التداوي عن بعد"، والذي إخذ عدة أمساء مثل " الطب عن بعد " أو 
" الطب اإللكرتوين "، وهذا ما يساعد املستشفيات و املصحات واملراكز الصحية املختلفة املشرتكة على مواقع 

ل على االستفادة من خدمات الشبكة الطبية إبضافة إىل ما نالحظه أثناء جائحة اإلنرتنت يف خمتلف بقاع العام 
كروان احلالية وهي قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على دجمها يف جمال التعليم واالعتماد عليها بشكل كبري 

  (.2019،  جدا، فهي تعمل على زايدة فرص التعلم و التفاعل مع الربامج التعليمية)غوال والعجال 

 أتثريات وسائل تكنولوجيا االتصال على العالقات األسرية

مما ال شك فيه ان تكنولوجيات االتصال احلديثة واملعلومات الرقمية تعد يف الفرتة األخرية جزءاً ال يتجزّأ من احلياة    
اب  الواتس  مثل  املختلفة  وأنواعها  فروعها  التواصل جبميع  وسائل  حتّولت  األرض حيث  هذه  على  نعيشها  اليت 

ة من أفراد اجملتمع الذي نعيش فيه واجملتمعات العاملية األخرى إىل الفيسبوك والتويرت واإلنستغرام ... لدى أكرب شرحي
أن أصبحت ساحة واسعة لتبادل اآلراء واملعلومات حيث أضحت هذه الوسائل كامللح الذي ال يغيب عن الطعام 

يل أو السكر ال يغيب عن الشاي، حىت عند أولئك األشخاص اليت تعتقد أن كتبهم وأقالمهم فوق اجلميع، وال بد 
اإللكرتونية  لألخبار  ومتابعاً  احلديثة  التقنيات  بتلك  منشغاًل  اجلميع  أصبح  ابلتايل  الظروف.  مهما كانت  هلما 

 واالبتكارات التكنولوجية مع البحث والتدقيق يف أبسط جزئّيات تلك التكنولوجيات. 

تغرّيات الصاِعدة والواِعدة على م    
ُ
ستوى هذه التكنولوجيات املعلوماتية إن عاملنا احلايل يشهد طفرة نوعية من امل

واالتصالية الرقمية. إذ ال جمال اليوم لرسم احلدود بني الدول حبيث حتّول عاملنا إىل جمّرد قرية رقمية وعلبة إلكرتونية 
الكومبيوتر  أجهزة  عرب  حكومية،  ومؤّسسات  وأفراد  شركات  من  اجلميع  تشمل  إتصاالتية  رقمية  شبكة  تربطها 

ها من وسائل التواصل املباشر، وذلك يف بضعة ثوان معدودة وكأن اجلميع يف غرفة واحدة، لذلك والربجميات وغري 
جند أن هلذه التكنلوجيا فوائد إجيابية وسلبية يف نفس الوقت، فاألنسان وحده وبنفسه من يستطيع أن حيدد نوع 
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أييت ما  التكنلوجيا  هلذه  اإلجيابية  التأثريات  ومن  هلا،  املثل  فؤاداالستخدام   ،2020،  )صباغ 
https://www.almayadeen.net :) 

 التأثــــريات اإلجيابية

مشل العامل االفرتاضي قطاع الصحة فأحدث ابلنتيجة آخر صيحة وهي العمليات اجلراحية اإللكرتونية اليت ُتدار يف 
ابألقمار   اتصاالت  عرب  وذلك  العامل  دول  خمتلف  من  أطباء  تضّم  عمليات  اإلنرتنت قاعات  وبشبكة  الصناعية 

 العنكبوتية.

تقوية العالقات األسرية: إن تكنولوجيا االتصال احلديثة ساعدت األبناء واآلابء واألقارب واألصدقاء اليت فرقت 
بينهم املسافات على التواصل فيما بينهم مما خلق جوا من الشعور العاطفي لديهم وأصبحوا يشعرون ابلقرب النفسي 

 البعد املكاين الذي يفصل بينهم )بلحداد، وبوكموش، مرجع سابق(.   على الرغم من

رفع املستوى التثقيفي والتعليمي ألفراد األسرة الواحدة : وذلك إبكتساب املعلومات اجلديدة املتعلقة برتبية األبناء 
عض وابلتايل يعود وطريقة التعامل مع األطفال و إجياد حلول للمشاكل الزوجية مما يساعد على فهمهم لبعضهم الب

 ابلنفع على أفراد األسرة بشكل خاص وعلى اجملتمع بشكل عام. 

تطوير مهارات األبناء ومواهبهم: فتكنولوجيا االتصال عال واسع ومساحة رحبة تسمح لكل فرد بعرض مواهبه 
 اراهتم وقدراهتم.وإجنازاته املختلفة من أجل تطويرها مما يؤدي إىل نشر أثر إجيايب يشجع الشباب على اكتشاف مه 

وسائل تكنولوجيا االتصال املتمثلة يف برامج التواصل االجتماعي تساهم يف خلق حالة من التجانس والتفاعل بني 
األفراد فيمكن لكل فرد أن يعرب عن أرائه وأفكاره حول القضااي املختلفة إلن هذه الربامج جعلت صوت الفرد يعلو 

 يف ظل وجود تعدد اآلراء واختالفها.

 التأثريات السلبية 



 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
141 

 
 

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021 

أكتوبر |  04العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

فقدان التواصل الطبيعي بني أفراد األسرة: على الرغم من أن تكنولوجيا االتصال سهلت عملية التواصل بني األقرابء  
البعيدين إال أهنا قضت على أساليب احلوار واالتصال وتبادل اآلراء بني أفراد األسرة الواحدة فأصبح كل فرد منعزال 

 . عن والده ووالدته واخوته

التأثر بثقافة اجملتمعات الغربية: برامج التواصل االجتماعي عامل واسع خملوط ابلثقافات والعادات املختلفة، وال زال 
األبناء يتأثرون هبذه األفكار الغربية املنافية لقيم اجملتمع املسلم، فيعتنقون هذه األفكار دون التعرف على مصادرها 

 لالمتناهية على الشخصية والسلوك )اهلامشي، سلطان وآخرون، مرجع سابق(. وأسسها التارخيية وعلى أتثرياهتا ا

السلوكيات العدوانية: تساهم تكنولوجيا االتصال على نشر أفكار عدوانية تتجسد يف مشاهد العنف والقتل وهذا 
وصعليك، حممد،  )الزبون،  وعاطفية  فسيولوجية  تغريات  سلوك2014ماحيدث  على  يؤثر  مما  األبناء  لدى  ياهتم ( 

 وشخصياهتم. 

انتشار األمراض النفسية: قد حيدث بسبب تكنولوجيا االتصال واإلفتقار إىل احلوار الطبيعي ومايصاحبه من عواطف 
 (. 72وأحاسيس إىل إصابة األبناء أبمراض نفسية كالتوحد واإلدمان ومرض االغرتاب االجتماعي )املرجع نفسه،

 خالصة: 

وختاما نؤكد على أن وسائل تكنولوجيا االتصال جعلت تيار املعرفة واملعلومات اليتوقف وال ينقطع خالل األربعة   
والعشرون ساعة. فقد قدمت للعامل صورة أخرى عكس ما أعتاد عليه الناس وخلقت سلوكيات إجيابية وسلبية أثرت 

ساس نستطيع القول أبن الفرد قد وصل لغايته وحقق مراده على بناء العالقات يف اجملتمعات احلديثة. وعلى هذا األ
من عملية االتصال اليت كان يطمح هلا ولكن من جهة أخرى فقد اقتحمت هذه التقنية بيئته وأسرته وخصوصياته 

 وهويته الثقافية والدينية.
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 إجراءات الدراسة امليدانية

 ومتثلت اإلجراءات املنهجية للدراسة يف اآليت: 

 جمتمع الدراسة

حمافظة   11تّكون جمتمع الدراسة من مجيع االسر العمانية القاطنة يف مجيع حمافظات السلطنة والبالغ عددها     
 )مسقط، الداخلية، ظفار، مسندم، الربميي، الوسطى، الشرقية جنوب ومشال، الباطنة جنوب ومشال، الظاهرة( 

 عينة الدراسة: 

الدراسة ابلطريقة العينة )  مت اختيار عينة  الظروف 106العشوائية وقد بلغت  العمانية، بسبب  ( أسرة من األسر 
 الراهنة وأزمة كروان مل تستطع الدراسة تغطية العدد الفعلي للعينة.

 مقياس األداة: 

استخدم الباحثان يف هذه االستبانة مقياس ليكرت الثالثي وهي عبارة عن مقياس ثالثي حيتوي على ثالث خيارات   
 غري موافق(. حيث مت ترميز النتائج ابجلدول االيت وفق املقياس.   –مرتدد    –وهي: )موافق  

 (    1جدول رقم )   

 3-2.34 2.33 -1.67 1.66-1 املتوسط

 كبرية  متوسطة  قليلة التقدير

 أداة الدراسة وصدقها: 

مت بناء األداة بعد الرجوع إىل الدراسات السابقة واألدب النظري املتعلق بوسائل التكنلوجيا واالتصال، وقبل البدء     
من احملكمني املشهود هلم ابخلربة العلمية من خمتلف اجلامعات  7يف تطبيق أداة الدراسة قام الباحثان بعرضها على 

فقرة موزعة على احملاور اآلتية: احملور األول:   34ولية من حمورين أساسيني والعربية، فتكونت االستبانة يف صورهتا األ 
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( بواقع  االتصال  تكنولوجيا  لوسائل  األسرة  استخدام  ودوافع  تكنولوجيا 16حاجات  أثر  الثاين:  واحملور  فقرة    )
بة، وصلت عدد فقرات ( وبعد التحكيم مت إجراء التعديالت املطلو 20االتصال على األبناء والتواصل األسري بواقع)

 عبارة يف احملور الثاين.  16فقرات يف احملور األول و  10فقرة بواقع    26االستبانة  

 ثبات أداة الدراسة: 

قام الباحثان ابختبار صدق األداة ابستخدام ألفاء كرونباخ من أجل استخراج معامل الثبات، حيث مت تطبيق       
( واجلدول اآليت يوضح معامل الثبات ابستخدام 11احملافظات )   ( أسرة من خمتلف 20األداة على عينة بلغت )

 ألفا كرونباخ: 

 (    2جدول)   

 معامل الثبات  عدد الفقرات  احملور م

تكنولوجيا  1 لوسائل  األسرة  استخدام  ودوافع  حاجات 
 االتصال 

10 0.85 

 0.75 16 أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء والتواصل األسري  2

 0.80 26 اجملموع

( وهذا يدل على أن 0.80من خالل اجلدول السابق نستنتج أن معامل الثبات جاء جلميع احملاور مبتوسط )       
 معامل الثبات جاء بدرجة عالية مما يدل على أن ثبات األداة تتمتع بدرجة عالية. 

 حتليل ومناقشة بياانت االستبانة

( يف حتليل SPSSقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )بعد أن قام الباحثان بتفريغ بياانت حبثهم، استخدما احل     
البياانت ابحلاسوب، وكان السؤال الثاين: ما حاجات ودوافع استخدام األسرة العمانية لتكنلوجيا االتصال؟ ولإلجابة 

 عن السؤال السابق مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وذلك كما يوضحه اجلدول التايل: 
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 ( 3جدول رقم ) 

 جدول يوضح حاجات ودوافع األسرة العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال 

 م
 املتوسط الفقرات

االحنراف 
 املعياري

 املستوى الرتتيب

تساعد وسائل تكنولوجيا االتصال يف اكتساب خربات ومعارف  1
 جديدة. 

 كبرية  2 6360. 2.70

أستخدم وسائل تكنولوجيا أشعر ابلقلق واالضطراب عندما ال   2
 االتصال. 

 قليلة 10 7450. 1.35

 متوسطة  7 5830. 2.10 تساعد تكنولوجيا االتصال يف إجياد حلول ملشاكلي االجتماعية  3

 كبرية  3 0.350 2.55 ساعد انتشار تكنولوجيا االتصال سهولة استخدامها بني الناس. 4

 متوسطة  8 0.634 2.06 الواقع. نستخدم تكنولوجيا االتصال للهروب من   5

 كبرية  6 0.540 2.17 تساعد تكنولوجيا االتصال على بناء عالقات اجتماعية جديدة. 6

األقارب  7 التواصل مع  االتصال على سهولة  تكنولوجيا  تساعد 
 واألهل.

 كبرية  4 0.629 2.36

األنشطة  8 عقد  أماكن  معرفة  االتصال  تكنولوجيا  تدلين 
 االجتماعية 

 متوسطة  5 0.541 2.33

 كبرية  1 0.574 2.83 نلجأ الستخدام تكنولوجيا االتصال ألغراض دراسية 9
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1
0 

 متوسطة  9 0.486 1.88 نستخدم تكنولوجيا االتصال للتعبري عن اآلراء حبرية 

 متوسطة  0.375 1.61 اجملموع

من خالل اجلدول السابق يالحظ أن مستوى حاجات ودوافع األسرة إلستخدام التكنولوجيا جاء بدرجة كبرية،     
(. 2.835-1.35وجاءت فقرات هذا احملور يف املستويني املتوسطة والكبرية، إذ تراوحت املتوسطات احلسابية بني )

أفراد األسرة يستخدمون تكنولوجيا اإلتصال بشكل ( واليت تنص على أن  9وجاءت يف الرتبة األوىل العبارة رقم )
( وبدرجة تقدير 0.574( وإبحنراف معياري قدره ) 2.835كبري يف أغراض الدراسة إذ بلغ متوسطها احلسايب ) 

( واليت تنص على أن تكنولوجيا اإلتصال تساعد أفراد األسرة يف 1)كبرية(، ويف املرتبة الثانية جاءت العبارة رقم ) 
( وبدرجة تقدير 0.636( وابحنراف معياري ) 2.70ات ومعارف جديدة، وقد بلغ املتوسط احلسايب )اكتساب خرب 

( ساعد انتشار تكنولوجيا االتصال سهولة استخدامها بني الناس 4)كبرية(. مث جاءت يف املرتبة الثالثة العبارة رقم )
( تساعد تكنولوجيا 7جاءت العبارة رقم )   ( ويف املرتبة الرابعة0.350( واحنراف معياري )2.55مبتوسط حسايب )

( مث جاءت 0.629( واحنراف معياري)2.367االتصال على سهولة التواصل مع األقارب واألهل مبتوسط حسايب)
 ( رقم  العبارة  مباشرة  مبتوسط 8بعدها  االجتماعية  األنشطة  عقد  أماكن  معرفة  االتصال  تكنولوجيا  تدلين   )

معياري)2.33حسايب)  واحنراف  رقم)0.541(  العبارة  متوسطة يف حني جاءت  درجتها  وكانت  تساعد 6(    )
( 0.540( واحنراف معياري)2.177تكنولوجيا االتصال على بناء عالقات اجتماعية جديدة مبتوسط حسايب ) 

 ( واليت نصت على  أشعر2أيضا عززت العبارة اليت قبلها بدرجة متوسطة أما يف الرتبة األخرية فجاءت العبارة رقم ) 
( واحنرافها  1.35ابلقلق واإلضطراب عندما ال أستخدم وسائل تكنولوجيا االتصال إذ بلغ متوسطها احلسايب )

 ( وكانت درجة تقديرها )قليلة(. 0.745املعياري )

حاجات ودوافع األسرة  ( جاءت بدرجة كبرية مما يدل ويربهن ان 7، 4،  1،    9وهنا نستنتج أن العبارات رقم )    
مهم وأساسي ال ميكن ان يستغنوا عنه أبدا، فاحلاجة ملحة يف ذلك   ستخدام تكنولوجيا االتصال العمانية من ا

، 3بسبب ما يفرضه العامل املتطور الذي غزى كل جوانب احلياة اليت يعيشها اإلنسان، يف حني جاءت العبارات ) 
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( وهي أشعر ابلقلق 2قم )( بدرجة متوسطة، وهذا أيضا ال يقل من أمهيتها يف حني أن عبارة ر 10،  6،8،  5
واالضطراب عندما ال أستخدم وسائل تكنولوجيا االتصال جاءت بدرجة قليلة وهذا يرجع إىل طبيعة اجملتمع العماين 

 وثقافته ابستخدام تكنلوجيا االتصال. 

 أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر االسر العمانية؟  أما السؤال الثالث فكان: ما

 ( 4جدول رقم ) 

 جدول يوضح أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر األسر العمانية 

 م
 املتوسط الفقرات

االحنراف 
 املعياري

 املستوى الرتتيب

 كبرية  6 0.336 2.55 سامهت تكنولوجيا االتصال يف إحداث فجوة بني أفراد أسريت. 1

 كبرية  3 0.631 2.60 الفرد عن حميط األسرة. يعزل استخدام تكنولوجيا االتصال   2

 قليلة 16 0.472 1.50 يلجأ األبناء عند وقوعهم يف مشكلة ألصدقائهم يف برامج التواصل.   3

مضرة  4 سيئة  عادات  األبناء  االتصال  تكنولوجيا  استخدام  أكسب 
 ابألسرة. 

 كبرية  8 0.343 2.36

 كبرية  5 0.533 2.56 وسائل تكنولوجيا االتصال احلديثة.يفضل األبناء قضاء وقتهم يف تصفح   5

 كبرية  4 0.459 2.58 يسهل استخدام تكنولوجيا االتصال احلياة اليومية لألفراد. 6

وتوسيع  7 األفراد  ثقافة  تطوير  االتصال  تكنولوجيا  استخدام  يساعد 
 مداركهم. 

متوسط  9 0.618 2.35
 ة
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االتصال تطوير قدرات األفراد عرب إاتحة تكسب استخدام تكنولوجيا   8
 وسائل الّتعلم كافة. 

متوسط  10 0.347 2.34
 ة

مع  9 وتبادهلا  البياانت  اسرتجاع  االتصال  تكنولوجيا  استخدام  ساعد 
 ااَلخرين أمرًا سهاًل. 

متوسط  13 0.486 1.85
 ة

واملراجع استطاعت تكنولوجيا االتصال أن حتفظ مجيع املعلومات اخلاصة   10
 اهلامة اخلاصة جبميع املراحل الدراسية

متوسط  14 0.375 1.80
 ة

الطّاقة  11 الطّلب على مصادر  االتصال زايدة  تكنولوجيا  استخدام  عمل 
 الكهرابئية. 

 كبرية  1 0.497 2.75

داخل  12 احلياة  متطّلبات  زايدة  على  االتصال  تكنولوجيا  استخدام  أثر 
 األسرة 

 كبرية  2 0.459 2.68

 قليلة 15 0.332 1.65 أدى انتشار التكنولوجيا إىل توفري مواّد تعرض العنف بني أفراد اسريت. 13

أدى استخدام التكنلوجيا ابتعاد األفراد عن اجملتمع؛ مما يُرّغبهم يف العزلة  14
 عن جُمتمعهم 

متوسط  11 0.537 2.15
 ة

متوسط  12 0.552 2.06 اسريت على االّتكال.استخدام تكنولوجيا االتصال عودت أفراد   15
 ة

أدت وسائل التكنولوجيا إىل حدوث ضعف يف النشاط احلركي داخل  16
 األسرة. 

 كبرية  7 0.498 2.49

    اجملموع
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( يالحظ أن مستوى أثر تكنولوجيا اإلتصال على األبناء من وجهة نظر األسر العمانية 4من خالل اجلدول رقم )
( مابني  احملور  هذا  لفقرات  احلسابية  املتوسطات  تراوحت  إذ  بدرجة كبرية،  يف 2.75-1.50جاء  وجاءت   )

بنسبة   املتوسطة  الثالثة:  بنسبة  25املستوايت  والكبرية  والقل%62.5  بنسبة  %  نقسم 12.5يلة  وابلتايل   .%
القليلة( حيث بلغ عدد العبارات يف املستوى األول الكبرية   -املتوسطة   –العبارات إىل الدرجات الثالث)الكبرية  

( اليت تنص على أن استخدام تكنولوجيا 11( عبارات مهمة وأساسية، فجاءت يف املرتبة األوىل العبارة رقم )10)
( 2.75الطلب على مصادر الطاقة الكهرابئية وقد بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة )   االتصال أدى إىل زايدة 
( اليت نصت على أن " أثّر استخدام 12( أما يف املرتبة الثانية فجاءت العبارة رقم )0.497وإبحنراف معياري قدره )

( وابحنراف معياري 2.68احلسايب )تكنولوجيا االتصال على زايدة متطلبات احلياة داخل األسرة" إذ بلغ متوسطها  
 ( وهكذا ابلنسبة لباقي العبارات األخرى. 0.459قدره )

 –   12-11( عبارات وهي العبارات رقم ) 4أما القسم الثاين: وهو عبارة عن الدرجات املتوسطة فشمل على )    
؛ مما يُرّغبهم يف العزلة عن ( وهي أدى استخدام التكنلوجيا ابتعاد األفراد عن اجملتمع 14( فالعبارة رقم )14-  13

( وهي استخدام تكنولوجيا 15( والعبارة رقم )0.537( واحنراف معياري ) 2.15جُمتمعهم جاءت مبتوسط حسايب )
 (. 0.552( واحنراف معياري )2.06االتصال عودت أفراد اسريت على االّتكال مبتوسط حسايب ) 

   ( رقم  فقط  عبارتني  فأشتمل على  الثالث  القسم  ) 3  –  13أما  رقم  العبارة  انتشار 13( فجاءت  أدى  ( وهي 
( 0.332( واحنراف معياري )1.65التكنولوجيا إىل توفري مواّد تعرض العنف بني أفراد اسريت، مبتوسط حسايب ) 

( واليت نصت على يلجأ األبناء عند وقوعهم يف مشكلة ألصدقائهم يف 3وأما يف املرتبة األخرية جاءت العبارة رقم )
 (.0.472( وبلغ االحنراف املعياري )1.50واصل، حيث بلغ متوسطها احلسايب )برامج الت

( يف األاثر الناجتة من أتثري وسائل 0.05أما السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 
 تكنلوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر االسر العمانية ترجع للمؤهل العلمي والنوع؟

 (   5رقم )     جدول 

 اإلانث(   –جدول يوضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية طبقا للجنس )الذكور  
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 قيمة ( 46عدد اإلانث )  ( 60عدد الذكور )  احملور

 ت   

 مستوى

املتوسط  الداللة   
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

    0.85  2.26  0.67  2.91  0.65 3.79 احملور األول 

 0.54 1.09 0.66 2.97 0.51 3.61 احملور الثاين 

 1.39 3.35 1.33 5.88 1.16 7.4 الدرجة الكلية 

     

من خالل اجلدول السابق نستنتج أن الفروق بني مستوايت الداللة اإلحصائية بني الذكور واإلانث كالتايل،     
العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال  جاءت قيمة ت يف احملور  األول والذي ميثله حاجات ودوافع األسرة 

داللة إحصائية ميكن أن نرجعه لنوع اجلنس ( مما يدل على عدم وجود فروق ذات  0.85( ومبستوى داللة ) 2.26)
بني األسر، يف حني جاءت قيمة ت يف احملور الثاين والذي ميثله أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر 

( مما يدل أيضا على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ميكن 0.54( ومستوى داللة )1.09األسر العمانية)
( على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 5وابلتايل تشري نتائج اجلدول رقم ) سأن يرجع لنوع اجلن

واآلاثر الناجتة من أتثري وسائل   األسرة العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال ( يف احلاجات والدوافع  0.05)
 تكنولوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر األسر العمانية تعزى للنوع يف احملورين. 

 ( جدول يوضح عدم جود فروق ذات داللة إحصائية طبقا للمؤهل الدراسي 6جدول رقم ) 

 احملور
املتوسط  العدد  املؤهل

 احلسايب
مستوى  قيمة ت االحنراف املعياري 

 الداللة 
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احملور 
 األول 

 دبلوم فأقل
40 2.56 .450 -

1.205 
.335 

   363. 2.69 50 بكالوريوس 

     16 دراسات عليا 

احملور 
 الثاين

 155. 1.524 299. 2.18 40 دبلوم فأقل

   248. 2.29 50 بكالوريوس 

   528. 2.44 16 دراسات عليا 

من خالل اجلدول السابق نستنتج أن الفروق بني مستوايت الداللة اإلحصائية بني املؤهالت الدراسية كالتايل،     
-) األول والذي ميثله حاجات ودوافع األسرة العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال  جاءت قيمة ت يف احملور 

ق ذات داللة إحصائية ميكن أن نرجعه لنوع ( مما يدل على عدم وجود فرو 0.335( ومبستوى داللة ) 1.205
املؤهل العلمي بني األسر، يف حني جاءت قيمة ت يف احملور الثاين والذي ميثله أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء 

( مما يدل أيضا على عدم وجود فروق ذات 0.155( ومستوى داللة ) 1.524من وجهة نظر األسر العمانية)
 ن يرجع لنوع اجلنس.داللة إحصائية ميكن أ 

( يف احلاجات 0.05( على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )6وابلتايل تشري نتائج اجلدول رقم )
واآلاثر الناجتة من أتثري وسائل تكنولوجيا االتصال على   األسرة العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال والدوافع  

 نية تعزى للمؤهل العلمي يف احملورين. األبناء من وجهة نظر األسر العما

 نتــائج الـــــدراســـة 

أثرت تكنولوجيا االتصال مبختلف أنواعها أتثري كبري جداً على حياة البشر، وساعدته كثريا على أجناز األعمال     
املختلفة واملتنوعة بشكل سريع جداً، وساعدة أيضا العامل يف اخرتاع كل الوسائل املمكنة اليت تساعده على العيش 
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ال يستطيع العيش دقيقة واحد بدون وجود تكنولوجيا االتصال   برفاهية وراحة اكثر مما كان، ولذلك أصبح اإلنسان
يف حياته، وهذا ليس بغريب؛ الن األعمال واجملاالت اليت ميارسها يوميا، ال ميكن إمتامها بدون التدخل التكنولوجي 

ذلك، لذلك سواء كانت تلك األعمال يف الصناعة او االقتصاد او اجملاالت الطبية او اهلندسية او الفنون او غري  
األسرة العمانية من استخدام تكنولوجيا   من خالل حتليل إجاابت عينة الدراسة حول احملورين: دوافع وحاجات 

واآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واإلتصال أثناء جائحة كوروان من وجهة نظر األسر   االتصال
 العمانية، توصلت الدراسة إىل ماأييت: 

 الدراسة أن وسائل تكنولوجيا االتصال تشكل أمهية كبرية لدى مجيع أفراد العينة املتمثلة يف األسر العمانية.   أثبت

أثبت الدراسة أبن هناك دوافع وحاجات كثرية ومتنوعة خالل استخدام األسرة العمانية لوسائل تكنولوجيا االتصال 
 األغراض الدراسية.وكان من أبرزها استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال يف  

أثبتت الدراسة على أن انتشار جائحة كوروان أدى إىل زايدة استخدام األبناء لوسائل تكنولوجيا االتصال احلديثة 
 من خالل حصول العبارات املرتبة ابلتعليم على درجة موافقة كبرية. 

ة لوسائل تكنولوجيا االتصال أوضحت الدراسة أبنك هناك أاثر عديدة ومتنوعة تنتج من استخدام األسر العماني
 يف الوقت الراهن. 

بينت نتائج الدراسة وعي أفراد العينة مبخاطر وسلبيات تكنولوجيا اإلتصال حيث حصلت العبارات املنوطة بسلبيات 
 وسائل التكنولوجيا واإلتصال على مستوى قليل من أفراد العينة.

دوافع وحاجات األسرة :  اابت عينة الدراسة حول حموريأثبت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إج 
العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال، واآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واالتصال أثناء 

 يعزى للجنس أو املؤهل العلمي.   0.05جائحة كوروان من وجهة نظر األسر العمانية عند مستوى  

 التــوصيات:
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نتيجة على مامت ذكره من نتائج حول اآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واإلتصال أثناء جائحة 
 كوروان من وجهة نظر األسر العمانية يقرتح الباحثان عددا من التوصيات: 

ية ملختلف وسائل التكنولوجيا فرض قيود من قبل احلكومة على شركات االتصال العانية من أجل وضع برامج محا
 واالتصال الستغالهلا للمفيد واالستفادة منها يف أمور علمية وثقافية ومشاركات إجتماعية وأسرية.

التكنولوجيا  لوسائل  استخدامهم  أثناء  األبناء  ورقابة  متابعة  بضرورة  واألمهات  اآلابء  لتوعية  تعليمية  برامج  إقامة 
 سلبياهتا. واإلتصال حلمايتهم من خمطارها و 

تشجيع األبناء على اإلستخدام اإلجيايب لوسائل تكنولوجيا االتصال وذلك مبا يتوافق مع مستواهم العمري ويليب 
 إحتياجاهتم ويطور من مهاراهتم وقدراهتم.

مواقع  على  االتصال كاإلدمان  بتكنولوجيا  املتعلقة  املفاهيم  ببعض  واجملتمعات  األسر  لتوعية  وندوات  ورش  عقد 
 صل االجتماعي وخرق اخلصوصية واالبتزاز واجلرائم اإللكرتونية.التوا
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