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 عضو مناقش بسكرة أستاذ محاضر )أ( نحوي عائشة 
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شراف األستاذ الدكتور:إ  
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استخدام شبكات التواصل االجتماعي و عالقتو بالشعور بالوحدة 
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إني   أعوذ بك من العجب، بما أحسن كما أعوذ بك من    "الليم
".أحسن  ال  التكلف بما  
 

حق ا إال حيث يكون الحافز، و كل حافز أعمى إال إذا    ظلمة"إن الحياة  
 اقترن بالمعرفة,,,, و كل معرفة ىباء إال إذا تحولت إلى عمل."    

()جبران خليل جبران  

 

 يقول العماد األصفياني:
 يكتب أحد كتابا في يومو إال ق ال في   غده :  إني رأيت أنو لم

  و      " لو غير ىذا لكان أحسن، و لو زيد ىذا لكان يستحسن،
و         لو قدم ىذا لكان أفضل، و لو ترك ىذا لكان أجمل،

ء النقص على جملة  ىذا من أعظم العبر، و ىو دليل على استيال
                                                              البشر......" 

   المورد() العماد األصفياني عن ق اموس                                     
 

 



 

  

 ق ال تعالى:

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليا و على والدي  و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في   ﴿

( ١۹النمل  ).﴾عبادك الصالحين    

 الحمد  حمد الشاكرين و الصالة و السالم على رسولو الكريم سيدنا محمد "ص" و على الو و صحبو أجمعين .

 بداية احمد اهلل كثيرا و اشكر فضلو الذي مَن علي بانجاز ىذا العمل المتواضع و يسر لي 

طريقو من غير حول مني و ال قوة    

" من اليشكر الناس ال يشكر ا"  -ص -و مصداق ا لقولو     

الذي تكرم باإلشراف على ىذا البحث  "نصر الدين جابر   " فعظيم الشكر و االمتنان والتقدير و االحترام للبروفيسور *
 من بدايتو إلى نهايتو، مرشدا و موجها و ناقدا. جزاك اهلل عنا أستاذنا كل خير.

و على كل ما قدمو لي من معلومات قيمة ساىمت في "  نور الدين جبالي " البروفيسورخالص الشكر و التقدير إلى  *
 إثراء موضوع دراستي في جوانبها المختلفة.   

الذي ساعدني في إعداد أدوات الدراسة خاصة في مرحلة الترجمة." محمد بلوم" األستاذ و الشكر موصول إلى   

ال يفوتني أن أتوجو بالشكر الجزيل إلى كل من اقتطع من وقتو بتحكيم أدوات الدراسة،    كما  

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني من قريب أو من بعيد النجاز ىذا العمل و الطالب الذين أجريت عليهم 
 الدراسة

 و أخر دعواي الحمد  رب العالمي    ن

   
  



   
    

      "الفيسبوؾ"تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي        
و دراسة األثر المحتمؿ لكؿ مف  - بسكرة -و الشعور بالوحدة النفسية، لدى عينة مف طمبة جامعة محمد خيضر 

و الشعور بالوحدة  "فايسبوؾ"التواصؿ االجتماعيعمى استخداـ الطمبة لمواقع ، الجنس، و السفالمتغيرات التالية:
      ،    "الفايسبوؾ"  النفسية. كما أردنا مف خبلؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى عادات استخداـ الطالب الجامعي لموقع

و اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي  و كذلؾ التعرؼ عمى المجاالت و الخدمات المفضمة لديو عمى الموقع.
    مف إعداد الباحثة،  "الفايسبوؾ"االرتباطي التحميمي، و تـ تطبيؽ أدوات الدراسة المتمثمة في  مقياس استخداـ موقع

عمى عينة تكونت ، و ترجمة الباحثة  0991راسيؿلمعده األصمي  )UCLA(و مقياس الشعور بالوحدة النفسية
لتكرار النسب المئوية  األساليب اإلحصائية المتمثمة في:طالب و طالبة، و خضعت الدراسة لجممة مف ( 321)مف

   " الفايسبوؾلمكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف استخداـ" "بيرسوفو مجاالت االستخداـ، و معامؿ االرتباط "     عادات 
و تحميؿ التبايف األحادي (، إناث-ذكور)لدراسة داللة الفروؽ بيف المجموعتيف "test "T و الشعور بالوحدة النفسية، و

"ANOVA" و لقد كشفت الدراسة عمى النتائج (الفئات العمرية)، لمكشؼ عف الفروؽ بيف درجات مجموعتيف أو أكثر
 التالية :

يقضي الطمبة الجامعيوف معظـ وقتهـ في استخداـ موقع " الفايسبوؾ "خاصة في أوقات فراغهـ  فاغمبهـ   - 0
 .  يوميا اعاتيتصفح موقعه أكثر مف ثالث س

و التواصؿ مع  لدردشةا أكثر المجاالت التي يفضمها الطمبة الجامعيوف عمى موقع " الفايسبوؾ" هو  - 3
 .األصدقاء

و الشعور بالوحدة  توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي "فايسبوؾ"،  - 2
 النفسية لدى الطمبة الجامعييف.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات استخداـ "الفايسبوؾ" لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير  -2
 الجنس (ذكور،إناث). 

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات استخداـ "الفايسبوؾ" لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير السف.  - 5

ت الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجا -1
 . )الجنس (ذكور، إناث

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير - 7

                                                                                                                                                                                السف.
 مف دراسات سابقة. و قد اجتيدت الباحثة في تفسير نتائج الدراسة في ضوء أدبيات الموضوع و ما توفر لدييا

 



  Cette étude a pour but de révéler la nature du corrélation entre  l’utilisation des réseaux 

sociaux  " Facebook " et le sentiment de solitude auprès d’un échantillon d’étudiants de 

l’université Mohamed Khider - Biskra -, et d’étudier l’impact potentiel possible de chacune des 

variables suivantes : sexe, âge sur l’usage des sites de communication sociale "facebook" et le 

sentiment de solitude qui se manifeste chez les étudiants. 

    Aussi nous  cherchons à connaitre à travers cette étude les habitudes de l’utilisation par 

l’étudiant du site "Facebook " , ainsi que l’identification des domaines et des services favori .On 

s’est  appuyé  sur une méthode descriptive relationnelle et analytique qu’y- était l’outil d’étude 

appliquée représentée par l’échelle d’utilisation du site  "Facebook " préparé par le chercheur et  

l'Échelle du sentiment de solitude (UCLA) - Loneliness  Scale- à son auteur originel Russel 1996 

et la traduction  du chercheur  sur un échantillon constitué  de 240 étudiant (e)s   . 

   L’étude à subi une série de configurations statistiques représentée par : 

 le pourcentage de fréquence des habitudes de répétition des domaines 

d’application. 

 le coefficient de corrélation   "Pearson "  pour révéler la nature de la relation entre 

l’utilisation du  "Facebook  "  et le sentiment  de solitude 

 pour l’étude des différentiels entre les ensembles  ،  on s’est basé sur deux tests :  

   Selon le sexe  (Masculins, Féminins): c’est le "T" test.   

  Selon la tranche d’âge : c’est  One way   " ANOVA ." 

    L’étude a aboutit aux résultats suivants :  

 Les étudiants passent la quasi totalité de leur temps dans l’utilisation du site " Facebook " en 

particulier en temps libre dont  la majorité passe  plus de trois heures par jour  en parcourant 

leur site. 

 Les domaines les plus favorisés par les étudiants sur le site "Facebook" sont: de chater  et de 

communiquer avec des amis. 

 Il existe une corrélation positive entre l’utilisation des réseaux de communication social  

"Facebook " et le sentiment de solitude Chez les étudiants universitaires. 

 Il n’existe pas de différences statistiques significatives dans le degré  d’utilisation du 

"Facebook " chez les étudiants universitaires suivant la Variante de Sexe (masculin, féminin). 

 Il existe des  différences statistiques significatives dans le  degré  d’utilisation du "Facebook 

 " chez les étudiants universitaires suivant la Variante  d’âge. 

Il n’existe pas de différences statistiques significatives dans le  degré du sentiment de 

solitude chez les étudiants universitaires suivant la Variante de Sexe (Masculin, Féminin). 

 Il existe des  différences statistiques significatives dans le degré  du Sentiment de Solitude  

chez les étudiants universitaires suivant la Variante d’âge. 

     Ainsi le chercheur  s’est  basé  quant à l’interprétation des résultats de l’étude sur l’éthique  

du sujet et les études antérieures mise à sa disponibilité. 
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لقد عرفت البشرية منذ فجر التاريخ عدة تطورات و تحوالت اجتماعية، كاف أبرزىا عمى 

و    اإلطبلؽ التطور و التحوؿ الحاصؿ في المجتمعات، بفعؿ مجموعة االختراعات
ت في معظـ االكتشافات العممية، و التي غيرت تقريبا كؿ مناحي الحياة و أثر 

أنشطتيا، و لعؿ أبرزىا عمى اإلطبلؽ االنترنت، بتطبيقاتيا المتعددة و خدماتيا 
المميزة، فاقتحمت بذلؾ  كؿ مجاالت الحياة، ما أدى إلى التعامؿ معيا  كواقع البد منو 

 ألجؿ مواكبة العصر الرقمي .   
، بسبب ما أصبحت االنترنت تستقطب المبلييف مف المستخدميف عبر العالـ و    

تمنحو لممتمقي، كسرعة الحصوؿ عمى المعمومات و تنوعيا، و حرية األفراد في 
المشاركة في عممية االتصاؿ. و ىذا ما جعؿ مف االنترنت وسيمة لمتعبير عف ثقافات 
متباينة، كما فتحت فرصا جديدة أماـ األفراد لمتفاعؿ مف خبلؿ شبكات اجتماعية 

ت اجتماعية و نقؿ ىموميـ و مشاكميـ داخؿ ساعدت في بناء و تكويف عبلقا
 مجتمعات افتراضية تبدأ و تنتيي عند حدود الشاشة.

أو المواقع  Social Network Sitesبظيور مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي  و   
االجتماعية كما يسمييا البعض، و زيادة شعبيتيا اعتبرت نذيرا لظيور موجة جديدة مف 

في حد ذاتيا مجتمعات  (SNS)المجتمعات عمى الخط. و شكمت ىذه المواقع 
افتراضية، جذبت األفراد إلييا و أقبموا عمييا مف كؿ الشرائح االجتماعية و العمرية 

 ت نفسيا بصورة ال تصدؽ.لتصبح ظاىرة عالمية فرض
و تتكوف مواقع الشبكات االجتماعية مف بنيات تحتية تقنية تسمح لمبلييف األفراد بأف    

يمتقوا مرتبطيف ببعضيـ عف طريؽ بروفايبلتيـ، بحيث تسيؿ ليـ تحميؿ المحتويات 
مف صور و فيديوىات و رسائؿ في أشكاؿ متعددة، و ىذه الصبلت الموجودة بيف 



شكؿ لب وظيفة المواقع االجتماعية أيف توفر فرص االتصاؿ و تشكيؿ األفراد ت
 مجموعات.

 3103قد برز سنة "فايسبوؾ"  و نجد أف الموقع الشبكي التواصمي االجتماعي     
كأحد أشير مواقع الشبكات االجتماعية ، و الذي عرؼ تطورا سريعا ال يمكف تجاىمو 

، فقد سمح 3103عبر العالـ سنة  إذ فاؽ عدد المشاركيف فيو المميار مشترؾ
" باالتصاؿ و تبادؿ و تقاسـ المعمومات مع األصدقاء، بحيث أف لكؿ الفايسبوؾ"

و لديو إمكانية زيارة صفحات أصدقاءه و إرساؿ  (بروفايؿ)،مشترؾ صفحتو الخاصة 
رسائؿ، و تقاسـ و مشاركة صور و فيديوىات و إنشاء حدث أو مبادرة مشتركة  و 

 ماـ إلى مجموعات.....الخ مف الخدمات التي جذبت المتمقي.أيضا االنض
و لكف مع ىذا الحماس الذي يبدو الستقباؿ ىذه الشبكات االجتماعية و التعامؿ     

معيا و االستفادة مف إيجابياتيا و ما أوجدتو مف مفاىيـ جديدة، فإنيا أيضا أحدثت 
وحدة النفسية، فالجموس و مشاكؿ نفسية و اجتماعية، و لعؿ أحدىا ىو الشعور بال

االنغماس في ىذه الشبكات لمدة طويمة مف الزمف، قد يؤدي إلى عزؿ الفرد عف 
مجتمعو الحقيقي، ما يسيـ في تدني تفاعمو االجتماعي مع أفراد أسرتو، و تقميص عدد 
األصدقاء، و انحدار المشاركة في الحياة االجتماعية، و عدـ امتبلؾ ميارات االتصاؿ 

  و اآلخريف، و ىذا كمو يؤدي إلى الشعور بالوحدة النفسية.   ي مع الذات اإليجاب
و بالتالي ال يمكننا إغفاؿ اآلثار النفسية و االجتماعية  السمبية التي خمفتيا ىذه     

   الوسيمة التكنولوجيا، فقد أصبح ىذا األمر ينبئ بخطورة متعاظمة عمى حياة األفراد 
أف استخداـ ىذه الشبكات أصبح يمثؿ لدييـ حياة  و السيما الطبلب حيث يروف

اجتماعية بديمة و مصدرا حيويا لبلتصاؿ الشخصي، حيث تطمؽ ليـ الحرية في 
 التعبير عف أنفسيـ بطريقة غير مقيدة.



وقد جاءت ىذه الدراسة لتبحث بكيفية أساسية عف عبلقة استخداـ ىذه الشبكات  
لشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف، و ا "الفايسبوؾ"االجتماعية، و تحديدا 

وبناءا عمى المنيج الوصفي المعتمد في ىذه الدراسة فمقد تـ تقسيـ فصوؿ البحث كما 
 يمي: 

و تحديد أىميتيا و أىدافيا        اإلطار العاـ إلشكالية الدراسة": تضمف "الفصؿ األوؿ 
التي تـ التوصؿ إلييا في ىذا  و دوافع اختيار الموضوع، و حدود الدراسات السابقة

البحث، إضافة إلى المصطمحات األساسية لمتغيرات الدراسة و أخيرا صياغة 
 فروضيا.  

 " عمى فصميف يتمثبلف في:الجانب النظرييحتوي " 
"، و الذي تـ التطرؽ فيو إلى تعريؼ شبكات التواصؿ االجتماعي: "الفصؿ الثاني 

ا التي ساىمت في انتشارىا. و أىـ ىذه الشبكات و مسار تطورىا و خصائصي
المواقع التي سجمت أعدادا كبيرة و واسعة مف المستخدميف و سمات جميور ىذه 

و       ، الفايسبوؾ"الشبكات، و بشيء مف التفصيؿ تناولنا أحد ىذه المواقع وىو "
الذي تـ التركيز عميو في ىذه الدراسة كنموذج ألنو األكثر استخداما منذ ظيور 

ات االجتماعية و العالـ االفتراضي بدأً  بتعريفو و نشأتو و عدد مستخدميو  الشبك
و الخدمات التي يقدميا و نماذج مف مستخدمي ىذه الشبكة ثـ كيفية االشتراؾ و 
آلية التواصؿ بيف المستخدميف، و في النياية تطرقنا إلى المداخؿ التي تناولت 

سية و االجتماعية ليذه الشبكات مواقع التواصؿ االجتماعي و التأثيرات النف
 االجتماعية.

"، و تضمف مفيـو الوحدة لمشعور بالوحدة النفسية: "الفصؿ الثالثوقد خصص  
النفسية و كيؼ فرؽ العمماء بيف مفيـو الوحدة في عمـ النفس و عمـ االجتماع.  
وتـ تناوؿ بعض المفاىيـ المرتبطة بالوحدة النفسية و أبعادىا و النظريات المفسرة 

و أنواعيا و مصادرىا، ثـ الوحدة النفسية لدى الشباب و خصائصيا  و  ليا 



ـ الطرؽ الفعالة لمحد منيا و أخيرا تطور قياس الشعور بالوحدة المتسميف بيا، ث
 النفسية.

 الذي يحتوي عمى الفصميف الرابع و الخامس :  الجانب التطبيقي"و ىناؾ " 
" مف خبلؿ تحديد اإلجراءات المنهجية لمدراسة الميدانية: تضمف "الفصؿ الرابع 

اإلرتباطي التحميمي، و عينة الدراسة المنيج الذي تـ اعتماده و ىو المنيج الوصفي 
و أدوات الدراسة، و كذا األساليب اإلحصائية المعتمد عمييا لمتحقؽ مف صحة 

 فرضيات الدراسة.
" التي تـ التوصؿ إلييا مف عرض و مناقشة النتائج:"الفصؿ الخامسو تضمف  

،ثـ الدراسة الحالية في ضوء ما توصمنا إليو مف دراسات سابقة و ما كتب نظريا
خاتمة تمييا قائمة بالمراجع التي تـ االستعانة بيا، و المبلحؽ التي تتضمف 
المقاييس المستخدمة في الدراسة و قائمة لمسادة المحكميف ممف عرضت عمييـ 

 المقاييس.  
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ىذا الفصؿ لعرض مشكمة الدراسة و أىميتيا و أىدافيا، فيو يعد بمثابة  يتعرض     

الباب الذي نمج مف خبللو ليذه الدراسة، و يعتبر إعداد ىذا الفصؿ جوىر البحث 
العممي، نظرا لكونو يعطي تصورا واضحا لما يريد الباحث الوصوؿ إليو. و النقطة 

لباحث تبرز بالدرجة األولى في حصر التي يتفؽ عمييا معظـ الباحثيف ىي أف براعة ا
جوانب الموضوع، و تحديد النقاط التي يتـ التركيز عمييا في بحثو، و إذا نجح في ذلؾ 
يكوف قد حدد المسار العاـ لمبحث، و كؿ ما يبقى عميو ىو القياـ بالقراءات و جمع 

 البيانات و المعمومات الكافية.
 

      

مع بداية القرف الحادي و العشريف تشيد انتشارا  االنترنت""بدأت الشبكة اإللكترونية     
واسعا إلى أف أصبحت مف أىـ وسائؿ االتصاؿ شيوعا و إقباال مف قبؿ الشعوب، 
فأصبح التقدـ اليائؿ في تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت ىو سمة ىذا العصر، ما 

 .)342،ص2102الطراونة ،الفنيخ،  (-العصرالرقمي-جعمنا نطمؽ عميو مسمى
و في ظؿ التغيرات الحاصمة تحولت ىذه الشبكة العنكبوتية مف شبكة داللية     

Sémantic Web تيدؼ إلى الحصوؿ األوتوماتيكي عمى المعمومات مف مصادر ،
، تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ البشرية مف  Pargmatic Webمختمفة، إلى شبكة نفعية 

ار أف الفرد ىو العنصر الرئيسي في ىذه استخداـ االنترنت، و تقـو عمى اعتب
المنظومة، و بالتالي تمنحو القدرة عمى التفاعؿ و التشارؾ االجتماعي. ىذا التحوؿ 
نحو أف يكوف اإلنساف ىو أساس الشبكة النفعية، أسيـ في تغيير الويب بكاممو، إذ أنيا 

تو مستيمؾ أو جعمت اإلنساف عنصرا بنائيا في تمؾ الشبكة، بدال مف أف تستمر وضعي
 منتفعا بخدماتيا.



و تعتبر وسائط االتصاؿ و اإلعبلـ الحديثة أو اإلعبلـ االجتماعي الحديث، مف      
بيف الوسائؿ التي أتاحت و سيمت تفاعؿ األفراد فيما بينيـ، و جعمت العالـ ليس قرية 

أو  "، بؿ أصبحنا نعيش في غرفة واحدةمارشاؿ ماؾ لوهاف"صغيرة فحسب كما وصفيا 
تشارلز " بناية  واحدة محدودة المعالـ و األبعاد كما جاء عمى لساف المفكر الفرنسي

، حيث يرى أف األزمنة و األمكنة و الحدود الجغرافية لـ يعد ليا أي اعتبار في "رايت
ظؿ ىذه الوسائؿ و التقنيات الجديدة التي أذىمت اإلنساف و جعمتو حائرا في كيفية 

 ).20ص ،2102 حمدي،)التعامؿ معيا
 Community Siteو تعد شبكات التواصؿ االجتماعي، أو مواقع التشبيؾ االجتماعي 

كما يسمييا البعض، مف بيف التطبيقات التي يتضمنيا وسائط اإلعبلـ الجديد، و قد 
أضحت ىذه الشبكات تمثؿ أىـ وسائؿ العمؿ االتصالي الخالي مف القيود، وبيذا نالت 

حت تشيد حركة ديناميكية مف التطور        وات األخيرة، و أصبشعبية كبيرة في السن
 .)2ص ،2116(عماد،االنتشارو 

و لعؿ ىذا التفوؽ الواضح لمواقع الشبكات االجتماعية مرده إلى ما وفرتو مف  
خصائص جديدة تمكف مف التواصؿ االجتماعي، و ظيور مختمؼ أشكاؿ التبادؿ 

خارطة لمعبلقات االجتماعية مف خبلؿ فضاء الثقافي، محاولة بذلؾ إعادة رسـ 
افتراضي يتميز بقدر مف التفاعمية، بيدؼ جعؿ العالـ االفتراضي محاكي لمعالـ 

 الحقيقي.
و تؤكد اإلحصائيات التزايد المستمر في استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي  

قاعدة  3103و الذي تجاوز عدد المشتركيف فيو في -Facebook-"الفايسبوؾ"خاصة
" قد تمدد مف مجرد مجتمعات محصورة الفايسبوؾالمميار مستخدـ في العالـ. فموقع "

قوة فاعمة  في أماكف محددة كاف يستخدميا المراىقوف و الطمبة الجامعيوف ليصبح
  ،بوسعدية (الفاتح،منتشرة عمى شبكة االنترنت تضـ في عضويتيا عشرات المبلييف

 ).63ص ،2100قرناني،



و الجزائر ليست بمنأى عف ىذه التحوالت العالمية، فقد شيدت انتشارا معتبرا في     
مبلييف مشترؾ ما  2، أيف فاؽ عدد مستخدميو -Facebook -"الفايسبوؾ"استخداـ موقع

مف  %14 مف العدد اإلجمالي لمسكاف، و يمثؿ الشباب نسبة % 00.12يمثؿ 
شؾ أف إقباؿ الشباب عمى ىذا الموقع لو ما . و ال Social bakers ,com)(المستخدميف

يبرره، فيو يتيح لو العديد مف التطبيقات و الوظائؼ، التي تتناسب مع حاجات الشباب 
و ميوالتو، فتسمح لو دوف أف يتحتـ عميو دفع أي مقابؿ مادي التعرؼ عمى األصدقاء 

حوؿ مواضيع في كؿ أنحاء العالـ، و تبادؿ الرسائؿ الخاصة و األفكار و اآلراء 
 مختمفة فغدت نافذة جديدة لمتعبير عف األفكار الشخصية إلى غيرىا مف المزايا.

و مثؿ وسائؿ االتصاؿ األخرى فإف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لو  
مترتباتو النافعة و عواقبو السمبية، فبالرغـ مما تستطيع تقديمو ىذه الشبكات مف حياة 

تربط بيف أفراد معزوليف عف بعضيـ جغرافيا، إال أنيا ليست افتراضية ثرية و شيقة 
بديبل عف الحياة الفعمية الحقيقة، فيناؾ إجماع بيف العديد مف الباحثيف عمى أف ىذه 
الشبكات قد فتحت عصرا جديدا مف عصور االتصاؿ و التفاعؿ بيف البشر، و لكف 

ة االجتماعية التي قد عمى الجانب اآلخر ىناؾ مخاوؼ مف اآلثار السمبية النفسي
 تحدثيا.

        " مثبل قد ساىـ و لو بطريقة غير مباشرة في تحقيؽ االنسجاـ "الفايسبوؾأففنجد  
     و الترابط االجتماعي، و ذلؾ مف خبلؿ تبلقي األفراد و األصدقاء عمى ىذه الشبكة

خصية أو و اإلطبلع عمى أخبار بعضيـ البعض، و تبادؿ التياني في المناسبات الش
الدينية أو الوطنية، و كميا تصرفات تحمؿ مجموعة مف القيـ االجتماعية التي تساعد 
في تحقيؽ صيرورة العبلقات االجتماعية، و دعـ الصبلت الوثيقة بيف األفراد، و في 
المقابؿ تنقمب بالسمب عمى المجتمع إذا استخدميا األفراد بطريقة عشوائية غير منظمة 

ث تصبح وسيمة مف وسائؿ إضعاؼ النسيج االتصالي االجتماعي وبإفراط كبير، حي
سواء عمى مستوى األسرة أو عمى مستوى المجتمع، فطبيعة العبلقات عمى ىذه الشبكة 



   ليس ليا ذوؽ العبلقات االجتماعية الواقعية التي تتميز باالحتكاؾ بيف األفراد و األسر
 ؿ أو وسائط إلكترونية.و القرب مف بعضيـ البعض دوف أي حواجز أو فواص

 و بالتالي فإف ظيور و انتشار ىذه الشبكات قد أفرز لنا العديد مف المشاكؿ    
ة               الثمالة االتصالي  يطمؽ مصطمح " فيميب بروتوف " النفسية و االجتماعية، فنجد مثبل

de communication L'iverse  يؤكد عمى عمى االستعماؿ المفرط ليذه الشبكات، و
األخطار المحتممة و الجسيمة عمى التفاعؿ اإلنساني، و توجو األفراد إلى العزلة 

 -  "دومنيؾ نورا"كما يؤكد   االجتماعية و النفسية عف محيطيـ بفعؿ االستخداـ المفرط،

Dominique Nora -  ،أف ىذه الوسائط االتصالية قد رسمت مجاال عبلقاتي جديد
مبني عمى االتصاؿ عف طريؽ الحواسيب و الشبكات، عوض االلتقاء بصورة 

كائنات  و Virtual individual’s . فأصبح األفراد أفراد افتراضييف-فيزيقية -ةجسماني
التفاعؿ الفردي و و ىذا النمط الجديد مف االتصاؿ أثر عمى عممية  حوارية كتابية،

 الجماعي، داخؿ المحيط األسري، و داخؿ المحيط االجتماعي لممجتمع األكبر.
 فأصبح الفرد حبيس غرفتو يتواصؿ مع مبلييف مف أقرانو حبيسي الغرؼ أيضا.

و مف ىنا ينشأ تخوفنا مف ىذا التغير الحاصؿ في صيغة التواصؿ، ألنو قد ينتج  
 المجتمع عمى حد سواء، و لعؿ أحد ىذه المشاكؿ ىو  لنا مشاكؿ نفسية تؤذي الفرد و

الشعور بالوحدة النفسية و الذي يعتبر أىـ مصادره ىو وجود خمؿ في عبلقات الفرد 
االجتماعية بطريقة كمية أو كيفية، و بالتالي فإف االنغماس في الشبكات االجتماعية 

والعبلقات االجتماعية عمى حساب العبلقات االجتماعية الواقعية، قد يضعؼ الروابط 
بيف الشباب، وقد يفقدىـ الكثير مف مقومات الشخصية السوية، حيث يشعر فييا الفرد 
بوجود فجوة نفسية و تباعد بينو و بيف أشخاص وموضوعات مجالو النفسي، و افتقاد 

و الحب مف جانب اآلخريف، و يترتب عف ذلؾ حرمانو مف االنخراط مع أفراد     التقبؿ
الذي يعيش فيو، و الذي مف خبللو يمارس دوره بشكؿ طبيعي و كذلؾ إعاقة المجتمع 

اندماجو في األنشطة االجتماعية المختمفة المتيحة لمتواصؿ و التفاعؿ مع اآلخريف. و 



لعؿ ىذه النقطة تعبر عف مفارقات مدىشة لمواقع شبكات التواصؿ االجتماعي، فنجدىا 
يف، فبالرغـ مف ما تمثمو شبكات التواصؿ قد قربت المتباعديف و أبعدت المتقارب

االجتماعي، مف تنوع ثقافي فكري يعتبر مبيرا لمكثير، إال أف االنغماس المفرط فييا قد 
يؤدي إلى تكرار العزلة ما يعزز اإلحساس بالوحدة النفسية، و فقداف الصمة الممموسة 

 بالواقع الفعمي.
لمشكبلت المرتبطة باستخداـ و بالتالي قد أصبح مف الضروري التعرؼ عمى ا 

شبكات التواصؿ االجتماعي، ففي اآلونة األخيرة بدأنا نبلحظ أف ىذا االستخداـ يتكثؼ 
لدى الكثير مف الطمبة بشكؿ يثير الدىشة، حيث تحوؿ إلى عادة يومية جديدة تفرض 
ة نفسيا في قائمة الممارسات القائمة مسبقا و ربما مقاومة الممارسات األخرى المنافس
و  ليا، مما قد يؤدي إلى حدوث تحوالت جذرية و عميقة في حياة الفرد، النفسية

 االجتماعية و خاصة لدى الطالب الجامعي.
و مف ىنا يمكف أف تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس 

 التالي:
           ) facebook(فايسبوؾ. ما طبيعة العالقة بيف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي

 و الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف؟
 

   و تنبثؽ عف ىذه اإلشكالية جممة مف التساؤالت تتمثؿ في : 
 لدى الطمبة الجامعييف؟  facebook "الفايسبوؾ"ما ىي عادات استخداـ موقع   - 0

  
                ""الفايسػػػػػبوؾ مػػػػػا ىػػػػػي المجػػػػػاالت األكثػػػػػر اسػػػػػتخداما و المفضػػػػػمة عمػػػػػى موقػػػػػع - 3

 ؟لدى الطمبة الجامعييف 
 

لدى  فايسبوؾ""توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات استخداـ  موقع  هل -2
 ، و السف؟(أنثى -ذكر)الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الجنس 



لدى  فايسبوؾ""توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات استخداـ موقع هل -2-0
 (؟أنثى -ذكر)الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الجنس 

لدى " فايسبوؾ"توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات استخداـ موقع هل -2-3
 الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير السف؟

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى  ىؿ -2
 ؟السفو أنثى)،  -(ذكرالطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الجنس 

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى  -2-0
 أنثى)؟ -(ذكرالطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الجنس 

إحصائية في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى  داللة توجد فروؽ ذات هل -2-3
 ؟فالس الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير

 أهمية الدراسة:  .2 
 األهمية النظرية لمدراسة: 1.2
إف أي دراسة عممية في مجاؿ العمـو اإلنسانية و االجتماعية، تستمد أىميتيا مف    

 ارتكازىا عمى محوريف ىما:
 مدى حيوية الموضوع أو الظاىرة التي نتعامؿ معيا. 
 الشريحة أو العينة التي تجرى عمييا الدراسة. 
و ينعكس ىذاف المحوراف في الدراسة ، مف خبلؿ تطرقيا ألحد الموضوعات      

نظرا لعبلقتيا و أثرىا  -شبكات التواصؿ االجتماعي مواقع  -البحثية اليامة و المتمثؿ في 
في حياة الفرد النفسية و االجتماعية و ما قد ينجر عف استخداميا العشوائي و المفرط 
مف سمبيات تؤثر عمى طرؽ االتصاؿ و تكويف العبلقات االجتماعية الواقعية ما قد 

 يؤدي إلى الشعور بالوحدة النفسية.



ى شريحة ىامة مف شرائح في حيف يتجسد المحور الثاني في أنيا ركزت عم      
المجتمع و ىـ الطمبة الجامعييف، حيث يعتبروف مف أكثر الفئات استخداما ليذه 

مف المستخدميف في  % 68الشبكات. فمف اإلحصاءات المتوفرة أف الشباب يمثؿ نسبة 
        الجزائر، و بالتالي يكونوف أكثر عرضة لممشكبلت المرتبطة باستخداـ موقع 

 و خاصة االستخداـ المفرط و الزائد عف الحد. ،"الفايسبوؾ"
 األهمية التطبيقية لمدراسة: 2.2
 -   إف األىمية العممية لمدراسة الحالية تكمف في اإلطار النظري الذي توفره حوؿ  

إلى جانب  يو عبلقتو بالشعور بالوحدة النفسية، في -شبكات التواصؿ االجتماعي مواقع
الدراسات التي تناولت مثؿ ىذا الموضوع، محاولة في طريؽ اإلسياـ في إثراء 
المعمومات حوؿ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي، و عبلقتو بأحد اآلثار التي 
 تنجـ عف سوء استخداميا و ىو الشعور بالوحدة النفسية خاصة لدى الطمبة الجامعييف.

 أهداؼ الدراسة: .3
 الدراسة الحالية إلى ما يمي:تيدؼ  

 . ""الفايسبوؾالتعرؼ عمى عادات استخداـ الطالب الجامعي لموقع  -0
        

التعرف على أكثر المجاالت و الخدمات التً ٌفضلها الطالب الجامعً على موقع                -3

 ."" الفايسبوؾ
الشعور  و" "الفايسبوؾالكشؼ عف العبلقة بيف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي -2

 بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف.
لدى " الفايسبوؾ"التعرؼ عمى الفروؽ في استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي -2

 الطمبة الجامعييف تبعا لمتغيري الجنس و السف.
 التعرؼ عمى الفروؽ في الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف تبعا -5

 لمتغيري الجنس و السف.
 .-facebook-""الفايسبوؾإعداد مقياس استخداـ  -1



 .ترجمة مقياس الشعور بالوحدة النفسية و تكييفو عمى البيئة المحمية -7
 دواعي اختيار موضوع الدراسة: .4

 يعزى اختيارنا ليذا الموضوع إلى ما يمي : -
االنتشار الواسع و الرواج الكبير الذي تحظى بو الشبكات االجتماعية عمى  -0

. فيو حديث الساعة ثقافيا و اجتماعيا و كذا ""الفايسبوؾاالنترنت خاصة موقع 
سياسيا، و بالتالي يعتبر موضوع جدير بالبحث خصوصا بعد التطور الكبير في 

 ىذا المجاؿ.
في الدراسات العممية الجادة و كذا حداثة المجتمع االفتراضي الجديد يشيد جذبا  -3

 الموضوع.
الرغبة الذاتية و االىتماـ الشخصي في التعمؽ في مجاالت استخداـ مواقع  -2

 التواصؿ االجتماعي، و كذا التأثيرات التي أحدثتيا عمى فئة الطمبة الجامعييف.   
  

 الدراسات السابقػة: .5
 

الدراسات السابقة ليا أىمية بالغة في تدعيـ أي بحث جاري، ألنيا توفر الكثير  إف    
مف المعمومات، بغية االستفادة منيا في جميع مراحؿ البحث، فيي توفر المعمومات 

 النظرية و البيانات و الشواىد الواقعية لتكوف انطبلقة يبنى عمى أساسيا البحث.
و         ىو موضوع حديث نوعا ما  ،جتماعي"مواقع شبكات التواصؿ االو موضوع " 

ىذا ما يفسر غياب دراسات في ىذا الصدد خاصة الدراسات التي تطرقت إلى نفس 
المتغيرات المتناولة في ىذه الدراسة، و فيما يمي سنقـو بعرض ما توصمت إليو الباحثة 

 حدث.مف دراسات تتعمؽ بمتغيرات الدراسة وفؽ ترتيب زمني مف األقدـ إلى األ
 

 

  

    



 :الدراسة رقم  -
 : بطاقة تعريؼ -

  
                   

 
   

  هدؼ الدراسة: 
    التعرؼ عمى الكيفية التي يقدـ بيا مستخدموا شبكات التواصؿ االجتماعي أنفسيـ،  

و            " الفايسبوؾ"في )profile Image(و تفسير ذلؾ مف خبلؿ صورىـ الشخصية
و تكونت "  كرة الثمج"تغييرىا مف وقت آلخر، و قد اختيرت العينة عف طريؽ عينة

األمريكييف، و اعتمدت االستمارة االلكترونية كأداة مفردة مف المستخدميف  )237(مف
 لجمع البيانات و اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

 ىؿ يتأثر اختيار الصورة الشخصية بالنوع االجتماعي و العمر؟  -
 نتائج الدراسة:  
كشفت الدراسة أف المتزوجات مف أفراد العينة المبحوثة غالبا ما يقمف بتغيير  

    ، لمتأكيد عمى رغبتيف في الصداقة و العبلقات الحميمية، (profile image)صورىف
و أف النساء المتزوجات و الرجاؿ عمى حد سواء يرغبوف بوضع الصور العائمية، التي 
تدؿ عمى العبلقات الحميمية بيف أفراد األسرة الواحدة و تأويؿ و فيـ معاني الصور 

 الجتماعي.يختمؼ مف مبحوث آلخر وفقا لمنوع ا
" مف كبار السف مف الجنسيف ال "الفيسبوؾكما كشفت الدراسة أيضا أف مستخدمي     

يميموف إلى تغيير صورىـ عمى الموقع، و يقوموف بنشر صورىـ الشخصية منفردة 
 .)Starno ,2008( الفيسبوؾ""عمى

 :  الدراسة رقم -
 : بطاقة تعريؼ -

المكان و  العنوان الباحث 
 السنة

3114أمرٌكا   

 

 

تفسير تقديم الذات من خالل الصورة 
 Starno الشخصية على"الفايسبوك"

لمكان و السنة ا العنوان  
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 هدؼ الدراسة: 
التعرؼ عمى عادات االستخداـ و الشبكات األكثر شعبية في فرنسا، و قد تمت  

سنة فأكثر، و اعتمدت  04مف مستخدمي االنترنت الشباب مف  )0113)الدراسة عمى 
الدراسة عمى منيج المسح االجتماعي، و استخدمت االستمارة االلكترونية عمى شبكة 

 االنترنت كأداة لجمع البيانات.
 نتائج الدراسة: 

 أثبتت الدراسة أف الشبكات األكثر شيرة في فرنسا عمى التوالي ىي: -
 .Viadeoثـ فياديو  My Spaceماي سبيس ،  Facebookفايسبوؾ 

شعبية مواقع الشبكات االجتماعية تختمؼ حسب متغير السف ، حيث تصؿ أعمى  -
 مستوياتيا عند الشباب و تنخفض تدريجيا عند كبار السف.

صرحوا أنيـ مشتركوف عمى األقؿ في شبكة  ، مف مستخدمي االنترنت % 77 -
عند الشباب مف  )% 91)اجتماعية واحدة، و تتفاوت ىذه النتيجة حسب متغير السف، 

و        صرحوا أنيـ مشتركوف عمى األقؿ في شبكة اجتماعية واحدة،، سنة 32إلى  04
 ).cann, 2010(.سنة 15عند كبار السف األكثر مف  % 53ىذه النسبة تنخفض إلى 

 

 :  الدراسة رقم -
 : بطاقة تعريؼ -
 
 
 

 

 الباحث 
       إيفز ماري كان

Yvs-Marie-cann 
.مرصد الشبكات االجتماعية 3101فرنسا    

 المكان و الزمان       الباحث
     

 العنوان

Goulet & Kenth  N. 

Hampton و آخروف   
 مواقع الشبكات االجتماعية  و حياتنا.

 American  مركز األبحاث األمرٌكً'  
Life Project & Pew Research 

Centr's Internet ‘   3100  
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   هدؼ الدراسة: 
فايسبوؾ لتعرؼ عمى التأثير االجتماعي الستخداـ مواقع الشبكات االجتماعية مثؿ: ا

Facebook  و ماي سبيسMy Space  و تويترTwiter  و اعتمدت الدراسة  أمريكا،في
عمى منيج المسح االجتماعي و عمى استبياف لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة التي 

 تمثمت في:
 ىؿ عزلت الشبكات االجتماعية األشخاص و قطعت عبلقاتيـ االجتماعية؟ -
 ؟  Facebookفايسبوؾ ؿ االجتماعي ما ىي استخدامات موقع التواص -

 نتائج الدراسة: 
  و تقريبا نصؼ عددىـ أياالنترنت، مف البالغيف األمريكييف يستخدموف  % 79 -

و أف متوسط االجتماعية، يستخدموف عمى األقؿ موقع واحد مف مواقع الشبكات  27%
 إناث.ف المستخدميف ىـ م %51و، سنة 24عمر ىؤالء البالغيف المستخدميف ىو

مف العينة يستخدمونو  %93ىو الشبكة االجتماعية األوسع استخداما حيث" "الفايسبوؾ -
 يستخدموف % 02و   لينكدإفيستخدموف  % 04و  ماي سبيسيستخدموف  %39في حيف 

 تويتر.
 فكانت كاألتي: الفايسبوؾ عف استخداماتأما  -
 يحدثوف صفحتيـ. % 5

 الشخصية.يعمقوف عمى صفحات اآلخريف  % 33
 يعمقوف عمى صور اآلخريف. % 31
 يحبوف المضموف الذي يضعو اآلخروف. % 31
 يرسموف رسائؿ خاصة لمستخدميف اآلخريف.  % 01
كما توصمت الدراسة إلى أف العبلقات االجتماعية في أمريكا أصبحت أكثر حميمية  -

كبير في إيجاد ساعد بشكؿ " الفايسبوؾ"مما كانت عميو قبؿ عاميف، و أف استخداـ 
 .)shamnews.com)عبلقات وثيقة بيف األفراد



 :الدراسة رقم   -  
 : بطاقة تعريؼ - 

 

 
 

 هدؼ الدراسة: 
التعرؼ عمى العوامؿ التي تؤدي إلى إدماف مواقع الشبكات االجتماعية تحديدا     

      "الفيسبوؾ"و تأثير الجنس و مقدار الوقت الذي يقضيو الفرد عمى موقع "، "الفايسبوؾ

و طبقت الدراسة عمى طبلب المرحمة الفايسبوؾ". و سمات الشخصية في اإلدماف عمى"
الجامعية، و لجميع التخصصات ببوسطف، و اعتمدت الدراسة عمى االستمارة 

 االلكترونية كأداة لجمع البيانات و لئلجابة عمى التساؤالت التالية:
 ؟Facebook ىؿ شخصية األفراد مرتبطة بإدمانيـ عمى -
 مف الذكور؟  الفايسبوؾ ىؿ اإلناث أكثر عرضة لئلدماف عمى -
 ؟الفايسبوؾ"" رى التي تؤثر في إدماف األفراد عمىما ىي العوامؿ األخ -
 
 
 

 نتائج الدراسة: 
األفراد الذيف تقديرىـ لذاتيـ مرتفع سجموا درجات منخفضة في اإلدماف عمى  -
 الفايسبوؾ"."
 أنثى). -(ذكرتبعا لمتغير الجنس"الفايسبوؾ" ال توجد فروؽ في إدماف  -

 

  .الفايسبوؾ""األفراد الذيف يعانوف مف الممؿ سجموا درجات عالية عمى مقياس إدماف  -
إف األفراد الذيف يعانوف مف االكتئاب يمجأوف لمعبلقات االجتماعية التي ال تكوف  -

المكان و الزمان  العنوان الباحث
إدمان "الفايسبوك": العوامل المؤثرة       

الفرد.على إدمان   

 "إيريكا شرماف"    
Erica Sherman 

3100جامعة بوسطن  .  
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و جعميـ يدمنوف " "الفايسبوؾ وجيا لوجو، و يجدوف فييا راحة أكبر، و ىذا ما وفره
 ).Erica , 2011)عميو

 

  
 :  الدراسة رقم -
 :بطاقة تعريؼ -

 

 
 

 هدؼ الدراسة: 
التعرؼ عمى تأثيرات االتصاؿ عبر االنترنت في العبلقات االجتماعية في      

فردا مف  )270)المجتمع القطري، و اعتمدت الدراسة عمى المسح االجتماعي و اختير
سؤاؿ لئلجابة عمى  30دولة قطر بطريقة عشوائية، وزعت عمييـ إستبانة تتألؼ مف 

 التساؤالت التالية:
ر االنترنت في العبلقات االجتماعية بيف األفراد في المجتمع ىؿ أثر االتصاؿ عب -

 القطري؟
 ىؿ تختمؼ ىذه التأثيرات باختبلؼ أعمار مستخدمي ىذه الوسيمة االتصالية؟ -
 -ذكر)لممستخدميف )Gender(ىؿ تختمؼ ىذه التأثيرات باختبلؼ النوع االجتماعي -

 أنثى)؟
ىؿ تختمؼ ىذه التأثيرات باختبلؼ حالة المستخدميف الزواجية، عدد ساعات  -

 االستخداـ و سنوات الخبرة في االستخداـ؟
 نتائج الدراسة: 

أفراد العينة مف كبل الجنسيف يستخدموف االنترنت في حياتيـ اليومية بنسب متفاوتة  -
 ور.لكف تأثير االنترنت في اإلناث كاف أكثر مف تأثيره في الذك

المكان و الزمان  العنوان الباحث
تأثير االتصال عبر االنترنت في  حلمي خضر ساري  

 العالقات االجتماعية
8002قطر   
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تأثير االنترنت في نسؽ التفاعؿ االجتماعي بيف أفراد العينة و بيف أقاربيـ تمثؿ في  -
و تراجع في نشاطاتيـ االجتماعية ، )%22.7(تراجع عدد زياراتيـ ألقربائيـ بنسبة

 ).% 22.9(بنسبة
 عدد ساعات االستخداـ و سنوات الخبرة ليا أثر في ىذا التأثير. -
قدرة االنترنت عمى توسيع شبكة العبلقات االجتماعية ألفراد العينة بنسبة      -
منيـ باالغتراب عف مجتمعو المحمي  )%21.2(ما نسبتو و شعور )12.5%(

 ).2115, (ساري
 

  :الدراسة رقم  -
 

 : بطاقة تعريؼ -
 

 
 
 

 
 

  هدؼ الدراسة: 
        التعرؼ عمى أىمية االنترنت في حياة الطمبة و الكشؼ عف اآلثار النفسية،     

و االجتماعية اإليجابية و السمبية منيا، و التطبيقات المتنوعة ليا، و اعتمدت الدراسة 
مفردة،  )093(عمى منيج المسح االجتماعي و أختير عينة مف طمبة جامعة الشارقة

 وزع عمييـ استبياف لئلجابة عمى التساؤالت التالية:

 ماىي الفئة األكثر إقباال عمى استخداـ االنترنت؟ - 
 ماىي عدد الساعات التي يقضييا طبلب الجامعة عمى االنترنت؟ - 
 ماىي التأثيرات اإليجابية و السمبية لبلنترنت؟ - 
 ماىي التأثيرات االجتماعية و النفسية لبلنترنت؟ - 

 نتائج الدراسة: 

المكان و الزمان  الباحث       
   

         العنوان 

اآلثار االجتماعية و النفسية لالنترنت على  فوزية عبد اهلل آل علي
 الشباب في دولة اإلمارات

3119جامعة الشارقة   

16 



حيث بمغت  سنة 30 - 09الفئات األكثر استخداما و إقباال عمى االنترنت ىي فئة  -
 .)% 21.4(نسبتيا 

 )% 53.1(ساعات، حيث بمغت نسبتيا )2-2(تراوحت عدد ساعات االستخداـ ما بيف -

االنترنت، حيث تؤثر عمى النشاطات  و ىذه فترة زمنية طويمة بالنسبة الستغراقيا في
 األخرى التي يفترض أف يقـو بيا الطالب.

األماكف التي تقبؿ عمييا العينة الستخداـ االنترنت ىي المنزؿ حيث بمغت النسبة  أىـ -
)52.1 %.( 
يمييا  )% 54.2(أىـ ايجابيات استخداـ االنترنت ىو اليروب مف المشاكؿ حيث بمغت -

 ).% 20.1(و التواصؿ مع األصدقاء بنسبة )% 53.1(التسمية و الترفيو بنسبة
ة و النفسية الستخداـ االنترنت مف وجية نظر العينة ىو أنو أىـ التأثيرات االجتماعي -

          ) %20.3(و يمييا اإلدماف بنسبة  )% 21.2(يؤدي إلى العزلة عف األسرة بنسبة 
 ).2115(ساري،)% 02.3( الشعور بالقمؽ و
 
 
 
 

 :  الدراسة رقم -
 :بطاقة التعريؼ -
 
 

 

  هدؼ الدراسة: 

لمكان و الزمانا العنوان الباحث  

عزة مصطفى 
 الكحكي

استخدام االنترنت و عالقتو 
النفسية بالوحدة  

3119قطر   
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التعرؼ عمى مستوى  التعرؼ عمى كثافة االستخداـ و دوافع استخداـ االنترنت،و   
شعور أفراد العينة بالوحدة النفسية، لذلؾ اعتمدت الباحثة عمى منيج المسح 

مفردة مف المستخدميف لبلنترنت في دولة  (207)االجتماعي، و اختارت عينة عشوائية 
 و استخدمت استمارة استبياف مقننة، لئلجابة عمى التساؤالت التالية: قطر،

 ىؿ يوجد ارتباط بيف الشعور بالوحدة النفسية و كثافة استخداـ العينة لبلنترنت؟ 
ىؿ تختمؼ كؿ مف كثافة استخداـ العينة لبلنترنت و مستوى الشعور بالوحدة وفقا  -

 لممتغيرات اآلتية: النوع، مستوى التعميـ، السف، الحالة االجتماعية.
 نتائج الدراسة: 
ة تستخدـ االنترنت يوميا، و بتصنيؼ ينمف الع )% 55.5(نسبة عالية تصؿ إلى - 

ي العينة إلى ثبلث مستويات في كثافة االستخداـ، أشارت النتائج إلى ارتفاع كثيؼ ف
في مقابؿ نسبة  )% 22.4(و متوسط االستخداـ) % 57.50)الستخداـ بنسبة قدرت بػا

 .االستخداـ اقميمو ) % 9.0)ضئيمة بمغت
االستخداـ تمثمت في شغؿ وقت الفراغ و الشعور بالمرح يميو نسياف اليمـو ثـ  دوافع -

الشعور بالوحدة النفسية، و البحث عف الصحبة و أخيرا اكتساب المعرفة في المجاالت 
 المختمفة.

وجود عبلقة ارتباطيو دالة بيف مستوى الشعور بالوحدة النفسية و كثافة استخداـ  -
      ر شعورا بالوحدة ىـ األعمى في معدؿ استخداـ االنترنت  االنترنت حيث أف األكث

 . 1.110و جاء االرتباط داؿ عند مستوى 
وجد تأثير داؿ لمتغيرات )التعميـ و السف و اإلقامة و الحالة االجتماعية( عمى معدؿ  -

 استخداـ العينة لبلنترنت.
 اـ االنترنت.ال يوجد فروؽ بيف الذكور و اإلناث في متغير كثافة استخد -
      ال يوجػػػد فػػػروؽ بػػػيف الػػػذكور و اإلنػػػاث فػػػي متغيػػػر الشػػػعور بالوحػػػدة   -

 ).2116.(الكحكي،النفسية



 : الدراسة رقم -
 :  بطاقة التعريؼ -
 
 

 
 

  هدؼ الدراسة: 
و الكشؼ عف طبيعة  الفايسبوؾ"التعرؼ عمى دوافع استخداـ الشباب المصري لموقع" 

و اعتمدت "، الفايسبوؾ"يكونيا الشباب عبر العبلقات االجتماعية، و الصداقات التي
عمدية مف  ةالدراسة عمى منيج المسح االجتماعي، و المنيج المقارف، وتـ اختيار عين

الجامعة  و القاىرةمف الشباب الجامعي في جامعة  الفايسبوؾ""مستخدمي
البريطانية.واستخدمت استمارة استبياف و مجموعات المناقشة المركزة لئلجابة عمى 

 التساؤالت التالية:
 ؟الفايسبوؾما دوافع استخداـ الشباب لموقع  -
 الفايسبوؾ؟ما األنشطة التي تمارسيا عينة الدراسة مف الشباب الجامعي عمى موقع  -
 ما ىي اآلثار النفسية و االجتماعية المترتبة عمى استخداـ الموقع؟ -

 نتائج الدراسة: 
ىـ  الفايسبوؾ""أبرز مصادر معرفة طمبة جامعة القاىرة و الجامعة البريطانية بموقع -

 . %21األصدقاء و المعارؼ بنسبة 
دافع التسمية و الترفيو يأتي عمى رأس قائمة دوافع استخداـ طبلب الجامعة لموقع  -

 "الفايسبوؾ".
مشاىدة ألبومات الصور الخاصة باألصدقاء، تأتي عمى رأس قائمة األنشطة التي  -

 .% 71.5بنسبة  "الفايسبوؾ"عمى موقع  فيمارسيا المبحوثو 
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 الباحث

زكرياء خضر نرمين  

المكان و الزمان             العنوان
اآلثار النفسية و االجتماعية الستخدام الشباب     

المصري لمواقع الشبكات االجتماعية ) دراسة 
 .( Facebook على مستخدمي موقع

جامعة القاىرة و الجامعة 
3119البريطانية بمصر   



عمى أف  إناث) -ذكور)اتفقت مجموعة طبلب جامعة القاىرة و الجماعة البريطانية -
إلى تنمية الميارات يؤدي  الفايسبوؾ"التفاعؿ االجتماعي بيف األشخاص عبر موقع "

 .الشخصية و الخبرات الحياتية و التعامؿ مع اآلخريف
 :  الدراسة رقم -
 :بطاقة تعريؼ -
 

 

 
 

 

  هدؼ الدراسة: 
           التعرؼ عمى استخدامات فئة الشباب لشبكات التواصؿ االجتماعي،       

 )341( و اإلشباعات المحققة منيا، معتمدة عمى المنيج الوصفي التحميمي، و أختير
        مفردة مف الشباب الجامعي األردني، و استخدمت استبياف كأداة لجمع البيانات 

 و اإلجابة عف التساؤالت التالية:

ما الحاجات و اإلشباعات التي يحققيا الشباب األردني، مف استخداـ مواقع التواصؿ  -
 االجتماعي.

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الحاجات و اإلشباعات التي يحققيا الشباب  -
 أنثى(. -)ذكرالجتماعي  األردني مف استخداـ شبكات التواصؿ تبعا لمتغير النوع ا

 نتائج الدراسة:  
ىناؾ خمس حاجات/ إشباعات يحققيا الشباب الجامعي مف استخداـ شبكات  -

 التواصؿ االجتماعي و ىذه الحاجات مرتبة حسب أولويات استخداميا و ىي:
 .معموماتحاجات معرفية/-0
  .حاجات وجدانية/سيكولوجية-3
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 الباحث       

 تحسين منصور رشيد منصور

     لعنوان ا

دور شبكات التواصل االجتماعي في 
 تحقيق احتياجات الشباب األردني.

 المكان و الزمان 

3103األردن   



  .حاجات شخصية/برغماتية-2
 .  اجتماعية/تواصؿحاجات -2
 اقع/مؿء الفراغ.و اليروب مف ال حاجات-5
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الحاجات/ اإلشباعات التي يحققيا الشباب  -

-ذكر)األردني مف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي تبعا لمتغير النوع االجتماعي 

 (.أنثى

  
 :الدراسة رقم -
 : بطاقة تعريؼ -

 
66 
6  

 
 

 

 

 هدؼ الدراسة: 
التعرؼ عمى دوافع استخداـ منتديات المحادثة اإللكترونية، و كذا انعكاسات ىذه       

المنتديات عمى الفرد و المجتمع، و اعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي و استبانو 
 وزعت عمى عينة مف المستخدميف في الجزائر.

 نتائج الدراسة: 
منتديات الدردشة فضاء لمتفاعؿ و االتصاؿ عف بعد ما أدى إلى نشأة عبلقات كثيرة  -

 منيا ما بقي افتراضيا و منيا ما تحوؿ إلى عبلقة حقيقية مباشرة.
 عامؿ السف كاف لو أثر كبير، فصغار السف ىـ أكثر استخداما لمنتديات الدردشة. -

11 

 الباحث      

بعزيزإبراىيم   

 العنوان

منتديات المحادثة و الدردشة اإللكترونية، دراسة في دوافع 
 االستخدام   و االنعكاسات على الفرد و المجتمع.

المكان و 
 الزمان 

3114الجزائر   



داـ وسائؿ االتصاؿ، و أف ىذه الزيادة الشعور بالوحدة النفسية يتسبب في زيادة استخ -
و بالتالي   في االستخداـ تزيد أكثر مف انطواء الناس بوسائميـ، و انعزاليـ عف الغير  

 يزيد شعورىـ بالوحدة أكثر.
المنتديات تقمص األوقات التي يقضييا األفراد مع األىؿ و األصدقاء، و ما يترتب  -

 فراد.عنيا مف تفكؾ اجتماعي و قطيعة بيف األ
 الدراسة رقم : -

 :  بطاقة تعريؼ -
   

 

 

  
  الدراسة: هدؼ 
، و اإلشباعات التي Facebook التعرؼ عمى استخدامات الشباب العربي لموقع    

يحققيا ليـ. و اعتمد الباحث عمى منيج المسح االجتماعي، و استمارة إلكترونية قاـ 
المغرب العربي، دول المشرق، دول الخليج، القرن بتوزيعيا عمى أربع مجموعات إقميمية عربية ىي: 

 ، و توصؿ إلى النتائج التالية:ياإلفريق

الشباب العربي يستخدـ موقع الفايسبوؾ بكثافة، و ىذا دليؿ عمى انتشاره الواسع في  -
 العالـ العربي.

      اليدؼ األساسي الستخداـ الموقع بالنسبة لمشباب العربي ىو تكويف صداقات     -
 لترويح عف النفس.و البقاء عمى تواصؿ مع األصدقاء إضافة إلى التسمية و ا

بديبل  الفايسبوؾ""نسبة ىامة مف الشباب العربي ترى في الواقع االفتراضي عمى موقع  -
ممتازا لمواقع الذي يعيشونو، و ىذا مؤشر خطير عمى ما يمكف وصفو بحاالت إدماف 

 مرضي عمى الموقع.
 :الدراسة رقم  -

11 

       الباحث 

 محمد األمين فورار

 العنوان      
و الشباب العربي،  -Facebook-موقع 

 إلشباعات.ااالستخدامات و 

 المكان و الزمان 
المغرب العربي، دول المشرق، 

دول الخليج، القرن 
  2010اإلفريقي
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  : بطاقة تعريؼ -
 
 

 

  
 

  هدؼ الدراسة: 
الكشؼ عف استخدامات الشباب الجامعي الجزائري لمشبكات االجتماعية عمى  

          االنترنت، و ىي دراسة وصفية اعتمدت فييا الباحثة عمى المسح االجتماعي، 
و استخدمت االستمارة كأداة لجمع البيانات وزعتيا عمى طمبة جامعة محمد خيضر  

 التساؤالت التالية:بمدينة بسكرة، و ذلؾ بغرض اإلجابة عمى 
ماىي عادات و أنماط استخداـ الشباب الجامعي الجزائري لشبكات التواصؿ  -

 االجتماعي.
 ماىي اإلشباعات المحققة مف استخداـ ىذه الشبكات؟ -
 ما العبلقة بيف استخداـ الشبكات االجتماعية و انتشار قيـ العولمة؟ -
 

 نتائج الدراسة: 
الشبكات االجتماعية عمى االنترنت استخداما مف طرؼ الشباب أكثر  "الفايسبوؾ"يعد -

 الجامعي ، كما أف الدردشة أىـ األسباب التي تجعؿ الشباب الجامعي يقبؿ عمييا.
 أغمبية العينة تستخدـ الشبكات االجتماعية مف البيت. -
      أغمبية العينة ترى بأف الشبكات االجتماعية غير ناجحة في ربط عبلقات حقيقة -

 و قوية.

 العنوان الباحث

       استخدام الشبكات االجتماعية على االنترنت الخامسة رمضان
و انتشار قيم العولمة الثقافية لدى الشباب 

 الجامعي.

المكان و الزمان 
جامعة محمد خيضر بسكرة    

.3103  



يرى األغمبية مف أفراد العينة أف ممفات الفيديو عمى الشبكات االجتماعية تحمؿ قيما  -
سمبية، تضر بثقافة المجتمع الجزائري و عمى الرغـ مف ذلؾ فقد أجاب األغمبية منيـ 

 .أنيـ ال ينووف التخمي عمى استخداـ ىذه المواقع مستقببل
 : الدراسة رقم -

-  

 : بطاقة تعريؼ -
 
 

 

  هدؼ الدراسة: 
الكشؼ عف أثر استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية في العبلقات االجتماعية مف    

في الجزائر، و تـ االعتماد عمى  الفايسبوؾ""خبلؿ عينة قصدية مف مستخدمي موقع 
المنيج الوصفي، و طبقت استبياف لجمع البيانات بغرض اإلجابة عمى التساؤالت 

 اآلتية:
 ات االجتماعية عمى العبلقات االجتماعية؟ما أثر استخداـ مواقع الشبك -
 الفايسبوؾ"؟"ماىي عادات و أنماط استخداـ موقع التواصؿ االجتماعي  -
 
 

 نتائج الدراسة: 
 الفايسبوؾ".ساعات في استخداـ " 2يقضي األفراد أكثر مف  -
 ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استخداـ الذكور و اإلناث لصالح اإلناث. -
استخداـ الموقع يؤثر في االتصاؿ الشخصي وجيا لوجو، و في تفاعؿ المستخدميف  -

مع أسرىـ و أقاربيـ و أصدقائيـ ، كما يؤدي إلى االنسحاب الممحوظ مف التفاعؿ 
 االجتماعي.
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المكان و  العنوان     الباحث     
رمريم نريمان نوما الزمان استخدام مواقع الشبكات االجتماعية  

 و تأثيره في العالقات االجتماعية.

الجزائر 
3103 



  
 

  
 الدراسة رقم : -
  : بطاقة تعريؼ -

 
 

 
 

  هدؼ الدراسة: 
سنة،  25-04التعرؼ عمى أسباب الشعور بالوحدة النفسية لدى الشباب ما بيف     

مفردة، ) 0113(لذلؾ اعتمدت منيج المسح االجتماعي عمى عينة مف الشباب الفرنسي 
 و استخدمت االستمارة االلكترونية.

 نتائج الدراسة: 
 مف الشباب يشعروف بالوحدة النفسية. % 25 -
منيـ يدركوف أف ىذا  %25مف الشباب  يستخدموف االنترنت يوميا و  95% -

 الشعور بالوحدة النفسية.االستخداـ يؤدي إلى 
صديؽ  074، و متوسط عدد أصدقائيـ " فايسبوؾ"مف الشباب يممكوف حساب  41% -

 فقط منيـ. % 03و لكف ال يتفاعموف إال مع 
 

 الدراسة رقم : -
 : بطاقة تعريؼ -

 
 

 

 هدؼ الدراسة: 
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   الباحث   
 المكان و الزمان  العنوان      

 Saint-Vincent de -   جمعية:

Paul- SSVP 

الوحدة النفسية لدى الشباب من    3103فرنسا 
سنة. 04-25  
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المكان و     العنوان        الباحث
الفروق الجنسية في الوحدة النفسية:  3112 كينث و كيمبرلي الزمان 

 دور األنوثة و الذكورة.

 



التعرؼ عمى الفروؽ بيف الجنسيف في الشعور بالوحدة النفسية، و ىي عبارة عف     
 دراسة وصفية استخدـ مف أجميا مقياس الشعور بالوحدة النفسية كأداة لجمع البيانات.

 نتائج الدراسة: 
الدراسة إلى وجود فروؽ دالة بيف الذكور و اإلناث في الشعور بالوحدة  توصمت -

 النفسية لصالح الذكور الذيف كانوا أكثر حدة.
 

  
 الدراسة رقم : -
 : بطاقة تعريؼ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  هدؼ الدراسة: 
الكشؼ عف العبلقة المحتممة بيف الشعور بالوحدة النفسية و العوامؿ الخمسة    

        مفردة )031(لمشخصية، لدى عينة مف طمبة جامعة دمشؽ، بمغ عدد أفراد العينة 
و تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية، استخدـ فييا مقياس الشعور بالوحدة 

، "ماكري" وكوستا" "و مقياس العوامؿ الخمسة لمشخصية مف إعداد ، لراسؿ"" النفسية

 لئلجابة عمى التساؤالت اآلتية:
 

    ىؿ توجد عبلقة ارتباطيو ما بيف األداء عمى مقياس العوامؿ الخمسة لمشخصية    -
 و األداء عمى مقياس الشعور بالوحدة النفسية.

 نتائج الدراسة: 
 توصمت إلى وجود ارتباط إيجابي داؿ إحصائيا بيف الشعور بالوحدة و العصابية. -
 الدراسة رقم : -

 

 : بطاقة تعريؼ -

16

3 

 المكان و الزمان      العنوان     الباحث  
الشعور بالوحدة النفسية و عالقتها  مازن ملحم

 بالعوامل الخمسة للشخصية.
 جامعة دمشق

3101 
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 هدؼ الدراسة: 
عمى درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة، و بياف عبلقة ىذا الشعور  التعرؼ   

بكؿ مف الجنس و المستوى الدراسي، و لتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث مقياس الشعور 
طالب مف كمية ) 057(بالوحدة النفسية مف إعداده، و تـ توزيعو عمى عينة مكونة مف 

 الفنوف الجميمة بجامعة األقصى بغزة.
 ج الدراسة:نتائ 

ال توجد فروؽ إحصائية في درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة تعزى لمتغير  -
 الجنس.

توجد فروؽ في درجة الشعور بالوحدة النفسية تعزى لمتغير المستوى الدراسي لصالح  -
 ).2100 ،(القيؽ المستوى المستوى الرابع

 
 الدراسة رقـ :  -
 : بطاقة تعريؼ -
 

 
 

 هدؼ الدراسة: 
التعرؼ عمى مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف في ضوء بعض 

المرحمة الدراسية(، وتعتبر مف الدراسات الوصفية اعتمدت فييا  المتغيرات )الجنس،

العنوان            الباحث    المكان و الزمان 

بالوحدة النفسية لدى طلبة كلية الشعور  نمر صبح القيق
 الفنون الجميلة بجامعة األقصى بغزة.

 

جامعة االقصى بغزة 
3100  
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العنوان          الباحث    الزمان المكان و 
    

جنار عبد القادر أحمد  
 الجباري

الشعور بالوحدة النفسية 
 لدى طلبة كركوك.

 

 جامعة كركوك 
3103 



طالب و طالبة بطريقة عشوائية،  011الباحثة عمى مقياس قامت بإعداده و طبقتو عمى
 بغرض اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

 ما مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى طمبة الجامعة. -
 ىؿ توجد فروؽ في مستوى الشعور بالوحدة النفسية تبعا لمتغير الجنس. -
 ىؿ توجد فروؽ في مستوى الشعور بالوحدة تبعا لمتغير المرحمة الدراسية. -

 نتائج الدراسة: 
 ىناؾ درجة عالية مف الشعور بالوحدة النفسية لدى طمبة الجامعة. -
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة الشعور بالوحدة لدى طمبة الجامعة  ال -

 تعزى لمتغير الجنس.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة الشعور بالوحدة لمتغير المرحمة الدراسية  -

 لصالح المرحمة األولى.
  

 الدراسة رقم : -
  :بطاقة تعريؼ  -

 

 

   هدؼ الدراسة: 
الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الشعور بالوحدة النفسية و تقدير الذات، و دراسة األثر 

-أدبي)التخصص الدراسي (، أنثى-ذكر)المحتمؿ لكؿ مف المتغيرات التالية: الجنس 

و ذلؾ لدى عينة مف طمبة جامعة الجزائر، و  (جزائري، غير جزائري)،و الجنسية ( عممي
 351وصفي التحميمي، و تـ اختيار عينة عشوائية قواميا اعتمد الباحث عمى المنيج ال

و  )0944(" قشقوش"طالب و طالبة طبؽ عمييـ اختبار الوحدة النفسية مف إعداد 
 لئلجابة عمى التساؤالت التالية: (0917)لتقدير الذات  كوبر سميث""مقياس 
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  الزمانو المكان       العنوان      الباحث  

الشعور بالوحدة النفسية و عالقتو  عبد الحق بركات
 بمستوى تقدير الذات.

جامعة الجزائر  
3114 



 ىؿ يوجد عبلقة ارتباطيو بيف الشعور بالوحدة النفسية و تقدير الذات. -
أفراد العينة التي تعاني مف الوحدة النفسية تبعا لمتغير  تىؿ توجد فروؽ في درجا -

 الجنس و التخصص و الجنسية و المستوى الدراسي.
 نتائج الدراسة: 

 يوجد ارتباط سالب بيف الشعور بالوحدة النفسية و تقدير الذات. -
    ال يوجد فروؽ في درجات أفراد العينة التي تعاني مف الوحدة تبعا لمتغير الجنس  -

 و التخصص و الجنسية و المستوى الدراسي.
 

  
 

مف خبلؿ الدراسات السابقة مدى أىمية موضوع شبكات التواصؿ االجتماعي  يتضح -
 عمى االنترنت، لما ليا مف آثار نفسية و اجتماعية تمس الفرد و المجتمع.

عمى الرغـ مما توصمت إليو الباحثة مف دراسات اىتمت بموضوع المواقع  و 
ت سابقة ربطت بيف االجتماعية، إال أنيا لـ تتحصؿ في حدود إطبلعيا عمى دراسا

و الشعور بالوحدة النفسية ، فأغمب الدراسات  الفايسبوؾ"" شبكات التواصؿ االجتماعي
 كاف ىدفيا التعرؼ عمى آثار ىذه الشبكات بشكؿ عاـ.

 

معظـ الدراسات حاولت التعرؼ عمػى عػادات و اسػتخدامات ىػذه الشػبكات مػف طػرؼ  -
ا، و مػػػف مثيػػػؿ ىػػػذه الدراسػػػات دراسػػػة األفػػػراد، و ىػػػذا مػػػا يتفػػػؽ مػػػع أحػػػد أىػػػداؼ دراسػػػتن

(Cann3101)، ( 2011و دراسة  Goulet & Hampton  (، و ( آؿ ، )3114ساري) و دراسػة
 ).3103 نومارو (      )3103)، (رمضاف3101(فورار و)،3119(خضرو )، 3119عمي

اىتمت أغمب الدراسات بفئة الشباب و بالتحديد الطمبة الجامعييف و التػي تػـ االعتمػاد  -
عمييػػػا فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة باعتبػػػار أنيػػػا الفئػػػة األكثػػػر إقبػػػاال عمػػػى وسػػػائؿ التكنولوجيػػػػا و 
االتصاؿ الحديثة، خاصة شبكات التواصؿ االجتماعي باعتبارىا جزءا مػف ىػذا التطػور، 



 خضػػر ، و()3103رمنصػػو ( ،ودراسػػة)3101رفػػورا)،و)3103ضػػاف(رم ،)3119عمػػي آؿ)كدراسػػة
3119(   

حاولت بعض الدراسات التعرؼ عمى العوامؿ التي تؤدي إلى إدماف ىذه الشبكات و  -
 Sherman(تأثير ىذا االستخداـ المرضي في حياة الفرد النفسية و االجتماعية كدراسة 

 ).Goulet & Hampton 2011) و (3114) و (ماري 2011

كما توجد دراسات حاولت البحث في أسباب الشعور بالوحدة النفسية، و نسبة حدوثو  -
 )SSPV 3103)في أوساط الشباب كدراسة جمعية 

تـ تناوؿ بعض الدراسات التي بحثت في تأثير الشبكات االجتماعية عمى العبلقات  -
أننا يمكف  االجتماعية، و أدرجناىا ضمف ىذه الدراسات ألننا الحظنا أىميتيا، و

االستفادة مف نتائجيا في موضوع دراستنا، باعتبار أف العبلقات االجتماعية تعتبر 
 مؤشر أساسي في شعور الفرد بالوحدة النفسية و غياب ىذه العبلقات قد يؤثر عمى 

توافؽ الفرد نتيجة حدوث خمؿ في عبلقاتو مع المحيطيف بو ما يجعمو يشعر بالوحدة، 
 ).3103 نومار( و دراسة) 3114(ساري  ت دراسةومف بيف ىذه الدراسا

ركزت العديد مف الدراسات عمى أثر بعض المتغيرات في كيفية استخداـ ىذه الوسائؿ  -
كالجنس و السف و فيما إف كانت توجد فروؽ في عادات االستخداـ تبعا ليذه 

الكشؼ عف في  (الجنس و السف)المتغيرات، وقد اعتمدنا في دراستنا عمى ىذه المتغيرات
 .-Facebook- الفروؽ في استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي

تندرج معظـ الدراسات التي تـ عرضيا ضمف البحوث الوصفية، كما ىو الحاؿ في  -
 موضوع دراستنا الحالية.

مف  )Starno 3114)تبايف اختيار العينة بيف عشوائية و قصدية، و تعتبر دراسة -
التي اعتمدتيا في  كرة الثمج""الدراسات التي استعانت بالعينة القصدية تحديدا، عينة 

 انتقاء مفردات دراستيا، و دراستنا الحالية استعانت بيذا النوع مف العينات.



بالنسبة ألدوات البحث فقد استخدمت أغمب الدراسات االستمارة كأداة لجمع البيانات  -
 Sherman) و (Cann 3101) و (Starno 3114(و تحديدا االستمارة االلكترونية كدراسة

و ىذا خبلؼ ما اعتمدنا عميو في دراستنا. حيث قمنا بإعداد ) 3101) و (فورار 3100
مى كثافة استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لدى مقياس يساعدنا عمى التعرؼ ع

الطالب الجامعي، كما أف الدراسات التي تعمقت بالشعور بالوحدة النفسية فقد اعتمدت 
عمى مقياس الشعور بالوحدة النفسية، ولكف قد تباينت ىذه الدراسات في معد المقياس، 

نفسية كدراسة فيناؾ دراسات قاـ أصحابيا بإعداد مقياس الشعور بالوحدة ال
و ىناؾ مف اعتمد عمى النسخة المترجمة لمقياس ، )3103( الجباري، و)3100(القيؽ

و قد  )0944قشقوش(الشعور بالوحدة النفسية و الذي قاـ بإعداده راسؿ و ترجمو 
 حاولت الباحثة في ىذه الدراسة ترجمة 

و تكييفو و إعادة صياغة عباراتو بما يتبلءـ مع  ،(0991"راسؿ)"المقياس األصمي لمعده 
 خصائص البيئة الثقافية المحمية.

أغمب الدراسات توصمت إلى أف الشبكات االجتماعية تعرؼ انتشارا واسعا خاصة  -
الذي يعرؼ إقباال كبيرا مف فئة الشباب، و يقؿ ىذا اإلقباؿ عند كبار  الفايسبوؾ""موقع 
 السف.

رت في نتائجيا إلى اآلثار االجتماعية و النفسية التي قد يخمفيا أغمب الدراسات أشا -
 االستخداـ المفرط لشبكات التواصؿ االجتماعي، كالشعور بالوحدة النفسية           

 

و االغتراب و العزلة عف األسرة و التفكؾ االجتماعي، بينما قد توصمت بعض 
اد عبلقة أكثر حميمية و وثيقة بيف الدراسات إلى األثر اإليجابي ليذه الشبكات في إيج
 Goulet( و دراسة ،)3119(خضر األفراد و دورىا في تنمية الميارات الشخصية كدراسة

& Hampton 2011.( 
، أف أحد أىـ أسباب الشعور بالوحدة النفسية ىو )SSVP 3103(كما بينت دراسة  -

 استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي.



معظـ الدراسات توصمت إلى أنو ال توجد فروؽ تبعا لمتغير الجنس سواء في كثافة  -
و            (3114)سارياالستخداـ أو في اإلشباعات المحققة، عمى خبلؼ دراسة 

 ، التي توصمت إلى وجود فروؽ في تأثير االستخداـ لصالح اإلناث.)3103نومار)
      إلى وجود ارتباط بيف الشعور بالوحدة النفسية  )3119(الكحكيو توصمت دراسة  -

و استخداـ االنترنت فاألفراد األعمى شعورا بالوحدة النفسية وجدوا لدييـ معدؿ عالي في 
 استخداـ االنترنت.

 . المصطمحات األساسية لمتغيرات الدراسة:6
 : "الفايسبوؾ" . استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي1.6
 استخداـ: 1.6-1

" االستخداـ بأنو نشاط اجتماعي يتحوؿ إلى نشاط عادي  le coadic"لوكواديؾ يعرؼ 
لحاجة  ةفي المجتمع بفضؿ التكرار و القدـ ، و قد أصبح ضروريا مف اجؿ االستجاب

 معينة".
مفيوـ االستخداـ حيث يقوؿ" أف االستخدامات االجتماعية ىي  la coroixالكروا  وعرؼ

أنماط استخداـ تظير و تبرز بصورة منتظمة عمى نحو كاؼ بحيث تشكؿ عادات 
مندمجة في يوميات المستخدـ تفرض نفسيا في قائمة الممارسات الثقافية القائمة مسبقا 

 فسة ليا أو المرتبطة بيا."و تعيد إنتاج نفسيا و ربما مقاومة الممارسات األخرى المنا
 

ىو مصطمح يطمؽ عمى مجموعة مف المواقع عمى شبكات التواصؿ االجتماعي:  1.6-2 
تتيح التواصؿ بيف األفراد في بيئة  الفايسبوؾ"،"شبكات االنترنت العالمية مف أىميا 

مجتمع افتراضي  يجمعيـ االىتماـ في نفس الموضوعات داخؿ نظاـ عالمي لنقؿ 
 المعمومات.
       :كما يمي "الفايسبوؾ" استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي:"  جرائياإو نعرؼ 

و الذي  "الفايسبوؾ"ىوالسموؾ الذي يقـو بو الطالب الجامعي عند استخدامو لموقع 
و يتـ قياسو في ىذه الدراسة بالدرجة  يصبح ضروريا بغرض االستجابة لحاجة معينة،



المعتمد في  ،-Facebook- "الفايسبوؾ" الطمبة عمى مقياس استخداـالتي يتحصؿ عمييا 
 .الباحثةمف إعداد  ىذا الموضوع

 . الشعور بالوحدة النفسية:2.6
ىي الخبرة غير السارة الناشئة عف وجود خمؿ في شبكة العبلقات االجتماعية لمفرد  

الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب الجامعي  ": إجرائيابنوعييا الكمي و الكيفي. و ىي 
"، و ترجمة راسؿعمى مقياس الشعور بالوحدة النفسية المستخدـ في الدراسة مف إعداد "

 الباحثة.
 . الطالب الجامعي:3.6
و يقصد بالطالب الجامعي في ىذه الدراسة عينة مف طبلب و طالبات جامعة  

 مة التدرج في جميع التخصصات.المسجميف رسميا في مرح  -بسكرة -محمد خيضر 
 
 
   
 فرضيات الدراسة:  .7

 سيتـ اختبار تساؤالت الدراسة وفقا لمفروض التالية: 
ؾ"   فايسبو  استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي" توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف -0

 و الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف.
لدى  الفايسبوؾ""توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات استخداـ  موقع  ال -3

 ، و السف.(أنثى -ذكر)الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الجنس 
لدى  فايسبوؾ""توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات استخداـ موقع  ال -3-0

 (.أنثى -ذكر)الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الجنس 
لدى " فايسبوؾ" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات استخداـ موقع  ال -3-3

 الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير السف.



ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة  -2 
 .السف وأنثى)،  -(ذكرالجامعييف تبعا لمتغير الجنس

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى  ال -2-0
 أنثى). -(ذكرالطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الجنس

إحصائية في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى  داللة توجد فروؽ ذات ال -2-3
 الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير السف.

 
بعد التعرض لمشكمة الدراسة و خمفيتيا، واإلحاطة بجميع الجوانب الممكنة لفيميا،     

مف تحديد لئلشكالية، و عرض لمتساؤالت، و األىداؼ و غيرىا، سنستعرض فيما 
    سيأتي فصميف خاصيف بمتغيرات الدراسة، و ذلؾ توضيحا ليما مف ناحية التعريؼ

 ضح و أعمؽ.و التناوالت النظرية، طمبا لفيـ أو 
 
 

 

  

 



     

 
 :تمهيد 

 أوالً : ماىية مواقع شبكات التواصل االجتماعي:
 تعريف شبكات التواصل االجتمـــاعي. .8
 نشأة و تطور شبكات التواصل االجتماعي. .9
  خصائص شبكات التواصل االجتمــاعي. .10
 أهم مواقع شبكات التواصل االجتمــاعي. .11
 االجتماعي.مسات مجهور شبكات التواصل  .12

 "النشأة و التطور: facebookموقع الفايسبوك ": ثانياً 
 ".facebook" الفايسبوكتعريف موقع  .1
 .الفايسبوكنشأة و تطور موقع  .2
 باألرقام." facebook"الفايسبوك  موقع .3
 .الفايسبوك تطبيقات و خدمات موقع .4
 ." الفايسبوكمناذج مستخدمي موقع  .5
 . الفايسبوك "كيفية االشرتاك و آلية التواصل بني املستخدمني على موقع  .6

 

 االجتماعي:شبكات التواصل انعكاسات و تأثيرات استخدام : ثالثاً 
 املداخل املختلفة لتناول شبكات التواصل االجتماعي. .1  
 . لشبكات التواصل االجتماعي و االجتماعية التأثريات النفسية .2   

 خالصة. 

 

   



 :تمهيد
حظيت في اآلونة األخيرة شبكات التواصؿ االجتماعي بانتشار كبير عمى الصعيد   

العالمي، حيث قدمت نوعا مف التواصؿ بيف الناس سمي بالتواصؿ االجتماعي عبر 
الشبكات، ربطت بو أجزاء ىذا العالـ المترامية، و ميدت الطريؽ لكافة المجتمعات 

األفكار، و بات البعض مف مواقعيا األكثر زيارة في العالـ لمتقارب و التعارؼ و تبادؿ 
لما يممكو مف خصائص ميزتو عف المواقع اإللكترونية  Facebook" الفايسبوؾ"بما في ذلؾ

األخرى، ما شجع متصفحيو عمى اإلقباؿ المتزايد عميو، في الوقت الذي تراجع فيو 
 اإلقباؿ عف غيره مف المواقع.

لفصؿ سنحاوؿ التعرؼ أكثر عمى ىذا الموضوع بالتطرؽ إلى و مف خبلؿ ىذا ا     
باإلضافة  ،ماىية ىذه المواقع، و مسار تطورىا، و خصائصيا و الخدمات التي تقدميا

و ماىي       ،و أنواعيا ،إلى التعرؼ عمى أىـ مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي
و بما أف دراستنا تستيدؼ بالتحديد نموذج  .سمات جميور و متصفحي ىذه المواقع

فإننا سنحاوؿ التفصيؿ أكثر فيو مف خبلؿ  ،Facebook "الفايسبوؾ"مف ىذه المواقع و ىو
و   و آلية التواصؿ بيف مستخدميو ،و أىـ تطبيقاتو ،و كيؼ كانت نشأتو    تعريفو

 كذلؾ نماذج مف المتصفحيف ليذه الشبكة.

 : The Social Network االجتماعية أوال: ماهية مواقع الشبكات
 :تعريؼ شبكات التواصؿ االجتماعي .1
إال أنو ،مفيـو الشبكات االجتماعية ىو مفيـو قديـ عرؼ في عمـ االجتماع     

و مف ىنا ، )Zammar ,2012,P54استعير لمداللة عمى ظاىرة اتصالية اجتماعية جديدة)
 لمداللة عمى ىذا النوع مف المواقع،يذىب بعض الباحثيف إلى إضافة بعض الكممات 

 ONLINE SOCIAL" بحيث أصبحت عبارات مثؿ الشبكات االجتماعية عمى االنترنت



NETWORK"  أو موقع الشبكات االجتماعية"Social Network Site" تستخدـ لمداللة ،
 عمى الظاىرة الجديدة.

 Facebook "الفايسبوؾ"و يشير الباحثوف إلى أف الشبكات االجتماعية لـ تولد مع     

 Réseauفمفيـو الشبكة االجتماعية" ، حتى مع االنترنت، والمف المواقع ىاوغير 

Social""أوSocial Network" ،جي البريطانيو لؤلنتربول ظير ألوؿ مرة في مقاؿ"Johna 

Barnes")0952(، ،و   و تعمؽ األمر بدراسة العبلقات التي ينسجيا األفراد بينيـ
 لفيـ تشكميا و تطوراتيا و آثارىا عمى سموكيات الفرد.تنظيماتيا 

دمت العديد مف التعاريؼ لمواقع شبكات التواصؿ االجتماعي، غير أف وقد ق    
عرؼ انتشارا كثيرا في " Boyed & Ellison" بويد و أيمسوف التعريؼ الذي قدمو كؿ مف
، الدارسيف في الميداف  و ىذا ألنيما يعتبراف مف أوائؿ ، الدراسات الميتمة بالموضوع

 بيخدمات توجد عمى شبكة الو  "حيث يعرفاف شبكات التواصؿ االجتماعي بأنيا:
Web،  ،تتيح لؤلفراد بناء بيانات شخصية، عامة أو شبو عامة خبلؿ نظاـ محدود

يمكنيـ مف وضع قائمة لمف يرغبوف في مشاركتيـ االتصاؿ و رؤية قوائميـ 
 (.Boyd , 2007,P02)أيضا
فإنو يعرؼ الشبكات  )Pew( أما مركز البحوث األمريكية الميتـ باالنترنت    

أيف يمكف لممستخدـ إنشاء و بناء شبكة  االجتماعية: " بأنيا مكاف عمى االنترنت،
 .شخصية تربطو بالمستخدميف اآلخريف"

" أف شبكات التواصؿ االجتماعي ىي الوسائط التي )safko )3101 سافكو""و يرى    
 .)21ص ،2102 ،(الرعودنستخدميا لنكوف اجتماعييف"

الشبكات االجتماعية بأنيا  )balas-)3111-"باالس" و في ىذا الصدد يعرؼ    
عبارة عف برنامج يستخدـ لبناء مجتمعات عمى شبكة االنترنت أيف يمكف لؤلفراد أف "

 ).22،ص 2102(نومار،"البعض لمعديد مف األسباب المتعددةيتصموا ببعضيـ 



عريؼ الشبكات االجتماعية عمى أنيا          إلى ت - Broadly- "برادلي"و قد ذىب      
موقع ويب أو أي نوع آخر مف االتصاؿ عبر االنترنت الذي يسمح لؤلفراد بالتفاعؿ  "

(. و نبلحظ مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف 43،ص2102الخامسة،)مع بعضيـ البعض"
و  ،(التفاعؿ)و ىوىاتو الشبكات أال إلى عنصر ميـ يميزقد أشار  - Broadly- "برادلي"

الذي يعني أف الشبكات االجتماعية ليا دور كبير في التأثير عمى األفراد، 
تعني تبادؿ ) "تفاعؿ" Larousse 2006 ((Interaction)الروسكما يعرفيا  (التفاعؿ)فكممة
" ذلؾ          التفاعؿ بأنو( 0979عاطؼ "(" كذلؾ يعرؼ،  Action Réciproqueالفعؿ 

عاطؼ، )و الجماعات مف خبلؿ عممية االتصاؿ"  التأثير المتبادؿ بيف سموؾ األفراد 
         .)237،ص0646
بأفعاؿ و أراء غيره،  صشخ رثو تأى -التفاعؿ -بأف"  فإنو يرى )0491(" "زكيأما       

 .)211 ص،0653،(زكي" فعبل و انفعاال و تأثيره فييـ، بمعنى أف ىناؾ تأثير و تأثر،
نوع مف  تعتبر و ىذه المواقع، االتصاؿ مف خبلؿ عممية التفاعؿ ينشأ فإذف       

 . )34، ص 2116(الجبور، االتصاؿ
و بالتالي فإف شبكات التواصؿ االجتماعي تؤثر عمى األفراد مف خبلؿ التفاعؿ     

و كذلؾ بتكويف  الذي يتضمف تبادؿ المحتويات مف صور و أفكار و معمومات...إلخ 
 عبلقات اجتماعية بيف األفراد.

أدوات تسيؿ عممية  "مواقع الشبكات االجتماعية بأنيا: -Dyson-"ديزوف"و يعرؼ     
 Torlating)  "عبلقات حوؿ مركز اىتماـ مشترؾ، وتسمح باالتصاؿ عمى الخطإنشاء 

,2006 , p 11.)  
عمى ىذا التعريؼ بحيث يرى أف شبكات التواصؿ ،)3119(" الضراب" يؤكد و    

 "،3.1"المواقع ظيرت مع الجيؿ الثاني لمويب مف عبارة عف مجموعة  "االجتماعي ىي
جمعيـ حسب مجموعات اىتماـ يتتيح التواصؿ بيف األفراد في بيئة مجتمع افتراضي 

 ).20، ص 2102(الرعود، ...(..أو شبكات انتماء )بمد، جامعة، مدرسة،شركة



و ىناؾ مف يعرؼ الشبكات االجتماعية عمى أنيا " مصطمح يشير إلى موقع عمى     
شاء بطاقة تعريؼ افتراضية غالبا ما شبكة االنترنت، يسمح لممستخدـ بالتسجيؿ و إن

و يقاؿ عف الشبكة أنيا اجتماعية عندما تسمح بالمشاركة ،  profile -بروفيؿ -تسمى 
مع أعضاء آخريف مسجميف عمى نفس الشبكة: رسائؿ عامة أو شخصية، و صبلت، 

  .)P2116 , collée ,03(أشرطة الفيديو، صور ألعاب
يمكف أف نخمص إلى عناصر مشتركة تحدد لنا مفيوـ و مف جممة التعاريؼ السابقة   

 شبكات التواصؿ االجتماعي و تتمثؿ في:
ىي مواقع تتيح لؤلفراد التواصؿ و التفاعؿ في  ،شبكات التواصؿ االجتماعي     

و يتقاسموف فيو ىويات و اىتمامات  ، يكوف فيو عبلقات جديدة ،مجتمع افتراضي
و ينشروف و يتبادلوف فيو عددا مف المواضيع و الصور و الفيديوىات، التي  ،مشتركة

يستقبموف تعميقات عمييا مف طرؼ المستخدميف الذيف ينتموف ليذه الشبكات و يممكوف 
 روابط مشتركة.

 :نشأة و تطور شبكات التواصؿ االجتماعي .2

-حيث ظير موقع كاف أوؿ ظيور لممواقع االجتماعية في أواخر القرف العشريف      

classmates.com- ثـ تبله موقع ،  0995سنة-sixdegrees.com-  0997سنة،        
 ،و ظيرت في تمؾ المواقع و ركزت ىذه المواقع عمى الروابط المباشرة بيف األشخاص،

الممفات الشخصية لممستخدميف، و خدمة إرساؿ الرسائؿ الخاصة لمجموعة مف 
وجد في الشبكات يو بالرغـ مف توفير تمؾ المواقع لخدمات مشابية لما  ،األصدقاء

االجتماعية الحالية، إال أف تمؾ المواقع لـ تستطع أف تدر ربحا لمالكييا فتـ 
 . ) 00ص ،2116 (السيد،إغبلقيا

بعد ذلؾ ظيرت مجموعة مف الشبكات االجتماعية التي لـ تستطع أف تحقؽ      
و في السنوات البلحقة ظيرت بعض ، )3110-0999( عواـالنجاح الكبير بيف األ

المحاوالت األخرى لكف الميبلد الفعمي لمشبكات االجتماعية، كما نعرفيا اليـو كاف سنة 



التي حققت نجاحا دفع ، "Fridenster"ث  مع بداية ىذا العاـ ظيرت شبكة ، حي3113
التوافؽ عمى شروط  لكف لـ يتـ، 3112محاولة شراءىا سنة  إلىGoogle " جوجؿ"

 ،"Skyrock" في النصؼ الثاني مف نفس العاـ ظيرت في فرنسا شبكة  و.االستحواذ
، و قد استطاعت أف تحقؽ 3117كمنصة لمتدويف ثـ تحولت إلى شبكة اجتماعية سنة 

إلى المركز السابع في ترتيب  3114انتشارا واسعا لتصؿ حسب إحصائيات يناير 
، ظير موقع يبمغ 3113دد المشتركيف، و مع بداية عاـ الشبكات االجتماعية حسب ع

  Myspaceماي سبيس" "ىو موقع Googleجوجؿ" "عدد مشاىدات صفحاتو أكثر مف 
األمريكي، و نمى بسرعة حتى أصبح أكبر موقع شبكات التواصؿ االجتماعي و معو 

 و الذي بدأ في االنتشار المتوازي  مع موقع Facebook -الفايسبوؾ -موقع منافسو 
"Myspace" ،و  ،بإتاحة تكويف التطبيقات لممطوريف 3117" فيالفايسبوؾ"حتى قاـ موقع

 ،2101 اهلل، (فضؿبشكؿ كبير الفايسبوؾ""ىذا ما أدى إلى زيادة أعداد مستخدمي موقع 
 . )20ص
جمع بيانات األعضاء عمى ، و تقوـ الفكرة الرئيسية لمشبكات االجتماعية    

المشتركيف في الشبكة، و يتـ نشر ىذه البيانات عمنا عمى الشبكة حتى تجمع األعضاء 
اعتمادا عمى صبلحيات ، و الذيف يبحثوف عف ممفات أو صور، ذو المصالح المشتركة

الخصوصية التي تمنحيا لمزوار، و تعمؿ كشبكة مواقع فعالة جدا في تسييؿ الحياة 
كما تمكف األصدقاء القدامى مف  ،ف مجموعة مف المعارؼ و األصدقاءاالجتماعية بي

االتصاؿ ببعضيـ البعض، و بعد طوؿ سنوات، و يمكنيـ أيضا مف التواصؿ المرئي 
و الصوتي، و تبادؿ الصور و غيرىا مف اإلمكانات التي توطد العبلقة االجتماعية 

يد العالمي و ىناؾ شبكات ال بينيـ، و ىناؾ اآلالؼ مف المواقع التي تعمؿ عمى الصع
-تبحث عف الجماىير العريضة، إنما تحدد الدخوؿ لجميور ضيؽ كما يفعؿ موقع 

Beautiful Peolple- مبارؾ، و تقيد الدخوؿ لمموقع لتجعمو أكثر انتقائية أو نخبوية)
  .)32ص، 2101



 :خصائص شبكات التواصؿ االجتماعي .3
تشترؾ شبكات التواصؿ االجتماعي في خصائص أساسية، بينما تتمايز البعض     

عف األخرى بمميزات تفرضيا طبيعة الشبكة و مستخدمييا، و أبرز تمؾ الخصائص 
 ىي:
 سهولة االستخداـ:  1.3
مف بيف األمور التي ساعدت بشكؿ كبير في انتشار الشبكات االجتماعية ىي     

إنشاء           بساطتيا، لذا فاف أي شخص يممؾ ميارات أساسية في االنترنت يمكنو 
و تسيير موقع شبكة اجتماعية، كما أف التسجيؿ في ىذه الشبكات مجاني و مفتوح 

   .)52، ص 2102(نومار،أماـ الجميع
 التفاعمية:  2.3 

التفاعمية " بأنيا العممية التي يتوافر  ،Durlakو تعني رجع الصدى، وقد عرؼ     
فييا التحكـ في وسيمة االتصاؿ مف خبلؿ قدرة المتمقي عمى إدارة عممية االتصاؿ عف 

 .)17، ص2100 ،(الخطاببعد"
بعػػػد  "مػػػاإلػػػى التفاعميػػػة""و ىنػػػاؾ مػػػف يػػػرى أف الشػػػبكات االجتماعيػػػة تخطػػػت مرحمػػػة     

يكونػػػػوا مرسػػػػميف لممػػػػادة اإلعبلميػػػػة  أيػػػػف يمكػػػػف لكػػػػؿ متصػػػػفحي االنترنػػػػت أف، التفاعميػػػػة"
تضػػمف  platformمسػػتقبمييا فػػي آف واحػػد، حيػػث أصػػبحت االنترنػػت بمثابػػة منصػػة أو و 

و عف طريؽ الشػبكات االجتماعيػة يمكػف لؤلفػراد  ،تدفؽ المحتوى اإلعبلمي في اتجاىيف
و دعػػوة          فيػػديو، و الموسػػيقى عمػػى شػػبكة االنترنػػتإرسػػاؿ الكتابػػة و الصػػور و ال

   .)www.startimes.com)اآلخريف لممشاىدة و التعميؽ عمييا
              

 ":Profile Page" الممفات الشخصية/الصفحات الشخصية 3.3 
خبلؿ الممفات الشخصية يمكنؾ التعرؼ عمى اسـ الشخص و معرفة  مف       

المعمومات األساسية عنو: الجنس، تاريخ الميبلد، البمد، االىتمامات، و الصورة 

http://www.startimes.com/


الممؼ الشخصي بوابة الدخوؿ  عد  الشخصية باإلضافة إلى غيرىا مف المعمومات. و ي  
خصي يمكنؾ مشاىدة إلى عالـ الشخص، فمف خبلؿ الصفحة الرئيسية لمممؼ الش

نشاط الشخص مؤخرا، ومف ىـ أصدقائو و ما ىي الصور التي رفعيا إلى غير ذلؾ 
  مف النشاطات.

 :Friends Connectionsاألصدقاء/العالقات 4.3 
و شبكات ، ىـ بمثابة األشخاص الذيف يتعرؼ عمييـ الشخص لغرض معيف    

عمى ىذا الشخص المضاؼ  - Friend -"صديؽ" تطمؽ مسمى  االجتماعي التواصؿ
بالمحترفيف مسمى اتصاؿ  الشبكات الخاصةبينما تطمؽ بعض إلى قائمة أصدقائؾ، 

  .قائمتؾ إلىى ىذا الشخص المضاؼ معبلقة ع أو
 الرسائؿ: إرساؿ 5.3
اء كاف في و س الشخص إلىلة مباشرة ارس إرساؿ إمكانية إلىتتيح ىذه الخاصية     

 .لـ يكف أولديؾ  األصدقاءقائمة 
 الصفحات: 6.3
واستخدميا تجاريا بطريقة FACEBOOK  "بوؾس"فيتدعت ىذه الفكرة مف طرؼ موقع اب    

المنتجات  ألصحابموجية تتيح  إعبلنيةحمبلت  إنشاءى مفعالة حيث تعمؿ حاليا ع
لفئة محددة مف  إظيارىا الفعاليات توجيو صفحاتيـ و أو اإلعبلنية

 .)05، ص2102(الزرف،المستخدميف

 ممفات شخصية : إنشاء إمكانية 7.3
ىذه الخاصية توفر لممشترؾ عمؿ ممؼ خاص بو يحتوي عمى جميع البيانات التي     
عند تسجيؿ الدخوؿ عمى الموقع اسمو،وظيفتو و تاريخ ميبلده  وحالتو  بإدخالياقاـ 

و يمكنو استغبلؿ ىذا الممؼ في نشر ذكرياتو الخاصة فيو بمثابة مدونة  ،االجتماعية
 .كؿ شبكة  إمكانياتبسيطة وتختمؼ سعتيا حسب 

 خاصية الصور : 8.3



كما يستعرض مف خبلليا صور  ،البوـ الصور إعداد إمكانية حتتيىذه الخاصية    
  ،رمضاف)العامة أوالمضافيف لديو و صور عائمتو وصور مناسباتو الخاصة  أصدقائو

 .(23ص ،2102
 : vidéoخاصية  9.3
 مع األصدقاء تحميؿ الفيديوىات  الخاصة بو و مشاركتيا إمكانيةتتيح لممشترؾ    

 .عمى ىذا الموقع 
 خاصية المجموعات: 10.3
حيث  ،االجتماعيةىذه الشبكات  ىالعمؿ الجماعي عم أساسىذه الخاصية ىي    

مجموعة اىتماـ ليا ىدؼ يجمعيا  إعداد بإمكانيةتتمتع جميع الشبكات االجتماعية 
 وتقدـ خدمات ما عمى مستوى الشبكة.

 العامة: األحداثخاصية  11.3
        ،حدوثو عف حدث ما جار   اإلعبلف إمكانية، تتيح ىذه الخاصية لممشتركيف   
 بو. األعضاءو  األصدقاء أخبارو 

 المدونات: خاصٌة 12.3

هذه الخاصٌة أصبحت متوفرة على كثٌر من مواقع الشبكات االجتماعٌة وهً     

إمكانٌة التدوٌن من خالل الموقع، وهذه الخاصٌة توفر للمشترك إعداد ملف كامل 

عنه و عن حٌاته و اهتماماته و ٌمكنه تقدٌم روابط مفٌدة لمن هم فً نفس مجاله ولهم 

 (.99ص ،2114 ،صادؽ)نفس االهتمامات

 :االجتماعي التواصؿ أهـ مواقع شبكات .4
ىناؾ العديد مف مواقع الشبكات التواصؿ االجتماعي التي تعمؿ عمى الصعيد    

العالمي، حيث تتعدد ىذه الشبكات فيناؾ ما يجمع أصدقاء الدراسة وأخرى تجمع 
المواقع أصدقاء العمؿ باإلضافة إلى شبكات التدوينات المصغرة. و مف أشير ىذه 

 نجد:



   
                                                              : MySpaceماي سبيس  - 0.2

ىو سادس أكثر مواقع الويب االنجميزية شعبية في " "ماي سبيسيعتبر موقع    
وقد تأسست  ة في الواليات المتحدة األمريكية، العالـ، و الثالث األكثر مواقع شعبي

و فريؽ صغير  "تـو اندرسوف" و "كريس دي"بواسطة  3112خدمة ماي سبيس في يوليو 
مف جميع أنحاء  و ىو يقدـ شبكة تفاعمية بيف األصدقاء و المسجميفمف المبرمجيف، 

العالـ وصنع ممفات الكترونية عف حياتيـ و االلتحاؽ بمجتمع خاص و تحديد مواعيد 
مدوناتيـ و   االلتقاء و التشابؾ الميني و الترويج لبلعماؿ، و يسمح ليـ بتقديـ
 المواقع، في مجموعاتيـ وصورىـ و موسيقاىـ و مقاطع الفيديو التي يعرضونيا

و االندماج الثقافي حيث يتحاور بمساحة لمخصوصية  الموقع مستخدميوويختص 
و يعبروف عف قيميـ الشخصية و الثقافية   المبلييف مف الشباب مع اإلعبلـ مف خبللو

  . )www.ar.wikipedia.org  ( مف خبلؿ ىذه الشبكة االجتماعية

 
 

 
 :                    Twitterالتويتر  3.2

خدمة التدويف المصغر، و التي تسمح لمستخدميو بإرساؿ "  تويتر" يقدـ موقع      
حرؼ لمرسالة الواحدة، وذلؾ مباشرة عف  021 ػتحديثات عف حالتيـ، كحد أقصى ب

أو برامج  " SMS"أو عف طريؽ إرساؿ رسالة نصية قصيرة  ،تويتر"" طريؽ موقع
و       ،Facebookالفيسبوؾ" "المحادثة الفورية، و التطبيقات التي يقدميا المطوروف مثؿ 



بشكؿ مباشر عف طريؽ الصفحة الرئيسية  التويتر""يمكف لممستخدميف االشتراؾ في 
لمموقع و بذلؾ يتكوف لدييـ ممؼ شخصي باسـ الحساب حيث تظير أخر التحديثات  

و بعد أف يقوـ المستخدـ بتحديث حالتو ترسؿ التحديثات  ماذا تفعؿ اآلف؟حوؿ السؤاؿ :
              )www.shbtalk.com/Shb2042.html(صدقاءإلى األ

 

               :                                Youtubeيوتيوب  2.2
و تقـو فكرة ىذا الموقع عمى إمكانية إرفاؽ أي ممفات تتكوف مف مقاطع الفيديو     

و بمجرد أف يقوـ ، )95ص ،2100،(الدليمياالنترنيت دوف أي تكمفة ماليةعمى شبكة 
المستخدـ بالتحميؿ في الموقع يتمكف مف إرفاؽ أي عدد مف ىذه الممفات ليراىا مبلييف 
األشخاص حوؿ العالـ ، كما يتمكف المشاىدوف مف إدارة حوار جماعي حوؿ مقطع 

ضبل عف تقييـ  ممؼ الفيديو مف خبلؿ الفيديو مف خبلؿ إضافة التعميقات المصاحبة ف
إعطائو قيمة نسبية مكونة مف خمس درجات لتعبر عف أىمية الممؼ مف وجية نظر 

 (.  022،ص2102(بمموالي،مستخدمي الموقع
 

 
                 :                                                Linkedinلينكدإف  موقع -2.2
           لعمؿ و التجارة تضـ العدد مف المحترفيفتصة باشبكة اجتماعية مخ ىي    

 و المحترفات مف العديد مف المجاالت و يتشاركوف مجموعة اىتمامات.
ىو شبكة اجتماعية مينية ففي الوقت الذي تركز فيو المواقع   " لينكداف" وموقع   

عمى العبلقات -  Myspace-سبيس"ماي و"  - FACEBOOK-بوؾ"سالفاي" االجتماعية مثؿ
يسمح لممينييف بإنشاء ومف ثـ الحفاظ عمى  "" لينكدإف،و االجتماعية الشخصية

http://www.shbtalk.com/Shb2042.html


و رغـ بدايتو  ،العبلقات في المجاؿ العممي و كذا تعزيز خدماتيـ و مياراتيـ المينية
  إال انو أصبح اليـو مف بيف أىـ الشبكات االجتماعية المينية 3113في 
 (.10،ص2102،(نومار

 
 :                  Facebookموقع " الفايسبوؾ "   5.2

يعتبر ىذا الموقع مف أىـ و ابرز مواقع الشبكات االجتماعية و نظرا الف دراستنا    
 ميتمة بيذا الموقع فسوؼ يتـ تناولو بشيء مف التفصيؿ الحقا.

 :سمات جمهور شبكات التواصؿ االجتماعي .5
في التعرؼ عمى األسباب التي تجعؿ المستخدميف يميموف ىذه السمات تساعدنا     

إلى وسائؿ اإلعبلـ الجديدة ومنيا شبكات التواصؿ االجتماعي دوف غيرىا مف الوسائؿ 
  االتصالية األخرى ومف بيف ىذه السمات نجد :

 الجنس: 0.5
نجد أف ىذه الشبكات يستخدميا فئات الذكور و اإلناث رجاؿ و نساء، و في      
فييا  اأشار ( Herung )0911هيرنج" " و، Kendall (1999)"كانداؿ"  سة قاـ بيا كؿ مفدرا

إلى أف الذكور أكثر استخداما ألدواتيا االتصالية المتنوعة و عمى رأسيا غرؼ الدردشة 
-Instant Realy Chating-  و المناقشات الجماعية-online group discussion- 

أف ىذا األمر ليس مسمـ بو، حيث أف نسبة ،  )Derkley)0994دركمي"  " بينما أشار 
 ، Stewart" ستيوارت "استخداـ اإلناث لبلنترنت بدأت  في الزيادة، كما الحظ كؿ مف

أف االنترنت كوسيط اتصالي مف أكثر الوسائؿ مبلئمة ، و آخروف Spenderسبندر" و" 
في استخداميا، حيث لمتواصؿ االجتماعي بالنسبة لئلناث البلئي يجدف الحرية أكبر 

 تزيد مف ثقتيف بأنفسيف.



 السف: 2.5
أو ترتبط ، تؤثر البيئة الخارجية لمفرد عمى سموكو فتكسبو ميارات و خبرات    

العمرية المختمفة في عمر اإلنساف، بمستوى النضج في خصائصو التي تميز المراحؿ 
"  الباحثيف مف بينيـو التي تعكس أنماط معينة مف السموؾ، و قد أشار العديد مف 

ىـ  سنة 21و 09سفإلى أف فئة الشباب مف  ،)Guardien Pall )0999جاردياف بوؿ"
و لمتواصؿ االجتماعي  أكثر فئات المجتمع استخداما لبلنترنت فيـ يستخدمونيا لمعب

                                        و اإلشباع العاطفي.
 التعميـ: 3.5
بتحديػػػػد مسػػػػتوى المعػػػػارؼ و الميػػػػارات التػػػػي قػػػػاـ الفػػػػرد بتحصػػػػيميا  تيػػػػتـ ىػػػػذه الفئػػػػة    

و تعدد المسػتويات لتشػكيؿ كػؿ مرحمػة معينػة مػف مراحػؿ التعمػيـ لػتعكس  ،بأسموب منظـ
قػػػدرا مػػػف النمػػػو و النضػػػج، و ىػػػذا يفسػػػر إلػػػى حػػػد بعيػػػد تبػػػايف السػػػموؾ بتبػػػايف الميػػػارة 

ات و المػػدارس الثانويػػة أكثػػر المكتسػػبة فػػي المراحػػؿ التعميميػػة، و يعتبػػر طػػبلب الجامعػػ
كوسػيط اتصػالي يسػاعدىـ فػي إجػراء البحػوث  ،فئات المجتمع اسػتخداما لبلنترنػت عامػة

تعتبػػػػر شػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي وسػػػػيمة تعمػػػػيـ و تثقيػػػػؼ  و .و التػػػػزود بالمعمومػػػػات
إلكتروني تمكف مػف نشػر معمومػات متعػددة )صػوت، صػورة، كتابػة( فضػبل عػف التفاعػؿ 

 -Tel Enseignement-   الطالػػػػػػػب و األسػػػػػػػتاذ و الػػػػػػػتعمـ عػػػػػػػف بعػػػػػػػدالبينػػػػػػػي بػػػػػػػيف 

، و حتػػى تواصػػؿ الطمبػػة مػػع بعضػػيـ الػػبعض مػػف خػػبلؿ إنشػػاء (015،ص 0666(لعقػػاب،
مجموعات مغمقة خاصة بتخصصيـ الدراسي الشيء الػذي يسػمح ليػـ بتبػادؿ المواضػيع 

 التي تيميـ .
 

 :الحالة االقتصادية 4.5

          رد لوسائؿ اإلعبلـ لفالمبذوؿ في تفضيؿ ا تعكس ىذه السمات الجيد     
لة الحصوؿ أو تناوؿ المادة اإلعبلمية، أو و و مفرداتيا، ىذا الجيد الذي يؤثر في سي



نفقات الحصوؿ عمييا، أو الوقت المتاح لدى الفرد لمقراءة أو االستماع أو المشاىدة، 
يف معدؿ استخداـ أو اإلبحار عمى االنترنت، حيث قرنت بعض اإلحصائيات ب

االنترنت و المستوى االقتصادي و االجتماعي لمفرد، حيث تبيف حسب ما أكدتو نتائج 
 USA National public-مركز الرأي العاـ القومي األمريكي"دراسة قاـ بيا 

opinion center - ، األكثر ثراء و أف معظـ مستخدمي االنترنت في المنزؿ ىـ األكثر
 تعميما.

 االنتماء:  جماعات- 5.5
جماعات االنتماء ىي الجماعة التي يشارؾ فييا الفرد أعضاءىا في الدوافع،     

الميوؿ، االتجاىات، و تتمثؿ في قيميـ و معاييرىـ في سموكيـ االجتماعي  و 
الجماعة المرجعية أما ينتمي إلييا الفرد فعبل أو يتخذىا نمطا التخاذ أحكامو أو 

 سموكو.
 ية و المعايير الثقافية:األطر المرجع - 6.5

      يكتسب الفرد بصفتو عضوا جماعات متعددة، العديد مف المعارؼ و الخبرات     
و الميارات نتيجة تفاعمو و اتصالو مع اآلخريف و يشكؿ مف خبلليا أحكامو المسبقة،  

 و سموكياتو االجتماعية.يعيرىا إطارا مرجعيا في إدراكاتو و مقاييس أو قواعد نمطية 
 أنماط الدوافع و الحاجات الفردية:- 7.5
و تتمثؿ في مجموعة األىداؼ و الرغبات التي يسعى الفرد إلى تحقيقيا لتحقيؽ      

، فإذا جاءت الرسالة محققة ألحد منيا، فإف المتمقي  التكيؼ مع البيئة االجتماعية
و األعمار  الدوافع بتغير المواقع و األدوار ، و تختمؼ ىذه سوؼ يستجيب مؤيدا ليا

ؼ الباحثوف الدوافع و الحاجات نو يص ،و كذلؾ بتغير المعايير الثقافية و االجتماعية
و ىي الحاجة الفيزيولوجية، ثـ  ،إلى خمس فئات رئيسية تبدأ بالحاجات األولية

ى االنتماء بما في الحاجات الثانوية و ىي الحاجة إلى األمف و االستقرار و الحاجة إل
و ىذا ما تحققو مواقع  ، ,P2101(Blagué,Fayon ,27)ذلؾ االتصاؿ و المشاركة



التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ سيولة االتصاؿ التي تمكف الفرد مف التفاعؿ مع أفراد 
 يقاسمونو اىتماماتو .

 عادات التعرض:- 8.5
في كيفية القراءة أو االستماع أو المشاىدة، و يكتسب الفرد عادات  و تتمثؿ    

التعرض ألنيا أحد عوامؿ التفضيؿ عنده، فيكيؼ العادات بشكؿ يسير لو عممية 
التعرض، بأقؿ جيد، و أقؿ تكمفة في الوقت المناسب و المكاف المناسب ووفقا لمدوافع 

 (.www.aawsat.com/details.asp?issueno)و الحاجات الفردية
 كثافة التعرض: - 9.5

 

تتمثػػػؿ فػػػي الوقػػػت الػػػذي يقضػػػيو الفػػػرد فػػػي التعػػػرض إلػػػى وسػػػيمة إعبلميػػػة معينػػػة      
 كػػػػػػػػػػػػػػػدليؿ ظػػػػػػػػػػػػػػػاىري عمػػػػػػػػػػػػػػػى اىتمػػػػػػػػػػػػػػػاـ الفػػػػػػػػػػػػػػػرد بيػػػػػػػػػػػػػػػذه الوسػػػػػػػػػػػػػػػيمة و الثقػػػػػػػػػػػػػػػة فييػػػػػػػػػػػػػػػا

(www.startimes.com/?t=32485240(،  كػػػروت و يػػػرى"kraut"  بػػػأف ىنػػػاؾ عبلقػػػة
و زيػػػادة اإلحسػػاس بالعزلػػة، و ذلػػػؾ ألف الفػػرد ال يشػػػعر  االنترنػػت  سػػػتخداـابػػيف كثافػػة 

 ".الوقت" سارؽ بالوقت الذي يقضيو في استخداميا و لذلؾ أطمقوا عمييا اسـ
                                                          تكامؿ التعرض: - 9.5
وتعني دراسة لمعبلقة االرتباطية بيف التعرض إلى الوسائؿ اإلعبلمية   و أنواع      

الذي ييتـ باألخبار قد يجدىا في اإلذاعة أو الجرائد،      المحتوى اإلعبلمي. فالشخص
        و بالتالي يتعرض لكؿ ىذه الوسائؿ قصد إشباع رغبتو في المعمومات اإلخبارية. 

و التعرض يتـ بطريقة انتقائية تتاثر بعوامؿ مثؿ: االتجاىات المعرفية و اإلدراكية 
       ذلؾ كمصدر لتفسير تبايف التعرضإضافة إلى السمات الفردية و االجتماعية،  و 

 و االنتقاء .
 التعرض النقدي: - 10.5

أي أف جميور المتمقيف جميور متفاعؿ و نشط في العممية اإلعبلمية، و الدور     
النقدي ىو الذي يؤثر في استمرارية عممية التعرض أو االنسحاب منيا مف خبلؿ تأثير 

http://www.aawsat.com/details.asp?issueno
http://www.startimes.com/?t=32485240


و تقويـ  لتقويـ ما يحصؿ عميو مف إشباع  الحاجات و الدوافع و األطر المرجعية
 مصدر  ىذا اإلشباع و تأميف حاجاتو مف التعرض.

و بالتالي فمف خبلؿ ىذه السمات يمكننا التعرؼ و تفسير السموؾ االتصالي أثناء     
تعامؿ الطالب الجزائري مع شبكات التواصؿ االجتماعي و يمكف أف نقوؿ أف أحد ىذه 

تفضيؿ الفرد ليذه الشبكات االجتماعية عمى االنترنت دونيا  السمات يعتبر سببا في
 اإلقباؿ عمييا. الشغؼ بيا و غيرىا مف وسائؿ االتصاؿ األخرى، و زيادة

              :   ثانيا: موقع الفايسبوؾ النشأة و التطور
  ":                    الفايسبوؾ " تعريؼ موقع .1

ىػػو موقػػع ويػػب لمتواصػػؿ االجتمػػاعي يمكػػف الػػدخوؿ إليػػو مجانػػا  Facebookالفايسػػبوؾ" "    
  محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدودة المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤولية كممكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديره شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركة فايسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبوؾ، 

)http://walhaseb.com/2011/(.  و بإمكػػػػاف المسػػػػتخدميف االنضػػػػماـ إلػػػػى الشػػػػبكات
المدرسػػة أو اإلقمػػيـ، و ذلػػؾ مػػف أجػػؿ االتصػػاؿ التػػي تنظميػػا المدينػػة أو جيػػة العمػػؿ أو 

 . )041،ص2100(شعباف، صبطي، باآلخريف و التفاعؿ معيـ
مػف اسػـ الػدليؿ الػذي  و مسػتوحاً   ،""كتػاب الوجػو فتعنػي   -  - Face bookأمػا تسػمية    

دراسػػية، و يتضػػمف  نيايػػة كػػؿ سػػنة و الػػذي يصػػدر ،تعػػده بعػػض الجامعػػات األمريكيػػة
 بلؿ السػػػػػػػػػػػػػػػػػنة الجامعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة،إنجػػػػػػػػػػػػػػػػػازاتيـ خػػػػػػػػػػػػػػػػػأنشػػػػػػػػػػػػػػػػػطتيـ و وصػػػػػػػػػػػػػػػػػور الطػػػػػػػػػػػػػػػػػبلب  

(www.damasgate.com/vb/207084(، ب االكتػ ؼتقدمو لمطمبة الجدد و كاف يعر  و
 .    )Yearbook")www.traidnt.net/vb/traidnt2932999"باسـ 

يسمح بتكويف  ، حيثأىـ مواقع التشبيؾ االجتماعي "الفايسبوؾ"و يعتبر موقع     
و الصور نيـ مف تبادؿ المعمومات و الممفات و تمكي، عبلقات بيف المستخدميف

http://walhaseb.com/2011/)
http://www.damasgate.com/vb/207084
http://www.traidnt.net/vb/traidnt2932999


افتراضي يقطع   الشخصية، و مقاطع الفيديو و التعميقات و كؿ ىذا يتـ في عالـ
 حاجز الزماف و المكاف.

ىو أحد األدوات مف بيف "الفايسبوؾ"  أف:"  Jhon Walford "جوف ولفورد"و يرى    
أخرى التي يمكنيا فتح الحوار بيف الناس ليس بديبل عف االتصاؿ الشخصي و لكف 

 .)kelse,2010,P26)كآلية ربط فعالة لمبقاء عمى اتصاؿ دائـ"
 

 ":الفايسبوؾ "نشأة و تطور موقع .2
 ، "Mark Zuckerberg" "زوكربيرغ"بعد أف فكر -فايسبوؾ -جاءت فكرة إنشاء موقع    

في تسييؿ عممية التواصؿ بيف طمبة الجامعة عمى أساس أف مثؿ ىذا التواصؿ إذا تـ 
و     ،3112 سنة "الفايسبوؾ"موقع " "زوكربيرغ ، و أطمؽ بنجاح سيكوف لو شعبية جارفة

و قد  (، 33، ص2116 (نصيؼ،مصمما لمساعدة الطمبة في الجامعات كاف في األصؿ
قاصرا عمى طمبة الجامعات و المدارس الثانوية لمدة سنتيف ثـ  الفايسبوؾ""استمر موقع 

أف يخطو خطوة لؤلماـ، و ىي أف يفتح موقعو أماـ كؿ مف رغب في  زوكربيرغ "" قرر
و لعؿ السبب  ع الجماعة.سنة خارج مجتم 02 استخدامو، لكؿ مف ىو أكثر مف

ىو الرواج الكبير الذي  ،الرئيسي في فتح الموقع أماـ الجميع بعد سنتيف مف انطبلقو
األمر الذي شجعو عمى توسيع  ، -Harvard-هارفارد" "لقيو الموقع بيف طمبة جامعة 

قاعدة مف يحؽ ليـ الدخوؿ إلى الموقع لتشمؿ طمبة جامعات أخرى أو طمبة مدارس 
 .( 72ص ،2102هماش،)ثانوية يسعوف إلى التعرؼ عمى الحياة الجامعية 

انطمػػػؽ أساسػػػا كوسػػػيمة لػػػدخوؿ " الفايسػػػبوؾ" و كغيػػره مػػػف الشػػػبكات االجتماعيػػػة فػػإف     
و مػع ، و االىتمامػات جموعػة مػف النػاس لتبػادؿ المعمومػاتاالنضماـ إلػى ماالنترنت و 

النمػػػو الكبيػػػر ألعػػػداد المسػػػتخدميف و العائػػػدات الماليػػػة الضػػػخمة، أصػػػبح مػػػف الصػػػعب 
منذ لحظة أف افتتح عمى المسػتخدميف  و ذلؾ، الفايسبوؾ""استيعاب حجـ النمو العالمي لػ
مشػػروع الترجمػػة "الفايسػػبوؾ"افتػػتح 3114 و فػػي بدايػػة ،3111مػػف غيػػر الطمبػػة فػػي خريػػؼ

لغػػػػػػػػة، و بعػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذه الفتػػػػػػػػرة  25ػأمكػػػػػػػػف اسػػػػػػػػتخدامو بػػػػػػػػ 3114و فػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػة  ،الجديػػػػػػػػدة



إلػػى  3119حيػػث وصػػؿ فػػي نيايػػة  ،ارتفاعػػا ممحوظػا لعػػدد المسػػتخدميف الفايسػػبوؾ""عػرؼ
مميػوف مسػتخدـ جديػد فػي اليػـو  بحوالي واحدمميوف مستخدـ و كاف ينمو  251أكثر مف 

عرضا لشراء موقعػو " زوكربيرغ"  و بفضؿ النجاحات التي حققيا الموقع تمقى دولة. 041
، إال أنػػو فاجػػأ الكثيػػر برفضػػو العػػرض ألنػػو رأى أف قيمػػة 3101بمبمػػغ مميػػار دوالر فػػي 

   .)045، ص 2100(الدليمي، عميو  كثير مف المبمغ المعروضبشبكتو أعمى 

 :باألرقاـ "الفايسبوؾموقع " -3
تقرير حوؿ مستخدمي  -socialbakers.com-باكرز" سوشاؿالموقع "نشر      

في المنطقة العربية، و حسب اإلحصائية التي نشرىا الموقع فإنو في " الفايسبوؾ"
مبلييف  01في المنطقة العربية بمقدار  الفايسبوؾ""نمت قاعدة مستخدمي 3103ديسمبر 

مميوف مستخدـ، و ذلؾ  22لتسجؿ مؤخرا قرابة  % 39مستخدـ و بنسبة زيادة بمغت 
 22و التي بمغت قرابة  3103لدى المقارنة بقاعدة المستخدميف المسجمة بداية عاـ 

 مميوف مستخدـ.
                         "سوشػػػػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػػػػاكرز"و كشػػػػػػػػػػػػؼ التقريػػػػػػػػػػػػر المنشػػػػػػػػػػػػور عمػػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػػع اإللكترونػػػػػػػػػػػػي   

-socialbakers.com-  المتخصػػػص فػػػي إحصػػػاءات شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي، أف
" الفايسػػبوؾ"إفريقيػػا تشػيد نمػػوا متزايػدا فػػي اسػػتخدامات  ؿو شػػما، منطقػة الشػػرؽ األوسػط 

مػف إجمػالي   4% فػي مجػاالت التواصػؿ االجتمػاعي و اإلعػبلـ و التسػويؽ لتشػكؿ نسػبة
 لمميار مستخدـ.مستخدمي الفايسبوؾ حوؿ العالـ و التي تجاوزت مؤخرا قاعدة ا

دولػػة عربيػػة  01االجتماعيػػة فػػي  " الفايسػػبوؾ" و رصػػد التقريػػر تطػػور اسػػتخداـ شػػبكة    
تشػػػػػػػكؿ فػػػػػػػي مجاليػػػػػػػا منطقػػػػػػػة الشػػػػػػػرؽ األوسػػػػػػػط وشػػػػػػػماؿ إفريقيػػػػػػػا و ىػػػػػػػي : المغػػػػػػػرب، 

 قطػػػر، لبناف،العراؽ،السػػػعودية،البحريف،اليمف،األردف،الجزائر،تونس،ليبيا،مصر،فمسطيف،
و فػػي صػػادرة بمػػداف المنطقػػة جػػاءت مصػػر مػػف حيػػث تعػػداد  اإلمػػارات. الكويػػت، عمػاف،

 5.9و فػػي السػػعودية بحػػوالي ، مميػػوف مسػػتخدـ 03عنػػدما سػػجمت " بوؾسػػالفاي "مسػػتخدمي

مبليػػػيف مسػػػتخدـ، ثػػػـ الجزائػػػر  5المغػػػرب فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة بحػػػوالي  ،مميػػػوف مسػػػتخدـ



مستخدـ ثػـ جػاءت البحػريف فػي مميوف  2.2مبلييف مستخدـ، و تونس بحوالي  2بحوالي 
 .ألؼ مستخدـ 211القائمة بحوالي  ذيؿ
 32 و مبلييف 2 في الجزائر بمغ" الفايسبوؾ"و حسب التقرير فإف عدد مستخدمي     

 27مف العدد اإلجمالي لمسكاف المقدر بحوالي  %00.12مشترؾ ما يمثؿ  921ألؼ و 
 باالنترنت.طيف تبمف الجزائرييف المر  % 91، و مميوف نسمة

و وفؽ نفس الموقع فإف الجزائر احتمت حسب التصنيؼ المرتبة الرابعة عربيا بعد     
، 3103عالميا مع نياية   23و المرتبة  3103كؿ مف مصر و السعودية والمغرب في 
" في الجزائر أف الشباب الذيف تتراوح الفايسبوؾو يشير التصنيؼ العمري لمستخدمي"

أي ثمثي مستعممي ىذه الشبكة   %14سنة يمثموف نسبة  22 و 04أعمارىـ بيف
سنة بمغت  04بالجزائر، و تشير اإلحصائيات أف نسبة القصر الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

 % 14و بالنسبة لمتمثيؿ مف حيث الجنس يمثؿ الرجاؿ ثمثي المستخدميف بنسبة  09%

 ).Social bakers.com( مف النساء  % 23مقابؿ 
 
 
 
 :و خدمات موقع الفايسبوؾتطبيقات   -4
 " خدمات و تطبيقات لممشتركيف تتمثؿ فيما يمي:الفايسبوؾ يوفر"    
 :photosخاصية الصور  -1.4
  ،          إمكانيػػػػػػػػة إعػػػػػػػػداد ألبػػػػػػػػـو لمصػػػػػػػػور خػػػػػػػػاص بػػػػػػػػو تتػػػػػػػػيح ىػػػػػػػػذه الخاصػػػػػػػػية لممشػػػػػػػػترؾ   

 ويسػػػػػػػػػػػػتعرض مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػبلؿ ىػػػػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػػػػور أصػػػػػػػػػػػػدقاءه المضػػػػػػػػػػػػافيف إليػػػػػػػػػػػػو

 .  )33 ص،2102كولير،ماجد،(
 :vidéosخاصية الفيديو  - 2.4 



و مشاركتيا عمى ىذا الموقع، ، و توفر لممشترؾ تحميؿ الفيديوىات الخاصة بو      
باإلضافة إلى إمكانية تسجيؿ لقطات الفيديو مباشرة و إرسالو كرسالة مرئية)صوت و 

 صورة(.
 :Groupsخاصية الحمقات  - 3.4
 مف إعداد المجموعات لمنقاش في موضوع ما. و تمكف المشتركيف  

 :Eventsخاصية األحداث الهامة  - 4.4

خبار األصدقاء إو  ،و تتيح لممشتركيف إمكانية اإلعبلف عف حدث ما جرى حدوثو    
 و األعضاء بو.

 :Market Placeخاصية اإلعالف  -5.4

المشترؾ مف اإلعبلف عف أي منتج يود اإلعبلف عنو، أو البحث عف أي  و تمكف   
 منتج يرغب في شراءه.

 

 :Pokeالنكز  - 1.2
ستخدـ  لجذب انتباىيـ و كأف الم"  الفايسبوؾ "و النكز عممية تنبيو أصدقاء عمى    
  (.wopress.com. www) ؿ مرحبايقو 

 
 

 :Notification تاإلشعارا 7.2

تستخدـ اإلشعارات لمحفاظ عمى بقاء المستخدـ عمى اتصاؿ بآخر التحديثات التي    
 قاـ بالتعميؽ عمييا سابقا.

 :Gamesاأللعاب  4.2

" العديػػد مػػف األلعػػاب المختمفػػة، و يسػػمح لممسػػتخدـ أف يػػدعو العديػػد الفايسػػبوؾيػػوفر"    
                                                              معينة)جماعيػػػة(مػػػف أصػػػدقاءه لممارسػػػة لعبػػػة 

                                                          (www.arabhardwar.net.(  

http://www.wopress.com/
http://www.arabhardwar.net/


 :Giftsخاصية  - 9.2
و تظير ،إرساؿ ىدايا افتراضية إلى أصدقائيـ أو اليدايا و التي تتيح لممستخدميف    

 عمى الممؼ الشخصي لممستخدـ الذي يقوـ باستقباؿ اليدايا.
 :Market Placeخاصية  -01.2

 تتيح لممستخدميف نشر إعبلنات مجانا.  
 :نماذج مستخدمي موقع الفايسبوؾ-5

فقط، إال أف واقع ىو شبكة اجتماعية يرتادىا الشباب " الفايسبوؾ " ساد اعتقاد بأف     
الحاؿ يثبت خبلؼ ذلؾ حيث أف ىذه الشبكة مفتوحة لمجميع: أساتذة جامعات، أدباء، 

 كتاب و فنانيف و غيرىـ مف الفئات العمرية.

ومف ىـ مرتادو "؟ الفايسبوؾ"و قد طرحت العديد مف األسئمة عف مف ىـ مستخدمو   
جميع ىذه األسئمة   ،؟فينتمو ىذه الشبكة المثيرة لمجدؿ؟ و إلى أي صنؼ مف الزوار 

، )3101( خالد الكوطيط""و الكاتب -  - Elena Zangerأيمينا زنغر""دفعت بالكاتبة األلمانية
و المشتركيف فيو، واف يعتبروا مجموعة مف الفايسبوؾ" " أما نموذج مف زوار اأف يتوقف

 الزوار تندرج ضمف النماذج التالية:
 
 

 النموذج األوؿ: المتخفي: 1.5

ىو التواصؿ و التشارؾ، لكف الكثيريف ال يفيموف ذلؾ، " لمفايسبوؾ" المبدأ األساسي    
فيسجموف أنفسيـ، لكف دوف صورة، أو يدعوف أصدقاء لكف دوف البوح بمعمومات 

ف ىويتيـ و يكتفوف بالمبلحظة و ىؤالء ال يفصحوف ع "شخصية، و يقوؿ الكاتباف 
خدميف اآلخريف، و ربما يخاؼ ىذا النمط طبلع عمى الصفحات الشخصية لممستباال

مف المستخدميف مف أف يفوتيـ شيء ما أو يعيشوا طفولتيـ مف جديد حيث كانوا 
و يكبحوف ، يكتفوف بالوقوؼ في ركف ما مف ساحة المدرسة، يكتفوف بمراقبة زمبلئيـ 



س الرغبة في المعب معيـ أو حتى مكالمتيـ، لكف التجربة أظيرت أف خيار التخفي لي
باألمر السيئ عمى اإلطبلؽ، إذا ما أخذت بعض التعميقات غير البلئقة التي يكتبيا 

 البعض بعيف االعتبار.
 النموذج الثاني: رفيؽ المدرسة: 2.5

الرسالة  ىذه : منذ وقت طويؿ" يتناوؿ الكاتباف ىذا النموذج فيوضحاف يلـ نمتق "    
، و غالبا ما يكونوف زمبلء مف ؿفقدت آثارىـ منذ وقت طوي يتمقاىا المرء مف أشخاص

أياـ المدرسة، رسالة تثير فضوال كبيرا كما أصبحت عميو أحواؿ اآلخر، لكف في كثير 
بث ىذا الزميؿ القديـ أف يختفي وال يبقى سوى اسمو في الئحة ممف األحياف ما ي

 األصدقاء.
 بة السابقة :النموذج الثالث: الخطيب السابؽ أو الخطي 3.5
ىـ أصدقاء غير مريحيف، قد يثيروف بعض المشاكؿ لصاحب الصفحة،و يحاولوف    

 التأثير عمى عبلقاتو الجديدة، و خمؽ مشاكؿ مع أصدقاء الجدد.
 النموذج الرابع: األبويف: 4.5

، و ال يرغبوف في فيـ مغزاه و خوض ىذه "الفايسبوؾ"اآلباء غالبا ما يجيموف ما ىو  
في الكثير مف األحياف إلى  يـالجديدة، و لكف حرصيـ عمى أوالدىـ يدفعالتجربة 

و الدخوؿ إلى  التطفؿ عمى اىتمامات األبناء و البنات بيذا التواصؿ االجتماعي،
صفحاتيـ و طمب صداقة أبناءىـ الذيف يقوموف بتشكيؿ مجاميع مف األصدقاء تحد 

التي يشكميا األبناء "دعونا  مف تدخبلت اآلباء في شؤونيـ، و مف ىذه المجموعات
 ".الفايسبوؾ"نقصي اآلباء مف

 النموذج الخامس: المدير: 5.5
يتسـ ىذا النموذج بطابع تجسسي، فالمدير يفتح صفحة شخصية لو عمى      

و الدخوؿ إلى صفحتو " الفايسبوؾ"و يدعوا العامميف عنده بالتسجيؿ في "،الفايسبوؾ"
باعتباره يتحكـ فييـ حتى و ىـ في العالـ الخاصة، و مف ىنا يحقؽ نرجسيتو 



و مف جية أخرى نموذج المدير يستغؿ الشبكة ، االفتراضي، و يصبحوف تحت أنظاره
و أنو   أيضا حيف يدعو رؤساءه ليظير ليـ مدى إدراكو لوسائؿ االتصاؿ الحديثة،

 عامؿ دءوب ألنو ينشر اىتمامو بعممو عمى الحائط في أوقات الفراغ.
 ج السادس: القريب:النموذ 6.5
كيؼ حالو فالخبر يمكف قراءتو عمى       ة القريب البعيد، لمعرفةمال داعي لمكال      
  و ال حاجة لمحديث عف الجد أو الجدة أو عف أشياء ال أىمية ليا،"، الفايسبوؾ"
يمنح إمكانية البقاء عمى اتصاؿ بيؤالء األقارب دوف الحاجة لبلتصاؿ  "فالفايسبوؾ"

 بيـ.
 النموذج السابع: األصدقاء الحقيقيوف: 7.5
يخمص الكاتباف إلى أف األصدقاء الحقيقيوف ىـ أصدقاء بصرؼ النظر إف أضيفوا     

الصديؽ الحقيقي ىو الصديؽ الذي تعرفو منذ  "إلى العالـ االفتراضي أوال ، و يقولوف 
لصداقة ، لكف لمحفاظ عمى ا" لفايسبوؾوقت طويؿ ، في ىذه الحالة ال يحتاج المرء"

" ىو أمر طبيعي، عمى الرغـ مف قمة الفايسبوؾضـ ىؤالء إلى الئحة األصدقاء عمى"
 (.www.dw.de)أوعدـ أىمية ما يمكف إضافتة ىناؾ حوؿ ىؤالء األصدقاء" 

أف الشبكات االجتماعية: ىي  " -Dana Boyd -" " دانا بويدو في ىذا الصدد ترى      
 ، أكثر مف كونيا وسيمة لتكويف صداقات جديدة وسيمة لبلتصاؿ مع األصدقاء القدامى

-، و تعتبر التسمية التي تطمقيا بعض مواقع الشبكات االجتماعية عمى قوائـ االتصاؿ

list of friend-  :يمكف أف يكوف"ال تعبر حقيقة عف طبيعة ىذه العبلقات، حيث تقوؿ 
في  " الصداقة" يعني بالضرورةمضمبل، ألف االتصاؿ ال   -األصدقاء - مصطمح

االستعماؿ اليومي لممعنى، كما أف أسباب تواصؿ الناس مختمفة، و ال تكوف دائما في 
 & Boyd)الخشكؿ صداقات و إنما قد تكوف عبلقات مينية، تبادؿ مصالح ...

Elison,2008 ,P211(. 
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جيد و نفقات اقؿ و في  بأقؿالمطموب  اإلشباعدافع المستخدـ لمحصوؿ عمى  إف    
سيولة االستخداـ جميع ىذه  إلى باإلضافة ،مكاف أيمكاف و مف  أيوقت و في  أي

 أففيكفي  "فايسبوؾ" العوامؿ ساعدت بشكؿ كبير في ازدياد شعبية الموقع االجتماعي
خاصة  العالـ االفتراضي إلىالولوج مف تمكنو  تاإلنترنيفي  أساسيةيممؾ الفرد ميارات 

 بروفيؿ" حساب  إنشاءحيث ال يتطمب ، الجميع أماـالتسجيؿ بيا مجاني و مفتوح  أف

"- profile -   ؿتتمقى عميو رابطا لتفعي ،مف ايميؿ صالح أكثر "يسبوؾاالف"عمى موقع 
الموقع و  إلىو ذلؾ  لمتحقؽ مف ىوية المستخدـ بعدىا يمكف الدخوؿ بيسر  ،االشتراؾ

 و أصدقائؾ إلىو منذ البداية يجعمؾ تصؿ  ،عضاءهألىو ال يتيح الدخوؿ سوى 
الذيف عناوينيـ البريدية  األشخاصتدعو  أففيو يعطيؾ خيار  ،معارفؾ بسيولة 

الذي استخدمتو لمتسجيؿ سواء بشكؿ  -االٌمٌل -في "دفتر العناويف" محفوظة لديؾ في 
 -اٌمٌالتهم - الذيف تعرؼ األشخاصو تبحث عف تدعو  أفو يتيح لؾ  ،فردي أوجماعي 

   -أيقونةتستخدـ  أفتجدىـ ىو  أفو كؿ ما عميؾ بعد  أسماءىـ أومف خارج قائمتؾ 
Add as Friends-  أوخيار مراسمتيـ  ليقرروا ىـ قبوؿ دعوتؾ  أيضاو يتيح لؾ 

 .)023ص ، 2100، إبراهيـ)تجاىميا
 : اآلتيةو تتـ عممية التواصؿ مف خبلؿ الخصائص 

   :Nots التعميقات1.6 -

المجموعات في الصفحات المنضميف  األصدقاء وخاصية التعميقات متاحة بيف     
يكتب  أفحيث يمكف لممستخدـ ، عمى الصبلحيات الممنوحة أيضاو ذلؾ يعتمد  ،ليا

تعميؽ و في نفس  إضافة -  comment-رتعميؽ في مساحة التعميقات والضغط عمى ز 
 .صورة أوموقع  آونظيؼ رابط  أفالمساحة يمكف 

  : Tagsاإلشارة -2.6



 أصدقائؾنتباه اف تمفت أبحيث يمكنؾ  ،متاحة في الصورة و الفيديو اإلشارةخاصية    
بالتالي   "يسبوؾاالف"في مقطع الفيديو المحمؿ عبر أوليـ في صورتؾ  اإلشارةعبر 

 .تحديد جديد في الصورة أليسترسؿ ليـ   تنبييات 
  :Likeاإلعجاب  -3.6
      المجموعات و األصدقاءالتعميقات و متاحة بيف  آليةمتاحة بنفس  أيضاخاصية    

عمى الصبلحيات الممنوحة التي تمكف  أيضاوذلؾ يعتمد  و الصفحات المنضميف ليا،
 ألصدقائؾفيديو  أوصورة  أونص  ألي "like"-معجب -يقـو بعمؿ أفالمستخدـ 

(wd.com -www.tech (. 
  :Pokeز نك – 4.6
بحيث يقـو المستخدـ بتنفيذ ذلؾ عمى احد  ،فيما بينيـ ؤلصدقاءلتحدث فقط     

 لصديقو.  Pokeبرد األخرو يعمؿ  أصدقاءؾ
  : Wallخاصية لوحة الحائط  -5.6

مستخدـ بحيث  أليوىي عبارة عف مساحة مخصصة في صفحة الممؼ الشخصي 
  .الكتابة عمى حائط المستخدـ أوىذا المستخدـ  إلىالرسائؿ  إرساؿ ألصدقاءتتيح 

 
 

  :Statutsخاصية حالة  - 6.6

في الوقت  أعماؿو ما يقوموف بو مف  بأماكنيـ أصدقائيـ إببلغ إمكانيةتتيح     
 .الحالي
  شبكات التواصؿ االجتماعي:انعكاسات و تأثيرات استخداـ ثالثا: 

   

و قبؿ التطرؽ لبعض االنعكاسات التي قد تحدثيا مواقع التواصؿ االجتماعي      
عمى الفرد و المجتمع، سنتطرؽ إلى المداخؿ التي تناولت تكنولوجيا االتصاؿ و 

 نت.االنتر 



 المداخؿ المختمفة لتناوؿ شبكات التواصؿ االجتماعي : .1
قد اختمفت أراء الباحثيف حوؿ تأثير استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة واالنترنت      

و ما تتضمنو مف تطبيقات عمى العزلة االجتماعية، و عمى حجـ التفاعؿ االجتماعي 
بيف األفراد، فيناؾ مجموعة مف الباحثيف الذيف ينتموف إلى المدخؿ االيجابي ،الذي 

ى توسيع العبلقات بيف األفراد و زيادة التواصؿ االجتماعي يرى أف االنترنت أدت إل
بينيـ، بينما يرى أنصار المدخؿ السمبي أف استخداـ االنترنت أدى إلى تقميؿ فرص 

ؾ  مدخؿ آخر و ىو المدخؿ االتصاؿ الشخصي و زيادة العزلة بيف األفراد، و ىنا
ـ االنترنت . و فيما يمي عرض ، الذي ال يتبنى اتجاىا ايجابيا أو سمبيا باستخداالمعتدؿ

 ليذه المداخؿ :
 ):Optimistesالمدخؿ االيجابي ( المتفائموف  – 0.0
يرى أنصار ىذا المدخؿ انو ال احد يستطيع اف ينكر أف االنترنت أداة فعالة في     

التواصؿ االجتماعي، و أنيا ساعدت بشكؿ كبير عمى اإلبقاء  و استمرارية الكثير مف 
إلى أف االنترنت قد أتاحت  - Living Stone  "-3113ف األفراد. و يشير"العبلقات بي

بيوت، و لمشباب و صغار السف فرصة جديدة لمتواصؿ مف خبلؿ تبادؿ الزيارات في ال
و التواصؿ عبر األلعاب الجماعية، و أدوات التواصؿ  استخداـ االنترنت معا،

 المتنوعة.
كما يرى البعض أف استخداـ الفرد لقناة اتصالية واحدة، يجعؿ الروابط بيف األفراد     

ضعيفة، و انو كمما زادت القنوات االتصالية التي يستخدميا الفرد لمتواصؿ مع اآلخريف 
 زادت قوة الروابط التي تربط بينيـ، و ىو ما تتيحو االنترنت كوسيط اتصالي .

لى أف ىذا التأثير الذي أحدثتو االنترنت عمى العبلقات إ -Malei -3110و يشير     
 Magnifyingاألوضح" "الرؤيةأو "مضاعفة الرؤية"االجتماعية لمفرد يطمؽ عميو مصطمح

glass effects ،:و ىو مصطمح يشير إلى مضاعفة عبلقات الفرد بكؿ مف 
 أفراد عبلقتو بيـ قوية. -



 أفراد عبلقتو بيـ سطحية و ضعيؼ . -

 (.42ص ،2101(عزي، بومعيزة، يعرفيـ مف قبؿأفراد ال  -
حيث أشار فييا إلى  "Hampton"و قد بينت العديد مف الدراسات مف بينيا دراسة     

أف االنترنت تقوي العبلقات بيف أفراد األسرة و األصدقاء التي تبعدنا عنيـ المسافات 
البعيدة، كما أنيا تساعد عمى البقاء و مواصمة عبلقات مع أشخاص كانت صمتنا بيـ 

كما أجمعت نتائج العديد مف الدراسات أف  قد انقطعت بالفعؿ بسبب البعد المكاني.
و االنطواء عمى د األفراد الذيف يعانوف مف الخجؿ ت كوسيط اتصالي تساعاالنترن

تجاوز حدود حياتيـ االجتماعية الضيقة و توطيد عبلقاتيـ تدريجيا مع أفراد المجتمع 
                                          .     المحيط بيـ و التعرؼ عمى أفراد آخريف

التطور الحاصؿ في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ لـ يمغ أف "John .Thompsonكما يرى"
 .)017ص ،2102 (نومار، التفاعؿ المباشر وجيا لوجو و إنما جاء ليكممو ويتمو

 ):Pessmististis المدخؿ السمبي (المتشائموف - 3.0
تكنولوجيا االتصاؿ و االنترنت بفعؿ ىذه  ـنشأ تيار فكري معارض الستخدا    

"  Les technophobes" االنعكاسات المتعددة ،و ىـ المتشائموف مف التقنيات الحديثة

و يمثؿ ىذا االتجاه مختصوف في عدة مجاالت مثؿ عمـ االجتماع و عمـ النفس و ىـ 
جتمع ،حيث يتعرضوف بالنقد البلذع لبلنترنت و يتخوفوف مف أثارىا عمى الفرد و الم

يرى أنصار ىذا المذىب باف االنترنت كوسيط اتصالي تفتقر إلى وجود االتصاؿ غير 
المفظي مف خبلؿ حركات و إشارات الوجو و الجسد، و ىذا النوع مف االتصاؿ ال ينقؿ 

 الرسالة االتصالية بفاعمية اكبر. 
عبر  كما يرى أنصار المذىب السمبي إف غياب الصوت البشري في االتصاؿ    

االنترنت يقمؿ مف درجة التفاعؿ، حيث إف لمصوت البشري ميمة أساسية في نقؿ 
المشاعر و األحاسيس و االنفعاالت، و لذلؾ يطمقوف عمى االتصاؿ عبر االنترنت اسـ 

 ". االتصاؿ البارد" 



" "أف تكنولوجيا االتصاؿ المعاصرة تقدـ حموؿ لبعض ايفيسكما أشار الكاتب"    
   ،روثة ، في نفس الوقت الذي تقـو فيو بخمؽ العديد مف المشاكؿ الجديدةالمشاكؿ المو 

فيي تنمي العبلقات اإلنسانية البلشخصية و تكبح إبداع التفكير اإلنساني". و ترى 
  ،أف التوجو الكبير الى االىتماـ بالتقنيات الحديثة "Sherry turkle"المختصة النفسانية 

و ىناؾ  و إنسانيتو. ،حيث تـ تجريده مف كؿ أحاسيسوأدى إلى اعتبار اإلنساف كآلة 
الذي يحمؿ مجموعة مف القيـ "  Cheval de Troieمف يشبو االنترنت بحصاف طروادة "

و تتوسطيا الرغبة في موت اإلنساف و فنائو، فقد  ،)antihumaniste(ضد اإلنسانية
التي   ،الروابط االجتماعيةأقامت شبكة االنترنت نجاحيا و تطورىا عمى أساس القيـ و 

 ).91-92،ص ص2100بعزيز،)كبيرا أصبحت تشيد تأزما و تدىورا 
و يشير البعض إلى انو حتى لو استخدـ األفراد االنترنت لمتحدث مع األصدقاء     

المقربيف و أفراد العائمة ، فاف ىذه المحادثات سوؼ تحؿ محؿ االتصاؿ وجيا لوجو 
 تدريجيا ، مما يؤدي إلى تقميؿ الروابط االجتماعية بيف  األفراد. 

      الكسؿ النترنت تشجع األفراد عمىكما أف البعض يرى أف سيولة استخداـ ا        
و التراخي، فحتى لو استخدموىا في االتصاؿ بأفراد يعرفونيـ مف قبؿ فسوؼ يجدوف 
أنفسيـ مع مرور الوقت يعتادوف عمى أف استخداـ االنترنت لمتواصؿ مع ىؤالء األفراد 

واصؿ عبر أفضؿ و أسيؿ مف المقاء وجيا لوجو، فبعض األفراد يخفوف ىويتيـ أثناء الت
االنترنت، آو يذكروف بيانات مضممة عنيـ، مما يترتب عميو تكويف عبلقات وىمية 

   .و قصيرة  كاذبة، ال تتسـ باالستمرارية و الدواـ، ومعظميا سطحية
و يؤكد أنصار ىذا المذىب أيضا أف كثافة استخداـ االنترنت تؤدي الى إدمانيا ، و    

التي أجريت عمى عينة بمغ  - Martin Olson  "- 0999ىذا ما أثبتتو نتائج دراسة "
مف مستخدمي االنترنت في أمريكا، و توصمت إلى انو كمما زاد الوقت  9744قواميا 

 الذي يقضيو المبحوثيف عمى الشبكة زاد معدؿ إدمانيـ ليا . 



و أشار البعض إلى أف عدـ تنظيـ االستخداـ يؤدي إلى العزلة .حيث أف قضاء    
المزيد مف الوقت عمى االنترنت يؤدي إلى انخفاض نسبة االتصاؿ العائمي ويزيد 

 اإلحساس بالعزلة و الوحدة بمرور الوقت .
 :  Neutralistsالمدخؿ المعتدؿ  – 2.0
، ال يتبنوف اتجاىا Morrison  &Krugman  3100أنصار ىذا المدخؿ أمثاؿ     

سمبيا أو ايجابيا خاصا بتأثير استخداـ االنترنت عمى العبلقات االجتماعية لؤلفراد، 
حيث يروف انو عند ظيور وسيمة اتصاؿ حديثة بإمكانات متعددة اكبر مف إمكانات 

وسائؿ الوسائؿ القديمة يبدأ الجدؿ يدور حوؿ تأثيرات ىذه الوسيمة عمى استخداـ 
االتصاؿ األخرى، و عمى نمط الحياة االجتماعية لمفرد. و يروف أف االنترنت ىي أداة 
لبلتصاؿ الشخصي نتاج لمتطور التكنولوجي،أتاحت لمفرد سرعة و سيولة التواصؿ 
 ىاالجتماعي، و ىي أداة مكممة لدور االتصاؿ الشخصي مثؿ أي أداة أخر 

 االنتقادات مف أنصار المذىب السمبي. كالتميفوف،و ال تستحؽ كؿ ىذا اليجوـ أو
 :لشبكات التواصؿ االجتماعي و االجتماعية التأثيرات النفسية .2

الشبكات االجتماعية تغييرا كبيرا و افترضت نمطا جديدا مف االتصاؿ  أحدثتلقد      
ىذه الوسائؿ االتصالية ترسـ  أف ،Dominique Nora  (1997)"دومينيؾ نورا"حيث ترى
الشبكات عوض  و ى االتصاؿ عف طريؽ الحواسيب معبلقاتي جديد مبني عمجاؿ 

 ؿاالتصاوىذا النمط الجديد مف ، )Nora.1997.P17)االلتقاء بصورة جسمانية فيزيقية
 طوداخؿ المحي األسري يطاثر عمى عممية التفاعؿ الفردي و الجماعي داخؿ المح

و كما سبؽ و اشرنا في    اجتماعية.و  و عمى جوانب عدة نفسية األكبراالجتماعي 
و ىو ما ينطبؽ عمى مواقع التواصؿ  المداخؿ التي تناولت وسائؿ االتصاؿ الحديثة
مواقع الشبكات  وجيات النظر حوؿ تختمفالحديثة باعتبارىا جزءا مف ىذا التطور فقد ا

فمف جية يستيوينا توظيؼ الفضاء  و محايد، بيف ايجابي و سمبي االجتماعية
و تعزيز فاعمية المشترؾ االيجابية ،   االجتماعي التواصؿفتراضي لمتبادؿ الثقافي و اال



ما  إذاسمبية  أثارومف جية نحترز و نتخوؼ مف ما قد تحدثو ىذه التقنية مف 
 ، و فيما يمي بعض االنعكاسات النفسية و االجتماعية ليذه المواقع:بإفراطاستخدمت 

 التأثيرات النفسية لمواقع التواصؿ االجتماعي:  -1.2
  :اإلدمان -0.3-0

يعد اإلدماف مف أىـ اآلثار التي قد تشكؿ خطرا عمى مستخدمي الشبكة      
االجتماعية خصوصا الشباب و المراىقيف، وقد تزايدت في اآلونة األخيرة البحوث 
النفسية التي تؤكد عمى أف االستخداـ المبالغ فيو لشبكات التواصؿ االجتماعي عبر 

ي طبيعتو اإلدماف الذي يسببو التعاطي االنترنيت يسبب إدمانا نفسيا يشبو نوعا ما ف
 الزائد عف الحد لممخدرات و الكحوليات.

في الحديث عف موضوع اإلدماف عمى  -مايكؿ -وفي ىذا الصدد يشير الدكتور     
            بعنواف: (3103)البريطانية إلى دراسة نشرت في صحيفة التمغراؼ"الفايسبوؾ"

" الفايسبوؾ و التويتر أكثر إدمانا مف التبغ و الكحوؿ"، وتحدث فيو عف الرغبات 
اليومية لكؿ شخص ،و وجد  بأنو مف الصعوبة مقاومة رغبة البقاء متصبل             

عمى شبكات التواصؿ االجتماعي بؿ إف مستوى الرغبة في ىذا البقاء كانت " اوف اليف"
 لرغبات المتعمقة بشرب الكحوؿ و السجائر. ذات درجات أعمى مف ا

 ،بمداف مختمفة 01 مف جامعة 03طالب في 0111 و أوضحت دراسة أجريت عمى    
           القمؽ واالرتباؾ      س طبلب أصيبوا بحاالت مف الفكر و أف أربع مف خم

و اإلحساس بالعزلة الشديدة حينما تـ قطع وسائؿ االتصاؿ الحديثة عنيـ كالياتؼ 
 بوؾ و التويتر. سو موقعي التواصؿ االجتماعي الفاي "الالبتوب"النقاؿ و
و يجيب عمى ذلؾ ، باف مواقع التواصؿ " مايكؿ"ماذا يعني ىذا ؟ يتساءؿ الدكتور     

ض األشخاص يؤدي إلى إيجاد شخصيات تتسـ االجتماعي تفرض خطرا خاصا لبع
       باإلدماف فالدافع لمعرفة صديقؾ ليمة الجمعة ممكف أف تكوف قوية جدا بالنسبة لنا 

 و عدـ معرفة ىذه المعمومات يكوف أمر غاية في الصعوبة .



عمى أف مدمف ىذه الوسائؿ، أو مف يسرؼ  -داليا حنفي –و تؤكد الباحثة النفسية     
في استخدامو غالبا ما يسيء ىذا االستخداـ و يكوف أكثر عرضة لبلنحراؼ في 

أف المدمف يسعى لتأسيس حياة منفصمة لو في  -داليا حنفي –المواقع اإلباحية، و تؤكد 
لشيء بشكؿ عاـ، ا  -المدمف -ىذا العالـ االفتراضي ييرب فييا مف واقعو كما ىو حاؿ

 .)www.albayan.co.uk(الذي يفاقـ مشكبلتو االجتاعية و االسرية

 : Le Sentiment De Solitudeالشعور بالوحدة النفسية  - 0.3-3

تعتبر العبلقات االجتماعية التي تنشا بيف األفراد في مجتمع ما، يتيحو تفاعميـ مع    
بعضيـ البعض مف أىـ ضروريات الحياة ، و لكف إذا اختمت ىذه العبلقات بصفة 
كمية أو كيفية قد ينشأ عف ذلؾ مشاكؿ نفسية يعيؽ أداء الفرد. و تعتبر الوحدة النفسية 

عتقد أف العبلقات االجتماعية التي يكونيا الفرد مف ىذه المشاكؿ ، فالبعض ي
أو أي شبكة اجتماعية أخرى قد تغنى عف التفاعؿ االجتماعي الحقيقي " بوؾسالفايعمى"

"التكنولوجيا الجديدة لممعمومات أدخمت العالـ في  -كاستمز –يقوؿ في ىذا  الصدد 
 البلحقيقية" شبكات وظيفية و ىو ما خمؽ كـ ىائؿ مف العبلقات الوىمية أو

)castelles , 1999,P43(. 
الشػػػعور بالوحػػػدة  إلػػػىيػػػؤدي  "بوؾالفايسػػػ" اسػػػتخداـ أف أمريكيػػػةدراسػػػة  أوضػػػحت و     

بجامعػػة ميتشػغاف، و المشػػرفة  -عػالـ الػػنفس االجتمػاعي - إيثػػاف كػػروس""النفسػية و تقػوؿ 
قػػػد لػػػوحظ  "بوؾسػػػالفاي" لمدراسػػػة مػػػف مسػػػتخدمي عمػػػى الدراسػػػة أف العينػػػة التػػػي خضػػػعت 
و تؤكػد  ،مػف اسػتخداميـ ليػذا الموقػع  أسػبوعيفعمييػا تقمػب الحالػة المزاجيػة وذلػؾ بعػد 

فػػػػي سػػػػوء الحالػػػػة المزاجيػػػػة  األكبػػػػرالشػػػػعور بالوحػػػػدة النفسػػػػية ىػػػػو السػػػػبب  أفالدراسػػػػة 
           ،حيػػػػث ينتػػػػابيـ ىػػػػذا الشػػػػعور بعػػػػد فتػػػػرة مػػػػف اسػػػػتخداـ الموقػػػػع، "يسػػػػبوؾافال"لمسػػػػتخدمي

العينػػة كانػػت تتحسػػف فػػي حػػاؿ  أفػػرادفػػرد مػػف  أليالحالػػة النفسػػية  أف "كػػروس" أكػػدتو 
  الفريػػػػػػػػػػػػػػػػؽ القػػػػػػػػػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػى الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػػػػعوره  نجػػػػػػػػػػػػػػػػح
  .) (http://news.emaratyah.ae/tagبالوحدة

http://www.albayan.co.uk/
http://news.emaratyah.ae/tag
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انشغاؿ  أف -األمريكيةستانفورد  -الباحثوف مف جامعة  أجراىادراسة  أظيرت    
الرقمية الحديثة قد تعيؽ تطور الميارات  األجيزةاستخداـ  أثناءالمراىقيف بمياـ متعددة 

االجتماعية لمشباب فيو ليس البديؿ لمتفاعؿ الحقيقي مع البشر، وتقوؿ الدراسة التي 
يقضيف معظـ الوقت في التنقؿ المحمـو بيف المواقع  أنيف ،اقتصرت عمى الفتيات

ف مشكمة يالرسائؿ النصية قد يواجي إرساؿو  "وبييوت"" و بوؾسالفاي"االجتماعية
   ).http://vb.bagaday.com)االندماج مع المجتمع الطبيعي

 :النرجسية و حب الظهور -0.3-2
عمػػػػػػػى شػػػػػػػريحة مػػػػػػػف مسػػػػػػػتخدمي المواقػػػػػػػع  أجريػػػػػػػتالتػػػػػػػي  األبحػػػػػػػاثتبعػػػػػػػا لنتػػػػػػػائج      

  و جػػػػػد انػػػػػو يػػػػػؤثر سػػػػػمبا عمػػػػػييـ "،يسػػػػػبوؾاالف" رأسػػػػػيااالجتماعيػػػػػة مػػػػػف الشػػػػػباب وعمػػػػػى 
و يسػػػػػػػػػبب ليػػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػض االضػػػػػػػػػطرابات النفسػػػػػػػػػية نتيجػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػدعـ الػػػػػػػػػذي يتمقػػػػػػػػػوه مػػػػػػػػػف 

 كػػػػػارىـأفالتعميػػػػػؽ عمػػػػػى  أو باإلعجػػػػػابالمشػػػػػتركيف مػػػػػع نفػػػػػس الموقػػػػػع سػػػػػواء  أصػػػػػدقائيـ
خـ مفيػػػػػػـو الػػػػػػذات الػػػػػػوىمي ضػػػػػػممػػػػػػا ينػػػػػػتج عنػػػػػػو حالػػػػػػة مػػػػػػف ت ،و صػػػػػػورىـ الشخصػػػػػػية

مػػػػػػػف الرغبػػػػػػػة فػػػػػػػي اسػػػػػػػتعراض حياتػػػػػػػو  صػػػػػػػحبيا مزيػػػػػػػديالنرجسػػػػػػػية  إلػػػػػػػىالػػػػػػػذي يػػػػػػػؤدي 
و الػػػػػػػدعـ النفسػػػػػػػي الػػػػػػػوىمي ممػػػػػػػا يخػػػػػػػالؼ  اإلعجػػػػػػػابمزيػػػػػػػدا مػػػػػػػف  لينػػػػػػػاؿ ،الشخصػػػػػػػية

 اجتمػػػػػػػاعي مػػػػػػػف أوتقػػػػػػػدير ذاتػػػػػػػي  أليتقػػػػػػػد ففقػػػػػػػد يكػػػػػػػوف نفػػػػػػػس الشػػػػػػػخص م ، الواقػػػػػػػع
 ،ياالفتراضػػػػػػػفيحػػػػػػػاوؿ تجػػػػػػػاوز تمػػػػػػػؾ العقبػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية فػػػػػػػي العػػػػػػػالـ ، المحيطػػػػػػػيف بػػػػػػػو
و الػػػػػػذات     حالػػػػػػة مػػػػػػف االنفصػػػػػػاؿ بػػػػػػيف الػػػػػػذات الحقيقيػػػػػػة  "يسػػػػػػبوؾاالف"فيصػػػػػػنع لػػػػػػو 
 فػػػػػػػػػػػػػػي التواصػػػػػػػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػػػػػػػػاعي الفعمػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػو ممػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػكؿ عائقػػػػػػػػػػػػػػا، الوىميػػػػػػػػػػػػػػة

(www.Startimes.com.)     
 المصارحة الذاتية: -0.3-5 

أوضح عمماء النفس األلماف أف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي يجعؿ     
" في دراستيا التي أجرتيا زابينة تريتةالمستخدـ أكثر انفتاحًا و صراحة، وقالت "

http://vb.bagaday.com/
http://www.startimes.com/


" اف مف يذكر الكثير مف بياناتو الشخصية عمى أحد ليونارد راينكة" بالتعاوف مع زميميا
، تصبح لديو بعد عاـ قدرة نفسية  -الفايسبوؾ -مواقع التواصؿ االجتماعي مثؿ موقع 

أكبر مف المصارحة الذاتية. و أوضحت أف استعدادا أكبر لمبوح بالمزيد بالمعمومات 
ة أي أنيـ الشخصية يتكوف لدى مثؿ ىؤالء األشخاص مع مرور الوقت ، مضيف

       يتغيروف فيما يتعمؽ بمدى االستعداد بالبوح بمعمومات عف أنفسيـ عبر االنترنت،
و تؤكد الدراسة أف األشخاص الذيف يدلوف بالمزيد مف المعمومات عف أنفسيـ في 
صفحات التواصؿ االجتماعي يجمعوف أصدقاء أكثر خبلؿ نصؼ عاـ، غير أنو تبيف 

ىذه الصداقات قمما تكونت منيا صداقات حميمة، أما مف خبلؿ الدراسة أيضا أف 
 الصداقات الحقيقية فبل تزاؿ تتـ و تستمر بعيدا عف االنترنت.

 
 
 

 :التأثيرات االجتماعية لشبكات التواصؿ االجتماعي -3.3
 االفتراضي: المجتمع-3.3-0
بقاع بازدياد اإلقباؿ عمى الشبكات االجتماعية أصبحت ظاىرة سائدة في معظـ     

العالـ تستقطب كؿ يوـ مشاركيف جدد يرغبوف دخوؿ مجتمع افتراضي أضحى ساعة 
تفاعمية يبحث فييا المستخدـ عف أصدقائو القدامى، و أصبحنا نشاىد اليـو مجتمعات 
افتراضية عمى الشبكة اختصرت المسافات الجغرافية و تخمصت مف الضغوط 

          ة أف المحتوى يصنعو الزواراالجتماعية، فمف أىـ سمات الشبكات االجتماعي
   و المتصفحوف، فالتطورات الجديدة التي شيدتيا شبكة االنترنت، أدت إلى نقمة كبيرة 
  و نوعية في عالـ التواصؿ، فحرية النشر و الرأي مضمونة في الشبكات االجتماعية، 

الحرة و ىذا ما يوفر جو النقاش و االختبلؼ و يقرر في نياية المطاؼ السوؽ 



لؤلفكار و ىنا نبلحظ التواصؿ الفعاؿ بيف مستخدمي شبكات التواصؿ 
  )./http://plus.lefigaro.fr)االجتماعي

 الطالق: -3.3-3

في دراسة أمريكية بينت أف مواقع التواصؿ كانت السػبب وراء واحػدة مػف كػؿ خمػس     
آالف -، و أكد المحامي المتخصص في شؤوف الطبلؽ بنيويػورؾحاالت طبلؽ في أمريكا

 و تػػػويتر Mayspase سػػػبيسمػػػاي و   Facebookفايسػػػبوؾو  Google جوجػػػؿ" -مانتػػػؿ

Twiter ،  جعػػؿ مػػف السػػيؿ إثبػػات خيانػػة شػػريؾ الحيػػاة، و لػػـ يقػػؼ ىػػذا التػػأثير فقػػط فػػي
الواليات المتحدة األمريكية ، بػؿ إف ىنػاؾ حػاالت طػبلؽ وقعػت فػي العػالـ العربػي جػراء 

 (. www.numera.com)اإلفراط في استخداـ المواقع االجتماعية و اإلدماف عمييا 
في حاالت الزواج  "الفايسبوؾ"كما أسيمت مواقع التواصؿ االجتماعي و منيا     

حاالت زواج في المجتمع  4بالمجتمع األمريكي، حيث أف حالة واحدة مف بيف كؿ 
كانت مف خبلؿ الشبكات االجتماعية ، وذلؾ وفقا لمسح قاـ بو  3114األمريكي عاـ 

مف حاالت  % 31كاف أحد أسباب "يسبوؾالفا"األمريكي فإف  ديفورس دوت كـوموقع 
 (.www.wikistrike.com)الطبلؽ

 الرأي العاـ: -3.3-2
تميز اإلعبلـ االلكتروني بدور الفرد كفاعؿ  في صياغتو و تشكيمو و انتشاره    و     

الجديد مع الحرية التي تتيحيا ظيرت الشبكات االجتماعية، كأحد روافد ذلؾ اإلعبلـ 
في اختيار الموضوع، و تحرير النص، و الحجـ و سيولة البث و قمة التكمفة مع 
إمكانية تجاىؿ المصدر، و القدرة عمى التحوؿ مف االحتجاج الشخصي لتتوجيو الرأي 

و خاصة مع تجاوز  "،الفايسبوؾالعاـ، و الحشد عبر مجموعات أو صفحات عمى"
 الحدود بيف الخاص و العاـ بيف المستوى الداخمي لمدولة و ما بيف المستوى الدولي.

و خير دليؿ عمى دوره في حشد الرأي العاـ الثورات التي شيدتيا الدوؿ العربية،     
 حيث كاف اإلعبلـ االجتماعي العبا فاعبل و أساسيا في حياة ىذه الشعوب.

http://plus.lefigaro.fr/
http://www.numera.com/
http://www.wikistrike.com/


 لوظائؼ:البحث عف ا -3.3-2
"" في استطبلع قامت بو         ،، أشارت إلى أف مواقع الشبكاتكاريتشو نيتي دوت كـو

باتت مف بيف أكثر الوسائؿ شعبية لمبحث عف الوظائؼ و فرص التطوير الوظيفي في 
 ، الذيف استطمعت آراءىـ مف % 12منطقة الشرؽ األوسط، و أظير االستطبلع أف

 يستخدموف تمؾ المواقع لمبحث عف الوظائؼ.
 المساندة االجتماعية: -3.3-5

 ،  كممتو التي ذكر فييا مثبل لتأثير الشبكات االجتماعية -عصاـ الزامؿ-قدـ األستاذ     
حيث ألقى الضوء عمى قضية الطفمة التي احتجزت في المستشفى بسبب عدـ سداد 
والدىا فواتير العبلج، و كاف تفاعؿ الناس معيا سريعا و عميقا بسبب انتشار 

سبب تأثير ىذه الشبكات عمى المجتمع،  -الزامؿ-كما أوضح  "،لتويترا"الموضوع عمى
 أنفسيـ فيـ المحرؾ و المؤثر عمييا.حيث نوه بأف سمطاتيا تكوف بيد المستخدميف 

 التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي: -3.3-1
جرد التعارؼ بؿ أصبحت أداة تسويؽ لـ تعد مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي لم    

قوية و فعالة لمغاية، فيذه المواقع تمكف مف مواكبة المجموعات التجارية، و الترويج 
ىدفا ألصحاب األعماؿ كونيا منخفضة التكاليؼ، و لمشركات، و أصبحت بذلؾ 

تضمف سيولة االتصاؿ بيا داخؿ و خارج مقر العمؿ، و تجربة التسويؽ عمى تمؾ 
الشبكات تزيد مف التواصؿ مع المستيمكيف، و تعزيز الوعي باليوية التجارية، و 

و    ،تحسيف و ضماف جودة خدمات العمبلء كما أنيا تمكف مف التواصؿ مع الكفاءات
ترجع قوة ىذا النوع مف أنواع التسويؽ إلى وضع المنتج في أماكف مزدحمة 
بالمستيمكيف ذوي الخصائص المتشابية مثؿ: السف أو الحالة االجتماعية أو أسموب 

و المعمف  المعيشة ، مما يعني تشجيع كؿ منيـ اآلخر عمى شراء المنتج المعروض
 .)www.dotaraby.com)عنو
 العالقات االجتماعية: -3.3-7

http://www.dotaraby.com/


      أف االنترنت ليا دور كبير في عزؿ األفراد اجتماعيا، " إبراهيـ إسماعيؿ" يرى     
و تفكيؾ العبلقات بيف األفراد في المجتمع، فاألفراد أصبحوا يقضوف وقتا طويبل في 

الفتة تبعدىـ عف الواقع، و في ىذا الصدد التعامؿ مع الكمبيوتر و االنترنت في طريقة 
الوقت الذي يقضيو الفرد أماـ الحاسوب ليس "- philipe breton- فيميب بريتوف يقوؿ

و ىذا ما أنتج لنا   ،)philpe ,2004,P50")لو أي عبلقة مع الوقت العادي الذي نعيشو
مف التفكؾ  ، و بالتالي إيجاد نوع)92،ص3100(الفاتح،حالة مف العزلة االجتماعية

انطوائية  -االجتماعي. و يشير المتخصصوف في ىذا الصدد إلى ما بات يطمؽ عميو

و توجد ىذه الحالة عندما يستمر الشخص في ، "computer phyliac" -الكمبيوتر
الجموس أماـ الحاسوب ساعات طويمة كؿ يـو بشكؿ يشبو مدمني القمار، و ىذا ما 

 l'ivresse de "" بالثمالة االتصالية - philipe breton-فيميب بريتوف  يسميو

communication ،طبعا مع استثناء األشخاص الذيف استدعى ، )41ص ،2102(بعزيز
و آخروف، أف استخداـ االنترنت يتدخؿ في  -wellman-ولماف عمميـ ذلؾ. و يرى

عندما ، "ما بعد األسرة"الكثير مف األحياف في االتصاؿ داخؿ المنزؿ و خمؽ ما يعرؼ 
يصبح أفراد األسرة يتفاعموف مع الكمبيوتر بدال مف تفاعميـ مع بعضيـ 

، ىو وجو مف التأثير السمبي الذي فرضو عمى التفاعؿ (Antoci,2010,P6البعض)
داخؿ األسرة. و ىذا ما أكدتو بعض الدراسات التي ترى أف الوقت الذي يقضيو األفراد 

يفترض انو مخصص  لبلتصاؿ وجيا  مع االنترنت يسرؽ الكثير مف الوقت الذي
 لوجو.

و بالتالي ال أحد يستطيع أف ينكر ما وفرتو شبكات التواصؿ االجتماعي    
لممجتمعات، و إمكانية أف يرو أو يسمعوا بعضيـ البعض عف بعد، أيف كانت ىذه 
الفرصة صعبة و مستحيمة دونيا، فربطت بيف األمـ بغض النظر عف اختبلؼ 

و المصالح، و  والمكاف و الزماف مف اجؿ تبادؿ األفكار و المعمومات الثقافات والمغات



لكف البعض يخشى أف يكوف ىذا التفاعؿ الفضائي و االنغماس الكبير عمى الشبكة 
 كمجتمع افتراضي، عمى حساب العبلقات االجتماعية الواقعية.

 
و ساعدت   وسيمة فعالة لمتواصؿ بيف األفرد باتت شبكات التواصؿ االجتماعي     

، و مف ىذا المنطمؽ سعت الشبكات االجتماعية في التعرؼ و الربط بيف المجتمعات
لتوفير قدر مناسب مف الواقع التي تدعـ التواصؿ و التي كاف أبرزىا عمى اإلطبلؽ 

الموضوع  "، و قد حاولنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ التعمؽ فيما يخص ىذاالفايسبوؾموقع "
و أىـ خصائصيا   متناوليف آراء و تصورات الباحثيف لياتو الشبكات و مسار تطورىا

و تعرفنا عمى أىـ ىذه المواقع  و  التي ساعدت في نجاحيا و انتشارىا بشكؿ واسع،
و السمات التي تجعؿ األفراد يفضموف  أكثرىا استخداما، ثـ انتقمنا إلى بعض األسباب

دوف غيرىا مف الوسائؿ، و بشيء مف التفصيؿ حاولنا تناوؿ الشبكات االجتماعية 
، بدًأ مف نشأتو و فكرة تسميتو بذلؾ االسـ، و أىـ "الفايسبوؾ" أشير ىذه المواقع، و ىو

اإلحصاءات عف استخدامو مرورا بأىـ الخدمات التي يقدميا لمستخدميو، و عرض 
صؿ بيف مستخدميو، و أخيرا لنماذج منيـ. ثـ أشرنا لكيفية االشتراؾ و آليات التوا

عرضنا ما قد تحدثو ىذه المواقع االجتماعية مف آثار في ظؿ آراء العمماء و الباحثيف 
بيف متفائؿ و متشائـ مف استخداـ ىذه الشبكات االجتماعية و ما قد تخمفو مف 

 انعكاسات عمى الفرد و المجتمع.
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قد يتبادر إلى الذىف أف الوحدة النفسية موضوع ال يدخؿ في إطار عمـ النفس     

بالفعؿ يعد موضوع نفسي اجتماعي بالدرجة األولى حيث أف االجتماعي، و لكنو 
الوحدة النفسية ىي التعبير الواضح عف نقص االحتكاؾ باآلخر و عميو يدخؿ موضوع 

 (.52ص ت،.د (الباقي،الوحدة النفسية في صميـ موضوعات عمـ النفس االجتماعي
اة اإلنساف و يمثؿ الشعور بالوحدة النفسية إحدى المشكبلت اليامة في حي    

المعاصر نظرا ألف ىذه المشكمة تعتبر البداية لكثير مف المشكبلت التي يمكف أف 
 .)199، ص2101(أبو أسعد، يتعرض ليا الفرد

و قد حاوؿ عمماء النفس وصؼ الوحدة النفسية و قياسيا مف خبلؿ التعرؼ عمى    
النفسية التي قد  أبعادىا و مكوناتيا  و العوامؿ التي تسيـ في نشأتيا. و األضرار

تترتب عنيا، و كيفية التغمب عمييا و مواجيتيا لمواصمة الحياة بصورة طبيعية، و 
 ىذا الفصؿ. مف خبلؿجميع ىذه النقاط سوؼ يتـ تناوليا بشيء مف التفصيؿ 

 :سيةػمفهوـ الوحدة النف. 1
    مفهـو الوحدة النفسية لغويا: 1.1

                                                                        في معاجـ المغة العربية:  
يقصد بتعريؼ الوحدة النفسية مف وجية نظر معاجـ المغة العربية اإلنفػراد، إذ يػرى       
أف الوحػػػدة تعنػػػي االنفػػػراد، و الرجػػػؿ الوحيػػػد يقصػػػد بػػػو الرجػػػؿ  "ابػػػف أبػػػي بكػػػر الػػػرازي"

"اإلمػػػاـ أبػػػو الفضػػػؿ جمػػػاؿ الػػػديف محمػػػد اإلفريقػػػي  يػػػرى كمػػػا .)091،ص0653(الػػػرازي،المنفػػػرد

و الوحيػػد بنػػي  أف الواحػػد مبنػػي عمػػى انقطػػاع النظيػػر و عػػوف المثػػؿ، المصػػري األنصػػاري"
عمػػػة الوحػػػدة، و االنفػػػراد عمػػػى األصػػػحاب عػػػف طريػػػؽ االنقطػػػاع عػػػنيـ، كمػػػا ذكػػػر ابػػػف 

   (.251، صمنظور،د،ت (ابفمنظور أف الوحدة مرادفة لمعنى اإلنفراد



و ىكذا نجد أف ىذه المعاجـ اتفقت عمى أف الوحدة تعنػي اإلنفػراد كعمميػة إراديػة، إذ     
محػػض إرادتػػو و االخػػتبلء بنفسػػو مػػع فكػػرة أو بيحػػدث أف يعمػػد الفػػرد إلػػى اعتػػزاؿ النػػاس 

 موضوع ما ، و ال يشعر الفرد بالضيؽ أو التوتر بسبب كونو وحيدا، ولكف ىذا المعنى
يختمؼ عما يتضمف مصطمح اإلحسػاس بالوحػدة، الف الشػعور بالوحػدة يػرتبط بالوحشػة  

مػف التػوحش،  و "الوحػد"حيػث الوحػدة تعنػي اإلنفػراد،  (الفيروز أبػادي)و ىذا ما أشار إليػو 
، لـ يقؼ عند حد الربط بيف مفيـو الوحدة و اإلنفػراد بػالنفس، و لكػف الجوهري))أما العالـ

ساس بالوحدة و اإلحساس بالوحشة أي االنقطاع عػف النػاس و بعػد أيضا يربط بيف اإلح
 ).2740،صت.(أبادي ،دقموب عف الموداتال

 في معاجـ المغة األجنبية: 
حيػػػث اتفػػػؽ كػػػؿ مػػػف الوحػػػدة النفسػػػية" "المعػػػاجـ األجنبيػػػة كانػػػت أكثػػػر تحديػػػد لمفيػػػـو     
 Lonlinessأف مصػػػطمح الوحػػػدة النفسػػػية   - larousse -"الروس"  و زمبلئػػػو و نيمسػػػوف""

 ،و ىي صفة يقصػد بيػا منفػرد، متوحػد، وحيػد،  مػف غيػر رفيػؽ Loneيشتؽ مف الصفة 
و ىي مفاىيـ تشير في مجمميػا إلػى إحسػاس ، ليس عضوا متفاعبل في شمة أو جماعة 

الفرد بكونو منفصبل أو منعػزال عػف أبنػاء جنسػو، و ىػي حالػة يشػعر فييػا الفػرد بالوحػدة، 
ة الفػػػرد بكثيػػػر مػػػف اأي االنفصػػػاؿ أو العزلػػػة عػػػف اآلخػػػريف و ىػػػي حالػػػة يصػػػاحبيا معانػػػ

و  ، Dejectionو االغتمػػاـ، Alientationأو االغتػػػراب "Lonesome"ضػػروب الوحشػػة
  - -Larousse" الروس"جػػػػراء اإلحسػػػػاس لكونػػػػو وحيػػػػدا. إال أف ، Depressionاالكتئػػػػاب 

 Miserableلفػػرد بالتعاسػػة اربػط فػػي معجمػو بػػيف مفيػػـو الوحػدة النفسػػية و بػػيف إحسػاس 
 (بركػات،الصػديؽ ومف جراء اضطرار الفػرد العتػزاؿ النػاس بسػبب شػعوره بافتقػاد الرفيػؽ 

   .)20،ص، 2115
 
 

 مفهـو الوحدة النفسية اصطالحا: 2.1



في السنوات األخيرة، ال سيما بعد ناؿ مفيـو الشعور بالوحدة النفسية اىتماما كبيرا       
أف أوضحت عدة دراسات أنو مفيـو مستقؿ عف مفيـو االكتئاب بالرغـ مف وجود 

، و أف الشعور بالوحدة النفسية يمثؿ حالة نفسية تنتج عف وجود  عبلقة بيف المتغيريف
 0661(شقير، فجوة بيف العبلقة الواقعية لمفرد و بينما يتطمع إليو  الفرد مف عبلقات

 .)032،ص
وفقا " الشعور بالوحدة النفسية" النظر حوؿ مفيـو اتو قد تعددت اآلراء و وجي      

 نظر كؿ عالـ مف العمماء و فيما يمي عرض لبعض ىذه المفاىيـ: ةالتجاه و وجي
أف الشعور بالوحدة النفسية " )Stokes & Levin- )0941- "لفيف ستوكس و" يرى     

و  طبيعة العبلقات مع اآلخريف و أف معيار عدد األصدقاءيرتبط بكـ و كيؼ 
يدؿ عمى وجود أو عدـ وجود الشعور بالوحدة النفسية و  ،المعارؼ و قوة العبلقة معيـ

أف نقص عدد األصدقاء و ىامشية العبلقة معيـ يعد محؾ أساسيا لوقوع الفرد في 
 .)044ص  2113(غانـ، "اإلحساس بالشعور بالوحدة النفسية

 )Perlman & Peplou- )0940 -"بيرلماف و بيبمو"و يتفؽ مع ىذا التعريؼ كؿ مف    
فيعرفاف الوحدة النفسية أنيا:" الخبرة الكريية التي تحدث حينما تكوف شبكة العبلقات 

 ).211ص،2115(فايد،كميا أو كيفيا." االجتماعية لمشخص قاصرة عمى نحو ىاـ سواء 
فأنيما يعتبراف أف" الوحدة النفسية حالة  -Asher & Julie -" آشر و جولي"أما       

    .)743ص،2113(جودة،أشكاؿ حياة الفرد االجتماعية"بانفعالية داخمية تتأثر بقوة 
" الوحدة النفسية تعد حالة انفعالية يشعر بيا الفرد  - Lopata - "لوباتا"و تضيؼ    

التفاعؿ مع اآلخريف ال تحقؽ لو عندما يرى أف مستويات و أشكاؿ و خبراتو في 
، لذا فإف الوحدة النفسية ترتبط بتصدع العبلقات  اإلشباع الذي يتمناه أو الذي ينشده

 ،0661(رابطة األخصائييف النفسانييف، مع اآلخريف سواء كاف ذلؾ بصورة دائمة أو مؤقتة"
 .)049ص



الشعور بالحرماف ينشأ ف الوحدة النفسية ىي:" أ -Sermat -"سيرمات"بينما يرى     
عندما يحدث خمؿ في شبكة العبلقات االجتماعية لمفرد التي كانت لديو خبلؿ مرحمة 

       "د أف تكوف لديو و يؤدي ىذا الخمؿ إلى الشعور بالفراغ العاطفييما و التي ير 
 ).1، ص0665(الدسوقي،

أف الشعور  Lynch & Leiderman & Rokatch روكاتش لينش و ليدرماف و و يشير     
و ىي ، بالوحدة النفسية " حالة يشعر فييا الفرد بالوحدة أي االنفصاؿ عف اآلخريف 

االغتراب  و، Lonesome حالة تصاحبيا معاناة الفرد لكثير مف ضروب الوحشة
Allienationواالكتئاب ،Dépressions  (.1،ص 3112الدليـ،)مف جراء ىذا اإلحساس 

أف الوحدة النفسية خبرة ذاتية تتميز ىذه الخبرة  عمى جده يؤكدو ىذا التعريؼ ن     
 محيطيف بو.ال  بأنيا غير سارة و مؤلمة نتيجة حدوث خمؿ في عبلقات الفرد مع

الذي عرؼ الشعور  )0944( "إبراهيـ قشقوش"و في مجاؿ الدراسات العربية نجد      
 و،psycological - Gap -نفسيةبالوحدة النفسية بأنو: " إحساس الفرد بوجود فجوة 

تباعد بينو و بيف األشخاص و موضوعات مجالو النفسي إلى درجة يشعر معيا بافتقاد 
الفرد مف حيث يترتب عف ذلؾ  حرماف ب ،التقبؿ والود والحب مف جانب اآلخريف 

و موضوعات الوسط الذي أىمية االندماج في عبلقات متميزة مشبعة مع األشخاص، 
 .)030،ص 2114(البطانية،"يمارس دوره مف خبللوو ،يعيش فيو

أي انو ال  ، فإنو يرى " أف الوحدة النفسية ال تأتي لمفرد فجأة) 0997("شفيؽ" أما     
ينشأ مف الفراغ، و لكف حسب مبدأ الحتمية السيكولوجية، البد أف يكوف وجود نتيجة 
لبعض اإلحباطات، أو الصعوبات أو الصراعات الشديدة التي ىيمنة عمى حياة الفرد 

 النفسية.
رة غير ب" خ تعريؼ الوحدة النفسية عمى أنيا )0999("أبو بكر مرسي" و قد تناوؿ  

فييا العبلقة بيف الواقع و عالـ الذات و تنبئ عف عجز في الميارات سارة تضطرب 
االجتماعية و في شبكة العبلقات االجتماعية، و يصاحبيا أعراض سيكوسوماتية و 



مشكبلت تدور حوؿ نقص األصدقاء و الدؼء في العبلقات و مف ثـ افتقاد الرابطة 
و التوافؽ العاـ       يكولوجي الوجدانية مع الوسط المحيط مما يؤثر عمى األداء الس

 .)23،ص 2101(خويطر،لمفرد
حيث ترى بأف " الفرد الوحيد ىو شخص يفتقر  )3111("زينب شقير"و ىذا ما أكدتو    

و عاجز عف الدخوؿ في عبلقات اجتماعية قوية  ،لؤلصدقاء و غير محبوب مف الناس
و التوتر في   مع غيره و يفضؿ أف يبقى بمفرده أكبر وقت ممكف، مع شعوره بالخجؿ

و ىو شخص ال يثؽ بنفسو  ،و مقبوؿ وال يتفاعؿ معيـ بشكؿ إليجابي ،وجود اآلخريف
 (.207ص، ت.عباس، د)  و غالبا ما يشعر بالوحدة في وجود اآلخريف ، وال يقدرىا

إذف فالوحدة النفسية تؤثر عمى التوافؽ النفسي لمفرد و تعيقو عمى أداء دوره بشكؿ     
و اكتساب الميارات االجتماعية البلزمة التي تسمح لو باالندماج في عبلقة ،  طبيعي

 . اجتماعية قوية تحقؽ لو اإلشباع الذي ينشده
الشعور بالوحدة النفسية عمى في ضوء كؿ ما تقدـ مف آراء و تصورات لخبرة     

إال أف ىناؾ إجماعا عمى أنيا حالة  ،المستوييف األجنبي و العربي و رغـ االختبلؼ
تنشأ أساسا مف قصور في العبلقات االجتماعية لمفرد مع اآلخريف، مما ، يخبرىا الفرد

 و .   يشعر باأللـ و المعاناة بسبب إحساسو بعدـ تقبؿ و إىماؿ اآلخريف لو يجعمو
يرى عادؿ عبد الفتاح أف أغمب التعريفات المقدمة لموحدة النفسية تتفؽ في ثبلث نقاط 

 أساسية و ىي:
 كوف الوحدة النفسية خبرة ذاتية. 
       أنيا نتيجة لنقص العبلقات المدركة في حياة الفرد.    
 (.51،ص2114(بعمي،أنيا تجربة كريية و مريرة 
 
 
 :بيف مفهـو الوحدة النفسية في مجاؿ النفس و عمـ االجتماع الفرؽ .2



وجية نظر الباحثيف في ىذيف المجاليف  )Turners- )0911-تيرنرز" "لخص      
، بخصوص الوحدة النفسية فقاؿ "إف الشخص يعتبر وحيدا مف وجية نظر عمـ النفس

مف جراء إحساسو ا مو يبدو مكتئبا أو ميمو  ،عندما يعي أو يشعر بعزلتو في وحدتو
        بالوحدة، و يترتب عمى ىذا اإلحساس أف ينأى الفرد بنفسو أو يبتعد عف المجتمع
و يبدو ببل رفيؽ أو صديؽ، و يشعر تبعا لذلؾ كما لو كاف مقفرا مف الوجية النفسية 

بالنسبة لعمماء االجتماع فيتحدد المفيوـ بمدى  أما ."Spritually isolated"أو المعنوية
عزلة الفرد اجتماعيا عف اآلخريف أي في ضوء مدى إشباع حاجة الفرد إلى االنخراط 

   و ذلؾ مف خبلؿ ارتباطو و تفاعمو مع اآلخريف   في عبلقات اجتماعية مع اآلخريف،
 .)02، ص2111 ،(شيبيبيـ و تواصمو

و ليست دة النفسية ما ىي إال خبرة ذاتية ف الوحأو قد أكد عمماء االجتماع عمى     
 مرادفة لمصطمح العزلة االجتماعية الموضوعية، حيث أف األفراد يمكف  يكونوا وحدىـ

و ال يشعروف بيذه الخبرة، و ربما قد يشعر بيذه الوحدة النفسية مع العمـ أنيـ في  
قا ليذا الفرؽ الجوىري بحسب عمماء االجتماع فإف حشد أو مجموعة مف الناس و وف

الخاصة  عمماء النفس أخذوه بعيف االعتبار و كاف جؿ تركيزىـ عمى الخبرة الذاتية
 .)259ص،2111(فايد،بالوحدة

 : بعض المفاهيـ المرتبطة بالوحدة النفسية .3
األخيرة، يحظى مفيـو الوحدة النفسية باىتماـ الباحثيف العرب إال في السنوات  لـ     

ويفسر بعض العمماء ذلؾ بتداخؿ مفيوـ الوحدة النفسية مع مفاىيـ أخرى مثؿ: 
 االغتراب، العزلة... ومف بيف المفاىيـ المرتبطة بالوحدة النفسية نجد :

 
 

 :Shynessالخجؿ  1.3



أف ىناؾ تشابو بيف مفيومي الخجؿ والشعور بالوحدة  -Portnoff- "بورتنوؼ"ويرى    
ويضيؼ أف كؿ إنساف  ،فكبلىما يشتمؿ عمى نوع مف القصور االجتماعي النفسية،

 يتعرض لمشعور بالوحدة النفسية . خجوؿ اجتماعيا غالبا ما
أف الفرد الشاعر بالوحدة النفسية مشترؾ مع الفرد   -Menniger-"مينجر"ويرى   

 الخجوؿ، في أف شخصية كؿ منيما تميؿ إلى الفشؿ في التكيؼ االجتماعي .
إال أف  ،وعمى الرغـ مف وجود قدر مف التداخؿ بيف الشعور بالوحدة النفسية والخجؿ   

ة النفسية ىو شعور الشعور بالوحدفالكثير مف الباحثيف نبو إلى ضرورة التمييز بينيما، 
بينما الخجؿ ىو بعد الفرد  ،يشاء ضاغط مؤلـ ال يستطيع الفرد الخبلص منو وقت ما

عف اآلخريف بمحض إرادتو، وبسبب ظروؼ طارئة تمنعو مف ممارسة حياتو بشكؿ 
 2114،(بعمي   يستطيع الفرد  إنياءه وقت ما يشاء دوف أف يشعر باأللـ و ،طبيعي

 .)19،ص
 : Isolation العزلة 2.3
ف تيار الثقافة السائدة وشعوره بعدـ تعني شعور الفرد بانسحابو والنقص عزلة عال    

تبني مبادئ أو مفاىيـ مخالفة، مما يجعمو غير قادر عمى مسايرة  و االندماج،
 ،ىو نفسي ىو مادي وما األوضاع القائمة. بحيث يكوف الفرد في حالة تناقض بيف ما

 فيو موجود 
 . )212ص ،2111سرى،  (زهراف،المجتمع مف الناحية المادية ال مف الناحية النفسيةفي 
ويؤكد العمماء عمى ضرورة التفريؽ بيف العزلة االجتماعية والوحدة النفسية، فالعزلة    

ينما يعرؼ الشعور بفي نظرىـ مجرد انفصاؿ الشخص فيزيقيا عف األفراد اآلخريف، 
وبيذا المعنى قد يعزؿ  شاعر الشخصية نحو تمؾ العزلة ،مالبالوحدة النفسية في ضوء 
ولكف ال يشعر في قرارة نفسو بالوحدة بينما قد تستثار مشاعر  الشخص عف اآلخريف،

عمى افتقاد  ،و و مقدارهتفالشعور بالوحدة يتوقؼ في طبيع ،الوحدة بدوف عزلة حقيقةً 



أو ، ة مع مزاج الشخصالعدد المناسب مف األصدقاء أو النوعية المبلئمة المتفق
 .)22ص ،0661 (أبو سريع،نقصاف فرص االلتقاء مع اآلخريف

 االنسحاب النفسي: 3.3
يتصؼ بيذه  ، و طموح منخفض، يتمثؿ في التبمد و البلمباالة و عد االكتراث     

     أجمو  و  دن  مريض الذي أيقف   الأو في حالة ، الحالة األفراد الذيف يستبدىـ حكاـ طغاة
يميؿ أصحاب ىذا النوع مف االنسحاب إلى إشغاؿ أنفسيـ بأعماؿ مختمفة ليبتعدوا و 

 .)019ص ،2111(جبؿ،قدر اإلمكاف عف مواجية مشاكميـ
حيث يعجز ، لمدفاع عف نفسو افاالنسحاب النفسي وسيمة دفاعية يمجأ إلييا األن   

قمؽ بأف ينسحب الفرد عف االبتعاد عف المواقؼ الميددة، و مف ثـ يزيح عف نفسو ال
   .)91ص ،2114(بف اسماعيف،ةالعنصر الميدد وجود مف الموقؼ أو ينكر

 االنسحاب االجتماعي: 4.3
العزلة االجتماعية، و عرفو معجـ عمـ   وصؼ ىذا األخير بمفاىيـ متعددة منيا     

 نمط سموكي يتميز في العادة بإبعاد الفرد عف نفسو و عف القياـ بميارات" النفس بأنو 
الحياة المتعددة، مرفوقا بإحباط و توتر و خيبة أمؿ، كما يتضمف االبتعاد عف مجرى 

و في بعض  مع عدـ التعاوف و عدـ الشعور بالمسؤولية  ، الحياة االجتماعية العادية
 .)092،ص2111(يحيى،األحياف اليروب مف الواقع

 :Alientationاالغتراب  5.3
بصورة تتجسد  ،القائـ بيف ذاتو و بيف البيئة المحيطة لويعني وعي الفرد بالصراع      

و البلمباالة و  في الشعور بعدـ االنتماء و السخط والقمؽ أو الشعور بفقداف المعنى
و ما يصاحبو مف أعراض ، يمركزية الذات و االنعزاؿ االجتماع

 .)22،ص2116(الجماعي،إكمينيكية
         شعور الفرد بالعزلة والضياع "بأنواالغتراب  )0991( "وفاء فتحي"و تعرؼ     

      و الوحدة و عدـ االنتماء و فقداف الثقة و الشعور بالقمؽ و العدوانية و رفض القيـ



 و المعايير االجتماعية واالغتراب عف الحياة األسرية و المعاناة مف الضغوط النفسية
 (.019،ص3112(زهراف،
 االنطواء: 6.3
و يجد  الشخصية، و المنطوي فرد يؤثر العزلة و االعتكاؼ،ىو نمط مف أنماط    

صعوبة في االختبلط بالناس، يقابؿ الغرباء بحذر و تحفظ و ىو خجوؿ، شديد 
الحساسية، يجرح شعوره بسيولة، و كثير الشؾ، و يكمـ نفسو، يستسمـ ألحبلـ اليقظة، 

رغبة في االنعزاؿ و و ديييتـ بالتفاصيؿ، و يضخـ الصغائر، دائـ التأمؿ في نفسو، و ل
 الوحدة و التيرب مف أداء أي نشاط اجتماعي كاشتراؾ في المناسبات

(www.alnoor.se/research.asp.(  
 :أبعاد (مكونات و عناصر) الوحدة النفسية .4

الشعور بالوحدة النفسية تباينت آراء الباحثيف و اختمفت حوؿ أبعاد و مكونات     
أف ىناؾ نموذج يتكوف مف أربع عناصر أساسية لمشعور  )0944(" روكاتش"حيث ترى

 بالوحدة النفسية و ىي:
 :Aelf-Alientationإغتراب الذات  -1
و اغتراب ، و االنفصاؿ عف اآلخريف  Self Voidو ىو شعور الفرد بالفراغ الداخمي     

 . Dépersonalisation و الحط مف قدر الذات ، الفرد عف نفسو و ىويتو

الشخصية  أو العزلة في العالقات Interpersonal Isolation العزلة البينشخصية -2
 المتبادلة:
       و اجتماعيا ،و جغرافيا ،و يتمثؿ ذلؾ في مشاعر كوف الفرد وحيدا انفعاليا      

حيػػث يتكػػوف  ، و شػػعور الفػػرد بعػػدـ االنتمػػاء، و نقػػص فػػي العبلقػػات ذات المعنػػى لديػػو
و إدراؾ الفػػرد لبلغتػػراب  Abcense of Intimacyالعنصػػر األخيػػر مػػف غيػػاب المػػودة 

و اليجػػػػػػػػر  الشػػػػػػػػعور باإلىمػػػػػػػػاؿ و "Percived Social Aliention"االجتمػػػػػػػػاعي
"ABANDONEMENT ("،07،ص2115عابد(. 

http://www.alnoor.se/research.asp


 :Agonyألـ و صراع عنيؼ  -3
 ،الحساسية لمفرد و سرعة ف االنفعالياور ثال وتتمثؿ في اليياج الداخمي  و     

الذي يستيدؼ   والبلمباالة واالضطراب،االرتباؾو ،   القدرة عمى الدفاع وفقداف،والغضب
 .  )153،ص2110(المزروع،ألفراد الشاعروف بالوحدة النفسيةا

 :Distress Reactionاألفعاؿ الموجعة الضاغطة:  ردود -4
يكوف ذلؾ نتاج مزيد مف األلـ و المعاناة مف الخبرة المعايشة لمشعور بالوحدة  و    

 النفسية و األلـ الذي يعايشو األفراد الشاعروف بالوحدة.
 ايمي روكاتش:وضح نموذج ( ي10)و الشكؿ رقـ

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 



     
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فقد وضع ثبلثة أبعاد أساسية لخبرة الشعور بالوحدة النفسية ىي: )0947("ويس"أما   
 :-العاطفة-البعد األوؿ:  -0
    حيث يحتاج األفراد دوما إلى الصداقة العاطفية الحميمية مف أشخاص مقربيف،      

إشباع تمؾ  و إلى التأييد االجتماعي، و يتولد الشعور بالوحدة النفسية نتيجة عدـ
 الحاجة و عندما يفتقد األفراد الشعور بالعاطفة مف قبؿ اآلخريف.

 :- األمؿ أو اليأس و اإلحباط-البعد الثاني:  -2
 عند التوقع الحتياجات ال تتحقؽ يو ىو شعور الفرد بالقمؽ المرتفع و الضغط النفس   
 مما يولد الشعور بالوحدة النفسية. ،
 :-المظاهر االجتماعٌة -:البعد الثالث -3

و ىي أف شعور الفرد بالوحدة النفسية يقؼ حائبل أما تكويف الصداقات مع       
اآلخريف مما يولد الشعور باالكتئاب و يجعؿ الفرد مستيدؼ لئلدماف و انحراؼ 

  .)31،ص2111،شيبي(و سموكيـ سموؾ يتسـ بالعنؼ و العدواف ،المراىقيف

  :بالوحدة النفسيةالنظريات المفسرة لمشعور .5

 وجهة النظر التحميمية: 1.5
أف الوحدة النفسية ذات خصائص ويد" فر "يرى زعماء ىذه النظرية و عمى رأسيـ      

 .دو يرجعونيا إلى التأثيرات المبكرة التي مر بيا الفر ، مرضية 
بيف و فرؽ ، ؿ مف قاـ بدراسة عف الوحدة النفسيةأو  -Zelboorg- "زيمبورج"يعتبر و     

الشخص الذي ينتابو شعور مؤقت بالوحدة النفسية و الشخص الوحيد، فالشعور المؤقت 
بالوحدة النفسية أمر طبيعي، و حالة عقمية عابرة تنتج عف فقداف شخص معيف، أما 
الوحدة المزمنة فيي استجابة لفقداف الحب أو لشعور الفرد بأنو شخص غير مرغوب 

تعود جذور الوحدة  ، واالكتئاب و االنييار العصبي فيو وال فائدة منو مما يؤدي إلى
 و مرغوبا فيو. إلى الميد حيث يتعمـ الطفؿ الوظائؼ التي تجعمو محبوبا



أنو يمكف اعتبار الشعور بالوحدة النفسية لدى  هاري سوليفاف ستاؾ""في حيف يرى    
        متأتيا مف إدراكو بأنو ليس لديو مساندة مف مصادر اإلشباع و الدؼء  ، المراىؽ

 
فيستجيب  ،مف يمجأ إليو دو الحب و الحياة، حيث يشعر المراىؽ بالعجز فبل يج

 "سوليفاف"و الخوؼ، و بحسبؾ الشعور بالوحدة المصحوب بالقمؽ المراىؽ إلى ذل
في الحب و عدـ القدرة عمى تكويف  يمكف الربط بيف الوحدة النفسية و بيف الفشؿ

 الصداقات في المراىقة.
فميس مف ، الوحدة النفسية خبرة مؤلمة تربؾ التفكير بيدوء وصفاء"سوليفاف" و يعتبر    

و باألحرى تنبع الوحدة مف افتقاد الفرد ، الضروري أف يكوف الفرد معزوال ليخبر الوحدة
 ).007،ص2112أبو بكر،)ت االجتماعيةلمعبلقا

 وجهة النظر المعرفية: 2.5
      و زمبلؤه أف الشعور بالوحدة النفسية يعود إلى األفكار  -Jones -جونز" "يرى     

و التصورات ىذه ما ىي إال طريقة ، و التصورات الخاطئة التي يحمميا الفرد عف ذاتو 
الوجداف و   لمتفسير و التفكير حوؿ واقعنا اليومي، كما يعتبروف أف كبل مف السموؾ

إنما يتحداف مف خبلؿ عمميات معرفية ضمنية و ىذا يجعؿ الميارات االجتماعية 
لشخص ما تختؿ بتأثير مف أفكاره غير الواقعية، و غير المتوافقة، فقد يظف ىذا 

و يؤدي ىذا  الشخص أف زمبلءه سوؼ يرفضونو إذا حاوؿ أف يعقد صداقات معيـ،
و العزوؼ عف   د الذي يدفعو إلى تجنب اآلخريف إلى الح هالظف إلى إثارة قمقو و توتر 

المبادرة بالتفاعؿ االجتماعي كي ال يوقع نفسو في الحرج الناتج عف نبذ اآلخريف و 
 ).11 -59ص،ص 2114(بعمي، إىماليـ لو

 وجهة النظر االجتماعية: 3.5
العبلقات و   ترى أف السموؾ يتأثر بوجو خاص و بصورة أساسية بالعوامؿ الثقافية     

 وككؿ ال يتجزأ و أف الفرد لديو القدرة ، )Kascielak ,1996,P34(االجتماعية و البيئية



ة شعورية و السموكية بطريقاتالسيطرة عمى توجيو سموكو و نشاط
 (.001،ص2111(محمد،مقصودة

ثبلث قوى  اف الشعور بالوحدة النفسية يحدث بسبب"بوماف" و "سالتر" و يرى كؿ مف    
 زيادة ، و زياد الحراؾ في األسرة،  ضعؼ في عبلقات الفرد باألسرة ىي: اجتماعية

                    يوضح ذلؾ: )13)و الشكؿ رقـ  ).20،ص2111ي،يب(شالحراؾ االجتماعي

                
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 ).الباحثة) : يوضح القوى االجتماعية المؤدية لمشعور بالوحدة النفسية (إعداد 02شكؿ رقـ ( 
 

تحميمو لموحدة النفسية مف خبلؿ دراسة الشخصية األمريكية  )0971"سالتر" ( و بنى    
، ألف المشكمة األمريكية تكمف في  المجتمع في تمبية احتياجات أفرادهو كيؼ فشؿ 

و االرتباط  إحساس الفرد بالفردية، و أف كؿ فرد لو الرغبة في المشاركة االجتماعية
باآلخريف و لكف ىذه الرغبة أحبطت في المجتمع األمريكي، مما أدى إلى أف يتبع كؿ 

لنفسية و مف ىنا استنتج "سبلتر" بأف الوحدة فرد مصيره منفردا مما أدى إلى الوحدة ا
 .)52،ص2115(بركات،النفسية ىي نتيجة لمتقدـ التكنولوجي

 الشعور بالوحدة النفسية

الحراؾ في األسرةزيادة  زيادة الحراؾ االجتماعي ضعؼ في عالقات الفرد باألسرة  

 اختالؿ العالقات االجتماعية



الميدي سوزاف " -بجامعة أكسفورد -و ىذا ما أكدتو حديثا أستاذة عمـ األعصاب    

عبرت عف مخاوفيا مف أف التقدـ  (3112عاـ ( يماففي محاضرة ألقتيا في ، جرينفمد"
غير المحسوب في مجاالت التكنولوجيا سوؼ يؤدي في آخر األمر إلى ظيور أجياؿ 
مف البشر يتعامموف مع الكمبيوتر بطريقة أفضؿ و أيسر مف تعامميـ مع بعضيـ 

(أبو  Tomorrow Peopleالبعض، و قد فصمت ىذا في كتاب ليا بعنواف أبناء الغد 
 ).31،ص2111زيد،
 وجهة نظر التفاعمية: 4.5
و ترى أف تفاعؿ  ،دمجت ىذه النظرية بيف العوامؿ الشخصية و االجتماعية معا     

إلى  --Weiss "ويس"ىذه العوامؿ معا ينتج عنو شعور األفراد بالوحدة النفسية و يشير
 أف الوحدة النفسية ترجع إلى محدديف ىما:

الشخصية أو العوامؿ الموقفية، بؿ ىي  أف الوحدة النفسية ليست بسبب العوامؿ 
 نتاج التأثير التفاعمي لتمؾ العوامؿ.

      أف الوحدة النفسية تنشأ عندما تكوف تفاعبلت الفرد االجتماعية غير المكتممة،  
 يعطي اىتماما أكبر لمعوامؿ الموقفية." ويس"و لكف 

ستة استعدادات اجتماعية تحدد مقدار العبلقات االجتماعية  "ويس" و قد حدد
 المشبعة لدى الفرد و ىي:

       و يستمد مف خبلؿ العبلقات التي يشعر فييا الفرد باألمف و المودة االتصاؿ: -0
 و األلفة مع اآلخريف.

و يتحقؽ مف خبلؿ االىتمامات و العبلقات االجتماعية  التكامؿ االجتماعي: -3   
 المشتركة.

مف خبلؿ العبلقات االجتماعية التي يشعر فييا الفرد بالمسؤولية  فرصة العطاء: -2
 تجاه فرد آخر.



و يستمد مف خبلؿ العبلقات االجتماعية التي تكوف فييا إعادة تأكيد القيمة:  -2
 ميارات افرد موضع تقدير.

 تحت أي ظرؼ.و يستمد مف قدرة الفرد عمى مساعدة الغير : إقتراف الثقة -5
           يقدموف النصيحة  ،و يستمد مف خبلؿ العبلقات بأفراد محؿ ثقة التوجيه:-1

 و المساعدة لآلخريف.
ىػػذا و إف كػػاف لكػػؿ نػػوع مػػف االسػػتعدادات مصػػدرا أو عػػدة مصػػادر تػػوفره كمػػا يؤكػػد     

 و األلػػػػػػـ أف أي نقػػػػػػص فػػػػػػي ىػػػػػػذه االسػػػػػػتعدادات يػػػػػػؤدي إلػػػػػػى الضػػػػػػيؽ النفسػػػػػػي "ويػػػػػػس"
 (.21،ص 0666(العباسي،

 :أنواع الشعور بالوحدة النفسية .6

تعددت أشكاؿ و صور الشعور بالوحدة النفسية، و اختمؼ العمماء فيما بينيـ      
 و مف بيف ىذه التصنيفات نجد أنيا: ،بخصوص صورىا و أشكاليا

 النفسػػػػية قػػػػد ميػػػػز بػػػػيف شػػػػكميف مػػػػف أشػػػػكاؿ الوحػػػػدة ":weissتصػػػػنيؼ ويػػػػس" -1.6
 (.  741،ص2112(جودة،
 : Emotional Lonliness--الوحدة النفسية العاطفية  1.1.6

فاألفراد الذيف قد  ،تنشأ جراء االفتقار إلى صمة حميمة وثيقة بشخص آخر  
انفصموا عف أزواجيـ بالوفاة مثبل نجدىـ يعيشوف ىذا النوع مف الوحدة النفسية، 
كذلؾ فقداف العبلقات الودودة و الحميمية بشخص معيف كالوالديف أو شريؾ يشاطر 

 ). 372،ص2116(الكحكي،الشخص تجاربو العاطفية

 :-Social Lonliness-الوحدة االجتماعية  2.1.6

و تنشأ مف غياب شبكة العبلقات االجتماعية المشبعة أو كنتيجة ثانوية لفقداف     
شخص عزيز، مما يؤدي إلى عزلة وجدانية )عدـ االنغماس مع زمبلء العمؿ أو 

 ).22 ،ص3114(بركات،األقارب(



غانـ، (نواع مف الوحدةأ 3 بيف "يونج"و قد ميز  :"Young" يونج تصنيؼ -2.6

 و ىي: )24،ص2112
 :Transient: الوحدة النفسية العابرة 1.2.6

و التي تتضمف فترات مف الوحدة عمى الرغـ مف أف حياة الفرد االجتماعية تتسـ    
 بالتوافؽ و المواءمة.

 :Transitionalالوحدة النفسية التحولية:  2.2.6

 و فييا يتمتع الفرد بعبلقات اجتماعية طيبة في الماضي القريب و لكنو يشعر     
بالوحدة النفسية حديثا نتيجة لبعض الظروؼ المستجدة كالطبلؽ، أو وفاة شخص 

 ).40، ص3103ي، تب(كاعزيز
 :Chronicالوحدة النفسية المزمنة  3.2.6
و التي قد تستمر لفترات طويمة تصؿ إلى حد السنيف و فييا يشعر الفرد بأي نوع     

، و مف ىنا يتضح أف الوحدة النفسية  مف أنواع الرضا فيما يتعمؽ بعبلقاتو االجتماعية
ىي عبارة عف نتاج العزلة االنفعالية و كذا االجتماعية، و تترواح مف كونيا عابرة إلى 

 .  )091ص،2114(غانـ،أف تصؿ حد الديمومة أو األزمات
في " "ويستصنيفا مبنيا أساسا عمى تصنيؼ" قشقوش"قدـ  تصنيؼ قشقوش: -3.6

 و يتضمف ثبلثة أشكاؿ لموحدة النفسية ىي: )0942(دراستو 
 الوحدة النفسية األولية: 1.3.6

نيا اضطراب في إحدى توصؼ بأنيا سمة سائدة أو منتشرة في الشخصية أو بأ     
و ىي ترتبط أو تصاحب في الحالتيف باالنسحاب االنفعالي عف سمات الشخصية، 
مقدمات اإلحساس بالوحدة النفسية  ييف لتفسيرمنح   إلى وجود" "قشقوشاآلخريف، و يشير

 األولية:
  



حيث أف اضطراب التفاعؿ االجتماعي يعزى إلى  ،عرؼ بالمنحى النمائيي 
     وجود تباطؤ أو تخمؼ في التتابع الطبيعي لنمو الشخصية.

أو  عرؼ بالمنحى النفسي االجتماعي، حيث تعزى أسبابو إلى وجود عجزي 
 التفاعبلت المتبادلة. قصور في الوظائؼ التي تحكـ عممية

 الوحدة النفسية الثانوية: 2.3.6
و يحدث فجأة  ،و يتمثؿ في حرماف الفرد مف العبلقات العاطفية و الحميمية      

استجابة مف جانب الفرد لحرماف مفاجئ يطرأ في حياتو مف أفراد آخريف يعدىـ ذوي 
رد، كالطبلؽ و أىمية لديو، و يظير ىذا الشكؿ عقب حدوث مواقؼ في حياة الف

 ،3101(العنزي، و الوطف الترمؿ و تمزؽ او تصدع عبلقات الحب و الحنيف إلى األسرة
 ).30،33 ص ص
 الوحدة النفسية الوجودية: 3.3.6

إال ا،يعدىا بعض أصحاب التيار الوجودي حالة إنسانية طبيعية يتعذر اليروب مني     
مف فترات النماء النفسي ألف خبرة أف الوحدة النفسية الوجودية يمكف أف تعكس فترة 

الشعور بالوحدة النفسية تميؿ في بعض األحياف إلى أف تحرر ما قد يكوف لدى الفرد 
مف طاقات و إمكانات ابتكاريو مثؿ التقدـ التكنولوجي الذي يعتبره الباحثوف مصدرا 

   .)21،ص3114(بركات،لمشعور بالوحدة النفسية الوجودية
 :بالوحدة النفسية أسباب و مصادر الشعور .7

        الوحدة النفسية ليا أسباب متعدد، بعضيا يعود لطبيعة األشخاص أنفسيـ،    
و  و يعود البعض اآلخر الضطرابات كمية أو كيفية في شكؿ العبلقات االجتماعية،

ىؿ ىو الفرد  ،لقد اختمفت آراء الباحثيف و تباينت حوؿ المسؤوؿ عف الوحدة النفسية
 يئة أو كبلىما.نفسو أو الب

 
 

 



 :Situational Factorsالعوامؿ الموقفية  1.7
تمعب ىذه العوامؿ دورا في اإلخبلؿ في شبكة العبلقات االجتماعية التي تؤدي إلى    

إلى أربعة أنواع مف  )0940بيبمو"(" و"بيرلماف" الشعور بالوحدة النفسية حيث توصؿ
 األحداث تؤدي إلى الوحدة:

 عبلقات عاطفية. إنياء 
 االنفصاؿ الجسدي مف األسرة و األصدقاء. 
 .يوقتغيرات في المكانة بالنقؿ أو التر  
 .)45 ،ص2112،(عبد الباقيخفض نوعية العبلقات الموجودة 

 أف الشعور بالوحدة النفسية يتولد عندما:          "راضي الوقفي"و يرى  
الفرد بتناقض بيف نمط العبلقات االجتماعية فعبل و نمط العبلقات التي  يشعر  

 يجب أو يتمنى إقامتيا مع اآلخريف.
ال يكوف لمفرد إال عدد قميؿ مف األصدقاء و ىو راغب أف تكوف لو عبلقات  

 اجتماعية أوسع.
(الوقفي، يكوف لو عبلقات اجتماعية واسعة لكنيا مفتقرة لمعمؽ و الحرارة 

 ).144،ص0665

في بعض  جي مصدرا لمشعور بالوحدة النفسيةو يعتبر التطور و التقدـ التكنولو      
األحياف، فطبيعة التفاعؿ اإلنساني في المجتمع التكنولوجي الحديث أضعؼ الروابط 

ضاء عمى نسقيا     االجتماعية بيف أفراد المجتمع مما قمؿ مف أىمية دور األسرة و الق
و انتشار وسائط معقدة لبلتصاؿ ، مف مقومات بناء الشخصية السويةكثيرا  و أفقد الفرد

االجتماعي الجديد و عمى وجو كاإلعبلـ  ،)33،ص2112خوج،(الجماعي مع اآلخريف
الذي نجده قد فرض عمى المجتمع نوعا جديدا مف أنواع التواصؿ  "الفايسبوؾ"الخصوص

و يكوف عبلقات افتراضية ال  الفرد يكتسب قيما قد تخالؼ عاداتو ؿاالجتماعي و جع
و في ىذا  .تغني عف العبلقات االجتماعية الواقعية التي تحقؽ التوافؽ النفسي لمفرد



أف استخداـ االنترنت يتدخؿ في الكثير مف  ،و آخروف -wellman-ولماف و يرىالصدد 
د عندما يصبح أفرا، "ما بعد األسرة"األحياف في االتصاؿ داخؿ المنزؿ و خمؽ ما يعرؼ 

األسرة يتفاعموف مع الكمبيوتر بدال مف تفاعميـ مع بعضيـ 
وجو مف التأثير السمبي الذي فرضو عمى التفاعؿ  ، وىذا(Antoci,2010,P6)البعض

 داخؿ األسرة.
كما أثبتت العديد مف الدراسات خاصة المتعمقة منيا بشبكات التواصؿ االجتماعي     

الشعور بالوحدة النفسية  إلىيؤدي  "بوؾ"الفايساستخداـ بينت أف أمريكيةدراسة بالتحديد 
و المشرفة على  ،"مٌتشغان"بجامعة  -عالم النفس االجتماعً - "إٌثاُ مروس"و تقوؿ

قد لوحظ عمييا  "بوؾس"الفايلمدراسة مف مستخدمي الدراسة، أن العٌنة التً خضعت 
و تؤكد الدراسة ،  مف استخداميـ ليذا الموقع أسبوعيفتقمب الحالة المزاجية وذلؾ بعد 

في سوء الحالة المزاجية  األكبرالشعور بالوحدة النفسية ىو السبب  أف
                           ). (http://news.emaratyah.ae/tag"يسبوؾافال"لمستخدمي

 : Personal Factorsالعوامؿ الذاتية:  2.7
و ىي العوامؿ التي تتعمؽ بخصائص و سمات الشخصية، حيث تعرض      

شعورىـ  إلى و العزلة ، ىذا يؤدي Introvertsاألشخاص الذيف يتسموف باالنطواء 
 كما  ،بالوحدة

لكف ىذا النوع مف الوحدة نجده  ،يؤدي نقص االتصاؿ االجتماعي إلى الشعور بالوحدة
لدى األفراد االجتماعييف و نجد األفراد الذيف يتسموف بالخجؿ و كذا انخفاض مفيوـ 
الذات أو الذيف ال يتمتعوف بميارات اجتماعية كافية يعانوف ىـ أيضا مف ىذه الخبرة 

 .)21 ،ص0666(النياؿ،المؤلمة
مف تبايف بيف مستوى االتصاؿ و يرى الباحثوف أف اإلحساس بالوحدة ينتج      

أو يأتي بسبب  ،االجتماعي الواقعي و بيف مستوى االتصاؿ الذي يتطمع إليو الفرد
كما يعدد  ،صعوبة التغمب عمى المشاعر الذاتية التي تجعمو يخاؼ مف الرفض

http://news.emaratyah.ae/tag


             الجسمي المظير  :الباحثوف جممة مف الخصائص الشخصية تتعمؽ بعدـ الجاذبية مثؿ
   ).42 ،ص2112(عبد الباقي، الشخصية و الخصائص االجتماعيةو 
أف كؿ شخص يوجد لديو شعور "، Oldz "أولدز و" Papaliaباباليا" "كما يرى كؿ مف   

كمكوث الفرد  ،و أف ىناؾ عوامؿ تساعد عمى ىذا الشعور ،عابر بالوحدة النفسية
بمنزلو بمفرده بدوف أشخاص يكونوف ذوي أىمية لديو أو تواجده في وسط مجموعة 

   ).113،ص 2100(القيؽ،تواجده أو فقداف لشخص عزيزتتجاىؿ 
 :الوحدة النفسية و الشباب .8

تعتبر فترة الشباب ىي الفترة األكثر تعرضا لخبرة الوحػدة النفسػية و معاناتيػا مقارنػة     
العمريػػة األخويػػة، فقػػد أشػػارت نتػػائج بعػػض الدراسػػات إلػػى أف نسػػبة مػػف يعػػاني بالمراحػػؿ 

   شػػػػػػػػػػػباب.ال مػػػػػػػػػػف %21الوحػػػػػػػػػػدة النفسػػػػػػػػػػية كػػػػػػػػػػػاف بالتقريػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػف

(Dumont ,Blancheet ,1990,P129(. 
أسػتاذ الطػػب النفسػي، انػو قػػد ثبػت عمميػػا  )3102("  جمػػاؿ شػفيؽ أحمػػد"و أكػد الػدكتور    

       أف معانػػاة المػػراىقيف و الشػػباب مػػف الشػػعور بالوحػػدة النفسػػية فػػي ازديػػاد لػػدى الجنسػػيف 
و بصورة أكثر لػدى اإلنػاث و يػرى جمػاؿ شػفيؽ أف الشػعور بالوحػدة النفسػية يمثػؿ أزمػة 

يـ النفسػػػي نتيجػػػة فيختػػػؿ تػػػوازن ،نفسػػػية عميقػػػة تيػػػز كيػػػانيـ و تيػػػدد اسػػػتقرارىـ الػػػداخمي
يترتػػػػب عمػػػػى ذلػػػػؾ بطبيعػػػػة الحػػػػاؿ عواقػػػػب و أخطػػػػار  و ،النييػػػػار تػػػػوازنيـ االجتمػػػػاعي

مرضػػػػية نفسػػػػية و جسػػػػمية تظيػػػػر فػػػػي العديػػػػد مػػػػف أشػػػػكاؿ االضػػػػطرابات و المشػػػػكبلت 
و إدمػػػػاف الكحوليػػػػات كعمميػػػػة  المختمفػػػػة كاالكتئػػػػاب و التبمػػػػد العػػػػاطفي و كراىيػػػػة الػػػػذات

  .)www.shabbmer.com) ية القاسية..الخدفاعية لمواجية المشاعر النفس
،  )LA FONDATION DE FRANCE- (3103- مؤسسة فرنسا""و في دراسة أجرتيا     

وجدت أف األفراد الذيف يعانوف مف الوحدة النفسية في تزايد مستمر خاصة في العاميف 
 21الشريحة األكثر معاناة في ىذا الشعور ىي مفو أف  3101 األخيريف أي منذ عاـ

مف الذيف يعانوف مف الوحدة النفسية ىـ  % 9و تؤكد ىذه الدراسة أف نسبة  سنة 29إلى

http://www.shabbmer.com/


الرئيس  -Francis Charon- "فرانسيس شاروف"في الثبلثينات مف العمر، و يفسر
أغمبيـ غير متزوجوف عزلتيـ بأنيـ ال يعيشوف حياة أسرية و " لمؤسسة فرنسا"التنفيذي 

بكات التواصؿ حتى مع وجود شانو " فرانسيس شاروف"و يضيؼ  ،و ليس ليـ أطفاؿ
      بوؾ إال أف الشعور بالوحدة النفسية لـ يزوؿ.االجتماعي خاصة الفايس

)http://www.lefigaro.fr(               
دراسة حوؿ ب -Saint- Vincent- de Paul –"  سانت فنست دي بوؿ"و قامت جميعة      

 )Anne Battestini- )3103 -آف "باتستيني" الوحدة النفسية لدى الشباب تحت اشراؼ 

منيـ تؤكد  % 55يف يعانوف مف الوحدة النفسية و أف يشباب فرنس 01مف  2وجدت أف 
 أف سبب عزلتيـ ىي االنترنت.

و يكونوف الفايسبوؾ""أف حتى الشباب الذيف يشتركوف في "Anne "- آف -و تضيؼ     
لـ يساعدىـ ذلؾ مف التخمص مف شعورىـ مف الوحدة  ،عداد مف الصداقات مف خبللوأ

 ).www.ssvp.fr(النفسية.
عمػػػػى أنػػػػو بػػػػالرغـ مػػػػف ، )pierr coté- )3111- بيػػػػار كػػػػوتي""و يؤكػػػػد عمػػػػى ذلػػػػؾ     
إال أنػػػو ال  ،يجابيػػػات التػػػي قػػػدمتيا شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي و العػػػالـ االفتراضػػػياال

، و يعػوض شػبكات العبلقػات االجتماعيػة الحقيقيػة ، يمكف أف يحؿ محؿ العالـ الحقيقػي
 لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابا الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىيخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعور ب و
)www.indicedebonheur.com(.  

 :خصائص الشعور بالوحدة النفسية و المتسميف بها .9
اس أف يصفو مف الن" روبنشتيف و فيميب"و منيـ  لقد طمب بعض عمماء النفس    

وحيديف فظيرت أربعة عوامؿ عامة مف  اشعورىـ عندما يكونو  بالتفصيؿ عف خبرتيـ و
 خبلؿ وصؼ الناس لمشاعرىـ و ىي:

 بمعنى الشعور باإلحباط و العجز. )despairاليأس ( -0
  .)cheng,2012,P 327( (dépression)اإلكتئاب  -3

http://www.lefigaro.fr/
http://www.ssvp.fr/
http://www.indicedebonheur.com/


 )boerdomالضجر و عدـ الصبر ( -2
 (self deprection)احتقار و انتقاص الذات  -2

و بالرغـ مف أف كؿ عامؿ مف ىذه العوامؿ يتفاوت عمى اآلخر باختبلؼ شعوري     
كميا تعكس األلـ و الحزف الذي يشعر بو الفرد جراء معاناتو مف بسيط إال أنيا 

  .)55 ،ص2101(خويطر، الوحدة
 أف أىـ ما يصاحب الشعور بالوحدة: ،)seepersad )"3110"كما ذكر 

و ىو الرغبة في الحصوؿ عمى شخص يشاركنا تفكيرنا  وجود شخص ما ييتـ بنا، 
 و ييتـ بنا، و شخص نحبو ويحبنا.

 .البكاء 
المشاعر المخفية: أي الخوؼ مف البوح بمشاعره ألنو يعتقد أنيا ستسبب لو  

 السخرية أو الرفض.
الببلدة و الخموؿ: تترافؽ الوحدة النفسية أيضا مع فترة خموؿ مثبل، المكوث في  

الفراش، التقوقع،و خبلؿ فترات الخموؿ ىذه يكوف األفراد المنعزلوف غارقيف في 
 يؽ يكوف كامبل.أفكارىـ أو يحمموف في صد

 االنسحاب و االستغراؽ في أحبلـ اليقظة 
 االنتحار: أيف يفكر البعض بأف الموت ىو الطريؽ الوحيد لميرب مف الوحدة 
(Louis,1999,P3( . 
التديف: و ىو طريؽ آخر مف طرؽ تعاطي مع الوحدة النفسية حيث يشعر البعض  

 ).33 ،ص 2115(عايد،اف ادف ىو عبلج ناجح لقير وحدتيـ النفسية
خصائص التي يتسـ بيا البعض  )Lise dubé-)3111-"ليز ديبي"وقد بنيت      
لوحدة النفسية منيا: القمؽ، التشائـ، الكآبة، الشعور با شخاص الذيف يعيشوف خبرةاأل

انعداـ الثقة في اآلخريف، اىتماـ زائد بنفسو، مصدر ، الخجؿ، تقدير الذات المنخفض
 .),277P ,2113Dubé)الميارات االجتماعيةنقص عاـ في ط خارجي، بض



ىذه الصفات المرتبطة بالشعور بالوحدة النفسية و  أف )lise- )3111- "ليز"و تري     
السمات التي يتسـ بيا االشخاص الذيف يعيشوف ىذه الخبرة , المؤلمة , قد تكوف 

 277P(ةىذه المعانا عف السبب في الشعور بالوحدة كما قد تكوف كذالؾ نتائج تترتب
,2113 , dubé(.  

"روكاتش"  و, )Krause  &  rook)3114" كروس" و "روؾ" و يضيؼ كؿ مف    

rokatch )3111(،   عرضة مف  أكثرأف االفراد الذيف يعانوف مف الوحدة النفسية  ىـ
    ,09P ,2116 .(berger(ارتفاع ضغط الدـ : بالمشاكؿ الصحية مثؿ باإلصابةغيرىـ 

- "ويس" برأيمف جامعة بنسمفانيا, و التي استعانة  -Cox- "كوكس": ػو في دراسة ل     

weisse-)0972 ( حوؿ انو توجد عبلقة قوية بيف المستويات العالية مف الشعور ,
 Wiesse as Cited in Cox, N.D, P10 (قياـ الفرد باالنتحار حتماليةبالوحدة النفسية و ا

( 
و ذالؾ لمتعرؼ عمي  ،عينة مف المتزوجيف مىبدراسة ع -Cox- " كوكس" وقد قامت     

ىناؾ عبلقة بيف الشعور بالوحدة النفسية  أفوجدت  , واإلنجابالعواقب المتعمقة بعدـ  
 لئلصابةمف الرجاؿ  أكثرمعرضات  ىفالنساء البلتي لـ ينجبف  أفو االكتئاب, و 

    .)Cox ,N.d,1(بالوحدة النفسية و االكتئاب

 :   سيةػالة لمحد مف الشعور بالوحدة النفػعػالطرؽ الف.10 
يكوف الفرد عمي وعي تاـ  أفالحد مف الشعور بالوحدة النفسية يتطمب  إف     

 ،وىنا يبرز دور النضج الشخصي ،الحقيقية و راء الشعور بالوحدة النفسية باألسباب
عبلقات  إقامةحاجات الفرد في  إشباعالذي يتمثؿ في التوازف بيف  و الصحيح لمفرد.

و  ىأخر لمشعور بالرضا عف الذات مف ناحية  آمنةمع الغير مف ناحية و تكويف قاعدة 
(شيبي, بالوحدة النفسية ريتخذ الفرد عدة خطوات لمحد مف الشعو  أفىذا يتطمب 

  ).37،ص2111
 



  : مراحؿ متدرجة 6نموذجا لعبلج مشكمة االعزلة, و يتضمف  )youngيونج(وقد طور
 يشعر الفرد بالرضي عف نفسو. أف-1
 األصدقاءيشترؾ في نشاطات مع عدد مف  أف-2
 عقد صداقة  حميمة معو . بإمكافيعي نحو صديؽ يشعر  أف-3
 عف الذات  اإلفصاحمة مع صديؽ مناسب مف خبلؿ يعبلقة حم إرساء-4
  .متبادؿ عف الذات مع صديؽ موثؽ فيو إفصاحيشترؾ في  أف-5
 ).64 ،ص2114 ،(خويطردعـ الشعور بااللتزاـ الوجداني لصديؽ اعتز بصداقتو -6
تشػػػػػكيؿ و بنػػػػػاء شػػػػػبكة العبلقػػػػػات  بإعػػػػػادةكمػػػػػا يمكػػػػػف الػػػػػتخمص بالشػػػػػعور بالوحػػػػػدة     

مشػاريع تعميميػة تضػمف  و خيريػةاالجتماعية مف خبلؿ المشاركة في نوادي و جمعيػات 
    ).  www.utile.fr( ةالفع وحميمة عبلقات و تكويف  اآلخريفالتواصؿ مع 

تسػػاعد  أفو الػػرحبلت و الزيػػارات و التػػي مػػف شػػانيا  ،سػػبات العائميػػةاالمشػػاركة فػػي المن
  يشػػػػػػػػاركونو فػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػوؿ و االىتمامػػػػػػػػػات الشخصػػػػػػػػػية  أصػػػػػػػػػدقاء إيجػػػػػػػػػادالفػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػػي 

)www.hopital.fr (،  يشػترؾ معيػـ فػي  أشػخاصالف الفػرد يشػعر بالمتعػة عنػدما يجػد
 يء الػػذيشػػ،الأكثريجعمػػو يرغػػب فػػي التواصػػؿ معيػػـ  و ىػػذا مػػا ،طاتاالعديػػد مػػف النشػػ

يسػػػػػػػػػػاعده فػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػروج مػػػػػػػػػػف عزلتػػػػػػػػػػو  و التقميػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػدة الشػػػػػػػػػػعور بالوحػػػػػػػػػػدة 
(www.Plaisirssante.com(.   
و تبػػرز  ،تعػػاطؼ أوالمختمفػػة سػػواء فػػي شػػكؿ نصػػائح  بمظاىرىػػاالمسػػاندة االجتماعيػػة  -

الشػػػعور  ةأوطػػػ فػػػضخفػػػي  األصػػػدقاءاثػػػر المسػػػاندة االجتماعيػػػة مػػػف  االمبريقيػػػةالبحػػػوث 
ة التػػػػي نتيجػػػػالشػػػػخص و قدرتػػػػو عمػػػي التحمػػػػؿ. و ىػػػي ال إرادةبالوحػػػدة النفسػػػػية و تقويػػػة 

 أطفػػاؿالوحػػدة النفسػية لػػدي  :مػػف خػبلؿ دراسػػة بعنػواف ،)0991(سػػنة "بيػومي" إلييػػاتوصػؿ 
 ,(بعمػيغيػر المحبػوبيف األطفػاؿحيث اجري الدراسة عمي عينة مف  أصدقاء إليروف قيفت

 ).75، ص2114

http://www.utile.fr/
http://www.hopital.fr/
http://www.plaisirssante.com/


النفسػية  ةالوحػد أف، Merphy & Kupshik - - " كيشػيؾ "و "ميرفي"و يؤكد كؿ مػف       
و المسػػاندة االجتماعيػػة التػػي يتمقاىػػا ، سػػوء التوافػػؽ االجتمػػاعي لمفػػرد أعػػراضتمثػػؿ احػػد 

سػػيط ميػػـ فػػي تحقيػػؽ و يػػي بمثابػػة عامػػؿ ايجػػابي  ف تػػأثيرالفػػرد مػػف المحيطػػيف بػػو ذات 
 ،اسػػػػػماعيف (بػػػػػفو تحقيػػػػػؽ التوافػػػػػؽ االجتمػػػػػاعي و السػػػػػعادة الشػػػػػعور بالوحػػػػػدة النفسػػػػػية.

 ).002 ،ص2114
يسػػتطيع الفػػرد الػػذي يعػػاني مػػف  حتػػىانػػو  ،)rokch-- )0944"روكػػاتشايمػػي " ىتػػر و      

و يتكيػػػؼ مػػػع   يتوافػػػؽ أفعميػػػو  أفضػػػؿيمػػػارس حياتػػػو بشػػػكؿ  أفتجربػػة الوحػػػدة النفسػػػية 
،       جوانػػػب ايجابيػػػةى إلػػػيحػػػاوؿ تحويػػػؿ الجوانػػػب السػػػمبية لموحػػػدة  أفو  ، الوحػػػدة النفسػػػية

 إقامػةاتيػة الكامنػة. و و ذالؾ بتكويف عبلقة حميمة مع الػذات و البحػث عػف القػدرات الذ
 ،شػػػػػيبي(جسػػػػػور التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي لتكػػػػػويف مصػػػػػادر جديػػػػػدة لمػػػػػدعـ االجتمػػػػػاعي

 ).34،ص2111
 :تطور قياس الشعور بالوحدة النفسية.11

لقياس الشعور  أدواتانتحي الباحثوف السابقوف مناحي مختمفة في مسعاىـ لوضع       
و  )0972(  -belcher "بمشر" و )bradly- - )0971" برادلي" :مثؿ ،بالوحدة النفسية

حاالت  أو، عمي بنود تعكس  درجات متباينة مف الضغط االنفعالي العاـ اعتمدوا
و الشعور بالوحدة  األدواتى نظري يربط محتو  أساسالمرض النفسي  مع عدـ وجود 

 ىعدـ وجود محؾ خارجي صادؽ و مناسب يعتمد عميو في مد إلى إضافة ،النفسية
 شعور الفرد بالوحدة .

       مقياس كمفورنيا  بإعداد Russell et al (1978) آخروف و "راسؿ" بعد ذالؾ قاـ      
 University Of California Los Angeles Scaleلوس انجمس لمشعور بالوحدة النفسية 

. )UCLA(  بند يتكوف مف عشريف)ػل األصميبند المكونة لممقياس  )75(مف  )31 : 
 .)019،ص 2114،(بف سماعيف 0995عاـ دالمع "sisenwein" سيزنويف 



و رغـ كوف نتائج المقياس في ما يتعمؽ بالصدؽ و الثبات كانت عالية دلت حقيقة     
النتائج  تأثر إمكانية ىإلذات اتجاه واحد  أوجميع العناصر ذات صياغة سمبية  أف ىإل

باالنحراؼ في االستجابة , كما كاف المقياس يعاني مف انخفاض في الصدؽ التميزي, 
 ،(رابطة األخصائييف النفسيفحيث اخفؽ التمايز عف مقياس االكتئاب و تقدير الذات

 ).312 ،ص 0661
المقياس  Russel et al ((1980 آخروفو  سؿ"ا"ر و لمواجية ىذه المتطمبات طور   

عبارات  ةعشر  )01(فاختار : الذي اشتمؿ عمي ستة عناصر في اتجاه واحدالسابؽ و 
أعطت عبارات ذات صيغة سمبية . و نتائج ىذه النسخة  ةذات صيغة ايجابية و عشر 

 أيدو  ،الشعور بالوحدة النفسية ىلمد الشارحة األسئمةمجموعة  فارتباطا قويا بي
 و االكتئاب . س الشخصيةيياالصدؽ التميزي ليذه الصورة الجديدة في مقابؿ مق

 ةالبيئة المصري ىو عمنبنقؿ ىذا المقياس و تقني ،)0945("عبد الرقيب البحيري"و قاـ      
و طبلب   و يصمح لقياس الشعور بالوحدة النفسية لدي تبلميذ المدرسة الثانوية

و عمي خضر لممقياس قننيا   أخرىصورة  0943 سنة  Russelرسؿ الجامعة , بعدىا قدـ 

لقياس  األخيرةالبيئة السعودية بحيث تصمح ىذه  ى, عم0944اوي سنة نمحمد الش
 و طالبات الجامعة . لدي تبلميذ و تمميذات المرحمة الثانوية و طبلب الظاىرة

منيا لقياس الشعور بالوحدة النفسية  أيال يصمح  إلييا اإلشارةيس التي تـ يو المقا     
نسخة مبسطة  0991سنة  Ruseel "راسؿ"عند كبار السف , و لتخطي ىذه المشكمة طور

لصورة المعدلة بتبسيط الصياغة و شكؿ االستجابة مع اتميز ت ،لقياس ىذا الشعور
في بداية كؿ سؤاؿ لتسييؿ فيـ عبارات المقياس  -مدي تشعر أي إلى - عبارة إضافة

 لممفحوصيف .
و طالبات  ىذه النسخة المبسطة تصمح لقياس الشعور بالوحدة النفسية عند طبلب و   

  .)01،ص 2114ف سماعيف ،(بالجامعة و كذالؾ الشباب و كبار السف

 



 
كنتيجة  يحدث ، مف خبلؿ ما سبؽ نستطيع القوؿ أف الشعور بالوحدة النفسية    

فرد ىذه الو اختبلؿ شكميا يعتبر منبع رئيسي ليعيش  ،لنقص في العبلقات االجتماعية
عف أداء دوره في  يعيقوالشيء الذي يؤثر عمى توافقو النفسي، و  ،الخبرة المؤلمة

و مف خبلؿ ىذا الفصؿ قد تـ التطرؽ إلى أىـ الجوانب،  .المجتمع بشكؿ طبيعي
تداخؿ الحاصؿ بيف مفيـو الوالكشؼ عف  النفسية الوحدةالمحيطة بمفيـو الشعور ب

و آراء  و أبعاد ىذه الخبرة السيئة ،الوحدة النفسية و مفاىيـ أخرى كاالغتراب والعزلة
العمماء المتعددة و تفسيرىـ ليذا الشعور، كما تناولنا أنواع الشعور بالوحدة مف خبلؿ 

اطفية و الوحدة االجتماعية، ثـ بعض التصنيفات التي حددىا العمماء كالوحدة الع
 تطرقنا لمعوامؿ المسؤولة 

كما حاولنا تناوؿ ىذه  .عف حدوث الوحدة و تباينت آراء بيف العوامؿ الموقفية و الذاتية
          الخبرة في مرحمة الشباب مف خبلؿ بعض الدراسات التي قامت بيا منضمات 

      حمة أضؼ إلى ذلؾ خصائص و جمعيات لرصد أثر الوحدة النفسية في ىذه المر 
   يمكف التغمب عمى ىذه الخبرة و تجاوزىا   و كيؼ ،و مواصفات ألفراد متسميف بيا

ا تناولنا الطرؽ التي تسمح لنا بقياس ىذه الخبرة و تجاوزىا بنتائج كمية تخدـ و أخيرً 
 بحاث و الدراسات الميتمة بيذا الموضوع.األ
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يتناوؿ ىذا الفصؿ توظيفا شامبل إلجراءات الدراسة الميدانية التي قامت بيا      

وحدود  الباحثة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، ويتضمف تحديد المنيج المتبع في الدراسة،
البحث ،كما تناوؿ ىذا الفصؿ بناء و تصميـ األدوات المعتمد  الدراسة و مجتمع وعينة

عمييا في الدراسة و التحقؽ مف مدى صدقيا و ثباتيا، والمعالجة اإلحصائية 
 المستخدمة في تحميؿ النتائج.

 ج الدراسة:. منه1
استخداـ شبكات  تربط التي العبلقة طبيعة عمى التعرؼ إلى الحالية الدراسة تيدؼ    

 -ة   جامع طمبة مف عينة لدى بالشعور بالوحدة النفسية(فايسبوؾ)، التواصؿ االجتماعي

و انطبلقا مف طبيعة  .السف و ،الجنس :وىي المتغيرات لبعض وفقا وذلؾ،  -بسكرة
الدراسة و اليدؼ الذي سعت إليو لمتعرؼ عمى ىذه العبلقة، فاف الباحثة استخدمت 

  الذي يعتبر طريقة لوصؼ الظاىرة المدروسة "و المنيج الوصفي االرتباطي التحميمي،
           و تصويرىا كميا، عف طريؽ جمع معمومات مقننة عف المشكمة و تصنيفيا،

 ).014ص، 2111،سالطنية،جيالني("و إخضاعيا لمدراسة الدقيقة و تحميمييا،
 .حدود الدراسة:2

 تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود التالية :  
            تـ إجراء الدراسة الحالية بجامعة محمد خيضر في والية الحدود المكانية: -1.2

 .-بسكرة -
 .3102- 01-03إلى غاية3102-15-9:تاريختـ إجراء الدراسة مف  الحدود الزمانية: -2.2

عمى عينة قصدية مف الطمبة الجامعييف  اعتمدت الدراسةالحدود البشرية:  -3.2
طالب  طالبة و 240ػو قدر حجـ العينة ب ،--facebook"فايسبوؾ"لموقع المستخدميف

 جامعي.
 



 عينة الدراسة وكيفية اختيارها : .3
 العينة االستطالعية لمدراسة : -2-0

 أجريت الدراسة االستطبلعية بيدؼ تحقيؽ مايمي :
تحديد الخصائص السيكومترية لؤلدوات المستخدمة في الدراسة، حتى يتسنى  - أ

لمباحثة القياـ بالدراسة األساسية مف خبلؿ أدوات يتوفر فييا القدر الكافي مف 
 و الثبات . الصدؽ

 .التعرؼ و تحديد خصائص مجتمع الدراسة األساسية بشكؿ عاـ  - ب

      طالب و طالبة مف طبلب كمية العموـ اإلنسانية )21=(فتتكوف عينة التقنيف مف  - ت
تراوحت أعمارىـ الزمنية ما  تـ اختيارىـ بطريقة العينة القصدية, ،و االجتماعية

        و ذلؾ ليتـ تقنيف أدوات الدراسة عمييـ مف خبلؿ الصدؽ  سنة، (35-09)بيف
 . المبلئمةو الثبات بالطرؽ 

   -ٌوضح توزٌع افراد عٌنة الدراسة االستطالعٌة. (: 1)جدول رقم  -

 العينة األصمية لمدراسة : -2-3
بالنسبة لمستخدمي موقع بما أف مجتمع البحث غير محدد العدد و الخصائص      

فاف العينة  و ال تتوفر قائمة لكؿ المستخدميف مف الطمبة الجامعييف،، ""الفايسبوؾ
و المتمثمة في عينة (قصدية)،  المناسبة لمدراسة ىي نوع مف أنواع العينة غير احتمالية

تستخدـ في البحوث التي يكوف فييا  الوصوؿ و التي  أو العينة المتضاعفة،" كرة الثمج"
،حيث تقـو ىذه الطريقة عمى اختيار فرد معيف و بناءا إلى وحدات الدراسة فيو صعوبة 

عمى ما يقدمو ىذا الفرد مف معمومات تيـ موضوع دراسة الباحث يقرر الباحث مف ىو 

 اجملموع النسبة املئوية إناث النسبة املئوية ذكور ئة الطلبةف

طمبة كمية العمـو اإلنسانية و 
 21 22.22 02 51.11 07 االجتماعية



لمشاىدات المطموبة لذلؾ الشخص الثاني الذي سيقـو باختياره الستكماؿ المعمومات و ا
سميت بعينة كرة الثمج ،حيث يعتبر الفرد األوؿ النقطة التي يبدأ حوليا التكثيؼ 

و قد لجانا ليذا النوع مف ). 24ص ،2111(عمياف،غنيـ،الكتماؿ الكرة، أي اكتماؿ العينة
كما أف بعض "، "الفايسبوؾموقع العينات ألننا وجدنا انو ليس جميع الطمبة يستخدموف 

 الطمبة 
 ،حاولوا اإلجابة عمى المقياس عمى الرغـ مف أنيـ ليسو مف المستخدميف ليذا الموقع

  أو
     وعميو. و لكنيـ انقطعوا منذ فترة عف استخدامو ،يممكوف حسابا شخصيا وجود طمبة

 و مستخدموف لموقع ،و لمتأكد مف أف جميع أفراد العينة ىـ حقا يممكوف حسابا شخصيا

 فقد تـ اختيار مفردات العينة كما يمي : ،  « FACEBOOK »فايسبوؾ"
نبدأ باختيار شخص يستوفي المواصفات الموضوعة لبلختيار ضمف العينة ثـ  

إلى غاية  و ىكذا آخريف بنفس المواصفاتمستخدميف نطمب منو أف يقترح 
 و تتمثؿ ىذه المواصفات في مايمي: الوصوؿ إلى العدد المطموب.

بغض النظر عف  ،-بسكرة -طالب جامعي بجامعة محمد خيضر أف يكوف -
 الجنس و التخصص .

   -فاٌسبوك -تحديدا موقع أف يكوف الطالب مستخدما لمواقع التواصؿ االجتماعي -

 و عممية توزيع المقاييس عمى الطمبة الجامعييف تمت بطريقتيف :  

العينة مباشرة              بتوزيع المقاييس عمى أفراد الباحثة  قياـأي : طريقة مباشرة
 و بحضورىا.

 و تمت بأسموبيف:  :طريقة غير مباشرة
. تـ االستعانة بطمبة محؿ ثقة  قاموا بعمميو التوزيع عمى األفراد الذيف تتوفر بيـ 1

 الشروط و متأكديف مف أنيـ مستخدميف لمفايسبوؾ.



دميف لموقع  االستعانة في اختيار مفردات العينة ببعض الطمبة المستخ.تـ 3 
و يكونوف مجموعات عمى ىذا الموقع، و ىي مجموعات خاصة  ، Facebook"فايسبوؾ"

بطمبة جامعة محمد خيضر فقط في تخصصات متعددة، وقد قمنا بإرساؿ االستمارة 
عمى أف يتـ مؤلىا و إعادة إرساليا عمى حسابي  ،"فايسبوؾ"االلكترونية عمى موقع 

   ".Facebook"الشخصي في موقع
، وقد -بسكرة -طالب و طالبة مف جامعة محمد خيضر )321(ػوقدر حجـ العينة ب   

يوضح  (3)و الجدوؿ رقـ .كاف توزيع أفراد العينة بحسب متغير الجنس و السف
 خصائص عينة الدراسة:
 -(:  ٌوضح خصائص عٌنة الدراسة 2جدول رقم ) -

                 السف             

  لجنسا

 فأكثر 02مف  08-02 02 -88

 21 27 21 ذكور

 22 29 25 إناث

 321   79  41 75  المجموع

  
 أدوات الدراسة: -4

 : تـ استخداـ األدوات التالية -

 .الباحثةمف إعداد   Facebook"لفايسبوؾ"امقياس استخداـ   

 .الباحثةترجمة  ،) Russel, 1996 مقياس الشعور بالوحدة النفسية لػ:راسيؿ ( 
 

 :facebooc -الفايسبوؾ -استخداـ   وصؼ مقياس -0.2
وفقا الباحثة مف طرؼ  facebooc -الفايسبوؾ -تـ إعداد مقياس استخداـ      

 لئلجراءات التالية:
 



 : الهدؼ مف المقياس -0.2-0  

 21المقياس عمى يحوي ، حيث الفيسبوؾ""قياس مدى ارتباط المستخدميف بأنشطة      
بحيث تعبر ىذه البنود  ،بند يجيب عمييا المبحوث بتأشيرة عمى الخيار الذي يراه مناسبا
و مدى إدماجو لو في  عف المتعة المحققة مف استخداـ ىذا الموقع وعف درجة ارتباطو

 حياتو اليومية .
 :تحديد أبعاد المقياس -0.2-3

، -لمطالبة االطبلع عميوفي حدود ما توفر  -مف خبلؿ إجراء دراسة مسحية      

قمنا  ،facebooc -الفايسبوؾ-ومقاييس استخداـ عمى االنترنيت لبعض مقاييس اإلدماف
 المقاييس التي تـ االعتماد عمييا.يوضح  )12(بتحديد أبعاد المقياس. و الجدوؿ رقـ

 

 -ٌوضح المقاٌٌس التً تم االعتماد علٌها لبناء أداة الدراسة :(12)جدول رقم  -
 

 عدد البنود عدد األبعاد السنة المصمـ اسـ المقياس 

 بند. 79 أبعاد 8 2111 سمطاف عائض العصيمي إدماف االنترنيت 8

 .بند 21 / 1996 كمبرلي يونغ إدماف االنترنيت 0

 .بند 25 / 2115 صالح   غنايـ  عادؿ إدماف االنترنيت 2

 .بند 61 أبعاد 6 2115 بشرى إسماعيؿ ارنوط I.A.S -ادماف االنترنيت 2

 FACE BOOKاثر استخداـ  5
 عمى تقدير الذات

 .بند 21 / 2112 حسني العوضي

 

 ومف خبلؿ االطبلع، عمى ىذه المقاييس تـ االعتماد عمى ثبلثة أبعاد تمثمت في:     
          الخبرة الذاتية التي يشعر بيا الفرد كنتيجة الستخداـ  يقصد بو: تعديؿ المزاج 

 بشكؿ متواصؿ. -الفايسبوؾ -



أىـ ، -الفايسبوؾ -عندما يصبح استخداـ ،يقصد بو ذلؾ الذي يحدث االندماج: 
و يسيطر عمى تفكيره و مشاعره حيث يتضح االنشغاؿ  األنشطة في حياة الفرد،

 و ينتابو الشعور بالميفة لمقياـ بيذا النشاط.، أو الزائد  ،البارز
لمحصوؿ عمى ، -الفايسبوؾ -الستخداـيقصد بيا الحاجة الممحة فقد السيطرة:  

و يترتب عمى عدـ استخدامو ، اإلحساس و المشاعر المصاحبة  الستخدامو
          إحساسو بمشاعر مزعجة و كآبو و تتسبب لو حالة مف التوتر.

 روعي عند صياغة البنود ما يمي: صياغة بنود المقياس: - 0.2-2
 أف تعكس البنود طبيعة كؿ بعد مف أبعاد المقياس.  -    

تحسبا لما قد يحدث أثناء عممية تحديد مدى صبلحية  ،أف يكوف عدد البنود كافيا -    
 العبارات.  

    و عمى ىذا األساس قمنا بصياغة بنود المقياس، و يمي كؿ بند ثبلث بدائؿ       
يمثؿ االختيار األوؿ أعمى درجة، و يخصص لو ثبلث  بحيث(. (دائما، أحيانا، أبدا

درجات، ويخصص لبلختيار الثاني درجتيف، أما االختيار الثالث و األخير والذي يمثؿ 
اقؿ درجة فقد خصص لو درجة واحدة، و تمنح ىذه التقديرات بالنسبة لجميع البنود ما 

تشير الدرجة المرتفعة و ، فتصحح عكس التقديرات السابقة.)30 و 7(عدا البنديف رقـ
أما الدرجة المنخفضة  ،facebooc -الفايسبوؾ -عمى ىذا المقياس إلى االستخداـ المرتفع

 فتشير إلى االستخداـ المنخفض.
 

  :الصورة األولية لممقياس -0.2-2
(بعد الثبلثة عبارة، موزعة عمى أبعاده الفرعية 25تكونت الصورة األولية لممقياس مف    

 .فقداف السيطرة.) بعد بعد االندماج، المزاج،تعديؿ 
 الخصائص السكومترية لممقياس:  -0.2-5
لمتطبيؽ عمى ، facebooc -الفايسبوؾ -استخداـصبلحية مقياس مدى لمتحقؽ مف     

 الطمبة الجامعييف  قمنا باإلجراءات التالية:



   Validity أواًل: الصدؽ:

الصدؽ مف الخصائص الميمة التي يجب االىتماـ بيا عند إجراء بحث ما،  يعد     
فيو مف العوامؿ التي يجب أف يتأكد منيا الباحث عند تحديده ألداة الدراسة، و التي 

  ).22، ص2111(إبراهيـ، تعتبر صادقة عندما تقيس ما افترض أف تقيسو
انو كمما تعددت  ،النفسيلقد أصبح مف األمور المسمـ بيا في مجاؿ القياس  و   

كاف ذلؾ مدعاة لقدر اكبر مف الثقة  ،الطرؽ المستخدمة في التحقؽ مف صدؽ األداة
و مؤشرا عمى قدرتيا عمى قياس الجانب موضوع االىتماـ فييا. لذا فقد  ،في ىذه األداة

 تـ االعتماد عمى ما يمي في حساب صدؽ المقياس:
 :صدؽ المحكميف -0

عمى فحص البنود التي تشكؿ محتوى كؿ بعد  ،النوع مف الصدؽحيث يعتمد ىذا     
و مبلئمتو  ،ذلؾ في ضوء اليدؼ الذي وضع مف اجمو، و فرعي مف أبعاد المقياس
لذلؾ عرضت الصورة األولية لممقياس عمى مجموعة مف  .لمستوى الطمبة الجامعييف

مف جامعة باتنة  ةأربعو مف جامعة بسكرة،  ستة اثنتي عشر أستاذا))،السادة المحكميف
وأسفر عف ذلؾ موافقة السادة ، )- 0 -انظر الممحؽ رقـ)مف جامعة سطيؼ اثنيفو 

و إلغاء ، مع تصحيح بعض األخطاء المغوية، المحكميف عمى معظـ بنود المقياس
. و ىكذا و قد أخذت الطالبة بيذه اآلراء الصائبة ،بعض البنود التي ال تخدـ الدراسة

اتفاؽ المحكميف عمى بنود المقياس معيارا لمصدؽ. معتمديف في ذلؾ  تـ اعتبار نسبة
           و ىي كالتالي:                  الخاصة بصدؽ المحتوى أو الصدؽ المنطقي، "لوشي"عادلةعمى م

 ن  و ن                             

ن  
 ص م  

 :حيث أف
 الذيف اعتبر واف العبارة تقيس. عدد المحكميف ف و:

 : العدد اإلجمالي لممحكميف.ف



 و عند تطبيؽ معادلة لوشي لصدؽ المحكميف تبيف أف بنود المقياس صادقة حيث أف:
(  2)و الجدوؿ رقـ و ىذا يعتبر مؤشرا لصدؽ المقياس. ،1,15 < 1,91 ص. ـ =

 يوضح ذلؾ.
 -استخدام "الفاٌسبوك"(: ٌوضح الصدق الظاهري لمقٌاس 4جدول رقم ) -

 

 حكـ االساتذة            

 رقـ البند

 

 تقيس
 

  ال تقيس
ن    ن  و 

ن  
 ص م 

 

 

8 11 2 1666 

0 11 1 1683 

2 12 1 1 

2 12 1 1 

5 12 1 1 

6 12 1 1 

7 12 1 1 

8 12 1 1 

9 12 1 1 

82 12 1 1 

88 12 1 1 

80 8 4 1633 

82 12 1 1 

82 12 1 1 

85 12 1 1 

86 12 1 1 

87 12 1 1 



88 12 1 1 

89 12 1 1 

02 12 1 1 

08 12 1 1 

00 12 1 1 

02 12 1 1 

02 12 1 1 

05 12 1 1 

06 12 1 1 

07 12 1 1 

08 12 1 1 

09 12 1 1 

22 12 1 1 

  

 

 34,43المجموع= 
 

 1,91= 34,43/  21المجموع /عدد البنود : 

 الطرفٌة(:)المقارنة الصدق التمٌٌزي  -3 

استخدمنا الصدؽ التمييزي و ذلؾ لمتأكد مف قدرة المقياس عمى التمييز، حيث تـ     
ترتيب درجات أفراد العينة االستطبلعية  ترتيبا تنازليا، و تـ تقسيـ الدرجات إلى طرفيف 

)مجموعة       %)37(حسب االرباعيات، حيث يمثؿ الطرؼ العموي االرباعي األعمى
و ىـ أولئؾ الطبلب مف العينة االستطبلعية الذيف  "(،"لمفايسبوؾالمرتفعاالستخداـ 

. و يمثؿ الطرؼ السفمي االرباعي 91حصموا عمى درجة اكبر مف أو يساوي
و ىـ أولئؾ الطبلب مف "(، "لمفايسبوؾ)مجموعة االستخداـ المنخفض  %)37(األدنى



و الجدوؿ رقـ ، 21اوي العينة االستطبلعية الذيف حصموا عمى درجة اقؿ مف أو يس
 نتائج الصدؽ التمييزي.يوضح  )15(

 

على  الصدق -( :المتوسطات الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة و قٌمة  ) ت ( للداللة 15جدول رقم ) -

 التمٌٌزي لمقٌاس استخدام "الفاٌسبوك "

 المجموعة

 

 المقٌاس 

 

(:ذوي 8المجموعة )

 الدرجات العلٌا

(:ذوي 0المجموعة)

 الدرجات الدنٌا

 

 

 

 

 قٌمة"ت"

 

 

  

مستوى 

 الداللة

 

ٌة
س
نف
 ال

دة
ح
لو

 با
ر
عو

ش
ال

 

  

 

 المتوسط

 

 

االنحراف    

 المعٌاري

  

 المتوسط

 

االنحراف 

 المعٌاري

 

 

75,24 

 

 

 

2,72 

 

27,12 

 

1,53 

 

9,73 

 

1,10 

 

 
      لفحص ما إذا كانت توجد فروؽ بيف ذوي الدرجات المرتفعة (ت)استخدـ اختبار   

الفروؽ  أف )15(رقـو ذوي الدرجات المنخفضة عمى أداة الدراسة، و يوضح الجدوؿ 
و مستوى ) 02(بػ قدرتكانت واضحة و دالة بيف المجموعتيف عند درجة حرية 

 حيث : (1,10)داللة
بيف األكثر استخداما واألقؿ استخداما " "الفايسبوؾكاف ىناؾ فرؽ في تكرار استخداـ    
و عميو  )،  1,10)و ىي دالة إحصائيا عند المستوى) 9,73 =(ت قيمةفقد بمغت  .لو



بانحراؼ ، )75,24(توجد فروؽ دالة لصالح ذوي الدرجات العميا بمتوسط قدره
 ).1,53)بانحراؼ معياري )27,12(في حيف بمغ متوسط الدرجات الدنيا )2,72(معياري

 الصدؽ الذاتي:-2
الذي يساوي الجذر التربيعي  ،بمعامؿ الصدؽ الذاتي ،صدؽ األداة كذلؾ تـ حساب    

 التجزئة النصفية. عند استعماؿ)1,93بػ( لمعامؿ الثبات،وقدر الصدؽ الذاتي
 Reliabilityثانيا: الثبات: 

يعرؼ الثبات بأنو االتساؽ في النتائج و يعتبر االختبار ثابتا، إذا حصمنا منو عمى     
       عمى األفراد أنفسيـ و في ظؿ الظروؼ نفسيا النتائج نفسيا لدى إعادة تطبيقو

 ).23ص ،2111(إبراهيـ، 
 اآلتية: ؽتـ التحقؽ مف ثبات المقياس بالطر و قد  -
 طريقة التجزئة النصفية: -1

 عمى نفس العينة، تـ حساب معامؿ ثبات األداة تطبيؽ المقياسنظرا لتعذر إعادة      
صحح الطوؿ ثـ  ""بيرسوفمعامؿقة التجزئة النصفية باستعماؿ ككؿ بطري ،

مدى التماسؾ و االرتباط بيف نصفي األداة، أي  و تبيف ، "سبرماف براوف"بمعادلة
د حصؿ المقياس االرتباط بيف درجات اإلجابة عمى البنود الفردية و البنود الزوجية، و ق

عند و داؿ  المقياس يتمتع بثبات قوي أف و ىذا ما يدؿ عمى )1,45بػ(عمى ثبات قدر 
 يوضح ذلؾ . )1(و الجدوؿ رقـ .)1,15(مستوى الداللة

 

 -بطرٌقة التجزئة النصفٌة  -الفاٌسبوك  -(: معامل ثبات مقٌاس استخدام 11جدول رقم ) -

مجموعة درجات 

 العبارات الفردٌة

مجموعة درجات 

 مستوى الداللة معامل االرتباط "بٌرسون" العبارات الزوجٌة 

905 914 1585 1,15 

 

 

 

 



 معادلة الفا كرونباخ: -2

        ألفػػا كرونبػػاختػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات المقيػػاس كػػذلؾ باسػػتخداـ معادلػػة        
Cronbach) Alpha  ،) يوضح النتائج المتحصؿ عمييا : )17)رقـو الجدوؿ 

 

 " الفاٌسبوك"  -( : ٌوضح معامل ألفا كرونباخ لقٌاس ثبات محاور مقٌاس استخدام 17جدول رقم ) -

 

 املقياسحماور 
 

 

 عدد العبارات
 -ثبات احملور      

 -قيمة ألفا

 

 الرتتيب

 حمور تعديل املزاج

 

9 1642 3 

 حمور االندماج يف االستخدام

 

11 1684 1 

 حمور فقدان السيطرة
 

11 1679 2 

 1691 31 كامل املقياس

 

أف معامبلت ثبات أبعاد المقياس باستخداـ           (17)الجدوؿ رقـ خبلؿيتضح مف        
، و ىي قيـ مرتفعة، أما )1,79) و (1,42) و(1,23(قد تراوحت بيف ألفا كرونباخ" " 

األمر الذي يشير إلى تمتع )،1,91(لممقياس ككؿ فقد بمغت قيمتو ألفا كرونباخ""معامؿ
 المقياس بدرجة عالية مف الثبات .

 :facebooc -الفاٌسبوك -ية لمقياس استخداـ الصورة النهائ - 0.2-1
و التأكد مف  ،facebooc -الفاٌسبوك - بعد الضبط اإلحصائي لمقياس استخداـ    

 صدقو و ثباتو ، أصبح المقياس في صورتو النيائية جاىزا لمتطبيؽ، و يتكوف مف :
 



 صفحة التعميمات و يوضح فييا كيفية اإلجابة عمى بنود المقياس.  -أ

 الجزء األوؿ و الذي يضـ بيانات شخصية :   -ب

 الجنس  
 السف  
 .facebooK -الفاٌسبوك -سنوات استخداـ موقع  
 .facebooK -الفاٌسبوك -ساعات استخداـ موقع  
 .facebooK -الفاٌسبوك -أياـ استخداـ موقع  
 .facebooK -الفاٌسبوك -فترات استخداـ موقع  
  . facebooK -الفاٌسبوك -أماكف استخداـ موقع  
 .facebooK -الفاٌسبوك -مجاالت استخداـ موقع  

بندا، موزعة على ثالثة  (21)الجزء الثانً ٌتضمن بنود المقٌاس التً بلغ عددها  - ث

 ، و ٌوضح جدول رقم)دائما، أحٌانا، أبدا(أبعاد، و ٌعقب كل بعد ثالث استجابات: 

 توزٌع البنود على أبعاد المقٌاس. (14)

 صورته النهائٌة.  -فً  FACBOOK-الفايسبوؾ -(: توزٌع البنود على أبعاد مقٌاس استخدام 14جدول رقم ) -

 األبعاد الرقم 

 

 المجموع العبارات أرقام

 9 29-21-18-15-12-9-8-4-1 تعدٌل المزاج 8

 01 31-27-24-23-21-19-16-13-5-2 االندماج 0

 00 28-26-25-22-17-14-11-11 -7-6-3 فقدان السٌطرة 2

 21 المجموع

 

 

 

 

 



 تصحيح المقياس : طرٌقة - 0.2-1
و ثبلث درجات (، أحيانا)و درجتيف لػ(، أبدا)برصد درجة واحدة لػ تصحح اإلجابات    
أما العبارات السالبة فيتـ تصحيحيا في االتجاه ، بالنسبة لمعبارات االيجابية( دائما)لػ

 السابقة.العكسي لمتقديرات 
    درجة، و تمثؿ أرضية المقياس، (21x0=21)و عميو تصبح الدرجة الدنيا لممقياس  

 درجة، و تمثؿ سقؼ المقياس. )21x 2=91)و الدرجة القصوى لممقياس
و مف ثـ تقسيمو عمى  )،3=0-2(، تـ حساب المدىو لتحديد طوؿ خبليا المقياس    

و بعد ذلؾ  ،)1,11=2÷ 3(خمية أياكبر قيمة في المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ ال
و ذلؾ لتحديد  (بداية المقياس هي واحد)تضاؼ تمؾ القيمة إلى اقؿ قيمة في المقياس
 -يوضح كيفية تقدير درجة استخداـ )9(الحد األعمى ليذه الخمية، و الجدوؿ رقـ

 .facebooc -الفايسبوؾ
 -الفاٌسبوك  -(: ٌوضح كٌفٌة تقدٌر درجة استخدام 19جدول رقم ) -        

 -الفايسبوؾ -تقدير درجة استخداـ  طوؿ خبليا المقياس 

8,2           8,66 

8,66 0,20 

0,20 2 

 استخدام منخفض

 استخدام متوسط

 استخدام مرتفع

 

 :وصؼ مقياس  الشعور بالوحدة النفسية -3.2
    الصورة األجنبية لممقياس:  -3.2-0
و  ،0991سنة Russell--" راسؿ"تـ إعداد مقياس الشعور بالوحدة النفسية مف طرؼ     

ىو النسخة الثالثة المنقحة لمقياس كاليفورنيا لوس انجموس لمشعور بالوحدة النفسية 
)UCLA(University Of California Los Angeles Scale,  و يتكوف المقياس في

(أبدا، أحيانا، دائما) يمي كؿ بند ثبلث بدائؿ، و عشريف بندا(31(صورتو النيائية مف



ثبات مرتفع حيث قدر معامؿ الثبات  يتمتع المقياس بصدؽ و.)0،3،2(تقابميا الدرجات
 (.-3-(انظر الممحؽ رقـ.(Oni , 2010 ,P 33) 1,92 " الفا كرونباخ" بػباستخداـ معادلة

و  النفسية عند طبلبو ىذه النسخة المبسطة تصمح لقياس الشعور بالوحدة     
 .طالبات الجامعة و كذالؾ الشباب و كبار السف

 الصورة العربية لممقياس : -3.2-3
و كاف حريصا عند الترجمة  "،"مجدي الدسوقي قاـ بترجمة ىذه النسخة إلى العربية     

 فحافظ عمى المعنى العاـ ،ف يكوف حياديا و موضوعياأإلى المغة العربية عمى 
وبعد ترجمة  (-2-انظر الممحؽ رقـ((،بند 31)كما حافظ عمى عدد البنودلمعبارات، 

المقياس تـ عرض المقياس عمى ثبلثة محكميف مف أساتذة الصحة النفسية لمتعرؼ 
و   عمى مدى مبلئمة العبرات لما تقيسو ،ثـ طبؽ المقياس عمى عينة مبدئية مف تبلميذ

و ) 015ف=(طبلب و طالبات الجامعةو عينة مف ) 91(ف=تمميذات المرحمة الثانوية
و قد كانت  جميع  و ذلؾ لمتأكد مف وضوح العبارات. .)23(ف=عينة مف كبار السف

و ىذا ما طمأف الباحث مف أف المقياس ، 1,10معامبلت الثبات دالة عند مستوى
 (. 040-074، ص ص2114،بف اسماعيف)ثابت

 

 ترجمت المقياس في الدراسة الحالية: -3.2-2 
 بترجمة المقياس إلى المغة العربية وفقا لئلجراءات التالية: الباحثة قامت -

 الهدؼ مف الترجمة: 3.2-2-0
،     تقنيف المقياس و صياغة عبارتو بما يتبلءـ مع الخصائص الثقافية لمبيئة المحمية - 

 .و خصائص العينة المتمثمة في الطمبة الجامعييف
    :المقياس أبعاد تحدٌد 3.2-2-3

و التي تمثمت في ، ) (Russell 1996راسيؿ""تـ الحفاظ عمى أبعاد المقياس التي وضعيا
  ( البعد االجتماعي، بعد الرفض مف اآلخريف، بعد فقداف األلفة المتبادؿ مع اآلخريف):ثبلثة أبعاد

 :  بنود المقٌاس  3.2-2-2



يجيػػب عمييػػا المبحػػوث بتأشػػيرة عمػػى الخيػػار الػػذي  ،بنػػد (31)يحػػوي المقيػػاس عمػػى     
مػػػػػػع تخصػػػػػػيص (ابػػػػػػد، أحيانػػػػػػا، دائمػػػػػػا)،يػػػػػػراه مناسػػػػػػبا مػػػػػػف بػػػػػػيف ثػػػػػػبلث اختيػػػػػػارات ىػػػػػػي

لئلجابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  )2،3،0(التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرات
أمػػػػػػػػػػػا البنػػػػػػػػػػػػود التػػػػػػػػػػػي تحمػػػػػػػػػػػؿ األرقػػػػػػػػػػػػاـ  ،)04،07،02،02،03،00،4،7،2،2،3،)األرقػػػػػػػػػػػاـ

و تتػػػػراوح الدرجػػػػة  عكػػػػس التقػػػػديرات السػػػػابقة,تصػػػػحح  )31،0،09،01،05،01،9،1،5،02)
فالدرجة العالية تشير إلى شعور شػديد بالوحػدة ، درجة  )11-31(الكمية عمى المقياس مف

 النفسية و العكس.
 الخصائص السٌكومترٌة للمقٌاس: 3.2-2-2

   صبلحية مقياس الشعور بالوحدة النفسية  لمتطبيؽ عمى الطمبة  مدى لمتحقؽ مف -     
 الجامعييف  قمنا باإلجراءات التالية:

 أوال: الصدؽ:
 : صدؽ المحكميف  -0

خضعت  .ثـأوال قمنا بترجمة المقياس إلى المغة العربية مف طرؼ أساتذة متمكنيف     
فقراتو لمتحقيؽ و الترجمة العكسية مف العربية إلى االنجميزية لمتأكد مف تحقيؽ المعنى 

د مف نسبة التطابؽ بيف النسخة األصمية و النسخة المقصود مف كؿ فقرة. ثـ تـ التأك
 و التي تدؿ عمى الترجمة الدقيقة و الصحيحة لممقياس . ،%95المترجمة و التي بمغت

اثنتي عشر )بعد أف تـ ترجمة المقياس إلى المغة العربية تـ عرض المقياس عمى     

و ذلؾ مف اجؿ التحقؽ مف صبلحية المقياس  ،(-0-انظر الملحق رقم) (أستاذا محكما
. وأسفر المحمية و لعينة الدراسةبشكؿ عاـ و سبلمة ترجمة فقراتو و مبلئمتيا لمبيئة 

عف ذلؾ موافقة السادة المحكميف عمى معظـ بنود المقياس مع تصحيح بعض األخطاء 
عمى تعديؿ  و االبتعاد عف بعض العبارات الغامضة، و اتفؽ جميع المحكميف المغوية،

صيغة العبارة و جعميا بصيغة تقريرية مباشرة بدال مف الصيغة االستفيامية، و الجدوؿ 
 يوضح ذلؾ. )01(رقـ

 

 
 



 -العبارات المعدلة فً مقٌاس الشعور بالوحدة النفسٌة  ٌوضح (:10جدول رقم )-

 اشعر باين على وفاق مع الناس من حويل. مع الناس من حولك.؟ تناغمكم من مرة كنت تشعر انك يف 

 اشعر أني شخص اجتماعي و محبوب. غري متحفظ.؟و  وديكم من مرة كنت تشعر انك          

 اشعر حقا انو ال احد يفهمني جيدا. جيدا.؟ يعرفكمن مرة كنت تشعر أن حقا ال احد  كم    

 اشعر بالخجل عندما أكون مع اآلخرين. كم من مرة كنت تشعر باخلجل .؟

 اشعر بان عالقتي مع اآلخرين ال معنى لها. ليست ذات معىن؟كم من مرة كنت تشعر بان عالقتك مع اآلخرين    

 

. و ىكذا تـ اعتبار نسبة اتفاؽ المحكميف بيذه اآلراء الصائبة الباحثةو قد أخذت      
الخاصة " لوشي" عادلة عمى بنود المقياس معيارا لمصدؽ. معتمديف في ذلؾ عمى م

 و ىي كالتالي:     بصدؽ المحتوى أو الصدؽ المنطقي،
 

 ن  و ن  

ن  
 ص م 

 حيث أف:
 أف العبارة تقيس.  وا: عدد المحكميف الذيف اعتبر ف و

 العدد اإلجمالي لممحكميف. ف:
   :و عند تطبيؽ معادلة لوشي لصدؽ المحكميف تبيف أف بنود المقياس صادقة حيث أف

 ( 00)و الجدوؿ رقـ .و ىذا يعتبر مؤشرا لصدؽ المقياس ،1,15 < 1,41 =ـ  ص.
 يوضح ذلؾ.

 -بالوحدة النفسٌة(: ٌوضح الصدق الظاهري لمقٌاس الشعور 11جدول رقم) -

   -العبػػػارة البػػػديمة  - -العبػػػػارة األصػػػػمية  -

 اشعر أني مهمل من قبل اآلخرين. مستبعد ؟كم من مرة كنت تشعر انك 



 األساتذةحكـ             
 رقـ البند

 تقيس
 

 ن  و ن   ال تقيس

ن  
               ص م 

0 9 3 1651 
3 11 1 1683 
2 11 2 1666 
2 11 1 1683 
5 12 1 1  
1 12 1 1  
7 12 1 1  
4 12 1 1  
9 11 2 1666 

01 12 1 1  
00 11 2 1666 
03 11 2 1666 
02 12 1 1 
82 12 1 1 

85 12 1 1 

86 12 1 1 

87 11 1 1683 

88 11 2 1666 

89 12 1 1 

02 12 1 1 

 المجموع =   07,39 

 1,41 =07,39/  31المجموع /عدد البنود : 

 الصدؽ التمييزي (المقارنة الطرفية): – 3 
استخدمنا الصدؽ التمييزي و ذلؾ لمتأكد مف قدرة المقياس عمى التمييز، حيث تـ      

ترتيب درجات أفراد العينة االستطبلعية ترتيبا تنازليا، و تـ تقسيـ الدرجات الى طرفيف 
(مجموعة         %)37(حسب االرباعيات، حيث يمثؿ الطرؼ العموي االرباعي األعمى

و ىـ أولئؾ الطبلب مف العينة االستطبلعية الذيف حصموا  )،الشعور بالوحدة المرتفع
(  %)37(، و يمثؿ الطرؼ السفمي االرباعي األدنى11عمى درجة اكبر مف آو يساوي

و ىـ أولئؾ الطبلب مف العينة االستطبلعية الذيف  (،مجموعة الشعور بالوحدة المنخفض



نتائج الصدؽ يوضح  )03(و الجدوؿ رقـ، 31حصموا عمى درجة اقؿ مف آو يساوي
 التمييزي.

-للداللة  على   ( : ٌوضح المتوسطات الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة و قٌمة )ت(03جدول رقم ) -

 الصدق التمٌٌزي لمقٌاس  الشعور بالوحدة النفسٌة 
 

 المجموعة

 المقٌاس 
 

(:ذوي 8المجموعة )

 الدرجات العلٌا

(:ذوي 0المجموعة)

 الدرجات الدنٌا

 

 

 

  
 "ت"قٌمة

 

 

 

 

مستوى 

 الداللة

 

 

ٌة
س
نف
 ال

دة
ح
لو

 با
ر
عو

ش
ال

  
  
 

 

  

 
 المتوسط

 

 
االنحراف    

 المعٌاري

  
 المتوسط

 
االنحراف 
 المعٌاري

 

 
29,11 

 
  

 

 
2,37 

 
 

 

 
 

32,24  

 

 

 

0,51 

 

 

9,03 

 
 

1,10 

 
 
 

 

   لفحص ما إذا كانت توجد فروؽ بيف ذوي الدرجات المرتفعة  (ت)استخدـ اختبار     
أف الفروؽ  (03)ذوي الدرجات المنخفضة عمى أداة الدراسة، و يوضح الجدوؿ رقـو 

و مستوى  )02(لمجموعتيف عند درجة حرية قدرت بػكانت واضحة و دالة بيف ا
 حيث : )1,10)داللة
 اكاف ىناؾ فرؽ في تكرار الشعور بالوحدة النفسية بيف  األكثر و األقؿ شعور      

و عميو  )1,10(و ىي دالة إحصائيا عند المستوى )9,03ت=(، فقد بمغت قيمة بالوحدة
، بانحراؼ ) 29,11توجد فروؽ دالة لصالح ذوي الدرجات العميا بمتوسط قدره ) 

 .(0,51)بانحراؼ معياري  (32,24)في حيف بمغ متوسط الدرجات الدنيا )2,37(معياري
  :الذاتًالصدق  -3

الذي يساوي الجذر التربيعي  ،الذاتيب صدؽ األداة كذلؾ بمعامؿ الصدؽ احستـ     
 عند استعماؿ التجزئة النصفية. (1,41)ػبقدر الصدؽ الذاتي لمعامؿ الثبات، و 



  ثانيا: الثبات: 
 تـ التحقؽ مف ثبات المقياس بالطرؽ اآلتية : -
 طريقة التجزئة النصفية: -1

األداة ككؿ نظرا لتعذر إعادة التطبيؽ عمى نفس العينة، تـ حساب معامؿ ثبات     
" صحح الطوؿ بمعادلة         ثـ ،""بيرسوفبطريقة التجزئة النصفية باستعماؿ معامؿ

مدى التماسؾ و االرتباط بيف نصفي األداة، أي االرتباط بيف  وتبيف سبرماف براوف "،
ثبات  درجات اإلجابة عمى البنود الفردية و البنود الزوجية، و قد حصؿ المقياس عمى 

بات قوي و داؿ عند مستوى المقياس يتمتع بث أف و ىذا ما يدؿ عمى ،1,75ػقدر ب
 يوضح ذلؾ . (02)و الجدوؿ رقـ). 1,15)الداللة

 

 التجزئة النصفٌة   -(: ٌوضح معامل ثبات مقٌاس الشعور بالوحدة النفسٌة بطرٌقة 02جدول رقم )  -

مجموعة درجات 
 العبارات الفردية

مجموعة درجات العبارات 
 الزوجية 

 معامؿ االرتباط "بيرسوف"
 

 مستوى الداللة

278 541 1675 1615 

 

 : معادلة ألفا كرونباخ -2

 (Cronbach"  ألفػػا كرونبػػاخات المقيػػاس كػػذلؾ باسػػتخداـ معادلػػة"تػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػ     

Alpha (،  يوضح النتائج المتحصؿ عمييا : (02)رقـو الجدوؿ 

   -بالوحدة  النفسٌة لقٌاس ثبات محاور مقٌاس الشعور(: ٌوضح معامل ألفا كرونباخ 14جدول رقم )  -

 حماور املقياس
 

           ثبات احملور  عدد العبارات
 -قيمة ألفا -

 الرتتيب

 البعد االجتماعي
 

6 1671 1 

 بعد الرفض
 

9 1666 2 



 األلفة فقدانبعد 
 

5 1659 3 

 21 كامل املقياس
 

1681     

      

خداـ        أف معامبلت ثبات أبعاد المقياس باست )02(رقـالجدوؿ  يتضح مف       
، أما ـ مرتفعةو ىي قي ،)1,59) و (1,11) و (1,70)قد تراوحت بيف"، ألفا كرونباخ"

األمر الذي يشير إلى تمتع  )1,40)لممقياس ككؿ فقد بمغت قيمتو ألفا كرونباخ""معامؿ
 المقياس بدرجة عالية مف الثبات .

 لمقياس الشعور بالوحدة النفسية :الصورة النهائية  3.2-2-5

      بعد الضبط اإلحصائي لمقياس الشعور بالوحدة النفسية، و التأكد مف صدقو       
 و ثباتو، أصبح المقياس في صورتو النيائية جاىزا لمتطبيؽ، و يتكوف مف:

 صفحة التعميمات و يوضح فييا كيفية اإلجابة عمى بنود المقياس. - أ

 الذي يضـ بيانات شخصية :الجزء األوؿ و  -ب

 الجنس  
 السف  

موزعة عمى ثبلثة  ،بندا )31)بمغ عددىايالجزء الثاني يتضمف بنود المقياس التي  - ج
 (05)و الجدوؿ رقـ ،(أبد، احيانا، دائما):و يعقب كؿ بعد ثبلث استجابات ،أبعاد

 .يوضح توزيع البنود عمى أبعاد المقياس

 
 

 

  ( : ٌوضح توزٌع عبارات مقٌاس الشعور بالوحدة النفسٌة على البنود الثالثة. 15جدول رقم ) -         
 

 اجملموع العبارات أرقام األبعاد الرقم 

 1 11-11 - 9- 6-5- 1 البعد االجتماعي 8

 9 18-17- 14- 12- 15- 8-7-4-2 بعد الرفض  0



 5 21- 19- 16- 13-3  األلفةبعد فقدان  2

 
 31 المجموع

 

 :طرٌقة تصحٌح المقٌاس- 3.2-2-1  

و ثبلث درجات ، أحيانا)(و درجتيف لػ (أبدا)،تصحح اإلجابات برصد درجة واحدة لػ     
بالنسبة لمعبارات السالبة، أما العبارات الموجبة فيتـ تصحيحيا في االتجاه  (دائما)لػ

 العكسي لمتقديرات السابقة.

      درجة، و تمثل أرضٌة المقٌاس،  (31x0 = 31)للمقٌاس و علٌه تصبح الدرجة الدنٌا

و ٌمكن  درجة، و تمثل سقف المقٌاس.( 31x2 = 11)و الدرجة القصوى للمقٌاس

 الموضح فً الجدول رقم تصنٌف درجات أفراد العٌنة وفق المعٌار اإلحصائً التالً

(01) : 

 -الشعور بالوحدة النفسٌة ( : ٌوضح كٌفٌة تقدٌر درجة  01جدول رقم )  -         

 تقدٌر درجة الشعور بالوحدة النفسٌة الدرجات 

02          22 
25 29 
52 62 

 وحدة نفسية منخفضة

 وحدة نفسية متوسطة

 وحدة نفسية مرتفعة
 

 

 

 

 :اإلحصائيةالمعالجة  أساليب -5
 ،    facebooc -الفايسبوؾ-ياستخداـ مواقع التواصؿ االجتماع بيف العبلقة لمعرفة     
 في اإلحصائية األساليب مف جموعةم الباحثةاستخدمت  ،النفسية بالوحدة الشعورو 

 المعروؼ اإلحصائية المعالجة برنامجى عم االعتماد تـ لقد و الدراسة، بيانات تحميؿ

  عرض يمي وفيما ،ةالدراس نتائج لتحميؿ )(SPSS19ة االجتماعي لمعمـو اإلحصائية الرـز:ػب



ع نو   ،ذلؾ إلى باإلضافة ،اختبار الفرضية في المستخدـ المقياس ونوع لمفرضيات
 لكؿ فرضية اإلحصائية النتائج معالجة في المستخدـالمبلئـ و  اإلحصائي األسموب

 يوضح ذلؾ: )07(و الجدوؿ رقـ ،والتساؤالت
 

  -معالجتها فً المستخدم اإلحصائً األسلوب ونوع الفرضٌات :ٌوضح التساؤالت و(17) جدول رقم -

   الفرضيات
 و

 التساؤالت   
األسموب اإلحصائي المستخدـ في  المقياس نص الفرضية آو التساؤؿ

 الدراسة

وؿ 
 األ

ؤؿ
تسا
ال

 

 

ماهي عادات استخداـ موقع                 
 ؟" الفايسبوؾ" لدى الطمبة الجامعييف

 

مقياس استخداـ          
 )Fcebook الفايسبوؾ( 

 
 المئويةالنسب 

ؤؿ
تسا
ال

 
اتي
الث

 

ما هي مجاالت مواقع التواصؿ 
االجتماعي ( فايسبوؾ ) االكثر استخداما 

 ؟لدى الطمبة الجامعييف

 مقياس استخداـ          
 )Fcebook الفايسبوؾ( 
 

 
 النسب المئوية

ولى
 األ

ضية
لفر
ا

 

توجد عالقة ارتباطيه موجبة بيف 
استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي 
(فايسبوؾ) و الشعور بالوحدة النفسية 

 لدى الطمبة الجامعييف.

مقياس استخداـ 
(الفايسبوؾ) + مقياس 
 الشعور بالوحدة النفسية

 
 Pearson"بيرسوف  "معامؿ ارتباط

نية
الثا
ية 
رض

الف
 

توجد فروؽ ذات داللة احصائية في ال 
     استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي 

الجامعييف تعزى ( فايسبوؾ) لدى الطمبة 
 . و السف  لمتغير الجنس
 

 
مقياس استخداـ          

متغير +( الفايسبوؾ)
 الجنس و السف

.  داللة الفروؽل (T. test ( اختبار  
    " One way ANOVA     "  

  .تحميؿ التبايف األحاديل 

الثة
 الث
ضية

لفر
ا

 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ال 
   استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي 

( فايسبوؾ) لدى الطمبة الجامعييف تعزى 
 السف. الجنس ولمتغير 

مقياس استخداـ 
متغير  +) الفايسبوؾ(

 الجنس و السف

.  داللة الفروؽل (T. test ( اختبار  
"     One way ANOVA     "  

  تحميؿ التبايف األحاديل     

  
ينة
 الع

ص
صائ

خ
 

الجنس                                
 السف

 

مقياس استخداـ          
  )Fcebook الفايسبوؾ( 

 

 النسب المئوية

 
 



 

بعد عرضنا في ىذا الفصؿ ألىـ الخطوات، و اإلجراءات المنيجية المتبعة في     
و ذلؾ بحث عممي  األساسية أليالدراسة الميدانية ليذا البحث، و التي تعتبر الركيزة 

بدًأ بتحديد المنيج المبلئـ لمدراسة و إتباع أسموب  العينة القصدية في اختيار مفردات 
الدراسة، و تحديد األدوات المبلئمة لجمع البيانات، ثـ حددنا األساليب اإلحصائية 
ة المناسبة لمعالجة البيانات و اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف صح

فروضيا. و في الفصؿ التالي سنقـو بعرض و مناقشة و تحميؿ النتائج المتحصؿ 
 عمييا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



             
        

 

          

 

 

 تمهيد: 

 .  عــرض و مناقشة نتائــج الدراســة.  1
عـرض ومناقشة نتائج التسـاؤل األول. -1.1  
.الثانياؤل ـعـرض و مناقشة نتائج التس -2.1  
.الــفرض األول نتائج عـرض و مناقشة -3.1  
.انيـعـرض و مناقشة نتائج الـفرض الث -4.1  
.الث ـعـرض و مناقشة نتائج الفرض الث -5.1  
. نتــــــائج الــــــــدراسة .2  

 

 خالصة . 

 

 

  



   
   

الدراسة الميدانية بعد تطبيؽ  إليياالنتائج التي خمصت  يستعرض ىذا الفصؿ،      
عينة الدراسة  أفرادو مقياس الشعور بالوحدة النفسية عمى  ،"الفايسبوؾ"مقياس استخداـ

عمى تساؤالت الدراسة و  اإلجابةو ، -بسكرة-مف الطمبة الجامعييف بجامعة محمد خيضر
 اإلحصائيةالتحميبلت  إجراءالتحقؽ مف صحة الفروض الرئيسية و الفرعية بعد 

و فيما . SPSS-19لمعموـ االجتماعية اإلحصائيةمف خبلؿ  االستعانة بالحزمة  ،المناسبة
 يمي تفصيؿ لذلؾ.

 

     
عمى "و مقياس"الشعور بالوحدة النفسية، "-الفايسبوؾ- "استخداـبعد تطبيؽ مقياس     

المنيجي  اإلطار، تـ جمع المعطيات و فرزىا وفؽ طمبة جامعة محمد خيضر ببسكرة
و مناقشة      و فيما يمي عرض ،الدراسة) إجراءات(الذي تـ تحديده في الفصؿ السابؽ

 لتساؤالت و فرضيات الدراسة.

 نتائج التساؤؿ االوؿ: و مناقشة عرض - 0.0

 يمي : عمى ما األوؿينص التساؤؿ  -     
 لئلجابةو   ؟"لمطمبة الجامعييف لدى facebook"الفايسبوؾ"ما هي عادات استخداـ موقع  "  

سنوات االستخداـ، مدة )عمى ثبلث متغيرات المتمثمة في  اعتمدنا ،عمى ىذا التساؤؿ

وقد تـ تحميؿ البيانات   ،مكاف االستخداـ)فترات االستخداـ، و  عدد اياـ االستخداـ، االستخداـ،
 :  كاألتيو جاءت النتائج  و التكرارات النسب المئوية مف خبلؿ

  سنوات استخداـ موقع "الفايسبوؾ": 0.0-0 
   :"   facebookفايسبوؾ""العينة لموقع أفرادسنوات استخداـ  (04(يبيف الجدوؿ رقـ   

 

 
 



 

 -سنوات استخدام الطلبة لموقع "الفٌسبوك" ٌوضح ( :04)جدول رقم  -
 

 النسبة المئوية  رالتكرا السنوات

 32,5 78 اقؿ مف سنة

 30,0 72 منذ عاميف

 37,5 90 فأكثرثبلث سنوات 

 100,0 240 المجموع

    

 "،الفايسػبوؾ" مدة و سنوات اسػتخداـ الطالػب الجػامعي لموقػع )04(رقـ يبيف الجدوؿ      

"ثػػالث منػػذ  "الفايسػػبوؾ"فػػي اسػػتخداـ موقػػع  ابػػدءو الػػذيف نسػػبة  الطمبػػة  أف و دلػػت النتػػائج 

 يستخدمونو )%23,5)ثـ يمييـ األولىو قد احتمت المرتبة  )%27,5(قد بمغت "فأكثرسنوات 

               .فػػػػػي المرتبػػػػػػة الثالثػػػػػػة  "عػػػػػػاميف"يسػػػػػػتخدمونو منػػػػػذ  )%21,1(ثػػػػػـ"، منػػػػػذ اقػػػػػػؿ مػػػػػػف سػػػػػػنة"

                                                             ويمكف مبلحظة النسب مف خبلؿ الرسـ البياني التالي:

 

 -رسم بٌانً ٌوضح سنوات استخدام الطلبة الجامعٌٌن لموقع''فاٌسبوك''( : 12)شكل رقم  -
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غالبية الطمبة الجامعييف لدييـ  أف أعبلهيظير بوضوح مف خبلؿ الرسـ البياني     
و   منذ ثالث سنوات " خبرة في التعامؿ مع ىذا الموقع مف خبلؿ طوؿ مدة استخداميـ لو

 .أكثر"

 "الفايسبوؾ":ساعات استخداـ موقع  0.0-3
"          موقػع العينػة فػي اسػتخداـ أفػرادالساعات التي يقضييا  )09(يبيف الجدوؿ رقـ  

 :فايسبوؾ"

 -" ساعات استخدام الطلبة لموقع "الفٌسبوك ٌوضح  : (09)جدول رقم  -
 

 

 عدد الساعات
 

 إناث ذكور

 % ت % ت

 21,0 27 39,0 22 اقل من ساعة

 22,0 23 22,3 21 ساعتني

 25,4 22 21,4 22 فأكثرثالث ساعات 

 011,1 032 011,1 007 اجملموع
 

بالنسبة لعدد ساعات استخداـ  )09(رقـدلت النتائج الموضحة في الجدوؿ       
نسبة  أعمى، اإلناثانو عمى مستوى الذكور و  "،الفايسبوؾ"الطالب الجامعي لموقع
يستغرقوف  أيف لئلناث )%25,4(بالنسبة لمذكور مقابؿ )%21,4(لساعات االستخداـ بمغت

مف  )%22,0(مف الذكور، مقابؿ  )%22,3(في استخداـ الموقع، و "،فأكثر"ثالث ساعات 
 اإلناثمف  )%21,0(مف الذكور، مقابؿ  )%39,0(و ،"ساعتيف"يتصفحوف الموقع اإلناث
 ."الفايسبوؾ"في استخداميـ لموقع"  اقؿ مف ساعة"يقضوف
 ويمكف مبلحظة النسب مف خبلؿ الرسـ البياني التالي:    



     -"ٌوضح ساعات استخدام الطلبة الجامعٌٌن لموقع "فاٌسبوك رسم بٌانً :) 12(رقـ  شكؿ -

ثالث ساعات "فئة االستخداـ مف أف أعبلهيظير بوضوح مف خبلؿ الرسـ البياني      

في المرتبة  ، تمييا عمى حد سواء اإلناثلمذكور و  األولىقد احتمت المرتبة   فأكثر"
فئة  أما ،اإلناثبنسبة متقاربة جدا بيف الذكور و  ""ساعتيف الثانية فئة االستخداـ

بة الثالثة بفارؽ بسيط بيف الذكور         في المرت أتتفقد  "اقؿ مف ساعة"االستخداـ 
 .اإلناث و

 

 استخداـ موقع "الفايسبوؾ": أياـعدد  0-2. 0
موقػػػػػػػع                  التػػػػػػػي يسػػػػػػػتخدـ فييػػػػػػػا الطمبػػػػػػػة الجػػػػػػػامعييف األيػػػػػػػاـ (31)رقػػػػػػػـ الجػػػػػػػدوؿ يبػػػػػػػيف    
 :"فايسبوؾ "

 - عدد اياـ استخداـ الطمبة الجامعييف لموقع "الفيسبوؾ" : يوضح)31جدوؿ رقـ ( -           
 السنوات

 

 اناث ذكور

 % ت % ت

 02,1 04 03,4 05 يـو واحد

 25,5 51 52,1 13 مف يـو أكثر

 29,4 29 22,3 21 األسبوع أياـكؿ 

 011,1 032 011,1 007 المجموع
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استخداـ الطالب  أياـ بالنسبة لعدد )31(دلت النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ   
 أياـلعدد  نسبة أعمى، اإلناثانو عمى مستوى الذكور و  "الفايسبوؾ"الجامعي لموقع 
يستخدموف  أيف لئلناث )%25,5(مقابؿ ،بالنسبة لمذكور )%52,1(االستخداـ بمغت

" أكثر" الموقع يتصفحوف  اإلناثمف  )%29,4(مف الذكور، مقابؿ )%22,3(و، مف يـو
 اإلناثمف  )%02,1(مف الذكور، مقابؿ )%03,4(بينما ،" األسبوع أياـكؿ  " الموقع

 . األسبوعفقط في "  يـو واحد "يستخدموف الموقع
 البياني التالي: الرسـمف خبلؿ  النسب  مبلحظةويمكف    

 
 -استخداـ موقع "الفايسبوؾ" أياـيوضح  رسـ بياني : )15رقـ (شكؿ   -      

    

الطمبة الجامعييف الذيف   أف أعبلهيظير بوضوح مف خبلؿ الرسـ البياني     
و    بفارؽ بسيط بيف الذكور األولىجاؤوا في المرتبة " مف يـو أكثر" يستخدموف الموقع

في " األسبوع أياـ" كؿ  سجؿ الذكور نسبة اكبر في االستخداـ، تمييا فئة أيف اإلناث
ضمف اىتماماتيـ  إدراجوالموقع و  ذاالمرتبة الثانية، و ىذا يدؿ عمى شغؼ الطمبة بي

سبة ضئيمة ن "يـو واحد"و شغمو حيزا واسعا مف وقتيـ بينما نالت الفئة الثالثة ، اليومية
    ".الفايسبوؾ"مقارنة بالفئات السابقة مف حيث استخداـ موقع 
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 فترات استخداـ موقع "فايسبوؾ": 0.0-2
                 موقػػػػػػػػع العينػػػػػػػػة يػػػػػػػػا أفػػػػػػػػرادالفتػػػػػػػػرات التػػػػػػػػي يسػػػػػػػػتخدـ في (30)رقػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػدوؿ     

 ":" فايسبوؾ
 

 - فترات استخدام الطلبة الجامعٌٌن لموقع "الفٌسبوك" ٌوضح ( :21جدول رقم ) -
 

 
 فترات االستخداـ

 

 إناث ذكور

 % ت % ت

 2,9 1 9,2 00 صباحا

 55,2 14 25,9 23 مساءا

 25,1 22 29,1 54 ليبل

 2,9 1 5,0 1 كؿ الفترات

 011,1 032 011,1 007 المجموع
 

الفترات التي يستخدـ فييا الطمبة الجامعيوف موقع  (30)يبيف الجدوؿ رقـ     
نسبة الذكور الذيف  أف اإلناثو دلت النتائج عمى مستوى الذكور و  "،لفايسبوؾا"

 ،األولىو قد احتمت المرتبة  )%29,1(قد بمغت" ليال " الفايسبوؾيفضموف استخداـ موقع 
عمى  أما"صباحا",يستخدمونو  )%9,2(في حيف "مساءا"يستخدمونو  )%25,9(ثـ يمييـ
منيف يفضمف استخداـ  )%55,2(نسبة أفحيث ، فقد اختمفت النتائج اإلناثمستوى 
في  ،" ليال " يستخدمونو )%25,1(ثـ تمييـ ،األولىو قد احتمت المرتبة  " مساءا" الموقع
 "."جميع الفتراتفي أحياناو ، " صباحا"يستخدمونو )%2,9(أفحيف 
 مف خبلؿ الرسـ البياني التالي: النسبويمكف مبلحظة   



 -يوضح فترات استخداـ موقع "فايسبوؾ" رسـ بياني :)11رقـ(شكؿ    -  

في  اإلناثاختبلؼ الذكور عف  أعبله،يظير بوضوح مف خبلؿ الرسـ البياني     
 البلئي باإلناث مقارنة ليال""تصفح حساباتيـ يفضؿ الذكور أيففترات استخداميـ لمموقع 

باقي الفترات فقد نالت نسبة ضئيمة لدى كبل الجنسيف. و  أما". الفترة المسائية"يفضمف
الفراغ و ظروؼ الدراسة و ىذا يبدو ترتيبا  ألوقاتتفضيبلت االستخداـ وفقا  تأتي

التي يتفرغ فييا الطمبة و تعتبر  األوقاتالفترة المسائية و الميمية ىي  أفمنطقيا حيث 
 فييا بالدراسة . وف مشغوليفباقي الفترات يكون أفباعتبار  ـلي األنسبالفترات 

 استخداـ موقع" فايسبوؾ": أماكف 0.0-5
                موقػػػػػػػػع العينػػػػػػػػة أفػػػػػػػػراد التػػػػػػػػي يسػػػػػػػػتخدـ منيػػػػػػػػا األمػػػػػػػػاكف )33(يبػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػـ     
 : " facebook" فايسبوؾ "

 

 

 
 

 - استخدام الطلبة الجامعٌٌن لموقع "الفٌسبوك" ٌوضح أماكن:  (33)جدول رقم  -
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 االستخداـ أماكف
 

 اناث ذكور

 % ت % ت

 42,1 012 71,9 42 مف البيت

 2,0 5 35,4 39 مف مقاىي االنترنت

 7,2 9 0,7 3 مف الجامعة

 2,0 5 3,1 2 مف الياتؼ المحموؿ

 011,1 032 011,1 007 المجموع
 

فييا بالنسبة لبلماكف التي يستخدـ  (33)في الجدوؿ رقـدلت النتائج الموضحة      
نسبة  أعمى، اإلناثانو عمى مستوى الذكور و "، الفايسبوؾ"الجامعي موقع الطالب
يستخدموف الموقع مف  أيف لئلناث )%42,1(مقابؿ ،بالنسبة لمذكور )%71,9(بمغت
 اإلناثمف  )%2,0(مف الذكور، مقابؿ )%35,4(، واألولىو احتمت المرتبة "، "البيت

 اإلناثمف  )%7,2(مف الذكور، مقابؿ )%0,7(و ،"مقاهي االنترنت"يتصفحوف الموقع مف
 "    العينة مف الذكور الموقع مف أفراديستخدـ  أخيراو  ،"الجامعة"يستخدموف الموقع مف

 .لئلناثبالنسبة  )%2,0( مقابؿ ،)%3,1(بنسبة "الهاتؼ المحموؿ 
 ويمكف مبلحظة النسب مف خبلؿ الرسـ البياني التالي:   



 

 

 

 

 

 
 -"  : رسم بٌانً ٌوضح أماكن استخدام موقع "فاٌسبوك (07)شكل رقم  -

كبل الجنسيف يستخدـ موقع  أف أعبلهيظير بوضوح مف خبلؿ الرسـ البياني     
 األماكف، و تتوزع باقي النسب عمى األولىو قد احتمت المرتبة  "البيت"مف " الفايسبوؾ"

في المرتبة الثانية بالنسبة لمذكور، في المقابؿ نجد  "مقاهي االنترنت"تأتي أيف األخرى
 تأتيتصفح الموقع، ثـ  ألجؿ "البيت"الجامعة ىو المكاف الذي يمي أف اإلناثلدى 

 في المرتبة الثالثة. ضئيمةبنسب  "الهواتؼ المحمولة"
 

 :األوؿنتائج التساؤؿ  مناقشة 
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و انطبلقا . لدى الطمبة الجامعييف؟ facebookما هي عادات استخداـ موقع "الفايسبوؾ" "إلى:
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االستخداـ،  أياـعدد  االستخداـ،مدة  االستخداـ،سنوات )مف بعض المؤشرات التي تمثمت في

كيفية تعامؿ  بالتعرؼ عمىو التي سمحت لنا  ،االستخداـ)االستخداـ، ومكاف  فترات
عميو و دمجو في حياتو  اإلقباؿو مدى  االجتماعي،معي مع ىذا الموقع االطالب الج

 اليومية.
غالبية  أفبينت الدراسة  سنوات االستخداـ ""المتعمؽ بػ  األوؿفمف خبلؿ المتغير      
" "الفايسبوؾيستخدموف موقع  ، -بسكرة  -العينة مف الطمبة بجامعة محمد خيضر أفراد
و االىتماـ المتزايد ليذه الشبكة  اإلقباؿالشيء الذي يدؿ عمى ، "فأكثرثالث سنوات "منذ

الذي جعؿ العديد مف الطمبة ينشأوف حسابات  األمرالواضح بشكؿ كبير بو، و لعؿ 
      خاصة بيـ عمى الموقع، ىو تناوؿ موضوع مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي 

خاصة بعد الثورات  بكثرة اإلعبلـفي وسائؿ " فايسبوؾ"عمى وجو الخصوص موقعو 
 عمييا       و  اإلقباؿزيادة  إلى،ما أدى في تحريكيا" "فايسبوؾموقع أسيـالعربية التي 

 الرغبة في التعرؼ عمى ىذا العالـ االفتراضي بما يحممو مف خصائص تجذب الشباب.
غالبية  أف ""ساعات االستخداـمتغير الثاني المتمثؿ فيالدراسة مف خبلؿ ال أظيرتو     

واف " ثالث ساعات فاكثر" الطمبة مف كبل الجنسيف يقضوف فترات طويمة عمى الموقع
 ،"" اقؿ مف ساعةمف عينة الدراسة يقضوف فترات قصيرة عند استخداميـ لمموقع األقمية

يحتؿ جزءا كبيرا مف "، "فايسبوؾموقع أفالمتحصؿ عمييا  و يتضح مف خبلؿ النتائج
، الف الوقت الذي يقضيو الفرد في التعرض و شغفيـ بووقت الطمبة لكبل الجنسيف 

يعتبر كدليؿ ظاىري عمى اىتماـ الطالب بيذا الموقع الذي يمبي لو  "يسبوؾاالف"لموقع
 أرائوو القدرة عمى التعبير عف  اآلخريفاحتياجاتو و اشباعتو مف خبلؿ التواصؿ مع 

 .دوف حواجز و بكؿ حرية، و الحصوؿ عمى المتعة و التسمية و الترفيو

غالبية الطمبة الجامعييف يستخدموف  أف" االستخداـ أياـ"كما تبيف مف خبلؿ متغير    
لكبل " األسبوع أياـطيمة "بنسبة كبيرة تمييا مباشرة تصفح الموقع "مف يـو أكثر"الموقع

عمى تصفح حساباتيـ ما جعؿ استخداـ و ىذا ما يدؿ عمى حرص الطمبة  ،الجنسيف



التي يقبؿ عمييا الطمبة الجامعيوف  األساسيةىذا الموقع، يعد احد السموكات والنشاطات 
 .األسبوع أياـمعظـ 
تراوحت الفترات التي يستخدـ فييا الطمبة " "فترات االستخداـو بخصوص متغير     

 أوقاتو تمثؿ ىذه الفترات  "،الفترة الميمية"و" الفترة المسائية"بيف" "فايسبوؾالجامعيوف موقع
 أوعكس الفترة الصباحية المرتبطة عادة بانشغاؿ الطمبة بدراستيـ  ،فراغ بالنسبة ليـ

"  " الفايسبوؾ          تصفح عينة الدراسة لموقع  إمكانيةو ما يفسر  .أخرى أعماؿ

ما يميز ىذه التجمعات االفتراضية  ىو سيولة  أىـ أفخاصة في الفترة الميمية ىو 
البرتا  تؤكد عميو ما و ىذا األوقاتو في جميع  األفراد،متاحة لجميع  أنيااالستخداـ  و 

راضي ىو مدينة افتراضية ال حيث ترى باف المجتمع االفت "Alberta Ropert" روبرت
مشتركوف في التفاعبلت االفتراضية حتى في منتصؼ الميؿ و  أفراد، فيناؾ دائما تناـ 

 نت بشكؿ عاـ جزءا مف حياة الناس .االنتر  أصبح، فمقد ال غرابة في ذلؾ
معظـ الطمبة لكبل الجنسيف  أف"، االستخداـ أماكف"كما تبيف مف خبلؿ متغير    

الواسع لبلنترنت، و ىذا ما يدؿ عمى االنتشار  "البيت"مف" فايسبوؾ"يستخدموف موقع
       زيادة عدد مستخدمي  وزيادة عدد المشتركيف مف منازليـ، الشيء الذي يفسر

و ىذا كذلؾ . 3103في ديسمبر األخيرة اإلحصائياتفي الجزائر مف خبلؿ " "الفايسبوؾ
 ويعتبر انتشار تصفح الموقع في الفترة الميمية. إمكانيةما يفسر النقطة السابقة و ىي 

 "يسبوؾاالف" و عمى وجو الخصوص في وسط الطمبة الجامعييف  ىذه المواقع االجتماعية

أو االنجراؼ و الذي يعتبر نوعا مف التجاوب أو التقميد  احد مظاىر العدوى االجتماعية
 & Govaniدراسة قاـ بيا وفي ىذا الصدد وفي لممحيط الذي ينتمي إليو الفرد،

Pashley(2005)  و اشباعات مواقع شبكات التواصؿ  حوؿ استخدامات
و اعتمد الباحثوف  ،ىذه المواقع األفرادلمحاولة فيـ كيؼ يستخدـ  )SNS(االجتماعي

و     الفايسبوؾودرسوا العبلقة بيف استخدامات  Michiganعمى عينة مف طمبة جامعة 



كيفية مشاركة الطمبة في محيطيـ الجامعي و قاموا بقياس خمسة محفزات شخصية 
 ىي كالتالي : )SNS(الستخداـ 

 ).filling up free timeاستخداـ الموقع مف اجؿ مؤل وقت الفراغ ) .0

استخداـ الموقع مف اجؿ الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ أحداث معينة  .3
(acquisitions of informations). 

 .(estabilished relationships)استخداـ الموقع مف اجؿ االتصاؿ باألصدقاء .2

 ).meet new people(جدد أصدقاءاستخداـ الموقع مف اجؿ التعرؼ عمى  .2

،و يتعمؽ (everyone else is doing it)استخداـ الموقع الف الجميع يستخدمونو .5
 ىذا العامؿ في انتقادات األقراف.

و       أف العامؿ أو المحفز الخامس المذكور كاف اشد تأثيراو قد توصمت الدراسة    
ىو ما يدفع األفراد لبللتحاؽ بالمواقع االجتماعية ، و أثبتت الدراسة كذلؾ أف الطمبة 

شعارىـ و عمييـ  ) pressure peerيتدفقوف عمى ىذه المواقع بسبب ضغط أقرانيـ) ا 
  .)facebook)لـ يتواجدوا في ىذا الموقع  إفبأنيـ غير عادييف 

الطالب الجامعي جعؿ  أفيتضح مف خبلؿ المؤشرات و النتائج المتحصؿ عمييا    
في حياتو، و عادة يومية تزاحـ  أساسيانشاطا " "الفايسبوؾمف موقع التواصؿ االجتماعي

باقي العادات القائمة مسبقا، و ذلؾ مف خبلؿ قضاء الساعات الطويمة و في معظـ 
و       تصفح ما يعرض عمى الموقع و التفاعؿ مع ما يطرح،، في األسبوع أياـ

الفراغ  أوقات أف إلى باإلضافةالتحمس في تكويف عبلقات اجتماعية افتراضية جديدة، 
و     ،    اآلخريفمع  أكثرتسمح لو بالتفاعؿ و التواصؿ  أنياالتي مف المفترض 

، الذي ينشده اإلشباع وتكويف صداقات و عبلقات اجتماعية حقيقية تحقؽ لو الرضا 
  بعبلقات اجتماعية افتراضية جعميا بديبل عف االحتكاؾ الواقعي. قاـ باستعاضتياو 

 أفرادىو تواجدىا بنسبة كبيرة لدى غالبية  أكثر،و ما قد ينذر بخطورة ىذه المواقع     
ىذا الموقع ال  أفو كاف اليدؼ مف ىذا السؤاؿ ىو التحقؽ مف  ،"البيت"عينة الدراسة في



الف مف عوامؿ الشعور بالوحدة النفسية ىو اختبلؿ عبلقات  ،أسرتويعزؿ الطالب عف 
يؤدي  "البيت"خاصة في الفايسبوؾ""، فزيادة استخداـاألسرة أي األولىالفرد داخؿ الخمية 

انخفاض حجـ الدائرة االجتماعية داخؿ  إلىما يدفع  األسريانخفاض التواصؿ  إلى
و ىذا  باآلخريفكيفيا في عبلقتو أو كميا  سواءقصور ىاـ و يتسبب في  األسرة،

 شعور الفرد بالوحدة النفسية. إلىبالطبع ما يؤدي 
استخداـ االنترنت قد  أف "et al Wellman آخروفولماف و "وفي ىذا الصدد يشير 

"ما بعد في االتصاؿ داخؿ المنزؿ و خمؽ ما يعرؼ األحيافيتدخؿ في الكثير مف 

يتفاعموف مع الكمبيوتر بدال مف تفاعميـ مع  األسرة أعضاءعندما يصبح "، األسرة
الناس فنجد أف ىذا الموقع االجتماعي قد عكس الموازيف و اختطؼ  بعضيـ البعض.

و ىذا دليؿ عمى احد  مف تواصؿ اجتماعي حقيقي، و خدعتيـ بتواصؿ مزيؼ،
باإلضافة إلى المؤشرات السابقة و  ، ةاألسر السمبية التي تمس التفاعؿ داخؿ  التأثيرات

التي بينت االستخداـ الكبير و المكثؼ لدى الطالب الجامعي مع ىذا الموقع فقد يؤدي 
 عمى الفرد.  أخرى انعكاسات سمبية إلىىذا التعامؿ المبالغ فيو 

 
 

 نتائج التساؤؿ الثاني:و مناقشة  عرض 3.0

 ينص ىذا التساؤؿ عمى مايمي: 
لدى الطمبة  -facebookالمجاالت األكثر استخداما و المفضمة عمى موقع "الفايسبوؾ"ما هي " 

 ؟الجامعييف" 

يشير الطالب مف  ،عمى ىذا التساؤؿ قمنا بتحديد مجموعة مف المجاالت لئلجابةو     
و جاءت  "الفايسبوؾ"والمفضؿ عمى موقع، استخداما لو األكثرالمجاؿ  إلىخبلليا 

 موضح في الجدوؿ التالي:النتائج كما ىو 
 

 ٌوضح مجاالت استخدام موقع "فاٌسبوك" لدى الطلبة الجامعٌٌن ـ ( :32)ـ جدول رقم         

 % النسبة املئوية التكرار جماالت استخدام موقع" فايسبوك" الرقـ



 20,8 % 50 نشر الصور و مقاطع الفيديو. 1

 10,8 % 26 تبادل آخر األخبار الشخصية. 2

 6,3 % 15 االستمتاع باأللعاب و التسلية. 3

 40,8 % 98 الدردشة و التواصل مع األصدقاء. 4

 1,8 % 2 .إرسال التهاني بأعياد الميالد و اإلجازات 5

     5,8% 14 أداء الواجبات الدراسية و االطالع على المواد العلمية. 6

 5,4 % 13   البحث عن أصدقاء نفتقدىم و التواصل معهم.   7

 2,9 %  7  مطالعة الكتب. 8

 3,8 % 9  دعم األنشطة الخيرية. 9

 2,5 % 6  إنشاء مجموعات لها اىتمام مشترك. 10

 100,0% 240 اجملموع

المجاالت التي يفضميا  أكثر أف (02)دلت النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ     
بنسبة  التواصؿ مع األصدقاءلدردشة و ا ىو "،الفايسبوؾ"الطمبة الجامعيوف عمى موقع

و       يمييا  في المرتبة الثانية نشر الصور  .مبحوثا 98يقابميا  ،(%40,8)قدرت بػ
 آخرالعينة تبادؿ  أفرادفي المرتبة الثالثة فيفضؿ  أما،(% 02,8)مقاطع الفيديو بنسبة

ثـ تمييا في المرتبة الرابعة مجاؿ االستمتاع  ،(%82,8)الشخصية بنسبة األخبار
أداء الواجبات الدراسية  فيأتيفي المرتبة الخامسة  أما،(%6,2)و التسمية بنسبة باأللعاب

البحث عف أصدقاء نفتقدىـ و ، بعدىا (%5,8)بنسبة و االطبلع عمى المواد العممية
دعـ تمييا في المرتبة السابعة مجاؿ  ،(%5,2)في المرتبة السادسة بنسبة التواصؿ معيـ

 مطالعة الكتبفي المرتبة الثامنة  فنجد  أما ،(%2,8)بنسبة األنشطة الخيرية



في المرتبة التاسعة بنسبة قدرت  إنشاء مجموعات ليا اىتماـ مشترؾثـ ، (%0,9)بنسبة
و  الميبلدإرساؿ التياني بأعياد في المرتبة العاشرة خدمة  األخيرفي  تأتيو  ،(%0,5)ػب

 . فقط يقابميا مبحوثاف (%2,8)بنسبة ضئيمة جدا قدرت بػػ اإلجازات

 ويمكف مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ الرسـ البياني التالي:

 
 

 

 -: رسم بٌانً ٌوضح مجاالت استخدام الفاٌسبوك لدى الطلبة الجامعٌٌن (14شكل رقم ) -
  

العينة يفضموف مجاؿ  أفراد أف أعبلهيظير بوضوح مف خبلؿ الرسـ البياني      
لموقع المفضمة و الذي تصدر قائمة استخداماتيـ  األصدقاءالدردشة و التواصؿ  مع 

، ثـ خدمة نشر الصور و مقاطع الفيديو نسبة تبله أعمىو حازت عمى  "الفايسبوؾ"
,  بينما نبلحظ توزع  باأللعابالتسمية و االستمتاع  يميو الشخصية، األخبار آخرتبادؿ 
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     الميبلد  بأعيادالتياني  إرساؿو حاز مجاؿ ، األخرىنسب عمى المجاالت باقي ال
 أيف حصؿ عمى نسبة متدنية جدا. ، األخيرةعمى المرتبة  اإلجازاتو 

                                            الثاني:مناقشة و تحميؿ نتائج التساؤؿ  

األكثر استخداما و المفضمة عمى موقع ما هي المجاالت ":إلىيشير ىذا التساؤؿ     

و الخدمات التي يتيحيا  توانطبلقا مف بعض المجاال ؟لدى الطمبة الجامعييف" "الفايسبوؾ"
المجاالت  أكثر و أىـ أفنتائج الدراسة  أوضحت ،لمشتركيو" الفايسبوؾ"موقعو يوفرىا 

و التواصؿ      لدردشة ا أوال ىو" الفايسبوؾ"التي يفضميا الطمبة الجامعيوف عمى موقع
في المرتبة  أما ،ثانية نشر الصور و مقاطع الفيديوفي المرتبة ال يمييا مع األصدقاء

ثـ تمييا في المرتبة الرابعة  ،الشخصية األخبار أخرنة تبادؿ العي أفرادالثالثة فيفضؿ 
الواجبات أداء  فيأتيفي المرتبة الخامسة  أما ،و التسمية باأللعاباؿ االستمتاع مج

البحث عف أصدقاء نفتقدىـ و التواصؿ ، بعدىا الدراسية و االطبلع عمى المواد العممية
 أما ،دعـ األنشطة الخيرية، تمييا في المرتبة السابعة مجاؿ في المرتبة السادسة معيـ

في  إنشاء مجموعات ليا اىتماـ مشترؾ، ثـ مطالعة الكتبفي المرتبة الثامنة  فنجد 
إرساؿ التياني بأعياد في المرتبة العاشرة خدمة  األخيرفي  تأتيسعة، و المرتبة التا

الطمبة يسعوف مف خبلؿ ىذا  أفو المبلحظ بنسبة ضئيمة جدا.  الميبلد و اإلجازات
خبلؿ الدردشة  مف جدد أصدقاءتكويف عبلقات اجتماعية و التعرؼ عمى   إلىالموقع 

فيو عف طريؽ تبادؿ النصوص بيف و الذي يتـ التواصؿ  "الفايسبوؾ"عبر موقع
، و كذلؾ الحصوؿ عمى المتعة و التسمية المتحاوريف و تبادؿ الصور و مقاطع الفيديو

و لكف يرى بعض  .الجماعية التي يتضمنيا الموقع أوسواء الفردية  األلعابمف خبلؿ 
الذيف يستخدموف  األشخاص أف، )seepersod)7997سبيرسود العمماء مف بينيـ 

مف الشعور بالوحدة  أعمىاالنترنت بكثافة مف اجؿ التصفح و التسمية ، لدييـ مستوى 
، المدرسية األنشطةمف ىؤالء الذيف يستخدمونو في العمؿ و  أكثرالنفسية 
و  "فاف دف"إليوكما تتفؽ نتائج الدراسة مع ما توصؿ  .)372،ص2116(الكحكي،والتعميمية



مف وجود ارتباط داؿ ايجابي بيف االستخداـ المكثؼ لبلنترنت  VAN DEN et alاخروف 
الشعور بالوحدة النفسية لدى  فيخاصة خدمتي الرسائؿ العاجمة، و الدردشة 

 إليو أشارتتفؽ نتائج الدراسة مع ما كذلؾ  ،(340ص،2116(الكحكي،المراىقيف
المواقع جذبا لمستخدمي االنترنت ىي حجرات  أكثر، باف )Hardy)3112،هاردي

مف الوقت الذي يقضيو الناس عمى االنترنت ، يمييا  %25الشات، حيث تستحوذ عمى
بينما البحث و جمع المعمومات  مف الوقت عمى االنترنت ، % 05األخبارجماعات 

نقال عف ،9ص ،2112،االرنوط(مف الوقت المنقضي عمى االنترنت   %3فيستغرؽ فقط 

و ، )3119زكريا خضر(نرميف كما تتفؽ نتائج دراستنا مع دراسة  ،)31،ص2100غالمي،
و  ،"الفايسبوؾ"التعرؼ عمى دوافع استخداـ الشباب المصري لموقع إلى فييا التي ىدفت

الكشؼ عف طبيعة العبلقات االجتماعية و الصداقات التي يكونيا الشباب 
واستخدمت  "،الفايسبوؾ"حيث اختارت عينة قصدية مف مستخدمي " "الفايسبوؾعبر

دافع  أف إلىتوصمت و  ،لجمع البيانات و مجموعات المناقشة المركزة كأداةاالستمارة 
  الفايسبوؾ"."عمى رأس قائمة دوافع استخداـ طبلب الجامعة لموقع يأتيو الترفيو  التسمية

االستخداـ العاـ  إشكالية أو لبلنترنت اإلشكالينطرح مفيـو االستخداـ  أفىنا يمكف و  
و التي  )les usages problématiques généralisés de l’internet )UPGI"لبلنترنت

خدمات عمى تضمف كثافة استخداـ االنترنت ت بأنيا( Davisدافيس(الباحث  إلييا أشار
و يقصد ىنا     .وغيرىا...عبر االنترنت و الرسائؿ الفورية األلعابالدردشة و ممارسة 

 أفال يمكف  و الخدمات التي االستخداـ العاـ لبلنترنت جميع النشاطات بإشكالية
يمكف  ال حيث"الفايسبوؾ"تتحقؽ بغياب االنترنت بما فييا مواقع التواصؿ االجتماعي

ماؾ  وويديونتو "كما يتفؽ كؿ مف  .لمفرد أف يتصفح موقعو إال باتصالو بشبكة االنترنت

استخداـ  أفحيث يروف  ،مع ىذا الطرح )Widyanto & McMurran،(3112،"ميروف
كما قد  الدراسة، أو، مثؿ استخداميا في مجاؿ العمؿ أساسيااالنترنت قد يكوف ميما و 

 قد يكوف مبالغا فيو أيضاشخصي و الذي يبقى ترفيييا، و لكف  أويكوف غير ضروري 



ىذه الحالة يمكف الحديث عف مشاكؿ االستخداـ العاـ ، و في أضراراو يسبب 
 .)22، ص2100(غالمي، لبلنترنت

مف بيف الدوافع التي تجعؿ الطالب الجامعي يتجو نحو ىذا الموقع و بالتحديد لعؿ و 
و     ففئة الشباب الجامعي طبيعة المرحمة، أوال ىو''Chat''اإلقباؿ عمى غرؼ الدردشة

والتقبؿ  القبوؿ إلىما تتميز بو مف خصائص ليا حاجات يجب إشباعيا كالحاجة 
 Social involvment االجتماعيوالحاجة إلى األصدقاء و تحقيؽ االنتماء  االجتماعي

بحيث يحاوؿ الفرد دائما أف يجد الجماعة التي ليا نفس اىتماماتو، و ليا خصائص  
إشباع دافع االنتماء يؤدي إلى إقامة روابط تتوافؽ مع شخصيتو، وبالتالي فاف 
كما أف  .خاص الذيف يتصؿ بيـ و يدردش معيـاجتماعية و توثيقيا مع ىؤالء األش

منبر جديد لمتعبير عف الذات، فكثير مف  بمثابة لفايسبوؾا الطالب الجامعي يعتبر
ما  ةً التي عاد أرائيـو  انتمائيـاألفراد يتفجروف في الشبكات معمنيف عف معرفتيـ و 

 يمبي احتياجاتيـ فالفايسبوؾ ،وىو ما يزيد مف ثقة الفرد بنفسو مف المعجبيف تجد الكثير
وجيات نظرىـ بكؿ حرية خاصة مع إمكانية  التعبير عفرغبة في لو اشباعاتيـ كا

 يأ و مناقشة  تجعؿ المستخدـ لو الحرية التامة في التعبير (anonymity)إخفاء اليوية
ذب لج ،يسبوؾاالفعمى  الممارس الحصوؿ عمى تقدير لنشاطوموضوع و محاولة 

. مما قد يخالؼ الواقع، فقد يكوف نفس الشخص مفتقد .االنتباه وحب الظيور والشيرة.
ألي تقدير ذاتي أو اجتماعي مف المحيطيف بو، فيحاوؿ تجاوز تمؾ العقبة الشخصية 

يصنع حالة مف االنفصاؿ بيف الذات  الذي يسبوؾالفامف خبلؿ  في العالـ االفتراضي
غرؼ . كما تسمح الحقيقية والوىمية، مما يشكؿ عائقًا في التواصؿ االجتماعي الفعمي

كيؼ تكوف ردة فعؿ بمعنى البحث عف  لمطالب الجامعي باكتشاؼ ذاتو الدردشة
اآلخريف و كيؼ يظير في عيوف الناس و ىذا بفضؿ السرية التامة أو كما اشرنا سابقا 

ما يدفع األفراد بالكشؼ عف مظاىر ذواتيـ دوف  (anonymity)إخفاء اليويةإمكانية 



تردد أو خوؼ و تجاوز الخجؿ و نقائص الشخصية الف عواقب ىذا الكشؼ منعدمة 
عمى ىذا الموقع ىو ما يسمى  اإلقباؿمف يكوف دافعو نحو و ىناؾ  أو محدودة.

تغيير  إلى يعمد الشخص أفوىي  '' Identity play''األدواراستكشاؼ اليوية و لعب ب
 ،ألخرو يستخدـ شخصية مستعارة تختمؼ مف فرد  أشخاصىويتو لمتعامؿ مع عدة 

في تمؾ الشخصية التي قدميا ليـ و بالتالي فيو  رأييـلكي يتعرؼ عمى نظرة الناس و 
 أطمؽيكتشؼ مختمؼ الشخصيات مف خبلؿ لعب ادوار مختمفة، ولذلؾ  أفيحاوؿ 

 ''Identity work shopsاسـ ورشات ىوية'' عمماء النفس عمى ىذه العوالـ االفتراضية
 Société de''مجتمعات كشؼ الذات  ''Thompson''تومبسف كما يسمييا أو

révélation de soi'' . لفئة الطمبة  متنفسًا طبيعيًا وآمناً  الفايسبوؾقد أصبح كما
دافعًا رئيسيًا النتماء  يعتبر أنواعوالكبت الذي يمارسو المجتمع بشتى الجامعييف ف

وسيمة لمتعبير عف  تأصبح تيإلى مواقع التواصؿ االفتراضي، الالجامعي الشباب 
أرائيـ بحرية قد تكوف غير متوافرة ليـ في الواقع، دوف قيود أو خوؼ لما يعرضونو مف 

، لتعرضيـ لمختمؼ أنواع القمع سياسية أو أو اجتماعية قضايا سواء كانت شخصية
والرفض مف األخر أيًا كاف، فيجدوف الدعـ والقبوؿ ألفكارىـ وتجاوب مف آخريف يقعوف 

الطالب تجعؿ  وىذه كميا دوافع ،س األزمات النفسية واالجتماعيةنف أيضًا تحت
مختمؼ احتياجاتو سواء  عاإشب أتاحت لو التي البيئة االفتراضيةالجامعي يفضؿ ىذه 

شخصية مف اجؿ تدعيـ الثقة أو و الصداقة    كالحاجة إلى الحب  منيا  وجدانيةال
                        . اإلحباطمتخمص مف التوتر و القمؽ ل  يةىروب حتى أوبالنفس 

 بالجماعة االفتراضية االرتباط تفضيؿ غرؼ الدردشة في ىذه المواقع و  و بالتالي فاف
سيؤدي مع مرور مف اشباعات لمحاجات التي ينشدىا الطالب الجامعي  توفرهبفضؿ ما 

أو يصيبو  مجتمعو الحقيقي الوقت و تدريجيا إلى تحوؿ الفرد إلى شخص منعزؿ عف
لدرجة أف يفقد الرغبة  في الجموس لمدة  "Le repli sur soi"االنعزاؿ الذاتي ما يسمى ب



أو تعرضو  ما قد يعزز شعوره بالوحدة النفسية سرتو و أصدقائوأطويمة مع أفراد 
                    التعامؿ مع العالـ الحقيقي.عف لمشاكؿ و اضطرابات أخرى تعيقو 

 :األولى ية العامةنتائج الفرض و مناقشة عرض 2.0
 : و ىي التي صيغت عمى النحو التالي    

 )،facebookتوجد عالقة ارتباطية موجبة بيف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي(فايسبوؾ.  "  
 و الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف."

الختبار طبيعة  "،بيرسوف"و لمتحقؽ مف صحة الفرضية استخدمنا معامؿ االرتباط     
و الشعور بالوحدة النفسية لدى طمبة  الفايسبوؾ"،"العبلقة االرتباطية بيف متغير استخداـ

 يوضح نتائج الفرضية. (32). و الجدوؿ رقـ-بسكرة-جامعة محمد خيضر

 -و درجات "الفاٌسبوك"ٌوضح معامل االرتباط بٌن درجات مقٌاس استخدام  (:32)جدول رقم  -

 .الشعور بالوحدة النفسٌة لدى الطلبة الجامعٌٌن -مقٌاس

 مستوى الداللة ''بريسون'معامل االرتباط  املتغريات

 استخدام "الفايسبوك"
1,17 1,10 

 الشعور بالوحدة النفسية

 321 ن  
 

 ""الفايسبوؾمعامؿ االرتباط بيف متغير استخداـ  أف أعبلهيتضح مف خبلؿ الجدوؿ     
و ىو ارتباط  1,10وىو داؿ عند مستوى  1,17 =و متغير الشعور بالوحدة النفسية

زاد الشعور " "الفايسبوؾانو كمما زاد استخداـ موقععمى ، مما يدؿ طردي متوسط موجب
 بالوحدة النفسية. 

توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف استخداـ "الفايسبوؾ"  :"مفادىاو بالتالي نقبؿ الفرضية التي 
 "،و الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف.

                                                :الفرض االوؿمناقشة و تحميؿ نتائج  



و     موجبة بيف استخداـ " الفايسبوؾ"، ارتباطيهوجود عالقة  :"إلىتشير ىذه الفرضية        

          و مف خبلؿ معامؿ االرتباط  .''الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف
و  1,17= الذي قدربػ و الشعور بالوحدة النفسية ""الفايسبوؾبيف استخداـ موقع "بيرسوف"

وىو ارتباط طردي متوسط،  ما يعني انو كمما زاد استخداـ  ،1,10 ىو داؿ عند مستوى
" "الفايسبوؾقؿ استخداـ موقع  إذاو العكس  ،زاد الشعور بالوحدة النفسية" "الفايسبوؾموقع

مما يدؿ  ،التحقؽ مف صحة ىذا الفرض قد تـ وبالتالي قؿ الشعور بالوحدة النفسية،
 شعور الطالب إلىيؤدي  "الفايسبوؾ"كثافة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي أفعمى 

ابراهيـ  دراسة إليوتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت و  .بالوحدة النفسية الجامعي

و الدردشة تزيد          حيث يرى باف زيادة استخداـ منتديات المحادثة  )3114بعزيز(
 مف انطواء الناس بوسائميـ و انعزاليـ عف الغير و بالتالي يزيد شعورىـ بالوحدة. أكثر

في التساؤؿ المتعمؽ بمجاالت استخداـ  إليوو ىذا ما يتطابؽ مع ما توصمنا 
و يعزز صحة ىذا الفرض ألننا توصمنا سابقا إلى أف المجاالت " "الفايسبوؾموقع

المفضمة لدى الطالب الجامعي ىو الدردشة مع األصدقاء وىذا ما يفسر شعور الطالب 
في  )3119(عميفوزية عبد اهلل أؿ  دراسة كما تتفؽ). 3114بعزيز(بالوحدة حسب دراسة 

العزلة عف  إلىاالجتماعية و النفسية الستخداـ االنترنت ىو انو يؤدي  التأثيرات أىـ أف
استخداـ  أف"حيث  إليومع ما توصمنا  )3103نومار( كما تتفؽ دراسة .األسرة
، و في تفاعؿ المستخدميف مع ؤثر في االتصاؿ الشخصي وجيا لوجوي الفايسبوؾ""موقع
 عف التفاعؿ الممحوظ االنسحاب إلىكما يؤدي  أصدقائيـو  أقاربيـو  أسرىـ

يعتبر احد  ،التفاعؿ االجتماعي أي األخيرةىذه النقطة  أفواعتقد  ."االجتماعي
ىذا الصدد و في ، اختؿ إفالمؤشرات التي قد تنبئ بحدوث الشعور بالوحدة النفسية  

دراسة حاوؿ التعرؼ مف خبلليا عمى التفاعبلت االجتماعية و  )Rook 0947(روؾقدـ 
 إلى، و توصؿ العبلقات االجتماعية لدى المسناتو الرضا ب النفسية الشعور بالوحدة

، و كذلؾ عدـ ة ينعكس في زيادة الشعور بالوحدةالخمؿ في التفاعبلت االجتماعي أف



 ،ىذه الدراسة إلى أضؼ ،)92،ص2101(خويطر،الرضا عف العبلقات االجتماعية
أثر استخدامات اإلنترنت عمى التفاعؿ "حوؿ :(Kraut et al)0994وزمالئػه "وتاكر "دراسة

. ومف أىـ نتائج الدراسة ىو أف استخداـ اإلنترنت "االجتماعي والصحة النفسية لمفرد
المتزايد، يؤثر وبشكؿ كبير، عمى مستوى االتصاؿ والمشاركة مع أفراد األسرة داخؿ 

كذلؾ بينت  ف لو.المنزؿ، ويقمؿ مف مقدار التواصؿ االجتماعي في المحيط الذي ينتمو 
الدراسة بأف كثرة استخداـ اإلنترنت والجموس أمامو لساعات طويمة يؤدي إلى حاالت 

و طبيعة التواصؿ  األسرة أىميةوىذا دليؿ عمى  ."مف االكتئاب والوحدة االجتماعية
 "سالتر"و "بومافكؿ مف" أفنجد ففي شعور الفرد بالوحدة النفسية  وأثره ،الموجود فييا

 حيث ،لموحدة النفسية في حاؿ اختبلليا امسبب عامبلراىا و اعتب األسرةعمى دور  ركزوا
ضعؼ في ىناؾ ثبلث قوى اجتماعية  تؤدي لموحدة النفسية وتتمثؿ في:  أفيروف 

، و زيادة الحراؾ األسرةو زيادة الحراؾ في  ،باألسرةعبلقة الفرد 
االجتماعي بما تحممو مف و طبيعة مواقع التواصؿ .)20ص،2111،(شيبياالجتماعي

يممؾ الفرد ميارات  أف فقط يكفيمثبل، ف كسيولة االستخداـ مميزات و خصائص
ما  ،الجميع أماـفي االنترنت ليتاح لو الولوج ليذا المجتمع االفتراضي المفتوح  أساسية

اىتمامات وتقاسـ  جديدة التواصؿ و التفاعؿ و تكويف عبلقاتيسمح لو ب
و عف مجتمعو  أسرتووعزلتو عف  إليياجذبت المتمقي عوامؿ  ....الخ كميامشتركة

ال يشعر بالوقت  جعمتو إثارة الحقيقي الف الفرد و في ظؿ ما توفره ىذه المواقع مف
و ينشر الصور  Commentالذي يقضيو في استخداميا فنجده يضع التعميقات 

ويتصفح  ،تحديث يقـو بو  بأيلينبييـ  ألصدقائو  Tagsإشاراتو يرسؿ  والفيديوىات
و  سعيد أو حزيف  Statutsيبمغ  بحالو  و ،و ما ىو جديدىـ األصدقاء Wall حائط

 ،مف ىنا و ىناؾ Like إعجابيصمو  أفو ينتظر  أعماؿ،بمكانو و ما يقـو بو مف 
و تبادؿ المعمومات    و تكويف عبلقات و مناقشة موضوعاتChat ناىيؾ عف الدردشة

الذي يقضيو  ، و ىذا كمو يجعؿ الفرد ال يشعر بالوقتالمتصميف بالغرفة األصدقاءمع 



بالتالي تقؿ  و         ،"سارؽ الوقت"مصطمحعمييا  أطمقوالذلؾ  ،في استخداميا
أسرتو، كيؼ ال وقد تـ استعاضتيا بتفاعبلت تتـ مف تفاعبلت الفرد خاصة داخؿ 

يسمح بالتعبير عف المشاعر مف خبلؿ آلية الرسائؿ النصية التي  خبلؿ وسيط تقني
 Pew   Research Center’sكشفت دراسة الصدد ىذا وفي يتبادليا المتفاعموف.

Internet & American Life Pproject  "مع االنترنت  األفراديقضيو الوقت الذي  باف
و بالتالي  ".يسرؽ الكثير مف الوقت الذي يفترض انو مخصص لبلتصاؿ وجيا لوجو

تدريجيا مما يؤثر بالضرورة عمى عبلقاتو االجتماعية، و  لمفرد االجتماعي  نشاطاليقؿ 
في  ىذه المواقع ، ما يجعمو  يشعر  بالوحدة الفبعضا مف عبلقاتو  يخسر  قد يجعمو

تحؿ محؿ العبلقات  أف بإمكانياليس وغير وطيدة  ات غير قويةالعادة تعزز عبلق
 . الواقعية مع محيطنا االجتماعي

                        مصػػػػػػػػػػػػػطمح انطوائيػػػػػػػػػػػػػة الكمبيػػػػػػػػػػػػػوتر  أطمػػػػػػػػػػػػػؽو ىنػػػػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػػػػف العممػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػف        
 "Computer Phyliac " أمػػاـو ىػػي حالػػة تظيػػر عنػػدما يسػػتمر الشػػخص فػػي الجمػػوس 

الحاسػػػػوب سػػػػاعات طويمػػػػة كػػػػؿ يػػػػـو بشػػػػكؿ يشػػػػبو مػػػػدمني القمػػػػار، طبعػػػػا مػػػػع اسػػػػتثناء 
 ).017، ص2102(نومار، الذيف يستدعي عمميـ ذلؾ  األشخاص

"اإلنترنت والمجتمع"  حوؿ :)Nie &  Erbing )3111 "اربنج" و "ناي"دراسة كذلؾ     
ات عأف استخداـ اإلنساف لبلنترنت قد ارتفع مف خبلؿ زيادة متوسط عدد سا اأشار 

مف حوليـ باالستخداـ بما يؤدي إلى ضعؼ التواصؿ والعبلقات االجتماعية المباشرة 
و بالتالي فاف االنسحاب مف التفاعؿ  .)071،ص2114(المجالي،"األقارب واألصدقاءمف 

جراء االستغراؽ في  االجتماعية الواقعية و انحدار المشاركة في الحياةاالجتماعي 
و سيطرة  و قضاء الساعات الطواؿ في تصفح ما يعرض" الفايسبوؾ"استخداـ موقع

معاناة الفرد مف  إلىيؤدي س عمى حساب التفاعبلت الواقعية  التفاعبلت االفتراضية
الوحدة النفسية ناتجة عف نقص في  أف يقوؿ القائؿو قد  .لشعور بالوحدة النفسيةخبرة ا

انو يسيؿ باعتبار  يعوض ىذا النقص "الفايسبوؾ"و بالتالي فاف اآلخريفالتفاعؿ مع 



 أو ،فيو نوع مف التسيير االجتماعي وتكويف العبلقات االجتماعية التواصؿ مع األخر
يعيش الفرد خبرة الشعور بالوحدة النفسية ولديو كـ  أفمف يقوؿ كيؼ يمكف  أيضانجد 

  ػ:فنجيب ب، "الفايسبوؾ"داخؿ األصدقاء و العبلقات ىائؿ مف
آخريف في  أفرادقد يعيش الفرد خبرة الشعور بالوحدة النفسية حتى مع وجوده مع  :أوالً -

، و ىذا "الفايسبوؾ"عبر األصدقاءبالرغـ مف العدد الكبير الذي لديو مف حتى  أو الواقع،
في تفريقيـ بيف العزلة و الوحدة النفسية، فالوحدة النفسية ىي  عمماء االجتماع  هأكدما 
و ليست مرادفة لمصطمح العزلة االجتماعية الموضوعية، حيث أف األفراد ة ذاتية خبر 

النفسية يمكف أف يكونوا وحدىـ و ال يشعروف بيذه الخبرة، و ربما قد يشعر بيذه الوحدة 
 .األصدقاءمع عدد كبير مف  أو مع العمـ أنيـ في حشد

- ًً و الحرارة   غالبا ما تفتقر لمعمؽ الشخصية ىي عبلقات"الفايسبوؾ"العبلقات عبر :ثانيًا
غير  وطيدة قمما تكوف الصداقات، صداقات حقيقية و التي تتسـ بو العبلقات الواقعية،

 أو، "الفايسبوؾ"ىويتيـ أثناء التواصؿ عبرفبعض األفراد يخفوف  كاذبة، أومزيفة 
، إقامتومكاف  أوتغيير سنو  أوكالتعامؿ بعكس جنسو  يذكروف بيانات مضممة عنيـ 

وىمية كاذبة، ال تتسـ باالستمرارية والدواـ، ومعظميا  عميو تكويف عبلقات مما يترتب
طبيعة التفاعؿ في  األخر ونظرا لمشكوؾ التي تحيط بالطرؼ  سطحية وقصيرة

حتى في ظؿ ىذه  الفرد يشعر بالوحدة النفسية و بالتالي فاف .المجتمع االفتراضي
العبلقات االفتراضية ألنيا ال ترقى إلى ما تستطيع توفيره العبلقات الحقيقية مف حب 

ناتجة عف االحتكاؾ الدائـ و االتصاؿ المباشر بيف  وود و حناف و مشاعر صادقة
 .التي ينشدىا الفرد الحاجة في إشباعو بالتالي تفشؿ العبلقات االفتراضية  األفراد،

 أيكميا  سواءالوحدة تحدث عندما تختؿ العبلقات االجتماعية وكما سبؽ و اشرنا ف
و  ،التي يمنحيا اآلخريف لو )(الود و المحبة و الحناف كيفيا أو المحيطيف به) األفراد(عدد 

بافتراض أف العبلقات االفتراضية تشبع الجانب الكمي مف خبلؿ تكويف صداقات ففي 
لمعبلقات االفتراضية  إطبلقا وىنا ال يمكف ،الجانب الكيفي إشباع بإمكانياالمقابؿ ليس 



 العبلقات وفي حاؿ ما تـ االعتماد عمى  .تحؿ محؿ العبلقات االجتماعية الحقيقية أف
لدراسة  و ىذا ما تؤكده  ا شعور الفرد بالوحدة النفسية إلىا سيؤدي غير الواقعية فاف ىذ
لتعرؼ مف اجؿ ا )SSVP- Saint  Vincent de Paul – )3103-  التي قامت بيا جمعية

 إلىتوصمت و سنة  25-04الوحدة النفسية لدى الشباب الفرنسي ما بيف  أسبابعمى 
ىذا االستخداـ  أفمنيـ يدركوف   %25مف الشباب يستخدموف االنترنت يوميا و % 95أف

و  فايسبوؾ مف الشباب يممكوف حساب  % 41و الشعور بالوحدة النفسية.  إلىيؤدي 
بالتالي  وفقط منيـ.  % 03 مع إالصديؽ و لكف ال يتفاعموف  074 أصدقائيـمتوسط 

فالعديد مف الشعور بالوحدة النفسية  إلىيؤدي  "الفايسبوؾ"في استخداـ موقع اإلفراطفاف 
 Sherry Turkle تيركؿ شيري المختصة النفسانية الباحثيف يحذروف مف ذلؾ مف بينيـ

حذر مف أف االنترنت التي ت  Massachusetts institutماساشوسيتس لمتقنية مف معيد 
خاصة و أف الكثير  و التكامؿ االجتماعي،  سيقود حتما إلى تحطيـ معاني المجتمع

باف االنترنت ستعرض أبناءىـ لكافة  اليـو قمقيف مف مجرد اإلحساسمف اآلباء أصبحوا 
 أيضاأشكاؿ االضطرابات النفسية كاالكتئاب و القمؽ و الشعور بالوحدة النفسية و 

 العزلة االجتماعية.
 نتائج الفرضية العامة الثانية: و مناقشة عرض 2.0
  تنص الفرضية العامة الثانية عمى انو:   

"الفايسبوؾ" لدى الطمبة  موقع ذات داللة احصائية في درجات استخداـ " ال توجد فروؽ
 "السف. و ،الجنس يالجامعييف تبعا لمتغير 

 :األولىعرض نتائج الفرضية الجزئية  2.0-0
 :عمى انو األولىتنص الفرضية الجزئية 

"الفايسبوؾ" لدى الطمبة  موقع في درجات استخداـ إحصائية" ال توجد فروؽ ذات داللة 
 )."إناثالجامعييف تبعا لمتغير الجنس (ذكور،



الفرضية، قمنا بحساب متوسطات الدرجات ، و كذلؾ حساب  صحةو لمتحقؽ مف    
 اإلحصائيةلمداللة " "ت " T test"اختبارإجراء أسفرحيث  االنحرافات المعيارية لمجنسيف،

و الموضحة     الجنس عمى النتائج التاليةحسب " الفايسبوؾ"لمفرؽ في درجات استخداـ 
 :)35)رقـفي الجدوؿ 

 

 -): يوضح الفرؽ في درجات استخداـ موقع "الفايسبوؾ" حسب متغير الجنس35جدوؿ رقـ ( - 

 المقياس المقياساا

 

 الجنس
حجـ 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 درجة الحرية
 قيمة "ت"

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 استخداـ
 الفايسبوؾ

 00,40 51,52 007 ذكر
غير  1,115 -1,25 324

 داؿ
 9,72 55,91 032 أنثى

 

     P.value=1,115 قيمة الداللة المحسوبة أف )35(مف خبلؿ الجدوؿ رقـ يتبيف لنا     

بالنسبة  اإلناثو  وىذا يدؿ عمى انو ال توجد فروؽ بيف الذكور، 1,15وىي اكبر مف 
مية التي تقوؿ باف متوسط و بذلؾ نقبؿ الفرضية العد ،"الفايسبوؾ"لمتوسط استخداـ

 .اإلناثلدى  "الفايسبوؾ"لدى الذكور يساوي متوسط استخداـ الفايسبوؾ""استخداـ
  عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية:  2.0-3
 :عمى انو الثانيةتنص الفرضية الجزئية     

في درجات استخداـ "الفايسبوؾ" لدى الطمبة الجامعييف تبعا  إحصائية" ال توجد فروؽ ذات داللة 
   ."السفلمتغير 

       االتجاه أحاديباستخداـ تحميؿ التبايف قمنا  ،الفرضية صحةو لمتحقؽ مف     
"ANOVA"، 31(النتائج التالية و الموضحة في الجدوؿ رقـ و تحصمنا عمى:( 

 

"الفاٌسبوك" استخدام-االتجاه فً متوسطات درجات  أحاديتحلٌل تباٌن ٌوضح  (:31) رقمجدول  -

 وفقا لمتغٌر السن.



   

بيف  إحصائيةانو توجد فروؽ ذات داللة  (31)يتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ رقـ    
 : أفحيث  "الفايسبوؾ"الفئات العمرية لمعينة بالنسبة الستخداـ موقع

 .F =(2,100(النسبة الفائية
، و ىذا ما يؤكد وجود فروؽ ذات 1,15و ىي اقؿ مف  1,109= اإلحصائيةداللتيا 
عند مستوى  "الفايسبوؾ"العينة في استخداـ ألفرادبيف الفئات العمرية  إحصائيةداللة 
 .1,15 داللة

 اتجاهلمعرفة  scheffeو لمعرفة مصدر الفروؽ بيف المجموعات تـ استخداـ اختبار 
 :)37(كما ىي موضحة في الجدوؿ رقـ كاآلتيالفروؽ و جاءت النتائج 

  -فً  للعٌنة -للمقارنات المتعددة بٌن الفئات العمرٌة "شٌفٌه" ٌوضح معامل  (:37)جدول رقم  -

 .متوسطات درجات استخدام "الفٌسبوك"

 Subset for alpha = 0.05 ف الفئات العمرية

0 3 

24 فأكثر    53,47 79  من

21- 23 86 57,19 57,19 

18- 20 75  57,97 

sig 
 

0,090 0,897 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباٌن المقياس

 الحرٌة

متوسط  " Fقٌمة " متوسط المربعات

 الداللة

 الداللة

استخداـ  
 الفايسبوؾ

 

 

بيف 
 المجموعات

908,943 2 454,471   
  

 

  

2,100 

   

                

 

1,109 

 
 

داخؿ  داؿ
 المجموعات

26850,641 237 113,294 

 

 239 27759,583 المجموع 

 



   

الفئات العمرية  أكثرىي  )31-04(الفئة العمرية أفمف الجدوؿ السابؽ يتضح     
مصدر الفروؽ  أف و )M=57,97(حيث جاء متوسط درجتيا"، "الفايسبوؾاستخداما لموقع
 .سنا األصغرلصالح الفئة ( فأكثر 32مف )و الفئة )31-04(الفئةىو التبايف بيف 

وجود البديؿ الذي يشير الى  ثبت صحة الفرضن نرفض الفرضية الصفرية، و وبذلؾ
لدى الطمبة الجامعييف تبعا  "الفايسبوؾ"في درجات استخداـفروؽ ذات داللة احصائية 

 .غر سناصو ىي لصالح الفئة اال السف لمتغير
 الرسـ البياني التالي:ويمكف مبلحظة الفروؽ مف خبلؿ 

 
 "الفاٌسبوك"-فً استخدام موقع  ( : منحنى بٌانً ٌوضح الفروق بٌن المتوسطات19شكل رقم ) -

 .لمتغٌر السن-تبعا 
 

 

 

 

 

الفرؽ بيف المتوسطات في البياني أعبله  المنحنىيظير بوضوح مف خبلؿ       
 ىي استخداما لمموقعحسب متغير السف حيث أف الفئة األكثر  ""الفايسبوؾاستخداـ موقع

 األكبر بفارؽ بسيط، بينما كانت الفئة )31-04(تمييا الفئة )31-04(سنا األصغر فئةال
    ."الفايسبوؾ"استخداما لموقعاقؿ  فأكثر) 32مف )سنا

51
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 :العامة الثانيةمناقشة و تحميؿ نتائج الفرضية  
في درجات استخداـ  إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة "انو:تشير الفرضية الثانية الى 

 "الفايسبوؾ" لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغيري الجنس، و السف."
 :فرضيتيف جزئيتيف  إلىقمنا بتقسيـ ىذا الفرض 

في درجات استخداـ "الفايسبوؾ"  إحصائيةال توجد فروؽ ذات داللة :"انو: تشير الى  األولى

قيمة اف  " T test "وقد بيف اختبار )."إناثلدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الجنس (ذكور،
 فإننا، و عميو ما يؤكد عدـ داللتيا 1,15و ىي اكبر مف  1,115الداللة المحسوبة 
د فروؽ ذات داللة و التاكد  مف انو ال توجالفرضية الصفرية،  قبوؿنستطيع اتخاذ قرار 

 و ،الجنس لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير" "الفايسبوؾفي درجات استخداـاحصائية 
متغير الجنس في استخداـ  تأثيريتضح  و بالتالي لـ تـ التحقؽ مف صحة الفرضية 

ايريكا         مع ما جاء في دراسةىذا الفرض  و تتفؽ نتائج."الفايسبوؾ"موقع

 إدمافالفيسبوؾ: العوامؿ المؤثرة عمى  إدمافبعنواف " )Erica Sherman  )3100شرماف
مواقع  إدماف إلى تؤدي الفرد". و حاولت مف خبلليا التعرؼ عمى العوامؿ التي

الذي يقضيو الجنس و مقدار الوقت  تأثيرو ، الفايسبوؾ""تحديدا التواصؿ االجتماعي،
و طبقت الدراسة عمى طبلب المرحمة الجامعية و لجميع  "الفايسبوؾ"الفرد عمى

تبعا   "الفايسبوؾ"موقع إدمافانو ال توجد فروؽ في  إلىخمصت و التخصصات ببوسطف 
 لمتغير الجنس. 

حوؿ التحميؿ النفسي  ،)Bahk  )3114"باهؾ"و تتفؽ كذلؾ نتائج الفرض مع دراسة 
مفردة، مف طبلب الجامعة  )322(االجتماعي لبلستغراؽ في االنترنت، و بمغت العينة

   االستبياف و شمؿ مقاييس أداةو الباقي ذكور، و استخدـ الباحث  إناثمنيـ  % 11
القمؽ مف التفاعؿ االجتماعي و بعض المتغيرات  –استخداـ االنترنت  –(االستغراؽ مع االنترنت 



 45,3 نترنت بمغمتوسط استخداـ العينة لبل أفنتائج البحث عمى  أسفرتو الديموجرافية) 
عمى كثافة ) إناث -(ذكورداؿ لمتغيرات النوع تأثيردقيقة يوميا، و لـ يتضح وجود 

 استخداـ االنترنت.
و التي ىدفت  )3119الكحكي( إليو دراسةكما تتفؽ نتائج ىذا الفرض مع ما توصمت 

عينة و اختارت  ،لمتعرؼ عمى عبلقة كثافة استخداـ االنترنت بالشعور بالوحدة النفسية
انو ال  إلىو توصمت ، مفردة مف المستخدميف لبلنترنت في دولة قطر )207(عشوائية

 في متغير كثافة استخداـ االنترنت . اإلناثتوجد فروؽ بيف الذكور و 
 إلىو التي ىدفت  )3103رمضاف( دراسة إليوتوصمت  و تتعارض نتيجة الفرض مع ما

و         ،الكشؼ عف استخدامات الشباب الجامعي الجزائري لمشبكات االجتماعية
د فروؽ دالة في استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي تبعا لمتغير و وج إلىتوصمت 

 كثافة في استخداـ ىذه الشبكات مف الذكور. أكثر اإلناث أفالجنس و وجدت 
 إلىو التي ىدفت  (3103نومار( دراسة إليوتوصمت  كما تتعارض نتيجة الفرض مع ما

مف  ،الكشؼ عف اثر استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية في العبلقات االجتماعية
انو  إلىفي الجزائر، و توصمت " "الفايسبوؾخبلؿ عينة قصدية مف مستخدمي موقع

            لموقع اإلناث بيف استخداـ الذكور و إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة 
  .اإلناثلصالح  ايسبوؾ""الف
:" ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في درجات استخداـ "الفايسبوؾ" انو إلىتشير  الثانية: -

          األحادي وقد بيف اختبار تحميؿ التبايف لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير السف."
"Anova"  2,100حيث وجدت النسبة الفائية إحصائيةىذه الفروؽ لدييا داللة  أف       

يؤكد باف ىذه الفروؽ المشاىدة  ما 1,15و ىي اقؿ مف  1,109 اإلحصائيةو داللتيا 
نستطيع اتخاذ قرار  فإننا، و عميو 1,15بيف الفئات العمرية فروؽ دالة عند مستوى 

رفض الفرضية الصفرية، و اثبات صحة الفرض البديؿ الذي يشير الى وجود فروؽ 
 لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير"الفايسبوؾ" في درجات استخداـذات داللة احصائية 



و تتفؽ نتائج ىذا الفرض مع ما  ).20 –04(غر سناصو ىي لصالح الفئة اال السف،
التي ىدفت الى التعرؼ عمى دوافع استخداـ و  )،3114بعزيز(توصمت اليو دراسة 

    ،و المجتمع منتديات المحادثة االلكترونية، و كذا انعكاسات ىذه المنتديات عمى الفرد
و توصؿ الى اف عامؿ السف كاف لو اثر كبير، فصغار السف ىـ اكثر استخداما 

 لمنتديات الدردشة.
حيث اسفرت النتائج عمى  )3119الكحكي(كما تتفؽ نتيجة الفرض مع ما توصمت اليو 

 وجود فروؽ بيف الفئات العمرية في استخداـ االنترنت، لصالح العينة االصغر سنا.
حيث اتضح اف استخداـ ، )Hein )3117هيفو تتشابو ىذه النتيجة مع ما توصؿ اليو 

 الوسائؿ التكنولوجيا  و االنترنت كاف داال لصالح االقؿ عمرا بالعينة .
 نتائج الفرضية العامة الثالثة:و مناقشة عرض  5.0

 

 :تنص الفرضية العامة الثالثة عمى انو  
في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف  إحصائية" ال توجد فروؽ ذات داللة 

  "تبعا لمتغيري الجنس، و السف.
 :األولىعرض نتائج الفرضية الجزئية   5.0-0

في درجات  إحصائية:" ال توجد فروؽ ذات داللة انو تنص الفرضية الجزئية االولى عمى
 )."إناثالشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الجنس (ذكور،

و كذلؾ حساب  الدرجات،و لمتحقؽ مف صدؽ الفرضية، قمنا بحساب متوسطات 
لمداللة " "ت " T test"اختبار إجراء أسفراالنحرافات المعيارية لمجنسيف، حيث 

لمفرؽ في درجات الشعور بالوحدة النفسية حسب الجنس عمى النتائج التالية  اإلحصائية
 ):34(رقـو الموضحة في الجدوؿ 

 

 



 
 

 -(: ٌوضح الفرق فً درجات الشعور بالوحدة النفسٌة حسب متغٌر الجنس28جدول رقم ) -

 الجنس المقياس
حجـ 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 الداللة

الشعور 
بالوحدة 
 النفسية

 ذكر
 غير داؿ 1,743 1,37 238 7,076 20,72 007

 6,836 20,94 032 أنثى

 

و  P.value= 1,743قيمة الداللة المحسوبة أف )34)يتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ رقـ     
بالنسبة  اإلناثو عمى انو ال توجد فروؽ بيف الذكور ، وىذا يدؿ 1,15ىي اكبر مف

و بذلؾ نقبؿ الفرضية العدمية التي تقوؿ باف متوسط  لمتوسط الشعور بالوحدة النفسية،
الشعور بالوحدة النفسية  لدى الذكور يساوي متوسط الشعور بالوحدة النفسية  لدى 

 .اإلناث
  عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية:  5.0-3
:" ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في درجات تنص الفرضية الجزئية الثانية عمى انو   

 الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير السف."  
    ،ANOVAاالتجا   أحاديالفرضية، قمنا باستخداـ تحميؿ التبايف  صحةو لمتحقؽ مف 

 ):39(الموضحة في الجدوؿ رقـو تحصمنا عمى النتائج التالية و 
االتجاه فً متوسطات درجات الشعور بالوحدة  أحادي(: ٌوضح تحلٌل تباٌن 29جدول رقم ) -

 وفقا لمتغٌر السن. -النفسٌة

 المقياس
مصادر 
 التبايف

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

متوسط  " Fقيمة " متوسط المربعات
 الداللة الداللة

الشعور 
بيف 

 المجموعات
351,792 2 

 

175,896 

 

 

  



 
بالوحدة 
 النفسية 

داخؿ 
 المجموعات

11162,671 237 
 

47,100 

 

3,735 

 

 

,025 1 

 

 داؿ  
 239 11514,462 المجموع

    

بيف الفئات  إحصائيةانو توجد فروؽ ذات داللة  )39(يتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ رقـ   
 : إفحيث  النفسيةلمشعور بالوحدة العمرية لمعينة بالنسبة 

 .F =)2,725النسبة الفائية(

، و ىذا ما يؤكد وجود فروؽ ذات 1,15 و ىي اقؿ مف 1,135= اإلحصائيةداللتيا 
عند  في شعورىـ بالوحدة النفسيةالعينة  ألفرادبيف الفئات العمرية  إحصائيةداللة 

 .1,15مستوى داللة 
لمعرفة  scheffeمصدر الفروؽ بيف المجموعات تـ استخداـ اختبار و لمعرفة     

 ):21(كما ىي موضحة في الجدوؿ رقـ كاألتياتجاه الفروؽ و جاءت النتائج 
  -فً (:ٌوضح معامل شٌفٌه للمقارنات المتعددة بٌن الفئات العمرٌة للعٌنة30جدول رقم ) -

 الشعور بالوحدة النفسٌة.درجات   متوسطات

 Subset for alpha = 0.05 ف العمريةالفئات 

0 3 

 30,51 79 من24فأكثر
 

21-23 86 31,55 33,38 

18-20 75 
 

31,55 

Sig 
 

 
1,633 1,242 

 



الفئات العمرية  أكثرىي  )32-30(الفئة العمرية أفيتضح مف الجدوؿ السابؽ       
مصدر الفروؽ  أفو  )M=22,24(، حيث جاء متوسط درجتيا شعورا بالوحدة النفسية

   .سنا األصغرلصالح الفئة  )فأكثر 32(مف و الفئة )32-30(ىو التبايف بيف
وبذلؾ تثبت صحة الفرض فيما يتعمؽ بوجود فروؽ ذات داللة احصائية لممجموعة 

 .)32-30(االكثر متوسطا و ىي لصالح الفئة
 ويمكف مبلحظة الفروؽ مف خبلؿ الرسـ البياني التالي:

 

 
 .لسناٌوضح متوسطات الشعور بالوحدة النفسٌة حسب متغٌر منحنى بٌانً  (:10)رقم  شكل

 

الفرؽ بيف المتوسطات في البياني أعبله  المنحنىيظير بوضوح مف خبلؿ      
الشعور بالوحدة النفسية حسب متغير السف حيث أف الفئة األكثر شعورا بالوحدة النفسية 

اقؿ  فأكثر) 32مف )بينما كانت الفئة، )31-04(الفئة األصغر ) تميها32-30(ىي فئة
    شعورا بالوحدة النفسية.

 الثالثة:مناقشة و تحميؿ نتائج الفرضية العامة  

29
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30

30,5

31

31,5
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32,5
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33,5
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"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في درجات الشعور بالوحدة :انوتشير الفرضية الثالثة الى 
 النفسية لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغيري الجنس، و السف." 

 فرضيتيف جزئيتيف : إلىقمنا بتقسيـ ىذا الفرض 
ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في درجات الشعور بالوحدة النفسية :"انو إلىتشير : األولى

قيمة  إف " T test"وقد بيف اختبارلدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الجنس(ذكور،اناث)." 
نستطيع  فإننا، وعميو ما يؤكد عدـ داللتيا 1,15هي اكبر مف و  1,743=الداللة المحسوبة

د فروؽ ذات داللة و التاكد مف انو ال توج الصفرية،قبوؿ الفرضية اتخاذ قرار 
 لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الشعور بالوحدة النفسيةفي درجات احصائية 
متغير الجنس في  تأثيرو تـ التحقؽ مف صحة الفرضية و بالتالي لـ يتضح  الجنس،

دراسة  إليومع ما توصمت  تتفؽ نتيجة الفرضو  الشعور بالوحدة النفسية.
عبلقتو بالشعور بالوحدة النفسية لدى عينة  حوؿ استخداـ االنترنت و، )3119الكحكي(

 إحصائيافروؽ دالة مف مستخدمي االنترنت في دولة قطر و وجدت انو ال توجد فروؽ 
 . اإلناثفي مستوى الشعور بالوحدة النفسية بيف الذكور و 

التعرؼ عمى درجة الشعور بالوحدة  إلىو التي ىدفت  )3100القيؽ(كذلؾ دراسة 
و المستوى   بياف عبلقة ىذا الشعور بكؿ مف الجنس النفسية لدى الطمبة الجامعيف و

في درجة الشعور بالوحدة  إحصائياعدـ وجود فروؽ دالة  إلىالدراسي، و توصؿ 
 الجنس. النفسية لدى الطمبة تبعا لمتغير 

التعرؼ عمى  إلىو التي ىدفت  )3103جباري(جنار عبد القادر احمد الكما توصمت دراسة 
)الجنس،       ض المتغيراتعمستوى الشعور بالوحدة لدى الطمبة الجامعيف في ضوء ب

 إحصائيةذات داللة نتائج الدراسة عمى عدـ وجود فروؽ  أسفرتالمرحمة الدراسية( و 
 في درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى طمبة الجامعة تعزى لمتغير الجنس . 

 إلىنفس النتائج  حيث ىدفت  إلى )3114عبد الحؽ بركات(لؾ دراسة و توصمت كذ
 األثرالنفسية و تقدير الذات و دراسة  بالوحدةالكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الشعور 



 ،)عممي -أدبي(التخصص الدراسي)،أنثى-(ذكرالمحتمؿ لكؿ مف المتغيرات التالية:الجنس

 أسفرتو ذلؾ لدى عينة مف طمبة جامعة الجزائر و  غير جزائري)-(جزائريو الجنسية
العينة التي تعاني مف الشعور بالوحدة  أفرادفي درجات النتائج عف عدـ وجود فروؽ 
 النفسية تبعا لمتغير الجنس .

 & Newcomb( نيوكمب وبنتمر كؿ مف قاـكما تتفؽ نتائج الفرض مع دراسة       

Bentler()1986 (كاف ضمف أىدافيا األساسية المقارنة بيف المراىقيف مف  والتي
الجنسيف في درجة الشعور بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعية، وقد تكونت عينة 

. وكاف فرداً  )729(الدراسة مف مجموعة مف المراىقيف والمراىقات بمغ عددىا اإلجمالي
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف  ىو أنو ال نتائج،أىـ ما انتيت إليو ىذه الدراسة مف 

المراىقيف مف الذكور واإلناث في كؿ مف الشعور بالوحدة النفسية والمساندة االجتماعية 
. 
 في  ) 3112كينث و كيمبرلي(كؿ مف  إليوو تتعارض نتائج الفرض مع ما توصؿ     

و الذكورة، و  األنوثةدراستيـ والتي بعنواف: الفروؽ الجنسية في الوحدة النفسية، دور 
و     التعرؼ عمى الفروؽ بيف الجنسيف في الشعور بالوحدة النفسية  إلىالتي ىدفت 

في الشعور بالوحدة النفسية لصالح  اإلناثوجود فروؽ دالة بيف الذكور و  إلىتوصبل 
 حدة . أكثرالذكور الذيف كانوا 

 ةفي درجات الشعور بالوحد إحصائية:"ال توجد فروؽ ذات داللة انو إلىتشير  الثانية:   

     األحاديالتبايف وقد بيف اختبار تحميؿ  النفسية لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير السف."
"Anova" 2,725حيث وجدت النسبة الفائية  إحصائيةىذه الفروؽ لدييا داللة  أف      

يؤكد باف ىذه الفروؽ المشاىدة بيف  ما 1,15و ىي اقؿ مف 1,135اإلحصائيةو داللتيا 
رفض نستطيع اتخاذ قرار  فإنناو عميو ، 1,15الفئات العمرية فروؽ دالة عند مستوى

وجود فروؽ ذات البديؿ الذي يشير الى  صحة الفرض اثبات الفرضية الصفرية، و



لدى الطمبة الجامعييف تبعا  الشعور بالوحدة النفسية في درجات استخداـداللة احصائية 
 ).23–21(الوسطى  و ىي لصالح الفئة ،السف لمتغير

       Reff &Keys ريؼ و كيز و تتفؽ نتائج ىذا الفرض مع ما توصمت اليو دراسة 

  حيث اتضح اف لمسف تاثير داؿ عمى مستوى الحالة النفسية والشعور بالوحدة.، )0995(
حوؿ"تحميؿ العبلقة  )Seepersod )0997دراسة سبيرسودو تتعارض نتائج الدراسة مع 

بيف استراتيجيات مواجية الوحدة و استخداـ االنترنت" و ىدفت الى اختبار استخداـ 
لـ يتضح في دراستو وجود فروؽ دالة بيف  و .ترنت كاستراتيجية لمواجية الوحدةاالن

و البالغيف الكبار، في  اىقيف و الشباب البالغيفالفئات العمرية بالعينة مف المر 
 ).372، ص 2116(الكحكي،  متوسطات درجاتيـ عمى مقياس الشعور بالوحدة النفسية

و التي توصمت الى عدـ  )3119الكحكي( كما تتعارض نتيجة الفرض مع نتائج دراسة
الشعور وجود فروؽ دالة بيف المستويات العمرية بالعينة في متوسط درجات مقياس 

 بالوحدة النفسية .

     
استيدفت ىذه الدراسة في البداية التعرؼ عمى عادات استخداـ الطالب الجامعي     

التعرؼ عمى كيفية  والذي كنا نسعى مف خبللو "الفيسبوؾ"لموقع التواصؿ االجتماعي
عميو و دمجو في  اإلقباؿتعامؿ الطالب الجامعي مع ىذا الموقع االجتماعي و مدى 

(سنوات االستخداـ، المؤشرات المتمثمة فيمجموعة مف  وباالرتكاز عمى اليومية. حياتو

الطالب  أفوجدنا فترات االستخداـ، ومكاف االستخداـ)  االستخداـ، أياـعدد  مدة االستخداـ،
 ،   في حياتو أساسيانشاطا " الفايسبوؾ"الجامعي جعؿ مف موقع التواصؿ االجتماعي

وعادة يومية تزاحـ باقي العادات القائمة مسبقا و ذلؾ مف خبلؿ الساعات الطويمة التي 
استخداـ ىذا الموقع في البيت الذي ساىـ  إمكانيةخاصة مع يستغرقيا في استخدامو 



 أفمف الوقت و الذي كاف مف المفترض  األوفرىذه المواقع بالنصيب  استئثارفي 
 . أسرتو أفراديقضيو الفرد مع 

المجاالت و الخدامات التي يفضميا  أىـالكشؼ عف  إلىكما ىدفت الدراسة كذلؾ     
المجاالت التي  أكثر و  أىـ أف إلىو توصمنا  "الفايسبوؾ"الطالب الجامعي عمى موقع

 : ىي"الفايسبوؾ"يفضميا الطمبة الجامعيوف عمى موقع
 

   األصدقاء.الدردشة و التواصؿ مع     %  40,8 
 الفيديو.نشر الصور و مقاطع    %  20,8 
 .الشخصية األخبار أخرتبادؿ     %  10,8 
 التسمية. و  باأللعاباالستمتاع       %  6,3 
 .العمميةأداء الواجبات الدراسية و االطالع عمى المواد      %  5,8 
 معهـ.البحث عف أصدقاء نفتقدهـ و التواصؿ   %     5,4 
 . الخيريةدعـ األنشطة      %  3,8 

 . مطالعة الكتب       % 269 
   . إنشاء مجموعات لها اهتماـ مشترؾ    %   265 
  . إرساؿ التهاني بأعياد الميالد و اإلجازات     1,81% 

و تبيف لنا أف الطمبة يسعوف مف خبلؿ ىذا الموقع إلى  تكويف عبلقات اجتماعية     
و الذي يتـ  "الفايسبوؾ"و التعرؼ عمى أصدقاء جدد مف خبلؿ الدردشة عبر موقع

و مقاطع   التواصؿ فيو عف طريؽ تبادؿ النصوص بيف المتحاوريف و تبادؿ الصور 
الفيديو، و كذلؾ الحصوؿ عمى المتعة  و التسمية مف خبلؿ األلعاب وىذا ما يؤدي 

الشعور بالوحدة النفسية بسبب االستخداـ المكثؼ لغرؼ  إلىالباحثيف  أراءحسب 
     .الدردشة و التسمية و الترفيو



تـ التعرؼ عمى عادات و مجاالت استخداـ الطالب الجامعي لموقع  أفو بعد       
 أسفرتو  فرضيات الدراسةلمتحقؽ مف صحة انتقمنا " "فايسبوؾالتواصؿ االجتماعي
  النتائج عمى مايمي :

) بيف الدرجة الكمية لمقياس 1,10دالة عند مستوى( موجبة ارتباطيهوجود عالقة  افترضنا - 7
فايسبوؾ)، و الدرجة الكمية لمقياس الشعور بالوحدة (استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي

و تـ التحقؽ مف صحة الفرض مما يدؿ عمى أف كثافة  النفسية لدى الطمبة الجامعييف.
يؤدي إلى شعور الطالب الجامعي  "الفايسبوؾ"التواصؿ االجتماعياستخداـ مواقع 
وأكدت العديد مف الدراسات التي تـ التوصؿ إليو صحة نتائج الدراسة  بالوحدة النفسية.

حيث يرى العديد مف العمماء أف زيادة استخداـ منتديات المحادثة و الدردشة تزيد أكثر 
الغير و بالتالي يزيد شعورىـ بالوحدة. و ىذا  مف انطواء الناس بوسائميـ و انعزاليـ عف

و  ""الفايسبوؾما يتطابؽ مع ما توصمنا إليو في التساؤؿ المتعمؽ بمجاالت استخداـ موقع
يعزز صحة ىذا الفرض ألننا توصمنا سابقا إلى أف المجاالت المفضمة لدى الطالب 

ومف  ،لوحدة النفسيةالجامعي ىو الدردشة مع األصدقاء وىذا ما يفسر شعور الطالب با
بشكؿ كبير، عمى  و المتزايد، يؤثر موقع الفايسبوؾأىـ نتائج الدراسة ىو أف استخداـ 

مستوى االتصاؿ والمشاركة مع أفراد األسرة داخؿ المنزؿ، ويقمؿ مف مقدار التواصؿ 
ما يؤدي إلى شعور الفرد بالوحدة النفسية  االجتماعي في المحيط الذي ينتموف لو

خاصة و أف غالبية عينة الدراسة يستخدموف مواقعيـ مف البيت ما يؤثر بشكؿ مباشر 
عمى عبلقتيـ بالخمية األولى وىذا دليؿ عمى أىمية األسرة و طبيعة التواصؿ الموجود 

ؿ االجتماعي و و بالتالي فاف االنسحاب مف التفاع فييا، وأثره في الشعور بالوحدة.
جراء االستغراؽ في استخداـ  انحدار المشاركة في الحياة االجتماعية الواقعية

و قضاء الساعات الطواؿ في تصفح ما يعرض و سيطرة التفاعبلت " الفايسبوؾ"موقع
االفتراضية عمى حساب التفاعبلت الواقعية  سيؤدي إلى معاناة الفرد مف خبرة الشعور 

 بالوحدة النفسية.



في درجات استخداـ "الفايسبوؾ" لدى الطمبة   إحصائيةفروؽ ذات داللة  عدـ وجود افترضنا -3
و توصمنا إلى  و تـ التحقؽ مف صحة الفرض). إناثالجامعييف تبعا لمتغير الجنس(ذكور،

و ىذه  "الفايسبوؾ"موقع متغير استخداـوؽ بيف الذكور واإلناث في انو ال توجد فر 
 العديد مف الدراسات التي تـ االعتماد عمييا . أكدتياالنتيجة قد 

في درجات استخداـ "الفايسبوؾ" لدى الطمبة  إحصائيةد فروؽ ذات داللة و وجافترضنا عدـ  - 2

 صحة الفرض اثبات رفض الفرضية الصفرية، وفإنو تـ الجامعييف تبعا لمتغيرالسف. 
"الفايسبوؾ"  رجات استخداـفي دوجود فروؽ ذات داللة احصائية البديؿ الذي يشير الى 

 ).20–04( غر سناصو ىي لصالح الفئة اال ،السف لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير

و التي  توصمت الى أف  ودعمت نتائج ىذا الفرض ما اثبتتو العديد مف الدراسات
كثر استخداما لمنتديات أعامؿ السف كاف لو اثر كبير في االستخداـ، فصغار السف ىـ 

 الدردشة.

في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  افترضنا عدـ -2
و       قبوؿ الفرضية الصفرية،وقد تـ  .)إناث ،الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير الجنس(ذكور

 الشعور بالوحدة النفسيةفي درجات د فروؽ ذات داللة احصائية كد مف انو ال توجأالت
و  تـ التحقؽ مف صحة الفرضية و بالتالي  الجنس، لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير

وىذا ما توصمت إليو العديد  .الجنس في الشعور بالوحدة النفسيةلـ يتضح تأثير متغير 
 مف الدراسات.

في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى  إحصائيةد فروؽ ذات داللة و وجافترضننا عدـ  – 5
صحة  اثبات ، ورفض الفرضية الصفريةوقد تـ . لمتغير السفالطمبة الجامعييف تبعا 

 في درجات استخداـوجود فروؽ ذات داللة احصائية البديؿ الذي يشير الى  الفرض
 لح الفئةو ىي لصا ، السف لدى الطمبة الجامعييف تبعا لمتغير  الشعور بالوحدة النفسية

 مف الدراسات و تتفؽ نتائج ىذا الفرض مع ما توصمت اليو العديد ).23–21(الوسطى 

خاصة  حيث اتضح اف لمسف تاثير داؿ عمى مستوى الحالة النفسية و الشعور بالوحدة.



واف ىذه الفئة في درجة االستخداـ تاتي مباشرة بعد الفئة االولى االكثر استخداما ما 
                    الفئة بالوحدة النفسية.يفسر شعور ىذه 

   االنعكاسات التي قد تنجر عف استخداـ موقع  أف إلىنخمص  أفو عموما يمكف      
و ال يزايد احد عمى ، يمغي ايجابياتيا أفكالشعور بالوحدة النفسية ال يجب  "الفايسبوؾ"

 أف، ولكف و في المقابؿ ال بد المنافع الكثيرة المترتبة عف استخداـ المواقع االجتماعية
الف  ،و المجتمع التي تمس الفرد النفسية و االجتماعية السمبية اآلثارنحذر مف 

فبل نكاد نجد نشاطا إال و  حياتنا اليوميةفي  ضرورة ممحة  أصبحاستخداـ ىذه المواقع 
نا فوجودىا بات واقعا ال بد منو و لذا كاف مف الواجب عمي ،تدخؿ فيو ىذه الشبكات

و لمعرفة كيفية التعامؿ  الناتجة عنيا لتجنبياالتعرؼ عمى مختمؼ المترتبات السمبية 
  معيا.

 

 

 

 

  



 
  

و  ،ظؿ انتشار تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة بصفة عامةفي و  و بناءا على ما تقدم     
كظاىرة اجتماعية انتشرت بشكؿ  "الفايسبوؾ"ظيور و انتشار موقع التواصؿ االجتماعي

 واسع لما تحممو مف خصائص استثنائية منحت مف خبلليا لممتمقي حيزا كبيرا لمتفاعؿ
و في الوقت اآلني المتزامف ما   كؿ أنحاء العالـ مفو تكويف عبلقات  مع أشخاص 
وىنا ربما تكوف ىذه  و القدرة عمى التعبير بكؿ حرية  يجعمو يشعر بالمتعة و االنبساط
فرد ال بء اإلحباطات والضغوط النفسية التي قد يواجيياالمواقع وسيمة لمتخفيؼ مف ع

ولكف مف جية ثانية أدى المجوء إلى ىذه الوسائؿ خصوصا بإفراط إلى  .حياتوي ف
والرياضية والتبلقي مع  االجتماعيةالمشاركة في األنشطة انحدار مستوى  االنعزالية و

و  اليواتؼ المحمولة، أفراد األسرة، خصوصا اآلف مع توافر ىذه المواقع في أجيزة
أصبح اإلنسان الٌوم ٌعد مجتمعه االفتراضً من ضمن اهتماماته وربما طغى  بالتالي

فنجده يمتنع عف المقاءات الجماعية و تجنبيا ما  ،على الجانب االجتماعً الواقعً
يؤدي الحقا إلى جفاء العائمة و األقرباء واألصدقاء، و حتى عند التقاءه بيـ فاف تفكيره 
يبقى دائما مشغوال بأصدقائو االفتراضيف و ما يجمعو معيـ مف اىتمامات مشتركة و 

األفراد المحيطيف بو في ىذا بالضبط ما قد يجعمو يظف انو في غنى عف التفاعؿ مع 
الواقع، فيبدأ الفرد في االنفصاؿ تدريجيا عف مجتمعو الحقيقي و االنعزاؿ عف العبلقات 
الشخصية األولية ما يعزز لو الشعور بالوحدة النفسية التي يعتبر أىـ مصادرىا 
االنفصاؿ الجسدي عف األسرة و األصدقاء و خفض نوعي  لعبلقات الفرد مع 

ا ال يمكف إطبلقا لمعبلقات االفتراضية أف تحؿ محؿ العبلقات اآلخريف. و ىن
االجتماعية الحقيقية الف العبلقات االجتماعية االفتراضية ىي عبلقات ال شخصية تتـ 
مف خبلؿ االتصاؿ الحاسبي الوسيط مفتقرة لمعمؽ و الحرارة و غالبا ما تكوف عبلقات 

 .Virtuelles وىمية ال حقيقية



در إلى ذىف القارئ أف ىناؾ تناقض بيف ما قيؿ في البداية فيما يتعمؽ وقد يتبا        
بمميزات ىذا الموقع و ايجابياتو و قدرتو عمى تكويف عبلقات جديدة إلى غيرىا مف 

و  المميزات و بيف أثاره السمبية و مساىمتو في اختبلؿ العبلقات االجتماعية الواقعية
نتو ىذه الدراسة. و ىنا ال بد مف أف ندرؾ أف  الشعور بالوحدة النفسية الشيء الذي بي

ىي التي ستحدد لنا مترتباتو النافعة و عواقبو " الفايسبوؾ"طريقة استخداـ ىذا الموقع 
"أف وسائؿ االتصاؿ االجتماعي ىي  Jhon Walfordجوف ولفوردفكما يرى  السمبية،

احد األدوات التي يمكنيا فتح الحوار بيف الناس ليس بديبل عف االتصاؿ الشخصي   
و لكف كآلية ربط فعالة لمبقاء عمى اتصاؿ دائـ". فاالستخداـ المعتدؿ طبعا سيدعـ 
العبلقات االجتماعية ويسيؿ التواصؿ مع األىؿ و األصدقاء، و إف تـ االستخداـ 
بطريقة عشوائية فسيؤدي ذلؾ إلى ميؿ الفرد إلى االنعزالية ما يجعمو يشعر بالوحدة 
النفسية. فبل يجب اإلفراط لدرجة الوقوع في مشاكؿ نفسية و اجتماعية، و ال تفريط 
يجعمنا بعيديف عف مبلحقة التطورات السريعة و مواكبة ىذا التقدـ التكنولوجي الرقمي 

 األمـ المتقدمة. اليائؿ، و التخمؼ عف بقية
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 :  عزٌزي الطالب.....فضال .... اقرأ التعلٌمات التالٌة بعناٌة

نقدم لك فً الصفحات التالٌة مجموعة من المواقف التً تواجهها فً حٌاتك أثناء  -1

كل موقف ثالث بدائل وهً: )دائما,  .و ٌوجد تحت FACEBOOKاستخدامك لموقع 

 .(أحٌانا, أبدا

و المطلوب منك قراءة المواقف بتركٌز دون أن تطٌل التفكٌر , ثم اختر اإلجابة  -2

أمام كل عبارة التً تعبر عن  (√) التً تتناسب مع واقعك الشخصً بوضع عالمة

 رأٌك كما فً المثال التالً:

 اتذا احٍاّا دائَا  اىعثاراخ ً

  √  اشعر بالتفاؤل 1

 

ك استجابة صحٌحة و أخرى خاطئة , اهن مع العلم عزٌزي الطالب بأنه لٌس -3

 . FACE BOOKفالمهم فقط أن تعبر عن واقعك الشخصً بالنسبة الستخدامك لموقع 

 ال تختر أكثر من إجابة للعبارة الواحدة.-4

 تستخدم ألغراض البحث العلمً فقط. و تأكد أن إجابتك ستكون فً محل سرٌة تامة,و

 

            

                            

       

 



 :  Facebook " الفاٌسبوك" عادات استخدام موقع   -0

 : Facebook  "الفاٌسبوك"  موقع تستخدم متى منذ      

 فاكثر سنوات ثالث                 عامٌن منذ                      سنة من أقل      

 : Facebook " اىفاٌسثىك "   ٍا اىَذج ىتً تقضٍها عْذ استخذاٍل ٍىقع 

 
 فأكثر ساعات ثالث                           ساعتٌن                     ساعة من أقل

 : Facebook " اىفاٌسثىك " عذد أٌاً  استخذاً  ٍىقع 

 كؿ اياـ االسبوع       ثر مف يوميف             يـو واحد                 أك     
 : Facebook "  اىفاٌسثىك " فتراخ استخذاً ٍىقع 

 كل الفترات     مساءا                   لٌال                         صباحا                        

 :Facebook " اىفاٌسثىك "  ٍِ أي ٍناُ تستخذً ٍىقع 

 المحمول الهاتف من              الجامعة من                  االنترنت مقاهً من                   البٌت من   
 

 :  Facebook " اىفاٌسثىك "  ٍجاالخ استخذاً ٍىقع  - 2

 

 : Facebook" الفايسبوؾ موقع "  ماىي المجاالت المفضمة  لديؾ و األكثر استخداما عمى 

 ّشر اىصىر و ٍقاطع اىفٍذٌى. -7

 تثاده آخر األخثار اىشخصٍح.  -2

 االستَتاع تاألىعاب و اىتسيٍح.  -3

  اىتىاصو ٍع األصذقاء.اىذردشح و  -4

 إرساه اىتهاًّ تأعٍاد اىٍَالد و اإلجازاخ. -5

 أداء اىىاجثاخ اىذراسٍح و االطالع عيى اىَىاد اىعيٍَح. -6

 اىثحث عِ أصذقاء ّفتقذهٌ و اىتىاصو ٍعهٌ. -7

 ٍطاىعح اىنتة.  -8

 دعٌ األّشطح اىخٍرٌح. -9

 إّشاء ٍجَىعاخ ىها اهتَاً ٍشترك.  -71

 
 

  أنثى                             ذكر         اىْىع:

  فأكثر 02من                         02 - 08                      02 -81       : اىسِ



   

 

     

 

 

 
   

 
      

   

 7 ."الفايسبوك"أشعر بالمرح  عند استخدام    

 2 ".الفايسبوك"دائما للبحث عن ما ىو جديد في صفحتي على  أتطلع   

 3 . "الفايسبوك"على  أطولقلت ساعات نومي لقضائي وقت    

 4 على االلتقاء بأصدقائي. "الفايسبوك"استمتع بالتواصل عبر    

 5 أشعر بأن الوقت يمر بسرعة . "الفايسبوك"عندما أستخدم    

 6 .وال ليوم واحد "الفايسبوك"ال أستغني عن    

 7 ."الفايسبوك"م ااستخد تمنعني الظروف من أشعر بالتوتر عندماال     

 8 . "الفايسبوك"أستمتع كثيرا بتصفح ما يعرض على صفحتي في    

 9 . "للفايسبوك "مياال أحب أن يزورني أحد أثناء استخد   

 71 ".للفايسبوك"استخدامي فترات  فشلت محاوالتي للتقليل من   

 77  .)أفكر بما تصفحتو أو فيما سأتصفحو( "بالفايسبوك"تقكيري مشغول دائما    

 72 . "الفايسبوك"أستمتع كثيرا  بالتفاعل مع اآلخرين من خالل صفحتي على    

 73 . "الفايسبوك"باستخدام  بدأت إنقل منذ  أسرتي أفرادتفاعلي مع    

 74 ".الفايسبوك"عندما استيقظ من النوم أول شيء أقوم بو ىو الدخول إلى    

 75 ."الفايسبوك"ال أشعر بالمتعة طوال اليوم إذا لم أستخدم    

 76 يمنعني من التركيز في دراستي . "بالفايسبوك"الكبير  انشغالي   

 77 متى يمكنني الدخول إليو من جديد أفكر دائما "الفايسبوك"عندما ال استخدم    

 78 للتواصل مع أصدقائي . (chat)استمتع باستخدام غرف المحادثة    

 79 .أتوقعووقتا أطول مما كنت  "الفايسبوك"أستخدم    

 21 . "للفايسبوك"يتذمر اآلخرون مني بسبب الوقت الذي أستغرقو في استخدامي    

 27 ."الفايسبوك"أستمتع بإقامة صداقات مع أشخاص ال أعرفهم عبر ال     

االجتماعية في المناسبات العائلية  بسبب استخدامي الطويل  أنشطتيانخفضت    
 ."للفايسبوك"

22 

 23 إال إذا قام أحد بإجباري على القيام بذلك . "الفايسبوك"أجد صعوبة في الخروج من    

 24 عندما أكون متصال  بو . "الفايسبوك"ال أفكر بشيء غير    

 25 يشغل وقتا كبيرا من حياتي "الفايسبوك"استخدام    



 26 أكثر من المواقع األخرى  "سبوكيالفا"أميل إلى استخدام    

 27 مزيدا من الوقت بدل الخروج مع اآلخرين . "الفايسبوك"أفضل استخدام    

 28 ".الفايسبوك"أىملت واجباتي لقضائي وقت أطول على    

 29 ال أجدىا في أشياء أخرى. "للفايسبوك"أجد السعادة في استخدامي    

 31 ."للفايسبوك"أخسر الكثير من األصدقاء في الواقع بسبب استخدامي الطويل    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

                

             

                                               

 

 

 

 

 
   

 
 

  
    

   
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

-UCLA Loneliness Scale - 

For each statement, indicate please how often you feel the way described by 

choosing a number. 

1. How often do you feel that you are good with the people around you? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

2. How often do you feel that you lose your friend? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

3. How often do you feel that there is no one you can changed you? 

- Never 

- Sometimes 

- Often  

4. How often do you feel alone?  

- Never 

- Sometimes 

- Often 

5. How often do you feel one of a group of friends? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

6. How often do you feel in common with the people around you?  

- Never 

- Sometimes 

- Often 

7. How often do you feel that you are not near to anyone?  

- Never 

- Sometimes 

- Often 

8. How often do you feel that your interests and ideas are not shared by those 

around you? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

9. How often do you feel open mind and friendly?  

- Never 

- Sometimes 

- Often 



10. How often do you feel next to people? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

11. How often do you feel out? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

12. How often do you feel that your relationships with the other people are not 

meaningful? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

13. How often do you feel that nobody really knows you well? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

14. How often do you feel isolated from others? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

15. How often that you can find a friend when you want?  

- Never 

- Sometimes 

- Often 

16. How often do you feel that there are persons who really understand you? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

17. How often do you feel shy? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

18. How often do you feel that are next to you but not with you? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

19. How often do you feel that are people you can talk to them? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

 



 

 

20. How often do you feel that there are people you can go to? 

- Never 

- Sometimes 

- Often 

                                                                                                         Higher scores indicate greater degrees 

of loneliness .Copyright 1994 by Daniel W. Russell 

     .Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and  

  factor structure. Journal of Personality Assessment, 66, 20-40      
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 العبــــــــــارة
 درجػػػة التقػدير

 أبداً 
 

 نادراً 
 

 أحياناً 
 

 غالباً 
 

 دائماً 
 

      إلى أي مدى تشعر بأنك على وفاق مع الناس من حولك؟ 1
قد الصحبة؟تإلى أي مدى تشعر بأنك تف 2       

3 
إلى أي مدى تشعر بأنو ال يوجد الشخص الذي تستطيع أن تلجأ إليو عندما 

      تريد؟

      إلى أي مدى تشعر بأنك وحيد؟ 4
      إلى أي مدى تشعر بأنك عضو في صحبة أو جماعة؟ 5
      إلى أي مدى تشعر بأنك تشارك الناس في أشياء عديدة؟ 6
من أحد؟ إلى أي مدى تشعر بأنك لم تعد قريباً  7       

8 
إلى أي مدى تشعر بأن اآلخرين من حولك ال يشاركونك االىتمامات 

      واألفكار؟

بأنك شخص اجتماعي وانبساطي؟إلى أي مدى تشعر  9       
      إلى أي مدى تشعر بأنك قريب من الناس؟ 11
      إلى أي مدى تشعر بأنك مهمل ومنبوذ؟ 11
      إلى أي مدى تشعر بأن عالقاتك مع اآلخرين بال معنى؟ 12
؟إلى أي مدى تشعر بأنو ال يوجد الشخص الذي يفهمك جيداً  13       
تشعر بأنك في عزلة عن اآلخرين؟ إلى أي مدى 14       
      إلى أي مدى تشعر بأنك سوف تجد الصحبة عندما تريد؟ 15
؟إلى أي مدى تشعر بأن ىناك آخرين يفهمونك جيداً  16       
      إلى أي مدى تشعر بالخجل؟ 17
      إلى أي مدى تشعر بأن الناس حولك ولكنهم ليسوا معك؟ 18
      إلى أي مدى تشعر بأن ىناك من تستطيع أن تتحدث معو؟ 19



 ـ
 

 

 درجػػػة التقػدير العبــــــــــارة
؟دعندما تريإلى أي مدى تشعر بأن ىناك من يمكنك أن تلجأ إليو  21       

 

 

       

           

                              

                                  

 

 

 

 
 

 
 

   
 

                  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  
 

 فضبل ...اقرأ التعميمات التالية بعناية :عزيزي الطالب....    
 

 في منا أي بيا يشعر أف يمكف التي العبارات مف مجموعة يمي فيما عميؾ يعرض       

 عمى تحتوي خانات أربع العبارات ىذه مف عبارة كؿ أماـ يوجد اليومية، الحياة مواقؼ

 .حقيقة بو تشعر أف يمكف ما درجة

 الخانة في فييا رأيؾ تبدي ثـ بدقة، العبارات ىذه مف عبارة كؿ تقرأ أف منؾ المرجو     

 .)√(  عبلمة بوضع.المقترحة الثبلثة الخانات بيف مف رأيؾ عف تعبر أنيا ترى التي
 ال تترؾ عبارة دوف اإلجابة عمييا . 

 ال تضع أكثر مف عبلمة أماـ عبارة واحدة. 

 اإلجابة عمى العبارات.ال تتوقؼ كثيرا أثناء  

 

 -فقط- تعتبر صحيحة واإلجابة خاطئة، وأخرى صحيحة إجابات توجد ال أنو عمما      

 .العبارة تحممو الذي المعنى اتجاه شعورؾ حقيقة عف تعبر عندما
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