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 شكر وتقدير
عليه أفضل الصالة وأزكى  محمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصالة والسالم على خير خلق اهللا اهللا أحمد

 بقوله صلى اهللا عليه وسلم:"من لم يشكر الناس، لم يشكر اهللا". التسليم، وعمالً 

وذلك لتفضله باإلشراف على جابر نصر الدين فإن خير مدخل أتقدم به هو خالص شكري ألستاذي الفاضل 
وعلى ما أبداه من توجيه وتصويب للبحث حتى اكتمل بصورته هذه، فدمت يا أستاذي  ،هذا العمل المتواضع

 والمعرفة.نبراسا للعلم 

، اللذان والدي الحبيبينكما أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان واالمتنان إلى أعز الناس وأحبهم إلى قلبي 
 غرسا فيا حب العلم وشجعاني دوما للتقدم نحو األفضل واألرقى... وإني ألنحني شكرا لهما.

شكر خاص إلى صديقة عمري . كما أتقدم بأحمد، عباس، حميد، يوسفوالشكر موصول إلخوتي األعزاء: 
 .إبراهيمي كوثرورفيقة دربي وحبيبة قلبي: 

جوادي يوسف، ورابحي كما يسرني التوجه بعظيم شكري لكل من ساعد الباحثة وأخص بالذكر: كل من 
 .إسماعيل، خالد طاهري

الذي  خليفة ياسين وأقدم باقة شكر لكل أعضاء جمعية السعادة للرقي االجتماعي وباألخص رئيس الجمعية، 
ساعد الباحثة إلتمام هذه  كان نعم رئيس العمل، وعلى ما تحلى به من طيبة ورحابة صدر وتشجيع ما

 الدراسة.

، وفي األخير أشكر كل من شجع الباحثة إلتمام هذا أعضاء لجنة المناقشةويشرفني تقديم جزيل الشكر إلى 
 عني خير الجزاء.جزاهم اهللا جميعا  العمل ولو بكلمة أو ابتسامة و

 خرا والصالة والسالم على سيدنا محمد.وآوالحمد هللا أوال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة 
-االجتاهات النفسية االجتماعية لطلبة جامعة حممد خيضر 

حنو شبكة التواصل االجتماعي "فيسبوك"، وإىل  -بسكرة
 الكشف عن أية فروق ذات داللة إحصائية يف ذلك تبعا
ملتغريات (اجلنس، سنوات االستخدام، وساعات 

 االستخدام).
ولتحقيق أهداف الدراسة أُستخدم املنهج الوصفي 
بأسلوبه املقارن، كما مت بناء مقياس على طريقة ليكرت 
اخلماسية لقياس االجتاهات النفسية االجتماعية للطلبة حنو 

) طالبا 379الفيسبوك، وقد تكونت عينة الدراسة من (
  LMDبة يف التدرج (الليسانس واملاسرت) وفق نظام وطال

مستخدمني شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك، مت 
اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية من الكليات 

 الست باجلامعة.
وبعد عملية البحث واإلجابة على تساؤالت 

 الدراسة أسفرت النتائج عن ما يلي:
م النفسية أن أغلب أفراد العينة تراوحت .1 اجتاها

 االجتماعية بني االجيابية واحملايدة حنو الفيسبوك.
توجد فروق دالة إحصائيا يف االجتاهات النفسية .2

االجتماعية للطلبة تعزى ملتغري (اجلنس) حنو 
 الفيسبوك ولصاحل اإلناث.

 
 

The identifying of psycho-social 
trends for the students of Mohamed 
Khider University -Biskra-about the social 
networking is the aim of this study, and 
also to reveal all statistically significant 
differences relating to the variables of sex, 
years of use, and hours of use.. 

 

To concretize the goals of the study, 
the descriptive approach with the 
comparative style was adopted; the Likert 
Quintet Scale was built to measure the 
psycho-social trends of studends toward 
"FACEBOOK", The sample study 
consisted of (379) students,  from the 
graduate level ( bachelor and master) in 
the LMD system, who log in to the social 
network "FACEBOOK", who were 
chosen on a stratified random sampling  
fashion  from the six faculties of the 
university. 

And after ending the research 
process and  answering of the study 
question, the results obtained were as 
follows: 

1. Most of sample subjects showed 
psycho-social trends  between 

positive and neutral toward 
"FACEBOOK" 

2. There are statistically significant 
differences in psycho-social trends for 
students due to the variable of sex 
about Facebook and in favor of 
females. 
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ال توجد فروق دالة احصائيا يف االجتاهات النفسية .3
االجتماعية للطلبة تعزى ملتغري (سنوات االستخدام) 

 حنو الفيسبوك.
 الرابع إىل ما يلي:كما أشارت نتيجة التساؤل .4

 ال توجد فروق دالة إحصائيا يف االجتاهات
النفسية االجتماعية للطلبة تعزى ملتغري (ساعات 

 االستخدام يف اليوم) حنو الفيسبوك.
 توجد فروق دالة احصائيا يف االجتاهات النفسية

االجتماعية للطلبة تعزى ملتغري (ساعات 
 االستخدام يف األسبوع) حنو الفيسبوك بني

 20ساعة) و (من  19ساعة ـ 1الفئتني (من 
 ساعة) لصاحل الفئة الثانية. 38ساعة ـ 

 توجد فروق دالة احصائيا يف االجتاهات النفسية
االجتماعية للطلبة تعزى ملتغري (ساعات 
االستخدام يف الشهر) حنو الفيسبوك بني الفئتني 

ساعة ـ 105ساعة) و (من  104ساعة ـ 3(من 
 الفئة الثانية.ساعة) لصاحل  106

 

3. There is no statistically significant 
differences in psycho-social trends for 
students due to the variable of years of use 
of  Facebook. 

4. As pointed to by the first question 
results it was also found that : 

 There are no statistically significant 
differences in psycho-social trends 
for students due to the variable of 
hours of use per day to Facebook. 

 There are statistically significant 
differences in psycho-social trends 
for students due to the variable of 
hours of use per week to Facebook 
between the two groups (1 hour 19 
hours) and (20 hours 38 hours)to 
the advantage of  the second 
category. 

 There are statistically significant 
differences in psycho-social trends 
for students due to the variable of 
hours of use per month for 
Facebook between the two groups 
(3 hours 104 hours and 105 hours 
106 hours) to the advantage of the 
second category. 
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تعتبر االنترنت تقنیة من التقنیات الحدیثة ووسیلة من وسائل االتصال التكنولوجیة،   
التي تفرض نفسها في الواقع المعاش، نظرا لما توفره لمستخدمیها من خدمات متنوعة 
ومتعددة تشمل كل مناحي الحیاة الیومیة لألفراد. السیما بعد التطورات التي عرفتها االنترنت 

إلى ظهور مجموعة  )2.0Web(، حیث أدى اكتشاف الجیل الثاني للویب في الوقت الراهن
من التطبیقات الحدیثة التي تندرج تحت ما یسمى باإلعالم االجتماعي، والتي أضفت 
خصائص جدیدة على الشبكة وأدت إلى تعمیق الجوانب االجتماعیة واالتصالیة وكذا تفعیل 

  دور المستخدم وتوسیع صالحیاته.
شبكات التواصل االجتماعي في هذا اإلطار أحد أهم هذه التطبیقات، خاصة وتمثل      

وأنها تتمیز بالطابع التفاعلي من خالل فضاء افتراضي سهل عملیة التواصل بین األفراد 
الكترونیا وتقویة الروابط فیما بینهم، وزواج بین الثقافات وألغى الحدود والمسافات...، 

  االجتماعي أكثر من ثلثي مستخدمي االنترنت حول العالم.لتستقطب بذلك شبكات التواصل 
وقد تعاقب تأسیس هاته الشبكات، إال أن صعود نجم شبكات التواصل االجتماعي      

"فیسبوك" بشعبیته الواسعة، سواء بعدد مستخدمیه أو بمدى انتشاره على مستوى العالم جعله 
اجتماعیا للتعارف  یصبح بذلك منبراً یتفوق على الكثیر من شبكات التواصل االجتماعي، ل

والتعبیر عن اآلراء واألفكار والمشاعر، والتواصل مع األصدقاء والزمالء وتكوین الصداقات 
  وبناء العالقات االجتماعیة في فضاء الكتروني افتراضي.

مما أدى إلى تغییر شكل السلوك االتصالي ألفراد المجتمع، كما أدى تشكیل  مفهوم      
الواقع االفتراضي إلى تعمیق البعد االجتماعي للشبكة وظهور نمط جدید من التواصل 

  االجتماعي یختلف عن ذاك الذي كان سائدا منذ زمن.
فة خاصة أدت إلى جملة من فشبكات التواصل االجتماعي بصفة عامة، والفیسبوك بص     

التفاعالت السلوكیة الثقافیة المرتبطة بها والتي أسهمت وتسهم بشكل مباشر في التأثیر على 

 مقدمة



 

 

 

 ي

الفرد واألسرة والمجتمع، وذلك بحكم كونها مظهرا من مظاهر التغیر الذي حدث في كثیر من 
  المجتمعات المعاصرة بما فیها المجتمع الجزائري.

التواصل االجتماعي فیسبوك التي عرفت إقباال متزایدا علیها من مختلف فبالنظر لشبكة      
شرائح المجتمع الجزائري بما فیها الشباب، أصبح الفیسبوك بالنسبة لهم أداة مهمة في 
التواصل االجتماعي لیس بین أفراد المجتمع الجزائري فحسب بل مع مختلف األفراد من 

إشكاالت جدیدة تتمثل في أثر هذا التبادل الحر مختلف الدول والحضارات، وهذا ما طرح 
واالحتكاك، ألن التبادل بین األفراد من مختلف دول العالم ال یقتصر على المعلومات فحسب 
نما یمتد لیشمل كل أشكال الثقافات واألفكار والقیم، واالتجاهات. هذه األخیرة التي ترتبط  وإ

قتصادیة والسیاسیة واإلیدیولوجیة والثقافیة ارتباطا مباشرا بواقع الظروف االجتماعیة واال
  وغیرها في كل المجتمعات.

وعلیه فاالتجاهات النفسیة االجتماعیة تتأثر بالتطورات والتغیرات الحاصلة في المجتمع،      
األمر الذي جعل العدید من المختصین والباحثین والمسئولین یولونها اهتماما كبیرا لدورها في 

  ظیم السلوك االجتماعي.توجیه وضبط  وتن
ولما كانت االتجاهات النفسیة االجتماعیة إحدى مجاالت االهتمام والبحث في علم      

النفس االجتماعي وعلى غرار هذا التوجه جاءت هذه الدراسة التي بین أیدینا لتبحث في 
االتجاهات النفسیة االجتماعیة نحو شبكة التواصل االجتماعي ''فیسبوك''، خاصة وأن 

جاوب قطاع كبیر من أفراد مجتمعنا ال سیما فئة الشباب، أضف إلى الفیسبوك قد استأثر بت
ذلك كون الفیسبوك أحد مظاهر التغیر في المجتمع وما لهاته الشبكة من دور في تشكیل 

  االتجاهات النفسیة االجتماعیة خاصة لدى مستخدمیها.
سة التي تصب ومن هذا المنطلق و بناءا على ما سبق جاء اختیارنا لموضوع هذه الدرا     

في حقل علم النفس االجتماعي والتي نحاول من خاللها التعرف عن قرب على االتجاهات 
النفسیة االجتماعیة للطلبة الجامعیین نحو شبكة التواصل االجتماعي ''فیسبوك''، وقد اخترنا 



 

 

 

 ك

فئة شریحة الطلبة الجامعیین التي لها وزن ال یستهان به في المجتمع الجزائري باعتبارها ال
  المثقفة والفاعلة والباحثة عن تحقیق ذاتها والمسایرة لتطورات العصر.

وأمام هذه المعطیات قادنا الفضول العلمي إلى هاته الدراسة والتي تهدف إلى الكشف      
عن االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة الجامعیین نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك 

  ة محمد خیضر بسكرة.لدى عینة من طلبة جامع
وبناءا على المنهج المستخدم في هاته الدراسة والمتمثل في المنهج الوصفي بأسلوبه      

بالشكل التالي:المقارن فقد تم هیكلة العمل   
متباینة المحتوى من جهة ومتكاملة مع بعضها من  قسمت الدراسة إلى خمسة فصول  

الذي تم فیه تناول جملة  موضوع الدراسةجهة أخرى، أول هاته الفصول یدخل تحت عنوان 
من العناصر أهمها إشكالیة الدراسة وتساؤالتها، أهمیة الدراسة، دوافع اختیارها، وأهدافها، 
المفاهیم اإلجرائیة للدراسة، وختاما بعنصر الدراسات السابقة مع مناقشتها. أما ثاني الفصول 

قد خصصته الباحثة لمجموعة عناصر بدًأ والموسوم بعنوان االتجاهات النفسیة االجتماعیة ف
بتعریف االتجاهات النفسیة االجتماعیة، ثم مكوناتها، وأهم المفاهیم المتشابكة معها، 
خصائصها، تصنیفها، طبیعتها، وظائفها، تكوینها، وتعدیلها، أهم النظریات المفسرة لها، 

لتواصل االجتماعي وأخیرا طرق قیاسها. أما الفصل الثالث والموسوم بعنوان شبكات ا
والفیسبوك أنموذجا فقد تطرقت فیه الباحثة إلى جزئیتین أساسیتین، األولى خاصة بشبكات 
التواصل االجتماعي حیث كان هذا المبحث كمدخل توضیحي للمبحث الثاني، والجزئیة 
 الثانیة تعلقت بشبكة التواصل االجتماعي ''فیسبوك'' النموذج المعتمد في الدراسة الحالیة،
وهو المبحث األكثر تحدیدا الذي حاولت الباحثة من خالله التركیز على تعریف الفیسبوك، 
ونشأته، وخصائصه، وأهم استخداماته، وذكر بعض اإلحصائیات المتعلقة به، والتطرق 
لمناقبه ومآخذه. وأخیرا كان الفصل الخامس الموسوم باإلجراءات التطبیقیة للدراسة ونتائجها؛ 

الدراسة االستطالعیة والدراسة األساسیة، ثم عرض ومناقشة نتائج الدراسة في  والمتمثلة في
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ضوء تساؤالتها مجیبة بذلك على هذه التساؤالت، وختاما بالتحلیل العام لنتائج الدراسة الذي 
  ارتكز على أهداف الدراسة وما تم التطرق إلیه في التراث األدبي للدراسة والدراسات السابقة.
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أفضـــى التقـــدم فـــي تكنولوجیـــا االتصـــال االلكترونـــي فـــي نهایـــة القـــرن العشـــرین وبدایـــة 
األلفیـــة الجدیـــدة، إلـــى انتـــاج وســـائل الكترونیـــة حدیثـــة فـــي التواصـــل االجتمـــاعي عملـــت علـــى 

  . في أسالیب تواصلهمإحداث تغییر في أشكال تفاعل األفراد مع بعضهم و 
وتأتي شبكات التواصل االجتمـاعي عبـر اإلنترنـت فـي مقدمـة هـذه الوسـائل، إذ عملـت        

على تواصل وتقارب األفراد في كافة أنحاء العالم، كما وفرت نوعـا مـن التبـادل الحـر لألفكـار 
واآلراء والثقافــات والمعلومــات بــین مســتخدمیها، فألغــت بــذلك الحــدود الجغرافیــة وحولــت العــالم 

دة فــي بیئــة مجتمــع افتراضــي یتــیح التفاعــل بــین األفــراد مــن مختلــف األعمــار إلــى وحــدة واحــ
والجنسـیات والثقافــات، فأصـبحت بــذلك شــبكات التواصـل االجتمــاعي وسـیلة للتنــامي وااللتحــام 
بین المجتمعات، وأداة لتقریـب المفـاهیم والـرؤى مـع األخـر، لتصـنع بـذلك تركیبـة متداخلـة بـین 

  .واقعیا جانسة، وحراكا اجتماعیاأفراد وجماعات مختلفة ومت
ــالنظر لمــا وفرتــه شــبكات التواصــل االجتمــاعي مــن خــدمات لمســتخدمیها  جعلتهــا   وب

تجذب إلیها العدید من متصفحي اإلنترنت من كافة أنحـاء العـالم، إال أن المكانـة التـي یحظـى 
شـــبكات بهـــا "الفیســـبوك" لـــدى الســـواد األعظـــم مـــن مســـتخدمیه جعلتـــه یحتـــل الصـــدارة كـــأكثر 

التواصل االجتماعي اسـتخداما، حیـث أن اإلقبـال والـرواج الـذي یالقیـه مكنـه مـن منافسـة عـدة 
المرتبة الثالثة ألكثر المواقع زیارة بحسب إحصائیة شـركة   2010مواقع، إذ احتل في دیسمبر 

ComScore""  ــــــــة ــــــــزوره قراب ــــــــث ی ــــــــي الشــــــــهر 648حی ــــــــر ف -http://www.techملیــــــــون زائ

wd.com/wd/2010/12/28/facebook-yahoo-comscore   
حســــب تصــــنیف موقــــع  2010كمــــا احتــــل المرتبــــة الثانیــــة ألكثــــر المواقــــع زیــــارة لعــــام 

 // :www.alesca.com  http"ألیكسیا".
عـده  "يالثـان"وحسب احصـائیات تقریـر اإلعـالم االجتمـاعي العربـي فـي اصـداره  ُ الـذي ی

دوریًــا برنــامج الحكومــة واالبتكــار فــي كلیــة دبــي لــإلدارة الحكومیــة، فإنــه قــد اتســعت منصــات 

 الدراسة وال: إشكاليةأ
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ملیــون مســتخدم فــي  677وقاعــدة مســتخدمي فیســبوك اتســاعا كبیــرًا لیتجــاوز عــدد مســتخدمیه 
  ) 1، ص.2011(تقریر اإلعالم االجتماعي العربي، .2011أبریل من عام 

مستخدمي فیسبوك لكل دولة في المنطقة العربیة في نهایة یونیو  أما متوسط انتشار  
 .2011في یونیو  %8في بدایة العام، و %10، بعد أن كان %12یزید قلیال عن  2012

وقد تضاعف عدد مستخدمي فیسبوك في العالم العربي ثالثة مرات تقریبًا خالل العامین 
ملیون  45ملیون مستخدم إلى  16)، بزیادة عن 2012یونیو  - 2010الماضیین (یونیو 

) یشكلون نحو  29و 15مستخدم. وما یزال الشباب الذین (تتراوح أعمارهم بین   %70عامًا
من مستخدمي فیسبوك في المنطقة العربیة، وهو العدد الذي حافظ على ثباته منذ أبریل 

  )  38، ص.2012(أثر اإلعالم االجتماعي على الریادة وفرص العمل، .2011
الواسـعة لـدى مختلــف شـرائح المجتمـع علــى مسـتوى العــالم، "فیســبوك" یة بنظر لشـعبـالو 

تقریـر  وهـذا مـا أكـدهشـبكات التواصـل االجتمـاعي شـعبیة فـي العـالم،  ولفقد أصبح یصنف كأ
، فعلـى المسـتوى العـالمي، مـا زال 2011 لعام ثالث"ال"عربي في إصداره اإلعالم االجتماعي ال

ملیـــون  800فیســـبوك هـــو موقـــع التواصـــل االجتمـــاعي األول، بعـــدد مســـتخدمیه الـــذي تجـــاوز 
فـي المائـة مـنهم یقومـون بالـدخول یومیـًا إلـى حسـاباتهم، فـي  50مستخدم على مستوى العالم، 

ـــ.ملیـــون مســـتخدم علـــى فیســـبوك باســـتخدام الهواتـــف المحمولـــة 350حـــین یـــدخل  ر اإلعـــالم (تقری

  ) 2، ص.2011االجتماعي العربي، 

ـــي فـــي إصـــداره أیضـــًا وهـــذا مـــا یؤكـــده  ـــر اإلعـــالم االجتمـــاعي العرب لعـــام  "الرابـــع"تقری
، بأنـه علــى الصــعید العــالمي، مـا یــزال فیســبوك مســیطرا، مـع أكثــر مــن ملیــار مســتخدم 2013

مســـتخدم مـــنهم  ملیـــون 604)، قـــام نحـــو 2012"نشـــط شـــهریا" فـــي العـــالم (فـــي نهایـــة أكتـــوبر 
 584بالدخول إلى منصة فیسبوك باسـتخدام هـواتفهم الجوالـة باإلضـافة إلـى ذلـك، یـدخل نحـو 

(تقریـر االعـالم .بالمئة مـنهم خـارج أمریكـا الشـمالیة 81ملیون مستخدم إلى فیسبوك یومیا، ویوجد 

  ) 2، ص.2013االجتماعي العربي، 
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مصــر) الفیســبوك بأنــه  مــنووصــفت د. رشــا عبــد اهللا (أســتاذة فــي الجامعــة األمریكیــة 
ــة الثالثــة مــن حیــث عــدد الســكان بعــد الصــین والهنــد ــأكثر مــن   ،)34، ص.2010(حنفــي، .الدول ب

 3ملیــون مــادة یومیــا،  1.5ملیــون مشــترك) حیــث یســجل تــداول  678نصــف ملیــار نســمة (
   ttp://echo.hmsalgeria.net/article638.htmlhمالیین تعلیق. 10مالیین صورة و

وبلغة األرقام هاته التي تنم عن التفوق الواضح لشبكة التواصل االجتماعي فیسبوك 
عن غیره من الشبكات من ناحیة انتشاره الواسع على المستویین الشاقولي (من حیث ارتفاع 

ة واالجتماعیة واالقتصادیة عدد مستخدمیه) واألفقي (من حیث المیادین التي یشغلها النفسی
وحتى السیاسیة)، وبالنسبة لهاته األخیرة فقد لعب فیها الفیسبوك دورًا فاعًال في ظل الحراك 

، وما 2011االجتماعي الذي حدث في بعض الدول العربیة فیما عرف بالربیع العربي لعام 
العدو اللدود لبعض كان للفیسبوك حینها من تأثیر على الرأي العام العالمي وبات بمثابة 

   القانون. مجرم دولي خطیر یطارده الحكومات، بل أصبح یماثل في قوته أي
http://www.arabnet5.com/computer-internet-news.asp?c=2&id=28999 

رى فقد ساعد الفیسبوك على تعمیق الجوانب االجتماعیة هذا من جهة، ومن جهة أخ
واالتصالیة وكذا تفعیل دور المستخدمین وتوسیع صالحیاتهم، ال سیما وأنه ینتمي للجیل 

)، حیث مكن مستخدمیه من التواصل االجتماعي وفتح المجال لمختلف 2.0الثاني للویب (
اول أن یحاكي العالم الواقعي، أو أشكال التبادل الثقافي في فضاء الكتروني افتراضي یح

"أن یصبح العالم مكانا أكثر   Mark Zuckerbergعلى حد تعبیر مكتشفه مارك زوكربیرج 
  ) 22، ص.2011(الفطافطة، انفتاحا".

كموقـــع للتواصـــل االجتمـــاعي بـــین  2004فالفیســـبوك الـــذي أنشـــأ فـــي فبرایـــر مـــن عـــام 
زمــالء الدراســة واألصــدقاء فــي جامعــة هارفــارد األمریكیــة قــد تحــول الیــوم إلــى ظــاهرة شــغلت 
اهتمــام الكثیــرین بمــا فــیهم شــركات اإلنتــاج الســنیمائي، والتــي قامــت إحــداها بإنتــاج فــیلم یحمــل 

  ) 82، ص.2012(حمیدي، ومالكي، .  ( The Socil Network)اسم
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أمـــا البـــاحثین والمختصـــین فقـــد اهتمـــوا بدراســـته مـــن عـــدة نـــواحي كالجوانـــب النفســـیة          
واالجتماعیــة للفیســبوك، فهنــاك مــن الدراســات مــن تناولتــه بالدراســة مــن جانــب االســتخدامات 
واإلشباعات التي یحققها لمستخدمیه، وأخرى ركزت علـى تأثیراتـه وأدواره، بینمـا أخـرى اهتمـت 

یرهــا كثیــر، لتــأتي دراســتنا علــى غــرار مــا ســبقها مــن دراســات تــم توظیــف بــدوافع اســتخدامه وغ
في الدراسة الحالیة، لتسلط الضوء على االتجاهات النفسیة  من نتائجهاواالستفادة بعض منها 
تـرتبط ارتباطـا مباشــرا نحـو الفیسـبوك، باعتبـار أن االتجاهــات النفسـیة االجتماعیـة االجتماعیـة 

فـــي كـــل االجتماعیـــة واالقتصـــادیة والسیاســـیة واالیدیولوجیـــة والثقافیـــة وغیرهـــا بواقـــع الظـــروف 
  ) 131ت، ص. (إبراهیم، د..المجتمعات

كما أن لكل فرد أو جماعة اجتماعیـة نظامـا معینـا مـن االتجاهـات النفسـیة االجتماعیـة 
ذي التــي قــد یــتم اكتســابها مــن شــبكة التواصــل االجتمــاعي فیســبوك، أضــف إلــى ذلــك الــدور الــ

تلعبه االتجاهات النفسیة االجتماعیـة فـي ضـبط وتنظـیم وتوجیـه سـلوك األفـراد، باإلضـافة إلـى 
  ا.وتوجیه هاإمكانیة التنبؤ بسلوكهم، ومن ثم السعي إلى ضبط

ولما كانت هاته األخیرة على هذا القدر من األهمیة وأحـد أهـم موضـوعات علـم الـنفس 
دینا لتبحــث فــي االتجاهــات النفســیة االجتماعیــة االجتمــاعي، جــاءت هــذه الدراســة التــي بــین أیــ

ـــارة عـــدد  ـــي ظـــل زی ـــة الجـــامعیین نحـــو شـــبكة التواصـــل االجتمـــاعي فیســـبوك، خاصـــة ف للطلب
مستخدمي الفیسبوك في الجزائر من مختلـف شـرائح المجتمـع الجزائـري خاصـة الشـباب، فوفقـا 

االجتمـاعي عبـر ال باكرز" المتخصص في متابعـة شـبكات التواصـل سوشإلحصائیات موقع "
عالمیـا بعـدد  42العالم أن الجزائر حسب التصنیف الحدیث تعد الرابعـة عربیـا وتحتـل المرتبـة 

ــغ لعــام  مشــترك، وحســب نفــس الموقــع  940ألــف و 23أربعــة مالیــین و 2012مســتخدمین بل
 ؛ أن الشباب الذین تتراوح أعمارهم بینالفیسبوك بالجزائریشیر التصنیف العمري لمستخدمي 

% أي ثلثـــــــــــــي مســـــــــــــتعملي هـــــــــــــذه الشـــــــــــــبكة بـــــــــــــالجزائر.  68یمثلـــــــــــــون نســـــــــــــبة  34و 18
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/149810.html  
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ومنه فإن الشباب في المجتمع الجزائري هم أول الفئات نشاطًا على الفیسبوك، وهي   
نفس الفئة العمریة التي تم إجراء الدراسة الحالیة علیها، حیث أن الشباب من الطلبة 
الجامعیین یتمیزون بخصوصیة  متفردة ومتمیزة كونهم الفئة المتعلمة والمثقفة التي تتمتع 

موح العلمي والثقافي، وتسعى إلثبات ذاتها والتطلع لمستقبل أرحب بحیویة نابضة في الط
  وأرقى ما یؤهلها للعب دور فاعل في المجتمع. 

ولذلك فإنه من أجل فهم سلوك الطلبة الجامعیین ال یسعنا إغفال أو تجاهل اتجاهاتهم 
ة في الحیاة النفسیة االجتماعیة، فهي النواة التي یتشكل ویرتسم على إثرها ملمح سلوك الطلب

الیومیة اتجاه مواضیع مختلفة كشبكة التواصل االجتماعي "فیسبوك"، وخصوصیة هذا 
التناول في هذه الدراسة تتحدد من خالل الكشف عن االتجاهات النفسیة االجتماعیة لطلبة 

بسكرة  نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك. ومن هذا المنطلق  –جامعة محمد خیضر
  اؤالت أساسیة هي: نطرح مجموعة تس

ما طبیعة االتجاهات النفسیة االجتماعیة لطلبة جامعة محمد خیضر بسكرة نحو   -1
  شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة تعزى   -2
 لمتغیر (الجنس) نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة تعزى   -3
 لمتغیر(سنوات االستخدام) نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة تعزى   -4
 جتماعي فیسبوك؟لمتغیر(ساعات االستخدام) نحو شبكات التواصل اال
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ةثانيا: أهميـــة الدراسـ  
  تستمد الدراسة الحالیة أهمیتها من خالل ما یلي:   

 ها تأتي ضمن المواضیع الجدیدة في علم النفس االجتماعي بفضل تطور تكنولوجیا أن
لهذه الدراسة أهمیة كبرى ضمن حقل علم النفس االجتماعي وسائل االتصال، كما أن 

یركز في جوهره على التفاعل الحاصل بین أفراد  هذا األخیرعلى اعتبار أن 
الجماعة، من خالل األنشطة المختلفة للجماعة، والتي یمكن تكوینها من شبكة 

  التواصل االجتماعي "فیسبوك".
  أن لمفهوم االتجاهات النفسیة االجتماعیة، قیمة كبیرة في مجال البحوث النفسیة

للتنبؤ بالسلوك، وأحد أهم المحددات الموجهة لسلوك واالجتماعیة، بوصفها وسیلة 
  .والمجتمعات أیضا األفراد

  ًیتمثل في شبكة التواصل  تكتسي الدراسة الحالیة أهمیتها كونها تعالج موضوعا حدیثا
قبالیحضى بشعبیة و الذي و االجتماعي "فیسبوك"،  مختلف فئات المجتمع  منكبیرین  إ

  كالطلبة الجامعیین.
 تواصل االجتماعي "فیسبوك" أدوارا عدیدة؛ سیاسیة وثقافیة واقتصادیة تلعب شبكة ال

في مختلف الدول بما فیها  بات تأثیرها یتصدر أحداث الساعةواجتماعیة ونفسیة ، و 
  المجتمع الجزائري وخاصة لدى شریحة الشباب.

  أصبحت شبكة التواصل االجتماعي "فیسبوك"، من بین العوامل التي قد تساهم في
  التنشئة االجتماعیة، وبالتالي إكساب النشء عادات وسلوكیات معینة. عملیة

  عرف الوطن العربي تحول كبیر في استعمال "الفیسبوك" إذ تحول من وسیلة للتواصل
خاصة مع وعامال في الحراك االجتماعي االجتماعي إلى وسیلة تعبیریة واحتجاجیة، 

  فیما عرف بالربیع العربي. 2011مطلع سنة 
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 الفیسبوك أحد شبكات التواصل االجتماعي التي حظیت بقبول وتجاوب قطاع  یعتبر
كبیر من األفراد على اختالف مستویاتهم، وفي جمیع أنحاء العالم، إیذانًا بانطالق 

  مرحلة جدیدة من التواصل االجتماعي في عالم افتراضي.
 یین، وما لهذه كما تنبع أهمیة هذه الدراسة أیضا، كونها تستهدف فئة الطلبة الجامع

الفئة من أهمیة بالغة في المجتمع خاصة وأنها تمثل الطبقة المثقفة والمتعلمة في 
  المجتمع.

 ةس: دوافع اختيار موضوع الدراثالثا
 بحث.الالتي تسمح له بأن یكون موضوع والمنهجیة العلمیة  توفره على المواصفات 
  التواصل االجتماعي "فیسبوك" االنتشار الواسع والرواج الكبیر الذي تحظى به شبكة

 على مستوى العالم بما فیها أوساط الجامعة.
  التزاید المستمر في عملیة االشتراك في شبكة التواصل االجتماعي "فیسبوك" من قبل

 تقدمها هاتهالتي والمتعددة لخدمات المتنوعة ، نظرًا لطلبة الجامعیینكالعدة أفراد 
 الشبكة.

 وضوع االتجاهات النفسیة االجتماعیة من جهة، والتعمق الرغبة الذاتیة في دراسة م
 في مجال شبكة التواصل االجتماعي "فیسبوك" من جهة أخرى.

  الرغبة في الكشف عن االتجاهات النفسیة االجتماعیة التي یحملها طلبة جامعة محمد
 خیضر بسكرة نحو شبكة التواصل االجتماعي "الفیسبوك".

   ُ  صلب اهتمامات المشتغلین في علم النفس االجتماعي.عد الموضوع المدروس من ی
  ةسداف الدراه: أرابعا

 تهدف الدراسة الحالیة لتحقیق األهداف التالیة:  
التعرف على طبیعة االتجاهات النفسیة االجتماعیة لطلبة جامعة محمد خیضر   -1

 بسكرة نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك.



 الفصل األول: موضوع الدراسة

 

 

9 

التعرف على ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات النفسیة   -2
 االجتماعیة للطلبة تعزى لمتغیر(الجنس) نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك.

التعرف على ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات النفسیة   -3
 و شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك.للطلبة تعزى لمتغیر(سنوات االستخدام) نح

التعرف على ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات النفسیة   -4
نحو شبكة التواصل االجتماعي  االجتماعیة للطلبة تعزى لمتغیر(ساعات الستخدام)

 فیسبوك.
  ـة: المفاهيم اإلجرائية للدراسخامسا

العلمیة للدراسة أحد الخطوات المنهجیة الهامة في یعتبر تحدید المفاهیم والمصطلحات 
تصمیم البحوث، فالدقة والموضوعیة من خصائص العلم، ومن مستلزمات هذه الدقة وضع 

  تعریفات واضحة ومحددة لكل مفهوم.
  االتجاهات النفسیة االجتماعیة: -1

 مكلیود (تعرفهاMcleod 1991( " :نتیجة د یتم اكتسابها حالة نفسیة لدى الفر بأنها
، 2008(حجازي،".هذه االتجاهات تؤثر على تصرفات الفرد بطریقة معینةالخبرات، و 

  )77ص.

 روكیش (ویعرفهاRokiche(  :من خاللها منظومة من المعتقدات الثابتة نسبیا، "بأنها
  )114، ص.2006(الثقفي،".االیجاب تتحدد استجابة الفرد ومیله لموضوع معین بالسلب أو

  تهیؤ عقلي عصبي متعلم "استعداد نفسي، و بأنها:  )1974حامد زهران (بینما یعرفها
أشیاء، أو موضوعات، أو مواقف، أشخاص، أو  لالستجابة الموجبة، أو السالبة نحو

  )224، ص.2004(الشكعة،".أو رموز في البیئة التي  تثیر هذه االستجابة
  :أما في دراستنا الحالیة فنعرف االتجاهات النفسیة االجتماعیة إجرائیا كما یلي 
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"تقدیر ذاتي یقوم به الطالب الجامعي، یعكس استجابة ثابتة نسبیا نحو مثیرات تتعلق 
بشبكة التواصل االجتماعي فیسبوك، من خالل اإلجابة على البنود المتضمنة في المقیاس 

المتدرجة من أقصى درجات الموافقة إلى أقصى درجات المعارضة تبعا لبدائل االستجابة 
(أوافق بشدة، أوافق، محاید، أعارض، أعارض بشدة)، یمكن ترجمتها  لمضمون العبارة، وهي

إلى درجات تحدد نوع االتجاه النفسي االجتماعي الذي یحمله الطالب الجامعي نحو شبكة 
  التواصل االجتماعي فیسبوك".

  صل االجتماعي:شبكات التوا -2
الطلبة  بما فیهاهي شبكات اجتماعیة تفاعلیة على االنترنت، تمّكن مستخدمیها      

الجامعیین من التواصل االجتماعي وتكوین صداقات مع أشخاص آخرین، وكذا تحمیل 
مختلف أنواع الملفات (نصوص، فیدیو، صور...) ومشاركتها مع غیرهم، وأهم هاته 

  الشبكات "الفیسبوك".
الفیسبوك: -3  

هو أحد شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت یسمح للطلبة الجامعیین بالتواصل      
  مع أشخاص آخرین على اختالف مستویاتهم وأماكن تواجدهم.

  الطلبة الجامعیین: -4
هم الطلبة الذین یتلقون تكوینهم األكادیمي بجامعة محمد خیضر بسكرة وفق نظام      

LMD  2013 -2012سنوات التدرج (اللیسانس أو الماستر) للسنة الجامعیة في إحدى ،
  ".ك"فیسبو  ویستخدمون شبكة التواصل االجتماعي

  سادسا: الدراسات السابقة
  عرض الدراسات السابقة: -1
متغیرات الدراسة الحالیة، سواء  أحدهناك العدید من الدراسات التي تناولت بالبحث   

على المستوى المحلي أو اإلقلیمي (العربي) أو العالمي (األجنبي)، وبما أن الدراسة الحالیة 
تعالج موضوعا حدیثا كثر علیه الجدل واالهتمام سواء من قبل الباحثین والمفكرین أو من 
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لفیسبوك"، موضوع الساعة قبل الدول والحكومات؛ والمتمثل في شبكة التواصل االجتماعي "ا
كما یقال، فقد ركزت الباحثة علیه واختارت أحدث الدراسات، كما وظفت بعض من الدراسات 
األجنبیة والعربیة وكذا المحلیة، وقد ركزت على هذه األخیرة ألنها تخدم الدراسة الحالیة أكثر 

راسات وفق ترتیب خاصة في تحلیل النتائج باعتبارها من نفس البیئة، ویمكن عرض هذه الد
  كرونولوجي (زمني) كما یلي:

 :الدراسة األولى  

 أثر استخدام االنترنت على اتجاهات الطلبة"والمعنونة بـــ  "سلیمان بورحلة"دراسة لــ   
رف على التع . وقد استهدفت الدراسة)2007/2008(بجامعة الجزائر، "الجامعیین وسلوكیاتهم

الطلبة وسلوكاتهم، مستخدمة في ذلك منهج المسح أثر استخدام االنترنت على اتجاهات 
  االجتماعي، وتتمثل أهم نتائجها في:

  أن االنترنت احتلت مراتب متقدمة بعد التلفزیون، متقدمة على كل من الصحف
والرادیو، وبالتالي فاإلنترنت اكتسبت طابعها االجتماعي على األقل في األوساط 

 الجامعیة.
  یستخدمون االنترنت في المساء أو في اللیل ألن هذه الفترات أن أغلبیة أفراد العینة

تعد بمثابة أوقات فراغ لدى الطلبة، كما أن هذه الفترة تعد كذلك فترة مناسبة لالتصال 
االجتماعي بالنسبة للطلبة، وهذا ما یجعلنا نرى أن هناك تقاطع بین االتصال 

ا أن استخدام االنترنت ساعد االلكتروني واالتصال االجتماعي بالنسبة للطلبة، كم
 الطلبة على تطویر وتدعیم االتصال االجتماعي.

 عن  أن أغلبیة الطلبة إیجابیین في استخدامهم لإلنترنت، وبالتالي فهم بعیدین
والعزلة خاصة وأن أغلبیة العینة ال تتصفح المواقع اإلباحیة العتبارات  االنحراف

ن السبب األول الستخدام االنترنت من أجل تتعلق بالدین واألخالق وعدم األهمیة، وأ
 البحث العلمي للتحصیل الدراسي وهذا ألن الطلبة الجامعیین هم فئة واعیة.
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  كما بینت الدراسة أنه ال توجد عالقة بین مدة االستخدام لإلنترنت ومشاعر العزلة
ت، االجتماعیة رغم أن أغلبیة العینة تستخدم االنترنت یومیا ألكثر من ثالث ساعا

 وهذا عكس ما أثبته بعض الدراسات في دول عربیة وأجنبیة.
  كما أكدت الدراسة أنه ال توجد عالقة ترابطیة بین السلوكیات المكتسبة وأنماط

االستخدام والمحتویات ألن السلوك حسب عینة البحث یتكون انطالقا من األسرة 
، 2007/2008(بورحلة،.والمسجد والجامعة والمجتمع ولیس محتویات االنترنت

  )224-222ص.ص.
 :الدراسة الثانیة  

 موقع فایسبوك"والمعنونة بــــ  "محمد األمین فورارتم إعداد هذه الدراسة من طرف "  

Facebook  استهدفت هذه الدراسة )2010("، الشباب العربي، االستخدامات، واإلشباعاتو .
واإلشباعات التي یحققها، التعرف على االستخدامات الشباب العربي لموقع فایسبوك، 

باعتباره ظاهرة النتشاره السریع حول العالم، وتضاعف أعداد مستخدمیه من سنة ألخرى، 
وتفوقه على جمیع الشبكات االجتماعیة المنافسة على غرار موقع ماي سبیس، وقد استخدم 

على الباحث منهج المسح االجتماعي، وشملت الدراسة أربعة مجموعات إقلیمیة عربیة هي 
التوالي، المغرب العربي، ودول المشرق، دول الخلیج العربي، القرن اإلفریقي، وقد اعتمد 
الباحث على االستمارة عن طریق البرید االلكتروني. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

  أهمها:
  موقع فایسبوك یقدم نمطا جدید من االتصال االجتماعي مستفیدا من تقنیة الویب

)2.0(. 
  فایسبوك"وصلت الدراسة إلى أن الشباب العربي یستخدم ت" Facebook  بكثافة، وهذا

دلیل على انتشاره الواسع في العالم العربي، رغم تباین هذا االنتشار وسرعته من دولة 
 عربیة إلى أخرى. 
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  ترى نسبة هامة من الشباب العرب بأن الموقع یقدم خدمات ممتازة، حیث یعتمد على
 لشكل، مع الفعالیة الكبیرة للتطبیقات التي یتیحها لمستخدمیه.البساطة في ا

  فایسبوك" ألساسي الستخدام موقعأشارت نتائج الدراسة إلى أن الهدف ا" Facebook 
بالنسبة للشباب العربي هو تكوین صداقات، والبقاء على تواصل مع األصدقاء، 

منخفضة جدا من الشباب ، كما أن نسبة ...إضافة إلى التسلیة والترویح عن النفس
  العربي یستخدمون الموقع ألغراض جنسیة.

  فایسبوك"االشباعات التي یحققها موقع" Facebook   للشباب العربي، تتمثل في
مساعدتهم على تكوین الصداقات والبقاء على تواصل مع األصدقاء، إضافة إلى 
التسلیة، وهذا راجع طبعا إلى كثرة التطبیقات، المرتبطة بهذه الوظیفة، ویشبع موقع 

 حاجة الشباب العربي إلى التعبیر عن آرائهم ومعتقداتهم. Facebook "فایسبوك"
 یشبه التنظیمات االجتماعیة، أو السیاسیة، أو الثقافیة، یشعر الشباب  التكتل فیما

 العرب بأنهم یحققون ذواتهم عند انضمامهم إلیها وتفاعلهم مع بقیة أعضائها.
   یقر الشباب العرب بأن الموقع قد یتعارض مع الثقافة، والقیم والمبادئ السائدة في

تغنوا عن الموقع اقتناعا منهم بأن نمط الدول العربیة لكنهم رغم هذا ال یمكن أن یس
استخدامهم هو الذي یحدد ما إذا كان الموقع فعال یعارض الثقافة، القیم المتعارف 

 علیها في المجتمعات العربیة، أم ال.
  فایسبوك"نسبة هامة من الشباب العربي ترى في الواقع االفتراضي على موقع" 

Facebook  یعیشونه بعیدا عن شبكة االنترنت، وهذا مؤشر بدیال ممتازا للواقع الذي
 خطیر على ما یمكن وصفه بحاالت إدمان مرضي على الموقع.

  قدرة القائمین على موقع فایسبوك، على فهم نمط التفكیر البشري، وكثرة الخدمات
والتطبیقات التي یتیحها الموقع، واألعداد المتزایدة من الذین یسجلون فیه بشكل 

لى عوامل أخرى أدت إلى إقبال الشباب العربي على فایسبوك بهذه یومي، إضافة إ
  )2010(فورار، الطریقة.
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 :الدراسة الثالثة  

، هدفت للتعرف على أثر استخدام شبكات )2010(" ونوهي دراسة "میشیل فانس  
التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعیة، وقد طبقت الدراسة على عینة قوامها 

شاب من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في بریطانیا، وقد أظهرت النتائج  )1600(
أن أكثر من نصف األشخاص البالغین الذین یستخدمون مواقع من بینها (الفیس بوك وبیبو 
ویویوب) قد اعترفوا بأنهم یقضون وقتا أطول على شبكة االنترنت من ذلك الذي یقضونه مع 

  أفراد أسرهم.أصدقائهم الحقیقیین أو مع 
وقد أظهرت الدراسة أیضا أنهم یتحدثون بصورة أقل عبر الهاتف، وال یشاهدون التلفاز   

كثیرا، ویلعبون عددا أقل من األلعاب الكمبیوتریة، ویبدؤون في إرسال كم من الرسائل 
) من الذین شاركوا في الدراسة %53النصیة وكذلك البریدیة، وقد بینت الدراسة أنه نحو (

حیة، بأن شبكات التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت تسببت بالفعل في تغییر المس
أنماط حیاتهم، وكشفت الدراسة أن نصف مستخدمي االنترنت في بریطانیا هم أعضاء في 

) في الیابان، %33) فقط في فرنسا، و(%27أحد مواقع التواصل االجتماعي، مقارنة بـــ (
  )47، ص.2011/2012(عوض، .) في الوالیات المتحدة%40و(

 :الدراسة الرابعة  

، والتي هدفت إلى التعرف إلى أثر استخدام موقع )2010(" أرین كاربنسكيوهي دراسة "  
 219"فیس بوك" على التحصیل الدراسي لدى طلبة الجامعات، وقد طبقت الدراسة على 

الجامعات طالبا جامعیا، حیث أظهرت النتائج أن الدرجات التي یحصل علیها طالب 
المدمنین على شبكة االنترنت وتصفح موقع "فیس بوك" أكبر الشبكات االجتماعیة على 

أدنى بكثیر من تلك التي یحصل علیها نظراؤهم الذین ال یستخدمون هذا الموقع،  تاالنترن
كما أظهرت النتائج أنه كلما ازداد الوقت الذي یمضیه الطالب الجامعي في تصفح هذا 

  دنت درجاته في االمتحانات.الموقع كلما ت
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كما بینت النتائج أن األشخاص الذین یقضون وقتا أطول على االنترنت یخصصون      
وقتا أقصر للدراسة مشیرا إلى أن "لكل جیل أشیاء تجذبه"، وأن هذا الموقع یتیح للمستخدم 

بداء رأیه في الكثیر من األمور والبحث عن أصدقاء  جدد أو "الدردشة" وحل الفوازیر وإ
) من الطالب الجامعیین الذین شملتهم الدراسة اعترفوا بأن %79قدامى، وبینت النتائج أن (

 ،2011/2012(عوض،إدمانهم على موقع "الفیس بوك" أثر سلبیا على تحصیلهم الدراسي. 

  )47.ص
 :الدراسة الخامسة  

 مرصد الشبكات" بعنوان: CAAN Marie - Yves" ایفز ماري كان"دراسة لــ   
من مستخدمي االنترنت الفرنسیین  1002، وقد تمت الدراسة على )2010( "االجتماعیة

سنة، مستخدمة في ذلك أسلوب المسح عن طریق استمارة إلكترونیة  18الشباب أكثر من 
  على شبكة االنترنت، وتتمثل أهم نتائجها في:

  أثبتت الدراسة أن الشبكات االجتماعیة األكثر شهرة في فرنسا هي على التوالي
، كما "Viadeo"، ثم فیادیو "MySpace"، ثم ماي سبیس "Facebook "فایسبوك 

ثم  "Facebook" نمو خالل السنة، ثم فایسبوك أكبر نسبة "Twiter"عرف تویتر 
 ."MySpace"ماي سبیس 

   شعبیة مواقع الشبكات االجتماعیة تختلف حسب متغیر السن، حیث تصل أعلى
 مستویاتها عند الشباب  وتنخفض تدریجیا عند كبار السن.

 )77% من مستخدمي االنترنت صرحوا أنهم مشتركون على األقل في شبكة (
عند الشباب، من ) %96اجتماعیة واحدة، وتتفاوت هذه النتیجة حسب متغیر السن، (

سنة صرحوا أنهم مشتركون على األقل في شبكة اجتماعیة واحدة، وهذه  24إلى  18
 سنة.) %65عند كبار السن األكثر من () %52النسبة تنخفض إلى (

 )25%) ،هم أعضاء في اثنین إلى %34) هم أعضاء في شبكة اجتماعیة واحدة (
  اجتماعیة. هم أعضاء في أكثر من أربع شبكات )%18(ثالثة شبكات اجتماعیة، و
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 avant'd" ، ثم كوبان دافنون"Facebookفراد العینة مشتركون في فایسبوك "أغلبیة أ

Copain" بدرجة أقل، ثم وینداوز لیف "live  Windows" ثم ماي سبیس ،
"MySpace".www .ifop. commediapoll 1032-1 stuy file :// http  
 :الدراسة السادسة  

 استخدام الشبكات"" والمعنونة بـــ الخامسة رمضان"تم إعداد هذه الدراسة من طرف   
دراسة  –االجتماعیة على االنترنت وانتشار قیم العولمة الثقافیة لدى الشباب الجامعي" 

، )2011/2012( - بسكرةكات االجتماعیة بجامعة محمد خیضر مسحیة حول جمهور الشب
واإلشباعات التي یحصل علیها وقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن االستخدامات 

الشباب الجامعي الجزائري من خالل الشبكات االجتماعیة على االنترنت وعالقتها بانتشار 
قیم العولمة الثقافیة لدیهم. وتم اعتماد منهج المسح االجتماعي ونظرا لضخامة مجتمع 

مع البیانات أما البحث فقد تم استخدام المسح عن طریق العینة، واستخدمت أداة االستمارة لج
) وقد تم اختیارها عن طریق العینة العنقودیة،  وذلك بتقسیم 100العینة فقد بلغ حجمها (

جامعة محمد خیضر بسكرة إلى كلیات، ثم سحب مفردات العینة على مستوى كل كلیة 
بطریقة الحصص المتساویة بین اإلناث والذكور، والشباب الذین یسكنون عاصمة الوالیة 

وكذلك باستخدام العینة القصدیة في سحب المفردات من خالل انتقاء مستخدمي  وخارجها.
من أهم النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة الشبكات االجتماعیة على مستوى كل كلیة. و 

  :نذكر ما یلي
  یستخدم أغلبیة أفراد العینة الشبكات االجتماعیة بكثافة كبیرة، حیث أن استخدام هذه

أكثر من  نشاط أساسي لدى أغلبیة أفراد العینة، خاصة عند اإلناثالمواقع هو 
  الذكور.

  یعد فایسبوك"Facebook"  ثم یوتوب"tubeYou"  أكثر الشبكات االجتماعیة على
من  "الدردشة"االنترنت استخداما من طرف الشباب الجامعي الجزائري، كما تعتبر 
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الشبكات االجتماعیة على  أهم األسباب التي تجعل الشباب الجامعي یقبل على
 االنترنت، وبنسبة أقل تحمیل الملفات.

 أهم الدوافع التي تجعل الشباب "الحصول على معلومات ومعارف"، و"الترفیه" یمثل ،
 الجامعي یقبلون على استخدام الشبكات االجتماعیة.

   إن الحدیث عن تفاعل حقیقي یعد أمرا مستبعدا خاصة وأن نسبة كبیرة من أفراد
التعلیق ثم المرتبة الثانیة الفئة التي تكتفي  +عینة أجابت بأنها تقوم باالطالع لا

 باالطالع ثم الفئة النشطة التي تقوم بالنشر.
  اتفقوا على االجتماعیة تحمل قیمیا غربیة و یجمع أغلبیة أفراد العینة على أن الشبكات

  ."الجنس"، أما السلبیة فهي "الحریة" ربیة االیجابیة التي تروج لها هيأن أهم القیم الغ
 یر ناجحة في ربط عالقات حقیقیة یرى أغلبیة أفراد العینة أن الشبكات االجتماعیة غ

 قویة.و 
  من بین یتجسد انتشار قیم العولمة الثقافة الغربیة في تفضیل أغلبیة أفراد العینة

.)، ثم السیارات، المنازل.." المتمثلة في (المادیاتالمظاهر الثقافیة الغربیة "
 ."األغاني"، ثم "السلوكات والتصرفات"
  یرى األغلبیة من أفراد العینة أن ملفات الفیدیو على الشبكات االجتماعیة تحمل قیما

وعلى الرغم من ذلك فقد أجابت األغلبیة تضر بثقافة المجتمع الجزائري...،  سلبیة 
  )2011/2012(رمضان، واقع مستقبال.منهم أنهم ال ینوون التخلي عن استخدام هذه الم

 :الدراسة السابعة  

لدى  "أثر استخدام الفیسبوك على تقدیر الذات" والمعنونة بـــ حسني عوضوهي دراسة "  
حیث حاولت هذه الدراسة التعرف إلى  )،2012- 2011(" فئة الشباب في محافظة طولكرم

أثر استخدام موقع التواصل االجتماعي "الفیس بوك"، على درجة تقدیر الذات لدى فئة 
الشباب في محافظة طولكرم بفلسطین، ومن أجل تحقیق أهداف الدراسة استخدم الباحث 

انات مكونة من المنهج الوصفي التحلیلي، وقد تم استخدم االستبانة كأداة رئیسیة لجمع البی
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) مستخدم ومستخدمة 100) فقرة، وقد طبقت الدراسة على عینة قصدیة بلغ قوامها (20(
لموقع التفاعل االجتماعي "الفیس بوك" من فئة الشباب، وفیما یلي أهم النتائج التي توصلت 

  إلیها الدراسة:
  ت لدى على تقدیر الذا "الفیس بوك"وجود أثر استخدام لموقع التواصل االجتماعي

 فئة الشباب.
   وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة أثر استخدام لموقع التواصل االجتماعي

 على تقدیر الذات بین الذكور واإلناث لصالح اإلناث. "الفیس بوك"
   وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة أثر استخدام لموقع التواصل االجتماعي

على تقدیر الذات لدى الشباب في محافظة طولكرم تبعا لمتغیر العمر،  "الفیس بوك"
- 35سنة) وبین (15-20وقد كانت الفروق بین الشباب من المرحلة العمریة من (

 ) سنة لصالح الفئة األولى.30
   فیس "وجود فروق ذات داللة في درجة أثر استخدام لموقع التواصل االجتماعي

الشباب في محافظة طولكرم بین أعزب ومتزوج لصالح على تقدیر الذات لدى  "بوك
 أعزب.

   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة أثر استخدام لموقع التواصل
على تقدیر الذات تبعا لمتغیر المؤهل العلمي. " الفیس بوك"االجتماعي 

  )47ص. ،2011/2012(عوض،
 الثامنة: الدراسة  

شبكات التواصل االجتماعي والمعنونة بــ " بركات" نوال"" والعقبي األزهروهي دراسة "  
 دراسة میدانیة-" (الفیسبوك نموذجا) والتغیر في العالقات االجتماعیة بین الشباب الجامعي

). هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع الشباب الستخدام شبكة 2012( -بجامعة بسكرة
التواصل االجتماعي الفایسبوك  واإلشباعات المحققة منه، وكذا تأثیر استخدامهم لهذا الموقع  
على عالقاتهم االجتماعیة مع أفراد أسرتهم ومع أصدقائهم. وقد أجریت الدراسة في جامعة 
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ه الجامعة المستخدمین لموقع الفایسبوك، كما تم محمد خیضر بسكرة على طلبة من هذ
) 20استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، وكذا االستمارة كأداة لجمع البیانات  تحتوي على (

سؤال مقسمة إلى ثالث أقسام بحیث تعلق القسم األول من االستمارة بالبیانات الشخصیة 
ما القسم الثاني فقد تعلق بدوافع (الجنس، السن، الكلیة) لتحدید خصائص عینة الدراسة أ

استخدام الفایسبوك أما القسم األخیر فقد تعلق بالفایسبوك والتغیر في العالقات االجتماعیة 
 08بین الشباب الجامعي وهو عبارة عن مقیاس على طریقة لیكرت الثالثیة تكون من 

) مفردة من 30بـــ (عبارات. أما عینة الدراسة فقد تمثلت في عینة كرة الثلج وقدر حجمها 
طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة والمستخدمین لموقع الفایسبوك من مختلف الكلیات الست. 

  وقد كشفت الدراسة عن ما یلي:
  أوال: بالنسبة لدوافع واشباعات استخدام الجامعیین للفایسبوك:

  أصدقائهم، فاألصدقاء هم األكثر  خاللأن المستخدمین للفایسبوك تعرفوا علیه من
 تأثیرا على بعضهم البعض.

   أظهرت البیانات أن االهتمام بموقع الفایسبوك قد زاد بشكل كبیر في السنوات
األخیرة حیث أن المستخدمون یقضون وقتا طویال على موقع الفایسبوك، خاصة كلما 

قاعات االنترنت كان لدیهم وقت فراغ حتى بین الحصص في الجامعة یتوجهون إلى 
  المتواجدة على مستوى كلیاتهم.

 ثانیا: بالنسبة للفایسبوك والتغیر في العالقات االجتماعیة:

 عالقاتهم مع الكثیر من الشباب  تاح موقع الفایسبوك لمستخدمیه فرصة توسیع شبكةأ
األصدقاء من مختلف المجتمعات والثقافات، وحتى أصدقاءهم الحقیقیون یقضون و 

  أطول على الفایسبوك أكثر مما یقضونها معهم وجها لوجه. معهم أوقات
  الوقت الذي یقضیه المستخدمون للفایسبوك أكثر من الوقت الذي یقضونه مع أسرتهم

بموقع الفایسبوك فقلت نشاطاتهم مما جعل األسرة تشتكي كثیرا بسبب انشغالهم 
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قضونه في استخدام معظم وقتهم یوزیاراتهم وتحدثهم إلیهم، وأصبح جل اهتماماتهم و 
 الفایسبوك.

   صداقاتهم تفاعلهم و كل ذلك أدى بالمستخدمین لموقع الفایسبوك بشعورهم أن
 الحقیقیة أصبحت تقل شیئا فشیئا كلما طال بهم استخدام موقع الفایسبوك.

  وأدى ذلك أیضا بهم للعیش في واقع افتراضي مبحرین بین مختلف الثقافات
الفیدیوهات والحاالت واألفكار وغیرها ویناقشون ویعلقون واألصدقاء یتبادلون الصور و 

علیها متفرجین متفرغین لها دونما حساب للوقت الطویل وعلى حساب أسرهم 
وأصدقائهم الحقیقیین، فأصبح الشباب یتفاخر بكثرة عدد أصدقائه على الفایسبوك 

الحقیقي. هو في واقعه أهمل جل ما التي تأتیه من أناس افتراضیین و  واالعجابات
  )196-181ص.ص.  ،2012(العقبي، وبركات، 

 :الدراسة التاسعة  

 الفیس التفاعل السبرنتیكي على شبكة" " والمعنونة بــــآخروندراسة "الطاهر اإلبراهیمي و   
). وقد هدفت الدراسة إلى معرفة 2012" (أثره على الوضعیة التربویة لألسرة الجزائریةو بوك 

(اإللكتروني) على شبكة الفیس بوك على الوظیفة التربویة لألسرة أثر التفاعل السبرنتیكي 
الجزائریة، ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، كما تم اختیار عینة 

فرد مستخدم لشبكة التواصل االجتماعي فیسبوك وقد كان اختیار العینة  25متكونة من 
سؤال تم توزیعه عن طریق النت  24ن الذي تكون من بطریقة عشوائیة، وأستخدم االستبیا

وبواسطة شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك على العینة المبحوثة والتي تستخدم هذا 
الموقع للتواصل االجتماعي. وقد تم التوصل إلى أنه قد أصبح للتفاعل السبرنتیكي أثر في 

  في:أداء األسرة لوظیفتها التربویة، وقد تمثل هذا األثر 
  المناسبات لألعیاد الدینیة و أن المواقع اإللكترونیة لها دور في استحضار الشباب

 االجتماعیة.
 .أن بعض ما ینشر على الفایسبوك فیه مساس ببعض الشعائر الدینیة 
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 .أن االنترنت أحد عوامل تنمیة الثقافة الشعبیة 
  االكتشاف.أن االنترنت تنمي روح اإلبداع و 
  االجتماعي تأثر على زیادة معرفة قیمة الصناعات التقلیدیة أن شبكات التواصل

 داخل المجتمع.
  أن شبكات التواصل االجتماعي لم ترق إلى حد اآلن إلى التأثیر على دور األسر في

 نقل القیم الثقافیة.
 شاركة أن الستخدام شبكات التواصل االجتماعي إسهام في دفع األفراد إلى الم

المحاكاة ذلك أنه في العدید ع وذلك راجع إلى حافز التقلید و االجتماعیة داخل المجتم
عالنات لحمالت تطوعیة ات التواصل االجتماعي استمارات و من المرات تنشر شبك إ

داخل المجتمع أو دفع إلى عمل خیري متواصل (اإلعالنات الخیریة) فیقوم 
 المستخدمون بالتواصل.

 ر في زیادة قیمة العمل لدى أن شبكات التواصل االجتماعي تساهم بقدر كبی
 المتصلین فیها.

 .أن لشبكات التواصل االجتماعي مساهمة في زیادة احترام الوالدین 
 اعي دور في تناول قضایا الشباب ومشكالتهمأن لشبكات التواصل االجتم.  
  ،تساهم شبكات التواصل االجتماعي في تبصیرهم ببعض أمراض العصر (االیدز

 السرطان، القلق...).
 ستخدام شبكات التواصل االجتماعي أثر في احترام شخصیة الرئیس.ال 
 .للتفاعل السبرنتیكي أثر على دور األسرة في اإلعداد االجتماعي ألبنائها 
  أن لشبكات التواصل االجتماعي تأثیر على دور األسرة في اإلعداد للمواطنة

 )132-98، ص.ص.2012(االبراهیمي، وبوترعة، ولوحیدي، الصالحة.
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 :الدراسة العاشرة  

 العالقة"والمعنونة بــــ  "أحمد مسعودان" و"العید وارم" تم إعداد هذه الدراسة من طرف  
بین شبكة التواصل االجتماعي واالغتراب الثقافي للشباب، دراسة میدانیة على عینة من طلبة 

معرفة  ). حیث هدفت هذه الدراسة إلى2012( -برج بوعریریج –جامعة البشیر اإلبراهیمي 
أهمیة استخدام شبكات التواصل االجتماعي من طرف الشباب الجامعي، واالطالع على 
مدى استعمالهم لها ودرجة تأثیرها في عملیة االغتراب لدیهم، وكذا معرفة مستوى ظاهرة 

  االغتراب لدى الشباب الجامعي.
ستخدمون وقد طبقت الدراسة على طلبة البشیر اإلبراهیمي ببرج بوعریریج الذین ی  

شبكات التواصل االجتماعي، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، كما استخدمت 
) طالب 50وقد بلغ حجم العینة ( -العینة الفرضیة- أسلوب المعاینة غیر االحتمالیة 

مستخدما لشبكات التواصل االجتماعي  وطبق علیهم االستبیان كأداة لجمع البیانات، وقد 
  الدراسة إلى:أشارت نتائج 

 .أن أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخداما هو الفایسبوك  
 االغتراب الثقافي، بحیث أن ة بین شبكات التواصل االجتماعي و أن هناك عالق

(مسعودان، الثقافي للشباب الجامعي نسبیا. لشبكات التواصل دور في حصول االغتراب

  )159 - 135. ، ص.ص2012ووارم،
  عشر:الدراسة الحادیة  

 "تأثیر شبكة التواصلوالمعنونة بـــ  "أمینة بن قویدر""، وفتیحة كركوشوهي دراسة "     
)، حیث حاولت هذه الدراسة 2012( -دراسة میدانیة – "االجتماعي على العالقات األسریة

الكشف عن طبیعة العالقات األسریة وباألخص العالقة بین اآلباء واألبناء في ظل التغیر 
االجتماعي الذي من أهم سماته االنتشار الواسع الستخدام مواقع التواصل االجتماعي، 

البیانات ولتحقیق هدف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي، كما استخدم في جمع 
االستبیان الذي اشتمل على ثالث محاور أولها خاص بمواصفات أفراد العینة، أما المحور 
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الثاني یتعلق باستخدام شبكات التواصل االجتماعي، في حین تعلق المحور الثالث بتأثیر 
شبكات التواصل على التنشئة االجتماعیة، وقد طبق االستبیان على عینة الدراسة البالغ 

) فرد تختلف من حیث بعض المتغیرات (الجنس، السن، المستوى التعلیمي، 30عددها (
  الحالة االجتماعیة، الحالة المهنیة). وقد توصلت الدراسة لمجموعة نتائج كما یلي:

  أوال: مدى استخدام أفراد العینة لمواقع التواصل االجتماعي.

  سنوات فما فوق  3منذ  االجتماعيأغلب أفراد العینة بدأ اهتمامهم بمواقع التواصل
 ذلك بمعدل ساعة إلى ساعتین یومیا لدى الغالبیة.و 
  أغلب أفراد العینة یستخدمون موقع الفیسبوك یلیه بعد ذلك البرید االلكتروني، ثم تلیه

 .یلیها بعد ذلك الیوتوب وتویترمواقع أخرى مثل (السكایب و األمسان) 
 صرحوا بأنهم یستخدمونها لهدف  الهدف من دخول هذه المواقع حسب األغلبیة فقد

الدراسي، ثم التسلیة فالهدف الوظیفي، لیقع یلیه بعد ذلك الهدف االجتماعي و  ثقافي
  الهدف التجاري في المرتبة األولى.

 م مما یزید من المدة المستخدمة أغلب أفراد العینة یدخلون إلى هذه المواقع من بیوته
  ئلة بما أنه في البیت.یستقطع هذا الوقت من الوقت المخصص للعاو 

  ثانیا: تأثیر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسریة:

لقد توصلت هذه الدراسة إلى أن العالقات األسریة تتضرر من جراء استخدام الفرد      
المفرط لشبكات التواصل االجتماعي، وأن تفاعلهم مع أسرهم  یقل ونتیجة ذلك یدخل في 

  )444-428، ص.ص.2012(كركوش، وبن قویدر،.صراع مستمر مع أفراد األسرة وخاصة الوالدین

  :الذكر الدراسات السابقة ة منموقع الدراسة الحالی -2
من خالل عرضنا للدراسات السابقة نالحظ أن أغلبها قد تناول بالبحث شبكة التواصل      

االجتماعي "فیسبوك"، كما أن جلها یتفق في تطبیق دراستها على المستخدمین إما للفیسبوك 
جامعیین) دون غیرها أو للشبكات االجتماعیة على النت من فئة الشباب (بما فیهم الطلبة ال

من الفئات األخرى، معتمدة في ذلك على أحد المنهجین إما منهج المسح االجتماعي أو 
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المنهج  الوصفي التحلیلي، كما استخدمت جلها إما االستبیان أو االستمارة االلكترونیة عن 
مع طریق النت كوسیلة رئیسیة في جمع البیانات، أضف إلى ذلك أن هذه الدراسات تتماشى 

بعضها البعض في مجموعة من النتائج لعل أبرزها؛ أن الفیسبوك یحتل الصدارة في 
االستخدام مقارنة بشبكات التواصل االجتماعي األخرى، إذ أنه یلقى إقباال متزایدا علیه 
ورواجا كبیرا خاصة من طرف الشباب، نظرا لما یحققه لهم من اشباعات معینة، بغض 

  اء بشكل ایجابي أو سلبي.النظر عن تأثیره علیهم سو 
ورغم نقاط التقاطع التي تجمع بین هاته الدراسات إال أنها تختلف في كیفیة تناولها       

لشبكة التواصل االجتماعي "فیسبوك"، فهناك من اهتمت بدراسة االستخدامات واإلشباعات 
، أو أثر هذا االستخدام على التحصیل )2010(محمد األمین فورار، المحققة منه كدراسة 

، أو أثر استخدام الفیسبوك على تقدیر الذات )2010(أرین كاربنسكي، الدراسي كدراسة 
(میشیل ، أو تأثیره على العالقات االجتماعیة كدراسة )2011/2012(حسني عوض، كدراسة

فتیحة كركوش، وأمینة (، ودراسة )2012(العقبي األزهر، ونوال بركات، ، ودراسة )2010فانسون، 

(الطاهر اإلبراهیمي ، أو تأثیره على الوظیفة التربویة لألسرة الجزائریة كدراسة )2012بن قویدر ،

، كما أننا نجد بعض هذه الدراسات قد تناولت بالبحث شبكات التواصل )2012وآخرون، 
(ایفز راسة االجتماعي أو الشبكات االجتماعیة بصفة عامة دون التركیز على الفیسبوك كد

العید (أحمد مسعودان، و ، ودراسة )2011،2012(الخامسة رمضان،، ودراسة )2010ماري كان ،

والتي هدفت للتعرف على أثر  )2007/2008(سلیمان بورحلة،، ما عدى دراسة )2012وارم، 
  استخدام االنترنت على اتجاهات الطلبة الجامعیین وسلوكیاتهم. 

تختلف في نتائجها وهذا راجع لكیفیة تناول أضف إلى ذلك أن هذه الدراسات 
الموضوع وكذا البیئة التي أجریت فیها الدراسة، عدى عن األسلوب المتبع في اختیار عینة 
الدراسة (احتمالیة أو غیر احتمالیة). فنجد مثال من نتائج بعض الدراسات والتي  توصلت 

(الخامسة قیة وقویة كدراسة إلى أن الشبكات االجتماعیة غیر ناجحة في ربط عالقات حقی

(محمد األمین فورار، ، وهذا عكس ما توصلت إلیه نتائج دراسة )2011/2012رمضان، 
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، كما خلصت هذه األخیرة إلى أن دوافع استخدام الشباب للفیسبوك هي تكوین )2010
 )2010(أرین كاربنسكي، الصداقات ثم التسلیة والترویح عن النفس...، بینما توصلت دراسة 

بداء الرأي في الكثیر من  إلى أن أهم دوافع استخدام الفیسبوك هو الدردشة وحل الفوازیر وإ
فتوصلت إلى أن دوافع االستخدام ) 2011/2012(الخامسة رمضان، األمور...، أما دراسة 

(فتیحة كركوش، وأمینة هي الترفیه ثم الحصول على معلومات  ومعارف، في حین نجد دراسة 

وصلت إلى أن دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي كما هي على قد ت بن قویدر)
  التوالي ثقافیة ثم اجتماعیة ودراسیة ثم التسلیة ثم تجاریة.

أما دراستنا الحالیة فقد اتفقت مع ما سبقها من دراسات حول تناولها بالدراسة شبكة 
في ) 2007/2008ة، (سلیمان بورحلالتواصل االجتماعي "فیسبوك" حیث اشتركت مع دراسة 

متغیر االتجاهات، كما أن مجتمع بحث دراستنا مشابه لمجتمع بحث جل الدراسات السابق 
ذكرها والمتمثل في فئة الشباب المستخدمین للفیسبوك أو بصفة عامة للشبكات االجتماعیة 
على النت، كما تتشابه أیضا مع بعض الدراسات التي اعتمدت المنهج الوصفي لكن ما 

دراستنا أنها اعتمدت المنهج الوصفي بأسلوبه المقارن لتحقیق أهداف البحث من جهة، یمیز 
  ومن جهة أخرى تختلف مع دراسات أخرى استخدمت منهج المسح االجتماعي.

الدراسات كما تختلف أیضا عن هذه الدراسات في أداة جمع البیانات حیث أن كل 
التي تم عرضها استخدمت إما االستبیان أو االستمارة االلكترونیة، في حین الدراسة الحالیة 
فقد تم فیها بناء مقیاس على طریقة لیكرت الخماسي لقیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة 
لطلبة جامعة محمد خیضر بسكرة نحو الفیسبوك. كما أن الدراسات السابقة اعتمدت في 

أو الحالة االجتماعیة أو الحالة المهنیة أو ى مجموعة متغیرات (الجنس أو السن تها علدراس
دراسته، وما تتمیز به دراستنا أنها ركزت على امة أو المؤهل العلمي...) كل حسب مكان اإلق

وهي (الجنس، سنوات االستخدام وساعات دراسة ثالث متغیرات أساسیة بالنسبة لهاته ال
).االجتماعي فیسبوك التواصل لشبكةیوم وفي األسبوع وفي الشهر في ال االستخدام
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تحتل دراسة االتجاهات النفسیة االجتماعیة مكانة بارزة في علم النفس االجتماعي 
باعتبارها أهم نواتج عملیة التنشئة االجتماعیة، وبمثابة محددات موجهة وضابطة ومنظمة 

من االتجاهات التي  ًمعینا ًجماعة اجتماعیة نظاما للسلوك االجتماعي، حیث أن لكل فرد أو
یتم تعلمها أو اكتسابها من البیئة المحیطة عبر مراحل النمو المختلفة، كما أن االتجاهات 

یمكنها أن تسهم في بناء  ًالنفسیة االجتماعیة تنمو وتتطور حتى تصبح تكوینات ثابتة نسبیا
الشخصیة إضافة إلى دورها في إمكانیة التنبؤ بالسلوك ومن ثم السعي إلى ضبط  وتوجیه 

  هذه االتجاهات.
وبالنظر ألهمیة االتجاهات النفسیة االجتماعیة فقد أصبحت ترتبط بكثیر من 

ة، الصناعة، التعلیم والصحة النفسیة، الخدمة االجتماعی المجاالت التطبیقیة كالتربیة،
اإلنتاج، العالقات العامة واإلعالم، السیاسة، االقتصاد، الصحافة، اإلدارة ...الخ. ومن هنا 
كانت االتجاهات النفسیة االجتماعیة محور الكثیر من الدراسات بل العمود الفقري لها في 

وعلیه أتى هذا الفصل  علم النفس بصفة عامة وعلم النفس االجتماعي بصفة خاصة.
منا ألهم ما تعلق بموضوع االتجاهات النفسیة االجتماعیة في التراث األدبي وفق متض

  في خطة هذا الفصل. ًإلیها آنفا ًمشاراُعناصر تتكامل مع بعضها  البعض 
  أوال: تعريف االتجاهات النفسية االجتماعية

عي یشكل مفھوم االتجاھات النفسیة االجتماعیة أھم المفاھیم في علم النفس االجتما

إنھا ُتعد ھي المحور األساسي لعلم النفس االجتماعي لدرجة أدت  ، بلًوأكثرھا ثراءا

 إال الدراسة العلمیة لالتجاھات" علم النفس االجتماعي ما ھو"بالبعض إلى القول بأن: 

 تمھید
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 وعلى الرغم من األهمیة الكبیرة لهذا المفهوم، إال أنه ال یوجد تعریف واحد لالتجاه 
یعترف به الدارسین والباحثین في المیدان، فهناك كثیر من وجهات النظر المتباینة حول 

في مراجعتهما للتعریفات المختلفة لمفهوم  "أجزین وفیشباین"معنى االتجاه، وهذا ما كشف عنه 
تعریف تبین أنها متباینة عن بعضها البعض،  500االتجاه، حیث أمكنهما حصر ما یقرب 

، 2001(عبد اهللا، وخلیفة،.دراسة تم تعریف االتجاه بأكثر من معنى 200من  %70وفي 

  )280 -277ص.ص.

  ویمكن إیراد بعض من هذه التعاریف كما یلي:     
  بوجاردوس (یعرفBogardus (1931  :المیل الذي یوجه السلوك قریبا "االتجاه بأنه

عنها، ویضفي علیها معاییر موجبة أو سالبة تبعا  ًمن بعض عوامل البیئة أو بعیدا
  )165، ص.2004(طعم اهللا،."لجاذبیتها أو النفور منها

  ولیم مورجان (ویعرفMorgan 1973(  :موقف عقلي یوجه السلوك نحو "االتجاه بأنه
  )99، ص.2001(أحمد،."خبرة جدیة متأثرة بالخبرات السابقة

  هوروویتز وبوردنز (ویعرف كل منBordens & Horowitz1995 (  االتجاهات على
حالة استعداد تتكون لدى الفرد نتیجة الخبرات، وتؤثر على استجابته نحو "أنها: 

 )77، ص.2008(حجازي،".المواضیع والمواقف المختلفة
  عبارة عن استعداد أو سبق االستجابة "االتجاه بأنه:  )1978 جابر عبد الحمید(ویعرف

حاالت االستعداد األخرى في أنها استعداد لالستجابات ولكنها تختلف عن 
 )29، ص.1998(عثمان،".التقویمیة

  االتجاه بأنه: "نزعات استجابة للناس واألشیاء واألحداث  )1988(دسوقي ویعرف
  )102، ص.2009(مصطفى،والنظم إما إیجابا أو سلبا، أي نحو أو ضد".

                                                             
  االتجاه في اللغة: قصد جهة معینة، یقال ''اتجه القبلة'' أي التوجه نحو الكعبة المشرفة ألداء فریضة الصالة. واالتجاه مصدر للفعل

  رأى: أي سنح (عرض). ''اتجه'' یقال: اتجه الشخص إلیه: أي أقبل بوجهه علیه وقصده، واتجه له
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بمثابة میل أو نزوع لالستعداد نحو       نالحظ من هذه التعاریف أنها اعتبرت االتجاهات
االستجابة، وأنها موجهة للسلوك المرتبط بالبیئة، كما تضفي على االتجاه بعض المعاییر     

  االجتماعیة، سواء كانت ایجابیة أو سلبیة، والتي ترتبط بمدى قرب أو بعد االتجاه عنها.
 تهیؤ عقلي یستلزم الهدوء  حالة"االتجاه بأنه: ) 1983(فؤاد أبو حطب  بینما یعرف

(إبراهیم، ".والتأهب أو االستعداد لالستجابة، سواء قبول أو رفض األشیاء االجتماعیة

  )135-134د.ت، ص.ص. 

  ألبورت وهذا ما أشار إلیه)Allport1935 (  :حالة من االستعداد الذهني "بأن االتجاه
والحركي على استجابة والعصبي تتشكل من خالل التجربة لتمارس تأثیرها التوجیهي 

  )63، ص.1999(مان،."الفرد لألشیاء والمواقف التي له صلة بها
  جبسون وجون وجین وهذا ما یراه كل من)Jane & John ,sonGib 1994(  بأن

شعور أو حالة من استعداد ذهني ایجابیة أو سلبیة، مكتسبة ومنظمة من "االتجاه: 
في استجابة الفرد نحو الناس  محددا ًتأثیراتحدث ُخالل الخبرة والتجربة، وهي التي 

  )165، ص.2007(الجراح،."واألشیاء والمواقف
نرى من هذه التعاریف تركیزهم من خالل تعریفهم لالتجاهات على النواحي 
االجتماعیة والنفسیة والعقلیة المتأثرة بخبرات األشخاص في الحیاة، كما أشارت إلى دور 

یة االستجابة إزاء كل الموضوعات والمواقف االجتماعیة االتجاه الدینامي من حیث نوع
  المرتبطة بها، سواء كانت إیجابیة أو سلبیة.

  كامبل فحین یعرف)Cambell 1950(  :االتساق االستجابي "االتجاهات بأنها
. مشیرا بذلك إلى ترابط االستجابة بالنسبة "المتزامن نحو موضوعات اجتماعیة معینة

  المشكالت االجتماعیة. للفرد نحو مجموعة من
  عبارة عن محصلة "بأن االتجاهات: ) 1961(نجیب إسكندر وهذا ما أكده أیضا

 ."استجابة الفرد نحو موضوع ذو صبغة اجتماعیة
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ونالحظ من هذین التعریفین تركیزهما في تعریفهما لالتجاهات على طبیعتها، خاصة   
  )136 -135ص. ص.  (إبراهیم، د.ت،من النواحي االجتماعیة.

  شیف (أماChave(  :االتجاه مركب من األحاسیس والرغبات والمعتقدات "فیرى أن
والمیول التي كونت نمطا ممیزا للقیام بعمل ما أو االستجابة نحو موقف محدد بفضل 

  )99ص. ،2001(أحمد،."الخبرات السابقة المتنوعة
 لیفین ( وكذلك یعرفهLevin(  تفاعل مستمر لتحدید بأنه: ''ذو بنیة وجدانیة تعمل في

 السلوك التالي''.
 الحالة الوجدانیة القائمة وراء رأي الشخص أو "في تعریفه لالتجاه بأنه:  (سویف) ویؤید

اعتقاده فیما یتعلق بموضوع معین، من حیث رفضه لهذا الموضوع أو قبوله ودرجة 
  )28، ص.1991(الطاهر،."هذا الرفض أو القبول

 مشاعر خاصة تتولد لدى الشخص "في تعریفه لالتجاه بأنه:  نشواني)( وهذا ما یراه
نتیجة مروره بالخبرات على شكل رغبة أو عدم رغبة في دراسة موضوع ما حیث 

  ."تتصف المشاعر بالرفض أو القبول أو الحب أو الكراهیة
  مفهوم افتراضي یمثل رغبة الفرد أو عدمها "االتجاه بأنه:  موسوعة ویكیبیدیا)(وتعرف

شيء أو سلوك أو حدث وعادة ما تكون سلبیة أو ایجابیة أو  اتجاه
 )196، ص.2009(العتوم،".محایدة

نالحظ من هذه التعاریف أنها ركزت في تعریفها لالتجاهات على المكون الوجداني أو 
االنفعالي لالتجاه من خالل مشاعر الفرد ورغباته نحو الموضوع ومن إقباله علیه أو نفوره 

  رهه له.منه، وحبه أو ك
  أوسكمب أما)Oskamp 1977 ( :متغیر وسیط غیر مرئي، "فیعرف االتجاه بأنه

 ."ویؤثر على العالقة بین أحداث المثیرات واالستجابات السلوكیة
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لقد اعتبر هذا التعریف االتجاهات بمثابة وسیط بمعنى أنها حلقة الوصل بین كل من 
  االستجابة نحو المثیر نتیجة تأثرها به.المثیر واالستجابة، وأن االتجاه هو الذي یوجه 

  كریتش وكرتشفیلد بینما یشیر كل من)Crutchfield & Krech 1962(  :إلى االتجاه
عن تنظیم مستقر للعملیات الواقعیة واإلدراكیة والمعرفیة لدى الشخص نحو "عبارة 

  ."الموضوعات التي ترتبط بعالمه الخاص
جوانب المعرفیة لالتجاهات، والتي ترتبط نالحظ من هذا التعریف تركیزه على ال

(إبراهیم، د.ت، ص. .بمعارف الشخص إزاء الموضوعات االجتماعیة المرتبطة بواقعه االجتماعي

  )137-136ص. 

نستنتج من التعاریف السابق ذكرها بأن االتجاهات النفسیة االجتماعیة: "مفهوم ثابت 
معین استجابة إما باإلیجاب أو الرفض، نتیجة نسبیا یعبر عن درجة استجابة الفرد لموضوع 

لتفاعل مجموعة من العوامل المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة تشكل في مجملها خبرات الفرد 
  ومعتقداته وسلوكه نحو األشیاء واألشخاص المحیطة به".

  وبالنظر لهذا التعریف نجد أن:      
االتجاهات النفسیة االجتماعیة ال یمكن ، تشیر إلى أن "مفهوم ثابت نسبیا"عبارة:  

نما هي و ؛ وصفها بأنها جامدة في ثبوتها أو أنها متغیرة باستمرارها من لحظة ألخرى إ
 .وثباتها النسبي یعني إمكانیة تغییرها أو تعدیلها نسبیاثابتة 

 وكلمة: "درجة" تعني النسبیة وهي تحمل في ثنایاها أن االتجاهات النفسیة االجتماعیة  
عطاؤها درجة.  یمكن قیاسها وإ

وعبارة: "استجابة الفرد لموضوع معین إما باإلیجاب أو الرفض" تعني أن االتجاهات  
. یمتد بین نقطتین أحدهما ًمستقیما ًالنفسیة االجتماعیة كما یراها الباحثون تشبه خطا

تمثل أقصى درجات القبول للموضوع الذي یرتبط به االتجاه واألخرى تمثل أقصى 
درجات الرفض لهذا الموضوع، والمسافة القائمة بینهما تنقسم إلى نصفین عند نقطة 
الحیاد التام، ویتدرج أحد النصفین شیئا فشیئا نحو ازدیاد القبول كلما ابتعدنا عن 
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 ،2002(بني جابر،الحیاد، ویتدرج النصف الثاني نحو ازدیاد الرفض كما هو في الشكل: 

  )286ص.
  

  

  

  

  )286، ص.2002المصدر: (بني جابر،

   وبالرجوع إلى التعریف السابق نجد أن:

" تشیر إلى تفاعل مجموعة من العوامل المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة"عبارة   
االجتماعیة وهي الجانب االتجاهات النفسیة  لجوانب التي تتكون منهاالعناصر وا

الوجداني(االنفعالي) والجانب السلوكي(النزوعي) وهذه الجوانب ال المعرفي والجانب 
تعمل منفصلة بعضها عن بعض، ولكنها تعمل في تفاعل دینامي بین بعضها 

 البعض وبینها وبین الموضوعات التي ترتبط بها من جهة أخرى.

  االجتماعيةمكونات االتجاهات النفسية ثانيا: 
من قدم تحلیال منظما وشامال عن االتجاهات فقد میز  هو أول )Smithسمیث (كان       

ویتمثل في الجانب  المكون األول:في وصفه لالتجاهات بین ثالثة مكونات یمكن قیاسها؛ 
یتضمن  الذي Context Informationalالمعرفي، ویمیز فیه بین السیاق المعلوماتي 

 Perspective Timeالزمني معلومات الفرد ومعتقداته عن موضوع االتجاه وبین المنظور 

مقدار الدور الذي تؤدیه التطورات المتوقعة بالنسبة لموضوع االتجاه في نظرة الفرد  هوو 
ویتمثل في الجوانب االنفعالیة، والتي یمكن قیاسها من حیث وجهتها  المكون الثاني:الحالیة. 
ویتمثل في الجانب النزوعي(السلوكي) ویتصل بطرق العمل التي  المكون الثالث:وشدتها. 

  )281، ص.2001(عبداهللا، وخلیفة،یرغب الشخص في اتباعها نحو موضوع االتجاه.

+                                 .                                -  

 

                                                      

 

): يوضح درجات االتجاهات النفسية االجتماعية1شكل رقم (  

التامالرفض   الحياد القبول التام 
 نحو الرفض نحو القبول
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ونشیر لمعنى كل مكون من المكونات الثالثة لالتجاهات النفسیة االجتماعیة على      
  النحو اآلتي:

  :Components Cognitiveالمكون المعرفي  -2-1
  وینقسم المكون المعرفي إلى:

 .ًأو معنویا ًوالمقصود بهما كل ما یدركه الفرد حسیا :Conceptsالمدركات والمفاهیم   - أ

ویقصد بها مجموعة المفاهیم الراسخة في عقل الفرد، فالناحیة  :Beliefsالمعتقدات    -  ب
المعرفیة لالتجاهات تتكون من معتقدات الفرد إزاء موضوع أو شيء معین، وقد تكون 

 هذه المعتقدات مرغوبة أو غیر مرغوبة.

وهي ما یمكن أن یتنبأ به الفرد بالنسبة لآلخرین أو یتوقع  :Expectatorsالتوقعات    -  ت
  حدوثه منهم. 

وتعتبر كل من المدركات والمعتقدات والتوقعات األساس المعرفي لتكوین االتجاه عن 
(منسي، والطواب، وصالح، .ًسلبیا ًأم اتجاها ًایجابیا ًالفرد بصرف النظر عن كونه اتجاها

  )229، ص.2001وقاسم،

المعرفي یعتبر من أهم مكونات االتجاهات النفسیة االجتماعیة إذ أنه یمثل والمكون 
األساس العام لبقیة المكونات والذي اكتسبه الفرد عن طریق الثقافة والتعلم والتنشئة 

  االجتماعیة...الخ، إما بواسطة الممارسة المباشرة أو عن طریق النقل والتلقین.
  :Component Affectiveالمكون الوجداني (االنفعالي)  -2-2

وهو مكون أساسي في االتجاه ویقصد به الجوانب الوجدانیة التي تتعلق بالشحنة 
االنفعالیة التي تعطي االتجاهات صفاتها الهامة. والمكون االنفعالي یجعل الفرد یمیل إلى 
الشيء أو ینفر منه، ویستدل على هذا المكون من خالل مشاعر الشخص ورغباته نحو 

  )241(الصفطي، ومكاري، وناجي، د.ت، ص..ع ومن اقباله علیه أو نفوره منه وحبه أو كرهه لهالموضو 
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العالقة بین المركب المعرفي والوجداني عالقة سببیة،  نوع VACHONفیجن ویعتبر 
أي أنه من غیر الممكن الفصل بینهما في أي نشاط، فاألمر المهم هو أن یوجد مكون 

  )31، ص.1991(الطاهر،.معرفي لكل جانب وجداني، ویوجد مكون وجداني لكل جانب معرفي

  :Component Behavioral المكون السلوكي  -2-3
یتضح المكون السلوكي لالتجاه في االستجابة العملیة نحو االتجاه بطریقة ما، أي هو 

لمشاعره ومعتقداته اتجاه  ًمجموع التعبیرات واالستجابات الواضحة التي یقدمها الفرد وفقا
  موضوع ما وذلك إما بطریقة ایجابیة أو سلبیة.

ل كل ما في وسعه لمساندة فإذا كان للفرد اتجاه ایجابي نحو موضوع معین فإنه یبذ
هذا االتجاه، أما إذا كان لدیه اتجاها سالبا نحو موضوع ما فإنه سوف یرفضه ویرفض أیضا 

  )241(الصفطي، ومكاري، وناجي، د.ت، ص.كل ما یتعلق به.
إذن المكون السلوكي هو عبارة عن الحصیلة النهائیة لتفاعل المكونین المعرفي 

ن الفرد ِّسلوكا ایجابیا أو سلبیا نحو موضوع التجاه. فعندما یٌكووالوجداني بحیث یسلك الفرد 
رصیدا من الخبرة والمعرفة والمعلومات التي تساعد في تكوین االنفعال یقوم الفرد بالنزوع أو 

  السلوك أو تقدیم االستجابة التي تتناسب مع هذا االنفعال ومع هذه المعرفة.
تجاه بالقول إنه: "تركیب ثابت نسبیا لمكونات في تعریفه لال )سمیث(وهذا ما أشار إلیه 

  )144، ص.2004(المهوس،ثالثیة، معرفیة وجدانیة وسلوكیة".
وتتصف المكونات الثالثة لالتجاهات النفسیة االجتماعیة بالترابط والتأثیر المتبادل 
فیما بینهما؛ فمعارفنا عن موضوع ما تتأثر بمشاعرنا نحوه وباستعداداتنا إلصدار سلوك 
ونحن بصدده، كما أن أي تغییر یحدث في المعارف یؤدي إلى تغییر مماثل في المشاعر، 
ومن ثم السلوك والعكس صحیح إلى حد كبیر، إضافة إلى التأثیر المتبادل بین مكونات 
االتجاهات فیما بینها فهي تتأثر كذلك بالسیاق االجتماعي والثقافي المرتبط بموضوع االتجاه. 

فإن االتجاهات عبارة عن نموذج ثالثي األبعاد كما هو مبین في الشكل  وعلى ضوء ما سبق
   التالي:
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  )198، ص.2009المصدر:(العتوم، 

  ثالثا: المفاهيم المتصلة باالتجاهات النفسية االجتماعية
االتجاهات النفسیة االجتماعیة  الفروق بین مفهومنحاول في هذا العنصر بیان 

التي عادة ما تتداخل وتتشابه كالرأي، المیول، االعتقادات، القیم، الدوافع، یم األخرى المفاهو 
  :كما یليوتربط بها 

  

  

  

  

 

 استجابات ادراكية
 *مفاهيم معتقدات

 

 *استجابات عصبية
 *مشاعر حب وكره

 

 *أفعال ظاهرة
 *تقديرات لفظية

 معرفي

 سلوكي

 االتجاه وجداني

 مثيرات

أشخاص *  

مواقف *  

أشياء *  

): يوضح مكونات االتجاهات النفسية االجتماعية2شكل رقم (  
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 الفــــــــــــرق بیــــن المفـــــــــــاهیم  ـاهیمالمفـ
 االتجاهات

 و
  الرأي

 الرأي االتجاهات
  یعد االتجاه تهیؤا للسلوك باتجاه أمر ما یمكن أن یظهر ضمن

 شروط متنوعة وفي مناسبات مختلفة.
  المعبر عن االتجاه هي األكثر الصیغة االنفعالیة المرافقة للسلوك

 بروزا.

 .أما الرأي فهو حكم محدد یطلق على حادثة محددة في مناسبة ما 
  مع ، أما الرأي فإن الصیغة االنفعالیة المرافقة للسلوك  فیه أقل بروزًا

العلم أن العوامل االنفعالیة، مثل المشاعر وغیرها یمكن أن تتدخل في 
 في تكوین اتجاه ما. تكوین رأي ما كما یمكن أن تتدخل

)117، ص.1982(الرفاعي،  

  تكونت االتجاهات بفعل التنشئة االجتماعیة للفرد منذ السنین األولى
 من حیاته، وبفعل العوامل الثقافیة المختلفة أیضا.

  في االتجاه تستخدم العدید من األسئلة، ویعتمد في قیاس االتجاه
  لدیه. على إعطاء درجات للفرد تعكس شدة االتجاه

  فحین یرتبط الرأي بكثیر من جوانب الجدل والنقاش أو الخالف الذي
 یدور حول موضوع الرأي.

  لكن في الرأي ال یستخدم إال أسئلة قلیلة كما یعبر عن النتائج في قیاس
  الرأي العام في شكل نسب مئویة.

)370، ص.2009(أبو النیل،  

  األفراد (أین یقف الفرد مقاییس االتجاهات تخص في الدرجة األولى
المعین على مقاییس تلك االتجاهات من حیث تأییده أو عدم تأییده 

 لموقف ما).
  كما أن الباحثین عندما یدرسون االتجاهات فهم یوجهون أنظارهم

 عنیین بالنشاطات بینما قیاس اآلراء یختص بالجماعات (جزء الطلبة الم
الطالبیة مثال)، فالدراسات حول اآلراء تهتم بالسلوك الذي یتم التنبؤ به 

 أكثر من اهتمام الدراسات حول االتجاهات بذلك.
  وعند دراستهم لآلراء فیوجهون أنظارهم إلى النوع العام)Public(  منها 

بين االتجاهات النفسية االجتماعية وبعض المفاهيم): يوضح الفرق 1جدول رقم (  
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  منها. )Private(إلى الخاص
  یمیل االتجاه إلى الثبات نسبیا.

 بینما الرأي متغیر نسبیا  

)236، ص.2002(عدس، وقطامي،    

  االتجاه تهیؤ ضمني ال یالحظ مباشرة بل تدل علیه أنماط من
  السلوك من بینها اآلراء

 .أما الرأي سلوك واضح یوضع موضع المالحظة المباشرة  

  )117، ص.1982(الرفاعي،
التجاهاتا  

 و
 الميول

التجاهاتا  الميول 

  الصبغة العقلیة تغلب على االتجاه، وتكون الصبغة االنفعالیة
 ضعیفة.

  االتجاه أكثر ثباتا في النفس واستمرارا في حیاة الفرد مما علیه في
 المیل.

  الغالب على موضوعات االتجاهات أنها اجتماعیة، وأن العنایة بها
 في المجتمع واضحة.

 من االهتمام(المیل) ً االتجاه أكثر عمقا في بناء الشخص وأشد أثرا
یف االتجاه الطابع العقلي على االتجاه، ومن توظ وذلك لغلبة

  قناعات الشخص واعتقاداته حین یغدوا وهذا االتجاه قائما عنده.
 االتجاهات قد تكون موجبة أو سالبة أو محایدة.

 .الصبغة االنفعالیة تغلب على المیل وتكون الصبغة العقلیة ضعیفة 
  ولیس الحال كذلك في موضوع المیل أو هدفه، إذ یحتمل كثیرا أن

 شیئا یخص الشخص وحده.یكون موضوع االهتمام 
 وخصوصیة من ً المیل دائما إیجابي، وتعد المیول أكثر تحدیدا

 االتجاهات.

)94، ص.2010(واضح،  
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التجاهاتا  
 و

 االعتقادات

التجاهاتا  االعتقادات 
  في االتجاهات لكل منها موضوعه وهو أوسع وأشمل من موضوع

االتجاه من الصیغة االعتقاد في تنوع حاالت ظهوره، ثم إن في 
 االنفعالیة ما ال یوجد في االعتقاد على وجه العموم.

  إن االتجاه الواحد یخلص أو ینطوي على عدة اعتقادات ولكن من
دون أن یقف عندها أو یتطابق مع كل منها، فقد یبدو االتجاه 

من عدة اعتقادات ینطوي ً أو طرفاً مختلفا مع اعتقاد یكون جزءا
 علیها االتجاه.

  بینما االعتقادات أفكار تعبر عن نوع من األحكام المعرفیة أو عدة
 محاكمات، وأنها ال تحمل الصیغة االنفعالیة في أعماقها.

)116، ص.1982(الرفاعي،   
التجاهاتا  

 و
 القيم

  القيم  التجاهاتا

  تتشكل مجموعة االتجاهات فیما بینها عالقة قویة لتكون قیمة
االتجاه تعبیر داخلي عن قیمة أو معینة أو بمعنى آخر أن 

 مجموعة قیم.
 .االتجاهات ترتبط دائما بموضوع محدد  

  تمثل القیم محددات ُأما القیمة أعم وأشمل من االتجاهات، حیث
اتجاهات األفراد، فالقیم تجریدات أو تعمیمات تتضح أو تكشف عن 
نفسها من خالل تعبیر األفراد عن اتجاهاتهم نحو موضوعات محددة، 

توجد بها ُقد یتأثر بالدرجة التي  -مثال-فاتجاه الفرد نحو مبنى ضخم
 قیمة الجمال عند هذا الفرد.

  القیم تقدم المضمون لالتجاهات كما أن القیم ینقصها موضوع محدد
  تنصب علیه.

)92، ص.1999(درویش،  
 حیاتیاً للسلوك، وال یكون هو ذاته هدفاً االتجاه ال یؤلف معیارا.ً  عمیق المكانة في بنیة الشخصیة، ومن بین ً أما القیم تؤلف نظاما
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النظریات في طبیعة الشخصیة النظریة القائلة إن الشخصیة نظام قیم، 
والقیم متنوعة منها العقلي، االجتماعي، األخالقي، الجمالي 
واالقتصادي، ویوضح تحلیل أي منها أنها تعبر عن هدف حیاتي وأنها 

 معیار لسلوك الفرد. 
)116، ص.1982(الرفاعي،  

التجاهاتا  
 و

 الدوافع

التجاهاتا   الدوافع 

  یتأثر بالخبرة الشخصیة للفرد، والتي تسهم بشكل كبیر في تحدید
 طبیعة االتجاه سواء باإلیجاب أو السلب بالقبول أو الرفض.

  االتجاه تتحدد طبیعته درجة شدته بتأثیر المؤثرات البیئیة والخبرات
  والعادات والتقالید...الخ

 یتأثر بالبیئة التي  أما الدوافع فهو شخصي ونابع من ذات الفرد، ال
 یعیش فیها الفرد وال تتدخل في تكوینه الخبرات التي یكتسبها الفرد.

  أما القوة الدافعة ترتبط بمدى إدراك الفرد للنقص في إشباع حاجاته
  ورغباته.

)94، ص.1998(بني جابر،  

وفق هذا یكون الدافع فطریا یستثیر سلوك الفرد فینشطه ویوجهه فیحركه   
ثمة وظیفتان أساسیتان للدافع، أولهما ً تحقیق هدف من أهدافه، إذانحو 

تنشیطیة (محركة)، والثانیة توجیهه ذات صبغة تنظیمیة تقود سلوك الفرد 
  )42، ص.2005(الرحو، نحو تحقیق األهداف على نحو محدد.

والدافع مفهوم یرتبط في التراث السیكولوجي بمجموع األبحاث التي قام بها 
وأطلق علیها اسم الغرائز آنذاك، وعرفها ، )1938-1871مكدوجل (ولیام 

بأنها قوى فطریة غیر عاقلة تشكل ما یقوم به الفرد من فعل أو إدراك و 

39 
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  )41، ص.1975(أبو النیل،تفكیر.
  

خصائص والتي تحدد  من خالل هذا الجدول نستنتج أن االتجاهات النفسیة االجتماعیة تتمیز عن المفاهیم السابق ذكرها بمجموعة
  معالمها بدقة.
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 رابعا: خصائص االتجاهات النفسية االجتماعية
أشارت معظم كتب علم النفس االجتماعي إلى العدید من الخصائص التي تمیز 

  واالجتماعیة، ویمكن تلخیص أهم هذه الخصائص باآلتیة:االتجاه من وجهة النظر النفسیة 
  االتجاهات مكتسبة ومتعلمة من البیئة عن طریق التجارب والخبرة الشخصیة، والتعلیم

  .)223، ص.2003(رشوان،والمحاكاة والتقلید، والثقافة والبیئة االجتماعیة.
 ممكن تعدیله وتغییره لالتجاه صفة الثبات واالستقرار واالستمرار النسبي، ولكن من ال

  تحت ظروف معینة.
  االتجاهات تتفاوت في وضوحها فمنها ما هو واضح المعالم ومنها ما هو غامض

  )199، ص.2009(العتوم،ومنها ما هو معلن ومنها ما هو سري.
  االتجاه یمثل عالقة بین ذات الشخص وبین موضوعات محددة، فلیس هناك اتجاه

نما یتكون  االتجاه نحو موضوعات متجسدة في أشخاص أو أشیاء یتكون في فراغ، وإ
  أو نظم معینة.

  إن االتجاه ال یتكون بالنسبة للحقائق الثابتة المقررة، بل یكون دائما حول موضوعات
  )91، ص.1999(درویش،النقاش أو موضوع خالف في الرأي. مثیرة للجدل أو

 نها خط متصل یمتد من تتباین االتجاهات من حیث نمطها وشدتها، ویمكن تمثیلها بأ
  التأیید المطلق (االیجابیة) إلى الحیاد ثم یصل إلى المعارضة الكاملة (السلبیة).

  مكانات تعمل االتجاهات كموجهات سلوكیة للفرد باعتبارها تمثل تهیؤ واستعداد، وإ
  لدى الفرد لالستجابة بطریقة معینة نحو موقف ما.

  على المكونات التالیة: اعتماداتتشكل االتجاهات إزاء موضوع ما  
 (أبوالمكون المعرفي والمكون الوجداني والمكون السلوكي أي أنها ثالثیة األبعاد.       
  )386، ص.2006درویش،
  ُ ستدل علیها من السلوك الظاهري للفرد فالطالب الذي االتجاهات تكوینات فرضیة ی

نحو مادة دراسیة معینة یصرف المزید من الجهد والوقت  ًایجابیا ًیملك اتجاها
  لدراستها.
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 .االتجاهات تتعدد وتختلف حسب المثیرات التي ترتبط بها  
 للخبرة السابقة وترتبط بالسلوك الحاضر وتُشیر إلى السلوك  ًاالتجاهات تعتبر نتاجا

 في المستقبل.
 موضوعاتها إذا كانت إقدامیة. تجنبیه، فتجعل الفرد یقترب من -االتجاهات إقدامیة

فاالتجاه االقدامي نحو الدین مثال یدفع صاحبه إلى ممارسة تعلیمات الدین وشعائره، 
(بني جابر، وعبد .وقد تتسم االتجاهات بالتجنبیة أو السلبیة فتجعله یتجنبها ویرغب عنها

  )289، ص.2002 العزیز،
 .یرتبط االتجاه بمثیرات ومواقف اجتماعیة  
 االتجاهات الذاتیة من الموضوعیة. یغلب على  
 .من االتجاهات ما هو قوي یقاوم التعدیل ومنها ما هو سهل التعدیل  
 .یتأثر االتجاه بخبرة الفرد ویؤثر فیها  
 .162، ص.2009(المعایطة، االتجاه قابل للقیاس والتقویم بأدوات وأسالیب مختلفة(  

 خامسا: تصنيف االتجاهات النفسية االجتماعية
تقسیمات االتجاهات النفسیة االجتماعیة باختالف األسس التي یعتمد علیها تعددت 

  علم النفس االجتماعي في تصنیف االتجاهات كما یلي:
 :على أساس الموضوع      

نحو   generalizedاالتجاه العام هو الذي یكون معمما اتجاه عام واتجاه خاص: -
االتجاه الخاص، واالتجاه الخاص موضوعات  متعددة ویكون أكثر ثباتا واستقرارا من 

  )104، ص.2001(أحمد،.الذي یكون محدودا  نحو موضوع نوعي محدد

 :على أساس الشمول  
االتجاه الفردي هو الذي یصدر عن فرد واحد حول موضوع  اتجاه فردي واتجاه جمعي: -

معین یهمه هو شخصیا دون غیره من أفراد الجماعة. أما االتجاهات الجماعیة هي التي 
صدر على مستوى جمیع أفراد المجتمع حول قضیة أو موقف معین یهتم به جمیع ت

  أفراده ویمتاز هذا النوع  بالقوة واالستمراریة واستخدام العنف أحیانا.
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 :على أساس الهدف  
فاإلیجابیة هي التي تلقى الرضا والقبول من الفرد باعتناقها  اتجاه ایجابي واتجاه سلبي: -

غایة لدى الفرد أما االتجاه السلبي هو الذي تلقى الرفض وعدم  نظرا لتحقیقها رغبة أو
  )180، ص.2009(السیسي، القبول من الفرد.

 :على أساس درجة الظهور  
االتجاه العلني هو االتجاه الذي یعلنه الفرد ویجهر به ویعبر عنه  اتجاه علني واتجاه سري: -

ُخفیه الفرد وینكره  ًسلوكیا دون حرج أو خوف أما االتجاه السري هو ذلك االتجاه الذي ی
  )288، ص.2002(بني جابر، وعبد العزیز،ویتستر على السلوك المعبر عنه.

 :على أساس درجة الشدة  
فاالتجاهات القویة هي تلك التي تسیطر على جانب كبیر من  اتجاه قوي واتجاه ضعیف: -

مثل االتجاه نحو الدین. أما من  ًیسلك في المواقف سلوكا حاداحیاة اإلنسان وتجعله 
نما یفعل ذلك ألنه ال  یقف من االتجاه موقفا ضعیفا ال یستطیع مقاومته وال احتماله، وإ

  )   98، ص.2010(واضح، یشعر بشدة االتجاه.

 سادسا: طبيعة االتجاهات النفسية االجتماعية
  یمكن تحدید طبیعة االتجاه وفقا لألبعاد التالیة:      

 :التطرف   
المقصود بالتطرف وقوع االتجاه بین طرفین متقابلین احدهما موجب واآلخر سالب        

وهما التأیید المطلق والمعارضة المطلقة. فإذا ما تصورنا االتجاه یشبه خط مستقیم یمتد بین 
وضوع الذي یتصل به االتجاه واألخرى تمثل أقصى  نقطتین إحداهما یمثل أقصى القبول للم

الرفض والمسافة القائمة بینهما تنقسم إلى قسمین عند نقطة هي نقطة الحیاد التام ویتدرج 
أحد النصفین شیئا فشیئا نحو ازدیاد القبول كلما ابتعدنا عن نقطة الحیاد ویتدرج النصف 

  )32" ص.1(أنظر الشكل رقم "اآلخر نحو ازدیاد الرفض.
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 :المحتوى  
ویقصد بالمحتوى درجة اتضاح االتجاه لدى األفراد فموضوع االتجاه لیس واحدا        

بالنسبة لجمیع األفراد فاستجابة الفرد لموضوع معین من الموضوعات سواء بالقبول أو 
  الرفض إنما هي استجابة ذاتیة لمفهوم االتجاه بالنسبة له ال للصورة الموضوعیة لالتجاه.

  المعالم:وضوح  
إن االتجاهات تتفاوت في درجة وضوحها، فمنها ما هو واضح المعالم والتفاصیل        

  ) 244-243(الصفطي، ومكاري، وناجي، د.ت، ص.ص..والتكوین ومنها ما هو غامض وغیر واضح

 :االنعزال  
أي انعزال االتجاه عن غیره من االتجاهات، وتختلف االتجاهات في درجة ترابطها        

وتكاملها، فقد یكون هناك بعض االتجاهات معزولة عن غیرها من االتجاهات، فاتجاه 
الشخص ما نحو تفضیل نوع  من السجائر أو الصابون أو صنف من الطعام، یمكن اعتباره 
اتجاهات سطحیة منعزلة بالنسبة التجاهات أخرى تتعلق بطرق التربیة، أو باختالط الجنسین 

  أو االتجاهات الدینیة.
 :القوة  
بعض االتجاهات تظل واضحة المعالم رغم ما یصادف اإلنسان من مواقف شدة تجعله      

یتعرض للتخلي عنها أو استبدالها. أما االتجاهات الضعیفة فهي عرضة للتغییر والتبدیل 
  كلما طرأ موقف یهز هذه االتجاهات ویحاول القتالعها.

ویكون االتجاه قویا كلما كانت معالمه واضحة بالنسبة للشخص. وكلما كان متصال      
  )94ص. ،2006(جابر، ولوكیا، بالمعتقدات القومیة والدینیة.

 سابعا: وظائف االتجاهات النفسية االجتماعية
قد یتبادر إلى الذهن سؤال مؤداه: لماذا یتبنى الفرد اتجاهات نحو موضوعات 

  مختلفة؟
  )104، ص.1998(راضي،إجابة ذلك تشیر إلى عدد من الوظائف یؤدیها االتجاه لمتبنیه.
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في هذا الصدد أن الدراسة الوظیفیة لالتجاه محاولة لفهم  )Katz 1960(كاتز یقول 
األسباب التي تدعو الناس إلى  تكوین االتجاهات، وهذا بالرغم من ارتباطها بالحوادث 

  )154(إبراهیم، د.ت، ص.والظروف الخارجیة والداخلیة.

فاالتجاهات النفسیة االجتماعیة تؤدي عددا من الوظائف على المستوى الشخصي 
  جتماعي یمكن ذكرها كما یلي:واال

   وظیفة التكیفFunction Adaptation: 
تعتبر االتجاهات إحدى الوسائل والطرق التي تساعد الفرد في التكیف مع المحیط 
البیئي الذي یعیش فیه. فالفرد الذي یعمل مع الجماعة سیكیف نفسه مع اتجاهات تلك 

المنظمة. والفرد الذي یبحث عن القبول الجماعة حتى یتمكن من تحقیق أهدافه وأهداف 
االجتماعي في مجتمع ما ال بد له من أن یكیف نفسه مع اتجاهات ذلك المجتمع من أجل 

  )96ص. ،2006(جابر، ولوكیا، تحقیق التجانس والتوافق بینه وبین المجتمع الذي یعیش فیه.
   وظیفة الدفاع عن الذاتFunction Defensive-Ego:  

للعدید من الضغوط وصور الصراع أثناء ممارسته لحیاته الیومیة وفي یتعرض الفرد 
عالقاته االجتماعیة مع غیره من األفراد، األمر الذي یصیبه دائما بحاالت من القلق والتوتر، 
وتساعد االتجاهات في تخفیض حدة التوتر بمحاولة الفرد الدفاع عن ذاته، حیث أن اإلنسان 

، 2003(الغانم، .إنه في حقیقة األمر إنما یحاول الدفاع عن ذاتهعندما یحتفظ باتجاه معین ف

  )15ص.

ومن هنا نالحظ أن االتجاهات ذات وظیفة دفاعیة تختلف عن ذات  الوظیفة 
التكیفیة، فاألولى (الدفاعیة) داخلیة أي تبدأ من داخل الشخص ذاته والموقف الذي ترتبط به 

  لیس إال وسیلة للتعبیر عنها.

ات ذات الوظیفة التكیفیة فهي خارجیة أي تتكون  وفقا لطبیعة موضوع أما االتجاه
، 2001(منسي وآخرون،.االتجاه وتكون مالئمة لطبیعة العالم االجتماعیة التي تحیط بالفرد

  )234ص.
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  وظیفة تنظیم المعرفةKnowledge of Organization The: 
طارات معرفیة مرجعیة یفهم  بواسطتها العالم الذي یحیط به، یحتاج الفرد إلى معاییر وإ

لذا فهو دائم السعي للوصول إلى معنى لهذا العالم والبحث عن المزید من الوضوح، فكثیرا 
من االتجاهات التي تكتسب من خالل االحتكاك بالعالم الخارجي تبنى على أساس من الفهم 

ي مساعدة الفرد على والتفسیر للظواهر التي تحیط بنا. فمن الوظائف األساسیة لالتجاهات ه
  فهمه لألمور وترتیب المعلومات بطریقة منظمة عن الموضوعات المختلفة.

أن "امداد الفرد بمعلومات  1947سنة  هایمانإلى رأي كل من  جیلفوردویشیر 
ومفاهیم اضافیة جدیدة ال یعدل في االتجاهات القدیمة إال إذا كانت هذه المعلومات تؤثر في 

  )247(الصفطي، ومكاري، وناجي، د.ت، ص.االتجاه الحالي".
  وظیفة المنفعةFunction Utilitarian The: 

تعمل االتجاهات على اشباع الكثیر من الحاجات النفسیة واالجتماعیة للفرد، ومن 
هذه الحاجات الحاجة إلى التقدیر االجتماعي والقبول االجتماعي، والحاجة إلى االنتماء إلى 

إلى المشاركة االجتماعیة الوجدانیة، وهنا یتقبل الفرد قیم الجماعة جماعة معینة، والحاجة 
  )16، ص.2003(الغانم،ومعاییرها  حتى یمكنه اشباع رغبته في االنتماء.

حتى المجرمین یمیلون إلى االنتماء إلى جماعات إجرامیة، ویلزم أن یقبل اتجاهات 
لفاظ والشعارات التي تستخدمها الجماعة التي یرید االنتماء إلیها بل إنه یكتسب نفس األ

الجماعة. فالحاجة إلى االنتماء من الحاجات األساسیة في اإلنسان، كما أن االتجاهات توجه 
وترشد سلوك الفرد في المنظمة إلشباع احتیاجاته ورغباته. فالموظف الذي یحمل اتجاهات 

على تحقیق أهدافه  ایجابیة نحو الوظیفة التي یشغلها یسلك سلوكا وظیفیا مفیدا یساعده
(جابر، .الشخصیة (الترقي، الحصول على أجر أعلى، اإلنجاز...) بجانب أهداف المنظمة

  )98-97، ص. ص2006ولوكیا، 
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  وظیفة التعبیر عن القیمةFunction Expressive  - Value The:  
یحمل الشخص مجموعة من االتجاهات تتفق مع القیم والمثل التي یؤمن بها الفرد،  

هنا نجد الشخص یستمد شعورًا باالرتیاح حین یعبر عن اتجاهات تتناسب مع فكره عن ومن 
  )247(الصفطي، ومكاري، وناجي، د.ت، ص.نفسه وعن القیم الهامة السائدة من حوله.

فمن المعروف أن األفراد یحتفظون باتجاهاتهم التي تتوافق وتنسجم مع قیمهم  
وعاداتهم المنبثقة من البیئة االجتماعیة التي یعیشون فیها، فاألفراد یترجمون ثقافتهم وقیمهم 
من خالل اتجاهاتهم، فمن الصعوبة بمكان وجود شخص یتمسك باتجاهات تتنافى أو 

اتجاهاتنا تجاه مواقف معینة تعبر عن قیمنا ومعتقداتنا تجاه تلك تتعارض مع  قیمه وعاداته ف
  )97-96، ص. ص2006(جابر، ولوكیا، المواقف.
  وظیفة التنبؤ بالسلوكFunction Behavior  Forecasting:  

إن األهمیة التي تكتسبها االتجاهات في علم النفس االجتماعیة هي أنها تسمح بالتنبؤ 
واقف والموضوعات التي یتعامل معها بما یمكنه من اتخاذ موقف باستجابة الفرد نحو الم

منها. كذلك یمكن القول االتجاهات تتحكم كثیرا في تحدید تصرفات األفراد وذلك عن طریق 
دراكاتهم بصدد اآلخرین   )31، ص.2006(بوخریسة،.تحدیدها ألحكامهم وإ

ونوعیة االتجاهات حیث إن الهدف من وراء دراسة االتجاهات هو تحدید طبیعة 
المكنونة لدى األفراد العاملین مثال في مؤسسة ما، هل هي اتجاهات ایجابیة أم سلبیة نحو 
قضیة معینة ترید اإلدارة العلیا اتخاذ قرار بشأنها؟ وعلى ضوء ذلك یقوم باتخاذ االجراءات 

  )96ص. ،2006 (جابر، لوكیا،.الالزمة حتى تضمن قبول األفراد لذلك القرار وتتجنب المعارضة

  ویمكن إجمال أهم وظائف االتجاهات النفسیة االجتماعیة فیما یلي:
 .االتجاه یحدد طریق السلوك ویفسره  
  االتجاه ینظم العملیات الدافعیة واالنفعالیة واإلدراكیة والمعرفیة حول بعض النواحي

  الموجودة في المجال الذي یعیش فیه الفرد.
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 الفرد وفي أقواله وأفعاله وتفاعله مع اآلخرین في سلوك التجاهات تنعكس في ا
  الجماعات المختلفة في الثقافة التي یعیش فیها.

  واتخاذ القرارات في المواقف النفسیة تیسر للفرد القدرة على السلوك ُُاالتجاهات
المتعددة في شيء من االتساق والتوحید دون تردد أو تفكیر في كل موقف وفي كل 

  . مرة تفكیرا مستقال
 .االتجاهات تتبلور وتوضح صورة العالقة بین الفرد وبین عالمه االجتماعي  
   االتجاه یوجه استجابات الفرد لألشخاص واألشیاء والموضوعات بطریقة تكاد تكون

  ثابتة.
  االتجاه یحمل الفرد على أن یحسن ویدرك و یفكر بطریقة محددة إزاء موضوعات

  البیئة الخارجیة.
 ة تعبر عن مسایرة الفرد لما یسود مجتمعه من معاییر وقیم االتجاهات المعلن

  )172، ص.2000(المعایطة،معتقدات.و 

 ثامنا: تكوين االتجاهات النفسية االجتماعية
تتكون االتجاهات النفسیة االجتماعیة عند الفرد وتتطور من خالل التفاعل المتبادل 

  بین الفرد وبیئته بكل ما فیها من خصائص ومقومات.
وهناك طرق كثیرة یكتسب الفرد عن طریقها اتجاهاته، فكل اتجاه یكتسبه الفرد سواء 

  كان اتجاه سلبي أو ایجابي تحدده عوامل ویمر بمراحل هي:
  عوامل تكوین االتجاهات النفسیة االجتماعیة: -1- 8

  هناك الكثیر من العوامل التي تلعب دورا كبیرا في تكوین االتجاهات مثل:       
 األسرة :  

تعتبر األسرة من العوامل الهامة والمؤثرة في تكوین اتجاهات الفرد، ألن األسرة هي        
تكسب الفرد اتجاهاته من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة، وتشیر ُالمؤسسة األولى التي 

معظم اآلراء في هذا الشأن بأن العالقة بین اتجاهات الوالدین نحو األبناء، تكون أكثر من 
  )145(إبراهیم، د.ت، ص.قة الموجودة بین األبناء بعضهم البعض في األسرة الواحدة.العال
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حیث تتشابه اتجاهات األبناء بشكل عام اتجاهات الوالدین سیاسیا واقتصادیا ودینیا، 
) من الطالب ووالدیهم لهم نفس الوالءات %74وقد ظهر من احدى الدراسات األمریكیة أن (

الطالب یفضلون األحزاب السیاسیة التي یفضلها الوالدین، وأن أقل  ) من%60الدینیة، وأن (
  ) كانوا في اتجاه معاكس التجاهات آبائهم.%10من (
مؤداه بأن: فتاة صغیرة علماء النفس االجتماعي مثاال وفي هذا السیاق یضرب أحد      

سیدة ترید  سمعت قرع جرس الباب فذهبت لترى من الطارق، ثم عادت ألمها وقالت أن هناك
أن تقابلك یا أماه، ثم ذهبت األم وعادة إلى الفتاة الصغیرة  وقالت أنها لم تكن سیدة، إنها 

   )103، ص.2005(جمال، مجرد زنجیة وال ینبغي أن تسمى الزنجیات سیدات.
ومثل هذه الواقعة تمثل إحدى الطرق التي تشكل من خاللها االتجاه بتأثیر من أفراد 

   )103، ص.1998(راضي، الوالدین.وال سیما  األسرة
 :المدرسة  

تلعب المدرسة دورا هاما في تطویر وتكوین االتجاهات لدى المتعلمین وذلك من        
والمعلمین. فالمعلم المتسامح والمرح والمتحمس مثال ینمي  األترابخالل تفاعلهم مع 

والمتهكم  الساخراتجاهات ایجابیة نحو العمل  المدرسي عند تالمیذه، بینما یؤدي المعلم 
(بني جابر، والعقابي إلى تنمیة اتجاهات مضادة قد تستمر عند صاحبها فترة زمنیة طویلة.

  )291- 290، ص. ص. 2002وعبدالعزیز، 
 عة المرجعیة:الجما 

للجماعات المرجعیة دور في تكوین االتجاهات، حیث تعد اتجاهات الرفاق أو الشلة 
مصدرا قویا من مصادر االتجاهات الجدیدة المكتسبة للفرد ألن ما تضعه هذه الجماعة من 
ضغوط اجتماعیة من أجل مسایرة الجماعة أو الحصول على رضاها، مما تجد الفرد تدریجیا 

  )204، ص.2009(العتوم،اتجاهات الجماعة و یتقبل معاییرها وأنشطتها المختلفة.یتبنى 

أن هناك وظیفتین للجماعة المرجعیة األولى أنها تعمل كمعاییر  )Kellyكیللي (ویقول 
للشخص ال یخرج عنها عند قیامه بالحكم أو باإلدالء باتجاهاته نحو موضوع ما، والثانیة 
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ألفراد من خاللها سلوكهم بسلوك اآلخرین وفي نهایة األمر یقول: أنها تعمل كمعاییر یقارن ا
عند تفسیره لنتائج دراسته عن اتجاهات كلیة "بنجبتون" أن الجماعة  "نیوكمب"لقد وجد 

  )361، ص.2009(أبو النیل،المرجعیة تعمل كمعیار یرتبط باتجاهات الطالبات.
 :وسائل اإلعالم  

تعد وسائل اإلعالم الحدیثة مثل برامج التلفاز واألنترنیت من العوامل القویة والمؤثرة        
في تكوین االتجاهات نظرا لما لهذه الوسائل من القوة والجاذبیة العالیة، وخصوصا لفئة 
ً األطفال والمراهقین والشباب، حیث تشكل اتجاهات وأفكار هذه الوسائل اإلعالمیة مصدرا

ضغوط النفسیة للمسایرة وبدونها یرى المراهق أو الشاب نفسه خارج دائرة الضوء من الً عالیا
  )204، ص.2009(العتوم،أو عجلة التطور.

 :التعرض لموضوع االتجاه نفسه  

یكتسب الفرد اتجاهه ال عن طریق تفاعله مع اآلخرین فقط، بل بعالقته المباشرة مع        
التي نتعرض إلیها وتترك فینا ذكرى سیئة یكون  موضوع االتجاه نفسه كذلك، فمثال األمور

اتجاهنا لها بالرفض، فالمرأة التي تكره الرجال ولدیها اتجاه سلبي نحو الزواج، فهذا راجع 
  )103، ص.2006(جابر، ولوكیا،.ربما لتجربها المؤلمة مع أبیها أو أخیها

 :اإلیحاء  

النفسیة االجتماعیة، ذلك أنه كثیرا وهو من أكثر العوامل شیوعا في تكوین االتجاهات        
ما یقبل الفرد اتجاها ما دون أن یكون له أي اتصال مباشر باألشیاء أو الموضوعات 
المتصلة بهذا االتجاه، ویلعب اإلیحاء دور هاما ألنه أحد الوسائل التي یكتسب بها المعاییر 

. فإذا كانت النزعة في بلد السائدة في المجتمع دینیة كانت أو اجتماعیة أو خلقیة أو جمالیة
  )203، ص.2009(العتوم،ما دیمقراطیة فإن األفراد فیه یعتنقون هذا المبدأ.

 :تعمیم  الخبرات  

وعن هذه الطریق یكتسب الفرد اتجاهاته ومعتقداته وآرائه، فنحن نستعین دائما بخبراتنا 
  )102، ص.2001(أحمد،الماضیة ونعمل على ربطها بخبرات الحاضر.
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هات المتكونة والمتأصلة بطریقة جیدة تشكل خبرات الناس تجاه األشیاء فاالتجا
المتعلقة باتجاهاتهم. فهذه االتجاهات تؤثر في المعلومات التي یعرض األفراد أنفسهم لها. 
كما أنها تؤثر في تنظیم هذه المعلومات، وتؤثر في السلوك المتعلق بهدف االتجاه في حالة 

  )128، ص.2000(دافیدوف،اعالت الشخصیة.االتجاهات المتعلقة بالتف
 :عامل الجنس والسن 

تشیر اآلراء إلى أن االتجاهات تتأثر في تكوینها بعامل الجنس (ذكر/ أنثى) ألنها 
تختلف لدى الذكور عن اإلناث، كما أنها في نفس الوقت تختلف  من حیث السن، حیث 

االجتماعیة تختلف لدى األطفال (مرحلة تشیر بعض الدراسات إلى أن، االتجاهات النفسیة 
 انشراح الشالالطفولة) عن (مرحلة المراهقة) عن (الرشد والشیخوخة) وهذا ما أشارت إلیه (

الطفل المصري  بین التلیفزیون  والفیدیو والغزو () من خالل دراستها عن 1985
  )146(إبراهیم، د.ت، ص.الثقافي).

  لتكوین االتجاهات: أربع شروط "ألبورت" وقد اقترح      
تكامل االستجابات التي یتعلمها الفرد أثناء مجرى نموه، فمثال إن وجود الطفل تعاظم و    -1

البنات أقل أهمیة من األوالد سوف یولد عنده من األب و في جو بیتي فیه األم أقل أهمیة 
 اتجاه مفاده تعظیم شأن الذكور.

اإلضافة إلى ضرورة تعاظمها تفاضل الخبرات وتفریدها وفصلها. إن الخبرات ب  -2
وتالحمها من المفروض أن تمر في عملیات التهذیب والصقل بحیث تصبح أنماطا 

 متمیزة كلما كبر الفرد ونما.
وجود بعض الخبرات الدراماتیكیة أو العنیفة التي یمر بها الفرد، ففي بعض الحاالت قد   -3

كل المواقف المشابهة أو ذات یكون لخبرة واحدة مفردة تأثیر دائم ویتم تعمیمها على 
الصلة فمثال إن خبرة غیر سارة مع أحد أفراد األقلیات من الممكن أن یقود إلى ازدراء 

 كل أفراد تلك الفئة.
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 التواصل والتفاعل االجتماعي: 

ن أو اكتساب االتجاهات النفسیة االجتماعیة هي عملیة دینامیة، أو هي  إن تكوُّ
ن الفرد وبین معالم بیئته الفیزیقیة واالجتماعیة، بحیث یمكن محصلة عملیات تفاعل معقدة بی

عبر القنوات المتعددة لهذا التفاعل، امتصاص واكتساب االتجاهات النفسیة االجتماعیة، 
حیث أن األفراد من خالل تفاعلهم مع اآلخرین دور في تحدید ما یكتسبونه ویتبنونه من هذه 

  )101، ص.1999(درویش،االتجاهات.
مراحل تكوین االتجاهات النفسیة االجتماعیة: -2- 8  

بمراحل هي: هاتمر عملیة تكون االتجاهات النفسیة االجتماعیة وتعلم       
 :المرحلة اإلدراكیة المعرفیة  

وهي المرحلة التي یدرك فیها الفرد المثیرات التي تحیط به ویتعرف علیها، ومن ثم        
(عبد .تصبح إطارا معرفیا لهذه المثیرات والعناصرتتكون لدیه الخبرات والمعلومات التي 

  )361، ص.1998الرحمن،

 :المرحلة التقییمیة 

وفیها یتفاعل الفرد مع المثیرات وفق اإلطار المعرفي الذي كونه فضال عن الكثیر 
  )78، ص.2005(الرحو،من أحاسیسه ومشاعره التي تتصل به.

المنطق الموضوعي والمشاعر ومعنى ذلك أن هذه المرحلة تستند إلى خلیط من 
واإلحساسات الذاتیة، وبناء علیه یحاول الفرد في هذه المرحلة أن یتفاعل مع المثیرات 
باالستناد إلى اإلطار المعرفي إلى كونه حول هذه المثیرات باإلضافة إلى استعدادات نفسیة 

  )273، ص.1998(بني جابر،ذاتیة كالمشاعر واألحاسیس.
 :المرحلة التقریریة  

وفیها یصدر الفرد القرار الخاص بنوعیة عالقته بهذه المثیرات وعناصرها، فإذا كان        
القرار موجبا فإن الفرد كون اتجاه ایجابیا نحو ذلك الموضوع، أما إذا كان القرار سالبا فیعني 

  )78، ص.1976(علي،أنه كون اتجاها سلبیا نحوه.
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الذي أصبح علیه االتجاه وثبوت المیل بمعنى أنه في هذه المرحلة یتم تبیان الشكل 
  )275، ص.2006(الزق،نحو األشیاء لتشكیل االتجاه.

ومثال ذلك تكوین االتجاه نحو ریاضة كرة القدم، فإذا قرر شخص ما ممارسة ریاضة 
كرة القدم فهذا یعني أنه كون اتجاها ایجابیا نحوها، والعكس صحیح فإذا كان الشخص ینفر 

  ) 272، ص.1998(بني جابر،.عني أنه كون اتجاها سلبیا نحوهامن كرة القدم فهذا ی
من خالل ما تقدم ذكره نتوصل إلى أن االتجاهات النفسیة االجتماعیة یكتسبها الفرد 
أو یتعلمها بعد مرورها بمراحل ثالث لتتشكل وتصبح اتجاها لدى الفرد، معتمدة في تكوینها 

  تسهم بدور كبیر أیضا في تغییرها أو تعدیلها.على عدة عوامل مختلفة. كما أن هذه العوامل 
 تاسعا: تعديل االتجاهات النفسية االجتماعية

تعني عبارة تعدیل االتجاهات النفسیة االجتماعیة الحصول على معلومات جدیدة 
تؤدي هذه األخیرة إلى تغییر المعتقدات التي یؤمن بها الفرد، ولكن هذا التغییر لن یكون 

اهات من الصعب تغییرها إال باستعمال وسائل خاصة مثال االتجاهات سهال، بل هناك اتج
الذاتیة المنغمسة في الشخصیة التي تلقاها الفرد عن األسرة خاصة في السنوات الخمس 

(جابر، .األولى، أما االتجاهات األخرى التي یكتسبها الفرد في حیاته الالحقة یمكن تغییرها
  )109، ص.2006ولوكیا،

ات األفراد في مدى قابلیتها للتغییر طبقا لنوعین من المتغیرات بعضها وتختلف اتجاه
  یتعلق بخصائص االتجاه وبعضها اآلخر بخصال الشخص المتبني لالتجاه:

  ومن أهمها ما یلي: :خصائص االتجاه  - أ
فاالتجاهات المتطرفة إیجابا أو سلبا تكون أقل قابلیة للتغییر  ،nessExtremeالتطرف:  -1

  بالمقارنة باالتجاهات المعتدلة.
بین مكونات االتجاه، فكلما زاد االتساق بین مكونات االتجاه،  ،Consistency االتساق: -2

  كان من الصعب تغییره.
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تختلف قابلیة االتجاه للتغییر تبعا لدرجة تعدد عناصره، فاالتجاه ، Multiplesityالتعدد:  -3 
من االتجاه المتعدد أو المركب، بینما یكون االتجاه المطابق البسیط أكثر قابلیة للتغییر غیر 

  المركب أكثر قابلیة للتغییر المطابق من االتجاه البسیط. 
العالقة القویة باتجاهات أخرى تكون فاالتجاهات ذات  ،عالقة االتجاه باالتجاهات األخرى -4

  أكثر مقاومة للتغییر غیر المطابق، بینما نجدها أكثر قابلیة للتغییر المطابق.
فإذا كان االتجاه ینبع من قیم أساسیة لدى الفرد فسوف یكون من الصعب ، مركزیة االتجاه -5

  )331-330، ص.2001(عبد اهللا، وخلیفة،إحداث أي تغییر غیر مطابق فیه.
   ومن أهمها ما یلي:  :المتبني لالتجاه خصائص الشخص -ب
الشخص الذكي یصعب تغییر اتجاهه أكثر من الشخص األقل ذكاء ألن قدرته  الذكاء: .1

قنعة لكي یتغیر  العقلیة المتفوقة تحتاج منا إلى أن نستخدم معه الحجة وال بد من أدلة مُ
 اتجاهه.

الخبرات كان أكثر تقبال لتعدیل اتجاهه من كلما كان الفرد أكثر انفتاحا على الجمود:  .2
 الفرد الذي یتصف بالجمود الفكري والصالبة.

فاألشخاص الذین  یتسمون بالقابلیة لالقتناع یمیلون إلى تغییر  االستعداد العام لالقتناع: .3
اتجاهاتهم بسهولة في أي موقف وهم بصفة عامة یرغبون بشدة في التقبل االجتماعي 

 )294، ص.2002(بني جابر، وعبد العزیز،.ین والرضوخ للمعاییر االجتماعیةوفي مشاركة اآلخر 

تبین أن األشخاص الذین یتمیزون بدرجة عالیة  :Needs Cognitiveالحاجات المعرفیة  .4
من الحاجة إلى الوضوح المعرفي، یستجیبون بشدة للمعلومات الجدیدة التي تتحدى ما 
یوجد لدیهم من اتجاهات. وذلك نظرا ألنهم یشعرون بعدم االرتیاح إزاء عدم التطابق 

Incongriuty یسببه موقف ما. الذي  

  من تغییر االتجاهات:وبوجه عام هناك نوعان أساسیان 
وفیه تتسق وجه التغییر مع وجهة االتجاه. فنزید  :Congruentاألول: تغییر متسق أو مطابق 

  من درجة السلبیة لالتجاه السلبي.
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وهدفه تغییر االتجاه القائم بالفعل إلى  :Incongruentالثاني: تغییر غیر متسق أو غیر مطابق 
(عبد :إیجابي أو العكس) كما هو موضح في الشكل التاليالوجهة المعارضة (من سلبي إلى 

  )331-328، ص. ص 2001اهللا، وخلیفة،

  

  

  

  

  

 
  

 )329، ص.2001المصدر: (عبد اهللا، وخلیفة،

  وفیما یلي أهم طرق تغییر االتجاهات النفسیة االجتماعیة: -9-1
 :إن اتجاه الفرد نحو أي موضوع یتوقف على إطاره المرجعي،  تغییر اإلطار المرجعي

فاالتجاه ال یتكون في فراغ بل إنه یتأثر باإلطار المرجعي الذي یتضمن المعاییر والقیم 
فالفرد الرأسمالي ینظر إلى جمیع الثروة الشخصیة نظرة تختلف  والمدركات ویؤثر فیه.

فإن االرتباط الوثیق بین اإلطار المرجعي عن نظرة الفرد االشتراكي لنفس الموضوع، لذا 
واالتجاه یؤكد أن تغییر االتجاه یتطلب إحداث تغییر في اإلطار المرجعي 

 )212، ص. 2009(العتوم،للفرد.
 :إذا غیر الفرد الجماعة المرجعیة التي ینتمي إلیها (وتحدد  تغییر الجماعة المرجعیة

وانتمى إلى جماعة جدیدة ذات اتجاهات اتجاهاته وقیمه التي تكونت في ضوء معاییرها) 
مختلفة فإنه مع مضي الوقت یمیل إلى تعدیل وتغییر االتجاهات القدیمة. فمثال الفتاة 

 

--------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------

ــق ـــر مطابــ ــــ  تغييـ

ــقغير تغييـر  مطابــ

0 

0 

 ايجابي

 ايجابي سلبي

 سلبي

): يوضح التغيير المطابق وغير المطابق لالتجاه3شكل رقم (  
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القرویة التي تنتقل إلى الجامعة في المدینة تتغیر اتجاهاتها السابقة تدریجیا إذا اتخذت 
 من الجماعة الجدیدة جماعة مرجعیة.

 :إذا حدث تغییر في موضوع االتجاه نفسه وأدرك الفرد ذلك،  التغییر في موضوع االتجاه
فإن اتجاهه نحوه یتغیر، فكلما زادت ثقافة وكفاءة العامل والفالح كلما أدى ذلك إلى 

 )313، ص.2009(العبیدي، وولي،تغییر االتجاهات نحوها.
 :فرد بأن إن االتصال المباشر بموضوع االتجاه یسمح لل االتصال المباشر بموضوع االتجاه

یتعرف  على الموضوع من جوانب جدیدة مما یؤدي إلى تغییر اتجاه الفرد نحوه، ویكون 
لى األسوأ إذا كانت الجوانب التي تكشفت  إلى األفضل إذا تكشفت جوانب ایجابیة، وإ

 سلبیة. 
 :تتغیر اتجاهات الفرد بتغییر المواقف التي یمر فیها ومن ذلك انتقال الفرد  تغییر الموقف

مستوى اقتصادي اجتماعي أعلى من الذي كان علیه یؤثر في اتجاهاته ویغیرها  إلى
 ومن األمثلة: اتجاهات الطالب تتغیر حینما یصبح مدرسا.

 :قد یُضطر الفرد أحیانا إلى تغییر اتجاهاته نتیجة لتغییر بعض  التغییر القسري في السلوك
سكن، ومن الدراسات أن النساء الظروف الحیاتیة التي تطرأ علیه كظروف الوظیفة أو ال

البیض اللواتي اضطررن للسكن مع النساء السود قد أصبحن أقل عداء وأكثر ودا تجاه 
 )173، ص.2000(المعایطة،النساء الزنوج.

 :تعمل وسائل اإلعالم المختلفة من (إذاعة، تلفزیون، سینما، صحف،  أثر وسائل اإلعالم
ت والحقائق واألخبار واألفكار واآلراء حول مجالت، كتب....الخ) بتقدیم المعلوما

ُساعد بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  على تغییر  موضوع االتجاه، وهذا من شأنه أن ی
االتجاه إما إلى االیجاب أو السلب. ویتوقف تأثیر هذه الوسائل على: مصدرها، طریقة 

ني جابر، وعبد (ب.تقدیمها، الشخص الذي یقدمها، قدرات األفراد العقلیة، وضوحها

 )296، ص.2002العزیز،
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 :تؤثر األحداث الكبیرة كالحروب والكوارث في تغییر اإلطار  تأثیر األحداث الهامة
 المرجعي مما ینعكس سلبا أو إیجابا على تغییر االتجاهات.

 :تُجبر التغیرات التكنولوجیة السریعة والهامة الفرد على إعادة النظر  التغییر التكنولوجي
اتجاهاته نحو السلع واألدوات واألشیاء، فعند انتشار الحواسیب وأجهزة الهاتف ببعض 

المحمول القت مقاومة كبیرة من كبار السن، ثم بدأت هذه المقاومة بالتالشي مع تطور 
 )214، ص.2009(العتوم،هذه األنظمة  تطور دورها في الحیاة والمهنة وغیرها.

 :أثر االتجاهات ویمكن تغییرها باإلقناع باستخدام رأي تت تأثیر رأي األغلبیة ورأي الخبراء
، (العبیدي.األغلبیة ذوي الخبرة والشهرة والمكانة الذین یثق الفرد فیهم بدرجة كبیرة

 )316، ص2009وولي،

 :إن ممارسة أدوار جدیدة للفرد كما یحدث في اإلرشاد والعالج النفسي  طریقة لعب األدوار
فهم الشخص لخصائص الدور الجدید والظروف المحیطة أو الدراما، یعمل على زیادة 

به، مما یعمل على تحویل أو تعدیل االتجاه األصلي إذا كان مخالفا لالتجاه المتعلق 
 )214، ص.2009(العتوم،بالدور الجدید.

 ) أسلوب استدراج القدمdoor-The-in -Foot:(  تتلخص هذه الطریقة في محاولة اقناع
قدم خدمة أو معروفا یبدو بسیطا أو عادیا ألول  ُ صاحب اتجاه أو موقف معین أن ی
تنازال بقدر بسیط عن  وهلة، وهو في الحقیقة مخالف التجاهه ومواقفه، فیقدمه المرء مُ

ن التنازل مواقفه واتجاهاته. ولكن األمر في حقیقته یكون أكثر خطرا وأكثر تعقیدا أل
البسیط یؤدي بالفرد أن یُصبح أكثر استعدادا لتقدیم تنازالت أخرى یقترب  فیها موقف 

 )296، ص.2002(بني جابر، وعبد العزیز،جدید أو سلوك جدید طالما أحجم عنه ورفضه.

 ) أسلوب الباب في الوجهface-in-Door:(  ،وهو أسلوب معاكس ألسلوب القدم في الباب
وب یمكن استخدامه أیضا في تغییر االتجاهات كأن تطلب من حیث أن هذا األسل

شخص لیس لدیه اتجاهات ایجابیة نحو مؤسسة تهدف إلى نشر الوعي ضد أمراض 
ُطلب أوال التبرع بمبلغ كبیر لدعم المؤسسة فیتم على األغلب الرفض، ثم  السرطان. ی
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شادیة فیقبل الفرد. یخفض المبلغ فیرفض الفرد، ثم یطلب منه توزیع الفتات وأوراق إر 
والقبول هو اعتراف بقیمة هذه المؤسسة وتمهید لتغییر االتجاه ألن السلوك قد تغیر 
باتجاه هذه المؤسسة، عندها یمكن أن تطلب التبرع باألموال وسوف یجد الفرد نفسه 

 )215، ص.2009(العتوم،مجبرا على التبرع.

 :للمناقشة الجماعیة أهمیة خاصة في  في المجتمع الدیمقراطي المناقشة والقرار الجماعي
اتخاذ القرارات الجماعیة لما لذلك من أهمیة في تغییر االتجاهات. ویصدق هذا ابتداء 
من جماعة األسرة عبر المنظمات االجتماعیة إلى المؤسسات الحكومیة إلى المنظمات 

  )316، ص.2009(العبیدي، وولي،العالمیة.

  نظریات تغییر االتجاه: -9-2
ال یوجد نظریات خاصة لتغییر االتجاهات ولكن هناك نظریات نفسیة ثم استخدام      

  )210، ص.2009(العتوم،مبادئها واستراتیجیاتها لتغییر االتجاهات نذكر بعضا منها: 
 :نظریة التنافر المعرفي  

ومؤداها أن ما یدفع المرء إلى  )1957(لیون فستنجر وهي النظریة التي وضعها        
یل أو تغییر اتجاهه هو وجود حالة من التنافر المعرفي، أي اعتناق الفرد لفكرتین (أو تعد

اتجاهین) ال یمكن الجمع بینهما من الناحیة النفسیة، أي أنهما على طرفي نقیض ویؤدي 
هذا التنافر إلى ضیق نفسي یخلق توترا لدى الفرد یدفعه إلى محاولة التقلیل منه أو القضاء 

رة منقولة عن نظریة دوافع السلوك التي تفترض أن حالة الجوع مثال تخلق علیه، وهي فك
توترًا بالمرء إلى السعي للحصول على الطعام، ولكن وجه االختالف أن القوة المحركة في 

، 2000(المعایطة،حالة التنافر المعرفي دافع نفسي بینما هي دافع فسیولوجي في الحالة األولى.

  )177ص.
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  اإلیحاء الالشعوري:نظریة 

مكانیة استخدام هذا  وتقوم هذه النظریة على فكرة النشاط الالشعوري عند الفرد وإ
النشاط في تعدیل االتجاه وخاصة من حیث المكون االنفعالي، وما یحدث في هذه النظریة 
هو توجیه مجموعة من المثیرات (الهامشیة) أي التي تدور من بعید  حول هدف التعدیل 

  وب.المطل

وتتصف هذه المثیرات بإحداث درجة عالیة من االنفعال عند الفرد ومن ثم یحدث 
تعدیل في المكون االنفعالي للفرد بالدرجة األولى و یلي ذلك إحداث التعدیل المطلوب في 

  االتجاه النفسي للفرد.
 :نظریة القهر السلوكي 

بمعنى أن یتم التعدیل وتقوم هذه النظریة على فكرة قهر سلوك الفرد وتعدیله قسرا، 
أوال في المكون السلوكي لالتجاه، وبالتالي یتم التعدیل في االتجاه ذاته. وقد استخدمت هذه 
النظریة أو بمعنى أصح كانت نتاج الممارسات الالإنسانیة في معسكرات االعتقال 

  )112-111، ص. ص. 2006(جابر، ولوكیا،ومعسكرات أسرى الحرب.

تجاهات النفسیة االجتماعیة تتمیز بالثبات النسبي إال أنه نستنتج مما سبق أن اال
  یمكن تعدیله نتیجة للتفاعل المستمر بین الفرد ومتغیرات بیئته.

 عاشرا: النظريات المفسرة لالتجاهات النفسية االجتماعية
االتجاهات كما أسلفنا الذكر  دوافع عامة مكتسبة، إدراكیة في نشأتها األولى وبعض 

في تكوینها ومقوماتها وأركانها تتخذ لنفسها وظائف عامة وخاصة تسمح  أهدافها وهي
بتحقیق أهداف الفرد داخل الجماعة، وهي دینامیكیة في تفاعلها مع الموقف الذي یحتوي 

  الفرد والبیئة فهي بذلك إدراكیة، وظیفیة ودینامیكیة.
   :نظریة كانتریل اإلدراكیة 

في اعتقاده حول مفهوم االتجاهات أن اإلدراك  سلوك یهدف إلى  "كانتریل" یذهب
غرض ینطوي تحت لواء الهدف العام للفرد فیدرك األحداث واألشیاء التي ترتبط ارتباطا قویا 
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بماضیه وأغراضه الراهنة ویتم بمداخل البیئة فیفهم عنها رموزها التي ترشده إلى حل مسائله 
الفرد بإدراكه وكذا إدراك اآلخرین، وبعامل التكرار یزداد  المختلفة، وبذلك تتأثر اتجاهات

االتجاه ثبوتا واستقرارا، حیث یمیل الفرد إلى تقلید اآلخرین في اتجاهاتهم الناجحة التي تعكس 
تصوره استقراءًا مناسبا للموقف، وتتغیر االتجاهات تبعا لتغیر أهدافه فتنشأ االتجاهات حینما 

  )118، ص.1954(السید،هداف الفرد والجماعة.تعجز القدیمة عن تحقیق أ
 :نظریة التعلم 

إن االفتراض األساسي لهذه النظریات هو أن االتجاهات النفسیة االجتماعیة متعلمة 
بنفس الطریقة التي یتم بها تعلم العادات، وصور السلوك األخرى، ومن ثم فإن المبادئ 

  كیفیة اكتساب وتكوین االتجاهات.والقوانین تنطبق على تعلم أي شيء، تحدد أیضا 
 االقترانفالفرد یستطیع أن یكتسب المعلومات، والمشاعر بواسطة عملیات الترابط أو 

بین موضوع ما، وبین الشحنة الوجدانیة المصاحبة، فمثال عندما یسمع األبناء من الوالدین 
ن هذه الكلمة وبین والمدرس، والتلفزیون كلمة "متعصب" بنغمة غیر محببة، فإنهم یربطون بی

المشاعر السلبیة المصاحبة لها، والعكس عندما یسمعون أو یتعرضون ألشیاء ایجابیة أو 
محببة، ومعنى هذا أن المحدد الرئیسي في تكوین االتجاهات هو تلك الترابطات التي 

  یعایشها الفرد موضوع االتجاه.
د، هي اآللیات أو المحددات كما أن نظریات التعلم تؤكد أن الترابط، والتدعیم والتقلی

ن اآلخرین هم مصدر هذا التعلم، وأن االتجاه  الرئیسیة في اكتساب وتعلم االتجاهات، وإ
النفسي االجتماعي للفرد في صورته المتكاملة یتضمن كل الترابطات والمعلومات التي 

  )102-101، ص. ص. 1999(درویش،تراكمت عبر كل ما تعرض له من خبرات سابقة.
 الباعث: نظریة 

یرى مؤیدو هذه النظریة أن الشخص یتبنى االتجاه الذي یریده ویعطیه أكبر قدر من 
قضیة من القضایا، ویسعى  ألي Benefitsوالفوائد  Costsاالهتمام، فهناك حساب للتكالیف 

  )294.، ص2001(عبد اهللا، وخلیفة،.الفرد ألن یتبنى القضیة التي تحقق له أكبر قدر من المكاسب



 الفصل الثاني: االتجاهات النفسية االجتماعية

 

 

61 

 إدواردز(القیمة) الذي قال به  -ومن أبرز معالم نظریة الباعث هذه، منحى(التوقع
Edwards(، الذي یشیر فیه إلى أن األشخاص یتبنون المواقف واالتجاهات التي تؤدي إلى

توقع أكبر الحتماالت اآلثار الطیبة، ویرفضون المواقف واالتجاهات التي یمكن أن تؤدي 
  المرغوبة.إلى اآلثار السلبیة غیر 

إذن تؤكد نظریة الباعث أن األفراد یسعون دائما نحو الكسب، وبالتالي تبنى 
االتجاهات التي تحقق اإلشباع أو الرضى، ویتأكد ذلك أكثر عندما یحدث صراع بین 
األهداف، حیث یتبنون المواقف التي یتوقعون فیها الكسب أو الفائدة، ومن ثم تؤكد النظریة 

فعال لألفراد في اكتساب وتكون اتجاهاتهم فهم مستقلون وصناع قرار إلى الدور االیجابي وال
حد كبیر. وهي تختلف في ذلك عن نظریات التعلم التي ترى أن األفراد فیما یتصل باكتساب 

- 102، ص. ص 1999(درویش،.أو تكون االتجاهات یتأثرون بالقوى البیئیة الخارجیة بدرجة كبیرة

103(  

  :النظریات المعرفیة 
وتشمل عددا من النظریات المتشابهة إلى حد ما في بعض الجوانب، والمختلفة في 
بعضها اآلخر. ولكن المنطق األساسي الذي یقف وراءها واحد،  فجمیعها تفترض أن األفراد 
یسعون للبحث عن االتساق بین معارفهم، فالشخص الذي یوجد لدیه العدید من المعتقدات 

ها بعضا یجاهد في سبیل جعلها متسقة ومترابطة فیما بینها. والقیم غیر المتسقة مع بعض
، ص. ص. 2001(عبداهللا، وخلیفة،.ومحاولة الفرد االستمرار أو إعادة االتساق تعتبر دافعا أولیا

297- 298(  

ما تقدم عرض لبعض األطر النظریة التي تحاول تفسیر اكتساب وتكون االتجاهات 
د أن هذه النظریات ال تتناقض مع بعضها البعض النفسیة االجتماعیة، ویبقى أن نؤك

بالضرورة، بل أنها تتكامل معا في تقدیم ما یشبه التفسیر المنظم والشامل، إلى حد ما لتكون 
االتجاهات  النفسیة االجتماعیة، مع  اختالف كل منها، بطبیعة الحال، من زاویة النظر إلى 

  )104، ص.1999رویش،(دطبیعة العوامل والمحددات التي تسهم في ذلك.
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 حادي عشر: قياس االتجاهات النفسية االجتماعية
 ,1957(لقد اهتم علماء النفس االجتماعي كثیرا بدراسة االتجاه، وكما ورد ذلك في 

Edwards(  ثرستونمن قبل العالم  1953وضع أول مقیاس لالتجاهات عام 
)Thurston(للتنبؤ بالسلوك، بل أیضا  ، الذي أشار إلى أن قیمة االتجاه لیس فقط كمؤشر

  )87، ص.2002(الشقیرات، والنوایسة،لفهم الظواهر النفسیة االجتماعیة المختلفة.
حیث إن الهدف من دراسة االتجاهات النفسیة االجتماعیة بطریقة علمیة لیس فقط 
إخضاعها للقیاس، إنما هناك أهداف أخرى منها التحقیق من الدراسة النظریة، وتسهیل التنبؤ 

السلوك وكذلك تزوید الباحث بمیادین تجریبیة مختلفة، كالعوامل التي تؤثر في تكوین ب
االتجاه، وكیفیة تعدیلها، ومعرفة مدى الموافقة أو المعارضة نحو موضوع معین. باإلضافة 
إلى ارتباطها بمیادین هامة سیاسیة واجتماعیة وصناعیة وتربویة، ومن أهم شروط قیاس 

(جابر، .االجتماعیة هو وضوح االتجاه وبساطته وأهمیته بالنسبة لألفراداالتجاهات النفسیة 

  )104-103ص. ص.  2006ولوكیا،

ولقد بذل علماء النفس الكثیر من الوقت والجهد لوضع مقاییس االتجاهات. وهذه 
المقاییس عبارة عن مجموعة من القضایا تمثل موضوعات جدلیة معینة في موضوع واحد 

  )41، ص.1991(الطاهر،ط معینة.وتتوافر فیها شرو 

ولكنها جمیعا  -ویختلف بناء أو تصمیم أدوات قیاس االتجاهات من مجال إلى آخر
من القبول  یمتد Continuumبناء على استجابته على متصل  -تهدف إلى  وضع الشخص

والمقیاس الجید لالتجاه یدلنا على ما إذا كان الفرد مؤیدا أو معارضا،  التام إلى الرفض التام
(عبد اهللا، .ودرجة التأیید أو المعارضة، ودرجة شمول االتجاه أي تنوع المواقف التي یعمم فیها

  )304-303، ص. ص. 2001وخلیفة،

و ومقیاس االتجاه یعني وسیلة لمعرفة موقف الفرد إزاء مبدأ أو قضیة أو موضوع أ
شخص، ویعرف إجرائیا بأنه استجابة التلمیذ لعبارات المقیاس المعد من قبل الباحث، ویقدر 

  )16، ص.2003(شحاتة، والنجار،.هذا االتجاه بالدرجة التي یحصل علیها التلمیذ في هذا المقیاس
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ونعرض فیما یلي لعدد من األسالیب المستخدمة في مجال قیاس االتجاهات، وذلك 
 هي:في أربع فئات 

 .مقاییس التقریر الذاتي  
 .مقاییس مالحظة السلوك الفعلي  
 .مقاییس االستجابة الفسیولوجیة  
   .األسالیب اإلسقاطیة 
 :الفئة األولى: مقاییس التقریر الذاتي 

تعد مقاییس التقریر الذاتي من أكثر األسالیب شیوعا واستخداما في مجال قیاس 
األسئلة التي تتعلق  عن عدد من البنود أواالتجاهات، وفیها یطلب من الفرد أن یجیب 

بموضوع االتجاه المراد دراسته، وأبعاده ومظاهره األساسیة التي یحددها الباحث في ضوء 
استقراءه للبحوث والدراسات التي أجریت في هذا الموضوع، ومن خالل إجابات الفرد على 

یاده نحو الموضوع أو مختلف البنود یمكن الحصول على درجة موافقته أو معارضته أو ح
  )305-304، ص. ص. 2001(عبداهللا، وخلیفة، القضیة موضوع االهتمام.

  ونذكر أمثلة ألهم مقاییس التقریر الذاتي كما یلي:
  :مقیاس المسافة االجتماعیة أو (البعد االجتماعي) لبوجاردس  

The Bogardus Social Distance Scalle 

لقیاس "البعد االجتماعي" أو "المسافة ) Bogardus 1925( بوجاردسظهرت طریقة 
  االجتماعیة" بین الجماعات القومیة أو العنصریة المختلفة.

یتضمن مقیاس البعد االجتماعي على وحدات أو عبارات تمثل بعض مواقف الحیاة 
الحقیقیة للتعبیر عن مدى البعد االجتماعي أو المسافة االجتماعیة لقیاس تسامح الفرد أو 

(العبیدي، .نفوره، وقربه أو بعده بالنسبة للجماعة أي جماعة كانت بله أوتعصبه، وتق

  )144 -143، ص.2009وولي،
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ویتكون مقیاس المسافات االجتماعیة من سبع عبارات تقریریة توضح اختیار الفرد 
إلحداها، وجهة ودرجة اتجاهه نحو الشعب أو القومیة المعینة موضوع االتجاه، حیث یمثل 

رة األولى أقصى درجات التقارب االجتماعي، واختیار العبارة السابعة أقصى اختیار العبا
  درجات النفور أو التباعد.

أن المسافات بین وحداته غیر متساویة، فمن یوافق  بوجاردسویالحظ على مقیاس 
ألن من رضى بمصاهرة  ،5، 4، 3، 2 على الوحدات -منطقیا -على الوحدة األولى یوافق

أحد أبناء شعب آخر، أو قومیة أخرى، یقبل انتماءه إلى نفس النادي، والسكن في نفس 
  )106، ص.1999(درویش،الشارع...الخ.

  وفیما یلي نموذج لهذا المقیاس:

  
المسافات       1 2 3 4 5 6 7  

 الشعوب
االنجلیز - 1         
الزنوج - 2         
الفرنسیون - 3         
الصینیون - 4         
األلمان - 5         
األتراك - 6         
الروس - 7         
الهنود - 8         
اإلیطالیون - 9         
األیرلندیو-10         
   )  307، ص.2001ة،المصدر: (عبد اهللا، وخلیف

 

 

): يوضح طريقة تقدير المسافات االجتماعية نحو عدد من الشعوب كما قدمها بوجاردس2جدول رقم (  
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 :طریقة المسافات (الفترات) المتساویة البعد لثرستون وشیف  

Pmethod of Equal Appearing Intervals   

لقیاس اتجاهات األفراد، ویقوم هذا المقیاس على أن  ثرستونقدمه العالم النفسي 
االتجاه هو حالة استعداد الفرد ألن یستجیب ایجابا أو سلبا لموضوع معین، ویتضمن إحدى 
عشرة درجة ویندرج فیها مدى االتجاه من االیجابیة المتطرفة إلى السببیة 

  )31، ص.2003(الصقور،المتطرفة.

وفیه یسأل الفرد  1929 عام Chaveوشیف  Thurstone ثرستونوابتكر هذا المقیاس 
عن مدى موافقته أو رفضه لمجموعة من الجمل یتضمنها المقیاس، وقد تضمن موافقته أو 
رفضه لمجموعة من الجمل یتضمنها المقیاس، وقد تضمن المقیاس عددًا كبیرًا من العبارات 
حول موضوع معین، ثم عرضها أوًال على مجموعة من المحكمین لتحدید أي العبارات یمثل 

أقصى درجات الرفض أو السلبیة، وكذلك تحدید الوزن  یمثلى درجات اإلیجابیة، وأیها أقص
النسبي لكل منها بحساب القیمة الوسطیة لترتیب المحكمین لها تدریج على متصل یتراوح 

درجة أي یمثل أحد طرفیه أقصى حاالت التفضیل لموضوع االتجاه، ویمثل  11بین صفر و
لرفض، أما موضوع الوسط  فیمثل النقطة المشیرة إلى موقف الطرف اآلخر أقصى حاالت ا

   )107، ص.1999(درویش،أو حالة  الحیاد، كما یتضح من الشكل التالي:

  

  

  

  
  )310، ص.2001وخلیفة،المصدر: (عبد اهللا، 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 

A C D E F G

 

B H

 

I

 

J

 

K 

 صفر

الرفضأقصى درجات  الحياد أقصى درجات القبول  

وشيفالمتساوية البعد في مقياس ثرستون  ): يوضح المسافات4شكل رقم (  
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الخمس األولى المكتوب  المظاریف التي وضعها من قبل المحكمین فيتشیر الجمل و 
 حین تشیر الحروف الخمسة األخیرة إلى االتجاه اإلیجابي في )Eإلى  A(علیها الحروف من 

أما بقیة الدرجات على فیعبر عن الحیاد.  Fإلى االتجاه السلبي. أما الحرف )Kإلى  G(من 
  )310، ص.2001(عبد اهللا، وخلیفة،.هذا المتصل فتمثل المواضع المختلفة للتفضیل وعدم التفضیل

وقد تضمنت الصورة النهائیة للمقیاس البنود التي وافق أغلب المحكمین لكل منها 
على وزن نسبي، ویشیر مجموع أوزان العبارات التي یوافق علیها الفرد، إلى درجته الكلیة 

وكلما زادت هذه الدرجة دل ذلك على أن الفرد أكثر میال لموضوع على المقیاس، 
  )107، ص.1999(درویش،االتجاه.

  طریقة التقدیرات التجمعیة للیكرت:    
Likert  s' . Method of  Summated  Ratings 

مقیاسا جدیدا ُعرف باسمه، أمكن من خالله   Likert.Rلیكرت قدم  1932في سنة 
. فهو یتفوق علیه في سهولة إعداده وفي ثرستونالتغلب على الصعوبات السابقة في مقیاس 

ثبات نتائجه. وفي هذه الطریقة یتم جمع عدد كبیر من العبارات أو البنود عن المراد قیاس 
  )312، ص.2001(عبد اهللا، وخلیفة،االتجاه نحوه.

رات هذا المقیاس من عدد كبیر من العبارات التي یمكن جمعها من وتختار عبا
اختبارات أخرى ومن الدوریات والكتب، وتختار العبارات بحیث تكون محددة المعنى واضحة 
غیر غامضة بحیث توضح إما االتجاه الموجب أو االتجاه السالب، ویفضل عدد متساو من 

أن تكون كل العبارات في المقیاس مرتبطة  العبارات الموجبة والعبارات السالبة. ویجب
بموضوع االتجاه ویفضل أن یقتصر المقیاس على موضوع واحد، ویجب أن تظهر العبارات 
فروقا فردیة في االستجابة لها، أي أنه یجب أال یضم المقیاس عبارات یوافق علیها جمیع 

  )107، ص.2001(أحمد،األفراد أو یعارضها جمیع األفراد.
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ه الطریقة في أنه یطلب من األفراد أن یوضحوا درجة موافقتهم أو وتتلخص هذ
رفضهم بالنسبة لكل عبارة من عبارات المقیاس، بما یعبر في آخر األمر عن شدة موافقتهم 

 )107، ص.1999(درویش، أو على شدة رفضهم لموضوع االتجاه ویوضح ذلك الشكل التالي:

  

  

  

  

  

  

  )        132، ص.2003المصدر:(الغامدي، 

 -ثم یلي عملیة جمع البیانات تصحیح استجابات الفرد على مختلف بنود المقیاس
  في حالة الحصول على درجة كلیة لمقیاس االتجاه. -حسب اتجاه البند

وبناء على ذلك فالدرجة المرتفعة على المقیاس تدل على االتجاه االیجابي، في حین 
تشیر الدرجة المنخفضة إلى االتجاه السلبي، واتجاه الفرد العام یمكن تحدیده من خالل 

(عبد اهللا، .ارة عن مجموعة الدرجات الفرعیة للبنودالدرجة الكلیة على المقیاس و التي هي عب

  )314 - 313ص.ص. ،2001وخلیفة،

بل یمكن استخدام بدائل  )6(وال یقتصر نمط االستجابة الموضح في الشكل رقم 
ترتیبیة أخرى مختلفة في عددها وألفاظها ولبناء مقیاس لالتجاهات النفسیة االجتماعیة حسب 

  الخطوات التالیة: ینبغي التزام لیكرتطریقة 

 تحدید موضوع االتجاه تحدیدا دقیقا.      -1

1 

 

التقدير التدريجي لليكرت): يوضح أسلوب 5شكل رقم (  

4 3 2 1 5
موافق بشدةغیر   موافق غیر  موافق بشدة موافق محاید   
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تدوین عدد من العبارات ذات الصلة بموضوع االتجاه المراد قیاسه، تشمل مدى   -2
 متسعا من حیث النوع والشدة وتوزیع العبارات الموجبة والسالبة توزیعا معتدال.

 إعداد مفتاح التصحیح الذي یسمح بحساب موازین البنود والعبارات المختلفة.  -3
تطبیق البنود على مجموعة مماثلة للمجموعة المستهدفة یساوي عدد أفرادها عشرة   -4

أضعاف عدد البنود دون إغفال شروط وظروف القیاس المتماثلة. والجدیر بالذكر أن 
یاس ال تعني شیئا إال إذا قورنت بغیرها من الدرجة التي یحصل علیها الفرد على المق
  )44-43، ص. ص.2003(الغامدي،.االستجابات بحیث یتوضح موقع كل فرد

ُستخدم مقیاس على نطاق واسع في قیاس االتجاه نحو األقلیات ونحو  لیكرت وی
ببساطته في اإلعداد وثباته خاصة أن وحداته تسمح  ثرستونالعالمیة، ویتمیز على مقیاس 

 ثرستونبالتعبیر باستخدام درجات مختلفة من الموافقة والمعارضة، على حین أن مقیاس 
یعطي تقدیرا لیكرت یسمح بالموافقة والمعارضة فقط. كما أن وجود خمس درجات في مقیاس 

  )230، ص.2009النیل، (أبودقیقا لرأي الفرد.
 التجمعي لجتمان: طریقة التدرج Analysis  Scalogram  s'Cuttman  

إنشاء مقیاس تجمعي متدرج یحقق فیه شرط  )Gutman )1947،1950 جتمان حاول
هاما هو أنه إذا وافق المفحوص على عبارة معینة البد أن یعني هذا أنه قد وافق على 

  )108، ص.2001(أحمد،العبارات التي هي أدنى منها ولم یوافق على العبارات التي تعلوها.
  وفیما یلي مثال یوضح ذلك:

  نهایة المستوى الجامعي ال یعتبر كافیا لتعلیم الفرد.            نعم (  )  ال (  )  -1
  نهایة المستوى الثانوي ال یعتبر كافیا لتعلیم الفرد.             نعم (  )  ال (  )  -2
  رد.           نعم (  )  ال (  )نهایة المستوى اإلعدادي ال یعتبر كافیا لتعلیم الف  -3
  نهایة المستوى االبتدائي ال یعتبر كافیا لتعلیم الفرد.           نعم (  )  ال (  )  -4
  ینبغي أن یزید تعلیم الفرد عن مجرد القراءة والكتابة.          نعم (  )  ال (  )  -5

  )317، ص.2001(عبد اهللا، وخلیفة،



 الفصل الثاني: االتجاهات النفسية االجتماعية

 

 

69 

بین كل العبارات السفلى التي وافق علیها  ودرجة الشخص هي النقطة التي تفصل
والعلیا التي لم یوافق علیها وهكذا ال یشترك فردان في نفس درجة واحدة على هذا المقیاس 

  )108، ص.2001(أحمد،إال إذا كانا قد اختارا نفس العبارات.
وتتلخص هذه الطریقة في المحاولة إلیجاد مقیاس یشبه المقیاس الذي یستخدم لكشف 

، ففي 6/9الرؤیة أو اإلبصار عند األفراد، فإذا قلنا إن قوة رؤیة أو إبصار شخص هي قوة 
هذه الحالة، توضح لنا هذه الدرجة عدد الصفوف التي یستطیع الفرد أن یمیزها، وعدد 

  الصفوف التي یعجز عن تمییزها في لوحة الكشف.
ویعتبر هذا النوع من المقاییس، مقیاسا تجمعیا صحیحا، حیث یستدل من خالله على 
الصفوف التي رآها الفرد المفحوص من درجته النهائیة، وهو إحدى األسس الهامة التي تمیز 
المقیاس الصحیح. إذ أن هذا الشرط، لم یتوفر تماما في جمیع المقاییس السابقة، ففي طریقة 

أحیانا حصول شخصین على درجة واحدة، أنهما بالضرورة قد اختارا نفس ال یعني  "لیكرت"
العبارات أو استجابا بطریقة واحدة. ولن یشترك شخصان إذن في درجة واحدة على مقیاس 

  )209-208، ص. ص. 2009(العتوم،، إال إذا كانا قد اختارا نفس العبارات.جتمان
النقد، واتفق كثیر من الباحثین  الكثیر من الهجوم وأوجه جتمان وقد القت طریقة

النفسیین واالجتماعیین على نواحي الضعف في هذه الطریقة، وأهمها أنها طریقة مصطنعة. 
وأنه من النادر أن یصل الباحث إلى هذا المستوى من تدرج القیاس في السمات والظواهر 

، 2001د اهللا، وخلیفة،(عب.االجتماعیة والنفسیة مهما وصل المقیاس إلى درجة من الثبات والصحة

  )317ص.

  ویجب االنتباه عند استخدام مقاییس االتجاه إلى عدد من القضایا الهامة ومنها:

 أن تكون عبارات المقیاس واضحة وسلیمة لغویا. .1
أن ترتبط العبارات بموضوع االتجاه بشكل مباشر وأن تتوافق كل عبارة مع الهدف  .2

 العام للمقیاس. 
 استخراج دالالت صدق وثبات المقیاس بالطرق المعروفة.  .3
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 استخدام أسلوب إجابة واحدة للفقرات (أسلوب التدرج).  .4
االنتباه إلى ضرورة قیاس جمیع مكونات االتجاه المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة.  .5

 )209، ص.2009(العتوم،
تبین من خالل عرضنا لمقاییس التقریر الذاتي أنها تركز على بعض أبعاد االتجاه 

إلى أن مقاییس التقریر الذاتي  تهتم في معظم  "تریاندس"دون البعض اآلخر، فقد أشار 
ما یسمى أحیانا  أو Attitude of Magnitudeاألحیان ببعد واحد فقط هو سعة االتجاه 

على المشاعر اإلیجابیة والسلبیة نحو الموضوع المراد دراسة أي  Valenceبوجهة االتجاه 
  االتجاه نحوه.

هذا على الرغم من أن هناك أبعادا أخرى لالتجاه في غایة األهمیة بالنسبة للفرد، مثل 
 .Salienceأو تركیب االتجاهات، ومركزیتها أو أهمیتها بالنسبة للفرد، وكذلك بروزها  تعقد

، 2001(عبد اهللا، وخلیفة،.وهي أبعاد أكدتها العدید من الدراسات التي تناولت بناء االتجاهات

  )320ص.

 .الفئة الثانیة: مقاییس تعتمد على مالحظة السلوك الفعلي نحو موضوع االتجاه  
یعتمد هذا األسلوب على مسلمة مفادها وجود اتساق بین االتجاه (كما یعبر عن لفظیا)       
السلوك الفعلي المؤكد لهذا االتجاه، وأنه یمكن بناء على ذلك تحدید اتجاه الفرد نحو وبین 

موضوع ما عن طریقة مالحظة سلوكه الفعلي إزاء هذا الموضوع. وقد أوضحت أهمیة هذا 
الموضوع في قیاس االتجاهات، بعد أن تبین أن هناك تفاوتا بین السلوك الفعلي وبین االتجاه 

، 1999(درویش،.ظیا من خالل مقاییس التقریر الذاتي التي عرضنا لها من قبلكما یعبر عنه لف

  )109ص.
یعتمد هذا األسلوب على مسلمة مفادها وجود اتساق بین االتجاه (كما یعبر عن 
لفظیا) وبین السلوك الفعلي المؤكد لهذا االتجاه، وأنه یمكن بناء على ذلك تحدید اتجاه الفرد 

                                                             
  تعقد االتجاهات: أي عدد العناصر التي تشتمل علیها، وهو ما أشار إلیه كرتش وزمالؤه بالعناصر المتعددة لالتجاه

Multiplxity .حیث یمتد كل مكون من مكونات االتجاه الثالثة من البساطة الشدیدة إلى التعقید الشدید  
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مالحظة سلوكه الفعلي إزاء هذا الموضوع. وقد أوضحت أهمیة  نحو موضوع ما عن طریقة
هذا الموضوع في قیاس االتجاهات، بعد أن تبین أن هناك تفاوتا بین السلوك الفعلي وبین 
االتجاه كما یعبر عنه لفظیا من خالل مقاییس التقریر الذاتي التي عرضنا لها من 

   )109، ص.1999(درویش،قبل.

س االجتماعي منذ عدة سنوات إیجاد طریقة دقیقة لقیاس لذلك حاول علماء النف
االتجاهات ال تقوم على التقریر الذاتي، وكانت هذه الطریقة هي مالحظة السلوك، باعتبار 
أن ما یشعر به الفرد یظهر من خالل التعبیرات والسلوكیات الخارجیة مثل: نغمة الصوت، 

  اتجاه الفرد نحو اآلخرین، من حیث  واللغة، ووضع الجسم...الخ، وهي مؤشرات تكشف عن

-320، ص. ص.2001(عبد اهللا، وخلیفة،.موافقته أو معارضته، تقبله أو رفضه، حبه أو كراهیته

321(    

وتتم هذه الطریقة من خالل مالحظة المكون السلوكي لالتجاه وتدوین المعلومات 
الخارجي والحركي للفرد إال أن عملیة مالحظة السلوك  للتوصل إلى فكرة عن اتجاه الفرد.

المالحظة في ظروف مختلفة مثل الحكم على االتجاه  تتطلب وقتا طویال، و تستدعي تكرار
الجامعة أو تأدیته الصالة أو مالحظة الشخص  النفسي للفرد عن طریق مالحظة ذهابه إلى

  )206، ص.1999(درویش،.الذي یتردد على نوع معین من األماكن العامة

على المعاینة المباشرة ألشكال  Observationمشاهدة أو المالحظة وعلیه تعتمد ال
السلوك الذي ندرسه. فإذا أراد الباحث أن یدرس سلوك عینة من األطفال عندما یتجمعون في 
شكل جماعات للعب (معتمدا على المشاهدة). فما علیه إال أن یقصد إحدى المدارس 

  عاینتهم أثناء اللعب معا.لجمع مشاهدات عن طریق م -مثال –االبتدائیة 

وتحتاج المشاهدة إلى إعدادات خاصة لكي یرتفع بها الباحث إلى مستوى الدقة 
في تجربتهما على المناخ االجتماعي لجماعات  "لیبیت وهوایت"والكفاءة، على نحو ما فعل 

األطفال. أو على نحو ما كان كثیر من الباحثین في العقد الرابع من هذا القرن یفعلون 
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باستعانتهم بقوائم العینات الزمنیة أو على نحو ما یفعل كثیر من الباحثین المعاصرین من 
  االستعانة بقوائم تسجیل التفاعل.

هذا وقد تبین أهمیة استخدام المقاییس أو المؤشرات السلوكیة خاصة في حالة بعض 
اتجاهاتهم نحوها. إما الموضوعات التي یصعب على األفراد تقدیم تقاریر لفظیة دقیقة عن 

  ألنهم ال یرغبون في ذلك أو ألنهم ال یستطیعون القیام بهذه المهمة.

  أنواع من المقاییس السلوكیة:    لثالث  Selltiz & Cookكوك وسیلتز وعرض      
 یمكن مالحظة سلوك الشخص فیها. :Situations Standardizedمواقف مقننة  .1
حیث یُطلب من الشخص المبحوث أن یتصرف كما  :Playing - Roleمواقف لعب الدور .2

 لو كان في مواقف الحیاة الفعلیة.
كاختیار عضو معین أو تعدیل عدد  :hociesC  Sociometricاالختبارات السوسیومتریة  .3

 قلیل من األعضاء یمكن العمل معهم.
كما تبین أن اإلشارات غیر اللفظیة تبدوا في حركات أجزاء الجسم وأوضاعه، أو 
یقاعه، لها أهمیة  نظرات العین، أو التالمس بأجزاء الجسم أو االقتراب، أو نبرات الصوت وإ

(عبد اهللا، .في الكشف عن اتجاهات الشخص نحو اآلخرین -كبیرة في كثیر من األحیان -

  )322-321ص.  ص. ،2001وخلیفة،

  الفئة الثالثة: األسالیب اإلسقاطیة Techniques Projective: 
تُستخدم هذه األسالیب اإلسقاطیة في قیاس االتجاهات، وهنا یُعرض على المفحوص 
بعض المثیرات االجتماعیة الغامضة في شكل صور أو لعب أو جمل أو قصص ناقصة 
وغیر ذلك مما یوجهه نحو الموضوع المراد قیاس االتجاه نحوه، ومن أهم األسالیب 

  )301، ص.2002جابر، وعبد العزیز،(بني اإلسقاطیة لقیاس االتجاهات ما یلي: 
  طریقة الصور الغامضة لفرومFigure Vague:  

بمقارنة استجابات مجموعة من  )A.Fromme )1941فروم  وفي هذه الطریقة قام
المفحوصین على استبیان خاص بالحرب من جهة بتفسیرات نفس المجموعة لمواد مصورة 



 الفصل الثاني: االتجاهات النفسية االجتماعية

 

 

73 

 عالقة وثیقة بین عاملي: القومیة فرومغامضة الموضوعات من جهة أخرى. وقد وجد 
Nationality   والعدوانAggression من  تظهر في استجابات المفحوصین على االستبیان

هذا التفسیر یقوم بالطبع ال على ما یوجد بالصورة جهة وبین تفسیراتهم من جهة أخرى. و 
  )232-231.صص.، 2009أبو النیل،(الفرد علیها من مشاعر داخلیة. لكن على ما سیسقطه

  
 :رسومات األطفال Drawings s'Children:  

تعد رسومات األطفال إحدى الطرق المالئمة مع األطفال الذین ال یمكنهم التعبیر عن 
وجهة نظرهم، إما ألن لدیهم صعوبات لغویة أو لیس لدیهم المعرفة الكافیة التي تمكنهم من 

  اإلجابة عن االستخبارات.
یرسم األطفال األشكال المحببة التي یفضلها ویعجبون  وتتلخص هذه الطریقة في أن

  )326، ص.2001(عبداهللا، وخلیفة،بها كتعبیر حر عن اتجاهاتهم.
  طریقة التداعي الحرAssociation Free: 

وهي شكل من أشكال المنبهات اإلسقاطیة، حیث تشیر تداعیات وخواطر الشخص 
ع، ومنها ''تداعي الكلمات''، حیث المبحوث حول موضوع ما عن اتجاهه نحو هذا الموضو 

یقدم للشخص بعض الكلمات التي ترتبط بموضوع االتجاه المراد دراسته ضمن مجموعة 
، 2006(جابر، ولوكیا،.أخرى من الكلمات. ویطلب منه ذكر أول كلمة تخطر عند سماعه لها

  )108ص.

من الطرق والنقد الذي یوجه لهذه األسالیب هو انخفاض ثباتها وصدقها عن غیرها 
  )110، ص.1999(درویش،اإلسقاطیة  األخرى التي عرضنا لها من قبل.

 الفئة الرابعة: مقایــیــس تعتمد على االستجابة الفسیولوجیة لموضــوع االتجـاه  
Response Physiological:  

یعد هذا النوع من المقاییس من األسالیب غیر المباشرة في قیاس االتجاهات. حیث 
یستند(على اتجاهات الفرد من خالل عدد من المؤشرات الفسیولوجیة مثل: معدل ضربات 

  وغیرها من المؤشرات. الجلفانیةالقلب، ضغط الدم، وحركة العین، واستجابة الجلد 
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بة الجلد الجلفانیة لدى مجموعتین من األشخاص: بین استجا "رنك وكامبل"وقد قارن 
ضعوا في مكان واحد مع مجرب من السود. والثانیة وضعوا في مكان آخر مع  األولى وُ
مجرب من البیض. وتبین من هذه الدراسة وجود فروق بین أفراد المجموعتین في استجابة 

  الجلد. 

أن  "ویستي ودیفلي".ل من واعتبر ذلك مؤشرا التجاهاتهم نحو المجرب. كما تبین لك
مشاهدة البیض لصور أشخاص من السود في موقف اجتماعي معین لها عالقة بكل من 

  استجابة الجلد وضغط الدم، وكذلك بالمقاییس اللفظیة لالتجاهات.

ویالحظ على المقاییس الفسیولوجیة أنه على الرغم من أنها تُمكننا من الوقوف على 
(عبد اهللا، .ما، فإنها ال تحدد لنا وجهة االتجاه ایجابیا أم سلبیا شدة اتجاه الفرد نحو موضوع

  )325-324، ص. ص. 2001وخلیفة،

یتضح مما سبق ذكره أنه توجد عدة مقاییس وأسالیب لقیاس االتجاهات النفسیة 
االجتماعیة تتفاوت في كفاءتها، كما تختلف من حیث األهداف التي یمكن تحقیقها 

  ة المشكالت التي یسعى الباحثین إلى دراستها.باستخدامها وبحسب طبیع

  

 

في هذا الفصل تناولنا موضوع االتجاهات النفسیة االجتماعیة من خالل التعرف على        
مفهومها ومكوناتها وفصلها عن بعض المفاهیم المتشابكة معها، والتعرف على خصائصها 
وأنواعها وطبیعتها وأهم وظائفها على الصعید الشخصي واالجتماعي، وتسلیط الضوء على 

مل المساهمة في تكوینها، وباعتبارها مكتسبة من البیئة المحیطة كیفیة تكوینها وكذا العوا
بالفرد فقد تم التعرف على طرق تغییرها أو تعدیلها. وكذا عرض لبعض األطر النظریة 
المفسرة لها، لیختتم الفصل بأهم أسالیب ومقاییس قیاسها كمقیاس لیكرت (طریقة التقدیرات 

 خالصة
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یاس الدراسة الحالیة لقیاس االتجاهات النفسیة التجمعیة) الذي تم اعتماده في بناء مق
  االجتماعیة للطلبة الجامعیین نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك.



 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 والفيسبوك أنموذجاشبكات التواصل االجتماعي الفصل الثالث: 

 تمهید-

أوال: شبكات التواصل االجتماعي 

ثانیا: الفیسبوك أنموذجا 

 خالصة-
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أصبحت االنترنت تشغل حیزا عظیما في حیاة اإلنسان المعاصر، نظرا لما تقدمه له   
من خدمات عدیدة ومتنوعة لعل أهمها تسهیل عملیة التواصل االجتماعي بین األفراد في 
فضاء الكتروني افتراضي قرب المسافات بین الشعوب وألغى الحدود وزاوج بین الثقافات عن 

التواصل االجتماعي"، حیث أنه لم یعرف مصطلح التواصل طریق ما یسمى "بشبكات 
االجتماعي الكترونیا إال في وقتنا الحاضر فإذا كانت االنترنت قد جعلت العالم أشبه ما 
یكون بقریة صغیرة فإن شبكات التواصل االجتماعي جعلته أقرب ما یكون إلى طاولة 

الشبكات شعبیة واسعة بین مختلف مستدیرة لالجتماعات والنقاشات. خاصة لما اكتسبت هذه 
  فئات المجتمع وفي مختلف أنحاء العالم، وبات تأثیرها یتصدر أحداث الساعة.

ولقد تعددت هذه الشبكات وتنوعت، إال أن صعود نجم شبكات التواصل االجتماعي         
ة، "فیسبوك" فتح األبواب على عدة أسئلة في شأن الدور الذي لعبه على عدة أصعدة سیاسی

اجتماعیة، نفسیة...، خاصة أنه تفوق على الكثیر من شبكات التواصل االجتماعي سواء 
بعدد مستخدمیه أو بمدى انتشاره على مستوى العالم. وعلیه نحاول في هذا الفصل توضیح 
جزئیتین أساسیتین: أولهما عن ماهیة "شبكات التواصل االجتماعي" بصفة عامة، وثانیها عن 

  سبوك"، كما هو مشار إلیه في عناصر خطة هذا الفصل.ما تعلق  "بالفی
 أوال: شبكات التواصل االجتماعي

یمتاز العصر الحالي بأنه عصر المعلومات والثورة التكنولوجیة الهائلة، بما وفرتها 
من تقنیات ووسائل متنوعة مثل شبكة االنترنت، التي تعتبر وسیلة للتواصل وتبادل 

 )1ص. ،2007(الشدیفات،المعلومات.
فعن طریقها یمكن أن یتم تبادل األخبار، واإلعالنات والبحوث، والكتب، والرسائل 
االلكترونیة، والمحادثات...الخ فهي نهر عظیم یتم نقل وتبادل المعلومات من 

  )202، ص.2005(العمري،خالله.

 تمھید
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فاإلنترنت أصبحت أشهر شبكات نقل وتبادل المعلومات التي بنیت حتى اآلن  
ویطلق علیها عادة شبكة أم الشبكات، عشرات اآلالف من الشبكات ربطت مع بعضها 

  )47، ص.1996(العبید،البعض خالل بروتوكول اتصال عام مشترك.
حول تحول العالم إلى "قریة صغیرة"، تنقل  "مارشال ماكلوهان" مجسدة بذلك ما تنبأ به 

داخلها المعلومات بسهولة ویسر، ویستطیع من خاللها الفرد الوصول إلى المعلومة التي یرید 
  ) 2، ص.2012(رمضان،.واالتصال بأیة نقطة في العالم، دون اعتبار لحواجز جغرافیة أو ثقافیة

الجغرافیا، ومكتبة العالم الخیالیة  فهي السوق العالمیة والثقافیة الواسعة وهي نهایة 
المعاصرة  التي تسیطر على لغاتنا المألوفة وفي الوقت نفسه تجذبنا نحو لغات ومفاهیم 

   )5(دهیمي، د.ت، ص.اتصالیة أخرى.
إذ أنها تمكن مالیین البشر على اتساع رقعتهم الجغرافیة من االتصال والمشاركة في  

إلبحار فیها عمل یومي ال یستغنى عنه من یرید التواصل مع الشبكة والمفاعلة فیما بینهم، وا
  )1، ص.2012(الرعود،اآلخرین، واالنخراط في المجتمعات العالمیة.

فاإلنجاز األعظم لها هو ذلك الذي حققته على المستوى الثقافي واالجتماعي. فقد         
 Distance of Death( اتموت المساف الموسوم في كتابها "فرانسیس"انهت االنترنت، في رأي 

The( الفروق الثقافیة واالجتماعیة بین البشر ووحدتهم في ثقافة ذات خصائص جدیدة ،
  )306، ص.2008(ساري،تختلف اختالفا جوهریا عما قبلها من خصائص.

فإذا تحدثنا عن استخدامات شبكة االنترنت في الوقت الحاضر فلن نستطیع حصرها،        
للغایة، ولكننا نستطیع ذكر بعض االستخدامات الشائعة لتلك الشبكة فهي كثیرة ومتشعبة 

  )179، ص.2012(شعبان، وصبطي،.وهي مواقع التواصل االجتماعي
فهذه المواقع انتشرت بشكل مثیر لالنتباه في السنوات الخمس األخیرة على شبكة 

معینة لتطغى االنترنت وجذبت مالیین المستخدمین إلیها اشتركت جمیعها في خصائص 
 .بذلك على أكبر مواقع االنترنت
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وهي عبارة عن مواقع للتواصل االجتماعي بین المستعملین، وإلقامة العالقات 
)، ماي سبایس Facebookاالجتماعیة، ومن أشهرها فایسبوك (

)MySpace.(،بعزیز)ــــــي؟فما هــــي شبكــات التواصل االجتمـ، )70،ص.2001   اعـــ
التواصل االجتماعي: تعریف شبكات -1  

 منظومة من الشبكات االلكترونیة تسمح للمشترك فیها  :)2008(الشهري،  تعریف"
بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء 
  آخرین لدیهم نفس االهتمامات والهوایات، أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانویة".

 2010( تعریف،Salko(  شبكات التواصل االجتماعي بأنها: "الوسائط التي نستخدمها
  )31، ص.2012(الرعود،لنكون اجتماعیین".

 تركیبة اجتماعیة الكترونیة تتم صناعتها من أفراد أو جماعات أو ": محمد عواد تعریف
- مثل الفرد الواحد) باسم (العقدةتم تسمیة الجزء التكویني األساسي(مؤسسات، و ت

Node،(  بحیث یتم إیصال هذه العقد بأنواع مختلفة من العالقات كتشجیع فریق معین
قد تصل هذه العالقات ل جنسیة لبلد ما في هذا العالم. و أو االنتماء لشركة ما أو حم

المعتقدات أو الطبقة التي ینتمي إلیها درجات أكثر عمقا كطبیعة الوضع أو ل
  ) 25، ص.2012(المنصور،".الشخص

 2007( تعریف,Ellison and Boyd( تسمح أنها خدمات تعتمد على االنترنت و ب
  لألفراد بما یلي:

 بناء ملف شخصي عام أو شبه عام ضمن إطار محدد. .1
 تظهر الئحة المستخدمین الذین یتشاركون مع بعضهم.  .2
،   2012(الرعود،.عرض قائمة االتصال وما قام  به اآلخرون داخل نفس النظام .3

  )31ص.
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  قاموس(تعریفODLIS(: "تنظیم نشاء و هي خدمة اإللكترونیة تسمح للمستخدمین بإ
، 2012(مسعودان، ووارم،".ملفات شخصیة لهم، كما تسمح لهم بالتواصل مع اآلخرین

 )139ص.
 بأنها مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت، ظهرت مع " :)2009(الضراب،  تعریف

التواصل بین األفراد في بیئة مجتمع افتراضي "، تتیح 2-0الجیل الثاني "للویب 
یجمعهم حسب اهتمام، أو شبكات انتماء(بلد، جامعة، مدرسة، 

  )31، ص.2012(الرعود،."شركة...)
 تصنف تلك المواقع ضمن مواقع الجیل " :موقع ویكیبیدیا (الموسوعة الحرة) تعریف

اتاحة التواصل األولى و على المستخدمین بالدرجة تقوم  ،)2-0ویب (الثاني للویب 
بینهم سواء أكانوا أصدقاء تعرفهم على أرض الواقع أو كانوا أصدقاء عرفتهم في 

 )25، ص2012(المنصور،."العالم االفتراضي
  تعریف)yfieledMa(:  مجموعة جدیدة من وسائل اإلعالم على االنترنت تشترك''

 بالخصائص التالیة:
فهي تشجع على المساهمات وردود الفعل (التعلیقات) من أي مهتم،  المشاركة: .1

 وتلغي الخط الفاصل بین وسائل اإلعالم والتلقین.
معظم شبكات التواصل االجتماعي عبارة عن خدمات مفتوحة لردود  االنفتاح: .2

األفعال والمشاركة، وتبادل المعلومات والتعلیقات، ونادرا ما یوجد حواجز أمام 

                                                             
  لتقدیم خدمات االنترنت یتمیز بخصائص ): عبارة عن أسلوب جدید 2-0الجیل الثاني للویب (ویب

معینة من أبرزها تعظیم دور المستخدم، هذه الخاصیة تجسدت في العدید من النماذج والتطبیقات، ولعل 
من أبرز هذه النماذج شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت، التي خلقت بیئة تواصلیة جدیدة جذبت 

  .إلیها جماهیر كبیرة
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ى المحتوى واالستفادة منه ألن حمایته بكلمة مرور أمر غیر موجود الوصول إل
 نهائیا.

 تعتمد شبكات التواصل االجتماعي على المحادثة باتجاهین، بعكس وسائل المحادثة: .3
وهذا ما جعلها تحتل الصدارة ضمن أكثر مواقع االنترنت شعبیة نظرا لما توفره من خصائص 

اإلعالم التقلیدي التي تعتمد على مبدأ بث المعلومات ونشرها  تفاعلیة، وكذا تكنولوجیة.
 .باتجاه واحد لجمیع المتلقین

تتیح شبكات التواصل االجتماعي إمكانیة التجمع بسرعة والتواصل بشكل  التجمع: .4
فعال ویربط تلك التجمعات اهتمامات مشتركة مثل حب التصویر الفوتوغرافي، 

  ) 32، ص.2012ود،(الرعوالقضایا السیاسیة وغیرها.
من خالل التعاریف السابق ذكرها نستنتج بأن شبكات التواصل االجتماعي عبارة 

"شبكات تواصل إلكترونیة تفاعلیة ظهرت على شبكة اإلنترنت منذ سنوات قلیلة  عن:
، هذه الشبكات غیرت من مفهوم التواصل )2.0(وتُصنف ضمن مواقع الجیل الثاني للویب 

والتقارب بین الشعوب، إذ تتیح التواصل لمستخدمیها في أي وقت یشاءون وبأیة لغة یشاءون 
وفي  أي مكان من العالم، وتمكن من التواصل المرئي والصوتي وتبادل األفكار واآلراء 

جتماعیة فیما بین والمعلومات والصور وغیرها من اإلمكانات التي توطد العالقة اال
مستخدمیها سواء أكانوا أصدقاء یعرفون بعضهم في أرض الواقع  أو كانوا أصدقاء تعرفوا 
على بعضهم في العالم االفتراضي، بهذه الطریقة یستطیع المستخدم التواصل مع أصدقائه 

 وأصدقاء أصدقائه. وقد اكتسبت اسمها االجتماعي كونها تعزز العالقات بین بني البشر.
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 نشأة شبكات التواصل االجتماعي: - 2
  Barnes. Aأول من استخدم مصطلح الشبكات االجتماعیة هو األنثروبولوجي  إن        

John وذلك للتعبیر عنها من خالل عالقات األفراد عندما أصبحت هذه  1954 في عام
 (Rissoan , Romain, 2011,p.22 ) .الروابط والتفاعالت معقدة وسببت خلط داخل االتصاالت

 فالشبكة االجتماعیة هي ممثلة للعالقات القائمة داخل المجتمع. 
وظهرت في السبعینیات من القرن العشرین بعض الوسائل االلكترونیة االجتماعیة من 

، من أوائل "BBS( "systems board billetin(النوع البدائي. وكانت قوائم البرید االلكتروني و
التقنیات التي سهلت التعاون والتفاعل االجتماعي. وأتاح هذا التفاعل لإلنسان تطویر 
عالقات ثابتة وطویلة األمد مع اآلخرین وغالبا ما كانت بأسماء مستعارة. وفي منتصف 
التسعینات من القرن العشرین، بدأت شبكات التواصل االجتماعي بشكلها الحدیث بالظهور، 

  جتماعیة للبشر وحاجتهم للتواصل.مدفوعة بالطبیعة اال
وظهرت في السبعینیات من القرن العشرین بعض الوسائل االلكترونیة االجتماعیة من 

من أوائل "، BBS( "Systems board billetin(النوع البدائي. وكانت قوائم البرید االلكتروني و
ل لإلنسان تطویر التقنیات التي سهلت التعاون والتفاعل االجتماعي. وأتاح هذا التفاع

عالقات ثابتة وطویلة األمد مع اآلخرین وغالبا ما كانت بأسماء مستعارة. وفي منتصف 
التسعینات من القرن العشرین، بدأت شبكات التواصل االجتماعي بشكلها الحدیث بالظهور، 

  مدفوعة بالطبیعة االجتماعیة للبشر وحاجتهم للتواصل.
انطلق في العام ، com.Classamates((عي هووأول موقع لشبكات التواصل االجتما

وهو موقع اجتماعي لالتصال والتواصل مع األصدقاء والمعارف من الروضة حتى  1995
  ) 47، ص.2012(الرعود،الجامعة وعضویة هذا الموقع مجانیة.

                                                             
 على ید ''راندي كونراد''   هذا الموقع نشئأConrad Randy  
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وهذا الموقع قد قسم المجتمع األمریكي إلى والیات وكل والیة تشتمل على المناطق 
منطقة بها عدد من المدارس المتاحة والتي تشترك في هذا الموقع، ویمكن للفرد الداخلیة وكل 

البحث من خالل هذا التقسیم حتى یصل إلى المدرسة التي كان ینتسب إلیها ویجد بها زمالء 
بینهم من خالل هذا الموقع، وعلى الرغم من  له ویرشح بعض الزمالء اآلخرین للتواصل فیما

باالنضمام، وتصفح الشبكة للبحث عن أفراد  " قد سمح لألفراد com –Classates"أن موقع 
آخرین منضمین أیضا، لكن لم یكن بإمكان المستخدمین إنشاء ملفات أو قوائم أصدقاء حتى 

  سنوات الحقة.
األول الذي جمع بین هذه الصفات، حیث یعتبر أول  "Com. dearee Six"وكان 

جموعة من العالقات الحقیقیة، بین أشخاص حقیقیین، موقع حاول تحدید ورسم خریطة لم
  )89، ص.2012(رمضان،یستخدمون أسماءهم الحقیقیة.

، الذي أخذ "com Degrees.  Six"أطلق الموقع المشهور 1997ففي أیار من العام 
أي "ست درجات من االنفصال" التي أخذت   Separation of degrees Sixاسمه من عبارة 

 "لستانلي ملیغرام"من "تجربة العالم الصغیر" لعالم النفس األمریكي في جامعة هارفارد 
)Milgram Stanley(.،الرعود)33، ص.2012(   

وهذا یعني أن كل فرد یمكن أن یرتبط بسلسلة طویلة من العالقات التي تبدأ من 
الدرجة الموالیة. أصدقاء أصدقائك، وحتى الدرجة أصدقائك المقربین، تنتقل إلى 

  )89، ص.2012(رمضان،السادسة.
 من خالل إتاحته الفرصة بوضع ملفات شخصیة للمستخدمین على الموقع، وكذلك إمكانیة 

، 2012(عوض،.التعلیق على األخبار الموجودة على الموقع وتبادل الرسائل مع باقي المشتركین
  مؤسس موقع  )47ص.

  

                                                             

''com.degree Six'' '' هو اندروا و وینریشWeinrreich  Andrew''     
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إال  -حیث فاق عدد مستخدمیه ملیون مستخدم –ورغم التطورات التي عرفها الموقع 
صف من قبل مؤسسه)2001 في سنة( أنه لم یكن مربحا، وتوقف بصفة نهائیة بأنه  1، وقد وُ

  )89، ص.2012(رمضان،كان سابقا ألوانه.

التي لم تحقق نجاحا كبیرا. بین  هرت مجوعة من الشبكات االجتماعیةبعد ذلك ظ
المیالد الفعلي للشبكات االجتماعیة كما نعرفها  2002. وشهد العام 2001و 1999األعوام 

ویقوم  ،)Abrams Jonathan() في كالیفورنیا من قبل ndsterFrieالیوم، عندما ظهر موقع (
مفهوم الموقع على دائرة من األصدقاء، والتقنیة المتعددة لألفراد على شبكات التواصل 
االجتماعي من خالل المجتمعات االفتراضیة،  ویسمى باألصدقاء بسبب دوائر العرض، من 

 وهو متاح بعدة لغات صور وملفات األصدقاء واألفراد ویستخدم على نطاق واسع في آسیا،
رابط یوفر للمستخدم اختیار  وفیه والصینیة، والیابانیة والكوریة، واالسبانیة) (االنجلیزیة،

  اللغة. 

كمنصة  )Skyrock(ظهرت في فرنسا شبكة  2002في النصف الثاني من العام 
، ص. 2012(الرعود،.2007للتدوین، ثم تحولت بشكل كامل إلى شبكة اجتماعیة في العام 

  )34-33ص.
هو الذي فتح آفاقًا واسعة لهذا النوع من المواقع، وقد حقق  )Space Myوموقع (      

  )47، ص.2012(عوض،.2003 نجاحا هائال منذ انشائه عام
. وأهم ما 2006ونمى بسرعة حتى أصبح أكبر شبكات التواصل االجتماعي في العام 

) هو تفصیالت الملفات الشخصیة، مما یسمح للمستخدمین بخلق خلفیات Space Myیقدمه(
لیة، وتضمین عرض الشرائح ومشغالت الصورة والصوت، إضافة  إلى المدونات، وفي أص

  )34، ص.2012(الرعود،أوقات كثیرة یعتبر بمثابة موقع ویب للموسیقیین.

                                                             

  
  مثل 2001و 1999تماعیة التي ظهرت بین سنة الشبكات االج:  Asia  avenue, Blak planet, live 

journal …… 
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" rock Indie" للفرق الموسیقیة مثل  Space My فلقد كان استخدام "ماي سبیس"

المصدر الوحید لنمو  هذه الفرق لم تكنأحد األسباب الرئیسیة لنجاحه. وعلى الرغم من أن 
على التوسع  لكن العالقات التكافلیة بین الفرق والمعجبین ساعدت "ماي سبیس""ماي سبیس" 

 ، كان للفرق والمعجبین النشطین منافعFreindster فرنددستر المستخدمین السابقین لـــ على
متبادلة: الفرق ترغب أن تكون قادرة على االتصال بالمعجبین في حین المعجبون یتوقون إلى 

 االهتمام من طرف فرقهم المفضلة. 
كبیرة في بدایته، حیث كان یعتبر من  بشعبیة" Space Myولقد حضي ماي سبیس "     

أكثر مواقع الشبكات االجتماعیة استخداما، ولكنه عرف تراجعا فیما بعد السیما بعد ظهور 
  )90، ص.2012(رمضان،.2004في  Facebook"فایسبوك" 

ملیون مشترك  42فلم یكن یخطر ببال أحد أن هذا العالم سیتسع لیبلغ عدد مستعملیه 
نصف حیاتهم یتبادلون فیه األخبار والصور وأحداث لقطات الفیدیو.  یمارسون من خالله

ویعرضون أنفسهم بطریقة أقرب للواقع بما یحقق لهم غرض اشتراكهم في الشبكة االجتماعیة 
االنترنت بمفهومها "التفاعلي" لیكون بمثابة   –فهو یمثل كما یؤكد البعض -االفتراضیة 

نما باتساع "وسیلة للتواصل" بین األصدقاء لیس  فقط في حدود الحي  أو المدینة أو الدولة، وإ
  )10-9، ص.ص.2009(ناصیف،.الكون، في أي مكان في العالم

وقد َعرف الفیسبوك توسعا بشكل سریع في اآلونة األخیرة، وقاد إلى استخدام أوسع 
القیم بالمئة. و  45.2ملیون مستخدم یمثلون نمو سنوي لـ  661.3من األفراد من كل األجیال 

 Sachsجولدمان ساتشر  ملیار دوالر أمریكي بعد استثمار 50الربحیة ارتفعت إلى 
Goldman  2011في. 

 ( Sana, Rouis, and Moes, Limayem, and Esmail, SangariL, 2011, p.965)  
 )،dorsey Jack(جاك درزي  ظهر موقع تویتر على ید 2006وفي مارس من العام 

، وتویتر خدمة أطلقتها شركة )williams evan(ایفان ویلیامزو )،stone biz(بیزستون و
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)Obvious والتي مقرها سان فرانسیسكو، ثم قامت بفصل تویتر في شركة مستقلة تحمل (
  )35- 34، ص.ص.2012(الرعود،.2007) في ابریل من العام Twiterاسم تویتر(

ویعرف الوقت الحالي نموا كبیرا في عدد مواقع الشبكات االجتماعیة على االنترنت 
 بمختلف اللغات والبلدان، حیث فرضت نفسها وجذبت إلیها أعداد كبیرة من المستخدمین.

یبین سنوات ظهور أبرز الشبكات االجتماعیة  Boyd Danaدانا بوید والرسم التالي للباحثة 
  على االنترنت وتطورها:

  

  
  )9، ص.2010(مجاهد،المصدر:

االنترنت): يوضح سنوات ظهور الشبكات االجتماعية على 6شكل رقم (  
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 التواصل االجتماعي: خصائص شبكات -3
ها عن غیرها من المواقع صل االجتماعي خصائص وممیزات تمیز التوا لشبكات

وهناك ثالثة مواصفات یجب أن تتوفر في أي موقع  ،المنتشرة في فضاء الویب لكترونیةاال
  كما یلي: تماعيلیكون شبكة تواصل اج

 یصنعه الزوار: المحتوى 

هي الصفة األولى من صفات مواقع التواصل االجتماعیة أو الشبكات  هذه
صاحب الشبكة االجتماعیة مكلف  ،هو من صنع الزوار والمتصفحون المحتوىاالجتماعیة، 
وأفكار وكل  اتفیها ما یحملوه من معلوم یكسبواسبة سهلة لیستطیع الزوار أن ببناء بیئة منا

ربما برامج المنتدیات تحقق  ،وسیاستها وقوانینها مما یخطر في بالهم ضمن توجه الشبكة العا
أن هنالك مواصفات  بسببشبكة اجتماعیة وذلك  میهارغم أننا ال نس ةهذه الصفة بجدار 

  أخرى لم تكتمل فیها.
 ،نقلة كبیرة إلى األمام أحدثهذا المفهوم الجدید الذي طرأ على شبكة االنترنت  إن

فأي موقع كبیر  ،من األعمال المكلفة والمتعبة وقعفلقد كانت مهام إضافة المحتوى في أي م
كان بحاجه إلى فریق متخصص في الكتابة واإلضافة یعمل بشكل مستمر حتى یضل الموقع 

أما اآلن فیمكن استبدال  ،ن الزوار المتعطشین للمعلومة والمعرفةمتجددًا لیكسب الكثیر م
المحتوى بالزوار والمشتركین الذین سیتولون إضافة المحتوى بأنفسهم وبالتالي  ةفریق إضاف

زیادة رصید الموقع من المحتوى المعرفي وكل هذا بشكل مجاني مقابل ما تقدمه لهم من بیئة 
-thawratalweb.com/social .الهم داخل صفحات الموقعكي یحطوا رح ةمناسبة وخدمة جید

networks/228:// http    
 دمینبین المستخ التواصل: 

وهذا التواصل  ،هنالك تواصل یتم أننتكلم عن شبكة تواصل اجتماعیة، حیث  إننا
وهذا یقودونا إلى  - شبكة -یكون متشعبا ومعقدا أحیانا حتى صرنا نطلق على الموقع 

المتطلب الثاني ألي موقع االلكتروني كي یصبح شبكة تواصل اجتماعیة إنه التواصل الفعال 
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یمكن أن  الالتواصل ال یتم إال بین أشخاص معلومین،  إن) المشتركین(أوبین زوار الموقع 
 شبكةفاالشتراك والتسجیل في موقع ال لذلكمجهول مع مجهول بشكل فاعل  تواصلی

جتماعیة من أهم المسائل التي یجب على الزائر القیام بها للبدء في استخدام الشبكة ثم اال
بعد ذلك یأتي دور التواصل بین المشتركین داخل الشبكة االجتماعیة، ویمكن أن نطلق على 

تلك الشبكة  ستخدمونألنهم انتقلوا من فئة (زوار) فأصبحوا ی )مستخدمین(المشتركین أولئك
  وأدواتها للتواصل والكتابة والنشر... الخ.

 في المحتوى المعروض: التحكم  

أول ما سیظهر لك في صفحات الموقع  إنتدخل أي موقع الكتروني عادي ف عندما
الموقع هم من یتحكمون في  أصحابهو ما یریده أصحاب الموقع أن یظهر للجمیع، 

المحتوى وأنت ما علیك إال اإلذعان والتسلیم أو مغادرة الموقع إن كان المحتوى ال یعجبك، 
فماذا عن مواقع الشبكات االجتماعیة ؟ عندما تقوم بزیارة موقع  ،في حالة المواقع العادیة هذا

 صفحةن الدخول، بوك مثال ألول مرة ستجد صفحة تطلب منك التسجیل لتتمكن م لفیسا
أردت  ربمافارغة من المحتوى سوى بعض المربعات المخصصة لتضع فیها اسمك وبیاناتك، 

أن تستكشف نوعیة محتویات هذا الموقع الضخم وطبیعة المقاالت والكتابات التي فیه كي 
 إالتقرر هل تسجل فیه أم ال! لكن هذا غیر متاح ألن موقع الفیس بوك ببساطه ال یعرض 

المستخدم هو من یحدد المحتوى  ،یلزم المستخدم بشيء ال ه،ده المستخدم أن یشاهدما یری
  الذي سیعرض علیه.

في المحتوى الذي  كمونالشبكات االجتماعیة جعلت مستخدمیها هم من یتح مواقع
تبني قائمة أصدقائك في موقع الفیس بوك  حین فيیشكلوه كیفما أرادوا، و  ،یعرض علیهم

  فأنت بذلك تشكل عالم الفیس بوك الخاص بك وتحدد مالمح ما ستقرأ وتشاهد وتناقش. 
thawratalweb.com/social-networks/228:// http  
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  خدمات شبكات التواصل االجتماعي: -4
  :يیلتتعدد الخدمات التي تقدمها هذه الشبكات، ویمكن إیجازها فیما 

 :بیاناته األساسیة، مثل  هي ملفات یقدم فیها الفردو  الملفات الشخصیة أو صفحات الویب
 الصور الشخصیة.، و االهتماماتاالسم، والسن، والبلد، و 

 :وهي خدمات تمكن الفرد من االتصال باألصدقاء الذین یعرفهم في  األصدقاء أو العالقات
 الواقع، أو الذین یشاركونه االهتمام نفسه في المجتمع االفتراضي.

 :تسمح هذه الخدمة بإرسال الرسائل، سواء إلى األصدقاء، أو غیر  إرسال رسائل
 األصدقاء.

 :نهائي من األلبومات، ورفع  تتیح هذه الخدمة للمستخدمین إنشاء عدد ال ألبومات الصور
تاحة المشاركات لهذه الصور لالطالع علیها وتحویلها وتبادلها أیضا.  مئات الصور، وإ

 :تتیح الشبكات االجتماعیة فرض تكوین مجموعات بهدف معین أو ألهداف  المجموعات
محددة، ویوفر موقع الشبكات لمؤسس المجموعة أو المنتسبین، والمهتمین بها مساحة 

لحریة أشبه بمنتدى حوار مصغر، كما تتیح فرصة التنسیق بین األعضاء في من ا
 )210، ص.2012(عبداهللا، وعزیز،االجتماعات.

 تماعیة لشبكات التواصل االجتماعي:التأثیرات النفسیة االج -5
 بین والمشاركة االتصال كیفیة في كبیراً  تغیرًا  شبكات التواصل االجتماعي أحدثت لقد
 داخل والجماعي الفردي التفاعل عملیة على كبیر بشكل وأثرت والمجتمعات، األشخاص

 نفسیة عدة جوانب األكبر، على للمجتمع االجتماعي المحیط وداخل األسري المحیط
 خدمات بتوفیر تقوم فهي حدان االجتماعي التواصل لشبكات أن إذ الخ،...واجتماعیة
 على تحتوي المقابل في ولكن بها،  واالستمتاع منها االستفادة لمستخدمیها یمكن وتطبیقات

  .والسلبیات المخاطر من العدید
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  :التأثیرات االیجابیة -5-1
 الصداقات تكوین: 

 بین الشبكات هذه تجمع حیث الصداقات تكوین االجتماعي التواصل شبكات سهلت
 هذه علیها تقوم التي األساسیة والفرضیة االفتراضیة، والصداقات الواقعیة، الصداقات
  .االهتمامات مشاركة هي الصداقات
 فیس" :)2011() لألبحاث األمریكي بیو (مركز اھأجرا مسحیة دراسة نتائج أظهرت حیث

 من أكبر قدر ولدیهم ثقة أكثر بوك الفیس مستخدمي إن ،"أفضل صداقات تكوین في یساعد بوك

 الدراسة قاد الذي "املتونھ كیث" وقال أعلى، السیاسة في انخراطهم ودرجة المقربین األصدقاء
 الحیاة على االجتماعي التواصل مواقع استخدام أثر بشأن التكهنات من كبیر كم سرى"

 بعالقات مضرة المواقع ذهھ تكون أن احتمال حول معظمها وتركزت للشخص، االجتماعیة
ن تماماً  العكس وجدنا" وأضاف ."العالم في المشاركة عن مھوتبعد مستخدمیها  یستخدمون من وإ

 األنشطة في انخراطهم واحتمال الوثیقة، العالقات من أكبر عدد لدیهم بوك فیس مثل مواقع

 ویستخدم االجتماعیة، العالقات في كبیر تغیر إلى الدراسة وتشیر أعلى، السیاسیة أو المدنیة

 حین ( 2008 ) عام )(%26  عن ارتفاع في االجتماعي التواصل مواقع البالغین من) 47%(

 عدة الموقع یدخلون  الذین) بوك فیس( مستخدمي أن الدراسة وكشفت مماثلة، دراسة أجریت

 بثالثة میالً  وأكثر اآلخرین، اإلنترنت مستخدمي من (% 43 ) بنسبة میال أكثر الیوم في مرات

   .الزائرین معظم في الوثوق یمكن  بأنه الشعور إلى اإلنترنت یستخدمون ال نمَّ  ِمن أمثال
http://ik.ahram.org.eg/IK/Ahram/2011/2/28/INVE1.HTM  

تسمح للشباب بنشر  SpaceyM ،Facebookفشبكات التواصل االجتماعي مثل 
(أبو القدیمة.معلومات شخصیة عنهم بهدف اكتساب صداقات جدیدة والحفاظ على الصداقات 

   )19، ص.2012العینین، 
: "استرجعت عالقتي بأصدقائي من المرحلة الثانویة على إیریس لویسأو بكلمات 

  )99، ص.2012(تابسكوت،."الفیس بوك، وأصبحنا على اتصال طوال الیوم، وكل یوم
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من خالل ما تم استعراضه حول التأثیرات النفسیة االجتماعیة لشبكات التواصل 
سلبي،  االجتماعي نستنتج أن لها تأثیرات مختلفة على الفرد والمجتمع بشكل ایجابي أو

وتثبت أنها سالح ذو حدین، وال یحدد الغرض من هذا السالح إال من یملكه ومن یرید 
  استخدامه.
 االفتراضي المجتمع:  

یعد مفهوم شبكات التواصل االجتماعي من المفاهیم المرتبطة بالمجتمع االفتراضي،      
والتي ذاع صیتها بشكل یستدعي االنتباه، إذ ازداد االهتمام األكادیمي بقضایا الشبكات 
االجتماعیة والمجتمع االفتراضي منذ أن أصبح االنترنت بتفاعالته جزءا من الحیاة 

البشر. ولم یعد مصطلح المجتمع االفتراضي من المفاهیم التي  الیومیة للمالیین من
تستوقف االنتباه عند سماعه، إذ أصبح ذا عمومیة وانتشار، لیس على مستوى التحلیالت 

  العلمیة، ولكن أصبح مفهوما متداوال بین مستخدمي االنترنت.
 تجمعات اجتماعیة تشكلت من أفراد في  :ویعرف المجتمع االفتراضي بأنه"

أماكن متفرقة في أنحاء العالم، یتقاربون ویتواصلون فیما بینهم عبر شاشات 
الكومبیوتر والبرید االلكتروني. یجمع بین هؤالء األفراد اهتمام مشترك، ویحدث 

خالل آلیة  بینهم ما یحدث في عالم الواقع من تفاعالت ولكن عن بعد من
 )209، ص.2012(عبداهللا، وعزیز،اتصالیة هي االنترنت.

 " :شبكة اجتماعیة من أفراد یتواصلون من خالل وسیلة ویعرف أیضا على أنه
معینة ذات قدرة على أن تخترق حدود جغرافیة وسیاسیة لتحقیق أهداف 

 )69، ص.2012(المعرفة،".مشتركة، أو سعیا إلشباع اهتمامات مشتركة

النترنت، تركز الشبكات االجتماعیة على بناء وتفعیل المجتمعات الحیة على او   
بحجم ما یزداد عدد حیث یتشارك الناس اهتماماتهم وأنشطتهم. وتزداد قیمة الشبكات 

  )11(العمودي، د.ت، ص.األعضاء فیها.
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 في سائدة ظاهرة إلى تحولت أنها درجة إلى االجتماعیة الشبكات على اإلقبال ازدادو 
 أضحى افتراضي مجتمع دخول یرغبون جدد مشاركین یوم كل تستقطب العالم بقاع معظم
  .القدامى أصدقائه عن المستخدم فیها یبحث تفاعلیة ساعة

 الیومیة الحیاة في كبیر بشكل تتغلغل بدأت االنترنت مجتمعات أن واضًحا بدا لقد
 مجتمعات معظم منها تخلو ال سائدة ظاهرة أصبحت أنها لدرجة األشخاص من العدید لدى

 مجتمعات في والمشاركة االنترنت مجتمعات تكوین على اإلقبال تزاید ظل وفي. العالم
 لجأت الجامعات، طلبة أو مشتركة اهتمامات لدیهم أفراد بین العادة في تجمع افتراضیة

 بین التفاعل لتسهیل جدیدة أدوات واستحداث تطویر إلى المجتمعات تلك مواقع من العدید
 بین التفاعلي األفق توسیع إلى المواقع تلك على القائمة الشركات وعمدت أعضائها،
 تواصل توفیر بغیة المجتمعات تلك مستخدمي أمام تفاعلیة مجاالت فتح عبر األعضاء

  )60، ص.2010(أبو أصبع،.الجوانب متعدد
إذ نشاهد الیوم "مجتمعات افتراضیة" على الشبكة، اختصرت المسافات الجغرافیة 

االجتماعیة أن المحتوى وتخلصت من الضغوط االجتماعیة. فمن أهم سمات الشبكات 
یصنعه الزوار والمتصفحون، فالتطورات الجدیدة التي شهدتها شبكة االنترنیت، أدت إلى نقلة 
كبیرة ونوعیة في عالم التواصل ، فحریة النشر والرأي مضمونة في الشبكات االجتماعیة، 

الحرة ویفرز في نهایة المطاف السوق  وهذا ما یوفر جو النقاش والحوار واالختالف،
لألفكار، وهنا نالحظ التواصل الفعال بین مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي، حیث 
تجمعهم اهتمامات مشتركة ومشاكل مشتركة وقضایا تشغل بالهم. أضف إلى ذلك أن 
المستخدم یختار ویتحكم في المحتوى المعروض، ویعود هذا إلى أن مستخدمي الموقع 

ضهم، ویتعارفون أكثر بعد االستخدام والتواصل الفعال یختارون بعضهم بعضا ویعرفون بع
   alnoor.se/article.asp?id=120692:// http    بینهم
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 االنتخابات:  

 واجتماعیة  واقتصادیة  سیاسیة أهمها عدیدة أدواراً  االجتماعي التواصل شبكات تلعب

 النواحي على االجتماعیة الشبكات تلك تأثیر وأصبح العالم، أنحاء كافة في الشعوب  حیاة في

. واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة   واضحًا
http://m.addustour.com/viewtopic.aspx?ac=\Economy\2009\04\Economy_issue551_day
11_id131834.htm  

حیث فتحت هذه الشبكات مجاال جدیدا للدعایة االنتخابیة وطرح برامج انتخابیة، 
  )211، ص.2012(المعرفة،وجمع التأیید الشعبي.

فمثال قیام رجال السیاسة األمریكیین الجتذاب أصوات الناخبین في االنتخابات، 
استخدموا الفیس بوك لیجتذبوا فیكفي أن أنصار مرشح الرئاسة األمریكیة وقتها(أوباما) 

  )14، ص.2010(فضل اهللا،أصوات الشعب األمریكي.
ومؤخرا مّكنت هذه المواقع بعض المرشحین للمجلس الوطني االتحادي، من االلتقاء 
مع الجمهور مباشرة، وكانت استثمارا جیدا لبعض الحمالت االنتخابیة التي رافقت فترة ما 

جراء كثیر من المداخالت وبنجاح لتقریب المسافات، قبل االنتخاب، واستطاع البعض إ
خاصة وأن بعض الشخصیات التي ترشحت كانت مغمورة وغیر معروفة لكثیر من الناس، 

  بل أوجدت مناخا صحیا للتأثیر في الناخب دون وسیط أو مفاتیح انتخابیة.

www.albayan.ae/opinions/articles/2011-10-11-1.1517717//: http  

 الذاتیة المصارحة :  

شبكات التواصل االجتماعي تسمح للمستخدمین بالتفاعل مع األصدقاء عبر المدونات      
واأللعاب وتبادل الصور، ویقول خبراء في هذا المجال إن األساس هو الحفاظ على حداثة 
المحتوى ومهارات االبتكار في المنتج. هذا وقد أوضح علماء نفس ألمان أن استخدام شبكات 

زابینة ي عبر االنترنت یجعل المستخدم أكثر انفتاحا وصراحة، وقالت (التواصل االجتماع
) في دراستها التي أجرتها بالتعاون مع زمیلها (لیونارد راینكه) بكلیة (هامبورغ میدیا) تریبته
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وأعلنت عنها في المؤتمر األوروبي للتواصل (بهامبورغ): "إن من یذكر الكثیر من بیاناته 
التواصل االجتماعي مثل موقع الفیس بوك" تصبح لدیه بعد عام  الشخصیة على أحد مواقع

قدرة نفسیة أكبر على المصارحة الذاتیة"، وأوضحت أن استعدادا أكبر للبوح بالمزید من 
المعلومات الشخصیة یتكون لدى مثل هؤالء األشخاص مع مرور الوقت، مضیفة "أي أنهم 

علومات عن أنفسهم عبر االنترنت"، كما تؤكد یتعلقون فیما یتعلق بمدى االستعداد بالبوح بم
الدراسة أن األشخاص الذین یدلون بالمزید من المعلومات عن أنفسهم في صفحات التواصل 
االجتماعي یحصلون أصدقاء أكثر خالل نصف عام، غیر أنه تبین أن هذه الصداقات قلما 

وتستمر بعیدا عن  تكون منها صداقات حمیمیة" أما الصداقات الحقیقیة فال تزال تتم
   )1396، ص. 2012(عابد،.االنترنت

 :الرأي العام  

، یستنتج بدون أدنى جهد، أنها سنة الشبكات 2011المتأمل والمالحظ ألحداث سنة إن 
االجتماعیة بامتیاز، حیث أصبح اإلعالم االجتماعي العبا فاعال وأساسیا في حیاة الشعوب. 

ومیكانیزمات االتصال واإلعالم، والتفاعل مع فشبكات التواصل االجتماعي غیرت آلیات 
القضایا المصیریة في المجتمع. أصبحت هناك وسائل جدیدة لتقدیم األخبار والمعلومات 
والصور والفیدیوهات، وكل ما من شأنه أن یقدم الحقیقة للمجتمع. هذه البیئة االتصالیة 

والصورة والرأي العام، الجدیدة، حررت المجتمع من سیطرة السلطة على صناعة الكلمة 
فتحررت المبادرات وتحررت الشعوب، لتصنع الحقیقة وتقدمها للرأي العام بكبسة زر، ولتقرر 

  http://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-02-17-1.1594030 مصیرها بنفسها.

 مؤخرا أجریناه الذي االستطالع في" محیط" العربیة األخبار شبكة قراء أكده ما وهذا
 علي بشدة تؤثر االجتماعیة الشبكات أن علي یوافقون القراء من% 48.11 أن أكد والذي
 بینما ، محدود المواقع هذه تأثیر أن% 41.98 فیه أكد الذي الوقت في العالمي، العام الرأي
  .اإلطالق علي تؤثر ال أنها% 9.91أكد 
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 علي المواقع هذه بظهور تتعلق هامة حقیقة لنا یظهر اآلراء في الواضح التباین وهذا
 ولعل ، أحیانا القرارات بعض باتخاذ یتعلق فیما االعتبار في ووضعها كبیر بشكل الساحة
 التي االجتماعیة الشبكات مواقع مقدمة في یأتي" بوك فیس" الشهیر االجتماعي الموقع
 لبعض اللدود" العدو" بمثابة وبات العالمي، العام الرأي علي واضحا تأثیرا لها أصبح

   .القانون یطارده خطیر دولي مجرم أي قوته في یماثل أصبح بل الحكومات،
www.arabnet5.com/computer-internet-news.asp?c=2&id=28999  

(أستاذة في الجامعة األمریكیة من مصر) تعاظم تأثیر  د. رشا عبد اهللاووصفت      
ملیون مشترك وهو ما  400هذه الشبكات بأنها أصبحت بنفوذ دول فموقع الفیس بوك یضم 

یعني أنه الدولة الثالثة من حیث عدد السكان بعد الصین والهند، وقالت أن هذه الشبكات 
یل الذي أطلقته إحدى الفتیات ابر  15أصبحت تهز حكومات ودوال وضربت مثاال بإضراب 

، 2010(حنفي،.في مصر من خالل الفیس بوك والذي أصاب مصر بالشلل على حد قولها

  )34ص.

حیث تلعب الجماعات المنتشرة في الشبكات االجتماعیة دورا فعاال في تعبئة الرأي 
العام تجاه بعض القضایا السیاسیة، فعلى سبیل المثال أصبحت هذه الشبكات مجاال 

  )211، ص.2012(عبداهللا، وعزیز،الحتجاجات والتشجیع على االضطرابات.ل
 االجتماعیة المساندة:  

شبكات التواصل  لتأثیر مثاالً  فیها ذكر التي كلمته" الزامل عصام" األستاذ قدم
 في احتجزت التي الطفلة قضیة على الضوء ألقى حیث المجتمع، على االجتماعي
 وعمیقاً  سریعاً  معها الناس تفاعل وكان العالج فواتیر والدها سداد عدم بسبب المستشفى

 على الشبكات هذه تأثیر سبب" الزامل" أوضح كما. التویتر على الموضوع انتشار بسبب
 علیها والمؤثر المحرك فهم أنفسهم المستخدمین بید تكون سلطتها بأن  نوه حیث المجتمع،

 محسوبیات، أو رقابیة حدود أو مجامالت بدون مباشرة ویبثونها األخبار یضعون الذین وهم
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 في مصداقیتها وقلت االجتماعیة الشبكات سلطة أمام تقلصت الجرائد سلطة فإن وبالتالي
  www.thulatha.com/?act=artc&id=588//: http .االجتماعیة األوساط

 "والتسونامي ھایتي" في المروع الزلزال أحداث تصدرت الطبیعیة، الكوارث صعید وعلى
 أن یستطیع منا أحد وال المواقع، ھذه متصفحي اهتمامات والیابان، إندونیسیا أصاب الذي

 الدولیة اإلغاثة جهود في االنترنت، شبكة على االجتماعي التواصل شبكات دور ینكر

  . للتبرع والدعوة االستغاثة رسائل نشر في ،"هایتي" ضرب الذي المدمر الزلزال لضحایا
http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4375:20

10-11-30-17-16-10&catid=169:general&Itemid=122 

 فیسبوك موقع على صفحة" االباما" والیة من أمیركیة مواطنة أنشأت آخر جانب من
 على البالد ضربت التي األعاصیر من المتضررین مساعدة بهدف االجتماعي للتواصل
 بضع بعد الصفحة هذه على ونشرت الریاح، حملتها التي وأغراضهم أمتعتهم على العثور

 حملتها بعدما أصحابها عنها یبحث ضائعة ألشیاء صورة 600 من أكثر إنشائها من ساعات
 أنهم فیسبوك على الصفحة زوار من عدد ویؤكد. البالد جنوب اجتاحت التي العاتیة الریاح
 من أكثر عنهم تبعد أماكن في یقطنون ألشخاص تعود أشیاء على منازلهم حدائق في عثروا
  www.alnoor.se/article.asp?id=120692//: http .كیلومتر 300

 االجتماعي التواصل شبكات عبر التسویق:  

 بل التعارف، لمجرد تعد لم االجتماعي التواصل شبكات الواقع في
 التكالیف، منخفضة كونها األعمال، للغایة، ألصحاب وفعالة قویة تسویق  أداة أصبحت
 إلیها االنضمام سهولة إلى باإلضافة العمل، مقر وخارج داخل بها االتصال سهولة وتضمن

 والجنس العمر حسب المشتركین وتصنیف والتطویر، التصمیم بقابلیة وتتمتع بها، واالشتراك
 بطالبي العمل أصحاب ربط وأیضا بالعمالء، األعمال ربط وسهولة والهوایات، واالهتمامات

 .واستثمارها المعلومة وانتشار العمل
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 االلكترونیة الشبكات خالل من المنتج نشر إلى التسویق من النوع هذا یهدف حیث
، المعدة االجتماعیة  مع التواصل من تزید الشبكات تلك على التسویق وتجربة مسبقًا

 أنها كما العمالء، خدمة جودة وضمان وتحسین التجاریة، بالهویة الوعي وتعزیز المستهلكین،
 المنافسین، معلومات فیها بما للمعلومة الوصول وضمان الكفاءات، مع التواصل من تمكن

 إلى التسویق أنواع من النوع هذا وقوة أهمیة ترجع حیث المشاهیر، خالل من الترویج وأیضا
 أو السن مثل المتشابهة، الخصائص ذوى بالمستهلكین مزدحمة أماكن في المنتج وضع
 المنتج شراء على اآلخر منهم كالً  تشجیع یعنى مما المعیشة، أسلوب أو االجتماعیة الحالة

  http://a7sa2ya.blogspot.com/2011/11/blog-post_6609.html.عنه والمعلن المعروض

حیث وجدت الشركات أن مواقع الشبكات االجتماعیة مثل الفیس بوك وتویتر سبال 
لعرض صورة طیبة لبضاعتهم. فبإمكان تلك الشركات اجتذاب الداخلین على الشبكات  متاحة

االجتماعیة إلى مواقعهم الخاصة مع تشجیع زوار المواقع من مستهلكیهم وعمالئهم على 
    ) 70، ص.2012(المعرفة،مناقشة كیفیة تحسین بضاعتهم وخدماتهم.

 اإلدمان:  

عد ُ  االجتماعیةالتي قد تشكل خطرًا على مستخدمي الشبكة  اآلثار أهماإلدمان من  ی
تؤكد على  التي تزایدت في اآلونة األخیرة البحوث النفسیة وقد ،خصوصًا الشباب والمراهقین

أن االستخدام المبالغ فیه لشبكات التواصل االجتماعي عبر االنترنت یسبب إدمانا نفسیًا 
 .والكحولیات للمخدرات به التعاطي الزائد عن الحدیشبه نوعًا ما في طبیعته اإلدمان الذي یسب
www.middle-east-online.com/?id=126735:// http  

 على اإلدمان موضوع عن الحدیث في" مایكل" الدكتور یشیر الصدد هذا وفي
 2012-2-1 بتاریخ البریطانیة التیلغراف صحیفة في مؤخرا نُشرت دراسة إلى الفیسبوك،

 لكل الیومیة الرغبات عن تحدثت" والكحول التبغ من إدمان أكثر والتویتر الفیسبوك" بعنوان
 شبكات على" اونالین" متصالً  البقاء رغبة مقاومة الصعوبة من بأنه ووجدت شخص
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 من أعلى درجات ذات كانت البقاء هذا في الرغبة مستوى أن بل االجتماعي، التواصل
 .والسجائر الكحول بشرب المتعلقة الرغبات

 بلدان 10 من جامعة 12 في طالب 1000 على أجریت التي الدراسة وأوضحت
 واإلحساس واالرتباك والقلق الذعر من بحاالت أصیبوا طالب خمس من أربع أن مختلفة
" البتوب" والـ النقال كالهاتف عنهم الحدیثة االتصال وسائل قطع تم حینما الشدیدة بالعزلة

 .والتویتر الفیسبوك االجتماعي التواصل وموقعي

 التواصل مواقع بأن ذلك على ویجیب... مایكل الدكتور یتساءل هذا؟ یعني ماذا   
 تتسم شخصیات إیجاد إلى یؤدي األشخاص لبعض خاصا خطرا تفرض االجتماعي
 لنا بالنسبة جدا قویة تكون أن ممكن الجمعة لیلة صدیقك" فعل ما لمعرفة  فالدافع باإلدمان،

 ".الصعوبة في غایة أمر یكون المعلومات هذه معرفة وعدم

- 4-4في" غراف الدیلي" صحیفة نشرتها دراسة في مولر سوزان البروفسور وكتب
 عینات تضمنت" بالمخدرات لولعهم مشابه التكنولوجیا على التالمیذ إدمان" بعنوان 2011

 وقامت ساعة 24 لمدة االجتماعي االتصال وسائل مع االتصال عنهم قُطع تالمیذ من
معكر،  مزاج ذوي قلقین، غاضبین، مشاكسین،" أصبحوا حیث أفعالهم ردة بتسجیل الدراسة

  ."ومذعورین الكآبة تغمرهم لآلخرین، محتاجین منهارة، أعصابهم آمنین، غیر
www.middle-east-online.com/?id=126735:// http 

أستاذ علم االجتماع بجامعة عین شمس أن هناك خصائص  صالح الفوالد. ویؤكد 
للشخصیة التي یمكن أن تصبح مدمنة للفیس بوك منها شخصیة لدیها وقت فراغ غیر 
مستغل، وشخصیة لیس لدیها قدرة أو فرصة إلقامة عالقات على األرض، وبالتالي 

مهارات  تستعیض عنها بهذا النوع من العالقات، وشخصیة ربما تعاني من قصور في
 التواصل إما نتیجة لتكوین الشخصیة أو النشأة. 

أو نتیجة لصدمة تعرضت لها مرارا من اآلخرین في عالقاتهم بهم فأصبحت تمیل 
للتفاعل عن بعد، وربما تكون شخصیة غیر راضیة عن وضعها أو ما تعیشه، فترغب في 
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ون هي بحقیقتها وتكوینها خلق حالة أخرى تعیش فیها كما تتمنى دون أن یطالبها أحد بأن تك
(وهذا تحدیدا في المجاالت التي تعیش باسم مستعار ودون أن یعرفها أحد)، فالجمیع یتعامل 

 معها بما تقدمه لهم سواء اقترب أو بعد من  شخصیتها الحقیقیة.

واألشخاص المدمنون على المواقع االجتماعیة یبحثون عن صدقات واهتمامات 
داخل هذه المواقع. وإلشباع هذه الحاجات یجدها داخل إقامة  وعالقات وحاجات لتلبیتها

 عالقات افتراضیة أو شبه افتراضیة. وهذا النوع من اإلدمان هو تابع إلدمان االنترنت.

(J.Kuss, Daria, and D.Griffiths, Mark , 2011,p.3530)  
  
 الخصوصیة خرق:  

الخصوصیة مما تسبب بالكثیر من تواجه أغلبیة المواقع االجتماعیة مشكلة انعدام 
األضرار المعنویة والنفسیة على الشباب وقد تصل في بعض األحیان ألضرار مادیة. فملف 
المستخدم على الفیس بوك یحتوي على جمیع معلوماته الشخصیة إضافة إلى ما یبثه من 

فهناك  هموم ومشاكل قد تصل بسهولة إلى ید أشخاص یستغلونها بغرض اإلساءة  والتشهیر.
من الشباب من وجد في الفیس بوك وغیره من المواقع االجتماعیة مكانا للتسلیة والعبث. 

 )25، ص.2010(فضل اهللا،سيء االستخدام وال یهتم للعواقب.وانعدام الرقابة جعلت البعض ی
حیث أن من سمات المواقع االجتماعیة أنها تشجع المستخدم على نقل ووضع 
معلومات عن حیاته وذلك من خالل وضع "صوره واسمه الحقیقي وقائمة أصدقائه 
والنشاطات التي یشارك بها في وقت فراغه" لكي یتحدث بصوت عالي عن كل ما یؤمن به، 

ت بعدم قدرته أن یمیز بأي قدر من التأكد ما الخطر هنا یعد للمستخدم والقارئ لهذه المعلوما
  هي مصداقیة المعلومات التي یقرؤها. 

إنه یحق لهذه المواقع االجتماعیة أن تنقل معلومات المستخدم الشخصیة إلى طرف ثالث 
دون أن تخبره بذلك وحتى هذه المعلومات التي تكتبها ال تستطیع أن تلغیها تماما، فكثیر من 

 - Googleنص على ذلك بشكل واضح وصریح، ومن كبریات الشركات "عقود االستخدام ت
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Face book تنص على أنه من حقها أن تستخدم كل المعلومات التي تضعها سواء بریدك "
اإللكتروني أو معلوماتك الشخصیة بأن تعید نشرها في أي مكان تریده، وهذا یتم بموافقة 

 !! التي غالبا ال یقرأها أحد المستخدم علي شروط التسجیل وسیاسة الخصوصیة 
www.luxorlink.com/bank39.htm:// http  

باإلضافة إلى ذلك هناك تهدید على الخصوصیة یتعلق بعرض فائض من المعلومات   
الشخصیة على الشبكات االجتماعیة یمكن أن یقع في حوزة مؤسسات كبرى أو وكاالت 

سلوكیات الفرد یمكن على أساسه حكومیة مما یمكن تلك الجهات تكوین ملف خاص عن 
  )175-164ص. ص.  ،2012.(المعرفة،اتخاذ قرارات تلحق األذى بذلك الفرد

كما أننا نجد شبكة التواصل االجتماعي "الفیس بوك" أیضا انتهاكه لخصوصیة 
مشتركیه، وامكانیة استخدام صور المستخدم وبیاناته الشخصیة من قبل الموقع دون إعالم 

أنه تم توجیه انتقادات عالمیة  )2008(جمال مختارر والبیانات، حیث أكد صاحب تلك الصو 
تجاهل األعضاء واستغالل  بسبب olicyP Privacyاتجاه اشتراطات خصوصیة الموقع 

صورهم وبیاناتهم وأنشطتهم االجتماعیة والمتاجرة بها، وحق الموقع في بیعها لشركات تسویق 
عالمیة أو لجهات غیر معلنة، وكذلك حقه في تتبع نشاط األعضاء في المجالت والمدونات 

  والمجموعات.
 الوقت إضاعة:  

 اإلنسانیة، الذات على سلبیة أثأرا االجتماعي بوسائل التواصل المتواصل االرتباط یُخلف
ُسهم في وتوتیر الفیسبوك أن حیث  الدكتور ووصف .والبیت العمل في الوقت إضاعة ی

!.. الوقت إضاعة من جدید عالم" بأنه االجتماعي التواصل بوسائل االرتباط" فایكل تیموثي"
نتاجا إبداعا أقل لذلك یجعلنا ثم ومن ،"الوقت إضاعة من جدیدة تكنولوجیة مرحلة  وحتى وإ
االجتماعي  التواصل مواقع في الفرد یقضیه الذي الوقت أن ذلك من أهمیة واألكثر مهارة،

ض أن یمكن" االفتراضیة"  قد كشركة الفیسبوك أن حین في ،"الواقعیة" االجتماعیة حیاتنا یقوّ
 العالمیة الشركات أكبر من البریطانیة،" میل الدیلي" صحیفة ذلك إلى أشارت وكما أصبح
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 من الكثیر جهد حساب على تأتي أرباحا وهي ملیار 100 الـ فاقت نقدیة وبقدرة استثمارا
  .صفحاته في والغرق تصفحه في الوقت من الكثیر ویخسرون یضیعون الذین األشخاص

   www.middle-east-online.com/?id=126735:// http    

 النرجسیة: 

 من الذكاء، القوة، السیطرة.النرجسیة تعني النظر إلى الذات بتضخیم الصفات فیها      
(C.Nathan, dewall, and Laura, E.Buffardi, and Lan, campbell, 2011,p.51) 

تتمیز بتعظیم التقدیر الذاتي، واالهتمام الزائد بالذات وحب الظهور  فالنرجسیة هي شخصیة
بالشدة والعصبیة إذا تم عرقلة استراتیجیاتهم في إظهار الذات، فهم أشخاص وقلة الخجل. و 

  (j.Carpenter, Christopher, 2012, p.1272)یساعدون اآلخرون بهدف الظهور الذاتي. 

  .أفضل وجهى كل النقاط التي تظهرهم بأجمل و ون علبالتالي النرجسیون هم أشخاص یركز و 

     (S.Holtzman, Nicolas, and J. Strube, Micheal, 2010,p133)  
تحسین صورتهم االیجابیة على ون عالقاتهم االجتماعیة لتعدیل و فالنرجسیون یستخدم

بقدر ما هم محببین لمن یرونهم  أنفسهم مما یجعلهم غیر محببین جدا من المقربین منهم
زیادة رجسیین أكثر في عالم الفیس بوك و یتعاملون معهم عن بعد هذا ما فتح المجال للنو 

  (C.Nathan, dewall, and Laura, E.Buffardi, and Lan, campbell, 2011.p57) النرجسیة لدیهم.

قامة عالقات اجتما یساعد Facebookحیث أن  عیة متنوعة الناس على الظهور وإ
ظهار هذا عامل مهم یدفع للنرجسیة عند الفرد أن تظو  هر كونه یمنح فرصة إبداء الرأي وإ

 ,j.Carpenter)  فرض الذات على اآلخرین من خالل إضافة األصدقاء.القدرات الشخصیة و 

Christopher, 2012, 482) 
كما أن النرجسیون داخل مواقع التواصل االجتماعي یفرطون استعمال ضمائر        

ظهار و المتكلم   ,C.Nathan, dewall, and Laura, E.Buffardi, and Lan, campbell)یجابیاتهم. اإ

2011.p51)  
هي النقطة ل االجتماعي تسمح بإظهار الذات والتعبیر عنها و حیث أن مواقع التواص

  لنرجسیة عند مختلف األفراد المستخدمین لهذا النوع من المواقع.األساسیة لنشوء ا
  تعمل هذه المواقع مع النرجسیة كما یلي:و 
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 تساعدهم لناس من أجل التواصل االجتماعي و هذه المواقع تجمع كما كبیرا من ا
  للظهور.

 تضخیم الذات  تاستراتیجیال بشكل افتراضي مما یوسع دائرة و هذه المواقع تعم
برازها.   وإ

ى النرجسیین من أجل تضخیم الظهور الشخصي على المواقع تعتبر وسیلة للظهور لد
ظهار أنفسهم بشتى الطرق على هذه المواقع. و  ذاتهم  E.Buffardi, Laura, and)إ

Campbell, W.Keith, 2008,p.1304)  
 المخصص" فیسبوك" موقع أن االجتماعي النفس علم في متخصصون كشف كما   

 المراهقین، بین من وخاصة النرجسیة، الشخصیات ألصحاب خصبة بیئة یمثل للتواصل
 بها، یرغبون التي العالقات نوعیة على للحصول مثالیة منصة الموقع لهم یوفر الذین

ظهار  في الدراسة على عملوا الذین الباحثون وقال .عنه یرضون الذي بالشكل أنفسهم وإ
 النرجسیون یرغب التي العالقات لنوعیة مثالیة قناة یمثل" فیسبوك" إن الكندیة، تورنتو جامعة

 ضحالة رغم األصدقاء، من كبیر بعدد ارتباطهم إظهار على القدرة لهم یؤمن ألنه بها،
 النرجسي یرغب الذي العام باالنطباع التحكم تتیح كما تجمعهم، التي الحقیقیة الصالت
  .ان ان السي أنباء وكالة بحسب. نفسه عن بإظهاره

 إلى ویمیلون سواهم، من أكثر" فیسبوك" یستخدمون النرجسیین فإن الدراسة، وبحسب
رسال للحالة المتواصل التحدیث مثل سواها، دون فیه معینة خدمات على التركیز  التعلیقات وإ

 .جید بشكل أصحابها إظهار شأنها من التي الجدیدة بالصور الصفحة وتزوید الدوام على
  alapn.com/ar/news.php?cat=11&id=21493:// http    

 الشخصیات (الشخصیة المستعارة) انتحال: 

 شبكات التواصل االجتماعي دافعا مستخدمي خلف الحقیقي المصدر مجهولیة تبقى        
 وتشویه المضللة المعلومات ونشر الشخصیة وانتحال االبتزاز في استخدامها إلى أحیانا

 تقویض تستهدف ألفكار الترویج أو االختطاف أو السرقة أو كالدعارة الجریمة في أو السمعة
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 داخل هدامة أفكار إلى بالترویج أو القوة استخدام في المشروع وحقها وسیادتها الدولة سلطة
 .األفراد بین والقذف السب في استخدمها أو المجتمع

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=858838&eid=501  
ومازالت عملیات انتحال شخصیات المشاهیر تضرب أطنابها بقوة في الشبكة 

واالبتزاز وترویج الشائعات، وكسب المال، العنكبوتیة، متخذة منها مكانا خصبا للتشویه 
  )24، ص.2012(فضل اهللا،وحرف الحقائق عن مسارها.

 والمشاعر األفكار على التأثیر:  

 على فأكثر أكثر تعتمد باتت  األوسط الشرق منطقة أن حدیثة دراسة أظهرت
 األخرى الشخصي التواصل أشكال مع بالمقارنة الرقمیة االجتماعیة الشبكات عبر التواصل

 التي الدراسة وأشارت. الهاتف أو اإللكتروني البرید عبر أو لوجه، وجهاً  التواصل ومنها
 االستشارات تقدیم مجال في متخصصة عالمیة شركة وهي " ماكان یونیڤیرسال" أجرتها

 شخصاً  38 حوالي مع المنطقة، في فرد كل بین اتصال هناك أن إلى والتسویقیة، اإلعالمیة
  ...منتظم بشكل االجتماعي اإلعالم شبكات عبر

 لإلنترنت والفاعلین الناشطین المستخدمین بعض یلعبه مؤثر دور عن كشفت كما
 345 بمعدل وذلك الشبكة على األصدقاء من كبیر عدد مع مستمر اتصال على هم والذین
 صدیقاً  65 هو الناشط للمستخدم األصدقاء عدد متوسط بأن العلم مع ومتابعاً  صدیقاً 

،  أن الممكن من التي التوصیات تقدیم على قادرون كونهم في هؤالء تأثیر ویظهر ومتابعًا
 أو الشركات أو الساعة مواضیع من أي حول اآلخرین المستخدمین آراء تغییر إلى تؤدي

 قطریب بول قال الدراسة استعرضتها التي النتائج على تعلیقه سیاق وفي. وغیرها الخدمات
 یواصل" أفریقیا وشمال األوسط الشرق في" ماكان یونیڤرسال" لشركة اإلقلیمي العام المدیر

 أفكارنا على أساسي بشكل ویؤثر اآلخرین مع تواصلنا طریقة تغییر االجتماعي اإلعالم
 وفهم بدراسة نقوم أن جدا المهم من التسویق اتصاالت وكخبراء. وسلوكنا ومواقفنا ومشاعرنا

 مساعدة بغیة علیهم، وتأثیرها االجتماعي اإلعالم لشبكات المستهلكین استخدام كیفیة
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 التجاریة لعالماتها الوالء وتنمیة المبیعات وزیادة األسواق في منتجاتها حصة لتعزیز الشركات
  ".سمعتها وتعزیز

arabic.arabianbusiness.com/business/technology/2011/jan/21/49628:// http  

 الدراسي التحصیل:  

دراسة أمریكیة حدیثة أن الدرجات التي یحصل علیها طالب الجامعات أكدت   
المدمنین شبكة االنترنت وتصفح موقع "الفیس بوك" أكبر الشبكات االجتماعیة على االنترنت 

  أدنى بكثیر من تلك التي یحصل علیها نظراؤهم الذین ال یستخدمون هذا الموقع.
ایو" األمریكیة في تصریحات صحفیة من جامعة "أوه أرین كاربنسكيوذكر الباحث  

نشرت بشبكة األنترنت الدولیة للمعلومات إن الدراسة التي أجرتها الجامعة أخیرا وشملت 
طالبا جامعیا أظهرت أنه كلما تصفح الطالب الجامعي هذا الموقع كلما تدنت درجاته  219

  في االمتحانات.
تا أطول على االنترنت وأضاف أن الدراسة أظهرت أن األشخاص الذین یقضون وق

یخصصون وقتا أقصر للدراسة  مشیرا إلى أن "لكل جیل أشیاء تجذبه"، وأن هذا الموقع یتیح 
بداء رأیه في الكثیر من األمور والبحث عن أصدقاء جدد  للمستخدم "الدردشة" وحل الفوازیر وإ

الدراسة اعترفوا بأن من الطالب الجامعیین الذین شملتهم  %79إن  كاربنسكي وقال أو قدامى.
  إدمانهم على موقع الفیسبوك أثر سلبیا على تحصیلهم الدراسي.

وأرجعت الشبكة في بیان رسمي أن الزیادة الهائلة في عدد المستخدمین ترجع إلى  
توفر الموقع في عدد من اللغات التي لم تكن متاحة من قبل، حیث تشیر اإلحصائیات إلى 

، ص. ص. 2012(هماش..ینتمون لدول غیر الوالیات المتحدة من المستخدمین الجدد %70أن 

82-83(  
 االجتماعیة العزلة:  

وصفت أستاذة علم االجتماع "شیري تركل" الطریقة المحمومة للناس في التواصل 
عبر اإلنترنت من خالل شبكات التواصل االجتماعي كـ "التویتر" و"الفیسبوك"، بشكل من 
أشكال الجنون الحدیثة. وذكرت دراسة أعدتها تركل أستاذة علم االجتماع في معهد 
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السلوك الذي بات مقبوًال ونموذجیًا یعبر عن مشكلة  "ماساتشوستس" للتكنولوجیا، أن هذا
اجتماعیة، وتسبب كتاب "تركل" الذي نشر في بریطانیا، بضجة كبیرة في الوالیات -نفسیة

المتحدة التي تشهد إقباال شدیدًا على شبكات التواصل االجتماعیة، وقد بات یشكل هاجسًا 
  أمیركیا.

التكنولوجیا تهدد بأن تهیمن على حیاتنا وتجعلنا وتقوم أطروحة "تركل" على فكرة أن 
أقل إنسانیة، وأنه وتحت شعار "التواصل بشكل أفضل"، فإن هذه الشبكات تزید من عزلة 

  الناس، عبر إدماجهم في عالم افتراضي متخیل، ولیس في عالم إنساني حقیقي.
http://www.luxorlink.com/bank39.html 

 كانت وان شاشة، أمام واحدة غرفة في االنعزال وهي النفسیة العوارض تلك السیما   
 حیث  إلى یصل كبیرة وبسهولة المستخدمین یدي بین بأكمله العالم تضع ولكنها صغیرة
 ألن والخمول السكون من حالة هي النفسیین األطباء بعض آراء وبحسب فإنها یشاء

 مباشر وتعارف وتشویق مغامرة من الحیاة متعة سیفقد فهو بذلك یقوم عندما الشخص
  http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=11&id=21493 .اكبر وتجارب اقرب واطالع

 الطالق: 

 اتالدراس إحدى على الحیاة الزوجیة ذكرت االجتماعيشبكات التواصل عن تأثیر 
التي ُأجریت في أمریكا أن مواقع التواصل االجتماعي كانت السبب وراء واحدة من كل خمس 

آالن مانتل: لمتخصص في شؤون الطالق بنیویورك حاالت طالق في أمریكا وأكد المحامي ا
  نة شریك الحیاة"."فیس بوك وماي سبیس وتویتر تجعل من السهل إثبات خیا

ولم یقف هذا التأثیر فقط في الوالیات المتحدة األمریكیة، بل إن هناك حاالت طالق 
واإلدمان علیها ولربما  شبكات التواصلوقعت في العالم العربي جراء اإلفراط في استخدام 

أدانت بعض الزوجات أزواجهن بالخیانة الزوجیة من خالل الفیس بوك أو غیره. 
http://www.al-madina.com/node/279930  
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ووفقا لمسح قام به موقع دیفورس دوت كوم األمریكي فإن الفیس بوك كان أحد 
   . من حاالت الطالق  %20 أسباب

ik.ahram.org.eg/IK/Ahram/2011/2/28/INVE1.HTM:// http  
  التواصل االجتماعي:نماذج شبكات  -6

تعرف شبكات التواصل االجتماعي كموقع ویب أو أي نوع آخر من التواصل عبر  
 (Mooney, Carala, 2009,p.6 ) االنترنت والتي تسمح لألفراد بالتفاعل مع بعضهم البعض.

.....) ظاهرة مایسبیس حیث أصبحت مواقع التواصل االجتماعي (فیسبوك، تویتر،
االجتماعي ونماذج أو أنماط التفاعل التي لها أثر عمیق في تواصل الناس في التواصل 

 واالتصال مع بعضهم البعض. ومن بین مواقع التواصل االجتماعي:
   

     Facebookفیسبوك:  .1

ملیون مستخدم، وتولد أكثر من  500االجتماعي األسرع نموا مع أكثر من  المنبر هو
 ,Sana, Rouis, and Moes, Limayem, and Esmail ) ملیار صفحات مشاهدة كل یوم. 1.6

Sangari,  2011, p.2)  

  والفیسبوك هو النموذج المعتمد في الدراسة الحالیة.  

  

  Twitter تویتر: -2

موقع على االنترنت، یمثل شبكة تواصل اجتماعي، ویتیح للمستخدم فتح حساب  
یربطه باآلخرین من خالل خاصیة التتبع، وبذلك یمكن للمستخدم بعث رسائل یتجاوز حجم 

عنصرا إلى متتبعیه، تصل إلى حساباتهم على الموقع، أو عن طریق رسالة  140كل منها 
  نصیة قصیرة إلى هواتفهم النقالة.
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بصفته مشروعا تطوریا تابعا لشركة  2006وقد بدأ هذا الموقع في بدایة عام  
Obvious  األمریكیة في مدینة سان أفرنسیسكو، واتیح للعموم في أكتوبر من العام نفسه قبل

أن تقوم الشركة بفصله عنها، لیكون نشاطا خاصة بشركة تابعة لها تحمل اسم (تویتر) في 
   )118-117، ص.ص. 2011ارب،(المح.2007ابریل من عام 

وقد ساعدت خدمة استخدام "تویتر" من خالل الرسائل القصیرة، وخدمات الهاتف       
ملیون مستخدم حول العالم في منتصف  100الذكي على رفع عدد مستخدمي "تویتر" إلى 

. ومن أهم صفات هذا النوع من اإلعالم هو قدرته على الوصول إلى عدد هائل 2010العام 
ن المستخدمین، وبالتالي الوصول إلى المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء إلى أدوات م

  )25، ص.2011(الفطافطة،اإلعالم التقلیدي.
ویوفر "التویتر" لمستخدمیه إمكانیات عدیدة منها: معرفة ما یقوم به أصدقائهم دائما 

وتلقي اإلجابات الفوریة، وفي أي وقت، كما أنه أسرع وسیلة لطرح التساؤالت على األصدقاء 
باإلضافة إلى انه یتیح للمستخدم إمكانیة إرسال األخبار الهامة جدا والسریعة والمحیطة به 
كاالستغاثة أو اإلخبار عن حادث مهم جدا، وفي الوقت ذاته یتیح للمستخدمین متابعة كل 

اءه ومعارفه أحداث العالم فور وقوعها، ویستطیع المستخدم أیضا معرفة ما یفعله  أصدق
الذین یهمه أمرهم ومتابعة أخبارهم وشؤونهم. ویقدم موقع "تویت" تعریفا مقتضبا له بأنه: 
"خدمة تساعد األصدقاء وأفراد العائلة وزمالء العمل على التواصل و إدامة االتصال بعضا 

ـــــاذا ت ــــ ــــ ـــــل ببعض، عبر تبادل أجوبة سریعة ومعتادة لسؤال واحد بسیط هو: مــــ ــــ ــــ فعـ
  )83، ص.2012(المنصور،اآلن؟".

 ایفانو )stone biz( بیرستون)، وdorsey Jak(جال درزيتأسس موقع توتیر على ید 
. كما یوفر توتیر التعامل بعدة لغات منها االنجلیزیة والیابانیة لكثرة )willians evan( ویلیامز

الموقع بشكل متزاید في الحیاة الیومیة عدد المستخدمین والمطورین الیابانیین. وتغلغل 
للشعوب، وأصبح هناك اهتمام كبیر بآثاره االجتماعیة   واالقتصادیة والسیاسیة في حیاة 

 )46، ص.2012(الرعود،الناس.
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  Space Myماي سبیس:  -3 - 
  

هو موقع یقدم خدمات الشبكات االجتماعیة على الویب تقدم شبكة تفاعلیة بین 
إلى خدمات أخرى كالمدونات ونشر الصور  ةالمسجلین في الخدمة باإلضافاألصدقاء 

والموسیقى ومقاطع الفیدیو والمجموعات البریدیة وملفات المواصفات الشخصیة لألعضاء 
المسجلین. یقع مقر الشركة في سانتا مونیكا في  كالیفورنیا بالوالیات المتحدة األمریكیة بینما 

  )528، ص.2012(حبة،.وز كوربوریشن" في مدینة  نیویوركیقع مقر الشركة األم  "نی
 Anderson توم أندرسنبواسطة  2003وقد تأسست خدمة "ماي سبیس" في یولیو 

Tom دیولف كرسو  Chris Dewolfe   صغیر من المبرمجین على خلیفة تجربة سابقة  فریقو
كانت أقرب لیاهو، وهي حالیا جزء من إمبراطوریة الشركة اإلعالمیة  1998تأسست في 

  .روبرت مردوخالتي یملكها  "نیوزكورب"العمالقة 
على موقع ماي سبیس دوت كوم یستطیع الناس من جمیع أنحاء العالم صنع ملفات 

لتحاق بمجتمع خاص وتحدید مواعید لاللتقاء، والتشابك المهني، الكترونیة عن حیاتهم، واال
والترویج لألعمال، ومشاركة االهتمامات، والعثور على أصدقاء الدراسة القدامى واألصحاب، 
كما یمد الموقع مستخدمیه بمساحة للخصوصیة واالندماج الثقافي ویتحاور مالیین الشباب 

مهم الشخصیة والثقافیة من خالل شبكة سبیس مع اإلعالم من خالله، ویعبرون عن قی
  )218-217، ص.ص.2008(صادق،االجتماعیة.

انترنت یعد موقع ماي سبیس هو سادس أكثر مواقع الویب  الیكسا وطبقا لموقع      
المكتوبة بأي لغة في العالم شعبیة، كما أنه یعد ثالث أكثر المواقع شعبیة على اإلطالق في 

تفعت شعبیة الموقع تدریجیا بنسبة أكبر من المواقع المشابهة األخرى الوالیات المتحدة. ار 
تقریبا من عدد الزیارات المحسوبة لمواقع الشبكات االجتماعیة على ) %80وحاز على (
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االنترنت، حتى صار یمثل جزءا مهما من الثقافة الشعبیة المعاصرة، خاصة في البالد 
  )528، ص.2012(حبة،.باإلنجلیزیةالناطقة 

وقد أصبح الموقع مؤخرا أشهر المداخل اجتماعیة على الشبكة االلكترونیة، ویقدم 
ضافة رسوم الغرافیك،  العدید من السمات المختلفة التي تسمح للمستخدمین بتعدیل ملفاتهم، وإ
والموسیقى، واأللوان. كما یستطیع المستخدمون أیضا وضع الملف بصورة خاصة تسمح فقط 

مشاهدة الصفحة، وال یتطلب ذلك سوى معرفة المعلومات األساسیة لمن دخلوا كأصدقاء ب
االنترنت  كما یقدم أیضا آلة بحث داخلیة التي تستخدم في بناء صفحات  ،HTMLللغة 

  )218، ص.2008(صادق،ونظام برید الكتروني داخلي.
 لقد تعددت وتنوعت شبكات التواصل االجتماعي، وأصبحت أكثر المواقع شعبیة على      

االنترنت، حیث أن لكل موقع خصائص تمیزه عن غیره من المواقع، وتبقى خاصیة التواصل 
  االجتماعي بین األفراد، هي الخاصیة المشتركة واألساسیة لهذه الشبكات.

ـــــسبوك  ثانيا: ــــ ــــ ــــ "Facebook"الفيــ  

  
ال یمكن الحدیث عن فایسبوك كموقع عادي، بل یمكن القول أنه ظاهرة أذهلت العالم 
فزیادة على العدد الكبیر من المستخدمین، یعد أكثر المواقع نموا في العالم، وقد قال عنه 

"أنا أرى فایسبوك أحد األدوات من بین أخرى التي یمكنها فتح  ":Walford John" جون ولفورد
الحوار بین الناس، لیس بدیال عن التواصل الشخصي، ولكن أكثر كآلیة ربط فعالة للبقاء 

  على اتصال دائم".
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فقد یكون الصعود الصاروخي لمؤسسة فایسبوك األمریكیة وتعاظم شعبیة شبكتها        
لتي شهدتها االنترنت في السنوات األخیرة، فقد ساد االعتقاد أن االجتماعیة أهم األحداث ا

زمن النجاحات السریعة الخاطفة والثروات العمالقة بسبب الشبكة قد انتهى قبل أن یبدأ، وأن 
السوق الجدیدة قد تقاسمتها الشركات الكبرى المؤسسة ومن الصعب بمكان الصمود إزاء 

 د أن احتلت كل المواقع المتقدمة، لكن نجاح "فیسبوك"تنامي إمبراطوریات المعلومات هذه بع

Facebook  مستوى الكوني كذب هذه تحوله إلى ظاهرة ثقافیة اتصالیة على الالسریع و
وأن التمیز التكنولوجي  لإلنترنتبیر في السوق الجدیدة أثبت أنه ال یوجد كالتوقعات و 

  )103.، ص2012رمضان،(.النجاحالسبب الرئیسي للتفوق و  هو اإلبداعو 
  Facebookیسبوك: تعریف الف -1

 :تدیره شركة ول إلیه مجانا و هو موقع ویب للتواصل االجتماعي الذي یمكن الدخ فیسبوك
محدودة المسئولیة كملكیة خاصة لها؛ فالمستخدمون بإمكانهم االنضمام إلى  "فیس بوك"

، وذلك من أجل الشبكات التي تنظمها  المدینة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقلیم
قائمة التفاعل معهم. كذلك یمكن للمستخدمین إضافة أصدقاء إلى االتصال باآلخرین و 

رسال الرسائل إلیهم، وأی تعریف األصدقاء ضا تحدیث ملفاتهم الشخصیة و أصدقائهم وإ
المدارس التمهیدیة و یشیر اسم الموقع إلى دلیل الصور الذي تقدمه الكلیات . و بأنفسهم

الذي یتضمن مریكیة إلى أعضاء هیئة التدریس والطلبة الجدد، و في الوالیات المتحدة األ
-179، ص.ص.2012وصبطي،(شعبان، .وصفا ألعضاء الحرم الجامعي كوسیلة للتعرف إلیهم

180( 
  یعرف أیضا على أنه: "مجتمع افتراضي یشیر إلى "مكان أین یمكن أن یلتقي األفراد

ویتفاعلوا: تبادل صور، فیدیو، ومعلومات أخرى، واتصاالت عامة مع األصدقاء، 
العائلة..."، المشاركة في أعمال مشتركة، والتفاعل حول اهتمامات متبادلة، والتواصل 

 )102.، ص2012رمضان،(.وعات االهتمام واألفراد...''مع مجم
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  یعرف كذلك على أنه: "منشور المنظمة، عادة ما تكون كلیة أو تجاریة، والذي یتضمن
مالمح مثل: األسماء وتواریخ المیالد، والصور واالهتمامات، والتي تخدم غرض معرفة 

نبع اسم الفیسبوك من بعضنا البعض بشكل أفضل. وحسب تقلید في الوالیات المتحدة، 
االسم العامي لكتاب یعطى  للطلبة في بدایة العام الدراسي من قبل إدارات الجامعات 

 Sana, Rouis, and Moes, Limayem, and ) بنیة أن یكون الطلبة متآلفین مع بعضهم".

Esmail, Sangari,  2011, p.1) 
  یتشاركوا بالمعلومات واألخبار مع ویعرف أیضا بأنه: "وسیلة اجتماعیة تساعد الناس كي

أناس آخرین في دوائرهم االجتماعیة والعالم بسرعة وفعالیة فإن موقع "فیس بوك" یعتمد 
على شبكة حقیقیة من الناس المستخدمین لنفس نطاق بریدهم االلكتروني والراغبین في 

خباره التعرف على زمالئهم عن قرب ویعود للمستخدم القرار في نشر ما یرغب من أ
الخاصة ومعلومات تتعلق بمعارفه من األشخاص وخطط اإلجازة والصور واألفالم 

، 2011(الفایسبوك،".المفضلة والمناسبات القادمة وأي معلومات أخرى عن حیاته الشخصیة

 )11ص.
  مارك زوكربیرجأما مكتشفه"Mark zuckerberg":  یرى أن "الفیسبوك حركة اجتماعیة

Movement Social وأنه سوف یزیح البرید  مجرد أداة أو وسیلة للتواصل، ولیس
االلكتروني من الطریق وأنه سوف یسیطر أو "یستعمر" ویحتل كل النشاط البشري على 
الشبكة الدولیة؛ لذا فوصفه بأنه "دلیل سكان العالم" وأنه موقع یتیح لألفراد العادیین أن 

ما یریدون من معلومات حول یخلقوا من أنفسهم هوایات عامة عن طریق اإلدالء ب

                                                             
   مارك زوكریبجzuckerberg Mark  وهو من عائلة یهودیة تقیم في نیویورك، یمتلك أبوه 1984مایو  14من موالید ،

عیادة لطب األسنان أما أمه ''كارین'' فتشتغل في مجال الفیزیاء، برزت مواهبه في مجال البرمجة منذ  Edward''ادوارد'' 
وضمه إلى قائمة مطوریها وهو لم  ''  إلیه ورغبت في انتدابهMicrosoftوقت مبكر حتى أنه لفت أنظار میكروسوفت ''

ینته بعد دراسته الثانویة، لكنه اختار مواصلة الدراسة الجامعیة في جامعة هارفارد األمریكیة وهناك أطلق شبكة التواصل 
''، واآلن أصبح رجل أعمال ومبرمج أمریكي یعمل كرئیس تنفیذي لشركة فیسبوك التي تملك موقع Facebookاالجتماعي ''

  الجتماعي.فیسبوك ا
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أنفسهم وتكوینهم الذهني والعاطفي ونشر صورهم الشخصیة وأن الهدف منه هو أن 
  )22، ص.2011(الفطافطة،یصبح العالم  "مكانا أكثر انفتاح".

  Facebook نشأة الفیسبوك: -  2
أمام شاشة الكمبیوتر في حجرته بمساكن الطلبة عاما)  23( مارك جوكربیرج عندما جلس

في جامعة هارفارد األمریكیة العریقة، وبدأ یصمم موقعا جدیدا على شبكة االنترنت، كان 
لدیه هدف واضح،  وهو تصمیم موقع یجمع زمالءه في الجامعة ویمكنهم من تبادل أخبارهم 

  وصورهم وآرائهم.
، الذي كان مشهورا بین الطلبة بولعه الشدید باإلنترنت، بشكل جوكربیرجلم یفكر 

تقلیدي، مثال لم یسع إلى إنشاء موقع تجاري یجتذب اإلعالنات، أو إلى نشر أخبار 
الجامعة. ولكن ببساطة فكر في تسهیل عملیة التواصل بین طلبة الجامعة على أساس أن 

  )184، ص.2011(الدلیمي،جارفة. مثل هذا التواصل. إذا تم بنجاح، سیكون له شعبیة
موقع "فیس بوك" في فبرایر  زوكربیرج فارد أطلقومن مساكن الطلبة في جامعة هار  

، ولقیت هذه الشبكة رواجا سریعا بین الطلبة في جامعة هارفارد، واكتسب شعبیة 2004عام 
واسعة بینهم، األمر الذي جعله یفكر في توسیع قاعدة الذین یحق لهم بالمشاركة في الموقع 

إلى التعرف إلى الحیاة لتشمل طلبة جامعات أخرى وطلبة مدارس ثانویة یسعون 
  )29، ص.2009(ناصف،.الجامعیة

أن یخطو خطوة أخرى لألمام، وهي أن یفتح أبواب موقعه أمام كل  جوكربیرجثم قرر 
 12من یرغب في استخدامه، وكانت النتیجة طفرة في عدد مستخدمي الموقع، إذ ارتفع من 

ملیون مستخدم وفي  40إلى أكثر من  2007ملیون مستخدم  في شهر دیسمبر من عام 
نفس الوقت قرر أیضا أن یفتح أبواب الموقع أمام المبرمجین لیقدموا خدمات جدیدة لزواره، 
وأن یدخل في تعاقدات مع معلنین یسعون لالستفادة من قاعدته الجماهیریة 

  )206-205، ص.ص.2011(عامر،.الواسعة
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 جوكربیرجن تلقى وكان من الطبیعي أن یلفت النجاح السریع الذي حققه الموقع أ

عاما، فقط  23، وعمره جوكربیرجإال أن  2007عرضا لشراء موقعه بمبلغ ملیار دوالر عام 
  فاجأ كثیرین من حوله برفض العرض.

البریطانیة فإنه: "ربما لم یقدر  فاینانشیال تایمزوحسبما قال في مقابلة مع صحیفة 
كثیرون قیمة الشبكة التي بنیناها بما یستحق. وأضاف إن عملیة االتصال بین الناس ذات 
ذا ما استطعنا أن نحسنها قلیال لعدد كبیر من الناس فإن هذا سیكون له أثر  أهمیة بالغة، وإ

  اقتصادي هائل على العالم كله".
"وول في رفضه هذا العرض. فقد قامت صحیفة  وأثبت واقع الحال أنه كان محقا

أبرز الصحف االقتصادیة األمریكیة، أن شركة میكروسوفت تسعى لشراء  ستریت جورنال"
ملیون دوالر، األمر الذي یعني أن  500إلى  300من قیمة "فیس بوك" بقیمة من    5%

-206، ص.ص.2011(عامر،.قیمة فیسبوك الكلیة تصل إلى مبلغ من ستة إلى عشر ملیارات

207(   
انطلق موقع الفیس بوك كنتاج غیر متوقع من موقع (فیس ماش) باإلنجلیزیة 

)Match Face :( التابع لجامعة هارفارد، وهو موقع من نوعNot or Hot  على نشر  یعتمد
مارك صور لمجموعة من األشخاص ثم اختیار رواد الموقع للشخص األكثر جاذبیة، وقد قام 

عندما كان یرتاد جامعة هارفارد  2003أكتوبر عام  28بابتكار الفیس ماش في   زوكربیرج
یقوم بإنشاء مدونة حول إحدى   زوكربیرجكطالب في السنة الثانیة. في هذه األثناء، كان 

  الفتیات ویحاول التفكیر في القیام بأمر ما قد یثنیه عن التفكیر في هذه الفتاة.

دة هارفارد كریمسون، فإن موقع "فیس ماش" استخدم صورا ووفقا لما نشرته جری
مجمعة من دلیل الصور المتاح على االنترنت والخاص بتسعة من طلبة المدینة الجامعیة مع 
وضع صورتین بجانب بعضهما البعض ودعوة المستخدمین إلى اختیار الشخص "األكثر 

إلى اختراق مناطق محمیة في  من تأسیس الموقع، فإنه لجأ زوكربیرججاذبیة" وكي یتمكن 
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شبكة الحاسوب الخاصة بجامعة هارفارد، وقام بنسخ صور خاصة بالطلبة في السكن 
  )181، ص.2012(شعبان، وصیطي،الجامعي.

"إن مبادرة جامعة هارفارد باتخاذ إجراء مضاد لذلك الفعل ربما یرجع ألسباب قانونیة 
ي ربما یحدث للعدید من الكلیات األخرى"، ورد دون إدراك القیمة الحقیقیة لذلك االنتهاك الذ

قائال: "ولكن هناك أمر  زوكربیرج في مدونته الشخصیة. یستطرد زوكربیرج ذلك على لسان
واحد مؤكد، وهو أنني ارتكبت حماقة عندما أقدمت على إنشاء ذلك الموقع. على كل حال 
إن أي شخص آخر كان سیقوم بذلك في نهایة األمر. وسرعان ما تم توجیه الموقع إلى 
العدید وحدات الخدمة الخاصة بالحرم الجامعي، ولكن تم إغالقه بعد بضعة أیام من قبل 

  دارة جامعة هارفارد.إ

بخرق قانون الحمایة وانتهاك حقوق التألیف  زوكربیرج وقد قامت إدارة الجامعة باتهام
والنشر وكذلك انتهاك خصوصیة األفراد، مما یعرضه للطرد من الجامعة؛ ولكن تم إسقاط 

  جمیع التهم الموجهة إلیه في نهایة األمر. 

بتأسیس موقع "الفیس بوك"  زوكربیرجقام  وفي النصف الثاني من العام الدراسي نفسه
  .2004نوفمبر من عام  4في  تحدیداو  com.facebook Theعلى النطاق 

بتصریح لجریدة هارفارد كریمسون قائال، "لقد كان الجمیع   زوكربیرج وقد أدلى
یتحدثون عن دلیل الصور العالمي المأخوذ في جامعة هارفارد. أعتقد أنه من السخف أن 
تستغرق الجامعة عامین للقیام بمثل هذا العمل. یمكنني أن أقوم باألمر على نحو أفضل 

  )256، ص.2012(دهیمي،منهم بكثیر في غضون أسبوع واحد فقط".
 داستینو(المدیر التنفیذي للشركة)  سافرینو إدوارد وبعد فترة وجیزة، انظم كل من

لمساعدته في  زوكربیرجإلى  كریس هیوزو(رسام جرافیك)  أندرو ماكوالمو(مبرمج) موسكوفیتز
  تطویر الموقع.
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، تم نقل مقر الفیس بوك إلى مدینة بالو آلتو في 2004وفي شهر یونیو من عام 
، فتح الموقع أبوابه أمام جمیع األفراد 2006سبتمبر من عام  26والیة كالیفورنیا. وفي 

  البالغین من العمر ثالثة عشر عاما فأكثر والذین لدیهم عنوان بریدي صحیح.
ن اتخاذ مدینة ، أعلن القائمون على إدارة الفیس بوك أ2008وفي أكتوبر من عام 

  دبلین عاصمة أیرلندا مقرا دولیا له.
وال نستطیع أن ننكر أن الفیس بوك قدم لنا ثورة معلوماتیة وثقافیة استفدنا منها كثیرا 
وزاد عدد مستخدمیه وغاز لهم بجعل الفیس بوك یتحدث بجمیع اللغات فأصبح من المواقع 

  ومنها العربیة.القلیلة التي تستطیع أن تحول جمیع صفحاتها بلغتك 
فقد أصبح الفیس بوك عالم كبیر ومختلف عالم جدید ومثیر ومتغیر ترى فیه الحقیقة 
والكذب، فأصبح الفیس بوك كالعالم ولكن عالم داخل موقع واحد تعرض أفكارك فیه عن أي 

  )214-210، ص. ص. 2011(عامر،شيء وفي أي وقت وبأي لغة.
     Facebookخصائص الفیسبوك:  -3

الفیس بوك بمجموعة خصائص تتیح للمستخدمین إمكانیة التواصل مع بعضهم  یتمیز
  البعض ویمكن ذكر هذه الخصائص كما یلي:

  خاصیة لوحة الحائطWall:  هي عبارة عن مساحة مخصصة في صفحة الملف و
الشخصي ألي مستخدم بحیث تتیح لألصدقاء إرسال الرسائل المختلفة إلى هذا 

  المستخدم.
 خاصیة النكزة Pokes االنتباه  افتراضیة إلثارة "نكزة": التي تتیح للمستخدمین إرسال

حد األصدقاء یقوم هي عبارة عن إشعار یخطر المستخدم بأن أإلى بعضهم البعض(و 
  ).بالترحیب به

  الصورخاصیةPhotes:  ّالصور من المستخدمین من تحمیل األلبومات و كن التي تم
  أجهزتهم إلى الموقع.
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  خاصیة الحالةStautsما كانیة إبالغ أصدقائهم بأماكنهم و : التي تتیح للمستخدمین إم
  )258، ص.2012(دهیمي،.ون به من أعمال في الوقت الحاليیقوم

  الفیدیوخاصیةVideo:  یة تحمیل الفیدیوهات الخاصة به توفر للمشترك إمكانو
تسجیل لقطات الفیدیو مباشرة  مشاركتها على هذا الموقع، باإلضافة إلى إمكانیةو 
رسالهو    صوت).كرسالة مرئیة (صورة و  إ
 خاصیة الحلقات Groups:  تمكن المشتركین من إعداد مجموعات نقاش في موضوع و

  ما.
 خاصیة األحداث الهامة Events:  تتیح للمشتركین إمكانیة اإلعالن عن حدث ما و

خبار األصدقاء و  جاري حدوثه    األعضاء به.وإ
 عالن خاصیة اإلPlace Market : تمكن المشترك من اإلعالن عن أي منتج یود و

  اإلعالن عنه،  أو البحث عن أي منتج یرغب في شرائه.
  خاصیة اإلشعاراتNotifications تستخدم اإلشعارات للحفاظ على بقاء المستخدم :

  )43، ص.2012(الرعود،ق علیها سابقا.على اتصال بآخر التحدیثات التي قام بالتعلی
، أتاح الفیس بوك إمكانیة إرسال رسائل مرفقة تتضمن 2007في یولیو من عام    

أي شيء إلى لوحة الحائط الذي كان مقتصرا من قبل على المحتویات النصیة فقط. وبمرور 
  الوقت، بدأ الفیس بوك في إضافة العدید من الخصائص  الجدیدة إلى الموقع.

أو التغذیة  "feed News"، تم اإلعالن عن خاصیة 2006سبتمبر من عام  6ففي 
اإلخباریة التي تظهر على الصفحة الرئیسیة لجمیع المستخدمین، حیث تقوم بتمییز بعض 
البیانات مثل التغیرات التي تحدث في الملف الشخصي، وكذلك األحداث المترقبة وأعیاد 

هذه الخاصیة حالة من االستیاء المیالد الخاصة بأصدقاء المستخدم في بدایة األمر، أثارت 
بین مستخدمي الفیس بوك؛ حیث شكا البعض من سوء التنظیم وكثرة البیانات غیر المرغوب 
فیها، بینما عبر البعض اآلخر عن مخاوفهم من أن یؤدي ذلك إلى سهولة تعقیب اآلخرین 
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ة والمحادثات ألنشطتهم الشخصیة (مثل التغیرات التي تطرأ على عالقاتهم واألحداث المختلف
  التي یتبادلونها مع اآلخرین).

اعتذارا عن إخفاق الموقع في تقدیم  زوكربیرج وردا على تلك الحالة من االستیاء، قدم
، 2012.(دهیمي،خصائص مناسبة یمكن تخصیصها على نحو یحفظ خصوصیة األفراد

  )259ص.
البیانات التي ومن ذلك الحین، صارت لدى المستخدمین القدرة على التحكم في نوع 

یمكن تبادلها مع األصدقاء بصورة تلقائیة. فضال عن ذلك، فإنه یمكن للمستخدمین منع 
أصدقائهم  من مشاهدة التحدیثات التي تطرأ على أنواع محددة من األنشطة التي یقومون بها 
مثل التغییر في الملف الشخصي أو الرسائل المكتوبة على لوحات الحائط الخاص بهم 

  قاء الذین تمت إضافتهم.واألصد
من  22أو تعلیقات الفیس بوك في  "Notes Facebook"مؤخرا تم تقدیم خاصیة 

، وهي خاصیة متعلقة بالتدوین تسمح بإضافة العالمات والصور 2006شهر أغسطس لعام 
التي یمكن تضمینها. وقد تمكن المستخدمون في وقت الحق من جلب المدونات من مواقع 

جورنال" و"بلوجر" وغیرها من المواقع األخرى التي تقدم خدمات التدوین "زنجا" و"الیف 
، أصدر الفیس بوك تطبیق إرسال رسائل فوریة 2008أبریل  7وخالل األسبوع الذي وافق 

" ویوفر هذا التطبیق Chatوأطلق علیه اسم " "comet"إلى شبكات االتصال باستخدام برنامج 
أصدقائهم، وهو یشبه في أداة وظیفته برامج إرسال الرسائل للمستخدمین إمكانیة التواصل مع 

  الفوریة الموجودة على سطح المكتب.
نسخة -" Beta Facebook، قدم الفیس بوك إمكانیة "2008یولیو من عام  20

عبارة عن إعادة تصمیم مبتكرة لواجهات االستخدام الخاصة  -تجریبیة من الفیس بوك
  بمستخدمیه على شبكات محدودة.

، وتم فصل الملفات الشخصیة إلى "Well "– "Mini" و"Feedكما تم دمج خاصیتي "
أجزاء ذات عالمات تبویب، كما تم بذل جهد بالغ من أجل التوصل إلى شكل أكثر تنظیما. 
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وبعد أن كانت حریة االنتقال إلى اإلصدار الجدید متاحة للمستخدمین في بادئ، فإن الفیس 
  .2008بوك بدأ في إحالة المستخدمین إلى هذه النسخة الجدیدة اعتبارا من سبتمبر 

. تم اإلعالن عن اختیار الفیس بوك لطریقة 2008من شهر دیسمبر لعام  11في 
  )259-260، ص.ص.2012(دهیمي،ط.جدیدة في تسجیل الدخول بشكل أبس

  Facebook :استخدامات الفیسبوك -4
نما  الشك أن النمو السریع لموقع "فایسبوك" والشعبیة المتزایدة لم تأت من فراغ، وإ
نتیجة ما یوفره للعضو من استخدامات متعددة، وذات أهمیة بالغة، ومن بین أهم هذه 

  االستخدامات ما یلي:
   ..التواصل  التواصل مع األصدقاء، التواصل مع العائلة...،التواصل مع الناس

 .أعضاء العائلة المنتشرین حول العالممع األصدقاء القدامى، و 
  .تكوین أصدقاء جدد تقاسمهم اهتماماتك  
  ...متابعة نشاطات أصدقائك  
  ...المشاركة في الرسائل، الروابط، ألبومات الصور  
  .التدوین مع میزة مذكرات فایسبوك  
  كل أنواع التجمعات.األصدقاء إلى حفالت، سهرات... و  دعوة  
  ....تصبح معجب بشخص مشهور، سیاسي، فرقة موسیقیة  
  .التسلیة مع األصدقاء  
  أشیاء رقمیة أخرى.هدایا افتراضیة، تهاني میالد، و  إرسال  
   تجارة أعمال في  صفقات و"Marketplace Facebook "  
   ،أو موظف.المشاركة بملخص، ایجاد وظیفة  
  ...106-105، ص.ص.2012(رمضان،تسویق منتجك، مؤسستك( 
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Facebookحصائیات متعلقة بالفیسبوك: إ -5  

الفیس بوك اآلن من أكبر وأشهر المواقع العالمیة المتخصصة في العالقات  یعتبر
االجتماعیة والتعارف وبناء الصداقات. الموقع لیس حكرا على أحد فالتسجیل فیه مجانا 

  )14، ص.2010(فضل اهللا،وسهل ویستطیع أي شخص أن یستخدمه.
ویضم الموقع بین مستخدمیه شریحة الكبار والصغار على السواء. وال یقتصر      

استخدامه على األفراد. بل هناك الكثیر من الشركات والمنظمات والحكومات في مختلف 
أنحاء العالم التي تستخدم الموقع في إرسال الرسائل التسویقیة وجمع التبرعات الخیریة 

   ) 4، ص.2012(آن، والري،ضاء.والتواصل مع العمالء واألع
وهنا أرقام لبعض استخدامات الفیس بوك والتطبیقات لمتوسط نسبة المستخدمین     

  باإلضافة إلى نسب التحدیثات الیومیة نشرها الموقع نفسه:
  ملیون مستخدم فعال. 500أكثر من  
  صدیق جدید. 130متوسط األصدقاء كل مستخدم ارتبط مع  
 بلیون دقیقة على  700ون أكثر من مجموع المستخدمین یقضFacebook .شھریا  
 ملیون نشاط للمستخدمین على  900 أكثر منFacebook.  
  نشاط أو مجموعة. 80متوسط المستخدم الواحد مرتبط بحوالي  
 بلیون ملف أو رابط تتم مشاركته شهریا بین األعضاء. 300 أكثر من  
  لغة عالمیة مدعومة على  70أكثر منFacebook.  

 من المستخدمین هم من خارج أمریكا.  %70 حوالي  
  مستخدم یساعدون   300.000أكثر منFacebook على الترجمة.  
  أكثر من ملیون مطور حول العالم یقومون بالمساعدة في تطویرFacebook.  
  مستخدمي من  %70شهریا أكثر منFacebook  یستخدمون األدوات المساعدة

  من خالل حواسبهم.
  أداة مساعدة للفیس بوك موجودة حالیا. 550.000أكثر من  
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 .أكثر من ملیون موقع انترنت حول العالم مرتبط بالفیس بوك  
  ملیون مستخدم شهریا یتواصلون مع خالل الفیس بوك بواسطة  150أكثر من

  مواقع خارجیة.
  ملیون مستخدم شهریا یتواصلون مع الفیس بوك من خالل هواتفهم  150أكثر من

 الذكیة.النقالة 
  لدىFacebook 1400 21، ص.2010(فضل اهللا، !!موظف منتشرین حول العالم( 

وفي تقریر اإلعالم االجتماعي العربي  في إصداره الثاني یقارن بین عدد مستخدمي 
دول" (من حیث  10فیسبوك في البلدان العربیة وبعض البلدان التي تأتي ضمن "أعلى 

انتشار فیسبوك على مستوى العالم)، فنجد أن العدید من البلدان العربیة قد تفوقت على تلك 
، كنسبة من 2011ستخدمین الجدد لفیسبوك في الربع األول من البلدان من حیث عدد الم

  عدد السكان.
، تجاوز عدد المستخدمین الجدد لفیسبوك في ثماني دول 2011ففي بدایة أبریل    

عربیة (كنسبة من عدد السكان) عدد المستخدمین الجدد في الوالیات المتحدة األمریكیة، التي 
  استخدام فیسبوك. والشكل التالي یبین ذلك:تأتي ضمن أعلى دول العالم من حیث 
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 )10، ص.2011المصدر:(تقریر اإلعالم االجتماعي العربي،

  
  

أعداد  اإلعالم االجتماعي العربي في إصداره الثاني،كما یوضح أیضا تقریر 
مستخدمي فیسبوك وانتشارهم كنسبة مئویة من إجمالي عدد مستخدمي  فیسبوك في العالم 

  والشكل التالي یبین ذلك: 2011العربي وذلك في أبریل 
  
  
  
  
 
 

 /http//laborsta.ilo.orgلألمم املتحدة.، من إدارة اإلحصاء مبنظمة العمل الدولية التابعة 2011* أعداد السكان لعام 
  ")2(أنظر ملحق "

  

أبريل  5يناير إلى  5): يمثل مستخدمو فيسبوك الجدد في المنطقة العربية وعالميا (في الفترة من 7شكل رقم (
) كنسبة من عدد السكان*2011  



 الفصل الثالث: شبكات التواصل االجتماعي والفيسبوك أنموذجا
 

 

 

121 

  

  
)12، ص.2011المصدر:(تقرير اإلعالم االجتماعي العربي،  

انتشار الفیسبوك وعدد مستخدمیه  وفي إصداره الثاني یبین تقریر اإلعالم االجتماعي العربي 
 في العالم العربي كما یلي:

  
  )9، ص.2011المصدر:(تقرير اإلعالم االجتماعي العربي،

 )2011): يوضح عدد مستخدمي فيسبوك ونسبة المستخدمين في المنطقة العربية (أبريل 8شكل رقم (
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ولقد قال ألكسندر مكناب، المدیر في شركة "سبوت أون" للعالقات العامة: "لقد أصبح 
م من حیاتهم الیومیة ولكن بالنسبة ل لمعلنین الفیس بوك بالنسبة للمستخدمین جزء قیّ

والمتخصصین في االتصاالت اإلعالمیة فإن هذا الموقع هو أداة رئیسیة في مزیج التسویق 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. في هذه المنطقة إذا أردت الذهاب إلى حیثما یذهب 

   عمالؤك فالطریق لذلك هو حتمًا عن طریق الشبكة".
http://echo.hmsalgeria.net/article638.html  

كما یعرض التقریر الخاص أحدث نتائج البحث التي توصل إلیها فریق عمل تقریر 
على المستوى اإلقلیمي، ترتیب . حیث یبین 2012اإلعالم االجتماعي العربي خالل العام 

  والشكل التالي یوضح ذلك:البلدان العربیة وفقًا لمعدالت انتشار استخدام فیسبوك فیها، 

  

  

  
  )1، ص.2013المصدر:(تقرير اإلعالم االجتماعي العربي،

 عدد من مئوية (نسبة 2012 عام  نهاية - العربية المنطقة في فيسبوك استخدام يوضح انتشار ):9رقم ( شكل
 )السكان
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انتشار مستخدمي فیسبوك ونسبتهم المئویة من  ویظهر أیضا هذا التقریر 
  یوضح ذلك: )10(إجمالي عدد مستخدمي  فیسبوك في الوطن العربي، والشكل رقم 

  

  
  )1، ص.2013المصدر:(تقرير اإلعالم االجتماعي العربي،

الرابع یبین تقریر اإلعالم االجتماعي العربي انتشار الفیسبوك وعدد وفي إصداره 
  مستخدمیه  في العالم العربي كما یلي:

 )2012 عام  (نهاية العربية المنطقة في فيسبوك يوضح نسب مستخدمي ):10رقم ( شكل
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  )7، ص.2013الم االجتماعي العربي،المصدر:(تقرير اإلع

؛ أول عشر دول من حیث مستخدمي فیسبوك في العالم العربي  كما یبین هذا التقریر أیضًا
  ، وهذا ما یوضحه الشكل التالي: 2012و 2010وذلك في الفترة ما بین 

  



 الفصل الثالث: شبكات التواصل االجتماعي والفيسبوك أنموذجا
 

 

 

125 

  

   

  
  )7، ص.2013المصدر:(تقرير اإلعالم االجتماعي العربي،

في المنطقة م مستخدمي فیسبوك من حیث السكان تقسی )12(ویظهر الشكل رقم 
العربیة، فحسب إحصائیات تقریر اإلعالم االجتماعي العربي في إصداره الرابع مازال الشباب 

) یشكلون نحو  29و 15(الذین تتراوح أعمارهم مابین  % من مستخدمي فیسبوك في 70عامًا
ي الشكل ف، كما هو موضح 2011نذ أبریل المنطقة العربیة، وقد بقي هذا الرقم ثابتًا م

  التالي:

  

  

  

  

  

  2010في الفترة ما بين يونيو   العربية المنطقة في فيسبوك يوضح عدد مستخدمي ):11رقم ( شكل
 (أول عشر دول من حيث عدد مستخدمي فيسبوك) 2012ويونيو 



 الفصل الثالث: شبكات التواصل االجتماعي والفيسبوك أنموذجا
 

 

 

126 

  

  

  
   )12، ص.2013المصدر:(تقرير اإلعالم  االجتماعي العربي،

االجتماعي في ) فیظهر تقسیم مستخدمي فیسبوك من حیث النوع 13أما الشكل رقم (
البلدان العربیة، فحسب إحصائیات تقریر اإلعالم االجتماعي العربي في إصداره الرابع، فقد 

% 33.7، لتقف عند 2011تذبذبت نسبة المستخدمین اإلناث تذبذبًا ضئیًال منذ أبریل 
، إال أن هذه النسبة مازالت أقل بكثیر من المعدل العالمي، والذي تشكل المرأة فی ه تقریبًا

، والشكل التالي یوضح ذلك:   نصف مستخدمي فیسبوك تقریبًا

  

  

  

  

 ) 2012يونيو( يوضح التقسيم السكاني لمستخدمي فيسبوك في المنطقة العربية ):12رقم ( شكل
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  )12، ص.2013المصدر:(تقرير اإلعالم االجتماعي العربي، 

 االجتماعيالمتخصص في متابعة شبكات التواصل  موقع "سوشال باكرز"حسب و 
 23بلغ أربعة مالیین و 2012لعام  عبر العالم أن عدد مستخدمي الفایسبوك في الجزائر

 37كان المقدر بحوالي من العدد اإلجمالي للس %11.63 لما یمثمشترك  940ألف و
  من الجزائریین المربوطین باألنترنت. %90و ،ملیون نسمة

تبة الرابعة عربیا حسب التصنیف الحدیث المر  احتلتووفق نفس الموقع فإن الجزائر 
عالمیا مع نهایة العام الجاري حیث  42السعودیة والمغرب والمرتبة  ،بعد كل من مصر

ویشیر التصنیف  عالمیا، 46المرتبة  احتلتأین  2011تقدمت بأربعة مراتب مقارنة بالعام 
 34و 18وك بالجزائر أن الشباب الذین تتراوح أعمارهم بین العمري لمستخدمي الفایسب

وتشیر اإلحصائیات أن نسبة  ،لثي مستعملي هذه الشبكة بالجزائرأي ث %68یمثلون نسبة 

 )2012يونيو ( يوضح تقسيم مستخدمي فيسبوك في البلدان العربية وفقًا للنوع االجتماعي ):13رقم ( شكل
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وبالنسبة للتمثیل من حیث الجنس  ،%19سنة بلغت  18ن تقل أعمارهم عن القصر الذی
  لنساء. ل %32% مقابل 68 ـــیمثلون الرجال ثلثي المستخدمین ب

صفحة جریدة الشروق كأكبر وسیلة إعالمیة على  وصنف موقع "سوشال باكرز"
صفحات وسائل ألف مشترك لتحافظ على ریادتها بین  300قرابة  ـــالفایسبوك في الجزائر ب

  http://www.echoroukonline.com/ara/articles/149810.html اإلعالم على الشبكة.

 المدیر التنفیذي لشركة فاین الب "عبد اهللا آغا" یقول فیها:وفي مقابلة تلفزیونیة مع 
بمدة ثماني سنوات رقم هائل؛ سأعطیك أمثلة كیف  بشك"الفیسبوك لو وصل لملیار مستخدم 

 50سنة حتى وصل إلى  36بین هذا الشيء بالرادیو والتلفزیون كمثال: الرادیو أخذ  تقارن
 13الستین السنة الماضیة، والتلفزیون أخذ  ملیون مستخدم بالعالم على مدى الخمسین أو

ملیون مستخدم، أما االنترنت أخذ أربع سنوات، فیسبوك أخذ سنة  50سنة حتى وصل إلى 
ملیون. هذا یدل أن الناس متعطشة جدا للتواصل مع بعضها..."  200واحدة للوصول إلى 

  (آغا، د.ت.)
لقد أصبح مؤسس الفیس بوك أصغر ملیاردیر في العالم، وهو في السادسة والعشرین 
من عمره، وتقدر قیمة الفیس بوك أكثر من(خمسة عشر) ملیار دوالر، وهناك تقدیر یشیر 

ارتباطا بأحداث العالم األخیرة  وخصوصا ثورات (الربیع العربي)  –إلى أن قیمته ارتفعت 
ونتیجة للشهرة  والدور والمكانة التي احتلها  -ملیار دوالر أمریكيإلى (خمسة وستین)  -اآلن

الفیس بوك، فقد قامت إحدى شركات اإلنتاج السینمائي بإنتاج فیلم یحمل اسم (الشبكة 
  )82- 81، ص. ص. 2012حميدي، ومالكي،().Network Social  Theاالجتماعیة 

مؤسس الموقع االجتماعي الشهیر(فیس بوك)،  مارك زوكربیرجوالفیلم یروي قصة حیاة 
وتدور أحداثه حول مارك الشاب المنطوي، الذي یهوى التكنولوجیا بمختلف أنواعها، 

  واستطاع أن یصمم موقع للتواصل مع أصدقائه في الجامعة، وتنقلب حیاته رأسا على عقب
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من أثریاء  ملیون شخص ویصبح 500بعدما یتحول الموقع لشبكة عالمیة تضم أكثر من 
من  العالم، بعدما كان یعیش في منزل متواضع ال یمتلك فیه جهاز تلفزیون، والفیلم مأخوذ

بن مزري (للكاتب  )Accidentalthe Billionaires (ملیاردیرات بالصدفة) (الروایة الشهیرة 
  ).تش

عن هذه  "Effect Facebook The"في كتابه  "David Kirkpatrick"ویتحدث 
الشبكة التي ربطت بین أجزاء العالم المترامیة وغیرت معالمه، ویلقي الضوء على كیفیة تأثیر 

  )77-76، ص.ص.2012(المنصور،الفیس بوك على كل العالم وعلى الناس جمیعا.
   Facebook مآخذ الفیسبوك:مناقب و  -6

من عدة سلبیات كما للفیسبوك العدید من االیجابیات كما أنه ال یخلو في الوقت نفسه 
  یلي:

  أوال: مناقب الفیسبوك:
 فحاتهم، الفیسبوك یقدم منصة عبر االنترنت التي یكتب فیها المستخدمون ص

مع من ال وینتجون ویشاركون محتویات ومعلومات، ویتفاعلون مع من یعرفون و 
  ( Sana, Rouis, and Moes, Limayem, and Esmail Salehi, 2011,p965)یعرفون. 

 الفیسبوك هو فضاء الشبكات االجتماعیة على االنترنت التي من خاللها ینشئ
یحافظون على هویتهم، من خالل تتابع المعلومات الشخصیة عن أعضاؤها و 

طریق ملفهم الشخصي والتحدیثات الخاصة بهم. هذه الهویة أو الشخصیة التي 
هم بشكل ایجابي یعرضها العضو تشكل الوجه االیجابي. حیث یعرض األفراد أنفس

  (Mooney, Carala, 2009,p.1) االحترام من باقي األعضاء.و  لیحوز على اإلعجاب
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 الفیسبوك أداة االجتماعي. والفكري واألدبي والثقافي و  تستخدم للتواصل اإلنساني
من سرع من البرق في توصیل األخبار والمعلومات من فرد إلى آخر، و إذ أنها أ

  مستویاتهم التعلیمیة.أفكارهم وأعمارهم ولهجاتهم و  اعة إلى أخرى، باختالفجم
 الضرائب المالیة لیجعل العالم كله بین یدیك طى الفیسبوك الحدود الجغرافیة، و یتخ

ما یفعلونه یومیا. أو باألحرى لحظة بلحظة ة الشعوب و لیجعلك تتعرف على حیاو 
  )10ص.، 2012(إبراهيم،والتقالید. ن دون أن یكترثوا كثیرا بالعاداتم
 یین من یدعم الفیسبوك البنیة التحتیة لألنشطة الیومیة دائمة التغیر لمئات المال

ال اقة، و كأنه شبكة إمداد بالطالمستخدمین طوال الیوم وعلى مدار األسبوع. و 
یمكن في الغالب حصر األنشطة التي تجرى عبر موقع الفیسبوك. ففي كل شهر 

وى (سواء تعلیقات وصور وروابط ملیار محت 30یضیف المستخدمون أكثر من 
  على الشبكة ومدونات ومقاطع فیدیو... وغیر ذلك إلى الموقع).

  یعد موقع الفیسبوك مركزا للعدید من التطبیقات أو البرامج الصغیرة التي تعمل من
ملیون تطبیق یومیا.  20خالل الخدمة، حیث ینزل مستخدمو الموقع ما یزید على 

عاب أو خدمات الموسیقى أو المصادر اإلخباریة أو تشمل هذه التطبیقات األل
 المسابقات أو أي شيء آخر یمكن برمجته على الكمبیوتر.  

  والتعلم لشریحة كبیرة من  اإلبداعالفیسبوك یعد مرآة ومنبرا لطرح األفكار واألفعال و
 )40-5، ص. ص. 2012(آن، والري،.البشر

 ل منصة قویة للتنظیم االجتماعي والسیاسي، والحشد لألحداث أو الفیسبوك یمث
التعبیر عن حریة الرأي، باعتباره طریقة فعالة یع المعلومات، و توز حزاب، و األ

اهتمام بنفس الموضوع  الفوري للمعلومات لعدد كبیر من األفراد الذین لدیهم للنشر
  )22، ص.2011(الفطافطة،أو القضیة.

                                                             
  الفیسبوك یطلق علیھ في بعض األحیان ''أداة للتواصل االجتماعي''
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  لالتصال بالدعاة وطلبة  العلم واألدباء واإلعالمیین والمؤثرین الفیس بوك فرصة
وجد مجتمع الشباب في الفیس بوك نافذة مطلعة  في المجتمع مباشرة دون وسائط.

بداء الرأي والتواصل ومشاركة أصدقائك تفاصیل  على العالم وساحة للتعبیر وإ
  )23، ص.2010.(فضل اهللا،حیاتهم

  یسمحFacebook ینقلها للجمهور، بحیث ب األخبار التي سمع بها و أن یكت للفرد
ئل اإلعالم الكالسیكیة أصبح الشخص العادي وسیلة عالم مستقلة تناقش وسا

  )89، ص.2011(اللبان،المعروفة.
 هم یراسل بعضلعبون ألعاب الفیدیو الجماعیة، و یوك، و یتشارك الشباب على الفیسب

العمل أو  الملفات ألهداف الدراسة أویتبادلون بعضا برسائل نصیة بال توقف، و 
  )73، ص.2012(تابسكوت،التسلیة.

  ّن الفیسبوك من ربط التكنولوجیا بالسیاسة، حیث أصبح مقصدا للعدید من مك
سیة التي ال یستطیعون المشتركین الذین وجدوا فیه متنفسا للتعبیر عن آرائهم السیا

  )43، ص.2012(الرعود،الجهر بها.
 دایة األمثل لكل من یرید أن یعلن عن فكرة له أو مشروع أو أصبح الفیسبوك الب

أثبت أنه ي شبكة االنترنت في أقل زمن... و منتج بین أكبر عدد من مستخدم
  یلة للترویج عما تریده.أفضل وس

 األصدقاء.یسبوك وسیلة للتواصل بین األهل و الف  
 .یساعد الفیسبوك على االلتقاء باألصدقاء القدامى  
  یساهم في التعاون بین طلبة الجامعة.الفیسبوك  
 .الفیسبوك وسیلة اقتصادیة توفر تكلفة وسائل االتصال األخرى  
 یة جدیدة بعیدا عن أماكن العمل الفیسبوك یساعد على إنشاء عالقات اجتماع

  )33، ص.2010(فضل اهللا،.األسرةوالدراسة و 
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  ثانیا: مآخذ الفیسبوك:

االختراعات والتقنیات التي أثرت في حیاة البشر، الفیس بوك حاله حال الكثیر من 
  فإلى الجانب المضيء له، هناك الكثیر من اآلثار السلبیة على مستخدمیه منها:

  الفیس بوك یهدر الكثیر من وقت الشباب دون فائدة تجنى. فهناك أعداد كبیرة من
  ساعات في تصفح الفیس بوك فقط. 10طالب الجامعات یقضون أكثر مكن 

  الفیسبوك یعتبره بعضهم مثل وكالة إعالمیة كبرى تنشر الفضائح من دون أن
  تكترث بمشاعر اآلخرین.

  مع المجتمع.             ما یؤدي إلى العزلة االجتماعیة وفقد مهارة التواصل المباشر اإلدمان  
 التراخي.إلى الكسل و  الفیسبوك یؤدي  
 .الفیسبوك یؤثر على التحصیل الدراسي للطالب  
  استغالل موقعFacebook 23ص.ص. ،2012(إبراهيم،.في العمل الدعائي أو التخریبي-

24(  
  تعرض الفیس بوك للكثیر من االنتقادات على مدار السنوات القلیلة الماضیة. ففي

إلى الموقع من أجهزة قامت نیومكسیكو بحضر الدخول  2005أكتوبر من عام 
قد أشارت الجامعة إلى أن السبب الجامعي، و لشبكات الخاصة بالحرم االكمبیوتر و 

بول لإلنترنت والخاصة وراء ذلك الحظر یتمثل في انتهاك سیاسة االستخدام المق
ذلك فیما یتعلق بإساءة استخدام الموارد المتاحة على االنترنت، عالوة بالجامعة و 

 ة في أنشطة العلى أن الموقع یفرض استخدام وثائق التفویض الخاصة بالجامع
ضته من في وقت الحق، قامت الجامعة بإلغاء الحظر الذي فر تتعلق بالجامعة. و 

ذلك بعد أن تمكن القائمون على إدارة الموقع من قبل على استخدام الموقع و 
معالجة الموقف من خالل عرض إخطار على صفحة الدخول ینص على أن 

التفویض  وثائق التفویض التي تستخدم على الموقع لیس لها عالقة بوثائق
  المستخدمة في الحسابات الخاصة بالكلیة.
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  عالوة على ما سبق، قامت حكومة أونتاریو بحظر دخول الموظفین إلى الموقع
ال یمت لمكان العمل بصلة " ، حیث ذكرت أن الموقع2007من عام في مایو 

  )262، ص.2012(دهيمي،."2008ینایر عام  1مباشرة في 
 ؛ستیفاني رینجیل س بوك باإلفصاح عن هویةقامت إحدى المجموعات على الفی 

تلك الفتاة التي قتلت في والیة تورونتو بعد نشر اسمها أو أسماء المتهمین في 
ذلك على الرغم  من أنه یحظر نشر أسماء القصر و  القضیة إلى وسائل اإلعالم

نون العدالة الجنائیة لألحداث. الذین تتم إدانتهم في إحدى القضایا بموجب قا
كذلك القائمین على الموقع االلتزام بقواعد و على الرغم من محاوالت الشرطة و 

الخصوصیة عن طریق حذف اسم الفتاة، فإنهم قد الحظوا صعوبة القیام بذلك 
  حیث تتم إعادة البیانات مرة أخرى كلما تم حذفها.

  ظر ل قامت بحنظرا لطبیعة الفیس بوك التي تتیح أي فرد إلیه، فإن العدید من الدو
یر الدخول إلى الموقع ومن بینها سوریا و  قد ذكرت الحكومة السوریة أن قرار ان، و إ

الحظر جاء استنادا إلى قیام البعض بالتحریض على شن هجمات ضد السلطات 
من خالل الموقع إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة السوریة تخشى التسلل اإلسرائیلي 

في إیران، تم حضر یس بوك. و ة في سوریا من خالل الفللشبكات االجتماعی
نظیم حركات استخدام الموقع بسبب مخاوف من أن یتم استغالل الموقع في ت

  )261-262، ص. ص. 2012(دهيمي،.معارضة للحكومة

من خالل ما سبق نتوصل إلى أن الفیسبوك من جهة یستهوینا توظیف الفضاء        
االفتراضي للتبادل الثقافي والتواصل االجتماعي وتعزیز فاعلیة المشترك االیجابیة، ومن جهة 
أخرى نحترز من "تسلیع" المعلومات الشخصیة، وبین هذین الموقفین عدید المواقف األخرى 

ل، بینما تتزاید شعبیة الموقع ویرتفع عدد مشتركیه یومیا وتتدفق تدور في فلك الرفض والقبو 
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في شرایینه ملیارات النصوص والروابط والصور والتفاصیل في كل ساعة من ساعات 
 )106-105ص.  ، ص.2012(رمضان،النهار.

 

 

ل في هذا الفصل تم التعرف أوال على شبكات التواصل االجتماعي وهذا من خال          
التطرق إلى تعریفها ونشأتها وأبرز تأثیراتها النفسیة االجتماعیة، وأهم نماذجها. وثانیا تسلیط 
الضوء على نجم شبكات التواصل االجتماعي فیسبوك (النموذج المعتمد في الدراسة الحالیة) 
وفیه تم التعرف على الفیسبوك وبدایته أو نشأته وخصائصه وأهم استخداماته واإلشارة إلى 
بعض اإلحصائیات المتعلقة بمدى انتشاره وعدد مستخدمیه في العالم لیختتم الفصل بمناقب 

 ومآخذ الفیسبوك.
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 اإلجراءات التطبيقية للدراسة ونتائجهاالفصل الرابع: 
 تمهید-

أوال: اإلجراءات التطبیقیة للدراسة 

ثانیا: عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء تساؤالتها 

ثالثا: تفسیر نتائج الدراسة 

 خالصة-
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یعالج هذا الفصل الشق التطبیقي للدراسة، والموسوم بعنوان "اإلجراءات التطبیقیة 

ونتائجها"، حیث یضم الدراسة االستطالعیة، ثم التفصیل في مضامین الدراسة للدراسة 
عداد أدوات الدراسة، خطوات  األساسیة من حیث تحدید مجاالت الدراسة والمنهج والعینة وإ
تصمیمها، فضال عن أبرز المعالجات اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات، تمهیدًا 

مناقشة نتائج الدراسة في ضوء تساؤالتها، وتحلیل عام للنتائج للجزء الالحق المتعلق بعرض و 
  في ظل الخلفیة النظریة للدراسة.

 أوال: اإلجراءات التطبيقية للدراسة 
  الدراسة االستطالعیة: -1

  تعریف الدراسة االستطالعیة: -1- 1       
تعتبر الدراسة االستطالعیة من الخطوات األولى في البحوث االجتماعیة واإلنسانیة      

كونها تساعد الباحث على استطالع الظروف المحیطة بالظاهرة والتي یرغب بدراستها، 
وجمع بیانات ومعلومات عنها من أجل فهمها، والتعرف على العقبات التي قد تقف في 

فیها في الدراسة األساسیة، ومن ثم صیاغة مشكلة البحث صیاغة طریق إجرائه لها، للتحكم 
  دقیقة تمهیدا لدراستها دراسة متعمقة. وهذا ما حاولت الباحثة القیام به في الدراسة الحالیة.

       أهداف الدراسة االستطالعیة: -2- 1       
  األهداف التالیة:لقد سعت الباحثة من خالل دراستها االستطالعیة إلى تحقیق            
  التعرف على خصائص مجتمع الدراسة األصلي والمتمثل في طلبة جامعة محمد

  خیضر بسكرة.
 .تحدید حجم عینة الدراسة األساسیة  

 تمھید
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  بناء مقیاس لالتجاهات النفسیة االجتماعیة على طریقة لیكرت في ضوء متغیرات
  .معینة

 االجتماعیة المستخدم في  تحدید الخصائص السیكومتریة لمقیاس االتجاهات النفسیة
الدراسة الحالیة، وبالتالي استخدام أداة جمع بیانات تتوفر فیها القدر الكافي من 

  الصدق والثبات.
مجاالت الدراسة االستطالعیة: - 3- 1    

تتحدد الدراسة االستطالعیة في المجاالت التالیة:        
 :وفیه تم: المجال المكاني  
  صورته األولیة على أفراد عینة الدراسة االستطالعیة تطبیق مقیاس الدراسة في

  بالقطب الجامعي الجدید شتمة.
 تحدید حجم عینة الدراسة األساسیة بكل األصلي و  تحدید خصائص مجتمع الدراسة

  كلیات جامعة محمد خیضر بسكرة.
 :تم تطبیق مقیاس الدراسة في صورته األولیة على طلبة السنة  المجال البشري

بغیة تحدید الخصائص  ،LMDصص علم النفس العیادي نظام الثالثة تخ
  السیكومتریة للمقیاس.

 :لقد دامت الدراسة االستطالعیة في مدة زمنیة تتراوح من أوائل  المجال الزمني
  .2013-2012للسنة الجامعیة  2013إلى أوائل ماي  2013مارس 

عینة الدراسة االستطالعیة:-1-4        
طالبا مستخدما لشبكة  )30(بلغ عدد أفراد العینة التي خضعت للدراسة االستطالعیة      

التواصل االجتماعي "فیسبوك"، وقد تم اختیارهم بطریقة عرضیة، ویمكن توضیح توزیع أفراد 
  العینة كما یلي:
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، وعدد %30) طلبة، ما نسبته 9یتضح من خالل هذا الجدول أن عدد الذكور بلغ (

، وھذه العینة كافیة لحساب الخصائص السیكومتریة %70) طالبة، بنسبة 21االناث قدر بـ (
  لمقیاس الدراسة. 

:    الدراسة االستطالعیةإجراءات  - 5- 1          
 :التعرف على خصائص مجتمع الدراسة األصلي  
) 6قامت الباحثة باالتصال بجمیع كلیات جامعة محمد خیضر بسكرة والبالغ عددها (     

  كلیات موزعة كما یلي:

 

ان تواجدهاـــمك المجموع ـــم  الكــــلیة اســــ  

)6
ات

ـــــــــی
ــــــــــــ

كلــــ
 (

 

 .جامعة محمد خیضر بسكرة 
 .جامعة محمد خیضر بسكرة 

 باإلضافة إلى القطب الجامعي بالحاجب
 .جامعة محمد خیضر بسكرة 
 .جامعة محمد خیضر بسكرة 

 
 .القطب الجامعي الجدید شتمة  
 .القطب الجامعي الجدید شتمة 

 اآلداب واللغات  
  الدقیقة وعلوم الطبیعة العلوم

  والحیاة.
 .العلوم والتكنولوجیا  
  العلوم االقتصادیة والتجاریة

  وعلوم التسییر.
 .العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  
 .الحقوق والعلوم السیاسیة 

وقد تحصلت الباحثة على إحصائیات طلبة التدرج (اللیسانس والماستر) وفق نظام     
LMD  من مصلحة اإلحصائیات والتوجیه على مستوى كل  2013-2012للسنة الجامعیة

 الجنس التكرارات النسبة المئویة
 ذكور 9 %30
 إناث 21 %70
100%  المجموع 30 

): يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية3جدول رقم (  

بسكرة -): يوضح توزيع كليات جامعة محمد خيضر4جدول رقم (  
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 كلیة بجامعة محمد خیضر بسكرة، باإلضافة إلى توثیق رئاسة الجامعة لهذه اإلحصائیات

  كما هو مبین في الجدول التالي:

  

                                                             
   ) 1أنظر الملحق رقم(  

 

 المجموع طلبة الماستر طلبة اللیسانس قساماأل الكلیة

 اللغاتو اآلداب
 2513 459 2054 لغة عربیةداب وآ

 3203 662 2541 اللغات االجنبیةو اآلداب

 5716 1121 4595 المجموع

العلوم الدقیقة وعلوم 
 الطبیعة والحیاة

 505 140 365 لياالعالم اآل
 1609 150 1459 الریاضیات  واالعالم اآللي

 912 184 728 علوم المادة
 2057 457 1600 الحیاةالطبیعة وعلوم 

 161   161 العلوم الزراعیة
 351 18 333 الكونرض وعلم األ

 5595 949 4646 المجموع

 التكنولوجیاالعلوم و

 479 305 174 الھندسة الكھربائیة
 211 112 99 الكیمیاء الصناعیة
 1345 147 1198 الھندسة المعماریة

 860 343 517 الريالھندسة المدنیة و
 108 75 33 الھندسة المیكانیكیة

 1896   1896 تقنیاتعلوم  و
 4899 982 3917 المجموع

علـــوم االقتصادیة ال
علوم التجاریة وو

 التسییر

 467 202 265 العلوم االقتصادیة
 631 208 423 العلوم التجاریة
 407 180 227 علوم التسییر
 746   746 علوم التسییرمجال العلوم االقتصادیة و

 2251 590 1661 المجموع
 اإلنسانیةالعلوم 

 واالجتماعیة 

 1325 294 1031 النشاطات البدنیة التربیة الریاضیة و
 1002 179 823 العلوم االجتماعیة
 1951 231 1720 العلوم االنسانیة

 4278 704 3574 المجموع
العلوم الحقوق و

 السیاسیة
 1492 457 1035 الحقوق 

 395 127 268 العلوم السیاسیة 
 1887 584 1303 المجموع

 24626 4930 19696 المجموع الكلي

2013-2012للسنة الجامعية  LMD): يوضح إحصائيات طلبة التدرج 5جدول رقم (  
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 :تحدید حجم عینة الدراسة األساسیة  
بناءا على اإلحصائیات المتحصل علیها والتي أوضحت أن طلبة التدرج (اللیسانس      

طالبا. وعلیه ) 24626(قد بلغ  2013- 2012للسنة الجامعیة  LMDوالماستر) وفق نظام 
ــ طالبا، وذلك باستخدام أحد  )379( تم تحدید حجم عینة الدراسة األساسیة والتي قدرت بـ
  الجداول اإلحصائیة كما هو موضح في الجدول التالي:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

N S N S N S 
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200  
210 

10  
14  
19  
24  
28  
32  
36  
40  
44  
48  
52  
56  
59  
63  
66  
70  
73  
76  
80  
86  
92  
97  
103  
108  
113  
118  
123  
127  
132  
136 

220  
230  
240  
250  
260  
270  
280  
290  
300  
320  
340  
360  
380  
400  
420  
440  
460  
480  
500  
550  
600  
650  
700  
750  
800  
850  
900  
950  
1000  
1100 

140  
144  
148  
152  
155  
159  
162  
165  
169  
175  
181  
186  
191  
196  
201  
205  
210  
214  
217  
226  
234  
242  
248  
254  
260  
265  
269  
274  
278  
285 

1200  
1300  
1400  
1500  
1600  
1700  
1800  
1900  
2000  
2200  
2400  
2600  
2800  
3000  
3500  
4000  
4500  
5000  
6000  
7000  
8000  
9000  
10000  
15000  
20000  
30000  
40000  
50000  
75000  

1000000 

291  
297  
302  
306  
310  
313  
317  
320  
322  
327  
331  
335  
338  
341  
346  
351  
354  
357  
361  
364  
367  
368  
370  
376  
377  
379  
380  
381  
382  
384  
 

N:  تمثل
المجتمع األصلي.                                       

S: تمثل عینة 
 الدراسة

3000 379 

): يوضح تحديد حجم العينة6جدول رقم (  

 )153، ص.2000المصدر:(ملحم،
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مستویات مختلفة من مجتمع الدراسة یبین هذا الجدول حجم العینة المناسب عند 
األصلي، وبناءا علیه تم تحدید حجم عینة الدراسة األساسیة الحالیة؛ وكما هو موضح في 

) أقرب النسب إلى المجتمع 30000الجدول فإن نسبة المجتمع األصلي والتي قدرت بــــ (
عینة الدراسة ) طالبا، وعلیه تم اختیار 24626األصلي للدراسة الحالیة والتي بلغت (

) كعینة ممثلة 30000) من أصل (379األساسیة وفق هذا الجدول، والتي قدرت بـــ (
للمجتمع األصلي. وقد تم اختیار هذا الجدول اإلحصائي ألنه أنسب الجداول اإلحصائیة 

  لتحدید الحجم المناسب لعینة الدراسة الحالیة.
  طریقة لیكرت:بناء مقیاس لالتجاهات النفسیة االجتماعیة على  
قامت الباحثة باالطالع الدقیق للتراث النظري المتعلق باالتجاهات النفسیة االجتماعیة        

وشبكة التواصل "فیسبوك" والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، وكذا االطالع على عدة 
ناء مقاییس تقیس االتجاهات النفسیة االجتماعیة على طریقة لیكرت، لتتمكن بعدها من ب

مقیاس وفق سلم لیكرت ذو التدرج الخماسي تمثلت بدائله في (أوافق بشدة، أوافق، محاید، 
) بندا مصنفة تحت ثالثة أبعاد أو مكونات ویضم 36أعارض، أعارض بشدة) ومكونًا من (

) عبارات سالبة. في 6) عبارات موجبة و(6) عبارة مقسمة إلى (12كل مكون أو بعد (
نس، سنوات االستخدام، وساعات االستخدام لشبكة التواصل ضوء متغیرات هي (الج

عن االتجاهات النفسیة االجتماعیة لطلبة جامعة محمد خیضر  للكشف االجتماعي فیسبوك).
مقیاس  (سیتم التعرف بالتفصیل على خطوات بناءبسكرة نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك. 

  )166عنصر أدوات الدراسة  االتجاهات النفسیة االجتماعیة في هذا الفصل
 :حساب الخصائص السیكومتریة لمقیاس الدراسة  
عد المقیاس بتحدید خصائصه السیكومتریة،       مراعاة لشروط القیاس النفسي والتي تلزم مُ

  قامت الباحثة بما یلي:
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  :صدق المقیاس  
 - قدرة المقیاس على قیاس ما صمم ألجله –یمكن تعریف الصدق بشكل عام على أنه      

  )169، ص.2004(الصمادي، والدرابیع،
وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على الصدق الظاهري (أو ما یعرف بصدق     

المحكمین) والذي یشتمل على المظهر العام للمقیاس أو الصورة الخارجیة له، من حیث نوع 
البنود، وكیفیة صیاغتها ومدى وضوحها ومدى دقتها وموضوعیتها، وكذلك مطابقة المقیاس 

  للموضوع الذي یقیسه.
) بند، قامت الباحثة 81بعد أن تم إعداد بنود المقیاس البالغ عددها في البدایة (و     

 بتصنیفها في البعد الذي أعدت لقیاسه، ثم عرضت على مجموعة من األساتذة المحكمین
في كل من تخصصي علم النفس وعلم االجتماع بجامعة محمد خیضر بسكرة والبالغ عددهم 

نود المقیاس من حیث أنها تقیس موضوع الدراسة ) محكمین، للحكم على صدق ب9(
"االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة الجامعیین نحو شبكات التواصل االجتماعي فیسبوك"، 
وفق التساؤالت التي طرحتها الدراسة. وذلك بهدف التأكد من صالحیة المقیاس من حیث ما 

  یلي:
 .مدى تغطیة بنود المقیاس لألبعاد الثالثة  
  ترابطها مع البعد الذي تقع فیه.وضوح بنود المقیاس ومدى توافقها و مدى  
 .مدى مالئمة البدائل الخمسة لإلجابة عن كل بند من بنود المقیاس  
  .مدى سالمة البنود لغویا، ومدى مناسبتها للمستجیب  
 .مدى مطابقة هذه البنود لمعاییر صیاغة عبارات االتجاهات النفسیة االجتماعیة  
 إذا كانت البنود تقیس فعال ما أعدت لقیاسه. التأكد مما  

 

                                                             
    )4() والملحق رقم 3(أنظر الملحق رقم 



 الفصل الرابع: االجراءات التطبيقية للدراسة ونتائجها
 

 

 

143 

  وقد أبدى المحكمون مالحظاتهم حول البنود واقترحوا ما یلي:    
 وهي العبارات التي تحمل األرقام التالیة: إعادة صیاغة بعض العبارات لغویا ، 
   )1 ،2 ،7 ،8 ،9 ،16 ،24 ،26 ،32 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،42 ،51(  
  أو ال تقیس ما وضعت لقیاسه، وهي العبارات  العبارات إما ألنها متكررةحذف بعض

، 25، 23، 22، 21، 19، 16، 13، 10، 9، 8، 3(التي تحمل األرقام التالیة: 
27 ،29 ،30 ،32 ،36 ،39 ،56 ،72 ،78(. 
 .تقلیص عدد بنود المقیاس نظرا لكثرتها  
  بعد لكنها أنسب لقیاس بعدتغییر موضع بعض العبارات كأن تكون مثال تقع في 

، 31، 28، 23، 22، 8، 2، 1آخر، وهي العبارات التي تحمل األرقام التالیة: (
32 ،50 ،56 ،58 ،61 ،62 ،68.( 

وعلى العموم فقد حصلت أغلب البنود على درجة اتفاق بین المحكمین، وقد قامت 
) 36بح عددها في األخیر(الباحثة بأخذ مالحظاتهم بعین االعتبار وتعدیل بنود المقیاس لیص

بند، وبناء علیه تم طبع المقیاس لتطبیقه على أفراد عینة الدراسة االستطالعیة للتأكد من 
  ثباته.
 :ثبات المقیاس  
قامت الباحثة بتطبیق مقیاس الدراسة في صورته األولیة على أفراد عینة الدراسة       

بلغ  الذيو   LMDاالستطالعیة (طلبة السنة الثالثة تخصص علم النفس العیادي وفق نظام 
طالبا)، وتم اختیار هذا العدد بناء على شروط اإلحصاء البارامتري بأن ال یقل  )30(عددهم 

  ) فردا.30ینة عن (عدد أفراد الع
بعدها تم حساب معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ للمقیاس ككل ولكل بعد من    

فحین  )0,84(أبعاد المقیاس على حده، حیث بلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ للمقیاس ككل 
وهو ما  )0,47)، (0,66)، (0,60(بلغ معامل الثبات لكل عامل على حده على التوالي: 

  یشیر إلى أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات.
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   نتائج الدراسة االستطالعیة:6- -1
  من خالل إجراءات الدراسة االستطالعیة تم تحقیق ما یلي:         
 التي تمثلت ائص مجتمع الدراسة األصلي بدقة و توصلت الباحثة إلى تحدید خص

التخصصات مختلف الكلیات واألقسام و د خیضر بسكرة من في: طلبة جامعة محم
للسنة الجامعیة  LMD وفق نظام الماستر)سنوات التدرج (اللیسانس أو في إحدى 

  المستخدمین لشبكة التواصل االجتماعي فیسبوك.و  2012-2013
  طالبا من 379( ــــالتي قدرت بعینة الدراسة األساسیة و تم التوصل إلى تحدید حجم (

  ) طالبا.24626أصل (
 درج الخماسي تم بناء مقیاس لالتجاهات النفسیة االجتماعیة على طریقة لیكرت ذو الت

ساعات االستخدام لشبكة في ضوء متغیرات هي (الجنس، سنوات االستخدام، و 
  التواصل االجتماعي فیسبوك).

  تم تحدید الخصائص السیكومتریة لمقیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة على طریقة
بمعامل ثبات عالي وفر فیه القدر الكافي من الصدق و تدرج الخماسي یتلیكرت ذو ال

  .)0.84(بلغ 
الدراسة األساسیة: -2  

  مجاالت الدراسة: - 1- 2        
  تحددت الدراسة في المجاالت التالیة:    
 :بما أن الدراسة تتناول بالبحث الطلبة الجامعیین فقد تم إجرائها في  المجال المكاني

الموزعة على الجامعة المركزیة والقطب  جامعة محمد خیضر بسكرة بجمیع كلیاتها
قد تم اختیار الجامعة كمیدان الجامعي بالحاجب والقطب الجامعي الجدید بشتمة. و 

تعها بوجود العدید من كذا تمسة، و تواجد المجتمع األصلي للدراللدراسة كونها مكان 
حتوي على طلبة من مختلف الفئات والثقافات والطبقات االجتماعیة تالتخصصات و 

  المستویات العلمیة.و 
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 :الماستر) وفق المجال البشري في طلبة التدرج (اللیسانس و  یتمثل المجال البشري
محمد خیضر بجامعة  2013-2012للعام الدراسي المسجلین  LMDالنظام الجدید 

) الذي یوضح إحصائیات 5(أنظر الجدول رقم () طالبا.24626حیث بلغ عددهم ( بسكرة،
  ).138، ص2013- 2012للسنة الجامعیة  LMDطلبة التدرج 

 :2013-2012الل السنة الجامعیة لقد أجریت الدراسة الحالیة خ المجال الزمني ،
 یمكن تقسیمها على مراحل زمنیة أساسیة كما یلي:و 
 

 المرحلة األولى المرحلة الثانیة المرحلة الثالثة

ــــة
ســـــ

لدرا
ث ل

ـــال
ــــــــ

 الث
حل

ــــرا
مــــــ

 ال

 التراث األدبي للدراسة الدراسة االستطالعیة الدراسة األساسیة

وفیها تم تطبیق مقیاس الدراسة  -
الدراسة األساسیة على أفراد عینة 

وجمع البیانات الخام وتفریغها 
وتحلیلها إحصائیا، وعرض ومناقشة 
نتائج الدراسة في ضوء تساؤالتها، 

  وتفسیر نتائج الدراسة.

كما تم فیها مراجعة الدراسة من  -
الناحیة اللغویة والشكلیة لتتم في 

 األخیر طباعتها.

وفیها تم إجراء الدراسة  -
دت االستطالعیة، حیث حد

خصائص مجتمع الدراسة األصلي 
وحجم عینة الدراسة األساسیة 
وبناء مقیاس على طریقة لیكرت 
ذو التدرج الخماسي یتوفر فیه 

  القدر الكافي من الصدق والثبات.
 

وفیها تم االطالع على خلفیة  -
الموضوع المدروس وجمع أكبر قدر 
من المادة النظریة للدراسة (مصادر 

عة) متعلقة ومراجع مختلفة ومتنو 
  بالموضوع.

وأهم ما یمیز هذه المرحلة، أنها  -
متداخلة مع المرحلتین التالیتین(حیث 
یتم الرجوع إلیها في المراحل التالیة)، 
كما أن فیها تحیین مستمر للمعلومات 
فكلما وجدت الباحثة ما یخدم دراستها 
نظریا وعلمیا استخدمته، خاصة وأنها 

شبكة  تعالج موضوعا حدیثا تمثل في
 التواصل االجتماعي "فیسبوك". 

إلى أوائل  2013من أوائل ماي 
.2014جانفي   

إلى أوائل  2013من أوائل مارس 
.2013ماي   

إلى أوائل  2012من جوان 
.2013دیسمبر  

الفترة 
الزمنیة لكل 

 مرحلة

): يوضح المجال الزمني للدراسة بسكرة7جدول رقم (  
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نالحظ من خالل هذا الجدول أن الدراسة الحالیة قد مرت بثالث مراحل أساسیة، وأن        
هذه المراحل متداخلة ومرتبطة ببعضها البعض، بحیث كل مرحلة تعتمد على سابقتها، وهذا 

  ما یمیز البحث العلمي فهو سلسلة من الحلقات المتصلة ببعضها البعض.
  منهج الدراسة: - 2-2     
"ال نستطیع أن نفكر في بحث حقیقة ما إذا كنا سنبحثها بدون منهج، ألن  :دیكارتقول ی     

  )60، ص.2000(إبراهیم،الدراسات  واألبحاث بدون منهج تمنع العقل من الوصول إلى الحقیقة".

فمنهج البحث هو الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة للعلوم بواسطة طائفة من       
جراءاته لتصل بالباحث إلى نتیجة  القواعد العامة تهیمن على سیر العمل وإ

  )146 ، ص.2006.(العتیبي،محددة
على هذا النحو وسعیا من الباحثة إلى محاولة الكشف عن االتجاهات النفسیة       
ماعیة للطلبة الجامعیین نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك فقد اعتمدت المنهج االجت

  الوصفي. الذي یهدف إلى رصد موضوع محدد بهدف فهم مضمونه.
فهو عبارة عن طریقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهجیة علمیة       

  قمیة معبرة یمكن تفسیرها.صحیحة وتصویر النتائج التي یتم التوصل إلیها على أشكال ر 
وأهم ما یمیز المنهج الوصفي أنه یوفر بیانات مفصلة عن الواقع الفعلي للظاهرة أو       

موضوع الدراسة كما أنه یقدم في الوقت نفسه تفسیرا واقعیا للعوامل المرتبطة بموضوع 
، 1999نّصار، ومبیضین،(عبیدات، وأبو الدراسة تساعد على قدر معقول من التنبؤ لمستقبلي الظاهرة.

  )42، ص.2000(علیان، ونسیم،.أي أنه یهتم بدراسة حاضر الظواهر واألحداث) 47-46ص. ص.

وألن خطوات هذا المنهج وركائزه تخدم أهداف الدراسة الحالیة وتحققها، فقد اعتمدت      
  ألنه یمكن من: المنهج الوصفي بأسلوبه المقارنالباحثة 
 جامعة محمد خیضر النفسیة االجتماعیة التي یحملها طلبة  الكشف عن نوع االتجاهات

 شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك. بسكرة نحو 
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  الكشف عن درجات الطلبة على مقیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة نحو شبكة
 التواصل االجتماعي فیسبوك . 

  استجاباتهم على إمكانیة الكشف عن داللة الفروق إحصائیا بین درجات الطلبة في
بنود المقیاس تبعا لجملة من المتغیرات هي (الجنس، سنوات االستخدام، وساعات 

 االستخدام).
  یسمح بالمقارنة بین عینات البحث في االتجاهات النفسیة االجتماعیة نحو شبكة

التواصل االجتماعي فیسبوك على ضوء متغیرات (الجنس، سنوات االستخدام، عدد 
  ).ساعات االستخدام

    عینة الدراسة: -3 -2      
یتمثل المجتمع األصلي للدراسة الحالیة في طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة، ومنه        

فدراسة جمیع أفراد مجتمع البحث یستحیل على الباحثة ألنه یفوق إمكانیاتها من حیث 
المسح االجتماعي وعندما یستحیل على الباحث القیام بأسلوب  الوقت، الجهد، والتكالیف.

لمجتمع الدراسة لظرف من الظروف یلجأ إلى استخدام ما یسمى "بأسلوب العینة"، التي 
تفرض نفسها كأسلوب لجمع البیانات عندما یكون الباحث غیر قادر على إجراء دراسته على 

  )174، ص.2006(غربي،.جمیع مفردات مجتمع البحث
   )301، ص.2006(أنجرس،بحث معین.فالعینة مجموعة فرعیة من عناصر مجتمع      
ال فال یصدق على المجتمع    ومن أهم شروطها أن تكون ممثلة للمجتمع الذي سحبت منه وإ

، ولتحقیق هذا الشرط تم في الدراسة الحالیة )157، ص.2000(إبراهیم،ما صدق على تلك العینة.
  إتباع الخطوات التالیة:

 :تحدید حجم العینة  
أنظر جدول لقد تم تحدید حجم عینة الدراسة األساسیة في مرحلة الدراسة االستطالعیة.(     
  )139) یوضح تحدید حجم العینة، ص.6رقم (
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 :طریقة اختیار العینة 
یترتب على سالمة اختیار العینة تمثیل المجتمع الذي أخذت منه تمثیال صحیحا،  

ئج على المجتمع. ویتوقف الحصول على بیانات وبالتالي یمكن تعمیم ما نحصل علیه من نتا
 )147، ص.2004عالم، (أبو.قریبة من قیم المجتمع على أسلوب الباحث في اختیار عینة بحثه

لذا یعتبر نوع العینة من األمور الهامة التي یجب على الباحث أن یولیها اهتماما 
وما قد یفضل طریقة على خاصا. وهناك أكثر من طریقة یمكن استخدامها الختیار العینة، 

(عبیدات، وأبو نّصار، .أخرى هو طبیعة البحث وظروف الباحث وطبیعة مجتمع الدراسة

 )87-86، ص.ص.1999ومبیضین،
وأفضل طریقة الختیار العینة هي الطریقة العشوائیة ألن استخدامها یعني أن لكل فرد 

احتمال تمثیل العینة أعلى في  من أفراد المجتمع فرصة متساویة الختیاره في العینة، كما أن
الطریقة العشوائیة من الطرق غیر عشوائیة. إذ یترتب على هذه الطریقة الحصول على فروق 
ضئیلة وغیر منتظمة بین خصائص المجتمع وخصائص العینة، وما یحصل علیه الباحث 
من فروق بین خصائص العینة وخصائص المجتمع هي فروق ولیدة الصدفة، ولیست راجعة 

  إلى أي تحیز سواء كان مقصود أو غیر مقصود.
والمعاینة العشوائیة مهمة أیضا ألنها متطلب ضروري في اإلحصاء االستداللي الذي      

ذا لم یتم اختیار العینة بطریقة  یمكن الباحث من تعمیم نتائج العینة على المجتمع. وإ
االستداللي، ولن تكون عشوائیة فإننا بذلك ننقص مسلما أساسیا من مسلمات اإلحصاء 

  )158، ص.2004(أبو عالم،تعمیماتنا من العینة على المجتمع صادقة.
وبناء على هذه االعتبارات فقد تم اعتماد الطریقة العشوائیة في االختیار. وبحكم كون 
مجتمع البحث مقسم إلى طبقات حسب خاصیة المستوى الدراسي لكل مبحوث المنتمي ألحد 

عة. كان أنسب نوع في الطریقة العشوائیة هي العینة العشوائیة الطبقیة الكلیات الست للجام
التي تعتمد على تقسیم مجتمع الدراسة األصلي إلى طبقات أو فئات معینة وفق معیار 

 معین.
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بعد ذلك یتم اختیار العینة من كل فئة أو طبقة بشكل عشوائي وبشكل یتناسب مع 
 )91،  ص.1999(عبیدات، وأبو نّصار، ومبیضین،ي.حجم تلك الفئة في مجتمع الدراسة األصل

وتمتاز العینة الطبقیة بأنها أكثر دقة وأكثر تمثیال لمجتمع الدراسة إلى جانب إمكانیة 
   )147، ص.2000(علیان، ونسیم،استعمالها في حالة المقارنة بین طبقات مختلفة.

 المعاینة.والمخطط التالي یوضح كیفیة اختیار العینة وفق هذا النوع من 
  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 
  

الكلیةالتصنیف حسب   

اللغاتاآلداب وكلیة  الحیاةو  الطبیعةعلوم كلیة العلوم الدقیقة و   التكنولوجیاكلیة  العلوم و  علوم ة العلوم االقتصادیة والتجاریة وكلی 
 التسییر

واالجتماعیة اإلنسانیةكلیة العلوم  العلوم كلیة الحقوق و  

باستخدام العینة العشوائیة الطبیقة النسبیةاختیار   

) طالبا87( ) طالبا86(  ) طالبا75(  ) طالبا34(  ) طالبا66(  ) طالبا29(   

 التصنیف حسب المستوى الدراسي

 LMDطلبة الماستر     LMD طلبة اللیسانس

كلیة العلوم  كلیة اآلداب
التكنولوجیاكلیة  الدقیقة كلیة العلوم  

 اإلنسانیة
كلیة العلوم  كلیة الحقوق كلیة الحقوق

 اإلنسانیة
 كلیة اآلداب كلیة العلوم دقیقة كلیة التكنولوجیا كلیة االقتصاد

اختیار باستخدام العینة العشوائیة الطبقیة النسبیة             
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من كل سحب العینة فقد اعتمدت الباحثة عند  )14(وكما هو موضح في الشكل رقم 
طبقة على واحدة من أسلوبین المتمثل في العینة العشوائیة الطبقیة النسبیة، التي من خاللها 

طبقة عددا یتناسب مع نسبة أفراد الطبقة إلى المجتمع. وفي النهایة نحصل نسحب من كل 
على عینة طبقیة عشوائیة تتمثل فیها خصائص المجتمع وفقا لنسبة أعدادها في كل 

  )167-163ص. ص. ،2004(أبو عالم،خاصیة.

  وقد تم تحدید نسبة كل طبقة وفق الخطوات التالیة:
  كل كلیة بالنسبة للجامعة: "نسبة"یجاد إ - 1

حیث تم قسمة العدد الكلي ألفراد كل كلیة على عدد أفراد المجتمع األصلي مضروبة      
  )، كما توضحها المعادلة التالیة:100(في 

.100×ن/ج  =أ  

        
 

  بالنسبة لكل كلیة: "اللیسانس" طلبة "نسبة"إیجاد  -2
حیث یتم قسمة العدد الكلي ألفراد طلبة اللیسانس في كل كلیة على العدد الكلي ألفراد      

  )، كما توضحها المعادلة التالیة:100الكلیة مضروبة في (

.100×/ن1ن ب=  

 
 

  بالنسبة لكل كلیة: "الماستر"طلبة  "نسبة" إیجاد -3
تم قسمة العدد الكلي ألفراد طلبة الماستر في كل كلیة على العدد الكلي ألفراد الكلیة      

  )، كما توضحها المعادلة التالیة:100(في مضروبة 

 أ= نسبة كل كلية بالنسبة للجامعة.  
 العدد الكلي ألفراد كل كلية.  ن= 

 ج= عدد أفراد المجتمع األصلي. 
 

ب= نسبة طلبة الليسانس بالنسبة لكل كلية.               
طلبة الليسانس في   = العدد الكلي ألفراد1ن

 كل كلية.   
 ن= العدد الكلي ألفراد الكلية.
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.100×/ن2ن =ج  
 
 
 

  طلبة كل كلیة بالنسبة للجامعة: "عدد"إیجاد  -4
وهي حاصل ضرب نسبة كل كلیة بالنسبة للجامعة وعدد أفراد عینة الدراسة مقسومة      

  ) كما توضحها المعادلة التالیة:100على (

.100ن'/×أ =د  

     

   
  في كل كلیة: "اللیسانس"طلبة  "عدد"إیجاد  -5

وهي حاصل ضرب نسبة طلبة اللیسانس وعدد طلبة كل كلیة بالنسبة للجامعة على      
  )، كما توضحها المعادلة التالیة:100(
. 100د/×ب =ه  

 

   

  في كل كلیة: "الماستر"طلبة  عددإیجاد  -6
تم طرح عدد طلبة اللیسانس في كل كلیة من العدد الكلي لطلبة كل كلیة وفق المعادلة      
  التالیة:

ه.    -د   =و  

  

 ج= نسبة طلبة الماستر بالنسبة لكل كلية.
= العدد الكلي ألفراد طلبة الماستر في كل  2ن

 كلية.   
 ن= العدد الكلي ألفراد الكلية. 

د = عدد طلبة كل كلية بالنسبة للجامعة.             
 أ= نسبة كل كلية بالنسبة للجامعة.       

 ن' = عدد أفراد عينة الدراسة.

 ه= عدد طلبة الليسانس في كل كلية.  
 ب= نسبة طلبة الليسانس بالنسبة لكل كلية.   

 د= عدد طلبة كل كلية بالنسبة للجامعة.

 و= عدد طلبة الماستر.     
 د= عدد طلبة كل كلية بالنسبة للجامعة.      

 طلبة الليسانس في كل كلية.ه = عدد 
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  بالنسبة للكلیة: "مستوى دراسي" طلبة كل "عدد"تحدید  -7
) على 2) و(3وتم فیها قسمة كل من عدد طلبة اللیسانس وعدد طلبة الماستر على (     

التوالي وذلك لوجود ثالث مستویات في اللیسانس (سنة أولى، سنة ثانیة، سنة ثالثة) 
  ) وفق المعادلتین التالیتین:2، ماستر1ومستویین في الماستر(ماستر

  
.3ه/=): ك1المعادلة رقم (  

 

 

.2/و = 1): ك2المعادلة رقم (   

           

 

 

 

  تم اإلشارة لها بالخطوات السابقة: كم والجدول التالي یوضح األعداد

  

  

  

  

ك = عدد طلبة كل مستوى دراسي 
 .(ليسانس)

 ه= عدد طلبة الليسانس في كل كلية.   
= المستويات الدراسية في الليسانس (سنة 3

 أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة).

= عدد طلبة كل مستوى دراسي  1ك
 (ماستر).

 و=  عدد طلبة الماستر في كل كلية.   
= المستويات الدراسية  في الماستر(ماستر  2
 ).2ماستر، 1
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طلبة   الكلیة
  اللیسانس

طلبة 
  الماستر

  المجموع
عدد طلبة كل 
كلیة بالنسبة 

  للجامعة

عدد طلبة 
اللیسانس كل 
كلیة بالنسبة 

  للجامعة

عدد طلبة الماستر 
  كل

  كلیة بالنسبة للجامعة

  المستوى الدراسي

  في عینة الدراسة  

  16.87  71.09  87.96 5716 1121 4595 اللغاتو  اآلداب

 L.M.D 23 األولى
70  L.M.D 23   الثانیة  

  L.M.D 24الثالثة  
 9 ماستر األولى

17 
 8 الثانیة ماستر

 87 المجموع

العلوم الدقیقة وعلوم 
  14.61  71.46  86.07 5595 949 4646 الطبیعة والحیاة

 L.M.D 23 األولى
71  L.M.D 24   الثانیة 

 L.M.D 24الثالثة  
 15 7 ماستر األولى

 8 الثانیة ماستر
 86 المجموع

  15.12  60.26  75.38 4899 982 3917 العلوم و التكنولوجیا

 L.M.D 20 األولى
60  L.M.D 20   الثانیة 

 L.M.D 20الثالثة  
 15 7 ماستر األولى

 8 الثانیة ماستر
 75 المجموع

العلـــوم االقتصادیة و 
  9.09  25.55  34.64 2251 590 1661علوم التجاریة و 

 L.M.D 8 األولى
25  L.M.D 8   الثانیة 

 L.M.D 9الثالثة  
 9 4 ماستر األولى

 يوضح نسبة وعدد كل طبقة من الطلبة وفق العينة العشوائية الطبقية النسبية :)8(جدول رقم 
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 5 الثانیة ماستر التسییر
 34 المجموع

 اإلنسانیةالعلوم 
  11.28  54.55  65.83 4278 704 3574 واالجتماعیة

 L.M.D 18 األولى
55  L.M.D 19   الثانیة 

 L.M.D 18الثالثة  

 11 6 ماستر األولى
 5 الثانیة ماستر

 66 المجموع

العلوم الحقوق و 
 السیاسیة

1303 584 1887 29.03  20.04  8.99  

 L.M.D 6 األولى
20 

 L.M.D 7   الثانیة 

  L.M.D 7الثالثة  

 4 ماستر األولى
9 

 5 الثانیة ماستر
 29 المجموع

 24626 4930 19696 المجموع الكلي
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 :كیفیة الوصول إلى عینة الدراسة  
بعدما قامت الباحثة بتحدید حجم عینة الدراسة األساسیة ونوعها وبناء مقیاس الدراسة      

توجهت إلى مكتبة كل كلیة بالجامعة لتوزیع مقیاس الدراسة على أفراد العینة. وقد اختارت 
المكتبة باعتبارها تضم الطلبة على اختالف مستویاتهم الدراسیة وتخصصاتهم العلمیة حسب 

التي ینتمون إلیها محققة بذلك المعیار الذي اعتمدته في تقسیم مجتمع الدراسة الكلیات 
األصلي إلى طبقات حسب خاصیة المستوى الدراسي لكل مبحوث المنتمي ألحد الكلیات 

  الست بجامعة محمد خیضر بسكرة.
 :خصائص عینة الدراسة  
  تتمیز عینة الدراسة األساسیة بما یلي:      

بطریقة العینة العشوائیة الطبقیة، حیث قسمت إلى طبقات عینة تم اختیارها  
حسب معیار المستوى الدراسي لكل مبحوث المنتمي ألحد الكلیات الست 

  بالجامعة.   
من مختلف المستویات الدراسیة، والكلیات واألقسام والتخصصات  شمولها لطلبة 

  بالجامعة.    العلمیة 
  أعمار مختلفة.) و أفراد العینة من جنس مختلف (ذكور، إناث 
للسنة  LMDالماستر) وفق نظام أفراد العینة من طلبة التدرج (اللیسانس و  

  .2013-2012الجامعیة 
استخدام أفراد العینة لشبكة التواصل االجتماعي فیسبوك على اختالف سنوات  
  ساعات االستخدام لهاته الشبكة.الستخدام و ا

  وسوف نتعرض ببعض التفصیل إلى العینة حسب خصائصها كما یلي:     
  توزیع أفراد العینة حسب متغیر(الجنس):  -1
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تضم العینة الطلبة من الجنسین (ذكور، إناث) وكان توزیعها حسب هذه الخاصیة كما      
  هو موضح في الجدول التالي:

 

 الجنس التكرارات النسب المئویة
50,3%  ذكور 175 
49,7%  إناث 173 

100%  المجموع 348 

، وعدد %50,3طالبا، ما نسبته  175یتضح من خالل الجدول أن عدد الذكور بلغ     

فالنسبتان متقاربتان إلى حد بعید، ویمكن ، وعلیھ %49,7طالبة، بنسبة  173االناث قدر بـ 
  أن نوضح  ذلك من خالل الرسم البیاني الموضح أدناه:

 

 

): يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس9جدول رقم (  

): يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس15شكل رقم (  
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توزیع أفراد العینة حسب سنوات االستخدام وساعات االستخدام لشبكة التواصل  -2
 االجتماعي فیسبوك:

(سنوات االستخدام وساعات  صنیف اجابات الطلبة حسب متغیريقامت الباحثة بت   
  االستخدام لشبكة التواصل االجتماعي فیسبوك) إلى فئات.

وبالنسبة لكیفیة تكوین فئات كل من متغیري (سنوات االستخدام وساعات االستخدام) 
  كانت وفقا لما یلي:

  حساب طول الفئة: -1- 2 
ویتم حساب طول الفئة من خالل قسمة المدى العام على عدد الفئات وفقا للمعادلة      
  التالیة:

  

  

  
  تحدید الفئات: -2-2

حیث تم تحدید الفئة األولى من خالل إضافة طول الفئة إلى أصغر قیمة لتتوالى هذه      
  اإلضافة مع بقیة الفئات.

بالنسبة  بالنسبة، مع العلم أنه تم تشكیل الفئات باألشهر تم تحویلها إلى السنوات     
ائق ثم تحویلها لسنوات االستخدام. وبالنسبة لساعات االستخدام فقد تم تشكیل الفئات بالدق

إلى الساعات وذلك حسب عدد ساعات االستخدام في الیوم، أما عدد ساعات االستخدام في 
األسبوع والشهر فقد تم تكوین الفئات بالساعات. ویمكن توضیح ذلك من خالل الخطوات 

  التالیة: 
  
  

 طول الفئة= المدى العام/عدد الفئات. =1
  1أقل قیمة + –المدى العام= أكبر قیمة  =2
) وذلك ألنه األنسب في 5عدد الفئات= اختارت الباحثة العدد(=  3

 احتواء كافة اإلجابات المتحصل علیها.



 الفصل الرابع: االجراءات التطبيقية للدراسة ونتائجها
 

 

 

159 

 أ/ بالنسبة لسنوات االستخدام:
.1+أصغر قیمة  –أكبر قیمة  =حساب المدى العام -1       

.1+(شهر)  1 -(سنوات)7                                 
.1+(شهر)1-(شهر)84                                 

إذن:         

المدى العام/عدد الفئات =حساب طول الفئة -2      

(شهر)16= 84/5 =                                   
إذن:               

تحدید فئات سنوات االستخدام: -3     

 

 رقم الفئة الفئات باألشهر الفئات بالسنوات

]أشھر 4من شھر إلى سنة و[ ]شھر 17شھر إلى  1من [   1 
]أشھر 8أشھر إلى عامین و 5من سنة و[ ]شھر 34شھر إلى  18 من[   2 
]أشھر إلى أربع سنوات وشھرین 9من عامین و[ ]شھر 51شھر إلى  35من [   3 
]أشھر 6أشھر إلى خمس سنوات و 3من أربع سنوات و[ ]شھر 68شھر إلى  52من [   4 
]أشھر إلى سبع سنوات 7من خمس سنوات و[ ]شھر 85شھر إلى  69من [   5 

الدراسة هي (فئات السنوات) ألنها تتوافق مع إجابات أفراد الفئات التي تم اعتمادها في هذه 
 عینة الدراسة.

 ب/ بالنسبة ساعات االستخدام:
: عدد ساعات االستخدام في الیوم:1ب      

.  1أقل قیمة + –أكبر قیمة  =حساب المدى العام  -1              
.1) دقیقة +15( –) ساعة 15( =                                      

(شهر)84=المدى العام  

(شهر)16 =الفئةطول   

 ): يوضح فئات سنوات استخدام الفيسبوك10جدول رقم (
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.1) دقیقة + 15( –دقیقة ) 900( =                                                

    

دقیقة.177=886/5=المدى العام/عدد الفئات =طول الفئة -3  

 

تحدید عدد ساعات االستخدام في الیوم: -3          

           

 رقم الفئة الفئات بالدقائق الفئات بالساعات

]ساعات ودقیقتین  3دقیقة إلى  15من [ ]دقیقة 192دقیقة إلى 15من [   1 
]دقیقة 16ساعات و 6دقیقة إلى  21ساعات و 3من [ ]دقیقة 370دقیقة إلى  193من [   2 
]دقیقة 13ساعات و 9دقیقة إلى  18ساعات و 6من [ ]دقیقة 548دقیقة إلى  371من [   3 
]ساعة ودقیقة 12دقیقة إلى  15ساعات و 9من [ ]دقیقة 726دقیقة إلى  549من [   4 
]دقائق 6ساعة و 15دقیقة إلى   11ساعة و 12من [ ]دقیقة 904دقیقة إلى  727من [   5 

الدراسة هي (فئات الساعات) ألنها تتوافق مع إجابات عینة الفئات التي تم اعتمادها في هذه 
 الدراسة.
: عدد ساعات االستخدام في األسبوع:       2ب        

حساب المدى العام: -1               
.1أقل قیمة +  –أكبر قیمة  =المدى العام                   

.1(ساعة) +  1 –(ساعة)  90=                              
 

طول الفئة:       -2               
المدى العام/عدد الفئات =طول الفئة                   

ساعة.18=90/5=                             

دقیقة 886=المدى العام  

.دقیقة177= طول الفئة  

ساعة 90 = المدى العام  

 اليوم): يوضح فئات ساعات استخدام الفيسبوك في 11جدول رقم (
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تحدید فئات عدد ساعات االستخدام في األسبوع:   -3             

 

 رقم الفئة فئات عدد ساعات االستخدام في األسبوع
[ ساعة 19ساعة إلى  1من  ] 1 

[ ساعة 38ساعة إلى  20من  ] 2 
[ ساعة 57ساعة إلى  39من  ] 3 
[ ساعة 76ساعة إلى  58من  ] 4 
[ ساعة 95ساعة إلى  77من  ] 5 

: عدد ساعات االستخدام في الشهر:      3ب    
حساب المدى العام:     -1               

.1أقل قیمة + –أكبر قیمة  =المدى العام                   
.1(ساعات) +3 –(ساعة) 510=                              

 
 

طول الفئة:    -2             
المدى العام /عدد الفئات =طول الفئة                 

ساعة.101=508/5=                          

 

 

 

 

.ساعة 18= طول الفئة  

ساعة 508=المدى العام  

.ساعة 101= طول الفئة  

يوضح فئات ساعات استخدام الفيسبوك في األسبوع): 12جدول رقم (  
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تحدید فئات عدد ساعات في الشهر: - 3           
 

 
 

 
 2- توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر(سنوات االستخدام الفیسبوك):

 
 

 اتـــــــــــــــــــــــالفئ التكرارات النسب المئویة

16,1% 56 [  [ 1 أشهر 4سنة و  –شهر  

أشهر] 8سنتین  و  –أشهر  5سنة و [ 76 21,8%  
أربع  سنوات وشهرین] -أشهر 9سنتین و 131 37,6% ] 

 [ أشهر] 6سنوات وخمس  -أشهر 3أربع سنوات و 45 12,9%

سنوات] 7 -أشهر 7خمس سنوات و 40 11,15% ] 

 وعــــــــــــــــــــــالمجم 348 100%

  
سنوات أربع  -أشهر 9سنتین ویتضح من الجدول أن الفئة األكثر تكرارا هي (         
، تلیها في النسبة الفئة %37,6، وبنسبة مئویة قدرت بـ 131)، حیث بلغ تكرارها وشهرین
، وكذا  %21,8وبلغت نسبتها  76أشهر)، حیث بلغ تكرارها  8سنتین و –أشهر  5(سنة و
، لتكون آخر %16,1ونسبتها  56سنة وأربعة أشهر) الذي بلغ تكرارها  -شهر 1الفئة (

 7سنوات و  أشهر) ثم (خمس 6سنوات و 5 -أشهر 3أربع سنوات وفئتین على التوالي (

 رقم الفئة فئات عدد ساعات االستخدام في الشهر
[ ساعة 104ساعات إلى  3من  ] 1 

[ ساعة 206ساعة إلى  105من  ] 2 
[ ساعة 308ساعة إلى  207من  ] 3 
[ ساعة 410ساعة إلى  309من  ] 4 
[ ساعة 512ساعة إلى 411من ] 5 

 ): يوضح فئات ساعات استخدام الفيسبوك في الشهر13جدول رقم (

 أفراد العينة حسب سنوات استخدام الفيسبوك): يوضح توزيع 14جدول رقم (
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 -%12,9) ونسبتها (40 – 45تكرارها على التوالي (سنوات) حیث بلغ  7 - أشهر
سنتین ). وهذا ما یشیر إلى أن أغلب أفراد العینة یستخدمون الفیسبوك ألكثر من 11,15%

  أشهر ، وكما هو موضح في الرسم البیاني التالي: 9و
  
  

  
  

 :(ساعات االستخدام)توزیع أفراد العینة حسب متغیر -4
 

اتـــــــــــــــــــــــــــالفئ التكرارات النسب المئویة  
63,2%  220 [ ساعات ودقیقتین 3 -دقیقة  15  ] 

25,6%  89 
 16ساعات و 6 -دقیقة  21ساعات و 3 [

]دقیقة  

6,9%  13ساعات و 9 -دقیقة  18ساعات و 6  24 
]دقیقة ] 

 ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب ساعات استخدام الفيسبوك في اليوم15جدول رقم (

 الفيسبوك): يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات استخدام 16شكل رقم (
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3,2%  [     ]ساعة ودقیقة 12 -دقیق  15ساعات و 9 11 
1,1% ]دقائق 6ساعة و 15 -دقیقة  11ساعة و 12 4  ] 
100% وعــــــــــــــــــــــالمجم 348   

  
)، ساعات ودقیقتین 3 -دقیقة  15الفئة األكثر تكرارا هي ( یتضح من الجدول أن         

ساعات  3، تلیها في النسبة الفئة (%63,2، وبنسبة مئویة قدرت بـ 220حیث بلغ تكرارها 
، وكذا  %25,6وبلغت نسبتها  89حیث بلغ تكرارها  دقیقة)، 16ساعات و 6 -دقیقة  21و

ونسبتها  24الذي بلغ تكرارها  )دقیقة 13ساعات و 9 -دقیقة  18ساعات و 6(الفئة 
 12ثم ( ساعة ودقیقة) 12 -دقیق  15ساعات و 9(لتكون آخر فئتین على التوالي  ،6,9%

) ونسبتها 4 – 11تكرارها على التوالي (حیث بلغ  دقائق) 6ساعة و 15 -دقیقة  11ساعة و
). وهذا ما یشیر إلى أن أغلب أفراد العینة یستخدمون الفیسبوك ألكثر من 1,1% -3,2%(

 دقیقة، وكما هو موضح في الرسم البیاني التالي: 15
 
 

 

 ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب ساعات استخدام الفيسبوك في اليوم17شكل رقم (
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ساعة)، حیث بلغ  19  – ساعة1یتضح من الجدول أن الفئة األكثر تكرارا هي (

 38 – ساعة 20، تلیها في النسبة الفئة (%53,7، وبنسبة مئویة قدرت بـ 187تكرارها 
 57 -ساعة  39، وكذا الفئة ( %30,5وبلغت نسبتها  106ساعة)، حیث بلغ تكرارها 

 -ساعة  58لتكون آخر فئتین على التوالي ( ،%8ونسبتها  28ساعة) الذي بلغ تكرارها 
) ونسبتها 7 – 20تكرارها على التوالي (حیث بلغ  اعة)س 95  -ساعة  77ساعة) ثم (76

). وهذا ما یشیر إلى أن أغلب أفراد العینة یستخدمون الفیسبوك ألكثر من 2% -5,7%(
  ساعة، وكما هو موضح في الرسم البیاني التالي:

  
  
  
  
  
  

اتـــــــــــــالفئ التكرارات النسب المئویة  
53,7%  187 [ ساعة 19  – ساعة  1 ] 

30,5% ]ساعة 38 – ساعة  20 [ 106   

8% ]ساعة 57 -ساعة  39 28  ] 

5,7%  [ ]ساعة76 -ساعة  58 20 

2% ]اعةس 95  -ساعة  77 7  ] 

100% وعــــــــــــــــــــــالمجم 348   

 الفيسبوك في األسبوع ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب ساعات استخدام16جدول رقم (
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حیث بلغ  ساعة)، 104 -ساعات  3(یتضح من الجدول أن الفئة األكثر تكرارا هي 
 206 - ساعة 105(، تلیها في النسبة الفئة %72,4، وبنسبة مئویة قدرت بـ 252تكرارها 
 308 -ساعة  207(، وكذا الفئة  %14,7وبلغت نسبتها  51حیث بلغ تكرارها  ساعة)،

اتــــــــــــــــــــــالفئ التكرارات النسب المئویة  

72,4%  252 [ ساعة 104 -ساعات  3  ] 

14,7% ]ساعة 206 -ساعة  105 [ 51   

2,6% ]ساعة 308 -ساعة  207 9  ] 

3,4%  [ ]ساعة 410 -ساعة  309 12 

6,9% ]ساعة 512 -ساعة  411 24  ] 

100% وعــــــــــــــــــــــالمجم 348   

 ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب ساعات استخدام الفيسبوك في الشهر17جدول رقم (

 ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب ساعات استخدام الفيسبوك في األسبوع18شكل رقم (
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 -ساعة  309(لتكون آخر فئتین على التوالي  ،%2,6ونسبتها  9الذي بلغ تكرارها  ساعة)
) 24 – 12تكرارها على التوالي (حیث بلغ  ساعة) 512 -ساعة  411(ثم  ساعة) 410

). وهذا ما یشیر إلى أن أغلب أفراد العینة یستخدمون الفیسبوك %6,9 -%3,4ونسبتها (
 ساعات، وكما هو موضح في الرسم البیاني التالي: 3ألكثر من 
 

 
  أدوات الدراسة: -2-4

إن نجاح أي بحث علمي في تحقیق أهدافه یرتبط بمدى فاعلیة األداة أو األدوات 
التي تستخدم في جمع البیانات، والتي هي الوسیلة التي یستعین بها الباحث لجمع البیانات 

  الالزمة والمتعلقة بموضوع الدراسة.

 ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب ساعات استخدام الفيسبوك في الشهر19شكل رقم (
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لتوصل إلى نتائج علمیة وتطبیق هذه األداة بطریقة علمیة وموضوعیة یؤدي إلى ا
  تحیط بجمیع جوانب الظاهرة المدروسة.

وبالنسبة للدراسة الحالیة التي تسعى للكشف عن االتجاهات النفسیة االجتماعیة 
للطلبة  الجامعیین نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك، فإن األداة المالئمة هي مقیاس 

لمعرفة استجابة المبحوث لعبارات المقیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة؛ الذي هو وسیلة 
المعد من قبل الباحث نحو موضوع معین، ویقدر هذا االتجاه بالدرجة التي یحصل علیها 

  المبحوث في هذا المقیاس.
وكما أشرنا في الفصل الثاني لهذه الدراسة أن هناك عدة طرق وأسالیب لقیاس 

الذاتي التي تعد من أكثر أدوات قیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة كمقاییس التقریر 
طریقة التقدیرات المجمعة)، حیث یطلب فیه ( Likert.R لیكرت"االتجاهات شیوعا، كمقیاس "

من الفرد أن یعبر عن درجة اتجاهه  في العبارات التي یتضمنها المقیاس، والذي یحمل 
كل استجابة منها درجة  میزان متدرج من حیث الموافقة الشدیدة إلى المعارضة الشدیدة وتأخذ

  معینة وفقا لمجموعة بدائل.
وقد اعتمدت الباحثة في بناءها لمقیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة 

  الجامعیین نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك أسلوب لیكرت المتدرج لألسباب التالیة:
  النفسیة االجتماعیة نحو أنه من أكثر األسالیب شیوعا واستخداما في قیاس االتجاهات

 شتى المواضیع.
 .أنه أكثر شموال ودقة وثباتا 
 .سهل في بنائه وتطبیقه 
 .یستخدم مقیاس لیكرت مع عینة كبیرة وهذا ما یتوفر في عینة الدراسة األساسیة 
 .یتیح للفرد بالتعبیر عن اتجاهه لكل عبارة 
 دراستنا الحالیة فقد تم  اعتماده على بدائل ترتیبیة مختلفة في عددها وألفاظها، وفي

اعتماد خمسة بدائل هي (أوافق بشدة، أوافق، محاید، أعارض، أعارض بشدة) حیث 



 الفصل الرابع: االجراءات التطبيقية للدراسة ونتائجها
 

 

 

169 

أن وجود خمس بدائل في مقیاس لیكرت یعطى تقدیرا دقیقا التجاه الفرد ویسمح له 
 بالتعبیر عن شدة اتجاهه على كل بند.

  االتجاهات النفسیة االجتماعیة یأخذ بمبدأ التدرج فهو عامل مساعد للباحثة للتمییز بین
التي یحملها  طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة نحو شبكة التواصل االجتماعي 

 فیسبوك.
  یسمح مقیاس لیكرت بتكوین أو إنشاء عدد من العبارات أو البنود ذات الصلة بموضوع

دة االتجاهات النفسیة االجتماعیة المراد قیاسها، تشمل مدى متسعا من حیث النوع والش
 وتوزیع العبارات الموجبة والسالبة توزیعا معتدال.

 .یسمح مقیاس لیكرت بالحصول على نتائج تعتبر استجابة فعلیة لكل المبحوثین 
 .تسمح وحدات مقیاس لیكرت بالتعبیر باستخدام درجات مختلفة من الموافقة والمعارضة 
 .أنه أقل تكلفة وجهدا ووقتا مقارنة بغیره من األسالیب  

  :إعداد بنود المقیاس  
لقیاس  التدریجي Likert.Rلیكرت حتى تتمكن الباحثة من بناء مقیاس على طریقة 

االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة الجامعیین نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك، 
  قامت بما یلي:

  االجتماعیة االطالع الدقیق على التراث النظري المتعلق بموضوع االتجاهات النفسیة
من جهة، وشبكات التواصل االجتماعي بصفة عامة والفیسبوك بصفة خاصة من جهة 

 أخرى.
 .مراجعة الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالیة 
  االعتماد على عدد من مقاییس االتجاهات النفسیة االجتماعیة المبنیة وفق سلم لیكرت

 لدراسات التي توفرت لدى الباحثة.التدریجي والمستخدمة في بعض ا
  االستفادة من مالحظات األستاذ المشرف على هذه الدراسة في كیفیة بناء المقیاس

 على طریقة لیكرت وهذا في سنوات التدرج (اللیسانس) وما بعد التدرج (الماجستیر).
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  االستفادة من بعض الحصص التلفزیونیة وأفالم الفیدیو التي ساعدت في تكوین بعض
  العبارات المتعلقة بشبكة التواصل االجتماعي فیسبوك.

عداد أكثر من  بعد ذلك قامت الباحثة باستخالص جمیع األفكار التي ورد ذكرها وإ
) عبارة، تعكس مضامینها المكونات الثالث لالتجاهات النفسیة االجتماعیة وهي 100(

كة التواصل االجتماعي (یصف تصور وأفكار ومعارف الطالب الجامعي لشبالمكون المعرفي 
(یصف شعور الطالب الجامعي اتجاه شبكة التواصل االجتماعي المكون الوجداني فیسبوك) و
(یصف سلوك الطالب الجامعي المستخدم لشبكة التواصل  المكون السلوكيفیسبوك)، 

أنظر مكونات االتجاهات النفسیة االجتماعیة في الفصل الثاني للدراسة االجتماعي فیسبوك).(
  )32ص.

وعند صیاغة الباحثة لعبارات المقیاس أخذت بعین االعتبار محكات الصیاغة 
الجدیدة لبنود مقیاس یقیس االتجاهات النفسیة االجتماعیة وفق سلم لیكرت المتدرج وهي 

  المحكات المتعارف علیها في مجال قیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة  لعل أهمها:
  جدل ال حقیقة.أن تكون العبارة معبرة عن  
 .أن تعبر كل عبارة عن موضوع االتجاه  
 .أن تكون العبارة قابلة لتفسیر واحد فقط  
 .أن تكون العبارة بسیطة غیر مركبة  
 .أن تكون العبارة قصیرة  
 .أن تحتوي العبارة على فكرة واحدة فقط  
 .أن تكون العبارة واضحة تماما ومباشرة  
  صیغة المجهول.أن تبنى العبارة في صیغة المعلوم ولیس 
 .349، ص. ص.2004(أبو عالم، أن تحتوي العبارة على مصطلح موضوع االتجاه-

350(  
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بعد صیاغة العبارات المختلفة التي تتصل بموضوع االتجاهات النفسیة االجتماعیة 
نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك، والمقسمة بین العبارات الموجبة والسالبة، قامت 

مجموعة من البنود أو العبارات ألنها ال تستوفي أحد شروط الصیاغة الجیدة الباحثة بحذف 
) مصنفة في البعد الذي أعدت 81السابق ذكرها، لتصبح بعد ذلك عدد بنود المقیاس (

لقیاسه، وعرضت على مجموعة من األساتذة المحكمین بغیة التقویم الموضوعي لمدى 
ا في قیاس ما وضعت ألجله، وكذا االستفادة صالحیة كل بند من البنود والحكم على صدقه

من مالحظاتهم الوجیهة، وبعد مناقشة مضامین العبارات مع األساتذة المحكمین قامت 
بتعدیل صیاغة بعض العبارات، وحذف بعضها ودمج بعضها اآلخر لیصبح المقیاس مكونا 

سیة االجتماعیة ) عبارة موزعة على المكونات الثالثة لالتجاهات النف36في األخیر من (
) عبارات 6) عبارات موجبة و(6) عبارة منها (12بشكل متساوي أي تضمن كل مكون (

) في قائمة بشكل منتظم بحیث تأتي العبارة 36سالبة، ورتبت بنود المقیاس الست والثالثین (
من البعد  األولى من البعد األول موجبة والعبارة الثانیة من البعد الثاني موجبة، والعبارة الثالثة

الثالث  موجبة ثم یقلب الترتیب فتؤخذ عبارة سالبة من البعد األول تلیها عبارة سالبة من 
البعد الثاني تلیها عبارة سالبة من البعد الثالث، ثم یتم البدء في دورة جدیدة في الترتیب، 

وب وهكذا حتى استكمال ترتیب جمیع بنود المقیاس. وحدد نمط االستجابة علیها وفق أسل
لیكرت بتدریج خماسي على النحو التالي: (أوافق بشدة، أوافق، محاید، أعارض، أعارض 

 1،2،3،4،5)، وتحسب الدرجات بالترتیب التنازلي 1-2-3-4-5بشدة) تحمل أوزانا هي(
   للعبارات الموجبة والعكس بالنسبة للعبارات السالبة.

  :وقد قسم المقیاس إلى قسمین
 :یخص البیانات الشخصیة ألفراد عینة الدراسة والتي تمثلت في(الجنس،  القسم األول

الكلیة، القسم، المستوى الدراسي، عدد سنوات االستخدام وساعات االستخدام لشبكة 

                                                             
        ) 5أنظر الملحق رقم(  
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التواصل االجتماعي الفیسبوك) من أجل التعرف على خصائص أفراد العینة وتبریر 
 إجاباتهم.

 :36اهات النفسیة االجتماعیة مكونا من (اشتمل على مقیاس االتج القسم الثاني (
  عبارة موزعة بالتساوي على المكونات الثالث لالتجاهات النفسیة االجتماعیة.

 :الخصائص السیكومتریة للمقیاس   
  )140 ص. (أنظر هذا الفصل،تم عرضها في الدراسة االستطالعیة 

 :مفتاح تقدیر االستجابات على المقیاس  
یتكون مقیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة الجامعیین نحو شبكة التواصل 

) بند، ویتم تقدیر استجابات األفراد على المقیاس تبعا لبدائل 36االجتماعي فیسبوك من (
االستجابة المحددة تدریجیا ووفق أسلوب لیكرت ذو التدرج الخماسي، حیث تقدر استجابة 

جات و(أوافق) بأربع درجات و(محاید) بثالث درجات و(أعارض) (أوافق بشدة) بخمس در 
بدرجتان، واستجابة (أعارض بشدة) بدرجة واحدة، كل ذلك بالنسبة للعبارات الموجبة 
والمحددة أرقامها في المقیاس باألرقام التالیة: 

بینما تقدر استجابات  ).36،32،31،27،26،25،21،20،19،15،14،13،9،8،7،3،2،1(
  على العبارات السالبة كالتالي:الطلبة 

حیث تعطي استجابة (أوافق بشدة) درجة واحدة، (أوافق) درجتین، و(محاید) ثالث 
درجات و(أعارض) أربع درجات، واستجابة(أعارض بشدة) خمس درجات، وذلك تبعا 
لعبارات المقیاس السالبة والتي تحمل األرقام التالیة: 

وقد تم تحدید أوزان  ).35،34،33،30،29،28،24،23،22،18،17،16،12،11،10،6،5،4(
  لهذه البدائل الخمسة كما هو موضح في الجدول التالي:
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درجات البدائل           الدرجــــــات  
الموجبةالعبارات  العبارات السالبة بدائل االستجابة             

 أوافق بشدة 05 01
 أوافق 04 02
 محاید 03 03
 أعارض 02 04
 أعارض بشدة 01 05

 أما درجة الطالب على كل بعد من أبعاد المقیاس فتحسب بحاصل جمع التقدیرات 
  المقابلة ألرقام العبارات المشكلة للبعد على النحو الذي یوضحه الجدول التالي:

  

 المجموع
 أرقام العبارات لكل بعد في المقیاس

 أبعاد  المقیاس
 رقم البعد

 أرقام العبارات الموجبة أرقام العبارات السالبة 
 

12 
 
 

28،22،16،10،4 
34. 

31،25،19،13،7،1.  
 

المكون المعرفي لالتجاهات       
النفسیة االجتماعیة للطلبة نحو 
شبكة التواصل االجتماعي 

 فیسبوك.

 
01 

 
12 

5،23،17،11،29،  
35.  32،26،20،14،8،2.  

المكون الوجداني لالتجاهات 
النفسیة االجتماعیة للطلبة نحو 
شبكة التواصل االجتماعي 

 فیسبوك. 

 
02 

 
 

30،24،18،12،6،33.  36،27،21،15،9،3.  

المكون السلوكي لالتجاهات 
النفسیة االجتماعیة للطلبة نحو 
شبكة التواصل االجتماعي 

 فیسبوك.

 
03 

 المجموع  18 18 36

 

): يوضح البدائل الخمسة لمقياس الدراسة ودرجاتها18جدول رقم (  

): يوضح توزيع أرقام البنود المشكلة لكل بعد من أبعاد مقياس الدراسة 19جدول رقم (  
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 توزیع المقیاس على أفراد العینة: 
التي د خصائصه السیكومتریة و تحدیت الباحثة ببناء مقیاس الدراسة و بعدما قام       

توزیعه على أفراد معامل ثباته، تمت مراجعته شكال ومضمونا ثم طباعته و أشارت إلى ارتفاع 
  عینة الدراسة.

طالب جامعة محمد عدد أفراد العینة ( %100) مقیاس بمعدل 379حیث تم توزیع (      
التخصصات األقسام و من مختلف الكلیات و  2013-2012خیضر بسكرة للسنة الجامعیة 

المستخدمین لشبكة ، و LMDماستر) وفق نظام  –(لیسانسوالمستویات الدراسیة العلمیة 
) 12م إلى ( 2013) ماي 04وذلك في الفترة الممتدة من ( التواصل االجتماعي فیسبوك).

  قد تم توزیع مقیاس الدراسة بطریقتین:م، (قرابة أسبوعین). و 2013ماي 
 :طریقة مباشرة؛ حیث حرصت الباحثة على تواجدها أثناء توزیع المقیاس على  األولى

وثین) على اإلجابة بصورة صادقة أفراد عینة الدراسة بهدف تشجیع الطلبة (المبح
 كذا التأكد منابة البیانات الشخصیة لكل طالب وطالبة و الـتأكد من كتوموضوعیة، و 

لى البنود إذا تطلب األمر یة اإلجابات عشرح كیفاإلجابة على جمیع بنود المقیاس، و 
 .)%80( قد تم توزیع المقیاس بطریقة مباشرة بنسبةذلك. و 

  الطریقة غیر المباشرة، حیث استعانة الباحثة بمساعدة بعض  فتمثلت في الثانیةأما
لتوزیع المقیاس نظرا  (أستاذة، وعامل بالجامعة، وبعض الطلبة) األفراد محل ثقة

تزامن مع أواخر السنة أن تطبیق دراستها األساسیة حیث لتعذر ذلك على الباحثة 
بقي من توزیع المقیاس على الطلبة قبل بدایة الدراسیة وكان لزاما علیها استكمال ما 

قد تم توزیع المقیاس وفق . و 2013-2012اني للسنة الدراسیة امتحانات السداسي الث
  .)%20(مباشرة بنسبة غیر الالطریقة 
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الست  ع مقیاس الدراسة في مكتبة كل كلیة من الكلیاتّز كما تم اإلشارة إلیه سابقا فقد وُ و  
بل تقدیمها للمقیاس بمجموعة شروط ققد التزمت الباحثة بجامعة محمد خیضر بسكرة. و 

  أساسیة هي:
أن یكون الطالب (المبحوث) مستخدما لشبكة التواصل االجتماعي فیسبوك   -1

بغض النظر عن عدد سنوات االستخدام، وعدد ساعات االستخدام لهاته الشبكة. 
  باعتبار أن الدراسة الحالیة تقوم أساسًا على المستخدمین للفیسبوك.

ن شأنه أن الطالب (المبحوث) في اإلجابة على بنود المقیاس وهذا م رغبة  -2
 یضفي مسحة الجّدیة على اإلجابة.

أن ینتمي الطالب (المبحوث) للكلیة التي تقوم الباحثة فیها بتوزیع مقیاس   -3
 الدراسة.

في  LMDأن یكون الطالب المبحوث مازال یتلقى تكوینه األكادیمي وفق نظام   -4
أحد سنوات التدرج (اللیسانس أو الماستر) بجامعة محمد خیضر بسكرة، بغض 

 النظر عن تخصصه العلمي.

وقد التزمت الباحثة بهذه الشروط، لتجعل من مقیاس الدراسة أداة فاعلة في جمع 
بیانات میدانیة تمكن من التوصل لنتائج موضوعیة معبرة عن الواقع وبالتالي تصبح هذه 
الدراسة مرآة عاكسة لالتجاهات النفسیة االجتماعیة التي یحملها طلبة جامعة محمد خیضر 

  بسكرة نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك.
ّزعت على أفراد العینة، و بعدما قامت الباحثة بجمع نسخ المقیا سهرت س التي وُ

ناقصة اإلجابة من حیث المقیاس ال نسخاستبعاد ى استرجاعها كلها، وبعد الفرز و الباحثة عل
أما العدد الناقص فقد  .نسخة) 348استقر العدد على ( ،بنود المقیاس أو البیانات الشخصیة

                                                             
   هو شبكة التواصل االجتماعي لقد شد مقیاس الدراسة انتباه الطلبة (المبحوثین) وتركیزهم باعتباره یعالج موضوعا حدیثا

  فیسبوك، وهذا من شأنه أن یضفي نوعا من المصداقیة على استجابات الطلبة.
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دخالها التحلیل عطیات االستجابات في صورة كمیة و . لیتم تفریغ منسخة) 31بلغ ( إ
  اإلحصائي.

       كیفیة جمع البیانات الخام وتفریغها: -2-5
عقب جمع نسخ المقیاس التي تم توزیعها على أفراد العینة، صممت الباحثة جدوال 

تسمح بإجراء مختلف التحلیالت اإلحصائیة الالزمة لتفریغ البیانات الخام في صورة كمیة 
للدراسة، وأفردت الباحثة صفًا لكل فرد من أفراد العینة، بینما تضمنت األعمدة األولى من 
الجدول البیانات الخاصة بالخصائص الشخصیة ألفراد العینة ویتعلق األمر بكل من متغیر 

دام) باإلضافة إلى المستوى الدراسي (الجنس، عدد سنوات االستخدام، وعدد ساعات االستخ
المجتمع األصلي إلى طبقات، وتم التعبیر عن هذه المتغیرات بقیم كمیة  من أجل تصنیف

 من النوع االسمي والترتیبي مثل ما توضحه البیانات  الواردة في الجدولین التالیین:
  

 
 
 

 
 

 المتغیرات التقدیر الكمي داللة التقدیر
.LMDسنة أولى لیسانس   1  

 
المستوى 
 الدراسي

.LMD سنة ثانیة لیسانس  2 
.LMD سنة ثالثة لیسانس   3 
.LMD سنة أولى ماستر   4 
.LMD سنة ثانیة ماستر   5 

أشهر. 4من شهر إلى سنة و  1  
 عدد سنوات
 االستخدام

أشهر. 8أشهر إلى سنتین و 5من سنة و  2 
أشهر إلى أربع سنوات وشهرین. 9من سنتین و  3 

 المتغیرات التقدیر الكمي داللة التقدیر
 1 ذكر

 الجنس
 2 أنثى

 ): يوضح تحويل المعطيات إلى بيانات كمية اسمية20جدول رقم (

): يوضح تحويل المعطيات إلى بيانات كمية ترتيبية21جدول رقم (  
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أشهر. 6أشهر إلى خمس سنوات و 3من أربع سنوات و  4  
سنوات.7أشهر إلى  7من خمس سنوات و  5 

ساعات ودقیقتین 3دقیقة إلى  15من  عدد ساعات  1 
 االستخدام
 في الیوم

دقیقة 16دقیقة إلى ست ساعات و 21ساعات و 3من   2 
دقیقة 13ساعات و 9دقیقة إلى  16ساعات و 6من   3 
ساعة ودقیقة. 12دقیقة إلى  15ساعات و 9من   4 
دقائق. 6ساعة و 15دقیقة إلى  11ساعة و 12من   5 

ساعة 19من ساعة إلى  عدد ساعات  1 
 االستخدام
 في األسبوع

ساعة 38ساعة إلى  20من   2 
ساعة 57ساعة إلى  39من  3 

ساعة 76ساعة إلى  58من   4 
ساعة 95ساعة إلى 77من   5 
ساعة 104ساعات إلى  3من  عدد ساعات  1 

 االستخدام
 في الشهر

ساعة 206ساعة إلى  105من   2 
ساعة 308ساعة إلى  107من   3 
ساعة 410ساعة إلى  309من   4 
ساعة 512ساعة إلى  411من   5 

)، 36یاس (أما بقیة األعمدة فخصصت للتقدیرات المقابلة الستجابة على بنود المق    
هي القیمة التي تعبر عن االتجاه ة درجة الفرد على المقیاس ككل، و تضمنت األعمدة الالحقو 

تحسب بجمع بكة التواصل االجتماعي فیسبوك، و النفسي االجتماعي للطالب الجامعي نحو ش
التقدیرات المقابلة لألعمدة الخاصة ببنود المقیاس، یلي ذلك عمود یشیر إلى متوسط 

هو استجاباته على عبارات المقیاس، و التقدیرات التي تعطى للطالب (المبحوث) مقابل 
بكة نوع االتجاه النفسي االجتماعي للطالب الجامعي نحو شالعمود الذي یسمح بتقدیر 

على  خصصت بقیة األعمدة لدرجة الطلبة من أفراد العینةالتواصل االجتماعي فیسبوك، و 
هو اإلجراء الذي یسمح بتقدیم تحلیالت معمقة عن استجابات كل بعد من أبعاد المقیاس، و 

جا مصغرا توضیحیا لجدول تفریغ البیانات یمثل الجدول التالي نموذاألفراد على المقیاس، و 
  الذي اعتمدته الباحثة:
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0
 

4 1 3 1 4 2 1 2 1 5 1 1 01 
5 1 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 02 
2 1 2 1 4 5 1 1 1 2 1 2 06 
4 4 4 3 5 4 2 1 1 3 1 2 07 
1 5 5 3 2 1 2 2 3 2 5 1 ... 
2 1 3 2 2 2 4 4 5 2 4 2 ... 
4 2 2 1 3 4 2 3 3 5 4 1 ... 
1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 3 1 ... 
5 2 5 5 3 3 2 4 4 2 3 2 335 
4 1 4 5 5 4 1 1 1 1 4 1 336 
4 3 2 4 2 3 1 1 1 2 5 1 347 
3 3 3 5 1 2 1 1 1 2 5 1 348 

  كیفیة معالجة البیانات المفقودة: 
یقصد بالبیانات المفقودة تلك البیانات غیر المكتملة، وبالرغم من أن الباحثة قامت 

  بمجموعة من االجراءات للتقلیل من وجود البیانات المفقودة والتي تمثلت في: 
  الحرص على تقدیم نسخ المقیاس من قبل الباحثة دون االعتماد الكبیر على

 مساعدین للبحث.

 یة.قیاس لمن یرغب في االجابة بجدّ الحرص على تقدیم نسخة الم 

  التوضیح الكافي للمبحوث حول طریقة االجابة عند استالمه نسخة المقیاس مع
  التأكید علیه على أهمیة اجابته لكل عبارات المقیاس.

جدت في هذه الدراسة وتمثلت في عدم إجابة الطلبة محل  ةإال أن البیانات المفقود وُ
البحث على بعض عبارات المقیاس، لذلك اعتمدت الباحثة في معالجة هذه البیانات طریقة 

): يوضح نموذج لجدول تفريغ البيانات22جدول رقم (  
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جاب علیها وقسمتها على  التعویض بمتوسط الفرد، والتي تعني جمع تقدیر العبارات المُ
بارة وترك عبارتین، فیتم جمع تقدیرات ع 34عددها ومثال ذلك: أنه اذا أجاب المبحوث على 

، والعالمة المتحصل علیها هو تقدیر الفرد على العبارتین غیر 34عبارة وقسمتها على  34
  من قبل أفراد عینة الدراسة: المتروكةوالجدول التالي یبین العبارات المكتملتین، 

  
  تكرارات االجابات املرتوكة  رقم العبارة  تكرارات االجابات املرتوكة  رقم العبارة  االجابات املرتوكةتكرارات   رقم العبارة

4 1 131 1 258  2  
5 1 134 2 263  1  
6 1 137 1 265  1  
9 1 141 1 269  1  
20 1 151 1 271  1  
23 1 154 2 275  1  
42 2 155 1 276  1  
47 1 156 1 278  2  
48 1 158 1 279  1  
51 1 159 2 281  3  
61 1 160 1 284  2  
65 1 161 2 285  2  
69 1 168 1 286  1  
73 1 171 1 287  1  
76 1 172 1 297  1  
79 3 173 2 300  1  
86 6 175 4 303  1  
87 1 185 1 304  3  
89 1 215 1 305  2  
91 1 216 1 306  2  
97 1 217 1 310  1  
100 2 220 1 312  1  
101 1 225 1 313  1  
102 5 226 2 317  1  
103 1 229 1 319  2  
105 1 230 4 325  2  
108 3 237 4 330  1  
111 1 240 1 333  3  
123 3 242 1 338  1  
128 1 245 1 339  6  
129 2 246 1 341  1  
130 1 251 1 348  1  

 

): يوضح البيانات المفقودة23جدول رقم (  
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  أسالیب المعالجة اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة: - 6- 2
 Statistical Packge for(اعتمدت الباحثة باستخدام الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

Social Sience (:جملة من األسالیب اإلحصائیة تمثلت فیما یلي 

 أوال: اإلحصاء الوصفي: 

اإلحصاء الوصفي هو ذلك النوع من اإلحصاء الذي یستخدمه الباحث لوصف األفراد 
المرتبطة ببیانات معینة، من خالل تنظیم البیانات وعرضها بجداول في ضوء خصائصهم 

وقد استخدمت ، إحصائیة أو رسوم بیانیة أو بمؤشرات كالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري
هدف إلى التعرف على یاألول وذلك ألنه  التساؤل الباحثة هذا النوع من اإلحصاء الختبار

ة لطلبة جامعة محمد خیضر بسكرة نحو شبكة التواصل طبیعة االتجاهات النفسیة االجتماعی
  استخدمت الباحثة في توصیف البیانات كل من:  حیث. االجتماعي فیسبوك

 طبیعة االتجاهات النفسیة لوصف خصائص العینة ووصف  :التكرارات والنسب المئویة
 ألفراد العینة. ، قویة أو ضعیفةأو محایدة االجتماعیة من حیث كونها موجبة أو سالبة

 كمقیاس للتشتت.االنحراف المعیاري ، وكمقیاس للنزعة المركزیة الوسط الحسابي 

 :یعرف على أنه الفرق بین أكبر قیمة في الظاهرة المدروسة وبین أصغر قیمة  المدى
لظاهرة لنفسها. كما یسمى بالمدى العام: لیعطي فكرة عن مدى انتشار أو تباعد قیم 

 .الظاهرة المدروسة

 :النفسیة االجتماعیةاالتجاهات  نوع وذلك لتقدیر طول خالیا مقیاس لیكرت الخماسي 
، ویتم حساب الطول الحقیقي لخالیا مقیاس نحو الفیسبوك التي یحملها أفراد العینة

لیكرت بحساب حاصل قسمة المدى على عدد التقدیرات، حیث أن أعلى تقدیر 
لذا فالمدى  )1(وأدنى تقدیر هو )5(یحصل علیه الطالب (المبحوث) في الفقرة هو 

، وبعد تقسیم قیمة المدى على عدد التقدیرات نحصل على طول )4=1-5(یساوي 
ثم نضیف حاصل القسمة ألقل تقدیر  )،0.8=4/5(حیح للمقیاس أي الخالیا الص

على الفقرة وهو واحد صحیح لتحدید الحد األدنى للخلیة، وهكذا دوالیك حتى نصل 
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الذي یحمله النفسي االجتماعي إلى أعلى تقدیر وهو خمسة، ویعرف نوع االتجاه 
فنحصل على  )36(اس الطالب (المبحوث) بقسمة درجته الكلیة على عدد فقرات المقی

، وتبعا للسلم الموضح في الجدول أدناه یتحدد نوع االتجاه )5و 1(قیم تتراوح كلها بین 
شبكة التواصل االجتماعي نحو أفراد عینة الدراسة الذي یحمله النفسي االجتماعي 

 .فیسبوك

(لو أن طالبا من أفراد العینة تحصل على درجة كلیة توضیح ذلك نضرب المثال التالي: ول
) 2,97=107/36) فحاصل قسمة هذه الدرجة على عدد الفقرات یساوي (107على المقیاس قدرها (

  والجدول التالي یوضح ذلك بصورة جلیة: ).نفسیا اجتماعیا محایداً أي أن الطالب یحمل اتجاها 
 

 التقدیرات المعتمدة في الدراسة تقدیر نوع االتجاه الدرجات المقابلة لطول الخالیا طول خالیا المقیاس

  اتجاه سالب اتجاه سالب تماما 64,8ــــــ    36 1.8ــــــ   1.0
 اتجاه سالب 93.6ــــــ    64.8 2.6ــــــ   1.8 (غیر مرغوب)

 اتجاه محاید اتجاه محاید 122.4ــــــ    93.6 3.4ــــــ   2.6
 اتجاه موجب اتجاه موجب 151.2ــــــ    122.4 4.2ــــــ   3.4

 اتجاه موجب تماما 180ــــــ    151.2 5.0ــــــ   4.2 (مرغوب)
  

   اإلحصاء االستداللي: ثانیا:

في مبادئ وطرق تسمح  یبحث الذياإلحصاء االستداللي هو ذلك النوع من اإلحصاء 
كبر تكون العینة جزءا منها. وهناك نوعین من الطرق أتعمیم نتائجه إلى مجموعة بللباحث 

وقد اختارت الباحثة في تحلیل البیانات المتوصل إلیها ، هي طرق معلمیة وأخرى المعلمیة
والرابع، والتي تهدف  الثاني والثالث التساؤلالختبار كل من  المعلمیة (البارامتریة)الطرق 

اختیار  ، وقد تمطبیعة االتجاهات النفسیة االجتماعیةلبحث الفروق بین أفراد العینة في 
  لالعتبارات التالیة: المعلمیةالطرق 

 (عینة كبیرة). مفردة 30كون عدد أفراد العینة أكبر من  .1

الطالب الجامعي (المبحوث)): يوضح كيفية تحديد نوع االتجاه النفسي االجتماعي الذي يحمله 24جدول رقم (  
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اعتدالیة التوزیع التي یتوقف علیها استخدام ویقصد بها  :التوزیع النظري للمجتمع .2
والتي تعني أن تكون عینة الدراسة مسحوبة من مجتمع تتّبع بیاناته الطرق المعلمیة 

 -(كلومجروفالتوزیع الطبیعي، حیث تم اختبارها باستخدام كل من اختباري 

 ، والجدول التالي یوضح نتائج االختبارین:ویلیك) -(شابیرو، وسیمرنوف)

 

 

 اختبار االعتدالیة

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

درجات الطلبة على مقیاس 
 117, 348 993, 000, 348 070, النفسیة االجتماعیةاالتجاهات 

، سیمرنوف) -(كلومجروفیتضح من نتائج التحلیل االحصائي لكل من اختباري 

أن مستوى الداللة والتي بلغت قیمته على كال االختبارین على التوالي  ویلیك) -(شابیروو
، وبالتالي نقبل الفرض الصفري القائل بأن بیانات العینة 0.05وهي أكبر من  )0.11، 0.07(

  المسحوبة من مجتمع تتبع بیاناته التوزیع الطبیعي أو االعتدالي، والشكل التالي یبین ذلك:

  

  

): يوضح نتائج اختبار اعتدالية التوزيع االحتمالي لدرجات الطلبة على مقياس 25جدول رقم (
 االتجاهات النفسية االجتماعية نحو الفيسبوك

 ): يوضح اعتدالية توزيع بيانات العينة المسحوبة من المجتمع20شكل رقم (
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وما یؤكد على اعتدالیة التوزیع هو شبه تطابق كل من قیم الوسیط والمتوسط والمنوال 
  حیث بلغت قیمها كما هو موضح في الجدول التالي:

  
  
  
  

 :Levene’s Testاختبار التجانس باستخدام  -

یقصد بالتجانس أن "التباینات أو االنحرافات المعیاریة للمجتمعات المسحوب منها العینات 
تم اعتماده كونه ال یتم اجراؤه اال في حالة  Levene’s Testتكون متساویة"، واختبار 

  العینات المستقلة، والجدول التالي یوضح ذلك:
  

Test of Homogeneity of Variances 
 درجات الذكور واإلناث على مقیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

,965 4 343 ,427 

، 0.05وهي أكبر من  0.42یوضح الجدول أن مستوى الداللة قدرت قیمته بـــــ 
وبالتالي فإننا نقبل الفرض الصفري القائل بأن تباین درجات الطلبة الذكور واالناث على 

  مقیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة متساویة (أي هناك تجانس).
 المناسبة لمعالجة بیانات البحث فقد تم اختیارها بناءا على المعلمیة أما عن نوع الطرق

  :االعتبارات التالیة
الموجودة بین أفراد عینة الفروق من التساؤل الثاني والثالث والرابع یبحث في  كون كل .1

 .الدراسة (حسب الجنس، سنوات االستخدام،  وساعات االستخدام)

  .كون المجموعات حسب الجنس مستقلة ولیست مترابطة .2

 المقیاس 
 114,6178 المتوسط
 116,0000 الوسیط
 114,00 المنوال

يوضح قيم كل من المتوسط والوسيط والمنوال): 26جدول رقم (  

 واإلناث على مقياس االتجاهات النفسية االجتماعية): يوضح درجات الذكور 27جدول رقم (
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قارنة حسب متغیري سنوات االستخدام وساعات االستخدام  .3 كون المجموعات المُ
قارنة. عددها یتجا وبناءا على هذه وز المجموعتین، حیث تضم خمس مجموعات مُ

  المستخدمة في: المعلمیةاالعتبارات تمثلت الطرق 
 اختبار)T Sttudent test:(  لبیان داللة الفرق بین متوسطي مجموعتین مستقلتین

)Independent samples t test(  على مقیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة نحو
وقد استخدم هذا االختبار الختبار الفرضیة الثانیة  ،شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك

 التي تبحث في داللة الفرق بین الذكور واإلناث.
  تحلیل التباین أحادي االتجاه)one way Anova(:  لبیان داللة الفرق بین درجات أكثر

مقیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة نحو شبكة التواصل من مجموعتین على 
التي والرابعة وقد استخدم هذا االختبار الختبار الفرضیة الثالثة  .االجتماعي فیسبوك

حسب متغیري سنوات االستخدام وساعات تبحث في داللة الفرق بین عدة مجموعات (
 تخدام).االس

 وداللة الفرق بین المتوسط الحسابي للمجموعة والمتوسط الفرضي للمقیاسone) 

sample t test(،  ستخدم االختبار في الدراسة لمعرفة داللة الفرق بین المتوسط أُ وقد
 .اد على المقیاس والمتوسط الفرضيالحسابي لدرجات األفر 

  تساؤالتهاثانيا: عرض ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء 

 نتائج التساؤل األول ومناقشتها:  -2-1     
ما طبیعة االتجاهات النفسیة االجتماعیة لطلبة جامعة محمد خیضر بسكرة " ومفاده:

  نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك؟".
والختبار هذا التساؤل اعتمدت الباحثة على عدد من األسالیب االحصائیة (كما تم 

مسبقا) مكملة لبعضها البعض انطالقا من نوع البیانات المعالجة، ویمكن أن االشارة إلیها 
  نوضح ذلك كما یلي:
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  نوع االتجاه  االنحراف المعیاري  المتوسطات متوسط  

  محاید 3.23 3.16  المقیاس
  محاید  1.08  3.24  البعد األول
  محاید  1.05  3.09  البعد الثاني
  محاید  1.10  3.16  البعد الثالث

لدى الطلبة الجامعیین (أفراد عینة  االتجاهوفقا للجدول أعاله فقد تم تحدید نوع 
الدراسة) تبعا للمقیاس ككل ولكل بعد من أبعاده الثالث (المعرفي، الوجداني، والسلوكي) من 

)، وقد تم 23خالل مقارنة قیمة المتوسط بطول خالیا المقیاس الموضحة في الجدول رقم (
بالنسبة لكل من األبعاد الثالث من خالل قسمة مجموع  تالتوصل إلى قیم المتوسطا

عبارة، أما المقیاس ككل فكان من  12متوسطات عبارات كل محور على عددها والمقدر بـــ 
خالل قسمة مجموع متوسطات األبعاد الثالث على عددها، وهذا ما توضحه الجداول أدناه 

  ).34،33،،32(التي تحمل األرقام 
بالنسبة للمقیاس ككل، فكما هو  النفسي االجتماعي االتجاهعة أو طبینوع أما عن 

 ــكان محایدا وهذا ما یؤكده متوسط درجات الطلبة والذي قدر بـ )27( مبین في الجدول رقم
. بمعنى أن )23( حسب الجدول رقم 122.4ــــــ    93.6 حیث یقع ضمن الفئة، 114,6178

درجات أغلب أفراد العینة تعبر عن اتجاهات نفسیة اجتماعیة محایدة نحو شبكة التواصل 
  وفق نوع أو طبیعة االتجاهاالجتماعي فیسبوك، وهو ذات االستنتاج المعبر عنه من خالل 

)، التي تشیر إلى أن 60كل بعد من أبعاد المقیاس. اضافة الى قیمة المیئین (
والتي تمثل الحد األعلى للدرجات التي  122.4أفراد العینة أقل من ) من درجات 60%(

تعبر عن اتجاه نفسي اجتماعي محاید نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك. وبحكم كون 
) من درجات أفراد العینة أقل من %10) والتي تشیر بدورها إلى أن (10قیمة المیئین (

): يوضح نوع االتجاه لدى الطلبة على مقياس االتجاهات 28جدول رقم (
 النفسية االجتماعية نحو الفيسبوك واألبعاد منفصلة
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تي تعبر عن اتجاه نفسي اجتماعي غیر مرغوب والتي تمثل الحد األعلى للدرجات ال 93.6
) من درجات أفراد العینة %50نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك، نجد أن ما یعادل (

و  10المحاید. ویمكن أن نوضح قیمتي كل من المیئین  االجتماعي االتجاه النفسيتحمل 
  من خالل الجدول التالي: 60

  
  

  

  

  

  
  
  
  

من خالل حساب تكرارات ونسب أفراد العینة تم التوصل الیه  وهذا ما یتطابق مع ما
كل فرد من أفراد العینة من خالل  نوع أو طبیعة اتجاه، حیث تم تحدید لنوع االتجاهوفقا 

قسمة الدرجة الكلیة التي تحصل علیها في مقیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة على عدد 
 ة النتیجة وفقا لمتوسط التقدیرات، فلو تحصلعبارة)، ثم تتم مقارن 36عبارات المقیاس (

) فحاصل قسمة هذه الدرجة على عدد الفقرات یساوي 107(كلیة طالب على درجة 
. ویمكن أن نوضح محایداً نفسیا اجتماعیا ) أي أن الطالب یحمل اتجاها 2,97=107/36(

  ما تم التوصل الیه من خالل الجدول التالي:
  

 المقیاس 
 348 القیم العینة

 114,6178 المتوسط
 92,9000 10 المیئین

20 101,0000 
25 105,0000 
30 107,0000 
40 113,0000 
50 116,0000 
60 119,0000 
70 123,0000 
75 124,0000 
80 126,0000 
90 133,0000 

60و 10ئين ): يوضح قيمتي المي29جدول رقم (  
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من أفراد العینة ذوي اتجاهات نفسیة  204یتضح من خالل الجدول أن حوالي  اذن
، وهذا ما تعبر عنه قیمة المنوال التي %58.6اجتماعیة محایدة وهو ما قدر بأعلى نسبة 
االتجاه تعني  )23(وهي وفقا للجدول رقم  114تشیر الى الدرجة األكثر تكرارا والتي بلغت 

. أما %30.2من أفراد العینة وبنسبة  105الیجابي (المرغوب) بعدد ا االتجاهالمحاید. لیلیها 
ما شكل أقل نسبة  39السلبي (غیر المرغوب) فقد بلغ عدد األفراد الحاملین له بـ  االتجاه

  .%11.2مقارنة بالنوعین اآلخرین والتي قدرت بـ 
أما بالنسبة لتشتت الدرجات فتشیر النتائج إلى تشتت شدید في درجات األفراد ما یدل 
عن اختالف في االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة نحو شبكة التواصل االجتماعي 
فیسبوك، حیث كانت قیم االنحرافات المعیاریة مرتفعة وهو ارتفاع تبرره الفروق بین أعلى 

  مة أي المدى. ویمكن أن نوضح هذه القیم في الجدول التالي:قیمة وأدنى قی
  
  

متوسط 
  النسبة  التكرارات  االتجاه نحو الفیسبوك  التكرارات  تقدیر نوع االتجاه  التقدیرات

  1  اتجاه غیر مرغوب تماما  1,8ـــــــــــــ   1
 11.2  39  اتجاه غیر مرغوب (سلبي)

  38  اتجاه غیر مرغوب (سلبي)  2.6ــ ـــــ  1.8
  58.6  204  اتجاه محاید 204  اتجاه محاید  3.4ـــ ــــ  2.6
  30.2  105  اتجاه مرغوب (ایجابي)  102  اتجاه مرغوب (ایجابي)  4.2ــ ـــــ  3.4

البعد  
 الوجداني

البعد 
 المعرفي

البعد 
 المقیاس ككل السلوكي

 348 348 348 348 القیم أفراد العینة
 0 0 0 0 القیم المفقودة

 15,26728 5,349 6,245 6,111 االنحراف المعیاري
 95,00 31 39 33 المدى
 71,00 20 20 23 أدنى قیمة
 166,00 51 59 56 أعلى قیمة

االتجاه النفسي االجتماعي بطريقة  تكرارات ونسب أفراد العينة تبعا لنوع): يوضح 30جدول رقم (
 المتوسط الموزون لكل فقرة

 العينة): يوضح قيمة االنحراف المعياري والمدى لدرجات أفراد 31جدول رقم (
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اذن حسب ما تقدم من عرضنا للنتائج حول الفرضیة األولى فهي تشیر الى كون 
النفسي االجتماعي المحاید نحو شبكة التواصل  االتجاهأغلب أفراد العینة هم ممن یحملون 

االجتماعي فیسبوك، لكن بالنظر الى  التكرارات والنسب الواردة في الجداول أدناه، والتي 
تشیر الى أن استجابة "أوافق" هي األكثر تكرارا مقارنة مع بقیة األوزان، وهو ما یحیل بدوره 

 نوع أو طبیعةلدرجة الفرد للتعبیر عن إلى خطأ االعتماد احصائیا على المجموع الكلي 
الذي یحمله الفرد، وهي ذات المالحظة التي توجه ألسلوب لیكرت في قیاس االتجاه 

االتجاهات وعدم اعتماده على أوزان متوسطات التقدیرات. حیث یمكن أن یحصل األفراد 
ذلك من  على نتیجة واحدة رغم اختالف تقدیراتهم على فقرات المقیاس، ویمكن أن نوضح

  خالل الجداول التالیة:

  
متوسط 
  االتجاه نحو الفیسبوك  عدد الفقرات  تقدیر نوع االتجاه  التقدیرات

عدد 
  النسبة  الفقرات

  1  اتجاه غیر مرغوب تماما  1,8ـــــــــــــ   1
 19.44  7  اتجاه غیر مرغوب (سلبي)

  6  اتجاه غیر مرغوب (سلبي)  2.6ــ ـــــ  1.8
  30.55  11  اتجاه محاید 11  اتجاه محاید  3.4ـــ ــــ  2.6
  18  اتجاه مرغوب (ایجابي)  4.2ــ ـــــ  3.4

  50  18  اتجاه مرغوب (ایجابي)
  0  اتجاه مرغوب تماما  5.0ــــ ـــ  4.2

    

  

  

  

  

): يوضح نوع االتجاه النفسي االجتماعي وفقا لتكرار عدد الفقرات32جدول رقم (  
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  المقیاس  العبارات

وافق أ
  بشدة

  أعارض  حایدم  وافقأ
أعارض 

  بشدة
  المتوسط

االنحراف 
  المعیاري

  النتیجة

  المحور األول

1  
 10  26 55  196  61  التكرار

  أوافق  0.90  3.78
 2,9 7,5 15,8 56,3 17,5  النسبة

4  
 32 92 100  83  41  التكرار

  محاید  1.16  2.97
 9,2 26,4 28,7 23,9 11,8  النسبة

7  
 12 28 27 154 127  التكرار

  أوافق  1.03  4.02
 3,4 8,0 7,8 44,3 36,5  النسبة

10  
 12 67 87 105 77  التكرار

  أعارض  1.13  2.51
 3,4 19,3 25,0 30,2 22,1  النسبة

13  
 37 40 68 129 74  التكرار

  أوافق  1.24  3.47
 10,6 11,5 19,5 37,1 21,3  النسبة

16  
 23 31 75 107 112  التكرار

  أعارض  1.19  2.27
 6,6 8,9 21,6 30,7 32,2  النسبة

19  
 5 14 47 163 119  التكرار

  أوافق  0.87  4.08
 1,4 4,0 13,5 46,8 34,2  النسبة

22 
 36 96 69 91 56  التكرار

  محاید  1.26  2.90
 10,3 27,6 19,8 26,1 16,1  النسبة

25  
 6 16 58 188 80  التكرار

  أوافق  0.85  3.92
 1,7 4,6 16,7 54,0 23,0  النسبة

28  
 24 43 75 109 97  التكرار

  أعارض  1.20  2.39
 6,9 12,4 21,6 31,3 27,9  النسبة

31  
 14 38 63 163 70  التكرار

  أوافق  1.04  3.68
 4,0 10,9 18,1 46,8 20,1  النسبة

34  
 45 53 130 76 44  التكرار

  محاید  1.18  2.94
 12,9 15,2 37,4 21,8 12,6  النسبة

نتیجة 
  المحور

 256 544 854 1564 958  التكرار
 6.10 13.1 25.70 37.44 22.94  النسبة  محاید  1.08  3.24

  

  

  

): يوضح تكرارات بدائل االستجابة والمتوسط واالنحراف المعياري لكل عبارة من 33جدول رقم (
البعد األول للمقياسعبارات   
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  المقیاس  العبارات

وافق أ
  بشدة

  أعارض  حایدم  وافقأ
أعارض 

  بشدة
  المتوسط

االنحراف 
  المعیاري

  النتیجة

 الثانيالمحور 

2  
 5 17 39 205 82  التكرار

  أوافق  0.82  3.98
 1,4 4,9 11,2 58,9 23,6  النسبة

5  
 27 90 123 71 37  التكرار

  محاید  1.09  3
 7,8 25,9 35,3 20,4 10,6  النسبة

8  
 8 12 48 173 107  التكرار

  أوافق  0.89  4.03
 2,3 3,4 13,8 49,7 30,7  النسبة

11  
 23 40 55 121 109  التكرار

  أعارض  1.20  2.27
 6,6 11,5 15,8 34,8 31,3  النسبة

14  
 14 26 105 147 56  التكرار

  أوافق  0.97  3.59
 4,0 7,5 30,2 42,2 16,1  النسبة

17  
 52 113 108 57 18  التكرار

0.36  1.08  
أعارض 

 14,9 32,5 31,0 16,4 5,2  النسبة  بشدة

20  
 28 52 134 96 38  التكرار

  محاید  1.07  3.18
 8,0 14,9 38,5 27,6 10,9  النسبة

23 
 73 133 100 30 12  التكرار

  أوافق  1.01  3.65
 21,0 38,2 28,7 8,6 3,4  النسبة

26  
 7 33 57 152 99  التكرار

  أوافق  0.99  3.87
 2,0 9,5 16,4 43,7 28,4  النسبة

29  
 25 48 80 107 88  التكرار

  محاید  1.21  2.47
 7,2 13,8 23,0 30,7 25,3  النسبة

32  
 16 53 85 142 52  التكرار

  أوافق  1.06  3.46
 4,6 15,2 24,4 40,8 14,9  النسبة

35  
 56 71 97 76 48  التكرار

  محاید  1.27  3.03
 16,1 20,4 27,9 21,8 13,8  النسبة

نتیجة 
  المحور

 334 688 1031 1377 746  التكرار
 8.05 16.47 24.68 32.96 17.85  النسبة  محاید  1.05  3.09

  
  
  
  

): يوضح تكرارات بدائل االستجابة والمتوسط واالنحراف المعياري لكل عبارة من 34جدول رقم (
البعد الثاني للمقياس عبارات  
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  المقیاس  العبارات
وافق أ

  بشدة
  أعارض  حایدم  وافقأ

أعارض 
  بشدة

  المتوسط
االنحراف 
  المعیاري

  النتیجة

 الثالثالمحور 

3  
 56  125 83  68  16  التكرار

  محاید  1.10  2.61
 16,1 35,9 23,9 19,5 4,6  النسبة

6  
 47 82 22  161  36  التكرار

  محاید  1.27  2.84
 13,5 23,6 6,3 46,3 10,3  النسبة

9  
 16 60 70 135 67  التكرار

  أوافق  1.12  3.51
 4,6 17,2 20,1 38,8 19,3  النسبة

12  
 17 83 114 87 47  التكرار

  محاید 1.09  2.82
 4,9 23,9 32,8 25,0 13,5  النسبة

15  
 42 127 94 74 11  التكرار

  محاید  1.04  2.67
 12,1 36,5 27,0 21,3 3,2  النسبة

18  
 64 150 74 50 10  التكرار

  أوافق  1.03  3.60
 18,4 43,1 21,3 14,4 2,9  النسبة

21  
 15 43 65 173 52  التكرار

  أوافق  1.02  3.59
 4,3 12,4 18,7 49,7 14,9  النسبة

24 
 22 68 64 137 57  التكرار

  أعارض  1.15  2.60
 6,3 19,5 18,4 39,4 16,4  النسبة

27  
 10 28 36 158 116  التكرار

  أوافق  1.01  3.98
 2,9 8,0 10,3 45,4 33,3  النسبة

30  
 14 40 48 155 91  التكرار

  أعارض  1.08  2.23
 4,0 11,5 13,8 44,5 26,1  النسبة

33  
 134 126 64 18 6  التكرار

  أوافق  0.96  4.05
 38,5 36,2 18,4 5,2 1,7  النسبة

36  
 18 47 89 122 72  التكرار

  أوافق  1.11  3.53
 5,2 13,5 25,6 35,1 20,7  النسبة

نتیجة 
  المحور

 455 979 823 1338 581  التكرار
 10.9 23.44 19.71 32.05 13.90  النسبة  محاید  1.10  3.16

 ): يوضح تكرارات بدائل االستجابة والمتوسط واالنحراف المعياري لكل عبارة من35جدول رقم (
 عبارات البعد الثالث للمقياس
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إذن نالحظ من خالل الجداول التي تم عرضها أن استجابة "أوافق" وجدت بنسبة 
في المحور  %32.96في المحور األول، ونسبة  %37.44في العبارات وبنسبة  50%

في المحور الثالث. وهي النسب األكثر ارتفاعا مقارنة بباقي بدائل  %32.05الثاني، ونسبة 
نتیجة كل بعد من أبعاد المقیاس على حده ونتیجة المقیاس ككل. االستجابة، ما یتصادم مع 

)، الذي one sample t testوهذا ما تؤكده نتیجة المتوسط الفرضي للمقیاس وفق أسلوب (
یعتمد على مبدأ یشیر الى انشاء فترة ثقة للفرق بین متوسط المجتمع والقیمة االفتراضیة بناءا 

كانت هذه الفترة ال تحتوي الصفر فان ذلك یدل على  ذاعلى بیانات العینة، وبذلك فانه ا
وجود فرق جوهري بین وسط المجتمع والقیمة االفتراضیة، فاذا كان قیم حدود الفترة سالبة، 
دل ذلك على أن متوسط المجتمع یقل عن القیمة االفتراضیة، واذا كان قیم حدود الفترة 

راضیة. وعلى هذا األساس فإن كل درجة موجبة فان متوسط المجتمع أكبر من القیمة االفت
أقل من المتوسط الفرضي للمقیاس تعبر إلى حد بعید عن اتجاه غیر مرغوب والعكس، 

  ویمكن أن نوضح القیم المتوصل إلیها وفق هذا األسلوب من خالل الجدول التالي:

  

  

 

 0 القیمة االفتراضیة = 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

الفرق بین 
 المتوسطین

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 116,2275 113,0081 114,61782 000, 347 140,049 الدرجات الكلیة على المقیاس

 39,61 38,29 38,948 000, 347 116,353 درجات البعد المعرفي
 40,54 39,25 39,894 000, 347 121,788 درجات البعد الوجداني

السلوكي درجات البعد  124,768 347 ,000 35,776 35,21 36,34 

): يوضح اختبار داللة الفرق بين المتوسطات الحسابية والفرضية 36جدول رقم (
 للدرجات
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والفرضي) كلها  –اذن نالحظ من خالل الجدول أن الفرق بین المتوسطین (الحسابي 
 أي أن )35,776 - 39,894 - 38,948 - 114,61782 (ایجابیة وهي على التوالي:

لدى األفراد، اضافة الى  مرغوبةنفسیة اجتماعیة اتجاهات المتوسطات تعبر إلى حد ما عن 
)، ما یشیر 0أكبر من المتوسط الفرضي (قدر المتوسط الفرضي بالقیمة  )T(كون قیمة 

قیمة وبالنظر الى  نفسیة اجتماعیة مرغوبة لدى أغلب أفراد العینة. تأیضا الى وجود اتجاها
(P-value)  نستنتج أن جمیع قیم  0.05األقل من)T (د مستوى الواردة في الجدول دالة عن

)، أي أن هناك فروق دالة احصائیا لصالح المتوسطات الحسابیة تبعا للقیم الموجبة 95%(
)، %95، ما یشیر الى أنها أقل من المتوسط الفرضي وبداللة احصائیة عند مستوى ()T(لــــ 

نفسیة اجتماعیة ایجابیة نحو الفیسبوك. هذا  اتجاهاتوبالتالي فان أغلب أفراد العینة یحملون 
بالرغم من النتیجة المخالفة المتوصل الیها من الدرجات الكلیة للمقیاس وألبعاده الثالث 

  (المعرفي، الوجداني، السلوكي).

  

  
    سنوات االستخدام  الجنس  المتغير
 7-5,7 5,6-4,3 4,2 - 2,9 2,8 - 1,5  1,4-1  إناث  ذكور  الفئات

  متوسط د. الكلية
112,960

0 
116,294

8 
114,321

4 
111,789

5 
116,648

9 
113,133

3 
115,425

0 
 38,88 38,84 39,62 37,53 39,45 39,44 38,46  1متوسط البعد 
 40,73 39,02 40,45 38,97 39,95 40,77 39,02  2متوسط البعد 
 35,83 35,27 36,58 35,29 34,93 36,08 35,47  3متوسط البعد 

  المتغير
  ساعات االستخدام

  في اليوم
  15,06-12,11 12,01-09,15 09,13-06,18 06,16-03,21 03,02-15  الفئات

  113,2500 112,7273 115,6250 118,0000 113,2591  متوسط د. الكلية
  38,25 38,55 39,33 39,90 38,55  1متوسط البعد 
  38,00 39,73 39,92 41,13 39,43  2متوسط البعد 
  37,00 34,45 36,38 36,97 35,27  3متوسط البعد 

 في األسبوع  المتغير

): يوضح الفروق في متوسطات درجات األفراد على المقياس حسب بعض 37جدول رقم (
 المتغيرات
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 95-77 76-58 57-39 38-20 19-1  الفئات
 109,1429 110,6000 113,8929 119,6981 112,4813  متوسط د. الكلية

 36,00 37,50 38,79 40,84 38,17  1متوسط البعد 
 38,14 37,75 39,86 41,51 39,28  2متوسط البعد 
 35,00 35,35 35,25 37,35 35,04  3متوسط البعد 

 في الشهر  المتغير
 512-411 410-309 308-207 206-105 104-3  الفئات

 111,3333 111,6667 108,5556 120,7451 114,0476  متوسط د. الكلية
 38,29 37,58 37,33 41,25 38,67  1متوسط البعد 
 38,42 39,67 37,00 42,08 39,71  2متوسط البعد 
 34,63 34,42 34,22 37,41 35,67  3متوسط البعد 

نالحظ من خالل الجدول تقارب متوسطات درجات األفراد على المقیاس وفقًا لكل من 
الرغم من ارتفاع متوسط المتغیرات (الجنس، سنوات االستخدام، وساعات االستخدام)، على 

ساعة  38ساعة إلى  20ساعات في الیوم)، (من  6ساعة إلى  3ساعات االستخدام (من 
ساعة) إال أنها لیست بفارق كبیر مقارنًة مع بقیة  206ساعة إلى  105في األسبوع)، (من 

الساعات. وهذه النتائج تشیر إلى أن كل من الذكور واإلناث وعلى إختالف سنوات 
مهم وساعات استخدامهم لشبكة التواصل االجتماعي فیسبوك إال أنهم یحملون استخدا

  اتجاهات نفسیة اجتماعیة متقاربة نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك.
على أساس ما تقدم من معالجات إحصائیة وتبعًا الستنتاجات الباحثة الخاصة 

تراوحت اتجاهاتهم النفسیة االجتماعیة بین باختبار التساؤل األول، نجد أن أغلب أفراد العینة 
التأیید والمحایدة، وهذا ما تم التوصل إلیه من خالل مناقشة نتائج المعالجات االحصائیة 

  الخاصة بالتساؤل األول.
  نتائج التساؤل الثاني ومناقشتها:  -2- 2       

االجتماعیة هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات النفسیة ومفاده: "
  للطلبة تعزى لمتغیر (الجنس) نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك؟"

 Independent(لمتوسطین مستقلین  tاعتمدت الباحثة في اختبار هذا التساؤل إختبار 

sample t test(  :وقد أفرزت نتائج المعالجة اإلحصائیة القیم المعبر عنها في الجدول التالي  
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االنحراف   المتوسط  الجنس  
  المعیاري

F SIG T  Sig. (2-
tailed)  df  

الدرجات الكلیة على 
  المقیاس

 15,46087 112,9600  )175الذكور(

0.41  0.52  -2.047  ,041  346  
 14,92656 116,2948  )173اإلناث(

، وهذا ما یشیر الى 0.05أقل من  (P-value)نالحظ من خالل الجدول أن قیمة 
)، %95وجود فروق بین الجنسین في االتجاهات النفسیة االجتماعیة عند مستوى الثقة (
 116.29وهذه الفروق هي لصالح االناث حیث بلغت المتوسطات الحسابیة لدرجات االناث 

، وهذا على الرغم 112.96وهي أكبر من المتوسطات الحسابیة لدرجات الذكور والتي بلغت 
طالبة. وعلیه حسب  173طالب أكبر من عدد االناث البالغ  175من أن عدد الذكور البالغ 

ذات داللة إحصائیة في االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة "توجد فروق  هذا االختبار فانه
  تعزى لمتغیر (الجنس) نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك ولصالح االناث".

  ومناقشتها:  ثالثنتائج التساؤل ال -3- 2       
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات النفسیة االجتماعیة ومفاده: "

  للطلبة تعزى لمتغیر(سنوات االستخدام) نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك؟"
الختبار هذا التساؤل اعتمدت الباحثة على أسلوب تحلیل التباین األحادي، لكون 

وقد أفرزت نتائج  الهدف من التساؤل الثالث هو البحث في الفروق بین أكثر من مجموعتین،
  ر عنها في الجدول التالي: المعالجة اإلحصائیة القیم المعب

  
  
  
  

 لمتوسطين مستقلين t ): يوضح نتائج اختبار 38جدول رقم (
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ANOVA 

الدرجات الكلیة على مقیاس االتجاھات   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1278,501 4 319,625 1,377 ,241 

Within Groups 79603,668 343 232,081   
Total 80882,170 347    

، وهذا ما یشیر الى 0.05أكبر من  (P-value)نالحظ من خالل الجدول أن قیمة 
غیاب الفروق في االتجاهات النفسیة االجتماعیة حسب سنوات االستخدام عند مستوى الثقة 

فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات  توجد)، وعلیه حسب هذا االختبار فانه "ال 95%(
النفسیة االجتماعیة للطلبة تعزى لمتغیر(سنوات االستخدام) نحو شبكة التواصل االجتماعي 

  فیسبوك".
  ومناقشتها:  رابعنتائج التساؤل ال -4- 2       
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات النفسیة االجتماعیة ومفاده: "      

  للطلبة تعزى لمتغیر(ساعات االستخدام) نحو شبكات التواصل االجتماعي فیسبوك؟"
الختبار هذا التساؤل اعتمدت الباحثة على أسلوب تحلیل التباین األحادي، لكون 

وقد أفرزت نتائج  الهدف من التساؤل الرابع هو البحث في الفروق بین أكثر من مجموعتین،
  بر عنها في الجدول التالي: المعالجة اإلحصائیة القیم المع

  
  
  
  
  
  
  

) حسب متغير one way Anova): يوضح نتائج اختبار تحليل التباين (39جدول رقم (
 سنوات االستخدام



 الفصل الرابع: االجراءات التطبيقية للدراسة ونتائجها
 

 

 

197 

  بالنسبة لساعات الیوم: .1.4
  

  
ANOVA 

 الدرجات الكلیة على مقیاس االتجاھات

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1495,381 4 373,845 1,615 ,170 

Within Groups 79386,789 343 231,448   
Total 80882,170 347    

 

، وهذا ما یشیر الى 0.05أكبر من  (P-value)نالحظ من خالل الجدول أن قیمة 
غیاب الفروق في االتجاهات النفسیة االجتماعیة حسب ساعات االستخدام في الیوم عند 

  ).%95مستوى الثقة (
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات وعلیه حسب هذا االختبار فانه "ال 

ي الیوم نحو شبكة التواصل النفسیة االجتماعیة للطلبة تعزى لمتغیر ساعات االستخدام ف
  االجتماعي فیسبوك".

 بالنسبة لساعات األسبوع: .2.4
  

  
 ANOVA 

 الدرجات الكلیة على مقیاس االتجاھات

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4136,810 4 1034,202 4,622 ,001 

Within Groups 76745,360 343 223,747   
Total 80882,170 347    

) حسب متغير one way Anova): يوضح نتائج اختبار تحليل التباين (40جدول رقم (
 ساعات االستخدام في اليوم

) حسب متغير one way Anova): يوضح نتائج اختبار تحليل التباين (41جدول رقم (
 ساعات االستخدام في األسبوع
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، وهذا ما یشیر الى 0.05أقل من  (P-value)نالحظ من خالل الجدول أن قیمة 
وجود الفروق في االتجاهات النفسیة االجتماعیة حسب ساعات االستخدام في األسبوع عند 

، Scheffe)، والختبار لصالح من هذه الفروق فقد تم استخدام اختبار %95مستوى الثقة (

  :والجدول التالي یوضح ذلك

  
Multiple Comparisons 

Scheffe 

(I) sa3t elosbou3 (J) sa3t elosbou3 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

dimensi on2  

1-19 

dimensi on3  

20-38 -7,21683* 1,81861 ,004 -12,8492 -1,5845 

39-57 -1,41157 3,03109 ,995 -10,7991 7,9760 

58-76 1,88128 3,51907 ,991 -9,0176 12,7801 

77-95 3,33843 5,75851 ,987 -14,4962 21,1730 

20-38 

dimensi on3  

1-19 7,21683* 1,81861 ,004 1,5845 12,8492 

39-57 5,80526 3,17833 ,504 -4,0383 15,6488 

58-76 9,09811 3,64667 ,186 -2,1959 20,3921 

77-95 10,55526 5,83736 ,515 -7,5235 28,6340 

39-57 

dimensi on3  

1-19 1,41157 3,03109 ,995 -7,9760 10,7991 

20-38 -5,80526 3,17833 ,504 -15,6488 4,0383 

58-76 3,29286 4,37931 ,967 -10,2702 16,8559 

77-95 4,75000 6,32099 ,967 -14,8266 24,3266 

58-76 

dimensi on3  

1-19 -1,88128 3,51907 ,991 -12,7801 9,0176 

20-38 -9,09811 3,64667 ,186 -20,3921 2,1959 

39-57 -3,29286 4,37931 ,967 -16,8559 10,2702 

77-95 1,45714 6,56896 1,000 -18,8875 21,8018 

77-95 

dimensi on3  

1-19 -3,33843 5,75851 ,987 -21,1730 14,4962 

20-38 -10,55526 5,83736 ,515 -28,6340 7,5235 

39-57 -4,75000 6,32099 ,967 -24,3266 14,8266 

58-76 -1,45714 6,56896 1,000 -21,8018 18,8875 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

ساعة) و (من  19من خالل الجدول أعاله نالحظ أن كل من الفئتین (من ساعة الى 
، ما یعني 0.05وهي أقل من  0.004 (P-value)ساعة)، بلغت قیمة  38ساعة إلى  20

 Scheffe): يوضح نتائج اختبار المقارنة  42جدول رقم (
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الخاصة بباقي الفئات نجد أن قیمتها  (P-value)وجود فروق بین هاتین الفئتین، وبمالحظة 
  ما یشیر الى غیاب الفروق بینها.  0.05أكبر من 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات وعلیه حسب هذا االختبار فانه "
النفسیة االجتماعیة للطلبة تعزى لمتغیر ساعات االستخدام في األسبوع نحو شبكة التواصل 

  االجتماعي فیسبوك".
  :نسبة لساعات الشهر. بال

  
 

ANOVA 

 الدرجات الكلیة على مقیاس االتجاھات

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2690,832 4 672,708 2,951 ,020 

Within Groups 78191,337 343 227,963   
Total 80882,170 347    

، وهذا ما یشیر الى 0.05أقل من  (P-value)نالحظ من خالل الجدول أن قیمة 
وجود الفروق في االتجاهات النفسیة االجتماعیة حسب ساعات االستخدام في الشهر عند 

، Scheffe)، والختبار لصالح من هذه الفروق فقد تم استخدام اختبار %95مستوى الثقة (

  : والجدول التالي یوضح ذلك

  

(I) soway3at achahr (J) soway3at achahr 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

dimensi on2  

3-104 

dimensi on3  

105-206 -6,69748* 2,31829 ,004 -11,2573 -2,1376 

207-308 5,49206 5,12190 ,284 -4,5822 15,5663 

309-410 2,38095 4,46111 ,594 -6,3936 11,1555 

411-512 2,71429 3,22538 ,401 -3,6297 9,0583 

105-206 

dimensi on3  

3-104 6,69748* 2,31829 ,004 2,1376 11,2573 

207-308 12,18954* 5,45885 ,026 1,4525 22,9266 

309-410 9,07843 4,84425 ,062 -,4498 18,6066 

) حسب متغير one way Anova): يوضح نتائج اختبار تحليل التباين (43جدول رقم (
 ساعات االستخدام في الشهر

 LSD): يوضح نتائج اختبار المقارنة 44جدول رقم (
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411-512 9,41176* 3,73742 ,012 2,0606 16,7629 

207-308 

dimensi on3  

3-104 -5,49206 5,12190 ,284 -15,5663 4,5822 

105-206 -12,18954* 5,45885 ,026 -22,9266 -1,4525 

309-410 -3,11111 6,65779 ,641 -16,2063 9,9841 

411-512 -2,77778 5,90150 ,638 -14,3855 8,8299 

309-410 

dimensi on3  

3-104 -2,38095 4,46111 ,594 -11,1555 6,3936 

105-206 -9,07843 4,84425 ,062 -18,6066 ,4498 

207-308 3,11111 6,65779 ,641 -9,9841 16,2063 

411-512 ,33333 5,33811 ,950 -10,1662 10,8329 

411-512 

dimensi on3  

3-104 -2,71429 3,22538 ,401 -9,0583 3,6297 

105-206 -9,41176* 3,73742 ,012 -16,7629 -2,0606 

207-308 2,77778 5,90150 ,638 -8,8299 14,3855 

309-410 -,33333 5,33811 ,950 -10,8329 10,1662 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

ساعة) و  104ساعة الى  3من خالل الجدول أعاله نالحظ أن كل من الفئتین (من 
، 0.05وهي أقل من  0.004 (P-value)ساعة)، بلغت قیمة  106ساعة إلى  105(من 

الخاصة بباقي الفئات نجد  (P-value)ما یعني وجود فروق بین هاتین الفئتین، وبمالحظة 
 غیاب الفروق بینها.  ما یشیر الى 0.05أن قیمتها أكبر من 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات وعلیه حسب هذا االختبار فانه "
النفسیة االجتماعیة للطلبة تعزى لمتغیر ساعات االستخدام في الشهر نحو شبكة التواصل 

  االجتماعي فیسبوك".
  ثالثا: تفسير نتائج الدراسة

لقد هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على طبیعة االتجاهات النفسیة االجتماعیة لطلبة      
جامعة محمد خیضر بسكرة نحو شبكة التواصل االجتماعي "فیسبوك"، وعلى ما إذا كانت 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة تعزى لمتغیرات 

االستخدام، وساعات االستخدام) نحو الفیسبوك. واتساقا مع النتائج  (الجنس، سنوات
  المتوصل إلیها، والتي كشفت عن ما یلي:
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 -بدیها غالبیة طلبة جامعة محمد خیضرأن االتجاهات النفسیة االجتماعیة التي یُ      
هات بسكرة (أفراد العینة) نحو شبكة التواصل االجتماعي "فیسبوك" قد تراوحت بین االتجا

) 3.16(النفسیة االجتماعیة االیجابیة والمحایدة وقد كانت قویة بمتوسط حسابي بلغ 

)، مما یعني أن هؤالء الطلبة المستخدمین للفیسبوك لدیهم 3.23(وبانحراف معیاري قدر بــــ 
 عبد"معلومات ومعارف كافیة عنه، والتي تعتبر أساسیة لتكوین االتجاهات وهذا ما أكد علیه 

في إشارته إلى أن االتجاهات تكون من عدة أبعاد: هي البعد المعرفي،  )1978الحمید" (
والبعد العاطفي، والبعد التقویمي ومن أجل الحكم على موضوع معین البد من توفر 

  )88، ص.1998(عثمان، المعلومات الكافیة عن ذلك الموضوع.
رت على مشاعرهم وك قد أثّ وبالتالي فمعارف ومعلومات الطلبة المستخدمین للفیسب  

 یونیڤرسالالمدیر العام اإلقلیمي لشركة " "بول قطریب"وسلوكاتهم نحوه، وفي هذا الصدد قال 
في الشرق األوسط وشمال إفریقیا: "یواصل اإلعالم االجتماعي تغییر طریقة تواصلنا  ماكان"

  .تنامع اآلخرین ویؤثر بشكل أساسي على أفكارنا ومشاعرنا ومواقفنا وسلوكا
arabianbusiness.com/business/technology/2011/jan/21/49628:// http  

كما یمكن تفسیر هذه النتیجة في أن الطلبة الذین كانت اتجاهاتهم النفسیة      
االجتماعیة ایجابیة وقویة نحو الفیسبوك قد تعزى إلى أنه یعد أفضل وأحسن شبكات 
التواصل االجتماعي بالنسبة  لهم ألن التواصل بواسطته یتم بسهولة، والردود فیه تأتي بشكل 

م من اشباعات مختلفة، ما انعكس إیجابا على اتجاهاتهم النفسیة سریع، عدى عما یحققه له
بأن أكثر شبكات  )2012(أحمد مسعودان، والعید وارم، االجتماعیة نحوه، وهذا ما أكدته دراسة 

التواصل االجتماعي استخداما من طرف الشباب الجامعي هو "الفیسبوك"، وتتفق هذه النتیجة 
بأن الفیسبوك یزداد االهتمام  )2012ي األزهر، ونوال بركات، (العقبمع ما توصلت إلیه دراسة 

علیه بشكل كبیر في السنوات األخیرة من قبل طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة، حیث أن 
المستخدمون یقضون وقتا طویال على موقع الفیسبوك، خاصة كلما كان لدیهم وقت فراغ 
حتى بین الحصص في الجامعة یتوجهون إلى قاعات االنترنت المتواجدة على مستوى 
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والتي توصلت إلى  )2011/2012(الخامسة رمضان، تهم، والنتیجة نفسها تدعمها دراسة كلیا
أكثر الشبكات االجتماعیة على االنترنت  Youtoubثم یوتوب  Facebookأن فایسبوك 

استخداما من طرف الشباب الجامعي الجزائري بجامعة محمد خیضر بسكرة، كما توصلت 
إلى أن أغلب أفراد عینة دراستهما یستخدمون  )2012یدر، (فتیحة كركوش، وأمینة بن قو دراسة 

ومفادها  )2010(محمد األمین فورار، بالدرجة األولى موقع "الفیسبوك"، وهذا ما تدعمه دراسة 
أن الشباب العربي یستخدم فایسبوك بكثافة، ویرون بأن الموقع یقدم خدمات ممتازة، وتتفق 

) 2011هذه النتیجة مع ما توصل إلیه تقریر اإلعالم االجتماعي العربي في إصداره الثاني (
بأن، الفیسبوك یحتل الصدارة كأكثر أدوات التواصل االجتماعي شیوعا عالمیا وعربیا، كما 

أن الشبكات االجتماعیة  )CAAN  Marie- Yves،"2010(ایفز ماري كان "أثبتت ذلك دراسة 
   .okFaceboاألكثر شهرة في فرنسا بالدرجة األولى 

ومنه فالفیسبوك وفر للطلبة الجامعیین مساحات للتواصل والتفاعل مع غیرهم خاصة      
، كما مكنهم من توسیع تالشباب الذین یقاربونهم في السن واالهتمامات والحاجات واالنشغاال

شبكة عالقاتهم االجتماعیة من خالل مدهم بصداقات اجتماعیة على مستوى العالم العربي 
، وتعمیق أواصر عالقاتهم بأقاربهم وأصدقائهم فالفیسبوك یمثل كما یؤكد والعالم الغربي

بمفهومها "التفاعلي" لیكون بمثابة "وسیلة للتواصل" بین األصدقاء  -االنترنت  –البعض 
نما باتساع الكون، في أي مكان من  لیس فقط في حدود  الحي أو المدینة أو الدولة، وإ

  )10-9، ص.ص.2009.(ناصیف، العالم
 "مارشالفالفیسبوك لم یجعل العالم مجرد قریة صغیرة (القریة االلكترونیة) كما وصفها      

، بل جعله أقرب ما یكون إلى طاولة مستدیرة لالجتماعات والنقاشات، فهو ینقل ماكلوهان"
مستخدمیه من الطلبة الجامعیین عبر الزمكان للتواصل االجتماعي وتقریب المفاهیم والرؤى 

في كتابها "موت المسافات" " "فرانسیس كیرنكروس ر...، ولعل هذا ما أشارت إلیهمع اآلخ
Distance of Death The  أن أهم منجز من منجزات الثورة االتصالیة كسر حاجز الزمان

  )306، ص.2008(ساري،والمكان.
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إلى أن االنترنت اكتسبت طابعها  )2007/2008(سلیمان بورحلة،كما توصلت دراسة 
االجتماعي في األواسط الجامعیة وساعدت الطلبة على تطویر وتدعیم االتصال االجتماعي، 

بأن االشباعات التي یحققها    )2010(محمد األمین فورار، وهذا ما أشارت إلیه نتائج دراسة 
Facebook العربي، تتمثل في مساعدتهم على تكوین الصداقات والبقاء على تواصل  للشباب

 (العقبي األزهر، ونوالدراسة مع األصدقاء...، وتتماشى نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إلیه 

كن مستخدمیه من طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة من  )2012بركات،  بأن الفیسبوك مّ
الشباب واألصدقاء من مختلف المجتمعات والثقافات،  توسیع شبكة عالقاتهم مع الكثیر من

وحتى أصدقائهم  الحقیقیون یقضون معهم أوقات طویلة على الفیسبوك أكثر مما یقضونها 
  معهم وجها لوجه. 

وبهذا فالفیسبوك ساعد الطلبة الجامعیین على تكوین الصداقات االفتراضیة وتدعیم      
بأن  )2011(مركز بیو األمریكیة لألبحاث، نتائج دراسة  الصداقات الواقعیة، وهذا ما أظهرته

الذي قاد الدراسة بأن من  "كیث هاملتون" فیسبوك ساعد على تكوین صدقات أفضل، وقال
 یستخدمون مواقع مثل الفیسبوك لدیهم أكبر العالقات الوثیقة.

ik.ahram.org.eg/IK/Ahram/2011/2/28/INVE1.HTM: http 

"استرجعت عالقاتي بأصدقائي من المرحلة الثانویة على الفیس  لویس": "ایریسأو بكلمات 
  )99، ص.2012(تابسكوت، بوك، وأصبحنا على اتصال طوال الیوم، وكل یوم".

كما قد یكون مرجع االتجاهات النفسیة االجتماعیة االیجابیة والقویة التي یبدیها الطلبة      
الجامعیین (أفراد العینة) نحو الفیسبوك إلى أنه وفر لهم مجاالت إلبداء آرائهم وأفكارهم 
بحریة، ومكنهم من التعبیر عن أنفسهم وحاجاتهم والتواصل مع من یقاسمهم اهتماماتهم، ما 

حیث  )2010(محمد األمین فورار،  قق لهم ذواتهم والشعور بمكانتهم،  وهذا ما أكدته دراسةیح
الشباب العربي إلى التعبیر عن آرائهم ومعتقداتهم ،  یشبع حاجة Facebookتوصلت إلى أن 

ویسمح لهم بالتكتل في تنظیمات اجتماعیة، أو سیاسیة أو ثقافیة تشعرهم بأنهم یحققون 
  ضمامهم إلیها وتفاعلهم مع بقیة أعضائها.ذواتهم عند ان
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وهذا ما قد یفتقده الشباب العربي في الواقع السیما الجامعي، الذي على الرغم من      
المستوى الذي یتمیز به إال إنه یجد نفسه یعیش في المجتمع دون أن یكون له دور فاعل في 

یسبوك مجاال للمشاركة في أي مجال من المجاالت، وبهذا فقد وجد هؤالء الطلبة في الف
مناقشة بعض القضایا الراهنة ومحاولة ایجاد حلول لها كل حسب اهتمامه السیما أن (أفراد 
عینة دراستنا) هم فئة تملك من الطاقات واالمكانات ما یؤهلها للعب دور فاعل في المجتمع، 

دت إلى نقلة نوعیة أ )2.0(ویب فالتطورات الجدیدة التي شهدتها االنترنت مع الجیل الثاني 
في عالم التواصل، فحریة الرأي والنشر مضمونة في الفیسبوك، فمن أهم سماته أن المحتوى 
یصنعه المستخدمون، وهذا ما یوفر جو النقاش والحوار، ویفرز في نهایة المطاف السوق 

  الحرة لألفكار.
ي وجدت أن والت )2012(الطاهر اإلبراهیمي وآخرون، وهذا ما توصلت إلیه دراسة    

لشبكات التواصل االجتماعي دور في تناول قضایا الشباب ومشكالتهم، وكذا تبصیرهم 
(الخامسة ، السرطان، القلق...) وتتفق هذه النتیجة مع دراسة زببعض أمراض العصر(اإلید

بسكرة یستخدمون  –والتي توصلت إلى أن طلبة جامعة محمد خیضر) 2011/2012رمضان، 
الشبكات االجتماعیة خاصة الفیسبوك في المشاركة في مناقشة القضایا الراهنة وذلك بنسبة 

، كما أجاب أفراد عینة دراستها أن الفیسبوك یساعدهم في التخلص من القلق )32.413%(
) حیث یلجؤون إلیه بغیة الترفیه والتخلص من كل أنواع 17.931والضغوط بنسبة (

  لتي یتعرضون لها سواء المتعلقة بالدراسة أو أي شيء آخر.الضغوط ا
 –كما یمكن عزو االتجاهات النفسیة االجتماعیة االیجابیة لطلبة جامعة محمد خیضر      

بسكرة (أفراد عینة الدراسة) نحو الفیسبوك إلى أنه یلي حاجاتهم العلمیة والفكریة وهذا ما 
والتي توصلت إلى أن الفیسبوك ساعد طلبة  )2012كات،(العقبي األزهر، ونوال بر أكدته دراسة 

بسكرة على تبادل الخبرات الدراسیة ومختلف المعلومات والملخصات  -جامعة محمد خیضر
حول الدروس والمحاضرات الیومیة حیث أن الطلبة یدخلون في مجموعات مع زمالئهم بغیة 

بداء التوقعات المذاكرة والمراجعة خاصة مع اقتراب موعد االمتحانات الج امعیة للمراجعة وإ
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وبالتالي فاالتجاهات النفسیة االجتماعیة االیجابیة نحو الفیسبوك قد  ومناقشة بعض النقاط.
في  نظریة الباعثتعزى لما یحققه للطلبة من اشباعات فكریة وعلمیة، وهذا ما أشارت إلیه 

أن الشخص یتبنى االتجاه الذي یریده ویعطیه أكبر قدر من االهتمام فهناك حساب للتكالیف 
Costs  والفوائدBenefits قضیة من القضایا، ویسعى الفرد ألن یتبنى القضیة أو  ألي

  )294.، ص2001عبد اهللا، وخليفة،(االتجاه التي یحقق له أكبر قدر من المكاسب.

حیث أن  األشخاص  ،)Edwards إدواردز(قیمة) الذي أشار إلیه ال -فمنحى(التوقع     
یتبنون المواقف واالتجاهات التي تؤدي إلى توقع أكبر الحتماالت اآلثار الطیبة، ویرفضون 
االتجاهات التي یمكن أن تؤدي إلى اآلثار السلبیة غیر المرغوبة. فاألفراد یسعون دائما نحو 

  التي تحقق اإلشباع أو الرضى.الكسب، وبالتالي تبنى االتجاهات 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن الفیسبوك یمكن الطلبة  من "الدردشة" وتبادل      

الصور والفیدیوهات والملفات والتهاني في المناسبات، عدى عن سرعته في نقل وتبادل 
، حیث األخبار وال أدل على ذلك من الحراك الشعبي الذي حدث في بعض البلدان العربیة

لعب فیه الفیسبوك دورًا فاعًال في نقل كم هائل من األخبار والمعلومات من المیدان لدرجة 
لدوره في التأثیر على اآلراء وتكوین  السلطة الخامسة""أن هناك من أطلق علیه لقب 

اتجاهات الشباب خاصة، حیث أن اهتمام وكالة أبناء عالمیة بحجم "رویترز" بالشبكات 
عد اعترافا صریحا بأهمیة مواقع الشبكات  ُ االجتماعیة كمصدر من مصادر الخبر ی

  )6ص. ،2010(العیفة، .االجتماعیة الیوم في مجال تغطیة األخبار واألحداث المختلفة
وقد یكون مرجع االتجاهات النفسیة االجتماعیة االیجابیة والقویة للطلبة نحو الفیسبوك،   

أن هذا األخیر یعد نمطا من "إعالم النحن" أو "اإلعالم الشعبي" الذي یقوم المستخدمون بما 
 فیهم الطلبة الجامعیین بإنتاجه وتحریره والتكتل في مجموعات مختلفة حسب نوع االهتمامات

والتي توصلت  )2011/2012(الخامسة رمضان،لتحقیق أهداف معینة، وهذا ما أكدته دراسة 
( ما نسبته ابسكرة، قد أجابو  –إلى أن أفراد عینة دراستها من طلبة جامعة محمد خیضر 

) بأنهم قاموا بإنشاء مجموعات اجتماعیة مواضیعها تختلف فمنها من تدعم 17.469%
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بوحیرد، ومنها من تستهجن الحمالت المسیئة للرسول الكریم صلى  المجاهدة الجزائریة جمیلة
اهللا علیه وسلم، ومنها من تساهم في الحمالت التطوعیة كحملة تنظیف المدن والتي جاءت 
تحت عنوان "نقي بالدك" عن طریق الفیسبوك،  كما أنشأ الطلبة الجامعیین أیضا على 

  "، و"ناس الخیر". Algerie 'L  VIVA 3 2 1الفیسبوك مجموعات أخرى منها: "
كما یمكن تفسیر نتیجة الطلبة الذین یبدون اتجاهات نفسیة اجتماعیة محایدة وقویة إلى      

أن الطلبة الجامعیین هم النخبة المتعلمة والمثقفة والتي تتمتع بحیویة نابضة في الطموح 
العالم بثقافاته المختلفة إال الثقافي والعلمي ما وجدته في الفیسبوك من انفتاح ال محدود على 

أنها ترى فیه مآخذ ومثالب قد تضر بمستخدمیه خاصة لدى المفرطین في استخدامه فربما قد 
بعاد القریبین خاصة من أفراد األسرة إذ قل  ترى أن الفیسبوك عمل على تقریب البعیدین وإ

في المناسبات األسریة مقدار التفاعل الیومي مع األهل واألقارب وتدني المساهمة والمشاركة 
 )2010(مشیل فانسون، والعائلیة نتیجة االنشغال بعالم الفیسبوك، وهذا ما أكدت علیه دراسة 

والتي توصلت إلى أن األشخاص الذین یستخدمون الفیسبوك قد اعترفوا بأنهم یقضون وقتا 
أفراد أطول على شبكة االنترنت من ذلك الذي یقضونه مع أصدقائهم الحقیقیین أو مع 

  أسرهم.
بأن  )2012(العقبي األزهر، ونوال بركات، وتتفق هذه الدراسة مع نتائج ما توصلت إلیه    

الوقت الذي یقضیه المستخدمون للفیسبوك من طلبة جامعة محمد خیضر (أفراد عینة 
دراستهما) أكثر من الوقت الذي یقضونه مع أسرتهم مما جعل األسرة تشتكي كثیرا بسبب 
انشغالهم بموقع الفیسبوك فقلت نشاطاتهم وزیاراتهم، وأصبح جل اهتماماتهم ومعظم وقتهم 

(فتیحة كركوش، وأمینة بن قویدر، فیسبوك، وتتفق هذه النتیجة مع دراسة یقضونه في استخدام ال

ومفادها أن العالقات األسریة تتضرر من جراء استخدام الفرد لشبكات التواصل ) 2012
االجتماعي، وأن تفاعل أفراد عینة دراستهما مع أسرهم قل ونتیجة لذلك یدخلون في صراع 

دین، وهذه النتائج  تتعارض مع ما توصلت إلیه دراسة مستمر مع أفراد األسرة وخاصة الوال
ومفادها أن الطلبة الجامعیین ایجابیین في استخداماتهم  )2007/2008(سلیمان بورحلة،
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لإلنترنت وأنهم بعیدین عن االنحراف والعزلة االجتماعیة، لكن هذه النتیجة تتعارض بدورها 
ار "التواصل بشكل أفضل"، فإن الشبكات الذي أكد فیها أنه تحت شع شیري تركل""مع دراسة 

تزید من عزلة الناس، عبر إدماجهم في عالم افتراضي متخیل، ولیس في عالم إنساني 
   http:// www luxorlink.com/bank39.html حقیقي.

وقد یكون مرجع االتجاهات النفسیة االجتماعیة المحایدة التي یبدیها طلبة جامعة محمد      
كن الطالب الجامعي من االطالع على  –خیضر مّ بسكرة في أنهم یرون بأن الفیسبوك یُ

ثقافات الشعوب المختلفة والتعرف على نمط معیشتهم خاصة األجنبیة منها ومن ثم 
اإلعجاب بها ثم تقلید النموذج األجنبي وكما یقول ابن خلدون "المغلوب مولع بتقلید الغالب"، 

یشة في تلك المجتمعات  ونمط المعیشة في المجتمع الجزائري ما ومنه المقارنة بین نمط المع
قد یولد حالة من التنافر المعرفي التي أكدت علیها نظریة التنافر المعرفي في االتجاهات 

ما یؤدي في النهایة إلى اعتناق ثقافات الغرب وتبني عاداتهم  )1957(للیون فستنجر
الثقافي الجزائري، وهذا ما یفضي إلى انتشار وسلوكاتهم البعیدة عن الموروث االجتماعي 

(أحمد مسعودان، والعید حالة مشاعریة من االغتراب الثقافي االجتماعي، حیث توصلت دراسة 

إلى أن لشبكات التواصل االجتماعي وعلى رأسها الفیسبوك دور في حصول  )2012وارم، 
 (الخامسة رمضان،اسة االغتراب الثقافي للشباب الجامعي، وفي نفس السیاق توصلت در 

إلى أن الشباب الجامعي الجزائري قد تأثر بقیم العولمة الثقافیة الغربیة التي  )2011/2012
 تمثلت مظاهرها في المادیات (السیارات، المنازل...)، ثم السلوكات والتصرفات، ثم األغاني.

أكدت  غربي، وهذا ماوبالتالي فاالتجاهات النفسیة االجتماعیة یمكن اكتسابها من المجتمع ال
نفس الطریقة التي یتم بها تعلم هات بعلیه نظریات التعلم في أن األفراد یتعلمون االتجا

العادات، وصور السلوك األخرى، ومن ثم فإن المبادئ والقوانین تنطبق على تعلم أي شيء، 
فالفرد یستطیع أن یكتسب المعلومات،  تحدد أیضا كیفیة اكتساب وتكوین االتجاهات.
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بین موضوع ما، وبین الشحنة الوجدانیة  االقترانوالمشاعر بواسطة عملیات الترابط أو 
  )102-101، ص. ص. 1999(درويش، .لموضوع االتجاهات المصاحبة

 –كما قد تعزى االتجاهات النفسیة االجتماعیة المحایدة لطلبة جامعة محمد خیضر     
بسكرة (أفراد عینة الدراسة)، فیما یالحظونه من سیطرة الفیسبوك  على كثیر من وقت 

إلى  تیموثي فایكل""الشباب على حساب أوقات الدراسة مثال، ولعل هذا ما دفع الدكتور 
... مرحلة تكنولوجیة جدیدة من إضاعة !وصف الفیسبوك بأنه "عالم جدید من إضاعة الوقت

  الوقت".
وك كشركة قد أصبح وكما أشارت إلى ذلك صحیفة "الدیلي میل" البریطانیة، من فالفیسب     

ـــــ  ملیار، وهي أرباح تأتي على  100أكبر الشركات العالمیة استثمارا وبقدرة نقدیة فاقت ال
حساب جهد الكثیر من األشخاص الذین یضیعون ویخسرون الكثیر من الوقت في تصفحه 

لطلبة المفرطین في استخدام الفیسبوك قد یؤدي بهم ذلك إلى والغرق في صفحاته. وبهذا فا
إذ وجدت أن نسبة هامة  )2010(محمد األمین فورار،اإلدمان علیه، وهذا ما أكدت علیه دراسة 

بدیال ممتازا للواقع الذي  Facebookمن الشباب العربي ترى في الواقع االفتراضي على موقع 
ا مؤشر یمكن وصفه بحاالت إدمان مرضي على یعیشونه، وأكد صاحب الدراسة بأن هذ

في الحدیث عن موضوع اإلدمان على الفیسبوك بقوله:  مایكل""الموقع. كما أشار الدكتور 
"فالدافع لمعرفة ما فعل صدیقك لیلة الجمعة ممكن أن تكون قویة جدا بالنسبة لنا  وعدم 

  معرفة هذه المعلومات یكون أمرًا غایًة في الصعوبة".
http:// www.middle-east-online.com/?id=126735   

أضف إلى ذلك أنه قد یكون مرجع االتجاهات النفسیة االجتماعیة المحایدة للطلبة نحو      
الفیسبوك نظرا لما یسببه من تأثیرات سلبیة كتراجع التحصیل الدراسي خاصة أنهم في مرحلة 

والتي  )2010(أرین كاربنسكي،ده دراسة دراسیة تتطلب الكثیر من الجهد والوقت، ما تؤك
توصلت إلى أنه كلما تصفح الطالب الجامعي موقع الفیسبوك كلما تدنت درجاته في 
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) من الطالب الجامعیین الذین شملتهم الدراسة اعترفوا بأن %79االمتحانات، وقال إن (
  )88-82ص. ص. ،2012(هماش، .إدمانهم على موقع الفیسبوك أثر سلبیا على تحصیلهم الدراسي

والسبب في ذلك یعود إلى كثرة الدردشة مع األصدقاء وتكوین العالقات التي قد یراها      
الطلبة ممن كانت اتجاهاتهم النفسیة االجتماعیة محایدة أن العالقات االجتماعیة االفتراضیة 

 رمضان،(الخامسة ال ترقى لمستوى العالقات االجتماعیة الواقعیة، وهذا ما تدعمه دراسة 

بسكرة من أفراد عینته  –إذ توصلت إلى أن أغلبیة طلبة جامعة محمد خیضر )2011/2012
) بأن مواقع الشبكات االجتماعیة غیر ناجحة في ربط %73دراستها قد أجابوا ما نسبته (

عالقات حقیقیة وقویة، ولعل ذلك مرجعه إلى أن الطلبة ال یثقون في األشخاص الذین 
طریق الفیسبوك ألن إخفاء الهویة تحت اسم مستعار یلعب دورا أساسیا یتواصلون معهم عن 

في عدم وجود ثقة فیمن یتواصلون معه فكل فرد یمكنه انتحال الشخصیة التي أراد دون 
 دانا بوید""وجود أي إثبات على صحة البیانات التي یدلي بها، ویعد هذا تأكید لكالم الباحثة 

Boyd Dana  عندما اعتبرت أن مواقع الشبكات االجتماعیة وسیلة للتواصل مع األصدقاء
القدامى، أكثر من كونها وسیلة لتكوین صداقات جدیدة، وتعتبر أن التسمیة التي تطلقها 

، ال تعبر حقیقة ''freind Contacts''بعض مواقع الشبكات االجتماعیة على قائمة االتصال 
تقول: "یمكن أن یكون مصطلح األصدقاء مضلال، ألن عن طبیعة هذه العالقات، حیث 

االتصال ال یعني بالضرورة الصداقة في االستعمال الیومي للمعنى، كما أن أسباب تواصل 
  )213p ,2008 ,Boyd(الناس مختلفة".

كما قد تعزى االتجاهات النفسیة االجتماعیة المحایدة التي یبدیها الطلبة الجامعیین إلى      
أن استخدامهم للفیسبوك كان امتثاال أو مسایرة ألصدقائهم حتى ال یصبحون عرضة 
لالستهزاء والسخریة، أو لعدم اتهامهم بالتخلف أو األمیة الحضاریة، هذا من جهة، ومن جهة 

ن مرجع االتجاهات النفسیة االجتماعیة المحایدة للطلبة أنهم یعتبرون الفیسبوك أخرى قد یكو 
موضة شبابیة تتغیر مع مرور الزمن، وقد ذهب أحد الباحثین في هذا السیاق إلى اعتبار أن 
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هؤالء الشباب مازالوا في مرحلة االنبهار الذي یصاحب عادة ظهور أي وسیلة جدیدة، ثم ما 
  خدام إلى وضعه الطبیعي في مرحلة النضج.یلبث أن یعود االست

واتساقا مع نتائج الدراسة التي كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة في      
االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة الجامعیین تعزى لمتغیر (الجنس) نوع شبكة التواصل 

  االجتماعي فیسبوك لصالح اإلناث.
لبعد العاطفي (االنفعالي) أحد المكونات الرئیسیة یمكن أن یعود ذلك إلى أن ا     

وتكون درجة العاطفة عند اإلناث أكثر  )1978عبد الحمید (لالتجاهات كما أشار إلى ذلك 
في إشارته إلى أن غالبیة  )Fishben,1978"("فشبنمنها عند الذكور، ویؤكد على ذلك 

الدراسات التي تم إجراؤها في مجال االتجاهات أظهرت أن الفروق غالبا ما تكون لصالح 
اإلناث وعزى ذلك إلى أن المكون العاطفي هو أحد المكونات الرئیسیة لتكوین االتجاهات 

  البعد الثانيوهذا ما تؤكده دراستنا أیضا من خالل النتائج المتوصل إلیها، حیث بلغ متوسط 
وهذا أكبر مقارنة بالذكور الذي بلغ متوسطهم في هذا البعد  40.77(العاطفي) لإلناث  

  )89، ص.1998(عثمان،.39.02
كما یمكن تفسیر وجود هذه الفروق إلى أن اإلناث أكثر میال للتواصل االجتماعي      

قامة العالقات االجتماعیة وبناء الصداقات أكثر من الذكور.   وإ
كما قد یرجع أیضا هذا التمایز بین الجنسین في االتجاهات النفسیة االجتماعیة نحو      

الفیسبوك كون هذا األخیر یسمح لإلناث بالتعبیر عن آرائهن وأفكارهن بكل حریة، خاصة 
وأن اإلناث عادة ما یعانین من التهمیش وال تحضى آرائهن بنفس االهتمام الذي یحضى به 

سر الجزائریة والعربیة على العموم، مما یجعلهن أكثر بحثا عن الذكور في أغلب األ
مساحات أخرى للتعبیر عن أنفسهن واهتماماتهن وانشغاالتهن في شبكة التواصل االجتماعي  
"فیسبوك" هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقص وسائل الترفیه وأماكنها مقارنة بالذكور مما 

كالفیسبوك للتنفیس عن بعض الضغوط التي قد  یجعل اإلناث یبحثن عن وسائل أخرى بدیلة
تُفرض علیهن من قبل المجتمع، فالفیسبوك یعتبر متنفسا یستطعن من خالله التواصل 
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والتعبیر وتكوین عالقات اجتماعیة في العالم االفتراضي قد ال یستطعن تحقیقها في واقعهن 
والدول دون وجود ألي المعاش السیما مع الجنس اآلخر من مختلف الجنسیات والثقافات 

نوع من الحواجز والقیود أو الرقابة، خاصة وأن الفیسبوك یسمح لهن بالظهور سواء 
بأسمائهن الحقیقیة، أو تحت أسماء مستعارة بما یمَّكنهن من تقمص أي شخصیة من 
الشخصیات تحت اسم مستعار دون أن یُظهرن هویتهن الحقیقیة، أو یظهر  بعض من 

  جوانبها.
في نظریته لخمس احتیاجات اجتماعیة اعتبرها  )Sullivan,1986( سولیفانأشار  وقد     

أساسیة في مجال العالقات االجتماعیة المتبادلة بین الفرد بمن حوله وكان منها حاجة 
االتصال واالحتكاك بأفراد من جنس مخالف، ولعل ذلك إشارة إلى محاوالت األنثى لتأكید 

براز جوانب تمیزها عمن حولها.   )146، ص.2001(عطیة، إدراكها لذاتها وإ
حیث أن الفیسبوك مكنهن من التواصل وبالتالي إمكانیة التفاعل االجتماعي مع      

اآلخرین من خالل ما یوفره من إمكانات وأدوات تمَّكن مستخدمیها من التعبیر عن ذواتهن 
والتفاعل مع اآلخرین والحصول على ردود أفعالهم، وعلیه فإنه یكون لهذا التفاعل والتواصل 

إذ توصلت  )2011/2012(حسني عوض، ن لذواتهن وهذا ما أكدته دراسة تأثیر في تقدیره
إلى أن هناك أثر في استخدام الفیسبوك على تقدیر الذات لدى فئة الشباب وأنه توجد فروق 

كما أشار  في درجة أثر استخدام الفیسبوك على الذات بین الذكور واإلناث لصالح اإلناث.
بإدراكه وكذا إدراك اآلخرین، تتأثر الفرد  تجاهاتاإلى أن   في نظریته اإلدراكیة "كانتریل"

  )118، ص.1954(السيد،.استقراراوبعامل التكرار یزداد االتجاه ثبوتا و 

أن اإلناث تنشأ من الطفولة  إلى Interactional research ولقد أشارت أبحاث التفاعل     
، 2001 (عطیة،.ولدیهن تقدیر متدني عن أنفسهن، وأنهن یبحثن عن التقدیر من اآلخرین

  )148ص.
كما أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات      

النفسیة االجتماعیة للطلبة الجامعیین تعزى لمتغیر (سنوات االستخدام) نحو شبكة التواصل 
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الفیسبوك ألقل من سنة أو  ااالجتماعي "فیسبوك"، ما یشیر إلى أن الطلبة الذین استخدمو 
سنوات، فهذا ال یشكل فارقا في تبنٌّیهم لنوع معین من االتجاهات ) 7و أ 6(لعدة سنوات 

النفسیة االجتماعیة، بل تمظهرت اتجاهاتهم في نوع محدد ترواح بین االیجابیة والمحایدة، 
وهي نفس النتیجة المتوصل الیها بخصوص ساعات االستخدام في الیوم حیث لم تكشف 

ة في االتجاهات النفسیة اجتماعیة للطلبة الجامعیین الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائی
  تعزى لمتغیر(ساعات االستخدام في الیوم) نحو شبكة التواصل االجتماعي "فیسبوك".

أما بالنسبة لساعات االستخدام في األسبوع والشهر فقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود   
ة للطلبة الجامعیین في (ساعات فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات النفسیة االجتماعی

 38ساعة إلى  20ساعة) و (من  19االستخدام في األسبوع) بین الفئتین (من ساعة إلى 
ساعة) وكانت الفروق لصالح الفئة الثانیة. وكذلك عن فروق ذات داللة إحصائیة في 

بین  االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة الجامعیین في (ساعات االستخدام في الشهر)
ساعة) وكانت الفروق  106ساعة إلى  105ساعة) و (من  104ساعة إلى  3الفئتین (من 

ساعة و  20لصالح الفئة الثانیة، ما یعني أن الطلبة الذین یستخدمون الفیسبوك لمدة بین 
ساعة في الشهر، كونوا اتجاهات نفسیة  106ساعة و 105ساعة في األسبوع و 38

لمحایدة أكثر من غیرهم من المستخدمین للفیسبوك في أقل من هذه اجتماعیة بین االیجابیة وا
  المدة الزمنیة أو أكثر.
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هذه الدراسة تسلیط الضوء على موضوع الساعة، والمتمثل في شبكة  حاولنا في
التواصل االجتماعي "فیسبوك"، الذي كثر علیه الجدل واالهتمام سواء من قبل الباحثین 
والمفكرین أو من قبل الدول والحكومات، عدى عن الرواج والشعبیة التي یحضى بهما لدى 

عربي بما فیه المجتمع الجزائري كالطلبة مختلف شرائح المجتمع الغربي والمجتمع ال
مكانیات علمیة وفكریة  الجامعیین، وقد ركزنا على هاته الفئة نظرا لما تملكه من طاقات وإ
وثقافیة وغیرها، تؤهلها للعب دور فاعل في المجتمع من خالل ما تحمله من اتجاهات نفسیة 

لسلوك االجتماعي، حیث أن اجتماعیة التي تعد بمثابة محددات موجهة وضابطة ومنظمة ل
لكل فرد أو جماعة اجتماعیة نظاما معینا من االتجاهات التي یتم تعلمها أو اكتسابها من 
البیئة عن طریق عملیة التفاعل االجتماعي والتي یمكن تكوینها من شبكة التواصل 

  االجتماعي "فیسبوك".
وهذا ما حاولنا التعرف علیه في دراستنا، أي الكشف عن طبیعة االتجاهات النفسیة    

االجتماعیة لدى الطلبة الجامعیین من حیث كونها إیجابیة أم سلبیة أم محایدة؟، وهل هاته 
االتجاهات قویة أم ضعیفة؟، وهل توجد فروق دالة إحصائیا في ذلك تبعا لمجموعة 

  متغیرات؟.
العمل البحثي الذي توصلنا من خالله إلى أن أغلبیة الطلبة الجامعیین من ومن خالل      

أفراد عینة الدراسة قد تراوحت اتجاهاتهم النفسیة االجتماعیة بین التأیید القوي (اإلیجاب) 
والمحایدة. مع وجود فروق دالة إحصائیا في ذلك تعزى لمتغیرات (الجنس، وساعات 

  .االستخدام في األسبوع  والشهر)
وعموما توحي هاته النتائج بوجود اختالف في طبیعة االتجاهات النفسیة االجتماعیة      

التي یحملها الطلبة الجامعیین نحو الفیسبوك هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأثیر متغیري 
  الجنس وساعات االستخدام في هاته االتجاهات النفسیة االجتماعیة.

 خاتمة
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ه ما هي إال  محاولة بسیطة تُمَّهد الطریق إلجراء وفي األخیر نحسب دراستنا هات     
دراسات وبحوث امبریقیة مستقبلیة بتوجهات منهجیة ونظریة تضیف المزید من المتغیرات 
المؤثرة في هذه الدراسة إلعطاء صورة أوضح وأشمل بما یسهم في تحقیق التراكم المعرفي 

  التساؤل التالي:  والبحثي، ولعلنا نفتح المجال لمثل هذه الدراسات بطرح
  فیما تتمثل الحاجات النفسیة االجتماعیة المؤدیة الستخدام الطلبة الجامعیین للفیسبوك؟
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 طلب تحكیم  :)3ملحق رقم (

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  التعلیم العالي والبحث العلميوزارة 

  جامعة محمد خیضر بسكرة
  

  العلوم االنسانیة واالجتماعیة :كلیة
  العلوم االجتماعیة :قسم

  
  

    
  

  

  (ة) تحية طيبة وبعد: (ة) الفاضل أستاذي
في إطار االعداد إلنجاز رسالة الماجستیر تخصص علم النفس االجتماعي        

االتجاهات النفسیة االجتماعیة للطلبة الجامعیین نحو شبكة التواصل االجتماعي والموسومة بــ: "
، تسعى الباحثة إلى تطبیق دراستها المیدانیة بجامعة محمد خیضر بسكرة على "فیسبوك

 لفیسبوك. الطلبة المستخدمین ل
  وبناءًا علیه انطلقت الدراسة من التساؤالت التالیة:

ما طبیعة االتجاهات النفسیة االجتماعیة لطلبة جامعة محمد خیضر بسكرة نحو   - 1
 شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك؟

للطلبة تعزى االتجاهات النفسیة االجتماعیة ذات داللة إحصائیة في هل توجد فروق   - 2
للدرجة الكلیة على مقیاس اتجاهات الطلبة نحو شبكة التواصل  لمتغیر(الجنس) تبعا
 االجتماعي فیسبوك؟

للطلبة تعزى االتجاهات النفسیة االجتماعیة ذات داللة إحصائیة في هل توجد فروق   - 3
لمتغیر (سنوات االستخدام) تبعا للدرجة الكلیة على مقیاس اتجاهات الطلبة نحو 

  شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك؟

 طلب تحكیم أداة بحث



 

 

للطلبة تعزى االتجاهات النفسیة االجتماعیة ذات داللة إحصائیة في هل توجد فروق   - 4
لمتغیر (عدد ساعات االستخدام) تبعا للدرجة الكلیة على مقیاس اتجاهات الطلبة نحو 

  شبكة التواصل االجتماعي فیسبوك؟
 لیكرتولإلجابة على تساؤالت الدراسة عمدت الباحثة إلى بناء مقیاس على طریقة 

"Likert"   ،لقیاس االتجاهات النفسیة االجتماعیة لطلبة جامعة محمد خیضر بسكرة
واجتهدت في صیاغة مجموعة من البنود تضعها بین أیدیكم متطلعة بذلك إلى آرائكم 
السدیدة، وتقویمكم الموضوعي لمدى صالحیة كل بند من البنود وحكمكم على درجة صدقها 

  نظركم الحكیمة باإلضافة إلى مالحظاتكم الوجیهة. في قیاس ما وضعت ألجله من وجهة
وكما هو معروف علیكم من اهتمام بالبحث العلمي وكل ما یتصل به، فإن الباحثة 
تتوجه إلیكم بهاته القائمة من البنود واألمل یحذوها بأن تجد عندكم العون والمساعدة ولكم 

  ل الشكر والعرفان. یجز 
  ته.والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركا

  
  الباحثة: بوعمر سهيلة                  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

بند
م ال

رق
  

  البنـــــــــــــــــــــــــــــود
  وضوح العبارة  صالحیة العبارة

إعادة 
  الصیاغة

ال  تقیس
  واضحة تقیس

غیر 
  واضحة

  المكون المعرفي التجاه الطلبة نحو شبكة الفیسبوك المحور األول:
            الفیسبوك في وقتنا الراهنأرى أنه ال یمكن تجنب   1

            الفیسبوك یسبب إال المشكالت  2

            الفیسبوك یسمح بمعالجة كل المواضیع بحریة وشفافیة  3

            ال یتمتع الفیسبوك بمصداقیة كافیة  4

            أرى أن الفي سبوك وسیلة للتطفل على اآلخر  5

            كثیرا ما یستخدم الفیسبوك ألغراض غیر مقبولة  6

            أرى أن الفیسبوك یساعد على تقاسم المیوالت واالهتمامات  7

            هو إال وسیلة للهروب من الواقع الفیسبوك ما  8

            هو إال وسیلة لمناقشة القضایا التافهة الفیسبوك ما  9

            یتیح لي الفیسبوك حریة ال أجدها في الواقع  10

            هذه الشهرة أعتقد أن الفیسبوك ال یستحق كل  11

13  
الفیسبوك شبكة اجتماعیة ناجحة في ربط عالقات صداقة 

  حقیقیة وقویة
          

            الصداقات التي تتشكل من خالل الفیسبوك سطحیة ومؤقتة  14

15  
العالقات الواقعیة أقوى من العالقات االفتراضیة التي تتكون 

  في الفیسبوك
          

            وفرت لي الخصوصیةالشبكة االجتماعیة الفیسبوك   16

            أرى أن الفیسبوك ال یستخدم إال لمجرد الترفیه واللعب  17

            أرى ضرورة في استخدام الشبكة االجتماعیة الفیسبوك  18

            على الطالب الجامعي أن یستخدم الفیسبوك في الوقت الراهن  19

            أعتقد أن الفیسبوك سلبیاته أكثر من إیجابیاته  20

            الفیسبوك مهم جدا بالنسبة لي كطالب جامعي  21



 

 

            الحیاة بدون الفیسبوك مملة  22

            ال أرى أن للفیسبوك أهمیة في حیاتي الشخصیة  23

24  
یمكنني الفیسبوك من تكوین عالقات اجتماعیة في وقت 

  قصیر
          

            یعزز الفیسبوك احترامي لآلخرین  25

            وسیلة فاعلة مع األصدقاء البعیدین نسبیایعد الفیسبوك   26

            یؤدي استخدام الفیسبوك الى الكسل والتراخي  27

            معرفة األفكار الجدیدة من خالل الفي سبوك تستهویني  28

            أستطیع من خالل الفیسبوك التعبیر عن ذاتي  29

            یلعب الفیسبوك دورا في انحراف الشباب  30

            الفیسبوك على اشباع حب االستطالع بالنسبة ليیعمل   31

  المحور الثاني: المكون الوجداني التجاه الطلبة نحو شبكة الفیسبوك

32  
أفضل استخدام الفیسبوك للتحدیث والتطویر المستمر في 

  خدماتها
          

            كثرة التنوع في خدمات الفیسبوك یجذبني إلیه  33

            لمعالجته لمواضیع مختلفةأهتم بالفیسبوك   34

35  
واجهة الفیسبوك وطریقة عرضها للموضوعات كثیرا ما 

  تریحني
          

            أحب الشبكة االجتماعیة فیسبوك لسهولة استخدامها  36

            یزعجني إلحاح البعض على الدردشة معي في الفیسبوك  37

            ال أستخدم كثیرا الفیسبوك ألنه یشعرني بالملل  38

            ال أمیل مطلقا للتواصل االجتماعي عن طریق الفیسبوك  39

            أشعر أن الفیسبوك مرحلة جدیدة من إضاعة الوقت  40

41  
أكون أكثر راحة وحریة عندما أتواصل مع أصدقائي عن 

  طریق الفیسبوك
          



 

 

            ال أجد سعادة في التواصل مع اآلخرین في الفیسبوك  42

            الفیسبوك أنني شخص مهم ومتمیزیشعرني   43

            أشعر أني أفضل عندما أبتعد عن عالم الفیسبوك  44

45  
أفضل تكوین صداقات جدیدة من خالل الفیسبوك مقارنة 

  بالحیاة الواقعیة
          

            یستهویني الفیسبوك من خالل غرف الدردشة  46

            أحب التواصل مع أصدقائي بعیدا عن عالم الفیسبوك  47

            أستمتع بكل الخدمات التي یقدمها الفیسبوك  48

49  
أشعر بأنني أستطیع التعبیر عن وجهة نظري بسهولة ویسر 

  من خالل الفیسبوك
          

  المحور الثالث: المكون السلوكي التجاه الطلبة نحو شبكة الفیسبوك
            أعبر من خالل شبكة الفیسبوك على آرائي وأفكاري  50

51  
تضییع وقتي في الدردشة من خالل الفیسبوك قلل استخدامي 

  له
          

52  
یجعلني الفیسبوك أكثر ارتباطا بالعالم االفتراضي منه بالعالم 

  الواقعي
          

            أنضم في الفیسبوك إلى مجموعات اجتماعیة مختلفة  53

            كثیرا ما أرسل طلبات صداقة في الفیسبوك  54

            الفیسبوك غنیة بكل ما هو جدیدصفحتي في   55

            ساعدني الفیسبوك في التخلص من الشعور بالوحدة   56

            عادة ما ألغي طلبات الصداقة التي تصلني في الفیسبوك  57

            أتاح لي الفیسبوك مناقشة قضایا راهنة  58

            قلیال ما أنشر على صفحتي في الفیسبوك  59

            الفیسبوك بإنشاء مجموعات اجتماعیة باستمرارأقوم في   60

            أستخدم الفیسبوك بغیة التعرف على ثقافات أخرى  61



 

 

            أستخدم الفیسبوك في التعریف بثقافتي الجزائریة  62

            كثیرا ما أستخدم الفیسبوك في مشاركة صفحات مهمة  63

            الفیسبوكال تستمر عالقاتي االجتماعیة التي تنشأ في   64
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  قائمة المحكمین  :)4ملحق رقم (

  الرتبة العلمية  األستاذ
  أستاذ  دبلة عبد العايل

  أستاذ  ت نور الدينير تاوري
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  مقیاس الدراسة  :)5ملحق رقم (

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  والبحث العلميوزارة التعليم العالي  

  جامعة محمد خيضر بسكرة
  كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة

  قسم العلوم االجتماعیة

  

 

 أخي(ة) الطالب(ة) تحية طيبة وبعد:
في إطار االعداد إلنجاز رسالة الماجستیر تخصص علم النفس االجتماعي والموسومة 

، تسعى "للطلبة الجامعیین نحو شبكة التواصل االجتماعي فیسبوكاالتجاهات النفسیة االجتماعیة بــ: "
  الباحثة إلى تطبیق دراستها المیدانیة بجامعة محمد خیضر بسكرة.

لذلك یرجى منك التكرم بقراءة عبارات المقیاس بتمعن ثم اإلجابة علیها بكل صدق 
ن خالل وضع ة عن الواقع. موموضوعیة بغرض الوصول إلى نتائج حقیقیة وواقعیة معبر 

. مع العلم أنه ال توجد إجابات صحیحة وأخرى خاطئة  عالمة  في المربع الذي تراه مناسبًا
  فاإلجابة صحیحة مادامت مطابقة آلرائك ومشاعرك وسلوكك. 
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  2013 -2012العام الدراسي: 

 إجابتك هي محل السرية التامة واستخدامها موجه لغرض الدراسة والبحث العلمي فقط.

 مقياس الدراسة



 

 

  قبل أن تبدأ في االجابة على عبارات المقياس يرجى منك ملئ البيانات التالية:
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.  الرجاء منك وضع إشارة   في المربع الذي تراه مناسبًا

  العبــــــــــــــــــــــــــــــارات  الرقم
أوافق 
  أعارض  محاید  أوافق  بشدة

أعارض 
  بشدة
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  .صفحاتهم
          

  
  


