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 ائلب لوسشباالمتغيرات اإلجتماعية والفيزيقية المرتبطة بإستخدام ال
 التواصل اإلجتماعى

 دراسة أنثروبولوجية مق ارنة بين الذكور واإلناث  
 فى قبائل العبابدة والبشارية

 
 (3)عبد النبي أحمد خاطر -(2)براهيم عوضا مصطفى -(1)سوسن أحمد جالل

 (4)عبد اللطيف المصري على  تامر
ة ( كلي2لبة دراسات عليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس ( طا1

ة الخدمة االجتماعية بالقاهر  ( معهد3الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس 
 المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية(4

 

 المستخلص
الشباب بأستخدام  ةالمرتبط ةلفيزيقيوا ةالمتغيرات اإلجتماعيإلى تحديد  ةالدراسهدفت 

وعقد مقارنة فى  ةوالبشارية التواصل اإلجتماعى وتأثيرها على شباب قبيلتى العبابدلوسائل 
 ة.والبشاري ةكال من )الذكور واإلناث( داخل قبائل العبابد بين ةأستخدام التكنولوجيا الحديث

لتغيرات التى طرأت على نمط اوينبثق من الهدف الرئيسى عدة أهداف فرعية وهى تحديد 
بعد إستخدامهم لشبكات التواصل  ةوالبشاري ةفى قبائل العبابد ةوالفيزيقي ةاإلجتماعي ةالحيا

 ةبمجتمع العبابد )ذكور وإناث( تأثير شبكات التواصل اإلجتماعى على الشباب، ىاإلجتماع
تبعا للنوع  ةات اإلجتماعيالفرق فى تأثير شبكات التواصل اإلجتماعى للمتغير تحديد  ة،والبشاري

الفرق فى تأثير شبكات التواصل اإلجتماعى  تحديد، ةوالبشاري ةلقبائل العبابد( )الذكور واإلناث
أهم الوسائل  تحديد ،ةوالبشاري ةلقبائل العبابد (تبعا للنوع )الذكور واإلناث ةللمتغيرات الفيزيقي

عن إنتشار إستخدام الشبكات  ةلناتجا ةبها لمواجهة الجوانب السلبي ةالتى يمكن اإلستعان
ة الجوانب اإليجابيلإلستفادة من بها  ةالوسائل التى يمكن اإلستعان باإلضافة إلى ةاإلجتماعي

وخصائصها  ةوالتعرف على نمط الحيا ،وتدعيمها من استخدام شبكات التواصل االجتماعى
 .هذه القبائل هالما تتميز ب ةوالسياسي ةواإلقتصادي ةلدى تلك القبائل من النواحى اإلجتماعي
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 قبائل تستوطن فى صحراء محافظة أسوان )وادى العالقى( ةوالبشاري ةوتعتبر قبائل العبابد
من  ةحيث أن هذه القبائل مرت بمجموع ةللدراس وهى قبائل تعتبر مجاالا والبحر األحمر 

التساؤل الرئيسى فى  ةمما آثار الفضول فى ذهن الباحث ةالمتغيرات تشمل كافة أنماط الحيا
أحدثتها  ةوفيزيفي ةهل هناك متغيرات إجتماعي التالى ةالبحث وهو على الوج ةالذى يمثل مشكل

كور ما بين )الذ ةوالبشاري ةوسائل التواصل اإلجتماعى ومدى تأثيرها على شباب قبائل العبابد
 ة؟والبشاري ةلعبابدبين قبائل االحياة وما الفروق فى نوعية ونمط  ؟واإلناث داخل هذه القبائل

وتقوم تلك  Descriptive ةالوصفي ةمن الدراسات األنثروبولوجي ةالدراسهذه تعتبر حيث 
 ون وقد أستخدم الباحث. هالدراسات على وصف معطيات الواقع اإلجتماعى ومحاولة تفسير 

فى الوصف التحليلى وتحديد العالقات التى توجد بين الظواهر واإلتجاهات التى تسير  المنهج
على نظرية النسق  ةير وإنطالقا من هذا الوصف معتمديطريق النمو والتطوير والتغ

وضع التنبؤات عن من خاللها يمكن التى عالقات الاإليكولوجى ونظرية البناء الوظيفى وتحديد 
ا هصفو و  ةبيانات الميدانيالالمنهج اإلحصائى لتحليل  . واستخدمت أيضاا ةاألوضاع المستقبلي

 ةاإلستعان، اإلخباريين، ةبالمشارك ةالمالحظ، ةكال من )المالحظ ون وأستخدم الباحث. إحصائياا 
تحديد . ثم (بالقلم واألوراق ةوالتدوين والكتاب ةننمق شبهمقابالت ، ةببعض الصور الفوتوغرافي

ممن يسكنون بوادى العالقى  من األفراد الذين يعيشون فى )صحراء محافظة أسوان ةعين
 ةينتمون لقبيلتى العبابدو  سبعون مفردة (70) ة الدراسة منعينوتتكون  (والبحر األحمر

 .من شباب )ذكور وإناث( وأفراد عاديين وشيوخ وكبار القبيلتين ةوالبشاري
 الإلى عدة نتائج لعل من أهمها  توصلت الدراسة وبعد تحليل وعرض وتفسير البيانات

ذه هلدى شباب  ةرات كبير يولكن ليست تغي ةرات فيزيقييولكن توجد تغي ةيرات إجتماعييتوجد تغ
 القبائل ولقد أثرت وسائل التواصل اإلجتماعى على شباب هذه القبائل من )ذكور وإناث(

وجود مجتمع جديد هى  ةالتى توصلت إليها الباحث ومن أهم النتائج أيضاا . سب واحدةبن
رجع يصة والبدو عامة وذلك ر الثقافات لدى هذه القبائل خاييؤدى إلى تغي ال يلةبمتغيرات دخ

 . مدى تعلقهم بعاداتهم وتقاليدهم فى المقام األولإلى 
ومن توصيات الدراسة ضرورة تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى ومكتب 

 ة للمرأ  ةخاصة بالنسب ةالتعليمي ةول عن منطقة البحث للنهوض بالناحيئون القبائل المسئش
 ةوإقامة قوافل ثقافي، فى المجتمع فعاالا  اا منها لتكون عضو  ةستفادوتمكينها من العمل لإل
ذلك المجتمع فى  ةلضرورة القضاء على اإلنعزالي ةوالقيادات القبلي ةبالتعاون مع وزارة الثقاف

، ةاإلحتفاالت الوطني، ةالمؤتمرات األدبي، ةبالندوات التثقيفية )ذكور وإناث( مدعم ةبشباب
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. والشباب وذوى الهمم ةمات البيئيدمن الخ ةلإلستفاد ةالبيئي ةورش الفنيالعروض والمعارض وال
مما يجبر شباب  ةسياحي ةمنها كوجه ةواإلستفاد، التى يعيشها ذلك المجتمع ةولكسر اإلنعزالي

وجعلهم من مجتمع قبلى منغلق إلى  ةكترونيلاإل ةتلك المناطق على تعلم اللغات ومحو األمي
وبذلك يخلق فرص عمل للشباب فى شتى المجاالت )الحرف  ةلم بأسر مجتمع منفتح على العا

تدعيم من وزارة اإلتصاالت  ...إلخ(.. واإلرشاد السياحى ةوالصناعات المبتكر  ةاليدوي
والتعليم فال يمكن حث الشباب على خوض  ةوالتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربي

 مرتبط أوالا  ةاإللكتروني ةومحو األمي، لذلك ةالالزم ةالتحتي ةنيبدون توفير الب ةالتكنولوجيا الرقمي
اإلهتمام بالتكامل بين مؤسسات . لخلق جيل جديد منفتح على العالم ةالتعليمي ةبمحو األمي

 . لتطوير هذه المناطق ةوالقوافل الطبي ةواإلجتماعي ةالخدمات اإلقتصادي
 ؛جتماعىوسائل التواصل اإل ؛ةالفيزيقيت متغيراال ؛ةالمتغيرات اإلجتماعي :ةمفتاحيالكلمات ال

 .ةوالبشاري ةقبائل العبابد
 

 مقدمة
ة إن التغير أمرا حتمى وضرورى ألنة عملية مستمرة ومتجددة وهو بذلك يتناسق مع طبيع

 لتغيرااألمور واألشياء فالحياة فى طبيعتها متجددة ومتغيرة، ومن ثم فإن المنطق يفرض علينا 
، اهر الحياة فعالم اليوم سريع التغييرات فى كافة المجاالت )اإلجتماعيةبأعتباره من مظ

واقع هذا البفالدول المتقدمه كانت أو ناميه تتأثر . الفيزيقية، السياسية، األقتصادية والسلوكية(
رض السريع من التغييرات، فأنماط الحياة الشخصية والقيم التى يحملها المجتمع والفرد تتع

ذا ود وهبوط بل ظهور لقيم جديدة إيجابية كانت أو سلبية على سلم القيم، وهللتغيير من صع
بدورة يؤدى إلى حدوث تغييرات حضارية وحيث أن المؤسسة التى يعمل بها الفرد عبارة عن 

و نسق من أنساق المجتمع ال تعمل من فراغ وأن العنصر البشرى هو الذى يديرها وينظمها فه
 ات خاصة تلك التغييرات فى منظومة القيم. يتأثر ويؤثر بهذه التغيير 

لذلك أصبح االهتمام بالشباب وتعليمة وتثقيفة وإعدادة لتولى مهامة المستقبلية محور 
اهتمام دول العالم، التي يقاس مدى رقيها وتقدمها بما تقدمة من خدمات ورعاية لشبابها الذين 
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ذلك أكبر قطاع من قطاعات يمثلون على األقل نصف الحاضر وكل المستقبل، مكونين ب
 (5، ص 2011، ايمان محمود دسوقي عطيةالشعب األجدر باالهتمام والرعاية. )

ء حيث شهد العالم فى السنوات األخيرة نوعا من التواصل االجتماعى بين البشر فى فضا
مى الكترونى افتراضى، وقرب المسافات بين الشعوب، وألغى الحدود، وزاوج بين الثقافات، وس

محى الدين إسماعيل ) شبكات التواصل االجتماعى(.) ا النوع من التواصل بين الناسهذ
 (452: ص 2015

وتعد مواقع التواصل االجتماعى الظاهرة اإلعالمية األبرز فى عالمنا اليوم، لكونها 
تستقطب شريحة كبيرة من فئات المجتمع وخاصة الشباب، ومن هذه المواقع محركات البحث 

ومراجع حرة والمدونات ومواقع الصحف والمجالت، ومواقع الصحف االلكترونية وبوابات ويب 
 ومواقع القنوات الفضائية، ومواقع اليوتيوب، حتى ظهرت شبكات التواصل االجتماعى مثل

 Forums، المنتديات Blogger، المدونات Twitter، تويتر FaceBookالفيس بوك )
 (3275: ص 2015بنت عبد الرحمن سلمى جبريل بن حسن العريشى، ) .وغيرها(

 مثلون فتناول الكثير من الباحثين البداوة وخصائصها نظرا الهميتها، بأعتبار أن البدو ي
 مجتمعقطاعا كبيراا أو شريحة بشرية ال يمكن اإلستهانة بها فى المجتمع العربى كله ويتصف ال

نذ الم ممعظم تلك القيم باالس البدوى بالقيم والتقاليد التى تمثل صورة واضحة من خالل إرتباط
ثل ورفض شطرا من هذه القيم م( وإن كان اإلسالم قد أقر بعضها مثل )الكرم، الشجاعة هظهور 

ن م)العصبية القبلية والتفاخر باالنساب ومن المعروف إن عملية التغيير اإلجتماعى للبدو 
يرات لمتغياكثير من العوامل أو درجة البداوة إلى تحقيق قدر من التقدم والرفاهية ربما يعوقها ال

 . المرتبطة بها
وتعتبر قبائل العبابدة والبشارية مثاال حياا للمجتمعات الصغيرة والتى تنتمى للبداوة 

وقد بدأت الدولة فى مصر تتبنى فى السنوات األخيرة محاوالت توطين هذه  والمجتمع الرعوى،
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هم لمواجهة المتغيرات والتطورات العالمية القبائل حتى يمكن إدماجهم فى المجتمع وتطوير حيات
والتى يمكن إذا ما أستمروا فى حياتهم البدائية أن يعيشوا بمعزل عن العالم وتطوراتة. )صالح 

 (2010، هادف عبيد
 

 بحثمشكلة ال
يقية وتتمحور المشكلة االساسية في هذه الدراسة حول طبيعة التغيرات االجتماعية والفيز 

ي قبائل العبابدة والبشارية من استخدامهم لوسائل التواصل االجتماع شبابعلى  التي طرأت
بأعتبار هذة المجتمعات ذات طابع خاص حيث كانت تمارس عادات وتقاليد متكيفة مع 

ذات الطابع حتي حدثت تغييرات على  ظروف الزمان والمكان وظلت لسنوات طوال تسير
 لبشارية بأكملة، واضطرار عدد من مجتمعاجتماعية واقتصادية أثرت في مجتمع العبابدة وا

 عتمدمن الراعي الم االستقرار في بعض المناطق وتغيير مهنة الراعيإلى  العبابدة والبشارية
لوب نمط الحياه في هذه المجتمعات وأسعلى  الراعي شبة المستقر، فأثر ذلكإلى  التجوالعلى 

عي لذي يتطلب دراسة بنائهم االجتماحياتهم المعيشية وعلى حياة أبنائهم اجتماعيا، األمرا
ع المجتمعلى  لمعرفة حدود تلك التغييرات التي حدثت لنظمهم االجتماعية، ومعرفة تأثيرذلك

 وإنعكاسة على حياتهم التى ظلت تفقد وجودها بعد انحسار ظاهرة الترحال الحر بسبب تقلص
أثرت أيضا على نظام  المراعي بعوامل الجفاف والمتصحر وانعدام األمن كل هذه العوامل

اقع و العية من )دراسة إستط التعليم حيث استخدام القبائل البسيطة التقنيات الحديثة وغيرها.
 (.الدراسة الميدانية

 

 بحثالأسئلة  
رية البشاو ما التغيرات التى طرأت على نمط الحياة اإلجتماعية والفيزيقية فى قبائل العبابدة  .1

 ؟إلجتماعىبعد إستخدامهم لشبكات التواصل ا
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 ما تأثير شبكات التواصل اإلجتماعى على الشباب بمجتمع العبابدة والبشارية؟ .2
ذكور ما الفرق فى تأثير شبكات التواصل اإلجتماعى للمتغيرات اإلجتماعية تبعا للنوع )ال .3

 ؟ةواإلناث( لقبائل العبابدة والبشاري
كور يقية تبعا للنوع )الذما الفرق فى تأثير شبكات التواصل اإلجتماعى للمتغيرات الفيز  .4

 ة؟لقبائل العبابدة والبشاري( واإلناث
شار ما أهم الوسائل التى يمكن اإلستعانة بها لمواجهة الجوانب السلبية الناتجة عن إنت .5

 إستخدام الشبكات اإلجتماعية؟
كات ما أهم الوسائل التى يمكن اإلستعانة بها لتدعيم الجوانب اإليجابية فى استخدام شب .6

 ل االجتماعى؟التواص
 

 بحثأهداف ال
اب الشب : الكشف عن التغيرات اإلجتماعية والفيزيقية المرتبطة بإستخدامبحثالهدف الرئيسى لل

 لوسائل التواصل اإلجتماعى لقبائل العبابدة والبشارية.
 

 بحثأهمية ال
  هذه ناترجع أهمية الدراسة إلى الطبيعة الخاصة التي تميز قبائل العبابدة والبشارية حيث 

والمدن وصعوبة الوصول  ى القبائل تعتبر من القبائل التي تسكن الصحراء وأطراف القر 
في  هذه القبائل مما يساعدعلى  اليها االمر الذي يتطلب بحثها لمعرفة اثر التكنولوجيا

معرفة افضل في الوصول إلى عدد من التوصيات والنتائج التي تساعد في وضع اطاري 
 هذة القبائل.على  ر الواقعهذا االثعلى  للوقوف
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 والت كما تكمن اهمية الدراسة في االهتمام بالتوصل إلى معرفة مدي تأثير التغيرات والتح
اعية العادات االجتمعلى  االجتماعية والفيزيقية التي تشهدها قبائل العبابدة والبشارية

تي ية حياتهم الحياتهم المعيشية ونوععلى  التقليدية وشبابها لهذه المجتمعات واثر ذلك
على  كانت سائدة منذ عهود قديمة وذلك من اجل إثراء المعرفة النظرية بتقديم مادة علمية

 مستوي الوصف لمظاهر التغيير االجتماعي والفيزيقي وتأثير شبكات التواصل االجتماعي
 هذة القبائل. على  شبابها والتي طرأتعلى 

  جديدة تضاف إلى حصيلة المعارف العمليةكما يمكن أن تكون هذه الدراسة إضافة عملية 
في  احثينفي ميدان التغيير االجتماعي بالمجتمعات القبائلية وتشكل حافزا إلثارة إهتمام الب
 ندها.عهذا المجال لتناول متغيرات لم تتناولها هذه الدراسة استكماال للجوانب التي وقفت 

 وبيانات وتحليالت تخدم معلومات على  وستعطي نتائج هذه الدراسة فرصة للتعرف
ه اصحاب القرار لرسم السياسات االجتماعية واالقتصادية والخطط المستقبلية لتنمية هذ

 القبائل.
 

 بحثمف اهيم ال
وهى  ،انهى كل المحيط اإلجتماعى الذى يعيش فية اإلنس :مفهوم المتغيرات اإلجتماعية

يرجع للماضى البعيد ويشمل  وتنقسم إلى جزءان أساسيان :جزء ،هوتطلعات همجال إحتياجات
ية والجزء الثانى يرجع للحاضر ويشمل النظم التشريع، العادات والتقاليد واألعراف والقيم

 (9ص  – 2010 ،)إيمان فوزى  .والسياسية والثقافية وغيرها من النظم السائدة فى المجتمع
اعى اإلختالفات التى تعنى الباحثة بالتغير اإلجتم :للمتغيرات اإلجتماعية إجرائيا   تعريفا  

تطرأعلى ظاهرة من الظواهر اإلجتماعية خالل فنرة زمنية معينة من الزمن والتى يمكن 
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مالحظتها وتقديرها وأن كان بعض التغيرات تمر بغيرمالحظة ويقبلها الناس على أنها أمور 
 عادية.

حتها المحيط والمكان وما يتميز به من ظروف يعيش ت :مفهوم المتغيرات الفيزيقية
وأيضا هى جميع مظاهر البيئة التى ال تكون من خلق اإلنسان أو نتيجة ، وتحيط به، الكائن

للنشاط اإلنسانى، أى ليس لإلنسان دخل بها على اإلطالق ويتضمن األرض المناخ 
)حاتم عبد . والتضاريس وتأثير العوامل الكونية والتوزيع الطبيعى للحياة النباتية والحيوانية

 (15ــ14: ص ص2010المنعم 
ها من فيعيش العوامل التى تربط كال من البيئة التى ي :لمتغيرات الفيزيقيةل إجرائيا   تعريفا  

 هى يعمل بها ووظيفتة وتأثير كل هذالفرد وحتى المؤسسة الت همسكن والحى الذى يعيش في
 الجديدة فى الدار. هالعوامل على حيات
مارهم بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين أى الذين األفراد الذين تترواح أع مفهوم الشباب:

وتتميز هذه المرحلة بأنها مرحلة إنتقالية إلى الرجولة، أو األمومة، ، أتمو اعادة الدراسة العامة
وتحظى األفراد فيها مرحلة التوجية والرعاية ويكونون أكثر تحررا، ولهذا تحتاج هذة المرحلة 

 (45: ص2012، دوى إلى عناية خاصة ". )أحمد زكى ب
ية كال فإن لفظ الشباب يقابلة باللغة اإلنجليز  oxfordأما فى المعجم اللغوى اإلنجليزى 

وتطلق على المرحلة العمرية التى تمتد ابتداءا من مرحلة  youthو youngمن اللفظين 
 Adult(."Oxford Learners, 2008: p. 518)الطفولة إلى ما قبل الرشد 

التطبيقات والمواقع اإللكترونية  : بأنهاsocial media جتماعىمفهوم التواصل اإل
التى تستخدم للتواصل مع األخرين ونشر المعلومات عبر شبكة األنترنت العالمية من خالل 

 (2020 ،)سميحة ناصر خليف. أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة
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تشمل كافة أنواع  :هماعى إجرائيا فى هذة الدراسة بأنويمكن تعريف التواصل اإلجت
 األجهزة والبرامج المستخدمة فى تجهيز وتخزين واسترجاع المعلومات لتساعد على التواصل

 . اإلجتماعى وتكوين عالقات إجتماعية جديدة مما تتيح الفرصة لتبادل المعلومات
 

 دراسات وبحوث سابقة
 :الدراسات التي تناولت استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى

بعنوان التعرف على أثر إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعى  ((Meshel, 2010 دراسة
 ( شابا من مستخدمى1600على العالقات اإلجتماعية وطبقت الدراسة على عينة بلغ قوامها )

أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر األشخاص  وقد .شبكات التواصل اإلجتماعى فى بريطانيا
وقتا  قد أعترفوا بأنهم يقضون ( يوتيوب –مواقع من بينها )فيس بوك  البالغين الذين يستخدمون 

د أطول على شبكة اإلنترنت من ذلك الوقت الذى يقضونة مع أصدقائهم الحقيقيين أو مع أفرا
 .أسرهم
، تفنتائج الدراسة :كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا أنهم يتحدثون بصورة أقل عبر الها 

 لرسائلويرسلون كمية من ا، ا ويلعبون عددا أقل من ألعاب الكمبيوتروال يشاهدون التلفاز كثير 
حية ( من اللذين شاركوا فى الدراسة المس%53وقد بينت الدراسة أن نحو )، النصية والبريدية

أشاروا بأن شبكات التواصل اإلجتماعى عبر شبكة اإلنترنت تسبب بالفعل فى تغيير أنماط 
ستخدمى اإلنترنت فى بريطانيا هم أعضاء فى أحد مواقع حياتهم وكشفت الدراسة أن نصف م

 ( فى الواليات المتحدة.%40و) ( فقط فى فرنسا،%27و) التواصل اإلجتماعى،
بعنوان العالقة بين بعض المتغيرات ونمط الحياة  :(2010) ناهد محمود عبد المولى دراسة

تهدف مشكلة الدراسة إلى  .أسوان بين قبيلتى العبابدة والبشارية بمنطقة وادى العالقى بمحافظة
أنة ال شك أن التغير فى المناخ من درجات الحرارة واألمطار والرطوبة وأخيرا الرياح ومدى 
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تأثيرها على نمط الحياة سواء من الناحية اإلجتماعية والثقافية والتى تتمثل فى الزواج والطالق 
الت الجديدة التى تمت فى هذة المجاالت نوعية األكل والشرب والمدخو  والختان والوالدة والوفاة

أو من الناحية اإلقتصادية من بناء المسكن واألدوات المستخدمة فى اإلنتاج اإلقتصادى وفى 
األثاث المنزلى أو من الناحية السياسية فى تحديد طبيعة العالقة بين العائلة الواحدة وطبيعة 

وأخيرا طبيعة العالقه بين القبائل  ،اآلخرى ى القبيلة وطبيعة العالقة العالقة بين العائالت ف
الباحثة خالل بحثها للتعرف على المتغيرات البيئية  هجهاز الرسمى للدولة وهذا ما درستوال

 .ة فى وادى العالقى بمحافظة أسوانوتأثيرها على نمط الحياة لدى قبائل العبابدة والبشاري
احية التعليمية وذلك للنهوض ضرورة تفعيل الن وقد أوضحت نتائج الدراسة ما يلي:

نها واإلستفادة من شباب منطقة للبحث وضرورة تعليم المرأة وتمكينها من العمل لالستفادة م
وحتى تكون عضوا فعاال فى المجتمع وضرورة عمل الشهادات رسمية تسلم للقاطنين بالوادى 

لدراسة للتعرف والخروج منة إلى محافظة أسوان والعكس دون خوف أو رهبة وجاءت أهداف ا
على مظاهر التغير فى منطقة البحث بعد دخول شركات التعدين والمحاجر والزراعات 

طقة الشاطئية إلى المنطقة وما أحدثتة من تغير فى نمط حياة البدو المتواجدين فى هذة المن
 . وشكل الثقافة البداوية لدى سكان المنطقة وتأثيرها

شبكات التواصل اإلجتماعى فى تنمية مشاركة  بعنوان دور :(2011) أحمد يونس دراسة
للوقوف على النقاط هدفت الدراسة  .رسالة ماجستير ،الشباب الفلسطينى فى القضايا المجتمعية

نموى للشباب الفلسطينى المهمة والمؤثرة فى شبكات التواصل اإلجتماعى وعالقتها بالدور الت
أوضحت الدراسة أن ائج الدراسة ما يلي: وقد أوضحت نت ه.قضايا هالمجتمعية تجا هومسؤوليات

شبكة الفيس بوك من أكثر شبكات التواصل اإلجتماعى إستخداماوتفاعال وفقا لوجهة نظر 
والماسنجر( يتبعها مشاركة  )سكاى بى، المبحوثين إذ جاءت فى المرتبة األولى، ثم المحادثات

ويليها المنتديات ثم  ثل )التويتر(يتبعها التدوين المصغر م الفيديو )اليوتيوب( ثم )جوجل بلس(



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  سوسن أحمد جالل
 

 2022 السادس، الجزء األول، يونيو العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

55 

المدونات وأخيرا موقع الصور )الفليكر( ولقد أوضحت الدراسة أن الدور الذى تقوم بة شبكات 
التواصل اإلجتماعى من أجل تفعيل تنمية المشاركة نحو القضايا المجتمعية حسب إجابات 

وتعتبر نافذة  والسياسى، المبحوثين تمثل وفقا لألهمية فهى تعمل على زيادة الوعى الثقافى
 هتمعية السائدة فى المجتمع تتيح لفريدة من نوعها لحرية التعبير بطالقة عن األوضاع المج

تعتبر قنوات إتصالية فعالة لتشكيل الرأي . فرصة المشاركة ومناقشة القضايا المجتمعية
على فتح قنوات  الخاص بمراقبة البيئة المجتمعية بما يدور حولها من تطورات وأحداث، تعمل

ت ضاغطة لحل ومتابعة بعض وتشكل مجموعا ،باشرة مع المسئولين وصناع القرارتواصل م
تساهم فى حل كثير من  وتعمل على تقريب وجهات النظر حول القضايا المختلفة، ،القضايا

 . المشكالت السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية
سنين وشبكات التواصل اإلجتماعى فئة بعنوان الم :(Chatei Catherine, 2012دراسة )

هى مرحلة من مراحل الحياة الهامة وكبار السن من . للتواصل بين األسرة واألصدقاء
ر وفى حين أن العدد من كبا المواطنين بحاجة إلى مشاركة الميراث مع اآلخرين فى حياتهم،
خرون ال يملكون والبعض اآل السن من المواطنين بحاجة إلى مشاركة هذا مع أفراد أسرهم،

ضع و الفرصة أو األفراد لمشاركة هذا الوقت الهام من الحياة معهم وقد صمم هذا المشروع مع 
شبكات التواصل  كل مجموعة فى اإلعتبار فى محاولة اتصال كبار السن مع اآلخرين عبر

م اإلجتماعى "فيس بوك" وكان عنصر الكتابة المعتمد فى المشروع هو المسنون ليعكس حياته
كبار السن قادرون على أن  ،ركتهم للفيس بوك اتصاالا وكتابةا عن طريق مشا. وموروثاتهم

ك التركة للجيل القادم تر ، يصلوا إلى كمية كبيرة من الناس ومشاركة قصصهم مع اآلخرين
 .هللتعلم من

العوامل الخمس الكبرى للشخصية  بعنوان :(2015) دراسة إلهام عبد الشكور محمد الدسوقى
 .ماجستيرالقتها بإستخدام المراهقين لمواقع التواصل اإلجتماعى على شبكة اإلنترنت رسالة وع



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  سوسن أحمد جالل
 

 2022 السادس، الجزء األول، يونيو العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

56 

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة الشبكات اإلجتماعية ومثال لها موقع التواصل 
كأحد مستحدثات تكنولوجيا اإلتصاالت من حيث قدرتها على  –فيس بوك  –اإلجتماعى 

تحديد دور مواقع  ،من المراهقين فى البيئة المصرية ة لدى عينهإظهار عوامل الشخصي
التواصل اإلجتماعى فى حياة الطالب المراهقين من حيث وقت إستخدامها وكم األصدقاء 

 . عليها
ال توجد إختالفات بين عاملى العصابية ويقظة  :وقد أوضحت نتائج الدراسة ما يلي

فيس بوك، توجد فروق دالة إحصائيا بين  –اعى الضمير فى إستخدام مواقع التواصل اإلجتم
وجد ت ،ماعىعامل اإلنبساطية والقبول واإلنفتاح على الخبرة فى إستخدام مواقع التواصل اإلجت

ى عالقة إرتباطية موجبة بين كال من عامل اإلنفتاح على الخبرات ومتوسط عدد األصدقاء عل
جبة بين أصحاب عامل القبول ويقظة موقع التواصل اإلجتماعى وتوجد عالقة إرتباطية مو 

 الضمير والوقت على موقع التواصل اإلجتماعى فيس بوك. 
بعنوان التوطين وأثرة على نوعية الحياة لدى القبائل  :(2012) أسماء فتحى محمد دراسة

حيث تكمن أهمية الدراسة من كونها دراسة مصاحبة لمشروع بهدف . العبابدة والبشارية بأسوان
اعى الحكومة المصرية بتأمين حدودها وانشاء مجتمعات جديدة تحقق التوطين لتحقيق مس

واإلستقرار لجماعات البدو الرحل كما تنطلق أهمية الدراسة من كونها اضافة لميدان يحتاج 
لمزيد من الدراسات فعلى قدر اطالع الباحثة فإن الدراسات العربية التى تناولت نوعية الحياة 

إن التوطين صار ضرورة قومية ملحة . ابدة تمثل ندرة بين الدراساتلدى البشارية والعب
أوال  هيدين بالوالء لقبيلت هى فالبدوى بطبيعتخصوصا بعد تبلور األفكار القومية فى الوطن العرب

من أهم النتائج التى توصلت إليها الباحثة أن وجود  .بصرف النظر عن الدولة التى يعيش فيها
دخيلة سوف يؤدى إلى وعلى المدى القريب إلى تغير الثقافات لدى مجتمع جديد بمتغيرات 
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البدو وأيضا عدم توافر الخدمات فى المنطقة بشكل عام أصبحت محكومة من قبل الهيئات 
 . الحكومية والتى لم يعتادو على هذا الوضع من قبل

ت بعنوان إستخدامات الشباب للشبكا :(2015) أفنان طلعت عبد المنعم عرفة دراسة
 هذههدفت  .رسالة ماجستير ،اإلجتماعية وتأثيرها على عالقاتهم فى تبادل الخبرات المجتمعية

الدراسة إلى التعرف على أسباب إقبال الشباب على إستخدام الشبكات اإلجتماعية ومعرفة 
 نوعية اإلشباعات التى تحققت نتيجة إستخدام الشبكات اإلجتماعية ومعرفة نوعية الشبكات

 شبكاتل عليها الشباب ومميزاتها عن غيرها والتعرف أيضا على اإلختالف بين أنواع الالتى يقب
معية اإلجتماعية والتمييز بينها ومعرفة عالقة العوامل الديموغرافية بتبادل الخبرات المجت

سرة ودراسة العالقة بين أستخدام مواقع الشبكات اإلجتماعية والعالقات اإلجتماعية داخل األ
 .وخارجهاالنووية 

ين أثبتت الدراسة أن هناك عالقة إرتباطية سلبية ب: وقد أوضحت نتائج الدراسة ما يلي
تخدام فكلما زاد إس، كثافة إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعى والتواصل داخل األسرة النووية

ين ب توجد عالقة إرتباطية مواقع التواصل اإلجتماعى قل التواصل والتفاعل داخل األسرة، وال
لى عوسعت الدراسة إلى اإلجابة  .العوامل الديموغرافية واستخدام مواقع التواصل اإلجتماعى

قة لماذا يقبل الشباب على إستخدام الشبكات اإلجتماعية؟ ما اإلشباعات المتحق: التساؤالت
 جة إستخدام الشبكات اإلجتماعية؟نتي

تخدام مواقع التواصل بعنوان أثر اس :(2019) دراسة أيمن عبد المغني محمد حسن
هدفت هذه الدراسة إلى رصد وتحليل تأثير . االجتماعي على النسق القيمي للشباب المصري 

 والمنهج المستخدم .استخدام مواقع التواصل االجتماعي على النسق القيمى للشباب المصري 
 . المسح االجتماعى
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اصل االجتماعي أحدث أن استخدام مواقع التو  :أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج
ن فجوة بين الشباب وأسرهم، وأنه تسبب في مشكالت كثيرة بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم. وأ
م ثاستخدام هذه المواقع أدى إلى ضعف الزيارات العائلية، وإضعاف العالقات األسرية، ومن 

بط لترااسرية وهو فإن لمواقع التواصل االجتماعي تأثيراا سلبياا على أهم ما يميز العالقات األ
  .األسرى 
 

 ياإلطار النظر 
 بحث:المرجعية النظرية المتعلقة لل

يفية ة الوظيعد اإلهتمام بالتغير كأحد المحاور الهامة فى النظري :النظرية البنائية الوظيفية
، هواتجاهات هالمحدثة له وكذا مصادر وإن أختلف علماؤها فى تحديدة من حيث سرعتة والعوامل 

تغير بدون صراع، ويتناول دور  هظيفة يحدث فى صور غير حادة أى أنمطلق الو  فالتغير من
 ،لتضامن اآللى إلى التضامن العضوى كايم " كيفية تغير المجتمعات بصوره تدريجية من ا

بمعنى  وينبثق التغير فى رأى مالينوفسكى من تصورة لحالة التساند البنائى بين عناصر البناء،
يذهب أما راد كليف براون ف، نب البناء يتبعة تغير فى الجوانب اآلخرى أن التغير فى أحد جوا

يجية إلى أن التغيرات يمكن فهمها إذا تناولت األداء الوظيفى للنسق حيث قد يحدث بصورة تدر 
أو مفاجئة أما من حيث عوامل التغير فتعددت اإلتجاهات الوظيفية فى تحديدها حيث يرى 

خل مثل دور كايم وميرتون، أو يحدث من الخارج مثلما ذهب البعض إمكانية حدوثة من الدا
 (.52ـ 41: ص ص 1993 ،)عبد الحليم رضا عبد العال وآخرون  راد كليف براون وبارسونز.

ويتخذ التطور أشكاال مختلفة حسب طبيعة المجتمعات فيختلف كل مجتمع عن اآلخر 
ويصحب هذا التباين واإلختالف ، هقيمو  هوعادات هوتقاليد هنطاقة السياسى والتشريعى وعقائد فى

وأصبح هذا التقسيم اليوم من التعقيد بحيث ال يستطيع الفرد ، فى وظائف وطوائف إجتماعية
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أن يقوم بعمل غيرة إال بصعوبة بل ربما إستحالة ذلك فى معظم الحاالت ويالحظ أنة يزداد 
 (10ـ9: ص 1989 ،الفرنوانى )منى إبراهيم حامد. التباين كلما تقدم المجتمع فى مدرج الرقى

ة التى مجموعة العالقات المتبادل –فبذلك يقصد بالبناء اإلجتماعى فى البنائية الوظيفية 
كل تتكامل وتتنوع من خالل األدوار اإلجتماعية فثمة أجزاء مرتبة منسقة تدخل فى تشكيل ال

قا ألدوارها اإلجتماعى وتتحدد باالشخاص والجماعات وما ينتج من ذلك من عالقات وف
 (.1333عبد الباسط عبد المعطى: ص) .اإلجتماعية التى يرسمها لها الكل

وترى البنائية الوظيفية أن مشاركة الشباب مرتبطة بعملية التغير فى األنظمة التحتية 
، اآلخرى وتؤكد الوظيفية أن نظام القيم يقوم بدور رئيسى وهام فى مسألة التغير اإلجتماعى

 ،)محمد فايز عيد أسعيد. جتماعى يمكن فهمه على ضوء تطور نظام القيماى أن التغير اإل
 (.70: ص1984

ا موتقول البنائية الوظيفية أن اإلتجاه الوظيفى يؤكد أن التغير يبدأ من السلوك أى 
يتضمنه النسق اإلجتماعى والدراسات الثقافية هى دراسة مشاركة الشباب وتصرفات الناس 

كما تساعد أو تمارس فى الحياة اليومية واإلقتصار على ردها وأفعالهم وطرق سلوكهم 
 ( 378: ص1994 ،)غريب سيد أحمد، عبد الباسط عبد المعطى. وتسجيلها

ويذهب دور كايم إلى أن لكل مجتمع من المجتمعات البشرية نظاما فى مشاركة الشباب 
ترى و  (85ـ  84ص ص: 1999 ،)المبروك محمد أبو القاسم أبو سبيحه بالبيئة اإلجتماعية.

لتى االباحثة أن لإلتجاه الوظيفى دورا كبيرا وفعاال فى تفسير وإلقاء الضوء على التغيرات 
 طرأت على مدى المشاركة الشبابية فى خدمة البيئة. 

كننجولى ديفينز( أن من أسباب المتغير اإلجتماعى والفيزيقى مدى مشاركة ) وأشار
 . الشباب فى خدمة البيئة
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ثم نمت ، نظرية األنساق بوجه عام نشأت فى إطار علم األحياء :نسق اإليكولوجىنظرية ال
وقد ، وانتشرت فى العديد من المجاالت والعلوم ومنها علم اإلجتماع وعلوم البيئية الحديثة

تأثرت هذه النظرية بنظرية دارون ونظرية السكان "لمالتوس" نحو فكرة الصراع حول الموارد 
 (N. Brill: Working With People, P.14) البيئية المحدودة.

 تعنى هنا ال يتحدث النموذج اإليكولوجى عن تواؤم األفراد مع المطالب البيئية و"البيئة"
ئاتهم فكثير من الجماعات يعدلون من بيئ، وإنما تشمل أنساق المعتقدات، فقط البيئة الطبيعية

ل تحقيق درجة من التوافق فلقد حتى يمكنهم التعايش مع معتقدات إنسانية آخرى من أج
ظ خرى على ذلك احتفامع ثقافة "تاينى" ومن األمثلة األأضطر الصينيون مثال إلى التوافق 

ضا فى "لينوزيالند" وشىء من ذلك نجده أية بير من ثقافتهم فى البيئة الجديد"المورى" بقسط ك
ولوجيين عندما يركزون على أن مثل هذه النماذج يجب أن تستلفت انتباه األنثروب "بيرو"

 حقائقاهتماماتهم على البيئة اإلنسانية بحيث يدركون مدى اإلختالف بين الحقائق العلمية وال
لسيد )ا. اإلجتماعية الثقافية، كيف أن اإلختالف بينهما يبلغ فى كثير من األحيان حد الصراع

 (15ص :1998 ،عبد العاطى وآخرون 
من األجزاء ترتبط ببعضها البعض وتعمل معا ويعرف النسق بوجه عام بأنه مجموعة 

مع المحافظة على التوازن الداخلى بين عناصر النسق والتوازن ، بنظام معين ألداء هدف عام
الخارجى أيضا من خالل عالقة النسق بالبيئة المحيطة به، فإن المجتمعات عباره عن كليات 

معنى فى ضوء عالقتة بالكل، كما  أو أنساق بينها ارتباط متبادل ويكتسب كل جزء ما له من
يقوم كل جزء بأداء وظيفة معينة داخل النسق وأن كل العناصر التى يتركب منها النسق هى 
مقومات ضرورية ترتبط بحاجات النسق العام، وإن استمرار النسق فى البقاء يرتبط بأستمرار 

 التوازن الذى يتحقق بشروط أربعة :
 . التكيف مع البيئة .1
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 دف األساسى للنسق.تحقيق اله .2
 . تحقيق التكامل بين أجزاء النسق .3
 ،كمال عبد الحميد الزيات، )طلعت إبراهيم لطفى. الحفاظ على بقاء النمط األساسى .4

 (.72ص :1999
يعد  ويعتبر مفهوم النسق اإليكولوجى مفهوما جديدا لتحليل عالقة اإلنسان بالبيئة، حيث

ها تعارتها اإليكولوجية البشرية عند تطوير إطار المفهوم من المفاهيم البيولوجية التى اس
مع  التصورى المبكر ومؤداة "أن كل المجتمعات الطبيعية للكائنات الحية التى تعيش وتتفاعل

 بعضها البعض ترتبط ارتباطا وثيقا ببيئتها ومن ثم يبدو من المالئم تصور طرفى العالقة
ليه شير إوهو ما ي ا يشكالن كال واحدا ومركبا،)الكائنات الحية وبيئاتها المختلفة(، كما لو كان

ل أن ب، فإن الكائنات الحية ال تعيش فى عزله فيزيقية أو بيولوجية، مفهوم النسق اإليكولوجى
يائية وبين المقومات الفيزيقية والكيم، هناك تداخال واضحا بين الكائنات الحية بعضها البعض

مليات عنها نسق وظيفى وهو عباره عن سلسلة من العوأن هذه العالقات المتداخلة ينتج ، للبيئة
اعل كما أنه من خالل التف، المتداخلة والمترابطة تسيطر عليها وتوجهها عالقة سببية محدده

 المتبادل لألجزاء مع بعضها البعض يستطيع النسق أن يحتفظ بوجوده وبقائه وبذلك فالنسق
 زيقيةت الحيه فى تفاعالتها مع البيئة الفيوظيفى تفاعلى يتركب من تجمع أو أكثر من الكائنا

 (17-15: ص ص 1993، عبد العاطى )السيد. والبيولوجية
 :وظائف النسق اإليكولوجى

 :ألجزاءتتمثل فى الحفاظ على العالقات المتوازنة بين او  هى وظيفة داخلية الوظيفة األولى 
 . المكونة للنسق

 :التفاعل مع البيئة وأداء الوظيفة المطلوبة  هى وظيفة خارجية وتتمثل فى الوظيفة الثانية
من النسق اإليكولوجى، يعنى أن النسق يحتوى على عناصر بعضها يعمل من أجل 
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)فاروق زكى . الحفاظ على الوضع القائم بينما هناك عناصر آخرى تتحرك نحو التغير
 (30ص :1992، يوسف يونس

 عنصر الحياة: ذلك البعد الذى وجود ويتكون النسق اإليكولوجى من عدة عناصر أهمها:
يضم كل الكائنات الحيه فى وسط معين وتحقق هذه الكائنات وجودها من خالل عمليات 

ما راع فيوهذا باإلضافه على المنافسة والص، التغذية والنمو والتكاثر والتكيف والنفس واإلخراج
 F. Daniel, 1994: P.615) ) .بينها وأيضا اإلختراق والتجديد واإلحالل والمبادأه 

ستويين يشير التوازن على الم قاعدة التوازن الحياتى: القواعد العامة للنسق اإليكولوجى:
ابها الفيزيقى والحيوى إلى أن التحوالت التى تسبب الخلل أو اإلضطراب بين مكونات النسق تق

تغير ويعنى ذلك أن ال، من حين آلخر تغيرات مضادة تعيد الحال إلى ما كان عليه من قبل
يها وفى إطار التوازنات الداخلية يتحقق إستمرار الكائنات الحية بما ف، اليعوق اإلستقرار

العمق و كما ينتج عن خلل التوازن فى النسق اإليكولوجى آثار سلبية تتباين فى الشدة ، اإلنسان
 (H. J. Morowitz; C. Potter, 1993: P.25) من مجال آلخر.

 

 إجراءات البحث
ج لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على التساؤالت إستخدم الباحثون المنه :منهج البحث

ين، المالحظة، المالحظة بالمشاركة، اإلخباري) الوصفى التحليلى، وأستخدم الباحثون كال من
ثم . قألورااإلستعانة ببعض الصور الفوتوغرافية، مقابالت شبة مقننة والتدوين والكتابة بالقلم وا

 األفراد الذين يعيشون فى )صحراء محافظة أسوان والبحر األحمرمن قبيلتى تحديد عينة من
فردة ( سبعون م70العبابدة والبشارية( ممن يسكنون بوادى العالقى وتتكون عينة الدراسة من )

د أفراو ( ينتمون لقبيلتى العبابدة والبشارية من شباب )ذكور وإناثو  ممن يسكنون بوادى العالقى
 . بار القبيلتينعاديين وشيوخ وك
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ذلك انية و وتعتمد الدراسة الحالية على اإلستبيان كأداة إلجراء الدراسة الميد أدوات البحث:
 يمكن لكونة يتسق مع طبيعة الدراسة ومشكلتها، حيث إن اإلستبيان أحد األساليب العلمية التى

اتية الخبرات الذ بواسطتها جمع البيانات عن الظواهر التى اليمكن مالحظتها بشكل مباشر مثل
 القيم، الميول واإلتجاهات.، لألفراد واألراء

مجموعة من ويتدرج تحت كل محور  ( محاور3ستبانة فى شكل )تم وضع الصورة األولية لال
 .هالعبارات التى ترتبط ب

  ة الحالة اإلجتماعي –النوع  –المحور األول: البيانات األساسية للمبحوث وتشمل السن– 
 (11) ..إلخ.. ميةالحالة التعلي

 ( من العبارات26: يشمل التغيرات اإلجتماعية مكونة من )المحور الثانى . 
 ( من العبارات23زيقية مكونة من )الخصائص الفي :المحور الثالث. 
 :( من العبارات14الخصائص التكنولوجية مكونة من) المحور الرابع . 

عبارة لقياس رأى المبحوثين حول المتغيرات اإلجتماعية  (74وبذلك يكون قوام المقياس )
 . والفيزيقية المرتبطة بإستخدام الشباب لوسائل التواصل اإلجتماعى

ويقاس الثبات بإستخدام معادلة ألفا كرونباخ : الصدق الظاهرى والثبات لإلستبيان
(Cronbach Alpha:) ا كرونباخ للتحقق من ثبات المقياس استخدمت الباحثة معادلة ألف
(Cronbach Alpha ويوضح الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه ،)

 المعادلة. 
( سبعون مفردة يعيشون فى )صحراء 70: تتكون عينة الدراسة من )وصف عينة البحث

ة لبشاريينتمون لقبيلتى العبابدة واو  ممن يسكنون بوادى العالقى( محافظة أسوان والبحر األحمر
 وأفراد عاديين وشيوخ وكبار القبيلتين تمت إجراءات الدراسة على( ن شباب )ذكور وإناثم

 (.2021/11/12وحتى  2021/2/21ة من )عينة الدراسة فى الفتر 
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 ثبات وصدق اإلستبيان :(1جدول )
 االتساق الداخلي الصدق  قيمة ألفا المتغيرات

 **0.574 0.742 0.551 الخصائص اإلجتماعية
 **0.824 0.856 0.732 الخصائص الفيزيقية

 **0.566 0.759 0.576 الخصائص التكنولوجية
  0.797 0.636 إجمالي االستبيان

 Cronbachللتحقق من ثبات االستبيان استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ )
Alphaمل ألفا (، من الجدول السابق تبين ثبات عبارات االستبيان حيث كانت قيم معا

( مما تؤكد 0.500( وهي قيم جيدة لكونها أكبر من )0.636، 0.576، 0.732، 0.551)
تي على ثبات االستبيان، كما تبين صدق االستبيان من خالل الجذر التربيعي لقيمة ألفا وال

( ما يؤكد على صدق االتساق الداخلي لعبارات 0.797، 0.759، 0.856، 0.742بلغت )
 االستبيان.

 بالتجزئة النصفية:  الثبات
 ثبات التجزئة النصفية لالستبيان :(2جدول )

 معامل جتمان معامل سبيرمان معامل االرتباط المتغيرات
 0.570 الجزء الثاني 0.554 0.532 0.531 الجزء األول

قامت الباحثة بالتحقق من ثبات المقياس بإستخدام طريقة التجزئة النصفية، حيث تم 
ول إلى جزءين، وبلغ معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لعبارات الجزء األ تقسيم العبارات

ات (، وُحسب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لعبار 0.531والدرجة الكلية للمقياس وهي )
كما  (، مما يشير لثبات لكال من الجزءين0.570الجزء الثاني والدرجة الكلية للمقياس بلغت )

 (.0.532معامل سبيرمان ) مدون بالجدول، وبلغ
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 بحثللبيانات األولية لعينة ال  النتائج الوصفية
 نتائج اإلحصاء الوصفي للبيانات األولية لعينة الدراسة  :(3جدول )

 النسبة العدد المتغيرات البيانات األولية

 اسم القبيلة
 68.6 48 العبابدة
 31.4 22 البشارية
 100 70 اإلجمالي

 النوع
 32.9 23 ذكر
 67.1 47 أنثي

 100 70 اإلجمالي
 68.6 48 سنه25سنه إلى أقل من 18من  العمر

 نتائج إجابات عينة الدراسة على عبارات الخصائص االجتماعية :(4جدول )

 نعم ال العبارات
 % العدد % العدد

من وجهة نظرك ساعدت وسائل التواصل اإلجتماعى 
 14.3 10 85.7 60 .مرأه للتعليموإنتشارها داخل القبائل على خروج ال

ترى أن إنتشار شبكات التواصل اإلجتماعية ساعدت المرأة 
 8.6 6 91.4 64 .على تغير فى حياتها القبلية وعالقاتها األسرية داخل منزلها

 هل تغيرت النظرة للمرأة داخل المجتمع القبلى عن ما قبل بعد
 11.4 8 88.6 62 أستخدام وسائل التواصل اإلجتماعى؟

تغيرت أو تحولت واجبات المرأة من الواجبات المعروفة 
 27.1 19 72.9 51 والمعتادة لها داخل المسكن والقبيلة إلى واجبات آخرى 

هل أثرت شبكات التواصل اإلجتماعى فى الحياة الزوجية 
 8.6 6 91.4 64 داخل المسكن؟

هل أثرت شبكات التواصل اإلجتماعى على الحياة األسرية 
 8.6 6 91.4 64 األباء واألبناء ؟ بين

أرى أن شبكات التواصل اإلجتماعى لها تأثير سلبى على 
 14.3 10 85.7 60 مستواى الدراسى
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 نعم ال العبارات
 % العدد % العدد

ساهمت وسائل التواصل اإلجتماعى فى التفاعل الوجدانى 
 32.9 23 67.1 47 للشباب مع األحداث المحيطة

جاة عمقت شبكات التواصل اإلجتماعى شعورك بالمسئولية ت
 30 21 70 49 القضايا السياسية

من عوامل إنتشار شبكات التواصل اإلجتماعى داخل القبائل 
 8.6 6 91.4 64 هو إقبال المثقف والمتعلم عليها

ساهمت مواقع التواصل اإلجتماعى بشكل إيجابى فى إيجاد 
 5.7 4 94.3 66 قنوات التواصل بين الشباب والقبائل وبين العالم الخارجى

ن من الجدول السابق لنتائج إجابات عينة الدراسة عدم موافقة العينة على جميع تبي
(، وإجابات 67.1 – 94.3عبارات الخصائص االجتماعية حيث تراوحت نسب اإلجابة )ال( )

 (5.7 – 14.3)نعم( )
من خالل نظرية النسق اإليكولوجى حيث أكدت الوظيفة األولى  ةيمكن تفسير تلك النتيج

، .داخلية وتتمثل فى الحفاظ على العالقات المتوازنة بين األجزاء المكونه للنسق وهى وظيفة
والوظيفة الثانية هى وظيفة خارجية وتتمثل فى التفاعل مع البيئة وأداء الوظيفة المطلوبة من 
النسق اإليكولوجى، يعنى أن النسق يحتوى على عناصر بعضها يعمل من أجل الحفاظ على 

ما هناك عناصر آخرى تتحرك نحو التغير. وهذه الدراسة تختلف مع دراسة الوضع القائم بين
( التى توصلت نتائجها إلى أن مواقع التواصل اإلجتماعى أحدثت 2019 ،)أيمن عبد المغنى

فجوة بين الشباب وأسرهم وأنه تسبب فى مشكالت كثيرة بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم وأن 
( التى توصلت 2019 ،)لورنا عادل ودراسة. العالقات إستخدام هذه المواقع أدى إلى ضعف

نتائج دراستها إلى وجود تأثير إلستخدام شبكات التواصل اإلجتماعى على الشباب من وجهة 
نظرهم وأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أزمة الهوية والمتغيرات اإلجتماعية المرتبطة 

( فى 2007 ،نة مع دراسة )أحالم أبو العطا محمدالدراسة الراه تكما تشابه بالعالم الخارجى.
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أن التغير اإلجتماعى للمجتمعات البدوية يرجع إلى أن ظروف الجفاف والتصحر كانت السبب 
الرئيسى وراء ترك المجموعات البدوية لحياة الترحال واإلقامة فى مناطق ثابتة مما أدى إلى 

يس لشبكات التواصل يد فىالتغيرات اإلجتماعية تغير النظم اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية ول
وليس هناك فرق بين )ذكور أو إناث( فى التأثير ألنهم جميعهم عاشوا نفس ظروف الجفاف 

 والتصحر.
 نتائج إجابات عينة الدراسة على العبارات الخاصة بالخصائص الفيزيقية :(5جدول )

 نعم ال العبارات
 % العدد % العدد

 7.1 5 92.9 65 ؟ألثاث الموجود بمنزل العائلةهل يوجد تغير با
 8.6 6 91.4 64 ؟هل يوجد بالمنزل حجرة خاصة بك

هل تتوافر الوسائل الحديثة مثل وسائل التهوية الصناعية 
 4.3 3 95.7 67 ؟المراوح( فى المنزل والتكنولوجية )التكييف،

 5.7 4 94.3 66 ؟هل شعرتم بوجود تغير داخل المنزل فى المأكل والمعيشة
 5.7 4 94.3 66 ؟تأثرت مالبس الفتيات بدخول وسائل التواصل اإلجتماعى

برأيك هل تؤثر شبكات التواصل اإلجتماعية من رفع المستوى 
 5.7 4 94.3 66 ؟الثقافى لدى الشباب داخل القبيلة

 4.3 3 95.7 67 جية كبيرو مدى التغير فى األثاث بمسكن الز 
 1.4 1 98.6 69 مسكنمدى توافر الكهرباء بال

 8.6 6 91.4 64 مدى توافر المياة بالمسكن
 8.6 6 91.4 64 مدى توافر الصرف الصحى

تبين من الجدول السابق لنتائج إجابات عينة الدراسة عدم موافقة العينة على جميع 
(، 91.4 – 98.6عبارات الخاصة بالخصائص الفيزيقية حيث تراوحت نسب اإلجابة )ال( )

 (1.4 – 8.6)نعم( ) وإجابات
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هل أثرت شبكات التواصل اإلجتماعى "نتائج إجابات عينة الدراسة على التساؤل  :(6)جدول 
 ؟()الذكور واإلناثعند  نمط الحياة أكثر وبشكل ملحوظتأثيرا فيزيقيا على 

 النسبة العدد اإلجابة
 22.9 16 اإلناث
 8.6 6 الذكور

 68.5 48 كليهما نفس التأثير
 %100.0 70 لياإلجما

تبين من الجدول السابق لنتائج إجابات عينة الدراسة على التساؤل هل أثرت شبكات 
 ؟(ناث)الذكور واإل التواصل اإلجتماعى تأثيرا فيزيقيا على نمط الحياه أكثر وبشكل ملحوظ عند

 (، ثم%68.5( مفردة بنسبة )48غالبية عينة الدراسة أجابت )كليهما نفس التأثير( بعدد )
( مفردة بنسبة 6(، وأخيراا )الذكور( بعدد )%22.9( مفردة بنسبة )16)اإلناث( بعدد )

(8.6%.) 
ية لبنائالوظيفى من خالل النظرية ا هترى الباحثة أن لإلتجا النتائج المتعلقة بهذا الفرض:

الوظيفية دورا كبيرا وفعاال فى تفسير وإلقاء الضوء على التغيرات التى طرأت على مدى 
عى اركة الشبابية فى خدمة البيئة وأشار كنجولى ديفينز أن من أسباب المتغير اإلجتماالمش

 والفيزيقى مدى مشاركة الشباب فى خدمة البيئة. 
لشباب بمجتمع العبابدة ما تأثير شبكات التواصل اإلجتماعى على ا إجابة التساؤل الثالث:

بالتعرف على مظاهر ( عبد المولى ناهد محمود) فقد تشابهت الدراسة مع دراسة ؟والبشارية
التغير فى منطقة البحث بعد دخول شركات التعدين والمحاجر والزراعات الشاطئية إلى 

من تغير فى نمط حياة البدو المتواجدين فى هذه  همع الدراسة فيما أحدثت توتشابه ،المنطقة
ات التعدين والمحاجر المنطقة وشكل الثقافة البدوية لدى سكان المنطقة وتأثيرها بدخول شرك

والزراعات الشاطئية إلى قبيلتى العبابدة والبشارية ففى الدراسة الراهنة تأثرت ولكن بشكل 
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طفيف فى نمط الحياة تأثيرا فيزيقيا بدخول شبكات التواصل اإلجتماعى على قبيلتى العبابدة 
ت التواصل بأن شبكا (Meshel, 2010والبشارية وتشابهت هذه الدراسة أيضا مع دراسة )

اإلجتماعى قد تسببت بالفعل فى تغير أنماط حياتهم وأنهم يتحدثون بصوره أقل عبر الهاتف 
 Chatein) ودراسة. وال يشاهدون التلفاز كثيرا والرسائل النصية والبريدية بشكل أقل

Catherine: 2012 ) وكان عنصر الكتابة المعتمد فى المشروع هو المسنون ليعكس حياتهم
كبار السن قادرون على أن ، عن طريق مشاركتهم للفيس بوك اتصاالا وكتابةا . هموموروثات

ترك التركة للجيل القادم ، يصلوا إلى كمية كبيرة من الناس ومشاركة قصصهم مع اآلخرين
 للتعلم منه.

سابا فى إحدى الشبكات نتائج إجابات عينة الدراسة على التساؤل هل تملك ح :(7جدول )
 ؟اإلجتماعية
 النسبة العدد جابةاإل

 85.7 60 ال
 14.3 10 نعم

 %100.0 70 اإلجمالي
ى تبين من الجدول السابق لنتائج إجابات عينة الدراسة على التساؤل هل تملك حسابا ف

( مفردة بنسبة 60إحدى الشبكات اإلجتماعية؟ غالبية عينة الدراسة أجابت )ال( بعدد )
يرجع إلى أن الشباب من . (%14.3بنسبة ) ( مفردات10(، أما )نعم( بعدد )85.7%)

يستخدم منهم شبكات التواصل اإلجتماعى يرجع لمواكبة التقنى لمن يقومون بالدراسة 
يئات أو يرجع إستخدامها إلى إتمام بعض األعمال الوظيفيه داخل اله( )بالمدارس أو الجامعات

ا على إستخدام التكنولوجي الحكومية أو إنهاء بعض أعمالهم ومهامهم الوظيفية مما يجبرهم
الحديثة لذلك ال يملك الكثير منهم حسابا فى إحدى الشبكات اإلجتماعية إال للضرورة 

 واإلحتياج كما ذكرنا.
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 رات الخاصة بالخصائص التكنولوجيةنتائج إجابات عينة الدراسة على العبا :(8جدول )

 نعم ال العبارات
 % العدد % العدد

ور( الخاصة بحساب الطرف اآلخر على هل تمتلك كلمة سر )مر 
 14.3 10 85.7 60 شبكات التواصل اإلجتماعى؟

 5.7 4 94.3 66 هل تشجع على إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعى؟
 5.7 4 94.3 66 هل تمتلك معلومات كافية عن شبكات التواصل اإلجتماعى؟

 18.6 13 81.4 57 هل سمعت بمواقع تواصل إجتماعية عربية؟
بين من الجدول السابق لنتائج إجابات عينة الدراسة على العبارات الخاصة بالخصائص ت

 التكنولوجية: 
  بالنسبة لـ تساؤل هل تمتلك كلمة سر )مرور( الخاصة بحساب الطرف اآلخر على شبكات

( مفردة بنسبة 60التواصل اإلجتماعى؟ غالبية عينة الدراسة أجابت )ال( بعدد )
 (.%14.3( مفردة بنسبة )10( بعدد )(، أما )نعم85.7%)
 راسة بالنسبة لـ تساؤل هل تشجع على إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعى؟ غالبية عينة الد

( مفردة بنسبة 4(، أما )نعم( بعدد )%94.3( مفردة بنسبة )66أجابت )ال( بعدد )
(5.7%.) 
 نة جتماعى؟ غالبية عيبالنسبة لـ تساؤل هل تمتلك معلومات كافية عن شبكات التواصل اإل

سبة ( مفردة بن4(، أما )نعم( بعدد )%94.3( مفردة بنسبة )66الدراسة أجابت )ال( بعدد )
(5.7%.) 
 بت بالنسبة لـ تساؤل هل سمعت بمواقع تواصل إجتماعية عربية؟ غالبية عينة الدراسة أجا

 (.%18.6) ( مفردة بنسبة13(، أما )نعم( بعدد )%81.4( مفردة بنسبة )57)ال( بعدد )
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اختبار التباين المتعدد لتوضيح تأثير شبكات التواصل اإلجتماعى على المتغيرات  (:9جدول )
 اإلجتماعية تبعا للنوع )الذكور واإلناث( لقبائل العبابدة والبشارية

 الداللة المعنوية قيمة اختبار )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 215.104a 18 11.95 1.027 0.4 المصحح النموذج

 0.000 2881.464 33531.319 1 33531.319 الثابت
شبكات التواصل 

 0.4 1.043 12.133 16 194.136 اإلجتماعى
 0.7 0.117 1.365 1 1.365 النوع
 0.99 0.000 0.000 1 0 العينة
   11.637 51 593.482 الخطأ

    70 88459 اإلجمالي
a. R Squared = 0.266 (Adjusted R Squared = 0.007) 

د تبين من نتائج الجدول السابق الختبار التباين المتعدد عدم وجود تأثير إحصائي عن
 ( لشبكات التواصل اإلجتماعى على المتغيرات اإلجتماعية تبعا للنوع0.05مستوى معنوية )

 )الذكور واإلناث( لقبائل العبابدة والبشارية.
ويرجع عدم وجود تأثير إحصائى لشبكات التواصل اإلجتماعى  قة بهذا الفرض:النتائج المتعل

على المتغيرات اإلجتماعية فتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم لم تترك لهم أى مجال للتغير 
اإلجتماعى سواء لإلناث أو الذكور ويرجع سبب ذلك أنهم مجتمع منغلق على نفسة حتى من 

فترة مع عملة أو دراستة سواء جامعة أو وظيفة وعند عودتة يخرج للدراسة أو العمل يتعايش ل
لقبيلتة يعود كما كان داخل مجتمعة من جميع الجوانب اإلجتماعية واليعطى أو تعطى أى 

)ودراسة ( 2012 ،وقد أختلفت الدراسة الراهنة مع دراسة )أسماء فتحى محمد، فرصة للتغير
ود مجتمع جديد بمتغيرات دخيلة سوف يؤدى ( أن وج2010 ،الباحثة ناهد محمود عبد المولى

( التى 2019 ،)لورنا عادل ودراسة. إلى ومع المدى القريب إلى تغيرات الثقافات لدى البدو
توصلت نتائج دراستها إلى وجود تأثير إلستخدام شبكات التواصل اإلجتماعى على الشباب من 
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الهوية والمتغيرات اإلجتماعية وجهة نظرهم وأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أزمة 
 (.2009 ،ودراسة )محمد يعقوب محمد المرتبطة بالعالم الخارجى

قية لفيزياما الفرق فى تأثير شبكات التواصل اإلجتماعى للمتغيرات  إجابة التساؤل الرابع:
 ؟لقبائل العبابدة والبشارية( تبعا للنوع )الذكور واإلناث

دد لتوضيح تأثير شبكات التواصل اإلجتماعى على تبار التباين المتعاخ (:10) جدول
 اريةناث( لقبائل العبابدة والبشالمتغيرات الفيزيقية تبعا للنوع )الذكور واإل

 الداللة المعنوية قيمة اختبار )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.05 1.79 58.136 18 1046.454 النموذج المصحح

 0.000 1100.879 35751.501 1 35751.501 بتالثا
شبكات التواصل 

 0.03 1.992 64.703 16 1035.242 اإلجتماعى
 0.4 0.803 26.093 1 26.093 النوع
 0.5 0.5 16.24 1 16.24 القبيلة
   32.475 51 1656.246 الخطأ

    70 91917 اإلجمالي
a. R Squared = 0.387 (Adjusted R Squared = 0.171) 

توى تبين من نتائج الجدول السابق الختبار التباين المتعدد وجود تأثير إحصائي عند مس
وق ( لشبكات التواصل اإلجتماعى على المتغيرات الفيزيقية، بينما ال توجد فر 0.05معنوية )

 تبعا للنوع )الذكور واإلناث( لقبائل العبابدة والبشارية.
الحظت الباحثة قلة األبحاث والدراسات التى تتشابة مع وقد  :النتائج المتعلقة بهذا الفرض

دراستها والتى ألقت الضوء فيها على أثر أستخدام وسائل التواصل اإلجتماعى وتأثيرها الفيزيقى 
على الشباب وندرة الدراسات السابقة التى تناولت موضوع شبكات التواصل اإلجتماعى وتأثيرها 

ك بحوثا تناولت موضوع شبكات التواصل من الجانب على شباب مجتمعات البدو خاصة فهنا
( وهناك بحوثا تناولت موضوع شبكات التواصل 2015 ،النفسى مثل )دراسة إلهام عبد الشكور
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 ،أحمد يونس)و (2015 ،اإلجتماعى من الجانب اإلجتماعى مثل دراسة )أفنان طلعت عرفة
( تناولت موضوع 2002، ( ودراسة )جيهان الحدادNie and Erbing, 2000و) (2011

شبكات التواصل اإلجتماعى من الجانب الثقافى التى من أهم نتائجها فيما يخص العالقات 
اإلجتماعية المباشرة مما قلل من الروابط القرابية والتضامن اإلجتماعى لمن هم داخل المجتمع 

اللذين يعيشون فى الواحد فقد تشابهة الدراستين فى إستمرار العالقات اإلجتماعية بين األفراد 
 . مناطق بعيدة جغرافيا عن األهل واألقارب

اختبارات لتوضيح الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة  (:11جدول )
 )العبابدة/ البشارية( لمحاور الدراسة

 المحاور
 البشارية العبابدة

الداللة  قيمة ت
الوسط  المعنوية

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 0.3 1.093 3.5 36.1 3.4 35.1 الخصائص اإلجتماعية
 0.6 0.516 7.0 36.3 6.0 35.4 الخصائص الفيزيقية

 0.4 0.922 3.4 23.4 4.4 22.4 الخصائص التكنولوجية
 1.98( = 0.05قيمة ت عند مستوى الداللة )

دة/ متوسطي درجات عينة الدراسة )العبابتبين من الجدول السابق للفروق اإلحصائية بين 
البشارية( لمحاور الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة 

ن الدراسة تبعا متوسطي درجات عينة الدراسة )العبابدة/ البشارية( لمحاور الدراسة لكل م
جية( حيث كانت قيم الخصائص التكنولو  -الخصائص الفيزيقية  -)الخصائص اإلجتماعية 

( وهي قيم أكبر من ت الجدولية تشير عدم وجود 0.922، 0.516، 1.093)ت( المحسوبة )
 البشارية(. / فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة )العبابدة
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اختبارات لتوضيح الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة تبعا  (:12جدول )
 )الذكور واإلناث( لمحاور الدراسةللنوع 

 المحاور
 أنثي ذكر

الداللة  قيمة ت
الوسط  المعنوية

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 0.4 0.825 3.6 35.2 3.1 35.9 الخصائص اإلجتماعيه
 0.9 0.157 5.8 35.6 7.2 35.9 الخصائص الفيزيقيه

 0.3 0.993 3.8 22.4 4.6 23.4 الخصائص التكنولوجيه
 1.98( = 0.05قيمة ت عند مستوى الداللة )

تبين من الجدول السابق للفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات عينة تبعا للنوع 
 )الذكور واإلناث( لمحاور الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات

 )الخصائص ( لكال من0.05إلناث( عند مستوى معنوية )عينة الدراسة تبعا للنوع )الذكور وا
الخصائص التكنولوجية( حيث كانت قيم )ت( المحسوبة  -الخصائص الفيزيقية  -اإلجتماعية 

( وهي قيم أكبر من ت الجدولية تشير عدم وجود فروق ذات 0.993، 0.157، 0.825)
 الذكور واإلناث(.داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة تبعا للنوع )

يرجع عدم وجود فروق ذات الداللة اإلحصائية إلى أن مجتمع العبابدة والبشارية مجتمع 
 هوتمسك هوتقاليد ها من قبل لتشبسة بعاداتمجتمع منغلق على نفسه يرفض أى تغير كما ذكرن

 صغير الشديد بها ولهم عرفهم وأحكامهم وقوانينهم التى تسرى على كل شخص كبير كان أو
ة تجعلهم أحكامهم وعقوب هيخالف عاداتهم وتقاليدهم يقع عليإمرأة أو رجل شاب أو عجوز ومن 

خرى وليكونوا عبرة لغيرهم وعدم قبولهم ألى تدخل آجنبى وهذا اللقب أيعزفون عن تكرارها مرة 
 هلقبيلت هى أو البشارى يدين بوالءغريب فالعباد على أى شخص ال ينتمى لقبائلهم أو هيلقبون

فأستخدامهم للشبكات اإلجتماعية ليس لها أى دور  بصرف النظر عن الدولة التى يعيش فيها
أتفقت الدراسة الراهنة مع دراسة )ناهد  فى تطوير شخصية الفرد سواء كانت )ذكور أو إناث(.
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( ضرورة تفعيل الناحية التعليمية وذلك للنهوض واإلستفادة من 2010 ،محمود عبد المولى
البحث وضرورة تعليم المرأة وتمكينها من العمل لإلستفادة منها والخروج من شباب منطقة 

حدث  هبة وتختلف مع الدراسة الراهنه أنالوادى إلى محافظة أسوان والعكس دون خوف أو ره
تغير فى نمط حياة البدو المتواجدين فى هذة المنطقة بعد دخول شركات التعدين والمحاجر 

لمنطقة والتغير فى شكل الثقافة البداوية لدى سكان المنطقه ويرجع والزراعات الشاطئية إلى ا
 ذلك كما ذكرنا لتمسكهم بعادتهم وتقاليدهم.

 ( إن التوطين صار2012 ،تفقت الدراسة الراهنة مع أهمية دراسة )أسماء فتحى محمداو 
 هيعتفى الوطن العربى فالبدوى بطب ضرورة قومية ملحة خصوصا بعد تبلور األفكار القومية

وصلت أوال بصرف النظر عن الدولة التى يعيش فيها ومع النتائج التى ت هيدين بالوالء لقبيلت
لى إليها الباحثة أن وجود مجتمع جديد بمتغيرات دخيلة سوف يؤدى إلى وعلى المدى القريب إ

تغير الثقافات لدى البدو وأيضا عدم توافر الخدمات فى المنطقة فى المنطقة بشكل عام 
 ت محكومة من قبل الهيئات الحكومية والتى لم يعتادوا على هذا الوضع من قبل.أصبح
 

 توصياتال
  ل عن ضرورة تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى ومكتب شئون القبائل المسئو

منطقة البحث للنهوض بالناحية التعليمية خاصة بالنسبة للمرأة وتمكينها من العمل 
 . تكون عضواا فعاالا فى المجتمعلإلستفادة منها ل

  إقامة قوافل ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة والقيادات القبلية لضرورة القضاء على
اإلنعزالية فى ذلك المجتمع بشبابة )ذكور وإناث( مدعمة بالندوات التثقيفية، المؤتمرات 

يئية لإلستفادة من األدبية، اإلحتفاالت الوطنية، العروض والمعارض والورش الفنية الب
ولكسر اإلنعزالية التى يعيشها ذلك المجتمع، . الخدمات البيئية والشباب وذوى الهمم
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واإلستفادة منها كوجهة سياحية مما يجبر شباب تلك المناطق على تعلم اللغات ومحو 
األمية اإللكترونية وجعلهم من مجتمع قبلى منغلق إلى مجتمع منفتح على العالم بأسرة 

يخلق فرص عمل للشباب فى شتى المجاالت )الحرف اليدوية والصناعات المبتكرة  وبذلك
 ...إلخ(. واإلرشاد السياحى

 فال  تعليمتدعيم من وزارة اإلتصاالت والتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية وال
 ذلك،زمة ليمكن حث الشباب على خوض التكنولوجيا الرقمية بدون توفير البنية التحتية الال

على  ومحو األمية اإللكترونية مرتبط أوالا بمحو األمية التعليمية لخلق جيل جديد منفتح
 . العالم

 تطويراإلهتمام بالتكامل بين مؤسسات الخدمات اإلقتصادية واإلجتماعية والقوافل الطبية ل 
 . هذه المناطق

 

 مراجعال
شارية الحياة لدى القبائل العبابدة والبعلى نوعية  هالتوطين وأثر (: 2012)أسماء فتحى محمد 

 بأسوان.
إستخدامات الشباب للشبكات اإلجتماعية وتأثيرها (: 2015) أفنان طلعت عبد المنعم عرفة

  .رسالة ماجستير - عيةعلى عالقاتهم فى تبادل الخبرات المجتم
لسطينى دور شبكات التواصل اإلجتماعى فى تنمية مشاركة الشباب الف (:2011) أحمد يونس

 .رسالة ماجستير - فى القضايا المجتمعية
: معجم المصطلحات العلوم اإلجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان، (2012)أحمد زكى بدوى 
 .45ص

ركز : المجتمعات الصحراوية فى مصر دليل العمل الميدانى، القاهرة الم(1993)أحمد أبو زيد 
 . 2 القومى للبحوث اإلجتماعية والجنائية، ط
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 العوامل الخمس الكبرى للشخصية وعالقتها (:2015) عبد الشكور محمد الدسوقى م محمدإلها
رسالة  - بإستخدام المراهقين لمواقع التواصل اإلجتماعى على شبكة اإلنترنت

 .ماجستير
: ممارسة المدخل التنظيمي البيئي في خدمة الجماعة (2011) إيمان محمود دسوقي عطية

 . رية، المكتب الجامعي الحديثعشوائية، اإلسكندومشكالت شباب المناطق ال
ة مدخل لدراسة اإلنسان والبيئ –: دراسات بيئية وأسرية (1998) السيد عبد العاطى وآخرون 

 . ، دار المعارفةوالمجتمع القاهر 
لليبى قروى ا: التنمية وتغير القيم فى المجتمع ال(1999)المبروك محمد أبو القاسم أبو سبيحة 

 .نيةدراسة ميدا
: ترشيد استخدام عناصر البيئة كأسلوب لرفع إنتاجية (1993)السيد عبد العاطى السيد 

بحث منشور فى فى مؤتمر علم اإلجتماع وقضايا األمن ، اإلنسان المصرى 
 .اآلداب، جامعة اإلسكندرية كلية، والبيئة فى الوطن العربى

ى م وسائل التواصل االجتماعجبريل بن حسن العريشى، سلمى بنت عبد الرحمن: أثر استخدا
بحث منشور فى مجلة دراسات فى الخدمة  .على القيم واألمن الفكرى لديهم

، (، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية17(، ج )38االجتماعية، ع )
(2015.) 

اسة در ) : المقاهى اإللكترونية ودورها فى التحول الثقافى فى مدينة إريد(2002)جيهان حداد 
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك .ولوجيةانثروب

  .2ط: مقدمة فى علم اإلجتماع البيئى، دار النصر للتوزيع والنشر، (2010)حاتم عبد المنعم 
 (.2020آخر تحديث ديسمبر ) –: ما هى وسائل التواصل اإلجتماعى سميحة ناصر خليف

النظرية المعاصرة فى علم  :(1999)كمال عبد الحميد الزيات ، طلعت إبراهيم لطفى
 .اإلجتماع، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر

دار ، : اتجاهات نظرية فى علم اإلجتماع، اإلسكندرية(1995)عبد الباسط عبد المعطى 
 .المعرفة الجامعية
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ABSTRACT 

The study aimed to determine the social and physical variables 

associated with the youth's use of social media and its impact on the 

youth of the Ababda and Al-Bashariah tribes, and to make a 

comparison in the use of modern technology between (males and 

females) within the Ababda and Al-Bashariah tribes. Several sub-goals 

emerge from the main objective, which are to determine the changes 

that occurred in the social and physical lifestyle in the Ababda and Al-

Bisharia tribes after their use of social networks, the impact of social 

networks on youth (males and females) in the Ababda and Al-Bisharia 

communities, identifying the difference in the impact of social networks 

on social variables. According to the gender (males and females) of the 

Ababda and Al-Bashariya tribes, determining the difference in the 
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impact of social networks on physical variables according to the type 

(males and females) for the Ababda and Al-Bisharia tribes. 

Determining the most important means that can be used to confront the 

negative aspects resulting from the spread of the use of social networks, 

in addition to the means that can be used to take advantage of the 

positive aspects of using social networks and support them. And get 

acquainted with the lifestyle and characteristics of these tribes from the 

social, economic and political aspects, due to the characteristics of these 

tribes. The Al-Ababda and Al-Bashariya tribes are considered tribes 

that settle in the desert of Aswan Governorate (Wadi Al-Allaqi), and 

they are considered an area of study, as these tribes went through a set 

of variables that include all lifestyles, which sparked curiosity in the 

mind of the researcher in the main question that represents the problem 

of the research, which is on the following face that whether, There are 

social and physiological variables brought about by social media and 

their impact on the youth of the Ababda and Bashariya tribes between 

(males and females) within these tribes? What are the differences in the 

quality and lifestyle between the Ababda and Bashary tribes. This study 

is considered a descriptive anthropological study and these studies are 

based on a description The data of social reality and an attempt to 

explain it. The researcher used the analytical descriptive method and 

determined the relationships that exist between phenomena and trends 

that go in the path of growth, development and change, and based on 

this description based on the theory of the ecological system and the 

theory of functional construction and determining the relationships 

through which predictions about future situations can be made. The 

statistical method was also used to analyze the field data and describe it 

statistically The researcher used (observation, participatory observation, 

newsmen, the use of some photographs, semi-structured interviews, 

blogging, pen and paper writing). Then a sample of individuals living in 

the (desert of Aswan Governorate) was determined. The study sample 
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consisted of (70) seventy individuals who live in Wadi Al-Alaqi and 

belong to the Ababda and Al-Bashariya tribes of youth (males and 

females), ordinary individuals, sheikhs and the elders of the two tribes. 

After analyzing, presenting and interpreting the data, the study 

reached several results, perhaps the most important of which are: There 

are no social changes, but there are physical changes, but not major 

changes for the youth of these tribes. Social media has affected the 

youth of these tribes (males and females) in the same proportions. One 

of the most important results, The researcher also found that the 

existence of a new society with extraneous changes that does not lead to 

a change in the cultures of these tribes in particular and the Bedouins in 

general, due to the extent of their attachment to their customs and 

traditions in the first place.  

One of the recommendations of the study is the necessity of 

activating a cooperation protocol between the Ministry of Higher 

Education and the Office of Tribal Affairs responsible for the region 

Research to advance the educational aspect, especially for women, and 

enable them to work to benefit from them to be an effective member of 

society, and to establish cultural convoys in cooperation with the 

Ministry of Culture and tribal leaders for the necessity of eliminating 

isolationism in that society with its youth (males and females) 

supported by educational seminars, literary conferences, national 

celebrations, performances Environmental exhibitions and workshops 

to benefit from environmental services, youth and people of 

determination, and to break the isolation that they live in. This 

community, and benefiting from it as a tourist destination, forcing the 

youth of those areas to learn languages and electronic literacy and turn 

them from a closed tribal society to a society open to the whole world, 

thus creating job opportunities for young people in various fields 

(handicrafts, innovative industries, tourist guidance ...etc.).  
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Support from the Ministry of Communications and Information 

Technology in cooperation with the Ministry of Education. It is not 

possible to urge young people to engage in digital technology without 

providing the necessary infrastructure for that, and electronic literacy is 

linked first to educational literacy to create a new generation open to the 

world. 


