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 كر وعرفانش
 

 إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره

 ...وبعد

 أن أتقدم بكامل الشكر 
 
ال يسعني بعد أن من  للا عليَّ بإتمام هذا العمل إال

 -رضوان سالمن-الدكتور : أستاذي الفاضلوالعرفان إلى 

دعما وتحفيزا  قبل إلاشراف ... الذي رافق إنجاز هذا العمل خطوة بخطوة

 .والتوجيه

التي كانت دعما " جفال سامية"كما أتوجه بشكري إلى ألاستاذة الدكتورة 

  .معنويا لي طيلة هذا املشوار

 مناقشة هذه الرسالةوالشكر موصول ألساتذتي الكرام الذين تفضلوا بقبول 

  .إلى عائلتي فردا فردا على مساندتهم لي كما ال يفوتني أن أوجه شكري 

إلى الزميالت والزمالء الذين لم يدخروا جهدا في إبداء الاستعداد للمساعدة 

 ولو بالكلمة الطيبة
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 فهرس احملتوايت
 الصفحة املوضوع

  شكر
  إهداء

 10 فهرس احملتوايت
 10 فهرس اجلداول واألشكال

 01 مقدمة
 .البناء املنهجي والفكري للدراسة: الفصل األول

I. 10 البناء الفكري للدراسة 
 10 إشكالية الدراسة، تساؤالهتا وفرضياهتا .0

 10 إشكالية الدراسة. 0.0
 12 تساؤالت الدراسة.  1.0
 12 فرضيات الدراسة. 2.0

 12 اختيار املوضوع، أمهيته وأهدافهأسباب . 1
 12 أسباب اختيار املوضوع .0.1
 15 أهداف الدراسة. 1.1
 11 أمهية الدراسة. 2.1

II. 11 املقاربة املنهجية للدراسة 
 12 هج الدراسةنوع ومن .0

 12 نوع الدراسة .0.0
 10 منهج الدراسة  .0.1

 12 أدوات مجع البياانت.  1
 12 االستبيان. 0.1
 20 وثبات املقياسصدق .  1.1
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 21 املالحظة. 2.1
 22 املستخدمة اإلحصائية األساليب . 2
 22 جمتمع الدراسة، عينتها وحدودها. 2

 22 جمتمع وعينة الدراسة. 0.2
 25 حدود الدراسة. 1.2
III. 21 املقاربة النظرية للدراسة 

 21 متهيد
 21 املداخل النظرية للدراسة: أّوال
 22 وسائل اإلعالمرية االعتماد على نظ .0

 22 وصف النظرية .0.0
 22 فروض النظرية.  1.0
 21 أتثريات االعتماد على نظم اإلعالم. 2.0
 21 أتثريات االعتماد على االتصال الرقمي .2.0

 22 اتنظرية االستخدامات واالشباع.  1
 22 مفهوم النظرية. 0.1
 22 فروض النظرية  .1.1
 25 داف مدخل االستخدامات واالشباعاتأه. 2.1
 25 عناصر نظرية االستخدامات واالشباعات  .2.1
 22 لنظرية االستخدامات واالشباعات االنتقادات املوجهة. 5.1
 22 "واالستخدامات واالشباعات" االتصال الرقمي . 1.1
 22 .حتديد مفاهيم الدراسة والدراسات السابقة: اثنيا

 51 املفاهيم األساسية  للدراسة  .0
 51 االجتماعياالغرتاب  .0.0
 52 مواقع التواصل اإللكرتوين. 1.0
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 50 مفهوم اجملتمع االفرتاضي . 2.0
 11 مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة .2.0
 10 مفهوم االستخدام. 5.0
 11 مفهوم الشباب . 1.0

 12 الدراسات السابقة  .1
 مواقع التواصل االجتماعي: الفصل الثاين

 20 متهيد 
I.  مواقع التواصل االجتماعيتوصيف  
 20 (النشأة ومراحل التطور التارخييأسباب )مواقع التواصل االجتماعي . 0

 20 حل تطور مواقع التواصل االجتماعيمرا .0.0
 01 ب نشأة مواقع التواصل االجتماعيأسبا. 1.0

 02 خصائص مواقع التواصل االجتماعي، خدماهتا وأنواعها. 1
 02 التواصل االجتماعيخصائص مواقع . 0.1
 00 خدمات مواقع التواصل االجتماعي. 1.1
 02 أنواع مواقع التواصل االجتماعي. 2.1

 21 خصائص مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ودوافعهم. 2
 21 خصائص مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي. 0.2
 22 دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي. 1.2

 22 أتثريات استخدام مواقع التواصل االجتماعي. 2
 22 اآلاثر السلبية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي. 0.2
 015 اآلاثر االجيابية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي. 1.2

 012   مستقبل مواقع التواصل االجتماعي رؤية استشرافية حول. 5
II.  املوقع األزرق"facebook " 001 
 001 وتطوره التارخيي facebook تعريف موقع . 0
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 001 وخدماته face bookاألنشطة اليت يقوم هبا مستخدم . 1
 002 " اقع األخرىمو موقع شامل لل: "face bookوخصائص موقع  مميزات. 2
 005 وآفاقه facebookأسباب جناح موقع . 2
 facebook 002الشباب اجلزائري وموقع . 5

 010 خالصة 
 االغرتاب االجتماعي: الفصل الثالث 

 021 متهيد  
I. 020  شاملة حول مفهوم االغرتاب رؤية 
 020 املسار التارخيي لتطور مفهوم االغرتاب. 0
 021 املفاهيم املتداخلة مع مفهوم االغرتاب. 1
 022 املفسرة لظاهرة لالغرتاب نظرايتال. 2
 020 النظرية النفسيةأهم علماء . 2
 020 النظرية االجتماعيةأهم علماء . 5
 025 أنواع ومستوايت االغرتاب. 1
II. 025 االغرتاب االجتماعي 
 025- حماولة لتحديد نطاقه –االغرتاب االجتماعي . 0
 051 التحليل السوسيولوجي لالغرتاب االجتماعي .1
 050 أبعاد االغرتاب االجتماعي. 2
 011 اجتماعياائص املغرتبية صمراحل االغرتاب وخ. 2
 021 أنواع وخصائص الشخصية املغرتبة اجتماعيا .5
 021 الغرتاب االجتماعيل العوامل املؤدية .1

 020 خالصة
 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة واالغرتاب االجتماعي لدى الشباب :الفصل الرابع

 001 متهيد
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I. 000 العالقة بني الشباب واالغرتاب االجتماعي 
 000 "مرحلة التحدايت" الشباب . 0
 002 االغرتاب متالزمة مرحلة الشباب. 1
II.  022 وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة واالغرتاب االجتماعي 
 022 أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة على ظهور أبعاد االغرتاب االجتماعي . 0
 100 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة آليات محاية الشباب من االغرتاب االجتماعي يف ظل. 1

 111 خالصة
 .عرض ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية: الفصل اخلامس

 111 متهيد 
I. 112 عرض ومناقشة النتائج يف ضوء تساؤالت الدراسة 
 111 بوك لدى أفراد العينة سعادات وأمناط استخدام موقع الفي عرض ومناقشة نتائج حمور. 0
 122 بوك لدى أفراد العينة فيسالعرض ومناقشة نتائج حمور دوافع واشباعات استخدام موقع . 1
 212 فراد العينةأبوك ابالغرتاب االجتماعي لدى  عرض ومناقشة حمور عالقة استخدام موقع الفيس. 2
II. 220 عرض ومناقشة النتائج يف ضوء فرضيات الدراسة 

III. 212 النتائج العامة للدراسة 
 201 خامتة
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 فهرس اجلداول
 الصفحة اجلداول عنوان الرقم
االغرتاب االجتماعي يف عالقته ابستخدام موقع  قياسممعامل ألفا كرونباخ حملاور قيم يوّضح  10

 الفيس بوك

21 

 110 اجلنسيوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري  11
 111 يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري السن 12
 112 متغري املستوى التعليمي يوضح توزيع أفراد العينة حسب 12
يوضح أقدمية استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب املعطيات العامة ومتغري  15

 اجلنس
112 

 111 أقدمية استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب متغري السنيوضح  11
 110 يوضح أقدمية استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي 12
وضح عدد احلساابت الشخصية على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب املعطيات ي 10

 العامة ومتغري اجلنس
112 

 120 يوّضح عدد احلساابت الشخصية على موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري السن 12
موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري  يوضح عدد احلساابت الشخصية على 01

 املستوى التعليمي
121 

 122 ومتغري اجلنس يوضح دورية استخدام أفراد العينة ملوقع الفيس بوك حسب املعطيات العامة 00
 125 يوضح دورية استخدام أفراد العينة ملوقع الفيس بوك حسب متغري السن 01
 121 يوضح دورية استخدام أفراد العينة ملوقع الفيس بوك حسب متغري املستوى التعليمي 02
 يوضح املّدة الزمنية الستخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب املعطيات العامة 02

 ومتغري اجلنس
122 

 120 متغري السن يوّضح املدة الزمنية الستخدام موقع الفيس بوك لدى  أفراد العّينة بوك حسب 05
املدة الزمنية الستخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب متغري املستوى يوضح  01

 التعليمي
122 
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العينة حسب املعطيات العامة  ومتغري يوضح حتديث احلالة على موقع الفيس بوك لدى أفراد  02
 اجلنس

125 

 122 يوّضح حتديث احلالة على موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري السن 00
 120  املستوى التعليمي يوضح حتديث احلالة على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب متغرّي  02
موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب يوضح تغيري صورة احلساب الشخصي على  11

 املعطيات العامة ومتغري اجلنس
122 

يوضح تغيري صورة احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب متغري  10
 السن

150 

يوضح تغيري صورة احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغرّي  11
 املستوى التعليمي

151 

يوضح نوع املعلومات يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك حسب املعطيات العامة  12
 ومتغري اجلنس

152 

نوع املعلومات يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة  حسب  يوضح 12
 متغري السن

151 

لدى أفراد العينة  حسب يوضح نوع املعلومات يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك  15
 متغري املستوى التعليمي

150 

يوضح أسباب اختيار املبحوثني ملعلومات صحيحة يف حساابهتم الشخصية على موقع الفيس  11
 بوك

152 

موقع  علىة يحساابهتم  الشخص يفيوّضح أسباب استخدام أفراد العينة للمعلومات صحيحة  12
 الفيس بوك حسب متغري اجلنس

111 

يوّضح أسباب استخدام أفراد العينة للمعلومات الصحيحة يف حساابهتم الشخصية على موقع  10
 متغري السن بالفيس بوك حس

110 

يوّضح أسباب استخدام أفراد العينة للمعلومات الصحيحة يف حساابهتم الشخصية على موقع  12
 الفيس بوك حسب متغري املستوى التعليمي

112 

 112يف حساابهتم ( غري الصحيحة أو املختلطة)يوّضح أسباب اختيار أفراد العّينة وضع معلومات  21
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 الشخصية على موقع الفيس بوك حسب املعطيات العامة
حساابهتم  يف( غري الصحيحة أو املختلطة)يوضح أسباب استخدام أفراد العّينة للمعلومات  20

 اجلنسحسب متغري  على موقع الفيس بوك الشخصية
111 

يف حساابهتم ( غري الصحيحة أو املختلطة)يوضح أسباب استخدام أفراد العّينة للمعلومات  21
 الشخصية على موقع الفيس بوك حسب متغري السن

110 

يف حساابهتم ( غري الصحيحة أو املختلطة)يوّضح أسباب استخدام أفراد العّينة للمعلومات  22
 حسب متغرّي املستوى التعليميالشخصية على موقع الفيس بوك 

121 

يوضح عدد األصدقاء على موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب املعطيات العامة ومتغري  22
 اجلنس

121 

 122 يوّضح عدد األصدقاء على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب متغري السن 25
 121 املستوى التعليمي متغري د العّينة حسبوّضح عدد األصدقاء على موقع الفيس بوك لدى أفراي 21
الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب املعطيات موقع يوضح التحكم يف الوقت أثناء استخدام  22

 العامة ومتغري اجلنس
122 

متغري  التحكم يف الوقت أثناء استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسبيوضح  20
 السن

122 

يف الوقت أثناء استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغرّي  يوّضح التحكم 22
 املستوى التعليمي

101 

يوّضح أسباب القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق أثناء استخدام أفراد العيّنة ملوقع الفيس  21
 بوك حسب متغري اجلنس

101 

أثناء استخدام موقع الفيس بوك لدى  يوّضح أسباب القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق 20
 أفراد العّينة حسب متغري السن

102 

يوّضح أسباب القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق أثناء استخدام موقع الفيس بوك  21
 حسب متغرّي املستوى التعليمي

102 

الفيس بوك يوّضح أسباب عدم القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق أثناء استخدام موقع  22
 حسب متغرّي اجلنس

102 
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يوّضح أسباب عدم القدرة على التحكم يف الوقت أثناء استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد  22
 العينة حسب متغري السن

100 

ثناء استخدام موقع الفيس بوك أيوضح أسباب عدم القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق  25
 املستوى التعليميلدى أفراد العّينة حسب متغري 

121 

ومتغري  الفيس بوك حسب املعطيات العامة يوّضح حتديد أسباب استخدام أفراد العّينة ملوقع 21
 اجلنس

120 

 121 يوضح حتديد أسباب استخدام أفراد العينة  ملوقع الفيس بوك حسب متغري السن 22
 122 التعليمي حسب متغري املستوىلعينة ملوقع الفيس بوك يوضح حتديد أسباب استخدام أفراد ا 20
 122 يوضح أسباب استخدام أفراد العّينة ملوقع الفيس بوك حسب املعطيات العامة 22
 120 يوّضح أسباب استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري اجلنس 51
 211 يوّضح أسباب استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العيّنة حسب متغري السن 50
 211 يوّضح أسباب استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري املستوى التعليمي 51
 يوضح النشاطات اليت يقوم هبا أفراد العينة عند استخدامهم ملوقع الفيس بوك حسب 52
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06 

 :مقدمة
على شبكة اإلنرتنيت، وهي انتج طبيعي " االجتماعيمواقع التواصل "ـ برزت يف اآلونة األخرية ما يعرف ب

نشأ الحتياج األشخاص إىل وجود عالقات إنسانية فيما بينهم، وفتحت اجملال للحوار التفاعلي بشكل متطور 
أو هلم صلة ما ببعض، حيث إعادة العالقات بني األفراد سواء كانوا زمالء مدرسة أو جامعة  على وواسع، وعملت

واقع منذ ظهورها أمهية كبرية، وتوسعت شهرهتا يف فرتة زمنية قصرية داخل فضاء اإلنرتنيت، هذه املاكتسبت 
على وأضحت استخداماهتا مستقرة وروتينية يف حياة كل منا، وأحدثت هذه املواقع مجلة من التغريات العميقة 

شار هذه املواقع هو املميزات وما ساهم يف انت. مجيع املستوايت، سواء على مستوى الفرد أو األسرة أو اجملتمع
اجلذابة يف شكلها واخلدمات املتنوعة يف مضموهنا؛ حيث أاتحت درجة غري مسبوقة من التفاعلية واالنتقائية 
للمستخدم، كأفراد أو كمؤسسات، فاملؤسسات اّّتذت من مواقع التواصل االجتماعي أداة هلا لتسويق منتجاهتا 

أّما على . اخل، انطالقا من أهنا جتمعات بشرية كبرية...مة والتواصل مع الزابئنوأفكارها، ويف جمال العالقات العا
مستوى األفراد، فاستفاد كل فرد من القدرة الواسعة على التحكم يف العملية االتصالية عرب هذه املواقع، فتحولوا 

آرائهم  وإبداءني بعضهم شكلت هذه املواقع هلم ساحة للتواصل بو  فيها من متلقني للمضامني إىل منتجني هلا،
الراحة والرتفيه والتسلية بعيدا عن ضغوط احلياة اليومية، وإقامة  إمكانيةبكل حرية والنقاش واملعارضة، ووفرت هلم 

عالقات جديدة أو احملافظة على العالقات القدمية، والتعرف واالنفتاح على الثقافات املختلفة يف توليفة من 
هذه . ات للتعبري عن أنفسهم وجمتمعاهتميمكانع هناك متساوون وميلكون نفس اإلاالختالف والتناغم؛ فاجلمي

املميزات وأخرى جعلت من مواقع التواصل االجتماعي مركز اهتمام األشخاص عرب العامل، أين أصبحت تشكل 
 .ريقة منتظمةموضعا مركزاي، ال بل أصبحت متثل منطا للحياة وثقافة جديدة، طالت مجيع نواحي حياهتم اليومية بط

 -ويف مقدمتها مواقع التواصل االجتماعي- عالم االجتماعيوعلى الرغم من الصورة املشرقة عن أتثري اإل
أن هذه الصورة تشوهبا بعض املخاوف اليت حذر منها علماء االجتماع ومن أمهها التأثري  على الفرد واجملتمع، إالّ 

يث أهنا تعزهلم عن حميطهم االجتماعي والتعامل مع أصدقاء السليب لالستخدام الكثيف هلا من طرف الشباب؛ ح
غري أن مقاومة . افرتاضيني مما جعلهم أكثر عزلة عن أسرهم وغريها من حاالت االبتعاد عن املشاركة االجتماعية

 (1).فر األجهزة الذكيةالصعوبة لسهولة الوصول إليها وتو استخدام مواقع التواصل االجتماعي صارت يف غاية 
خدامه هلذه املواقع اجلذابة، ويرجع بروز هذه اآلاثر السلبية لعدم متكن املستخدم من السيطرة على نفسه أثناء است

فاإلفراط يف  .والتجول يف العامل االفرتاضي الذي توفره تلك املواقع اإلحباريف " االستغراق"ما يعرف خباصية  وهو
                                                           

، (1102أمواج للطباعـة والنشـر والتوزيـع، : األردن)ظاهرة اإلعالم االجتماعي وأبعادها االقتصادية والسياسية واألمنية يف العامل العريب  :محدي بشري (1)
 . 20 ص
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طيعة عن اد عن بعضهم وعن احمليطني هبم، ليمارسوا بذلك ققد عزل األفر استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
، خاصة مع عدم قدرة املستخدمني على التحكم يف وقت وثقافاهتم احملّلية جمتمعاهمواقعهم احلقيقي وأسرهم و 

جلوسهم أمام اإلنرتنيت، إذ عملت هذه املواقع على إحداث تغيريات عميقة على مستوى السلوكيات واألفعال 
مستوى القيم والعادات داخل اجملتمعات، وفتحت منطا جديدا من االتصال بني األفراد وبني اجملتمعات وحىت على 

 .والشعوب
ولقد أفادت الدراسات السابقة اليت اطلعت عليها الباحثة واليت عنيت هبذا اجملال أبّن االستخدام املكثف 

السلوكيات أو املشاعر غري السوية، مثل فقدان مهارات لوسائل التواصل االجتماعي يؤدي إىل بروز العديد من 
وهنا يكمن الدور . اخل...التواصل االجتماعي أو االنعزال عن احمليطني وتراجع االعتماد على االتصال الشخصي

اخلطري الذي أفرزته هذه املواقع، فمن خالل مالحظة بسيطة جلملة من أفعال األفراد تلوح لنا مظاهر غريبة تفشت 
اجملتمع،كااللتصاق الدائم جبهاز إلكرتوين، والتواصل اإللكرتوين الذي حل حمل التواصل الشخصي، انعزال يف 

جتماعي، إضافة إىل ضعف األفراد وتفضيلهم للعزلة ليغوصوا يف العامل االفرتاضي الذي خلقته مواقع التواصل اال
املظاهر وغريها هي اليت تشكل االغرتاب إخل، هذه ...االجتماعية، عدم املشاركة االجتماعية العالقات

انطالقا من املميزات اليت تضمنها مواقع التواصل االجتماعي على غرار التفاعلية وحيدث ذلك  .االجتماعي
ز االعتقاد شعور اإلميان ابلذات والتمركز حول الذات والتفتت الثقايف واملعارضة، كما تعزّ  زتعزّ اليت واالنتقائية 

إىل املعلومات السريعة اليت تناسب االهتمامات الشخصية والتفضيالت الفردية أكثر قيمة أو ابلوصول الفوري 
 (1).جاذبية من معرفة اخلرباء العميقة

وظاهرة االغرتاب من أكثر الظواهر السلبية يف العصر احلديث واملعاصر، وقد تبلورت على مدى عقود 
هتا تبعا للتطور احلضاري املادي والوقت احلايل، وازدادت شدّ عديدة واّتذت مظاهر خمتلفة يف شدهتا بني املاضي 

نسان نتيجة د العالقات بصورة كبرية، وهو األمر الذي خيلف اغرتاب اإلهذا التطور أدى إىل تعقّ  احلايل، إذ أنّ 
منفصل جتعل الفرد يشعر أبنه  واالغرتاب ظاهرة إنسانية عامة. ةالعديد من األسباب ويتجلى ذلك يف مظاهر خمتلف

عن ذاته أو جمتمعه، حتمل يف طياهتا اجلانب اإلجيايب والسليب وتعترب ظاهرة شائعة يف كثري من اجملتمعات، بغض 
النظر عن النظم اإليديولوجية، املستوى االقتصادي، التقدم املادي والتكنولوجي، فاإلنسان هو املخلوق الوحيد 

فصل عن جمتمعه وعامله، وحيمل االغرتاب عّدة دالالت الذي يستطيع أن ينفصل عن نفسه كما يستطيع أن ين
سلبية كالشعور ابلعجز، الالمعيارية، الالمعىن، التمرد،  األفراد تتمثل يف مشاعر وسلوكياتومؤشرات لدى 

 .اخل...اإلحباط والتشيؤ، فقدان احلرية واالنفصال عن احمليط اخلارجي
                                                           

 .02 ، ص(1101املركز القومي للرتمجة، : ، القاهرة0ط) هبة ربيع،: وسائل اإلعالم اجلديدة البديلة والناشطة، ترمجة: ليا ليفرو (1)
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نسان نسانية عاّمة وأزمة معاانة لإلإمفهوم االغرتاب والذي يشري إىل كونه ظاهرة اجتماعية ومشكلة  إنّ 
لفئة تزداد ابلنسبة إهّنا ف ،وإذا كانت دراسة االغرتاب مهمة ابلنسبة لعامة الناس دت مصادره،املعاصر وإن تعدّ 

املفكرين واملؤسسات نظرا للدور الذي ميكن يف مجيع دول العامل حمور اهتمام كثري من  ملشباب، وذلك ألهنّ ا
م الطاقة املادية واملعنوية ألهنّ  ،واإلسهام يف إنشاء حضارة الدول أساس للعمل اإلنتاجللشباب القيام به يف زايدة 

الشباب املغرتب  -األمريكية" هارفرد"يف دراسته اليت أجراها يف جامعة  -"كينستون"ويصف  (1).احلقيقية ألي أمة
ابهلّوية، وابلتايل ال يوجد لديهم هدف يف حياهتم، فيجعلهم ذلك مقاومني لاللتزام مبا  اإلحساسم فاقدين أبهنّ 

 (2).جيب عليهم عمله
وعليه فهذه الدراسة تعىن بتأثريات وسائل اإلعالم واالتصال عموما واليت تبقى ظاهرة راهنة دائما نظرا 

ل يف هذا امليدان، وهو ما يفرز وجود أتثريات مستحدثة وأكثر تعقيدا للتغريات املتسارعة والتطور الكبري الذي حيص
من ذي قبل يف كل مرحلة من مراحل هذا التطور، ورغم كثرة الدراسات يف خمتلف اجلامعات واملراكز البحثية اليت 

للسبب  تتمحور حول أثر وسائل االتصال احلديثة بشكل خاص، إاّل أّن هذا اجملال ال ميكن الفصل يف نتائجه
 :حتقيق أهداف الدراسة قمنا بتقسيمها كما هو موضح اتلياومن أجل . املذكور سابقا

األول يتعلق بتحديد  ،وينقسم إىل ثالثة حماور، البناء املنهجي والفكري للدراسة وميثل :الفصل األّول
 هاختيار املوضوع وأمهيتإضافة إىل أسباب اليت انبثقت عن التساؤل الرئيس،  إلشكالية الدراسة والتساؤالت

املقاربة املنهجية اليت اعتمدت عليها الباحثة من  واحملور الثاين الذي تضمنواألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها، 
أجل الوصول إىل اإلجابة على إشكالية الدراسة والذي يتضمن نوع الدراسة ومنهجها، جمتمع البحث والعّينة 

ذا األساليب اإلحصائية املستخدمة يف استخراج النتائج وعرضها، أما احملور املختارة، أساليب مجع البياانت وك
 .الدراسة الواردة يفالثالث فتضمن املداخل النظرية اليت اعتمدت عليها الدراسة إضافة إىل حتديد املفاهيم 

 اء فيهجو  واقع التواصل االجتماعيملتوصيف األّول عبارة عن  ،حمورين أساسيني ويتضمن: الفصل الثاين
خصائص مث  .خصائص مواقع التواصل االجتماعي، خدماهتا وأنواعهاو  ،التارخيي تطورمراحل النشأة و الأسباب 

 .اآلاثر االجيابية والسلبية الستخدام مواقع التواصل االجتماعيو . مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ودوافعهم
ما احملور الثاين فتعلق مبوقع الفيس بوك كرائد أ. رؤية استشرافية حول مستقبل مواقع التواصل االجتماعي وأخريا

                                                           
 .12، ص (1101دار زهران، : ، عمان0ط)االغرتاب النفسي االجتماعي، : صالح الدين أمحد اجلماعي (1)
، قســـم علـــم ، أطروحـــة دكتـــوراه(اجتماعيـــة -فســـيةدراســـة ن)االنتحـــار وامليـــول االنتحاريـــة وعالقتهـــا ابالغـــرتاب لـــدى عينـــة مـــن الطلبـــة : دوداح علجيةةةة (2)

 .50 ، ص1100، 1 واالجتماعية، جامعة اجلزائراالجتماع، كلية العلوم اإلنسانية 



 مقدمة

02 

األنشطة اليت يقوم هبا مستخدم و . وتطّوره التارخيي الفيس بوك وقع ملللمواقع يف العامل واجلزائر وجاء فيه تعريف 
 .الفيس بوكالشباب اجلزائري وموقع  وأخريا .آفاقهه و أسباب جناحصه، و وخصائ همميزاتو . وخدماته الفيس بوك

ن الرتاث النظري املتوفر حول االغرتاب كظاهرة فردية أو االغرتاب االجتماعي وتضمّ  بعنوان: لفصل الثالثا
املسار التارخيي  تضمن والذي رؤية شاملة حول مفهوم االغرتاباألّول يقّدم  وورد فيه حمورين أساسيني، اجتماعية 

علمائها وأخريا أهم و ظاهرة لرة لاملدارس املفسّ  ،مفهوم االغرتاب لمفاهيم املتداخلة معه، كما تعرض لمفهوملتطور 
وردت فيه مجله من العناصر متثلت  الغرتاب االجتماعيأّما احملور الثاين والذي عنون اب .أنواع ومستوايت االغرتاب

املفّسره هلذه الظاهرة، نظرايت واع االغرتاب األخرى، والاالغرتاب االجتماعي من بني أن حماولة لتحديد نطاقيف 
 .ه، وأخريا العوامل املؤدية هلذا الشعورأبعاد، و التحليل السوسيولوجي لالغرتاب االجتماعي

غرتاب وتضمن حول عالقة استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال عموما بظاهرة اال يدور: الفصل الرابع
مرحلة كالشباب  وجاء فيه مرحلة  العالقة بني الشباب واالغرتاب االجتماعيول يتناول حمورين أساسيني، األ

عالم واالتصال احلديثة اإل بوسائلأما احملور الثاين فيتعلق ، االغرتاب متالزمة مرحلة الشباب، و التحدايت
تصال احلديثة على ظهور عالم واالأثر تكنولوجيا اإل عنصرين، األول حول  والذي جاء فيهواالغرتاب االجتماعي 

ليات محاية الشباب من االغرتاب االجتماعي يف ظل تكنولوجيات آب أما الثاين تعّلق، أبعاد االغرتاب االجتماعي
 .عالم واالتصال احلديثةاإل

ميثل األول  النتائج ومناقشتها وتضمن حمورين، الدراسة التطبيقية حيث مت عرض وميثل :الفصل اخلامس
لنتائج ومناقشتها حسب فرضيات الدراسة عرض للنتائج ومناقشتها حسب تساؤالت الدراسة والثاين عرض ل

اليت توصلت إليها حول النتائج العامة للدراسة، لتنهي الباحثة دراستها خبامتة حتوصل النتيجة النهائية وأخريا مت إيراد 
.املوضوع
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I. البناء الفكري للدراسة. 
 .اشكالية الدراسة، تساؤالهتا وفرضياهتإ .1
 :شكالية الدراسةإ. 1.1

ضمن لقد أتّكد على مستوى العامل مدى االنتشار العريض ملواقع التواصل االجتماعي بني األفراد وتوغلها  
واملراهقون يف صدارة الفئات األكثر استخداما ملواقع التواصل وأييت الشباب  نشاطاهتم اليومية الروتينية،

إىل أّن هناك تزايدا ملحوظا يف استخدامهم لتلك " Lenhart & Madden"االجتماعي، حيث أشارت دراسة 
إىل تغلغل هذه الشبكات يف " Cassidy"لديهم حساابت شخصية كما أشارت دراسة ( 02)املواقع حتت سن 
 (1).يدخل نصفهم على هذه املواقع أكثر من مرة يوميا%( 22)اجلامعي، حيث وصلت نسبتهم أوساط الشباب 

فالشباب يّتصفون مبجموعة من اخلصائص النفسية واالجتماعية والفكرية والبدنية اليت متّيزهم يف اجملتمع ويتمتعون 
لكة لكل ماهو جديد على غرار كما أهّنم فئة مسته  ،حببهم الكبري لالستكشاف والتعّرف على العامل اخلارجي

تكنولوجيات االتصال احلديثة، وتشهد هذه املرحلة تغريات نفسية عميقة جتعلهم فئة هشة أمام هذا الزخم 
قد شّكلت طفرة   face bookغري أّن مواقع التواصل االجتماعي ويف مقدمتها موقع . اإلعالمي والتكنولوجي

ثر من أي تقنية سبقتها، فشهدت إقباال مكثفا منقطع النظري على يف عامل تكنولوجيات االّتصال احلديثة أك
 .خدماهتا، وتعّددت استخداماهتا يف شىت امليادين

تضاعف عدد املستخدمني كل فرتة زمنية قصرية، إذ بلغ عدد مستخدمي موقع  اإلحصائياتلقد أثبتت 
facebook  أكثر موقع تواصل اجتماعي  املوقع د هذايع ويف اجلزائر، (2)،(مليون 222مليار و 0)يف العامل

 أنّ  (3)(1102)يستخدمه اجلزائريون عاّمة والشباب خاصة، فلقد أعلن التقرير العريب حول اإلعالم االجتماعي 
من سكان %( 22)مليون مستخدم ممثلني نسبة ( 01)للموقع بلغ عددهم أكثر من  نياجلزائريني املستخدم

 .  اجلزائر
االهتمام بدراسة استخدام مواقع التواصل االجتماعي كظاهرة جمتمعية انتشرت بني األفراد، وعليه فقد ازداد 

تؤثر على املستخدمني، دة نفسية واجتماعية وصحية ورمبا يرجع ذلك إىل ما هلذه الظاهرة من انعكاسات متعدّ 
قل للنشاطات األخرى فمن الطبيعي أهّنم خيّصصون وقتا أ ،من الوقت على اخلط املباشر فمع قضاء املزيد

                                                           
دراســـة )وأتثريهــا علــى درجـــة عالقــتهم بوســائل اإلعـــالم التقليديــة ( تـــويرت)اســتخدامات الشـــباب الســعودي ملوقــع التواصـــل االجتمــاعي : دمحم السةةويد (1)

 .11 ، الرايض، ص1105املهنية،  واإلشكاالتالتطبيقات ... ، حبث مقدم يف مؤمتر وسائل التواصل االجتماعية(ميدانية
 .05/01/1101اتريخ الزايرة ، http: www.alexa.com: متاح على: موقع اليكسا (2)
 . 22 ، ص(1102) العامل العريب ، تقرير وسائل التواصل االجتماعي يفكلية دمحم بن راشد لإلدارة احلكومية (3)
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وهذا يقود إىل أضرار نفسية واجتماعية كالدخول يف عامل ومهي بديل تقدمه  (1).واألشخاص اآلخرين يف حياهتم
شبكة اإلنرتنيت، حيث خيتلط الواقع ابلوهم أو االنسحاب امللحوظ للفرد من التفاعل االجتماعي حنو العزلة، أو 

  (2).اخل...والقيم االجتماعية للفرد أو التفكك والتصدع األسري التأثري يف اهلّوية الثقافية والعادات
وحظي االغرتاب يف عالقته بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بدراسات الباحثني يف جمال علوم اإلعالم 
واالتصال، إذ اتفقت البحوث على أنّه توجد عالقة بني استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة، وبني االغرتاب 

لتوصيف ( 1115جونسون، )فنجد مثال يف دراسة أجنبية قام هبا . اعي والثقايف وحىت النفسي للشباباالجتم
العالقة بني تكنولوجيا االتصال اجلديدة واالغرتاب، توّصل فيها إىل أنه كّلما زاد استخدام هذه التكنولوجيا كلما 

رة التعامل مع وسائل االتصال احلديثة، يؤدي ويف نفس السياق أوضح الباحثون أن كث. زاد االغرتاب لدى األفراد
إىل عزل األفراد عن بعضهم البعص، ومن مث التأثري سلبا على العالقات االجتماعية فيما بينهم، فضال عن خلق 
نوع من التوحد والعزلة لدى األفراد، مما يؤدي إىل القضاء على مفهوم األسرة بعالقاهتا السوية، إىل جانب تعطيل 

ويكون هذا األثر واضحا خاصة لدى فئة الشباب، ابعتبارها  (3).جتماعية وبعدها عن املسار الصحيحاحلياة اال
على تكنولوجيا االتصال احلديثة وانبهارا هبا، إضافة إىل كوهنم الشرحية األكثر ديناميكية وتفاعال  إقباالالفئة األكثر 

 .وتقبال للمستحداثت واالستجابة هلا والتعامل معهايف أي جمتمع من اجملتمعات، عدا عن كوهنم األكثر اتقاان 
واندمج الشباب اجلزائري يف موجة اهلجرة إىل اجملتمعات الرقمية، من خالل مواقع التواصل االجتماعي 
خاّصة منها موقع الفيس بوك الذي تربع على قمة املواقع االجتماعية؛ ويتزامن هذا االنتشار الكبري هلذه املواقع 

 ئة الشباب اجلزائري، فقد الحظت الباحثة كل مظاهر وصور االغرتاب االجتماعي لدى فمع تفشي  اإللكرتونية 
والتشاؤم ( نغالق عن الذاتاال)مظاهر االغرتاب بني الشباب من المباالة وقلق ومترد ومركزية الذات تواجد 

ستقرار إىل غاية العزلة االجتماعية وتفضيل الوحدة، وعدم االلتزام ابملعايري وعدم وضوح األهداف وانعدام والإل
، مجيلة بن زاف، ال اتيلمج) دراسةوهو ما أكدته العديد من الدراسات اجلزائرية على غرار إخل؛ ...ملغزى احلياةا

                                                           
جملـة علـوم اإلنسـان  االجتماعيـة يف ظـل اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي بـني احلقيقـي واالفرتاضـي،منـط العالقـات : األزهر العقيب، نوال بركةات (1)

 .112ص  ،1101، 02واجملتمع، العدد 
 .112ص : املرجع نفسه (2)
، 1102ابتنـة، -رضـاج خلسـق القيمـي، أطروحـة دكتـوراه، قسـم علـم الـنفس، جامعـة احلـاالغـرتاب كمتغـري وسـيط بـني تقـدير الـذات والن: بوتعينفريد  (3)

 . 12 ص
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فريد ) إضافة إىل دراسة. أقل من املتوسطإىل وجود االغرتاب لكن بدرجة اليت توصلت نتائجها  (1)(1100
 .مرد والالمعيارية والعجزاليت أابنت عن تفشي االغرتاب يف اجملتمع اجلزائري خاصة الت (2)(1102 بوتعين،

وانطالقا مما سبق، تسعى هذه الدراسة لبحث وتوصيف العالقة بني هذا التهافت الكبري على مواقع 
التواصل االجتماعي واالستخدام املكثف هلا واالعتماد عليها يف جمرايت احلياة اليومية، وبني تفشي مظاهر 

ول مدى مسامهة هذا االستخدام االغرتاب االجتماعي بني أوساط الشباب اجلزائري، غري أّن التساؤل يتمحور ح
علما أّن هذا األخري ليس  (العزلة االجتماعية، الالمعيارية، العجز، الالمعىن)مظاهر االغرتاب واحملّددة يف  تعزيزيف 

 :اآليت التساؤل الرئيسي تنطلق هذه الدراسة منو . وليد عامل واحد وإمّنا عوامل متعددة
ومستوى االغرتاب ( facebook)ام مواقع التواصل اإللكرتوين ما طبيعة العالقة القائمة بني استخد -

 االجتماعي لدى الشباب اجلزائري؟
 :ومتثلت يف اآليت :تساؤالت الدراسة . 1.1

 ؟أفراد العينةهي عادات وأمناط استخدام موقع الفيس بوك لدى  ما -
اجلنس والسن )ابختالف خصائصهم يف عادات وأمناط استخدام موقع الفيس بوك  خيتلف أفراد العينةهل  -

 ؟ (واملستوى التعليمي
 ؟أفراد العينةشباعات استخدام موقع الفيس بوك من قبل إهي دوافع و  ما -
اجلنس والسن )ابختالف خصائصهم شباعات استخدام موقع الفيس بوك إيف دوافع و  خيتلف أفراد العينةهل  -

 ؟(واملستوى التعليمي
 ؟أفراد العينةاب االجتماعي يف عالقته ابستخدام موقع الفيس بوك لدى ما مستوى الشعور ابالغرت  -

 :الت فرعيةؤ ويندرج حتته عدة تسا    
 ؟أفراد العينةما مستوى  الشعور ابلعزلة االجتماعية يف عالقتها ابستخدام موقع الفيس بوك لدى  -
 ؟أفراد العينةما مستوى الشعور ابلالمعيارية يف عالقتها ابستخدام موقع الفيس بوك لدى  -
 ؟أفراد العينةيف عالقته  ابستخدام موقع الفيس بوك لدى  المعىنما مستوى الشعور ابل -
 ؟ أفراد العينةهدف يف عالقته ابستخدام موقع الفيس بوك لدى ما مستوى الشعور ابلال -
 

                                                           
، جملـة العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، عـدد خـاص ابمللتقـى (دراسـة ميدانيـة)القـيم ومظـاهر االغـرتاب يف الوسـط اجلـامعي : بةن زا  مجيلةة اتيل،مجال  (1)

 .1100 بسكرة،-جامعة دمحم خيضر اجلزائري،الدويل األّول حول اهلّوية واجملاالت االجتماعية يف ظل التحوالت السوسيوثقافية يف اجملتمع 
 .مرجع سابق: بوتعينفريد  (2)
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 :الدراسةفرضيات . 1.1
 . يشعر أغلب أفراد العينة ابالغرتاب االجتماعي نتيجة استخدام موقع الفيس بوك مبستوى مرتفع -
يف اغرتاهبم االجتماعي نتيجة استخدام موقع الفيس بوك  أفراد العينةبني  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت -

 .(السن، اجلنس، املستوى التعليمي)حسب املتغريات 
يف اغرتاهبم االجتماعي نتيجة استخدام موقع الفيس بوك  بني أفراد العينة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -

 (.أقدمية االستخدام، املدة الزمنية املستغرقة يف االستخدام، دورية االستخدام)حسب كثافة االستخدام 

 .اب اختيار املوضوع، أمهيته وأهدافهبأس. 1
 :اختيار املوضوع أسباب .1.1

اجملال املعريف، نتيجة  إثراءموضوع حبث يساهم يف  إجيادمن أصعب مراحل البحث اليت تواجه الباحث هو 
مبوضوع ما من الدراسة من  اإلحاطةالرتاكمات العلمية املتنوعة يف الدراسات السابقة، لكن هذا ال مينع من حماولة 

 :، وهناك جمموعة من األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع وهيزاوية جديدة ووفق متغريات مغايرة ملا سبق
 :األسباب الذاتية -
وكذا مدى أمهيتها يف " facebook"حماولة التعرف على مدى استخدام الشباب ملواقع التواصل االجتماعي  -

 .حياة الفرد
التأثري على مستوايت منها النفسية على الشباب وحتديد نوع هذا " facebook"التعرف على أثر استخدام  -

 .واالجتماعية، حيث يالحظ أّن األفراد يعتمدون اعتمادا كليا على مواقع التواصل االجتماعي يف حياهتم اليومية
بوجود مشكلة االغرتاب االجتماعي بني الشباب اجلزائري على اعتبار أن كل الشباب من حويل  اإلحساس -

فة دائمة، كما يالحظ تفشي االغرتاب االجتماعي كشعور لدى الشباب بص" facebook"يستخدمون موقع 
الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي، انطالقا من عّدة مؤشرات كتفضيل الشباب العزلة االجتماعية 

ر وحدوث تفكك يف العالقات األسرية واالجتماعية، نتيجة قّلة االتصال املباشر بني األفراد إضافة إىل شعو 
 .إخل...جدوى جتاه كل ما حييط هبمشباب ابإلحباط واإلحساس ابلالال
 :األسباب املوضوعية -
موضوع الدراسة هو موضوع راهن على اعتبار أن مواقع التواصل االجتماعي هي نتاج ثورة تكنولوجية معاصرة   -

ية لالعتماد املكثف على الزالت قيد الدراسة من كل اجلوانب، ولذلك حناول أن نسلط الضوء على اآلاثر السلب
 ".facebook"مواقع التواصل االجتماعي من طرف الشباب ملوقع خاصة موقع 
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إلقاء الضوء على املشاكل النفسية واالجتماعية اليت يعاين منها الشباب اجلزائري، واليت تسببت يف هروب  -
 ".facebook" الشباب إىل العامل االفرتاضي من خالل مواقع التواصل االجتماعي املختلفة

ظاهرة استخدام مواقع التواصل االجتماعي بني مجيع فئات اجملتمع، خاّصة منها موقع                    انتشار -
"facebook " من حياة كل فرد، وهو األمر الذي  يتجزأالذي حيظى أبكرب عدد من املستخدمني وأصبح جزء ال

 .حيتم علينا توجيه اجلهود والبحوث العلمية حنو هذا التحّول الذي فرضه التطور التكنولوجي واحلضاري
 :أهدا  الدراسة. 1.1

ّتتلف األهداف يف اجملال العلمي ابختالف معطياته ومنطلقاته الفكرية واملوضوعاتية، حيث يهدف أي 
لمي الذي يالزمة، وحماولة كشف وتوضيح الغموض الذي يكتنف حبثه، وعليه فإنّنا ابحث لسد الفضول الع

هندف من خالل دراستنا ملوضوع العالقة بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي بظاهرة االغرتاب االجتماعي 
 :لدى الشباب اجلزائري إىل حتقيق جمموعة من األهداف وتتمثل فيما يلي

 ".facebook"خدام الشباب اجلزائري ملوقع التعرف على مدى است -
 ".facebook"حتديد عادات وأمناط االستخدام لدى الشباب اجلزائري ملوقع  -
 .من قبل الشباب اجلزائري" facebook"رصد أسباب استخدام موقع  -
 .شباعات احملققة من استخدام موقع الفيس بوك من طرف الشباب اجلزائريالتعرف على أهم اإل -
شباعات استخدام موقع الفيس بوك وفق متغريات إمناط ودوافع و الكشف عن الفروق الفردية يف عادات وأ -

 (.اجلنس، السن، املستوى التعليمي)الدراسة 
ووجود مظاهر االغرتاب االجتماعي لدى الشباب " facebook"معرفة وتوصيف العالقة بني استخدام موقع  -

 .الغرتاب نتيجة هذا االستخدام والكشف عن املتغريات املؤثرة يف هذه العالقةاجلزائري وحتديد مستوى الشعور اب
 .حتديد أبعاد االغرتاب االجتماعي األكثر بروزا لدى الشباب اجلزائري نتيجة استخدام موقع الفيس بوك -

 :أمهية الدراسة. 1.1
تنبع أمهية الدراسة من أمهية التكنولوجيات احلديثة وعلى رأسها تقنيات االتصال واإلعالم اليت تشمل  

مواقع التواصل االجتماعي، اليت انلت اهتمام الباحثني يف علوم اإلعالم واالتصال على كل املستوايت، االجيابية 
ملواقع االجتماعية مبختلف الطرق وبشىت املناهج وأتثريات هذه ا إفرازاتمنها أو السلبية حيث جنحوا إىل دراسة 

اخل، وما يزيد ...املختلفة، وأيضا ربط مواقع التواصل االجتماعي مبختلف القضااي والظواهر السياسية واالجتماعية
أهنا مازالت  -ظاهرة املواقع االتصالية االجتماعية-اهرة من أمهية مثل هذه الدراسات اليت تتمحور حول هذه الظ



 الفصل األول                                                                البناء املنهجي للدراسة

 

86 

النمو والتطور ومل تكتمل بعد، أي أهّنا تفرض على الباحث الفضول العلمي من أجل استكشاف ما ستنبأ  قيد
عنه يف املستقبل حول نتائجها االجتماعية والنفسية على األفراد، إذ أصبحت تشكل جزءا أساسيا من حياة 

الجتماعية والرتفيه واالتصال ابلعامل كإقامة العالقات ا"شباعات إكل املستوايت من أجل تلبية عدة   األفراد على
، ولذلك أصبحت هلذه املواقع قوة جلذب األفراد خاّصة منهم الشباب، ...اخلارجي والتعرف على خمتلف الثقافات

األّول يتمثل يف أهّنم ميثلون . ومن جانب آخر تربز أمهية هذا البحث من أمهية الشباب واليت تتمحور حول سببني
أّما الثاين يتمثل دورهم يف احلياة كوهنم يتميزون ابلطاقة والقدرة على .  اجملتمع اجلزائريشرحية كبرية جدا يف

، حيث تتوقف عليهم عملية التنمية والتحديث والتطوير، فهم بناة املستقبل، وانطالقا منهما وجب ...العمل
ميغرافية والسياسية واالقتصادية االهتمام ابلشباب ومبشكالته ومسائله اليت تفرض نفسها على مجيع األبعاد الد

واالجتماعية والثقافية، وذلك بغية التعرف على هذه الفئة ومشكالهتا حماولة يف ذلك للوصول إىل حلول متكن 
وتساعد على االستفادة من قدراهتم وإمكانياهتم، أو على األقل اخلروج بفهم للظواهر السلبية اليت يعاين منها 

ل إلجياد حلول هلا، ويعترب االغرتاب أحد أهم املشكالت اليت يعاين منها الشباب الشباب، من أجل فتح اجملا
خاصة يف الوطن العريب، وهو األمر الذي جعل هذا املوضوع حيظى ابهتمام الباحثني يف علوم النفس والعلوم 

ولة لتسليط الضوء يف حما( سواء عربية أو أجنبية)االجتماعية؛ فلقد رصدت الباحثة كم كبري من الدراسات حوله 
وقد جاءت . على مشكلة االغرتاب، ال بل أكثر من ذلك، وهو السعي إىل إجياد حلول قد ّتّفف منه على األقل

دراستنا أيضا يف هذا املنحى؛ وبذلك ميكن توعية الشباب مبخاطر االغرتاب االجتماعي واآلاثر املرتتبة عنه، فهو 
وإىل اهنيار القيم واملعايري االجتماعيةـ، اليت تعترب الركيزة األساسية يف  يؤدي إىل عزوفهم عن املشاركة االجتماعية

 . بناء األمم واجملتمعات

II. املقاربة املنهجية للدراسة. 
 .نوع ومنهج الدراسة .1
 :نوع الدراسة .1.1

واالتصال قد ظهرت ألن جمتمع االتصال حيتاج  اإلعالمأّن علوم (  (bernarr miage"برانر مياج"يقول 
التقنيات، ومشاركة يف  تكزة علىإىل علم يدرس عمليات اإلعالم واالتصال النامجة عن أعمال منظمة وهادفة، مر 

. وانطالقا من العبارة فإن جمال دراستنا الشك أنه ضمن ما جاء فيها (1)".أشكال التواصل االجتماعية والثقافية

                                                           
 ،مؤسسـة الفكـر العـريب ،قـة مقدمـة ملـؤمتر التعلـيم العـايلشـكاليات علـوم اإلعـالم واالتصـال وانعكاسـاهتا علـى واقـع البحـوث العربيـة، ور إ: مي العبد هللا (1)

 .1 ، ص1115بريوت، 
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غزت  واليت( فيس بوك)شكل من أشكال االتصال احلديثة أال وهي مواقع التواصل االجتماعي  ويتمحور حول
حياتنا دفعة واحدة وأضحت أسلواب منطيا لالتصال وأفرزت مجلة من التفاعالت والتمثالت ضمن فضاء افرتاضي 

 .يقرتب كثريا من الفضاء االجتماعي الواقعي
مواقع التواصل االجتماعي ابالغرتاب االجتماعي لدى الشباب  عالقة استخدام"هذه الدراسة حول تندرج 

حيث يرتبط استخدام املنهج الوصفي غالبا بدراسات العلوم  .ضمن حقل الدراسات الوصفية" ائرياجلز 
والقيام هبذا النوع من الدراسات يتم يف حالة  (1).االجتماعية اإلنسانية، واليت استخدم فيها منذ نشأته وظهوره

 (2).وجود دراسات قد أجريت يف هذا اجملال من قبل
هنا إجراء حبثي من أجل احلصول على حقائق وبياانت، مع تفسري كيفية أب الدراسات الوصفية وتعرف 

ا دقيقا، وحتديد هتدف إىل اكتشاف الوقائع ووصف الظواهر وصف". ارتباط هذه البياانت مبشكلة الدراسة
خصائصها حتديدا كيفيا أو كميا، كما تقوم ابلكشف عن احلالة السابقة للظواهر وكيف وصلت إىل صورهتا 

 (3).احلالية، وحتاول التنبؤ مبا ستكون عليه يف املستقبل، وابختصار فهي هتتم مباضي الظواهر وحاضرها ومستقبلها
صها، أّما التعبري الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه والتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائ

 .مع الظواهر األخرى ارتباطهاالظاهرة أو حجمها ودرجات 
 : منهج الدراسة. 1.1

إّن عملية اختيار املنهج املناسب للقيام أبي دراسة ّتضع دائما إلشكالية املوضوع الذي يريد الباحث 
الدراسات حيتاج موضوعها أو إشكاليتها البحثية إىل إجراء الدراسة امليدانية، بكل دراسته، وهذا يعين أّن بعض 

، بينما توجد دراسات أخرى تكتفي بوسيلة أو وسيلتني فقط من البحث ...وسائلها وإىل االختبارات اإلحصائية
ويف هذه  (5).ملستخدمةومهما كان نوع موضوع البحث فإّن قيمة النتائج تتوقف على قيمة املناهج ا (4).امليداين

، فهو أحد املناهج األساسية للدراسات الوصفية، حيث يستخدم يف ابملنهج املسحيالدراسة الوصفية استعنا 
 .السيما يف أحباث اإلعالم واالتصال ،...دراسة الظواهر االجتماعية والسلوكية

                                                           
 .22 ، ص(1111دار صفاء للنشر والتوزيع، : ، عمان0ط)مناهج وأساليب البحث العلمي، : دمحم غنيمرحبي مصطفى عليان، عثمان  (1)
 .20، ص (0222املكتبة األكادميية، : الدوحة)أصول البحث العلمي ومناهجه، : أمحد بدر (2)
 .2، ص (1111مؤسسة الوراق، : عمان ،0ط)أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية، : مروان عبد اجمليد إبراهيم (3)
 .025 ، ص(1100دار النهضة العربية،: ، بريوت0ط)البحث يف علوم اإلعالم واالتصال، : مي العبد هللا (4)
 .20 ، ص(1110 دار القصبة للنشر،: ، اجلزائر1ط)بوزيد صحراوي وآخرون، : منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية، تر: موريس أجنرس (5)
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وبياانت حتديدا دقيقا، على إّن تصميم األحباث املسحية يبدأ بضبط ما نرغب يف مسحه من معلومات   
مستوى طرح اإلشكالية وتسطري األهداف املتوخاة، ضبط عملية مجع املعلومات من خالل شرح األسباب العلمية 

وتوضيح نقطة حتليل املعلومات والبياانت حتليال كميا ، اليت كانت وراء توظيف الباحث ألداة البحث هذه أو تلك
فاملسح ليس قاصرا على جمرد  (1).البحث، وأخريا التوصل إىل النتائج النهائية وإحصائيا وتفسري وضعها القائم يف

،كما ميكن أن يؤدي إىل ...الوصول إىل احلقائق واحلصول عليها، لكنه يؤدي إىل صياغة مبادئ هامة يف املعرفة
سح األكثر أمهية ويعترب املسح الذي حيّدد عالقة السبب واألثر بني ظاهرتني هو امل (2).حل للمشاكل العلمية

وتعترب مهارة الباحث ووسيلة مجع املعلومات ونوع اجلمهور موضوع الدراسة، من أهم  (3).ابلنسبة للباحثني
املرتكزات الالزمة لنجاح الدراسات املسحية، حيث يظهر ذكاء الباحث يف اختيار عبارات األسئلة واألداة البحثية 

 (4).ومالءمتها وتعاون املبحوثني
جزء حمدود من جمتمع )أو مسحا ابلعينة ( كل املفردات من جمتمع البحث)ون املسح شامال وقد يك 
فاملسح الشامل  يستخدم يف حالة ما إذا كان جمتمع البحث حمدودا ومناسبا إلجراء هذا البحث، أّما  (5)(.البحث

راده وعدم تناسب اجلهد أو املسح ابلعيّنة فهو أسلوب يؤخذ به يف حالة ضخامة مفردات اجملتمع، وكرب حجم أف
مع اهلدف أو  -اليت تستلزمها للحصول على كافة البياانت التفصيلية من هذا العدد الكبري- الوقت أو التكلفة

يف حالة جتانس جمتمع البحث، إضافة ( املسح الشامل)أيضا يعترب هذا األسلوب غري مفيد  (6).الغرض من البحث
  (7).اجملتمع، جبانب كوهنا تتطلب تدريب طويل جلامعي البياانتإىل الوقوع يف أخطاء لكثرة أفراد 

املسح ابلعينة كأسلوب حبث يف دراستنا هذا حول العالقة بني استخدام  ىيف هذا السياق اعتمدان عل 
بظاهرة االغرتاب االجتماعي لدى الشباب اجلزائري، وهذا الستحالة ( facebook) مواقع التواصل االجتماعي

مفردات  نظرا لضخامة عدددراسة جمتمع البحث كامال واملتمثل يف الشباب اجلزائري املستخدمني للموقع األزرق، 
 .هذا اجملتمع  وكرب حجمه وغموض حدوده

                                                           
 .121، 102، ص ص (1112ديوان املطبوعات اجلامعية،: ، اجلزائر2ط)مناهج البحث العلمي يف حبوث اإلعالم واالتصال، : أمحد بن مرسلي (1)

 .102مرجع سابق، ص : أمحد بدر (2)
 .120، ص املرجع نفسه (3)
 .010 ، ص(0222، دار الفجر للنشر والتوزيع :اجلزائر)املنهجية يف التحليل السياسي، : دمحم شليب (4)
 .22 ، ص(1111 املكتب العريب احلديث، :اإلسكندرية، 1ط)عداد للمحاضرات، البحوث واإل إعدادكيفية : حميي دمحم مسعد (5)
 .21 ص، (0221 صرية،مكتبة األجنلو امل: القاهرة)األسس العلمية لكتابة الرسائل اجلامعية، : دمحم عبد الغين، حمسن أمحد اخلضريي (6)
 .51مرجع سابق، ص : حمي دمحم مسعد (7)
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 .أدوات مجع البياانت. 1
بعا للغرض الذي جتمع من أجله، فإذا كانت البياانت املطلوب مجعها تتصل تتعدد أدوات مجع البياانت ت       

بعقائد األفراد أو بشعورهم، أو ابجتاهاهتم حنو موضوع معني، فإّن املقابلة واالستبيان مها أصلح أدوات مجع بياانت 
حظة هي أجدى وسيلة يف هذه احلالة، بينما لو كنا بصدد مجع بياانت بشأن سلوك معني لألفراد، فالشك أن املال

هذا مع  (1)،...وإذا كنا بصدد مجع معلومات عن املاضي، فإّن الواثئق والسجالت هي خري معني لذلك. لذلك
ولقد مت االستعانة يف دراستنا . الباحث ميكن أن يستعني أبكثر من أداة جلمع البياانت األخذ بعني االعتبار أنّ 

 :ابألدوات التالية
 : املالحظة .1.1

اليت تبقى من أهم األدوات اليت تساعد يف مجع  املالحظةنستخدم أيضا يف هذا البحث العلمي أداة  
لة يف الدراسات املعلومات والبياانت، انطالقا من القول الشائع أن العلم يبدأ ابملالحظة، وتربز أمهية هذه الوسي

 (2).ابلسلوك اإلنساين ومواقف احلياة الواقعية روبولوجية والنفسية ومجيع املشكالت اليت تتعلقثاالجتماعية واالن
وعن طريقها يستطيع الباحث أن جيمع احلقائق اليت تساعده على بيان املشكلة من خالل استخدامه حلواس 
السمع والبصر والشك والشعور، والباحث يستند إىل املالحظة من بداية البحث، حىت  يصل إىل التأييد أو الرفض 

 (3).رتح للمشكلة اليت يدور حوهلا البحث حماولة منه الوصول إىل احلقيقةالنهائي للحل املق
، (وليس املالحظة املمنهجة واملعمقة واملقننة)وال شك أننا استخدمنا يف حبثنا هذا املالحظة البسيطة فقط 

م املفرط نتيجة االستخدا ،من أجل استكشاف الظاهرة يف البداية وهي االغرتاب االجتماعي بني أوساط الشباب
 اإلحساسملواقع التواصل االجتماعي، الذي نتج عنه معاانة  الشباب من انقطاعه عن أهله وعائلته وجمتمعه وعدم 

 .ابنتمائه له وغياب املشاركة يف املناسبات االجتماعية
 :االستبيان. 1.1 

مناسب، مقسمة حسب االستبيان كأداة جلمع املعلومات هو جمموعة من األسئلة املرتبة أبسلوب منطقي 
تضمن هذه  (4)وحدات معينة، وتدور حول موضوع معني، يتم وضعها يف استمارة توجه لعينة من املبحوثني،

ويدونون أبنفسهم أو يدوهنا الباحث امليداين  املبحوثنياألسئلة يف استمارة وتكون حول موضوع معني، جييب عنها 
                                                           

 .25مرجع سابق، ص : حميي دمحم مسعد (0)
 .10مرجع سابق، ص : ماثيو جيدير (2)
 .025مرجع سابق، ص: إبراهيممروان عبد اجمليد  (3)
 .110، ص (1102جامعة األزهر، : القاهرة)إعداد البحوث والرسائل العلمية من الفكرة حىت اخلامتة، : خضر إبراهيمأمحد  4 )) 
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حيث يرى الباحث أّن هذه  (2)مقسمة حسب وحدات معينة،تكون األسئلة مرتبة ترتيبا منطقيا و  (1).نفسه
ونستخدم االستبيان يف دراستنا هذه من أجل مجلة من  (3).تفي مبا يتطلبه موضوع حبثه من بياانت اإلجاابت

خاصة أداة املقابلة اليت تتطلب - األسباب، تتلخص ابلتسهيالت اليت تقدمها هذه األداة دون غريها من األدوات
  (4):، وهذه األسباب كما يلي-اجلهد والوقت والقدرة على احلوار الكثري من

 .يساعد الباحث على مجع املعلومات من عينة كبرية العدد مهما متيزت ابالنتشار والتشتت -

 .عدم تدخل الباحث يف التقرير الذايت للمبحوثني أثناء االستقصاء -
 .يوفر درجة كبرية من املوضوعية والصدق الداخلي -
 .تقنني إجراءاته يوفر كثريا من اجلهد والوقت -

ابالغرتاب االجتماعي " facebook"ويف دراستنا حول العالقة بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
ويتم بناء االستبيان . جلمع املعلومات من عّينة دراستنا -استمارة االستبيان-لدى الشباب اجلزائري سنستخدم 

النظري املتوفر عن متغريات الدراسة، وكذا الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع دراستنا، وهو انطالقا من الرتاث 
ما يسمح بصياغة فرضيات ترتجم إىل أسئلة، يتم اإلجابة عنها من خالل خمتلف حماور االستبيان، ولقد مت اعتماد 

 :احملاور التالية
قصد التعرف على خصائصهم السوسيودميغرافية  ويتضمن البياانت الشخصية للمبحوثني: األول احملور -

 . (اجلنس، السن، املستوى التعليمي)أسئلة مثلت كل من ( 2)وتضمنت 
 . أسئلة( 2) ويتضمن لدى أفراد العينة، بوك وأمناط استخدام موقع الفيس عاداتبويتعلق : احملور الثاين -
 .أسئلة( 5)ويتضمن  لدى أفراد العينة، بوك استخدام موقع الفيس إشباعاتو دوافع ويتعلق ب :احملور الثالث -
يف عالقته ابستخدام موقع الفيس بوك، والذي متثلت  ميثل مقياس ألبعاد االغرتاب االجتماعي :احملور الرابع -

 .عبارة (21)ويتضمن ( هدفالعزلة االجتماعية، الالمعيارية، الالمعىن، الال) أبعاده يف
بعد االطالع على العديد مقاييس االغرتاب والدراسات السابقة، ونذكر بعض املقاييس اليت  هإعدادوقد مت 

مقياس الشعور ابالغرتاب لسناء حامد زهران، مقياس االغرتاب النفسي )مت االعتماد عليها يف بناء مقياس الدراسة 
منصر لعالقة تكنولوجيا اإلعالم االجتماعي لطاوس شاقور، مقياس االغرتاب الثقايف إلميان نوي، مقياس خالد 

                                                           
 .022، ص ( 1110ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر)منهجية البحث يف العلوم السياسية واإلعالم، : عامر مصباح (2)
 .110مرجع سابق، ص : خضر إبراهيمأمحد  (2)
 .015مرجع سابق، ص : مروان عبد اجمليد (0)
 .011 ، ص(0221عامل الكتب، : ، القاهرة0ط)الصحافة، حبوث يف  :دمحم عبد احلميد (4)
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ولقد اعتمدان فيه على مقياس ليكرت اخلماسي، وهو جمموعة من الفقرات والعبارات (. واالتصال ابالغرتاب
االجيابية والسلبية، اليت تدور حول موضوع واحد خيضع للقياس، وتقدم هذه الفقرات للمبحوثني، فيطلب منهم 

حيث . جتاهها( افق بشدة أو موافق أو حمايد أو معارض أو معارض بشدةمو )حتديد ما إذا كان كل واحد منهم 
بعد ولقد متّثل كل . يتعني على كل مبحوث أن خيتار وزن واحدة فقط بني هذه األوزان اخلمس احملتملة لكل فقرة

 :ولقد توّزعت العبارات وفق الرتقيم التايل ،بعدعبارات لكل ( 01)يف  االجتماعي االغرتاب من أبعاد
  (.22، 22، 12، 15، 10، 02، 02، 2، 5، 0) حمور العزلة االجتماعية - 
 (.20، 22، 21، 11، 11، 00، 02، 01، 1، 1) حمور الالمعيارية - 

 (.22، 25، 20، 12، 12، 02، 05، 00، 2، 2)الالمعىن  حمور -
 (.21، 21، 21، 10، 12، 11، 01، 01، 0، 2) حمور الالهدف - 

ما عدا  (5،2،2،1،0) لخيارات السابقة درجات ابلرتتيب التنازيلل نححبيث متاملقياس، تصحيح ويتم        
درجات املقياس تنحصر  يل فإنّ اوابلت .ةون درجات اخليارات تصاعديبعض العبارات اليت صيغت بطريقة سالبة تك

رجات أفراد ، حيث تنحصر د111أي ( 5×21) ، وأعلى درجة وهي21أي ( 0×21)بني أقل درجة وهي 
وهو حاصل ضرب عدد الفقرات يف الدرجة ( 011)ر بـ معياري يقدّ  حسايب ومتوسط( 111-21)العّينة بني 

 (. 2× 21)الوسطى أي 
 :صدق وثبات املقياس -
 (:صدق احملكمني)الصدق الظاهري . أ

تصال، علوم اإلعالم واال)من ّتصصات خمتلفة  *مت عرض استمارة االستبيان على جمموعة من األساتذة 
حيث بني هلم اهلدف من الدراسة، وطلب من كل أستاذ منهم إبداء رأيه يف بنود ، (علم النفس وعلم االجتماع

االستمارة، واحلكم على كل سؤال وعبارة من حيث مدى صالحية كل عبارة لقياس البعد ومناسبة الصياغة الّلغوية 

                                                           

 :هم وناحملكم *
 .أستاذة علوم اإلعالم واالتصال، جامعة القاهرة، اجلمهورية العربية املصرية: الدكتورة مريال صربي -
 بسكرة، اجلزائر -أستاذة علم االجتماع، جامعة دمحم خيضر: الدكتورة عبيدة صبطي -
 .بسكرة، اجلزائر -أستاذة علوم اإلعالم واالتصال، جامعة دمحم خيضر: الدكتورة سامية جفال -
 .بسكرة ، اجلزائر -أستاذ علم اجتماع ، جامعة دمحم خيضر: الربوفيسور جابر نصر الدين -
 .ابتنة، اجلزائر -أستاذ علوم اإلعالم واالتصال، جامعة احلاج خلضر: الدكتور ابديس لونيس -
 .بسكرة، اجلزائر -أستاذ علوم اإلعالم واالتصال، جامعة دمحم خيضر: الدكتور بوزيد رملي -
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. املقرتحة لكل بعد اإلجاابتآرائهم يف خيارات  إبداءإىل  إضافةح تعديالت يراها احملكم مناسبة، لكل عبارة واقرتا 
 .ومت االتفاق على سالمتها بنسبة عالية مع حذف بعض األسئلة اليت ال تليب أهداف الدراسة

 :املقياس ثبات. ب
 لكل بعد( Alpha de Cronbach)ق من  ثبات أداة الدراسة من خالل قيمة معامل الثبات يتم التحقّ 

، يقيس هذا املعامل االّتساق من أبعاد مقياس االغرتاب االجتماعي وعالقته ابستخدام مواقع التواصل االجتماعي
لفا كرونباخ يساوي أو أكرب أكان معامل  ذا ماونستطيع حتديد شدة ثبات املقياس إ. الداخلي يف فقرات االستبانة

  :موّضحة كما يليالنتائج و (. 1.11)من 
 :يوّضح معامل ألفا كرونباخ ابلنسبة حملاور املقياس( 11)جدول رقم  -

 ألفا كرونباخ عدد الفقرات أبعاد مقياس االغرتاب االجتماعي
 1.01 01 عالقة استخدام موقع الفيس بوك ببعد العزلة االجتماعية

 1.12 01 عالقة استخدام موقع الفيس بوك ببعد الالمعيارية
 1.05 01 ىنــــــــالمععالقة استخدام موقع الفيس بوك ببعد ال

 1.22 01 عالقة استخدام موقع الفيس بوك ببعد الالهدف
 1.22 21 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملقياس كك

( 1.11) كانت أعلى منلألبعاد األربعة  وتشري نتائج اجلدول إىل أّن مجيع معامالت ألفا كرونباخ  
 .عالية جدا يتمتع بدرجة ثبات ، وتعرب هذه النتيجة عن أّن املقياس(1.22)وابلنسبة ملعامل املقياس ككل بلغ 

  :املستخدمة اإلحصائية األساليب .1.1
يف ( 11)نسخة ( spss) للعلوم االجتماعية اإلحصائيحزمة التحليل  برانمجاعتمدت الباحثة على  
 :متثلت يف اإلحصاءاتحيث مت االعتماد على سلسلة من . الدراسة نتائج استخراج

بوك  سشباعات استخدام موقع الفيإوافع و ود مناطعادات وأللتعرف على  حساب التكرارات والنسب املئوية -
 .فراد العينةألدى 

 (اجلنس، السن، املستوى التعليمي) ق من عالقة متغريات الدراسةمن أجل التحقّ  لالستقاللية (1كا)اختبارات  -
 .   شباعات استخدام موقع الفيس بوكإبعادات وأمناط ودوافع و 

عبارات مقياس  حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت املبحوثني جتاه كل عبارة من -
 .بوك وعالقته ابالغرتاب االجتماعي ساستخدام موقع الفي
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من أجل معرفة الفروق ( األحادي التباين)واختبار مستقلتني،  لعينتني (ت)اختبار ين واملتمثلة يف اختبارات التبا -
املستوى ، السن، اجلنس)تغريات املعالقته ابستخدام موقع الفيس بوك حسب و الغرتاب االجتماعي اب الشعور يف

حتديد ما إذا كانت الفروق ذات من أجل ( 1.15)ومت اعتماد مستوى الداللة . (كثافة االستخدام،التعليمي
 .كسداللة إحصائية أو الع

 .عينتها وحدودها، الدراسةتمع جم. 4
 : وعينة الدراسة جمتمع. 1.4

احملّدد مسبقا ( العناصر، الوحدات)جمموع حمدود أو غري حمدود من املفردات "املقصود مبجتمع البحث  
  (1)".ذلك اجلزء األساسي املكونة جملتمع البحث"حيث تنصب املالحظات، أّما مفردة البحث هي 

فئة الشباب عموما هي األكثر استخداما لتكنولوجيات االتصال احلديثة، خاّصة منها مواقع التواصل  إنّ  
االجتماعي، وهو ما أثبتته الكثري من الدراسات امليدانية اليت أجريت يف هذا السياق، إضافة إىل أن هذه الفئة هي 

يف  جمتمع البحثوبناءا على ما سبق يتمثل  .اثت والتطورات التكنولوجيةيت متلك القدرة على تقبل املستحدال
دراستنا يف الشباب اجلزائري املستخدم ملواقع التواصل االجتماعي، وقد انتقينا منه عّينة من املستخدمني ملوقع 

(facebook .) أسلوب العّينة، الختصار الطريق أمام  إتباعوقد جرت العادة يف البحوث الوصفية املسحية
التحكم يف املوضوع، والوصول إىل نتائج دقيقة إىل حد أقصى، إضافة إىل العدد الكبري من  الباحث، ومتكينه من

من الشباب وتوزعهم على خمتلف األماكن، وهو األمر الذي يستحيل دراسته إال عن ( facebook)مستخدمي 
  .طريق أخذ عّينة من جمتمع البحث

واليت جيري اختيارها وفق قواعد وطرق علمية حبيث  (2)جمموعة صغرية من جمتمع البحث،" هي والعينة 
حيث تتوفر يف هذا اجلزء خصائص الكل مبعىن أن يكون اجلزء ممثال  (3).متثل جمتمع البحث متثيال صحيحا

ويتوقف حجم هذه األخرية على  (5)".حجم العينة"ويعرف عدد املفردات اليت تكون العينة بـ  (4).صحيحا للكل
جود بينها وبني اجملتمع األصلي، فإذا كان هناك تقارب بني أفراد العينة واجملتمع األصلي فإنه نسبة التقارب املو 

                                                           
 .011، ص ( 1112 ديوان املطبوعات اجلامعية،: ، اجلزائر2ط)مناهج البحث العلمي يف حبوث اإلعالم واالتصال،  :أمحد بن مرسلي (1)
 .100 مرجع سابق، ص: عامر مصباح (2)
 .10، ص (1105 ،(د، د، ن) ،(د، ب)) مليكة أبيض،: منهجية البحث، تر: ماثيو جيدير (3)
 .122مرجع سابق، ص : أمحد شليب (4)
 .21 ، ص(0222دار الفجر للنشر والتوزيع، : ، القاهرة2ط)األسس العلمية لكتابة الرسائل العلمية، : منري حجاب (5)
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ميكن أخذ عدد صغري ومعرب عن الواقع، وإذا كان هناك تباين كبري بني أفراد اجملتمع األصلي، فالبد من أخذ عّينة 
 (1).عريضة، حىت ميكن أخذ معلومات كافية عن املوضوع

لعينة من أهم املشاكل اليت يواجهها الباحث يف حبثه العلمي، ألهنا على قدر كبري من األمهية  ويعترب ضبط ا 
لذلك  (2).كوهنا تتوقف عليها أمور كثرية، فعليها تتوقف كل القياسات والنتائج، اليت خيرج هبا الباحث من حبثه

  (3).فإن اختيار العّينة بشكل دقيق ومضبوط، سوف يعطي نتائج مشاهبة إىل حد كبري لعملية دراسة كامل اجملتمع
واعتمدان يف هذه الدراسة على العينة القصدية أو العمدية، حيث يعترب هذا النوع من العينات األنسب 

مية ال جمال فيها للصدفة بل يقوم هو شخصيا ابنتقاء لدراستنا، ففيها يقوم الباحث ابختيار مفرداهتا بطريقة حتك
املفردات املمثلة أكثر من غريها ملا يبحث عنه من معلومات وبياانت، وهذا إلدراكه املسبق ومعرفته اجليدة جملتمع 

 (4).البحث ولعناصره اهلامة اليت متثله متثيال صحيحا، وابلتايل ال جيد صعوبة يف سحب مفرداهتا بطريقة مباشرة
مفردة من الشباب اجلزائري املستخدمني ملوقع الفيس ( 511)عدد أما عن حجم العينة فلقد مت اختيار  

. د الفعليفإهنا ال تعكس العد إحصائياتلصعوبة معرفة العدد احلقيقي هلم، حىت وإن توفرت كحد أقصى   بوك
عامل الوقت املتاح  كما أنّ .للخروج مبؤشرات ذات داللة اإلحصائيةالعدد املختار كاف من الناحية  إضافة إىل أنّ 

الدراسة يف اآلجال  إكمالالباحثة على  إلعداد هذه الدراسة ال يسمح أبخذ عّينة كبرية جدا، خاّصة مع حرص
 . القانونية احملددة

الوصول إىل  ملا له من قدرة على ستبيانالتوزيع استمارة اولقد اعتمدت الباحثة على األسلوب اإللكرتوين ل
عدد كبري يف وقت قصري وكذا يعترب طريقة مباشرة للتوجه إىل مفردات العينة، وذلك من خالل إرسال االستمارة 

اليت  فكل فرد حييلنا إىل شخص آخر له نفس اخلصائص ،facebookرسائل خاّصة عرب موقع اإللكرتونية يف 
أن يكون مستخدما ملوقع و  ،سنة( 21-00) عمره بنييرتاوح أن يكون شااب جيب أن تتوفر يف املفردات وهي 

دد العينة عإىل أّن الباحثة واجهت صعوابت كبرية يف الوصول  غري .الفيس بوك فعليا وال ميلك حسااب فقط
التصال الشخصي الذي يعطي العملية االتصالية بعدا ل ة تفتقدلكرتونيإ ستبياناملطلوب نظرا لكون طريقة توزيع اال

ن تعرض ، انهيك عشهرىل أربعة أعملية مجع املعلومات إ أّخر ، فتجاهل االستمارة وعدم االهتمامكثريميا أمح

                                                           
 .21 ، ص(0205املؤسسة الوطنية للكتاب، : ، اجلزائر1ط)اجلامعية،  دليل الباحث يف املنهجية وكتابة الرسائل: عمار بوحوش (1)
 .010مرجع سابق، ص : إبراهيممروان عبد اجمليد  (2)
دار وائـــل للطباعـــة والنشـــر، : عمـــان)، (التطبيقـــات-املراحـــل -القواعـــد )منهجيـــة البحـــث العلمـــي  :، دمحم أبةةةو نصةةةار، عقلةةةة مبيضةةةنيدمحم عبيةةةدات (3)

 .02، ص (0222
  .022، ص (1101 ديوان املطبوعات اجلامعية، :، اجلزائر2ط)لمي يف حبوث اإلعالم واالتصال، مناهج البحث الع :أمحد بن مرسلي 4))
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والتشكيك يف صحة الرابط الذي حيمل االستمارة من بعض  والشتم الباحثة إىل بعض التصرفات السلبية كالسب
( 10)االستبيان واضطرت حلذف د، كما ملست الباحثة عدم جّدية بعض األفراد يف اإلجابة على بنود فراألا

 . استمارة مت اسرتجاعها إلكرتونيا( 210)استمارة صاحلة للدراسة من أصل ( 222)استمارة ليبقى 
 :حدود الدراسة. 1.4
اجلانب  ، غري أنّ (1100-1105)متت هذه الدراسة يف الفرتة املمتدة مابني : احلدود الزمنية للدراسة -

، ومت 1100/ 0/12استمارة االستبيان اإللكرتونية يوم  إطالق، أين مت ر أفريلشهالتطبيقي هلا كان بداية من 
  .10/10/1100أشهر من أجل مجع العّينة املطلوبة للدراسة، وذلك إىل غاية ( 2)حتديد مّدة 

 متت هذه الدراسة على عّينة من الشباب اجلزائري الذين يستخدمون موقع التواصل: احلدود البشرية واملكانية -
 .واملقيمني ابجلزائر( facebook)االجتماعي 

III.  املقاربة النظرية للدراسة 
 : متهيد
لطاملا كانت طبيعة التأثريات اليت حتدثها وسائل اإلعالم جماال خصبا للدراسة من قبل الباحثني يف جمال  

نتيجة التحول الكبري يف منط علوم اإلعالم واالتصال منذ ظهور وسائل اإلعالم التقليدية خاصة التلفزيون والراديو، 
ولقد  . بث الرسائل الذي أصبح موجه للحشود واجلماهري، وبذلك أصبحت الرسائل اإلعالمية مضامني مجاهريية

يت فعملت على تفت قد أحدث حتّوال كبريا يف العملية االتصالية،( 1.1)كان ظهور االنرتنيت خاصة الويب 
اص لكل مستخدم على حدا، أين جتسدت الفردانية بكل صورها فضاء خ إاتحةاجلمهور أكثر كما عملت على 

وهو ما جعل البحوث يف وسائل اإلعالم تتوجه . يف مقابل االنتقائية الالحمدودة يف استخدام وسائل اإلعالم
للبحث يف األثر الناتج عن استخدام االنرتنيت وما جاءت به تطبيقاهتا االتصالية، لتخلق بذلك بيئة اتصالية 

   .وخمتلفة عن البيئة السابقة، اليت مثلتها وسائل اإلعالم التقليدية جديدة

   .املداخل النظرية للدراسة: أّوال
لقد اختلفت النظرايت اليت تناولت أتثري وسائل االتصال على سلوكيات واجتاهات األفراد وتعددت  

النماذج اليت درست التأثري التقليدي لوسائل االتصال اجلماهريية، واليت كان أمهها املدخل الوظيفي الذي حياول 
مهور يطلب ما حيتاج إليه من مواد حتديد ماذا يفعل الناس بوسائل االتصال، والذي يقوم كذلك على أن اجل
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يف هذا السياق قمنا بتبين كل من نظرايت االعتماد على  (1).إعالمية، من أجل خدمة أهدافه وإشباع رغباته
وسائل اإلعالم، ونظرية االستخدامات والنظرية التكنولوجية كمداخل لتوجيه دراستنا، وتفسري نتائجها يف إطارمها، 

شكاليتنا عالم واالتصال، وكذا مالئمتهما إلت املدخل الوظيفي يف دراسات علوم اإلابعتبارمها من أهم نظراي
املطروحة وتوافقهما معها يف كشف إفرازات ونتائج وآاثر االستخدام واالعتماد على االتصال الرقمي، خاّصة منها 

 .الغرتاب االجتماععلى سلوكيات وشعور األفراد من بينها شعور ا( facebook)مواقع التواصل االجتماعي 

 : عالمنظرية االعتماد على وسائل اإل .1
 :وصف النظرية .1.1

يفّسر الكثري من اخلرباء يف الغرب العالقة بني وسائل اإلعالم والنظم االجتماعية ومؤسساهتا يف اجملتمع،  
وكما يوحي  (2).هذه العالقة على أساس االعتماد املتبادل، وهو ما يتفق مع األسس اخلاصة ابلبنائية الوظيفية أيضا

النظرية فإن العالقة الرئيسية اليت حتكمها، هي عالقة االعتماد بني وسائل اإلعالم والنظام االجتماعي  اسم
وتعترب نظرية االعتماد على  (3).واجلمهور، وقد تكون هذه العالقة مع وسائل اإلعالم مجيعها أو مع أحد أجزائها

تمع ابعتباره تركيبا عضواي وهي تبحث يف كيفية ارتباط وسائل اإلعالم نظرية بيئية، والنظرية البيئية تنظر إىل اجمل
مث حتاول هذه النظرية تفسري سلوك األجزاء  (4)أجزاء من النظم االجتماعية صغرية وكبرية ويرتبط كل منها ابآلخر،

، وقد تكون مثل هذه العالقات تتسلط عليها الصراعات أو تكون متعاونة، ...فيما يتعّلق هبذه العالقات
يكية أو متغرّية، ساكنة أو منتظمة، كما أهّنا قد ترتاوح بني أن تكون مباشرة وقّوية، أو غري مباشرة وضعيفة، دينام

وأّن أهم نقطة يف هذه  (5).وكيفما كانت التفاصيل املميزة هلذه العالقة، فإهنا هي العالقة اليت تتحمل عبء التفسري
معلومات تلك  على فيها يعتمدون ىل الدرجة اليتلناس إالنظرية هي أن وسائل اإلعالم واالتصال ستؤثر اب

 (6).الوسائل
 :نشأة وتطور النظرية -

ات القرن املاضي بدراسة أتثري مستوى اإلعالم على املستوى املعريف، وأكد ياهتم بعض الباحثني يف عشرين 
بعضهم أن اختالف املستوى املعريف لألفراد يرجع أساسا إىل التفاعل بني متغريات مرتبطة بطبيعة وسائل اإلعالم، 

                                                           
 .122، ص (1112عامل الكتب، : ، القاهرة2ط)نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري، : دمحم عبد احلميد (1)
 .111، ص املرجع نفسه (2)
 .202 ، ص(0220الدار اللبنانية املصرية، : القاهرة ،0ط) االتصال ونظرايته املعاصرة،: ليلى السيدحسن عماد مكاوي،  (3)
 .210 ، ص(1112، (د،د،ن: )القاهرة) ال،صنظرايت االت: حسن عماد مكاوي ، عاطف عديل العبد (4)
 .112ص، (1111 العربية، النهضةدار : ، بريوت0ط)، نظراي ت االتصال: مي العبد هللا (5)
 .122، ص املرجع نفسه  (6)
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اإلعالم، ازدادت ونظرا للتطور التكنولوجي املستمر لوسائل . ابإلضافة إىل مسات اجلمهور وخصائصه املختلفة
أمهية هذه الوسائل يف نقل املعلومات، حيث أصبحت املصدر الرئيسي لتزويد الناس بكل املستجدات من أحداث 
داخلية وخارجية، إضافة إىل كم هائل من الربامج الرتفيه ملساعدة اجلمهور على االسرتخاء واهلروب من مشاكل 

املعلومات، تعمد إىل التفاعل بني خمتلف النظم األخرى يف  احلياة اليومية، ولكي حتصل وسائل اإلعالم على
وكانت البداية األوىل هلذه النظرية . اجملتمع،كاالقتصادي والسياسي والديين، وهو األمر الذي يفّسر عالقة التبادل

 منظور"، وقاموا بتقدمي ورقة حبثية بعنوان (0222)عام  "ساندرا بول روكيتش وزمالؤها"ثة على يد الباح
لوسائل اإلعالم إىل وجهة النظر اليت ترى قوة وسائل  اإلقناعوطالبوا فيها بضرورة االنتقال من مفهوم " املعلومات

اإلعالم كنظام معلومايت يستمد من اعتماد اآلخرين على املصادر النادرة للمعلومات اليت تسيطر عليها وسائل 
 بول وساندرا ريديفلميلفني "اإلعالم من قبل الباحثني االعتماد على وسائل  هر مفهوم، ومن مّث ظ...اإلعالم
الذي تركه منوذج االستخدامات حيث جاء ملأل الفراغ ، "نظرايت وسائل اإلعالم"لفا كتاب مؤ " روكيتش

سائل شباعات، أين ركز على املتلقي وأمهل أتثري وسائل اإلعالم، مقرتحني عالقة اندماج بني اجلمهور وو واإل
وهذه النظرية انبثقت عنها جمموعة من  (1).االجتماعي، أين كانت البداية األوىل هلذه النظرية عالم والنظاماإل

النماذج األساسية، اليت تفسر أمناط من االعتماد املتبادل، بني األفراد ووسائل اإلعالم واالتصال والنظم 
 .االجتماعية

وتلخص العالقات اليت يرمز إليها هذا النموذج (: 1191)اإلدراكي املتكامل لنظرية االعتماد عام  األمنوذج -
 (2):على النحو التايل

ينشأ تدفق األحداث من اجملتمع الذي يظم جمموعة من النظم االجتماعية، وتتفاعل هذه األخرية مع وسائل  -
 .اإلعالم

كذا تؤثر على األفراد تؤثر عناصر الثقافة والبناء االجتماعي للمجتمع على وسائل اإلعالم إما إجيااب أو سلبا، و  -
ويساهم ذلك يف تشكيل الفروق الفردية والفئات االجتماعية والعالقات االجتماعية، ويعمل النظام على خلق 
حاجات األفراد كالفهم والتوجيه والتسلية، واالعتماد املتبادل حيّدد كيفية تطوير الناس اعتمادهم على وسائل 

 .جتماعية وهو األمر الذي خيلق التنوع يف التأثرياتاإلعالم، إلشباع حاجاهتم النفسية واال

                                                           
 . 110، 112 ، ص ص(1101دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، : عمان)نظرايت االتصال، : منال هالل املزاهرة (1)
 .22، 21ص  ، ص(1101، (د، ب)،(د، د، ن))نظرايت التأثري اإلعالمية،: عبد احلافظ صلوي:أنظر (2)
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وسائل اإلعالم تغطي األحداث اليت تقع داخل النظام االجتماعي، وتنتقي الرتكيز على بعض القضااي  - 
 .واملوضوعات

، ...عرب التنشئة االجتماعية والتعليم واالنتماء إىل مجاعات دميغرافية د واقعهم االجتماعييشكل األفرا -
 .ويستخدمون وسائل اإلعالم الستكمال بناء ذلك الواقع االجتماعي، الذي ال يدركونه ابخلربة املباشرة

ويليب حاجاهتم  حمّددا ومفهوما لديهم، كان الواقع االجتماعي لألفرادال تؤثر وسائل اإلعالم يف األفراد إذا ما   -
 .عالم بقدر أكرب لفهم الواقع االجتماعيويف حالة العكس، فإهنم يعتمدون على وسائل اإل وتطلعاهتم، 

تتدفق املعلومات من وسائل اإلعالم لكي تؤثر يف األفراد، وأحياان تتدفق من األفراد لكي تؤثر يف وسائل  -
 .اإلعالم ويف اجملتمع ككل

 :فروض النظرية  .1.1
مبعزل من أتثريات النظام وتقوم الفكرة األساسية هلذه النظرية حول أن استخدامنا لوسائل االتصال ال يتم 

االجتماعي، الذي نعيش داخله حنن ووسائل االتصال، والطريقة اليت نستخدم هبا وسائل االتصال ونتفاعل هبا مع 
تلك الوسائل تتأثر مبا نتعلمه من اجملتمع، ويشمل هذا أيضا ما تعلمناه من وسائل االتصال، كما أننا نتأثر كذلك 

ولعل أبرز ما تركز عليه هذه النظرية هو أّن  (1).تعامل فيها مع وسائل االتصالمبا سيحدث يف اللحظة اليت ن
          (2).وسائل اإلعالم ستؤثر يف الناس إىل الدرجة اليت يعتمدون فيها على معلومات تلك الوسائل

االجتماعي وتقوم هذه النظرية على أساس أن استخدامنا لوسائل االتصال ال يتم مبعزل من أتثريات النظام  
الذي نعيش بداخله حنن ووسائل االتصال، والطريقة اليت نستخدم هبا وسائل االتصال ونتفاعل هبا مع تلك 
الوسائل تتأثر مبا  نتعلمه من اجملتمع، ويشمل هذا أيضا ما تعلمناه من وسائل االتصال كما أننا نتأثر كذلك مبا 

ومن األهداف الرئيسية للنظرية تفسري ملاذا يكون  (3).صالسيحدث يف اللحظة اليت نتعامل فيها مع وسائل االت
لالتصال اجلماهريي أحياان له أتثريات قوية مباشرة وأحياان أخرى تكون هلا أتثريات غري مباشرة وضعيفة نوعا 

 (4).ما
 (5):وميكن تعداد فروض نظرية االعتماد إىل ما يلي

                                                           
 .102، ص (1112الدار العاملية للنشر والتوزيع، : ، القاهرة0ط)مبادئ علم االتصال ونظرايت التأثري،  :إمساعيلحممود حسن  (1)
 .122، ص (1101، اإلعصاردار  :عمان ،0ط)االتصال واإلعالم اجلماهريي، نظرايت : نضال فالح الضالعني، مصطفى يوسف كايف (2)
 .120 مرجع سابق، ص: إمساعيلحممود حسن  (3)
الــدار الدوليـــة لالســـتثمارات الثقافيـــة،  :القـــاهرة ،2ط)كمــال عبـــد الـــرؤوف، : نظــرايت وســـائل اإلعـــالم، تـــر: سةةةاندرا بةةةول روكيةةةت ، ميلفةةةني ديفلةةةر (4)

 .102، 102، ص ص(0221
 .102، 102مرجع سابق، ص ص : منال هالل املزاهرة (5)
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 .تبعا للظروف احمليطة، واخلربات السابقةيرتاوح أتثري وسائل اإلعالم بني القوة والضعف   -
نظام وسائل اإلعالم جزء من النسق االجتماعي للمجتمع، وهلذا النظام عالقة ابألفراد واجلماعات والنظم  -

 .االجتماعية األخرى
استخدام وسائل اإلعالم ال حيدث مبعزل عن أتثريات النظام االجتماعي الذي يكون فيه اجلمهور ووسائل  -

 .الاالتص
استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم وتفاعله معها يتأثران مبا يتعلمه الفرد من اجملتمع ومن وسائل االتصال، ويتأثر  -

 .الفرد مبا حيدث نتيجة تعرضه لوسائل االتصال
كلما زادت التغريات واألزمات يف اجملتمع زادت حاجة اجملتمع للمعلومات أي تغيري اجتماعي أو سياسي أو   -
 .صادياقت
يزداد اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم،كّلما كان النظام اإلعالمي قادرا على االستجابة الحتياجات النظام  -

 .االجتماعي أو اجلمهور، ويف هذه احلالة ينبغي على النظام اإلعالمي أن يتطور
خيتلف اجلمهور من حيث اعتماده على وسائل اإلعالم، فالصفوة قمة اهلرم قد يكون هلم وسائل إعالمية خاصة  -

 .هبم غري الوسائل التقليدية
 (1):وتقوم عالقات االعتماد على وسائل اإلعالم على ركيزتني أساسيتني مها 
الشخصية واالجتماعية، فإن عليهم أن  همأهدافلكي حيق األفراد واجلماعات واملنظمات املختلفة : األهدا  -

 .يعتمدوا على موارد يسيطر عليها أشخاص أو مجاعات أو منظمات أخرى والعكس صحيح
يسعى األفراد واملنظمات إىل املصادر اليت حتقق أهدافهم، وتعد وسائل اإلعالم نظام معلومات يسعى : املصادر -

 .إليه األفراد واملنظمات من أجل بلوغ أهدافهم
إّن األفراد مثل النظم االجتماعية، يقيمون عالقات اعتماد على وسائل اإلعالم ألن األفراد توجههم  

األهداف، وبعض أهدافهم تتطلب الوصول إىل مصادر تسيطر عليها وسائل اإلعالم، ويعتمد األفراد على هذه 
 (2):الوسائل لتحقيق األهداف التالية

التعلم واحلصول على اخلربات والفهم االجتماعي، من خالل معرفة األشياء  مثل معرفة الذات من خالل :الفهم -
 .عن العامل أو اجلماعة احمللية وتفسريها

                                                           
 .211مرجع سابق، ص : حسن عماد مكاوي، عاطف العديل (1)
 .21مرجع سابق، ص  :احلافظ عواجي صلويعبد  (2)
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 .إخل...ويشتمل على توجه العمل مثل أن تقرر ماذا تشرتي أو كيف تلبس ثيابك  :التوجيه -
الراحة، االسرتخاء، االستثارة والتسلية االجتماعية كالذهاب إىل السينما : وتشمل التسلية املنعزلة مثل :التسلية -

 .إخل...أو االستماع إىل املوسيقى مع األصدقاء 
 ثريات االعتماد على نظم اإلعالمأت. 1.1

وضح هذه الرؤية يف نفس توضح رؤية الباحثني يف التأثريات اليت حتدث نتيجة االعتماد على نظم اإلعالم، ت
الوقت األهداف اخلاصة ابملتلقني من االعتماد على هذه الوسائل، وتعكس العالقة بني درجة االعتماد على هذه 

 .النظم واجتاهات التغيري يف املعرفة أو الشعور أو السلوك، ابعتبارها جماالت التأثري الناتج عن هذا االعتماد
  :أتثريات معرفية -

 :وفقا لنظرية االعتماد كما يلي عالمر املعرفية لوسائل اإلوتشمل اآلاث 
الناجتة عن تناقض املعلومات اليت يتعرض هلا الفرد، أو نقص املعلومات أو عدم كفايتها : جتاوز مشكلة الغموض -

، ويتبلور هذا الدور أكثر يف ...لفهم معاين األحداث أو حتديد التفسريات املمكنة والصحيحة هلذه األحداث
ا دور وسائل اإلعالم يف إعادة تشكيل فرتات التحديث أو التحول ابلنسبة للمجتمعات، حيث يظهر واضح

 (1).احلقائق االجتماعية
من اآلاثر املعرفية الشائعة لألفراد الذين يعتمدون على وسائل اإلعالم، أهنم يستخدمون  :تكوين االجتاه -

ن معلومات تلك الوسائل يف تكوين االجتاهات حنو القضااي اجلدلية املثارة يف اجملتمع، وقد حدث ذلك كثريا أب
مشكالت البيئة وأزمات الطاقة والفساد : سامهت وسائل اإلعالم يف تكوين اجتاهات األفراد حنو قضااي مثل

   (2).إخل...السياسي والدعاية لرموز سياسية
تساهم وسائل اإلعالم يف توسيع املعتقدات اليت يدركها أفراد اجلمهور، ألهنم يتعلمون عن : اتساع املعتقدات -

أانس وأماكن وأشياء عديدة من وسائل اإلعالم، ويتم تنظيم هذه املعتقدات يف فئات تنتمي إىل األسرة، الدين أو 
 (3).اعيةالسياسة، مبا يعكس االهتمامات الرئيسية لألنشطة االجتم

تقوم وسائل اإلعالم بتوضيح القيم فقط، ولكنها تقوم أيضا بتقدمي املعلومات، اليت تشرتك فيها القيم  ال: القيم -
، ولكنها تربز الصراع األساسي بني ...إخباريةاملتباينة، فوسائل اإلعالم ال تقدم هذه املعلومات بصفتها تغطية 

 (1).مهورالقيم اليت يشرتك يف اعتناقها أفراد اجل
                                                           

 211نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري، مرجع سابق، ص : احلميددمحم عبد  (1)
 .202مرجع سابق، ص : عماد مكاوي، عاطف عديل (2)
 .110مرجع سابق، ص : منال ملزاهرة (3)
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تلعب وسائل اإلعالم دورها يف ترتيب أولوايت اجلمهور، الذي يعتمد على تلك الوسائل يف  :ترتيب األولوايت -
 (2).معرفة القضااي البارزة، واملشكالت امللحة بني العديد من القضااي واملوضوعات املطروحة يف اجملتمع

 :التأثريات العاطفية الوجدانية -
العاطفية املشاعر والعواطف اليت يكوهنا اإلنسان جتاه ما حييط به، ويظهر هذا التأثري ويقصد ابلتأثريات 

 :يلي عندما تقدم معلومات معّينة من خالل وسائل اإلعالم تؤثر على مشاعر األفراد واستجاابهتم، ومن أمثلتها ما
هناك فرض يرى أن التعرض املكثف إىل موضوعات العنف يف الرسائل اإلعالمية يؤدي إىل : الفتور العاطفي -

الفتور العاطفي، وهذا ما يؤكد نقص الرغبة يف مساعدة اآلخرين نتيجة كثافة التعرض إىل أعمال العنف، وابلتايل 
 .الفرد يتصرف كما لو كان العنف هو احلياة احلقيقية

وعلى سبيل املثال جند أّن التعرض املكثف للرسائل اجلديدة أو الدراما التلفزيونية، اليت ترسم : القلقاخلوف و  -
 (3).إليهامدان ما على أهنا تتميز ابلعنف، رمبا يؤدي إىل اخلوف من احلياة يف هذه املدن أو السفر 

" كالب"لسلب أو اإلجياب، فقد أّكد تؤثر وسائل اإلعالم على معنوايت األفراد اب: الدعم املعنوي واالغرتاب -
فيها أبدوار اتصال رئيسية ترفع الروح املعنوية لدى األفراد، نتيجة زايدة  اإلعالمأّن اجملتمعات اليت تقوم وسائل 

الشعور اجلمعي والتوحيد واالندماج، خاصة إذا كانت وسائل اإلعالم تعكس الفئات االجتماعية اليت ينتمي إليها 
 (4).الفرد
 :التأثريات السلوكية -

 :يف سلوكني أساسيني ومها" لروكيتش وديفلر"وتنحصر وفقا  
وهو قيام الفرد بعمل ما نتيجة التعرض للوسيلة اإلعالمية، وهو املنتج النهائي لربط اآلاثر املعرفية  :التنشيط -

 .والوجدانية
، وقد يتمثل اخلمول يف العزوف عن املشاركة السياسية، ...وهو عدم النشاط وجتنب القيام ابلفعل: اخلمول -

 .وعدم املشاركة يف األنشطة اليت تفيد اجملتمع
  :أتثريات االعتماد على االتصال الرقمي .4.1

                                                                                                                                                                                     
 .112نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري، مرجع سابق، ص : دمحم عبد احلميد (1)
 .202مرجع سابق، ص : عماد مكاوي، عاطف العديل (2)
 .112، 112مرجع سابق، ص ص ، نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري :دمحم عبد احلميد  (3)
 .112مرجع سابق، ص : منال ملزاهرة (4)
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اإلعالم جماال تطبيقيا العتماد اجلمهور على وسائل " روكيتش ميلفني ديفلر وساندرا بول" يعترب تفسري 
متميزا لتأثري االعتماد على وسائل االتصال الرقمي، مفرتضني قيام عالقة االعتماد على دعامتني مها حاجة 
اجلمهور للمعلومات واعتبار نظام اإلعالم نظام معلومات يليب تلك احلاجات، خاّصة أن أدوار الرقابة والتحكم يف 

مي، مما يعطي ثقة يف اإلعالم الرقمي لدى الفرد،كما حصل هذا األخري املعلومات منخفضة يف االتصال الرق
ابالعرتاف بتأثريه على بنيات الدولة وعالقاهتا مبواطنيها وابلغري، وميتد وظائف االتصال الرقمي ليشمل التسلية 

ف املعرفية مثل تعترب األهداى املستخدم لتحقيقها، و والرتفيه أيضا ابعتبارمها من احلاجات واألهداف اليت يسع
إخل، كلها من الوظائف اليت ...احلاجة إىل معرفة العامل االجتماعي حولنا ومتثل املعاين واحلاجة إىل اللعب واهلروب

حيققها االتصال الرقمي لألفراد، وترتبط درجة اعتماد األفراد على االتصال الرقمي مبدى أمهية هذه احلاجات، 
 نظيم وتقدمي تلك احلاجات، وهذا يف الظروف العادية، وأثبتت التجارب تزايدوقدرة حزم املواقع املختلفة على ت

االعتماد على شبكة االنرتنيت، خاصة املواقع اإلعالمية منها، يف أوقات األزمات، الصراعات والتغيري، وهو ما 
حسب املراحل العمرية أيضا خيتلف األفراد من حيث احلاجات . ينتج أتثري أكرب على األفراد نتيجة زايدة االعتماد

إىل تباين  إضافةلألفراد، األمر الذي يفسر تعدد املواقع املوجهة هلذه املراحل العمرية لتدعيم األفكار والعقائد، 
الفئات املتعددة للمستخدمني، أي أنه ّتتلف درجات االعتماد على االتصال الرقمي ابختالف األهداف 

لف أتثريات هذا االتصال حسب درجة االعتماد عليه متصدرة يف ذلك واحلاجات والقدرة على حتقيقها، كما ّتت
التأثريات املعرفية نتيجة وفرة املعلومات، وتتبلور التأثريات الوجدانية من خالل الرسائل اليت يتبادهلا األفراد يف الفئة 

ات املعرفية والوجدانية الوحدة، على مواقع الشبكة مدعمة بذلك مشاعر القلق واخلوف واملقاومة، وكمحصلة للتأثري 
أتيت يف األخري التأثريات السلوكية، حيث تساهم يف أتكيد األدوار أو جتنبها أو الفعالية وعدم الفعالية، نتيجة 

 . لتشكيل االجتاهات اليت سامهت املعرفة والشعور يف تكوينها أو التأثري فيها
ائجها يف االتصال الرقمي، هي املدخل ونت واإلشباعأن حبوث االستخدام " دمحم عبد احلميد"ويقول 

، وذلك الهتمام ...يف جمال االتصال الرقمي اإلعالماألساسي لتطبيقات فروض نظرية االعتماد على وسائل 
 (1)".شباع ابلوظائف واحلاجات واألهداف، اليت يسعى الفرد إىل حتقيقها من االتصالحبوث االستخدام واإل

عن طريق -شباعات يف دراستنا، بغية التمهيد وانطالقا من هذا رأينا أنه علينا استخدام مدخل االستخدامات واإل
حبثنا، حول مواقع التواصل  إشكاليةإىل تطبيق فروض نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم على  -نتائجه

 .ئرياالجتماعي وعالقتها بشعور االغرتاب االجتماعي لدى الشباب اجلزا

                                                           
 .201-212ص  نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري، مرجع سابق، ص: احلميددمحم عبد : أنظر  (1)
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  :شباعاتنظرية االستخدامات واإل .1
مع التطورات اليت تشهدها شبكة االنرتنيت مل تستطع العديد من النظرايت مواكبة هذه التغيريات، وهذا  

شباعات، تتصدر العديد من البحوث اليت تدرس استخدام اإلنرتنيت، وأييت يف ما جعل نظرية االستخدامات واإل
يف  اإلشباعاتو مقدمتها استخدام االتصال الرقمي، وذلك لسهولة تطبيق الفروض اخلاصة بنظرية االستخدامات 

 (1).هذه البحوث
 :مفهوم النظرية .1.1

راسة وظيفية منظمة، فخالل عقد بدراسة االتصال اجلماهريي د واإلشباعاتهتتم نظرية االستخدامات 
السلوك املرتبط  إدراكعواقب الفروق الفردية والتباين االجتماعي إىل  إدراكاألربعينات من القرن العشرين، أدى 

وكان ذلك حتوال من رؤية  (2)بوسائل اإلعالم إىل بداية منظور جديد للعالقة بني وسائل اإلعالم واجلماهري
يب غري فعال إىل رؤيتها على أهنا فعالة يف انتقاء أفرادها لرسائل ومضمون من وسائل اجلماهري على أهنا عنصر سل

ويؤمن هذا املدخل أن للجمهور إرادة  (4)ماذا يفعل الناس بوسائل اإلعالم؟: وذلك بطرح التساؤل (3)اإلعالم،
يستطيع من خالهلا حتديد أّي الوسائل يستخدم وأي حمتوى خيتاره ويركز هذا املدخل على الدوافع اخلاصة، كما 
يفرتض أّن احملتوى األكثر فاعلية لوسائل االتصال، ال يستطيع التأثري على الشخص غري املستخدم للوسيلة يف 

فسي الذي يعيش فيه، حيث متثل قيم واهتمامات وأدوار األفراد االجتماعية العامل احلاسم اإلطار االجتماعي والن
على  واإلشباعاتوتعتمد البحوث يف مدخل االستخدامات  (5).يف اختيار األفراد لوسيلة االتصال ونوع املضمون

، كما يفرتض (االستخدامات)افرتاض أن األفراد يقومون بدور اجيايب يف عملية االتصال، ومن هنا يظهر مصطلح 
من خالل التعرض لوسائل االتصال ومن هنا يظهر مصطلح  إشباعهاأيضا أن احتياجات األفراد ميكن أن يتم 

 (6)(.شباعاتاإل)
 :فروض النظرية .1.1

                                                           
 .151مرجع سابق، ص : حممود حسن امساعيل (1)
 .111مرجع سابق، ص : حسن عماد مكاوي، عاطف عديل العبد (2)
 .122مرجع سابق، ص : حسن عماد مكاوي، ليلى السيد (3)
، (1112 ،املنظمـــة العربيـــة للرتمجـــة :بـــريوت ،2ط)نصـــر الـــدين العياضـــي والصـــادق رابـــح، : االتصـــال، تـــر اتريـــخ نظـــرايت: مارشةةةال مةةةاتالر أرمةةةان (4)

 .011ص
 .22، ص (1112، دار الفجر للنشر والتوزيع: ، القاهرة0ط)لكرتونية، ، الصحافة اإلرضا عبد الواجد أمني (5)
 .11، ص (1112، (د،د،ن: )القاهرة) لكرتوين،رايت العلمية يف جمال اإلعالم اإلالنظ: رضا عبد الواجد أمني (6)
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الفروض األساسية " كاتز وزمالؤه"على مجلة من األسس، ويلخص  واإلشباعاتتقوم نظرية االستخدامات 
 (1):للنظرية فيما يلي

 .مجهور وسائل اإلعالم نشط ويتسم ابالجيابية والفاعلية ويرتبط بوسائل االتصال أبهداف حمددة لديه -
 .رغباته وحاجاته إشباعخيتار اجلمهور وسائل اإلعالم اليت يتوقع منها  -
تتنافس وسائل اإلعالم مع الوسائل إلشباع احتياجات اجلمهور، مثل االتصال الشخصي أو املؤسسات الرمسية  -

 .أو األكادميية وغريها وتتأثر العالقة ووسائل االتصال بعوامل بيئية عديدة
ر الوسائل اليت اجلمهور قادر على حتديد اهتماماته واحتياجاته ودوافع تعرضه لوسائل اإلعالم، وابلتايل خيتا -

 .تشبع حاجاته ورغباته
ميكن استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم األنساق واملعايري الثقافية السائدة يف اجملتمع، ويتحّدد يف ضوء ذلك  -

 .أن اجلمهور هو الذي حيدد طبيعة استخدامه للمحتوى الذي يرغب فيه
 :واإلشباعاتأهدا  مدخل االستخدامات  . 1.1

 (2):رئيسية هي ثالثة أهداف واإلشباعاتحيقق مدخل االستخدامات 
 .إلشباع حاجياهتم املتنوعةلوسائل االتصال املختلفة اجلمهور استخدام  كيفية  تفسري -
 .التعرض وأمناط هذادوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل اإلعالم فهم  -
 .االتصال اجلماهريي تقدمها وسائلاليت  املرتتبة على جمموعة الوظائف نتائجمعرفة ال -

 :واإلشباعاتعناصر نظرية االستخدامات   .4.1
 :على جمموعة من العناصر هي واإلشباعاتويرتكز مدخل االستخدامات 

 : افرتاض اجلمهور النشط -
فاجلمهور النشط وفقا هلذا املدخل يستخدم وسائل اإلعالم بشكل يرتبط ابحتياجاته وأهدافه، كما أّن  

الوعي الذي ميكنه أن حيدد بوضوح األسباب اليت تدفعه الستخدام هذه الوسائل، ومن هنا يصبح مفهوم لديه 
ويقسم الباحثون نشاط واجيابية اجلمهور يف التعامل مع وسائل االتصال . اجلمهور النشط هو جوهر املدخل

 (.بيةاالنتقائية، االستغراق واالندماج، االجيا)احلديثة إىل ثالثة مستوايت وهي 

                                                           
 .110، 111، ص ص (1111دار النهضة العربية، : القاهرة)نظرايت االتصال، : يشي، عبد العزيز السيدمريفت الطراب (1)
 .211ص ، (1100دار الفكر العريب، : القاهرة)نظرايت اإلعالم وتطبيقاهتا العربية،  :عاطف عديل العبد، هنى عاطف العبد (2)
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أي أن مجهور وسائل اإلعالم يتميز بوجوده : النفسية واالجتماعية الستخدامات وسائل اإلعالم ألصولا -
 وتفاعله مع بيئته االجتماعية، ومن خالل هذا التفاعل تتولد لدى الفرد العديد من احلاجات اليت تسهم وسائل

 .جزء منها إشباععالم يف اإل
يفرتض هذا املدخل أن دوافع التعرض لوسائل االتصال تنتج أساسا عن : اإلعالمدوافع تعرض الفرد لوسائل  -

وصنف   (1).من خالل وسائل االتصال إشباعهااحلاجات النفسية واالجتماعية، وتؤدي إىل توقعات معينة ميكن 
 :حاجات الفرد من وسائل االتصال يف( kats, gurevitch and haas" )كاتز وجريوفيتش وهاس"كل من 

وهي حاجات الفرد إىل األخبار واملعارف مبختلف أنواعها، ابعتبار اخلرب هو أهم سلعة حية : احلاجات املعرفية -
 .تنفرد بتقدميها وسائل االتصال، كما أّن للفرد احتياجات تتعلق بفهم حميطه وما يدور فيه

إلحساس ابألخوة واحملبة وهي حاجيات الفرد إىل االستمتاع اليت تتجلى يف املشاعر كا: احلاجات العاطفية -
 .السعادة، ويظهر ذلك يف الرسائل اإلعالمية مثل املسلسالت واألفالموالفرح و 

حتقيق ة عن والثقة واالستقرار وهي انجتوهي احلاجات املتعلقة بدعم املصداقية، : حاجات التكامل الشخصي -
 .الذات

وّتص تقوية الروابط األسرية ودعم العالقات مع األصدقاء واحمليط االجتماعي، : حاجات التكامل االجتماعي -
 .وترتبط هذه احلاجة مع رغبات الفرد يف االندماج ضمن بيئته االجتماعية

والتحّرر من كل أشكال وهي حاجات تنشأ من رغبة الفرد يف اهلروب : حاجات ّتفيف التوتر واالسرتخاء -
 (2).التوتر، بواسطة استخدام وسائل االتصال والرتفيه

وهي انجتة عن دوافعه اليت ّتتلف حسب األصول النفسية لألفراد،كما تعد : التوقعات من وسائل اإلعالم -
 (3):ع مهاويتفق معظم الدراسات أّن هناك نوعان من الدواف. التوقعات سببا يف عملية التعرض لوسائل االتصال

حيث يهدف إىل التعرف على ذواهتم واكتساب املعارف واملعلومات، من خالل تعرضهم لوسائل : دوافع منفعية -
 .االتصال

وترتبط هذه الدوافع برغبة الفرد يف االسرتخاء، والصداقة واهلروب من خمتلف أنواع املشاكل : دوافع طقوسية -
 .سواء كانت اجتماعية أو نفسية

                                                           
 .22الصحافة اإللكرتونية، مرجع سابق، ص  :رضا عبد الواجد أمني (1)
 .005، ص (1112مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت)دراسات يف االتصال، : عبد الرمحان عزي (2)
 . 122، 121 ، مرجع سابق، ص ص، ليلى السيدحسن عماد مكاوي (3)
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يفرتض أن دوافع األفراد تؤدي هبم إىل التعرض لوسائل االتصال، حىت يتحقق : لوسائل اإلعالم التعرض -
ابإلضافة إىل سلوك التعرض لوسائل االتصال، ويف إطار هذا املدخل ميكن النظر لوسائل االتصال  اإلشباع

 .اإلشباعاتابعتبارها أحد احلوافز أو التفسريات اليت حتقق 
استكشاف كل ما هو جديد، : اليت تتحقق لدى اجلمهور املستخدم لإلنرتنيت يف تاإلشباعاوتتمثل أهم  

لكن عموما تصنف  (1).البحث عن املعلومات، االستمتاع والتسلية، االتصال ابآلخرين، حتقيق الوجود االفرتاضي
 (2):إىل نوعني اإلشباعاتهذه 

اليت ترتبط فيها : ، وأخرى اجتماعيةاإلخباريةاحلصول على املعلومات واألخبار والربامج : توجيهية اتشباعإ -
 .هذه املعلومات حبياة الفرد وعالقاته االجتماعية

تتعلق بنتائج عملية التعرض لوسائل اإلعالم نفسها أكثر من احملتوى، وال ترتبط خبصائص : عملية إشباعات -
 إشباعاتم قيم الفرد يف عملية استخدام التخفيف من التوتر والدفاع عن الذات، وتتمثل يف الرسائل، وفيها تساه

وترتبط بضعف عالقات : شباعات شبه اجتماعيةإوّتص التخفيف من التوتر والدفاع عن الذات،  :شبه توجيهية
 . الفرد االجتماعية وميوله إىل العزلة

  :واإلشباعاتاالنتقادات املوجهة لنظرية االستخدامات . 2.1
جلمع  إسرتاتيجيةال تزيد عن كوهنا  واإلشباعاتيرى عدد من الباحثني أبن نظرية االستخدامات  

املعلومات، من خالل التقارير الذاتية للحالة العقلية، اليت يكون عليها الفرد أثناء تعامله مع االستقصاءات، فهي 
 .ط على دفاتر ذاتية للحاالت النفسية للمستخدمنيتعتمد إبفرا

النظرية لتعرض اجلمهور لوسائل االتصال على أهنا عملية واعية وعقالنية، يسعى من خالهلا حاجات  رظتن -
 (3).هة لهحمددة، إال أن املالحظ أّن عادات االستخدام هي املوج  

أن اجلمهور خيتار الوسيلة مبا حيقق له املضمون حبرية اتمة، وبناء على  واإلشباعاتيدعي مدخل االستخدامات  -
االحتياج فقط، وهو أمر رمبا يكون مبالغ فيه حيث هناك عوامل اجتماعية واقتصادية، قد تبطل ذلك وحتول دون 

 .حتقيقه، فهذه العوامل حتد من استفادة الفرد من التكنولوجيا اإلعالمية املتقدمة
أن نتائج هذه البحوث ميكن أن تتخذ ذريعة إلنتاج احملتوى اهلابط، ألنه تلبية حلاجات " ماكويلدنيس "يرى  -

 (1).اجلمهور يف جماالت التسلية والرتفيه
                                                           

 .22-21 لكرتونية، مرجع سابق، ص صالصحافة اإل: رضا عبد الواجد أمني : أنظر (1)
 .105، ص (1111مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، : القاهرة)نظرايت اإلعالم، : حسن عماد مكاوي، الشريف سامي (2)
 .21، 20، ص ص (1112دار الفجر، : ، القاهرة0ط)، (مفاهيمه، نظرايته، وسائله)االتصال : فضيل دليو (3)
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حيث ال توجد تعريفات حمددة هلذه املفاهيم،  اإلشباعيتبىن املدخل مفاهيم تتسم بشيء من املرونة، مثل دافع  -
 (2).ائج اليت يتحصل عليها الباحث أثناء تطبيقه هلذه النظريةوهو ما يؤدي إىل اختالف النت

إن تطبيق هذه النظرية يطرح التساؤل حول قياس االستخدام، حيث ال ميكن قياس كثافة التعرض أو  -
وحول ما إذا كان التعرض . االستخدام، من خالل قياس الوقت الذي يقضيه الفرد يف التعرض للوسيلة اإلعالمية

 (3).لفرد عن حمتوى الوسيلة أم اليعكس رضا ا
فهوم النشاط الذي يوصف به املتلقون، هل هو العمد أو مل هذا املدخل عدم حتديد( Blumler)يرى بلومر  -

 .املنفعة أو االنتقاء
دخول وسائل جديدة إىل الواقع كاالنرتنيت وهذه تتطلب مفاهيم جديدة، حىت ميكن فهم العالقة بني الوسيلة  -

 (4).ومجهورها
مل يشرح املدخل درجة االجيابية يف السلوك االتصايل ألفراد اجلمهور أو مفهوم اجلمهور النشط بوضوح، حيث  -

أنه ميكن أن يقصد به االنتقائية قبل املشاهدة أو أثناء املشاهدة أو عقب املشاهدة وهذه التفاصيل مل حتّدد يف 
 .املدخل بدقة

واإلشباعات اليت حتققت ابلفعل، رغم  اإلشباعات اليت يبحث عنها اجلمهورمل يركز املدخل على التفرقة بني  -
أمهية توضيح الفرق مبا يربر مبدأ انتقائية اجلمهور للمضامني اإلعالمية، كما أنه مل يتطرق لدور وسائل اإلعالم يف 

 (5).خلق حاجات أو استخدامات جديدة لدى اجلمهور
، إذ أّدت واإلشباعاتأو آبخر بتطوير نظرية االستخدامات  هذه االنتقادات وغريها سامهت يف بشكل 

جديدة يف حماولة الستدراك النقائص املسجلة، فظهر اجتاه يهتم ابلربط بني دوافع  ىل ظهور اجتاهاتإ
، طبيعة املضمون وطبيعة الوسيلة املستخدمة، واجتاه يهتم بدراسة أتثري العوامل اإلشباعاتاالستخدامات وأنواع 

واالجتماعية عند تعرض األفراد للوسائل، واجتاه اثلث يهتم ابلعالقات املتداخلة بني دوافع االستخدام،  النفسية
يف ردهم على  واإلشباعاتكما يعترب املؤيدون ملدخل االستخدامات   (6).وبني سلوكيات تلك الوسائل واجتاهها

ينفي دوره يف دراسة عالقة الفرد بوسائل  االنتقادات املوجهة إليه، أّن كل ما أثري حول املدخل ال ميكن أن
                                                                                                                                                                                     

 .115 مرجع سابق، ص: منال ملزاهرة (1)
 .111مرجع سابق، ص : إمساعيلحسن  حممود (2)
 .121سابق، ص  نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري، مرجع: دمحم عبد احلميد (3)
 .111، مرجع سابق، ص منال ملزاهرة (4)
 .205، ص مرجع سابق: عاطف عاديل العبد، هنى عاطف العبد (5) 
 .011، ص (1112 دار الفجر،: القاهرة، 0ط) اإلعالانت الصحفية،: مرزوق عبد احلكم العاديل (6)
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حدوث تغريات يف سلوكيات أفراد اجلمهور جتاه الوسيلة اإلعالمية، اليت ميكن  إمكانيةاالتصال، وينطلق هؤالء من 
 (1).أن يتغرّي نوعها ومضموهنا

 :واإلشباعاتواالستخدامات االتصال الرقمي . 2.1
من خالل استقراء واقع الدراسات اإلعالمية احلديثة، ميكن أن نالحظ أن تطبيق فروض نظرية  

يتصدر حبوث االتصال الرقمي، وذلك لسهولة تطبيق فروض النظرية انطالقا من  واإلشباعاتاالستخدامات 
  (2): املربرات التالية
إّن فروض النظرية تشري إىل نشاط مجهور وسائل اإلعالم واستخدامه، الذي حتكمه األهداف والغاايت،  

لذلك يعترب اجلمهور يف االتصال الرقمي أكثر نشاطا ومشاركة يف العملية واالتصالية، انطالقا من التفاعلية اليت 
ار االستخدام، أبكثر وعي مقارنة بوسائل يتيحها هذا االتصال، أي أن االتصال الرقمي يتيح للفرد اّتاذ قر 

إضافة إىل اخليارات الالحمدودة اليت يتيحها االتصال الرقمي للمستخدم، من حيث املصادر . اإلعالم األخرى
املتنوعة واملواقع املتعددة للمعلومات، االتصال ابلغري والتجول بني املواقع، من أجل تلبية احلاجات مبختلف 

إضافة إىل أن وفرة وتنوع املواقع ال يعين (. اخل...أو التسلية والرتفيه، اإلعالن أو التسويقمعرفية )مستوايهتا 
ابلضرورة استخدام أكثر لالتصال الرقمي وتلبية احلاجات املرجوة من طرف األفراد، أيضا كثافة استخدام الشبكة 

يف عادات االستخدام واألمناط احلاجات، ولذلك فإنه يفضل البحث  إشباعبصفة عامة ال يعترب دليال على 
إّن االستخدام املكثف لشبكة االنرتنيت يفرض دراسة مشكالت االستخدام وقدرة املستخدم على . السلوكية له

هذا مع الوضع يف االعتبار وجود فجوة بني . جتاوزها من أجل الداللة على ارتباط املستخدم ابملواقع أو احملتوى
 استخدام االنرتنيت، أي أنه من املتوقع أن يكون هناك تباين يف عادات الفئات االجتماعية املختلفة يف

 .االستخدام واألمناط السلوكية
ويف األخري، ومن وجهة نظر التحليالت البنائية الوظيفية عموما فإن التكنولوجيات اليت جيب أن تبقى 

الكفء،  واإلنتاجالستقرار والتكامل وتزدهر كنظم لوسائل اإلعالم واالتصال هي اليت ّتدم احتياجات جمتمعية ل
د يف السيطرة على عومن مث فإن التكنولوجيات اليت تيسر التعاون بني أجزاء متنوعة يف جمتمعنا وتلك اليت تسا

زن مثل الصراع أو االحنراف هي تكنولوجيات وظيفية، وهلذا ينبغي أن تظهر يف االتهديدات ضد االستقرار أو التو 
 (3).يةنظم االتصال اجلماهري 

                                                           
 .22 ، ص(0220دار الفكر العريب، : القاهرة)وظائف االتصال اجلماهريي، الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم، : محدي حسن (1)
 .121 -100رجع سابق، ص ص م نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري،: دمحم عبد احلميد: أنظر (2)
 .225 نظرايت االتصال، مرجع سابق، ص: مي العبد هللا( 3)
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 .حتديد مفاهيم الدراسة والدراسات السابقة: اثنيا
 : املفاهيم األساسية  للدراسة .1
أساسية الستكمال الدراسات العلمية، خاّصة عند تضمن  ةإن حتديد مفاهيم البحث حتديدا دقيقا هو خطو      

فاهيم ذات الدالالت الغامضة أو املطاطة أو املتشاهبة أو املتداخلة، وهو بذلك حيصر مفهومه يف املعاين الدراسة امل
لبحثه، ونورد جمموعة من املفاهيم اليت تستدعي البحث يف مفهومها وحتديده حتديدا دقيقا، وهي  مناسبةاليت يراها 
 :كما يلي

 :االغرتاب االجتماعي  .1.1
 : لغويلالتعريف ا .1.1.1
علوم )مصدر اغرتب، اغرتاب النفس أي شعورها ابلضياع واالستالب واالغرتاب الذهين  اسم: اغرتاب 

، أي مبعين مرض نفسي حيول دون سلوك املريض سلوكا سواي، كأنه غريب عن جمتمعه ولذا يلجأ إىل العزلة (النفس
 (1).عنه

مبعىن ( تغّرب)و ( اغرتب)الغربة االغرتاب تقول : االغرتاب لغة أنّ  (2)"للرازي"وجاء يف خمتار الصحاح  
( أغرب)النفي عن البلد، و( التغريب)، والغرابء أيضا األابعد و(الغرابء)بضمتني واجلمع ( غرب)و( غريب)فهو 

 .أيضا صار غريبا( أغرب)جاء بشيء غريب، و
غات األجنبية كالفرنسية، االجنليزية واألملانية، ومصطلح االغرتاب كما ورد يف اللغة العربية ورد أيضا يف الل 

هو الكلمة ( اغرتاب)واملقابل للكلمة العربية . حبيث اشتقت كلمة اغرتاب من اللغات األجنبية من اللغة الالتينية
، وقد اشتقت كل من الكلمة (entfredung)ويف األملانية ( (aliénationوالفرنسية ( alienation)االجنليزية 

الذي يعين ( (alienareوهي مستمدة من الفعل الالتيين (  (alienationية واالجنليزية من الكلمة الالتينيةالفرنس
يكاد جيمع بني ( alienation)ويذكر شاخت أّن معىن االغرتاب  (3).نقل ملكية شيء ما إىل شيء ما آخر

كما   (4).العقلي، والثالث مبعىن الغربة بني البشرثالثة معان، األّول مبعىن نقل امللكية، والثاين مبعىن االضطراب 
 (5) :، أّن كلمة غربة قد استخدمت يف سياقني أساسيني مها(0200)أوضح حممود رجب 

                                                           
 .12/12/1100: ، اتريخ الزايرة/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar: متاح على: قاموس املعاين اجلامع (1)
 .022، ص (0201مكتبة لبنان، : بريوت)خمتار الصحاح، : دمحم بن أيب بكر الرازي (2)
 .02 ، ص(1110دار املنهل اللبناين، : ، بريوت0ط)، -اإلنسان املعاصر وشقاء الوعي-االغرتاب : فيصل عباس (3)
 .00، ص (1112دار الفارس، : ، بغداد0ط)، (دراسة لظاهرة االغرتاب يف شعر املتنيب)حتول املثال : صاحل زامل (4)
 .021، 020، ص ص (1112دار غريب للطباعة والنشر، : القاهرة)دراسات يف سيكولوجية االغرتاب، : عبد اللطيف دمحم خليفة (5)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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 :السياق الديين -
مل ترد كلمة غربة يف القرآن الكرمي وإن كانت الفكرة نفسها، أي االنفصال عن هللا قد عرّبت عنها بوضوح  

-6611" )عريب ابن"، وحني أراد "البقرة"من اجلنة إىل األرض وهو ما ورد يف سورة قصة خلق آدم وهبوطه 

يف الفتوحات املكية، أن يسمي هذه الفكرة وأن يطلق كلمة حتدد فعل اخللق واهلبوط هذا، مل جيد سوى  ( 6421
غربتنا عن وطن  إن أّول غربة اغرتبناها وجودا حسيا عن وطننا"كلمة الغربة وفعل االغرتاب، فقد كتب يقول 

 ...."ابلربوبية هلل علينا، اإلشهادالقبضة عند 
 :السياق النفسي االجتماعي -

تستخدم كلمة الغربة أو االغرتاب مبعىن االنفصال عن اآلخرين، وهو معىن اجتماعي ال ميكن أن يتم دون 
 .مشاعر نفسية كاخلوف أو القلق، تسببه أو تصاحبه أو تنتج عنه

 :يصطالحالتعريف اال. 1.1.1
يعترب مفهوم االغرتاب مفهوما متعدد املعاين وغامض، فلقد أورد الباحثون العديد من التعريفات له كل 
حسب ّتصصه وخلفيته الفلسفية والفكرية، فهو يشمل مجيع التخصصات، كعلم االجتماع وعلم النفس والفلسفة 

وسنذكر بعض التعريفات اليت جاءت  .وعلوم أخرى، حيث عرفه كل ابحث حسب  تلك االختالفات املرجعية
 .يف هذا السياق

أن االغرتاب الديين هو أساس كل اغرتاب سواء كان فلسفي أو اجتماعي أو نفسي، فإذا  " فيورابخ"يرى 
إىل هللا، قبل أن  اإلنسانكان االغرتاب هو حتول األان إىل آخر غريب، فإن هذا التحول حيدث أساسا يف حتول 

، حيث أن الصفات اإلهلية اليت يضفيها اإلنسان ...عمل أو نظام أو إىل مؤسسة أو مذهبإىل  اإلنسانيتحول 
، وإذا كانت الصفات صفات ...كالرمحة، احلب، العدالة، الوجود، واملعرفة  إنسانيةعلى الذات اإلهلية هي صفات 

 (1).إنسانيةفإن الذات أيضا تكون  إنسانية
يف كتاابته الدينية والسياسية، إال أّن تركيزه على استخدام هذا  هذا املصطلح" كارل ماركس"ولقد استخدم 

ع أسباب االغرتاب إىل املصطلح كان يف حتليالته االقتصادية، خاّصة ما يتعلق منها مبجال حتليل العمل، وقد أرج
بقي مما ، ونسق السيادة الطاإلنتاجفراد يغرتبون عن أعماهلم ألسباب موضوعية كامنة يف عالقات أّن بعض األ

" جون شار"وقد أشار  (2).، كما يؤدي إىل اغرتاهبم عن الطبيعة وعن ذاهتمواإلنتاجيؤدي إىل انفصاهلم عن العمل 
                                                           

 .21، ص (1112دار احلكمة، : القاهرة)فروم،  إيريكرتب عند غاإلنسان امل :حسن محاد (1)
دراسـة ميدانيــة بشــركة ســونرتاك )الوســطى لقطــاع احملروقــات  اإلطـاراتالشـعور ابالغــرتاب الــوظيفي وعالقتـه ابلدافعيــة لالجنــاز لــدى : منصةةور بةةن زاهةةي (2)

 .02، ص1112قسنطينة، -، أطروحة دكتوراه، قسم علم النفس وتسيري املوارد البشرية، جامعة منتوري (ابجلنوب اجلزائري
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(J,Schaar)  ،إىل أّن مفهوم ماركس لالغرتاب يتجلى يف أربعة أشكال، تتمثل يف اغرتاب العامل عن انتج عمله
ويرى أن النتيجة املباشرة  (1).اغرتاب العامل عن اآلخريناغرتاب العامل عن عمله، اغرتاب العامل عن نفسه و 

نسان عن البشر ، هي اغرتاب اإلالغرتاب اإلنسان عن نتاج عمله، عن فعاليته احلياتية، وعن حياته النوعية
  (2).اآلخرين

وردت له عدة تعريفات أمهها أنه اضطراب نفسي ( مصطلح االغرتاب)وبعد دخوله االستخدام العلمي 
فهو شعور " أبو بكر مرسي"ويتفق معها يف ذلك (. 0222سري،  إجالل)وانفصال عن الواقع واجملتمع عند 

ابلوجود الفعال  اإلحساسوهو انفصال عن الذات وفقدان . الفرد أنه غريب عن ذاته ال جيد نفسه كمركز لعامله
تماء للجماعة الكبرية وتعميق وأنه تدمري للعالقات الوثيقة ومتزق مشاعر االن (3)(.,6791Horny)حسب 

أبنه " أمحد أبو زيد"وهو حسب  (4).يف قاموس العلوم السلوكية( Wolman,1989)الفجوة بني األجيال، عند 
انسالخ عن اجملتمع، العزلة، االنعزال عن التالؤم واإلخفاق يف التكيف مع األوضاع السائدة يف اجملتمع، 

 وهو عكس االنتماء الذي يعرف أبنه. الالمباالة، وعدم الشعور ابالنتماء، بل وأيضا انعدام الشعور مبعزى احلياة
د توحده ابجلماعة، وبكونه جزءا مقبوال منها، ويستحوذ على مكانة متميزة يف الوسط اجتاه يستشعر من خالله الفر 
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يف معجم علم النفس ( 0200جابر عبد احلميد، عالء الدين كفايف، )وهو ما ذهب إليه أيضا كل من 
جتماعية ابلدرجة األوىل، والطب النفسي حول معىن االغرتاب، متفقني معه على أنه اهنيار يف العالقات اال

والتباعد بني الفرد وبني اآلخرين، وما يتضمنه ذلك من تباعد أو غربة للفرد من مشاعره اخلاصة، اليت تستبعد من 
" وايت"ويتفق معهم  (6).الوعي خالل املناورات الدفاعية، ويشاهد االغرتاب يف أوضح صورة لدى مرضى الفصام

 (7).لذات، حيث يرتبط ارتباطا موجبا ابالغرتاب عن اجملتمعيف أّن االغرتاب هو اغرتاب عن ا
، فهو انفصال -إن مل يكن مرض- وخالصة ما أورده الباحثون يف تعريفاهتم أّن االغرتاب هو شعور سليب

يتجسد ويتضح يف الواقع من . أو انقطاع أو انسالخ أو غربة أو ابتعاد أو استالب عن الذات والواقع واجملتمع

                                                           
  .21 مرجع سابق، ص: حسن محاد (1)
 .21، ص (0220دار احلصاد للنشر والتوزيع، : دمشق ،0ط)دمحم سيد رصاص، : مفهوم اإلنسان عند  ماركس، تر: إريك فروم (2)
 .220، ص 1110اجلزائر، ، 10االغرتاب، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة، العدد : زليخة جديدي (3)
 .12مرجع سابق، ص: عبد اللطيف دمحم خليفة (4) 
 .10، ص مرجع سابق :عبد اللطيف خليفة (5)
 .20، ص نقسهرجع امل (6)
 .250 مرجع سابق، ص: زليخة جديدي (7)
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صور، فالفرد املغرتب هو الذي ال يعرف نفسه وال ميتلكها وال يستطيع حتديد أفعاله، فهو بذلك  خالل عّدة
منفصل عن ذاته، أي أنه ال يستطيع االتصال هبا، وينجر على ذلك عدم قدرته االتصال ابآلخرين، وعن كل ما 

ار العالقات االجتماعية وبعد حييط به، يؤدي هذا االنفصال إىل عواقب وخيمة، منها تدمري قيمة الذات واهني
 .مبغزى احلياة اإلحساس، إىل غاية عدم ...الفرد عن اآلخرين، وفقد االنتماء للمجتمع

يف مفهومه االجتماعي، أي انفصال الشخص عن احمليطني به وعن " االغرتاب"ويف حبثنا هذا سنتناول 
جمتمعه وما ميكن أن ينتج عن ذلك، لكن هذا املفهوم ال ينفصل عن االغرتاب النفسي، الذي يعترب نواة لكل 

 .       ب االجتماعياغرتاب، فكل اغرتاب اجتماعي قبله اغرتاب نفسي، وهو ما عربان عنه ابالغرتا
أنه اهنيار العالقات االجتماعية لدى الفرد نتيجة الشعور بعدم الرضا والرفض  االغرتاب االجتماعي ويعرف

فقد الشعور ابالنتماء إىل اجملتمع، مع ميل إىل العزلة يتمع ككل، وهو على الصعيد النفسي اجتاه قيم األسرة أو اجمل
له قيمة ولن يؤثر على احمليط اخلارجي، واجملتمع يفهم على أنه سوء تكيف للفرد والبعد لشعوره أبن ما يفعله ليس 

يعرضه ألمراض نفسية جسيمة ترتجم إىل احنرافات مبسارات متعددة، من خروج على النظام ومترد وشذوذ وتعصب 
اء الوطين وعنف وإرهاب وّتريب، إىل جانب العديد من األمراض االجتماعية،كفقد احلس االجتماعي واالنتم

العزلة ) :االجتماعي يف دراستنا فيما يلي ولقد مت حتديد أبعاد االغرتاب .والسلبية والالمباالة وما إىل ذلك
 (االجتماعية، الالمعىن، الالمعيارية، الالهدف

املستخدم  وهو الدرجة اليت حيصل عليها املبحوث يف مقياس االغرتاب االجتماعي :اإلجرائيالتعريف  .1.1.1
 .هذه الدراسةيف 

 :مواقع التواصل اإللكرتوين.  1.1
  ":جدلية املصطلح"مواقع التواصل االجتماعي. 1.1.1
عملية نقل واستقبال للمعلومات، بني طرفني أو أكثر " بداية  ميكن أن نورد تعريفا للتواصل حيث يعترب 

عرب عدة قنوات مباشرة أو غري مباشرة، من ضمنها شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتوين، حيث يتفاعل داخل 
رسالة معينة عرب قناة جتمع الطرفني، فيظهر أثر التفاعل الداليل بينهما من تبادل  إطارحميطها املرسل واملستقبل يف 

تبليغ وأتثري، ويظهر أيضا األثر السلوكي املؤثر على املتلقي إما إجيااب أو سلبيا، ذلك أن تلك العملية سارت وفق و 
واالجتماع  هو عبارة عن نسيج مكّون من صالت اجتماعية، تلك  (1)".إيديولوجيةانفعاالت وميول شخصية أو 

                                                           
، جملة جامعـة (دراسة وصفية حتليلية) التغيري االجتماعي والسياسي دور شبكات التواصل االجتماعي يف تعبئة الرأي العام الفلسطيين حنو: زهري عابد (1)

 .0225، ص1101، 11النجاح لألحباث، جملد 
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املتبادل بني اجلانبني، أو هو جمموعة من األفراد يربط بينهم رابط مشرتك، جيعلهم  اإلدراكالّصالت اليت حيّددها 
انطالقا من تعريف كل من  (1).يعيشون عيشة مشرتكة تنظم حياهتم يف عالقات منتظمة معرتف هبا فيما بينهم

تفاعل بني األفراد التواصل واالجتماع كل على حدا، فإنه ميكننا استنباط مفهوم التواصل االجتماعي أبنه هو 
يف بيئة معينة، هذا التفاعل خيلق تنظيمات ( عرب قنوات متعّددة وخمتلفة)حيدث بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

والتواصل عرب االنرتنيت هو مستوى . دراكات متماثلة أو اهتمامات مشرتكةإومجاعات من األفراد جتمع بينهم 
 جديد من أنواع، جيسد ذروة التقدم والتطور يف أساليب االتصالآخر من مستوايت التواصل االجتماعي، ونوع 

 (2).من قبل اإلنسانبني الناس، فهو يف حقيقته ثورة تكنولوجية جوهرية يف جمال التواصل االجتماعي مل أيلفها 
، الذي أحدث حبق ثورة (1.1)وارتبط ظهور مواقع التواصل االجتماعي بظهور اجليل الثاين من الويب  

، وقبل اخلوض يف مفهوم مواقع التواصل  "ابجملتمع االفرتاضي"يف عامل االنرتنيت وشكل ما أصبح يعرف 
" دى الكثري من الباحثني مصطلحيف التسمية، فقد شاع ل اإلشكاليةاالجتماعي وأطره النظرية، نود رفع اللبس عن 

، وهو خلط ال بد من توضيحه، فمصطلح "مواقع التواصل االجتماعي"للداللة عن " الشبكات االجتماعية
الشبكات االجتماعية حييل إىل مفهومني خمتلفني، األول مفهوم سوسيولوجي، والثاين مفهوم تكنولوجي متعلق 

 يف كتاهبما" واسرمان وفوست" نظرة سوسيولوجية يرى الباحثنيبظهور االنرتنيت وتطبيقاهتا احلديثة، فمن 
(social network: méthodes and applications ) أّن الشبكة االجتماعية ( 0222)الذي نشر سنة

( من الناحية التقنية)بينما حييل مصطلح الشبكات االجتماعية . هي جمموعة من العالقات بني وحدات اجتماعية
ويرى كثري من الباحثني ". بوك والتويرت وغوغل بليس الفيس"ع جديدة من املواقع االلكرتونية مثل إىل جمموعة أنوا 

ألن هذه املواقع تقدم جمموعة من اخلدمات تتمحور : أّن مصطلح الشبكات االجتماعية غري مناسب لسببني، أّوال
االجتماعية مفهوم سوسيولوجي، استعمله كون مصطلح الشبكات  :أّما اثنيا. حول بناء العالقات االجتماعية

 humain)يف دورية ( 6712)يف مقاله الذي نشره ( جون ابرنس)ألول مرة الباحث السوسيولوجي 

relations)  ابلنرويج، وكان حييل إىل جمموعة من " برمي"أين قام بتحليل املنظمات االجتماعية لسكان مدينة
ني يف إطار مؤسسي أو غري منظم، وعليه فإن التسمية األصح هي العالقات االجتماعية بني فاعلني اجتماعي

                                                           
ن، اجلامعـــة اإلســـالمية آ، مـــذكرة ماجســـتري، قســـم التفســـري وعلـــوم القـــر (ومعوقاتـــه أاثره، ضـــوابطه ،أنواعـــه) التواصـــل االجتمـــاعي: ماجةةةد رجةةةب العبةةةد (1)

 .2 ، ص1100غزة،
 .22، ص (1101املعرفة،  دار كنوز: ، عمان0ط)التواصل االجتماعي، : حلمي ساري (2)
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 social)إىل أنه ميكن استخدام مصطلح " ايلسون بويد" تنّوه اإلطارويف هذا  (1)".مواقع التواصل االجتماعي"

network sites ) لوصف هذه الظاهرة أي ظاهرة مواقع التواصل االجتماعي، أما مصطلح(socail 

networking sites )وسنورد  (2).أيضا يظهر يف النقاشات العامة، وكال من املصطلحني يستخدمان ابلتناوب
العديد من التعريفات لبيان مفهوم هذه املواقع، والتسميات اليت استخدمها الباحثون يف علوم اإلعالم واالتصال 

 : لتسمية هذه املواقع وهي كما يلي
مواقع )ة االنرتنيت استخدم له العديد من املصطلحات منها للتعبري عن التواصل االجتماعي على شبك

، ومجيع (االجتماعيمواقع التواصل - الشبكات االجتماعية- شبكات التواصل االجتماعي-الشبكة االجتماعية 
 (3).هذه املصطلحات تعرب عن التواصل والتفاعل بني جمموعة من األفراد، من خالل شبكة اجتماعية على الويب

االجتماعي هي طريق ذو  وسائل التواصل ميكن استخدام مصطلح أنه بينماإىل " لسونإبويد " تأشار وهنا 
اجتاهني على شبكة االنرتنيت متنحك الفرصة للتواصل واالتصال مع األشخاص الذين تعرفهم، أو الذين 

ولكن أيضا ، يشاركونك البعض من اهتماماتك، وال يشكل جمتمعك االفرتاضي مكاان للعثور على  املعلومات فقط
ة الصور اخلاصة بك، والتعرف على أشخاص جدد والرتويج مكاان لتنظيم األحداث والتعبري عن آرائك ومشاطر 

 (4).لعملك واملشاركة يف احلمالت والكثري من األنشطة األخرى
 :تعريف مواقع التواصل االجتماعي .1.1.1
ني يف تعريفهم ملواقع التواصل االجتماعي أهنا انتج اجليل الثاين للويب، فيذكر ثيتفق العديد من الباح 
أن شبكات التواصل ( التحدايت والفرص: اإلعالم اجلديد وقضااي اجملتمع)يف حبثه " سعود صاحل كاتب"الدكتور 

ابجليل الثاين االجتماعي هي مصطلح يشري إىل تلك املواقع على شبكة االنرتنيت، واليت ظهرت مع ما يعرف 
للويب، حيث تتيح التواصل بني مستخدميها يف بيئة جمتمع افرتاضي، جيمعهم وفقا الهتماماهتم أو انتماءاهتم 

، وتتنوع أشكال وأهداف تلك الشبكات االجتماعية، فبعضها عام يهدف إىل ...(جامعة، بلد، صحافة، شركة)
خر يتمحور حول شبكات اجتماعية يف نطاق حمدود التواصل العام وتكوين صداقات حول العامل، وبعضها اآل

                                                           
، 2 ، جامعــة اجلزائــر1105، 11 نســانية واالجتماعيــة، العــددالفضــاء العمــومي، جملــة العلـوم اإل وإشــكاليةمواقــع التواصـل االجتمــاعي  :هةةواري محةةزة (1)

 .122ص 
 (2)
Nicol b. ellisson, danah m.boyd: social network sites (definition, history,and scholarship), journal 

of computer-mediated communication, N13,2008, p 211.
  

 .01/1105/ 15، اتريخ الزايرة /http://kenanaonline.com: مفهوم مواقع التواصل االجتماعي، متاح على: دمحم جابر خلف هللا (3)
 www.enpi-info.eu: متاح على. 5، ص1102، تخدام وسائل التواصل االجتماعياس: مركز معلومات اجلوار األورويب (4)
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وائل "ليضيف  (1).اإلعالمينيشبكات احملرتفني وشبكات املصورين وشبكات : ومنحصر يف جمال معني مثل
، "بناء اجملتمعات"أّن هذه املواقع ضمن مواقع اجليل الثاين للويب، ومسيت اجتماعية ألهنا أتت من مفهوم " مبارك

طيع املستخدم التعرف إىل أشخاص، لديهم اهتمامات مشرتكة يف شبكة االنرتنيت، والتعرف هبذه الطريقة يست
على املزيد من املواقع يف اجملاالت اليت هتمه، ومشاركة صوره ومذكراته وملفاته مع العائلة وأصدقائه وزمالء 

أبن العديد من املواقع على " تشارلز ستانفيلد وآخرون"يقول وحول تشارك االهتمامات وامليوالت،  (2).العمل
االنرتنيت حتتوي على ميزات اجتماعية، مثل القدرة على التعليق على حمتوايت اآلخرين، لكن هذه امليزات ال 

وبصفة عاّمة مصطلح مواقع التواصل االجتماعي يستخدم . جتعل من أي موقع على الويب موقعا اجتماعيا
 املواقع اليت متنح املستخدم القدرة على االتصال ابألشخاص، الذين يقامسونه نفس االهتمامات لإلشارة إىل

 (3).التعليقات والصور وأشكال أخرى من احملتوايت أو أي حمتوى آخر وإدراجواحلصول على األخبار واملعلومات 
خدام تطبيقات االنرتنيت كالتويرت كأسلوب لالتصال ابست(يف معناها البسيط)وتعترب مواقع التواصل االجتماعي 

أبهّنا جمموعة من التطبيقات اليت تعتمد " أندراي كابلن وميشيل هيلني" اخل، حيث يعرفها ...والفيس بوك واملدوانت
واليت تسمح خبلق وتبادل احملتوى العام ( 1.4)وتكنولوجية للويب  إيديولوجيةعلى االنرتنيت، مبنية على مؤسسات 

موازية  إيديولوجياتهذا التعريف إىل أّن هذه التقنيات ليست جمرد وسائل، وإمنا هي وأشار  (4).للمستخدم هلا
هي مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة ف، "االنتماء"ا مواقع تقوم على فكرة هنّ أكما  .معها

االهتمام أو االنتماء لبلد أو مدرسة أو االنرتنيت العاملية، تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي، جيمعهم 
      (5).فئة معينة، يف نظام عاملي لنقل املعلومات

إّن اهلدف األساسي من بروز مواقع التواصل االجتماعي كان بدافع اجتماعي، وهو تعزيز العالقات بني 
إىل مفهوم الشبكة، هو إىل القول أبن النمط اجلديد لالتصال الذي حيتكم " يوسف بن رمضان"األفراد، فيذهب 

ابلواقع االجتماعي، وأّن منطق شبكة التواصل االجتماعي  واإلحاطةمبثابة طريقة غري مألوفة يف التفكري والتحليل 
 (6).يشري إىل إعادة بناء العالقات االجتماعية على قاعدة أكثر شخصنة ومودة، وابلتايل أقل معيارية

                                                           
 .01 ، ص1100ىل املؤمتر العاملي الثاين لإلعالم اإلسالمي،إمقدمة حبث ، ورقة (التحدايت والفرص)اإلعالم اجلديد وقضااي اجملتمع : سعود صاحل (1)
 .2 ، ص(1100املكتبة الوطنية،: ، اخلرطوم0ط)أثر الفيس بوك على اجملتمع، : وائل مبارك خضر فضل هللا (2)

 
(3)
Chales steinfield, Nicole ellison, Cliff lamp, Jessica vitak: online social network sites and the 

concept of social capital, paper presented in the 40 conference school of journalism and mass 

communication, Chinese university of hong kong, 2012. 
(4)
 Sharan Kumart ,Vikram Garg: mastring socials media ,packet publishing, 2015, p1

 
. 

 .2، ص(1100 ،(د،د،ن): املدينة املنورة)الشبكات االجتماعية خطر أم فرصة، : سلطان مسفر مبارك الصاعدي (5)
 .01، 2 ص ص ،العربية اإلذاعاتلعربية، احتاد ا اإلذاعاتاالتصال اجلديد والديناميات الثقافية يف اجملتمعات املعاصرة، جملة  :يوسف بن رمضان (6)
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من خالل ما سبق ميكن القول أنه وردت العديد من التعريفات ملواقع التواصل االجتماعي، حيث اتفقت   
أغلب التعريفات على أن هذه املواقع ظهرت بظهور اجليل الثاين للويب، وأن السّمة األبرز ملواقع التواصل 

كيل عالقات وشبكات اجتماعية، جتمع االجتماعي، هي كوهنا تطبيقات تتيح التفاعل والتواصل بني األفراد وتش
بني أفرادها نفس االهتمامات املشرتكة، وأيضا ركزت على انتقال الفرد من جمتمعه احلقيقي إىل  جمتمع افرتاضي من 
خالل هذه املواقع، يف حني ذهب البعض إىل تعداد أهدافها ومزاايها يف سياق تعريفه هلا، كما الحظنا أن 

إىل هذه املواقع  على غرار كل وسيلة إعالمية " اإليديولوجيةاملؤسسة "ىل إضافة صبغة عمدا إ" ميشال وكابالن"
 .أخرى
 : جرائيالتعريف اإل .1.1.1

، (1.1)مواقع التواصل االجتماعي هي مواقع لالتصال على االنرتنيت، أاتحتها تكنولوجيا الويب الثاين 
انطالقا من إنشاء منصات أو صفحات فردية أو مجاعية، توفر العديد من امليزات،كالتشارك والتفاعل بني األفراد، 

اخل، هذه املواقع أفرزت ما يعرف ...متكن من  تبادل احملتوايت وإقامة شبكة عالقات اجتماعية خمتلفة املستوايت
 .ابجملتمع االفرتاضي

شهر من بني املواقع األخرى يف دراستنا، نضرا لكونه أ" facebook" ولقد وقع اختياران على موقع
وتعترب فئة الشباب اليت . اخل...املنصات االجتماعية، واألكثر شعبية لدى األفراد بني املواقع االجتماعية األخرى

وموقع  (1).من الشباب( %21)من أكثر الفئات استخداما للفيس بوك يف اجلزائر بنسبة ( 12-05)ترتاوح مابني 
ومات، يناقش فيه صاحب الصفحة أصدقاءه ويتكلم أو مدونة على شبكة املعلصفحة شخصية " الفيس بوك هو

  (2).معهم ويتبادل معهم الصور والفيديو والصوتيات

 : مفهوم اجملتمع االفرتاضي.  1.1
 :التعريف االصطالحي. 1.1.1
لقد مت تعريف اجملتمع االفرتاضي على أساس عدة خصائص، ورأينا أن نصنف كل التعاريف اليت تركز على  

 :كالتايلخاصية مشرتكة  
 : كمدخل لتحديد مفهوم اجملتمع االفرتاضي" التشارك"صفة  - 

                                                           
 .15/01/1105 :، اتريخ الزايرة/http://www.elbilad.net  :املوقع اإللكرتوين (1)
املركــز العــريب ألحبــاث الفضــاء بــوك والشــباب،  أتثــري الفــيس بــوك علــى الثقافــة السياســية واالجتماعيــة للشــباب، ورقــة مقدمــة ملــؤمتر الفــيس: علةةي ليلةةى (2)

 .5، ص1112اإللكرتوين،

http://www.elbilad.net/
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أبنه جتمعات اجتماعية تنشأ من الشبكة، حني يستمر أانس بعدد كاف يف " هاورد راينجولد"يعرفه  
كافية لتشكيل شبكات من العالقات الشخصية يف   إنسانيةمناقشاهتم علنيا لوقت كاف من الزمن، مبشاعر 

وهو عبارة عن جتمعات اجتماعية تشكلت من أماكن متفرقة من أحناء العامل، يتقاربون ". برييالفضاء السي
كما   (1).ويتواصلون فيما بينهم عرب شاشات الكمبيوتر، ويتبادلون املعارف واألفكار واآلراء ويكونون الصداقات

ار املبين على الكمبيوتر، وهو يشري أن اجملتمعات االفرتاضية  كمصطلح، يشري إىل احملادثة واحلو " ريكسونإ"يرى 
ويتطابق معه  (2).إىل أن احلوار مهما كان نوعه، مبين أساسا على التفاعلية بني العديد من املتصلني واملستخدمني

أبنه جمموعة من ( Dictionary of media and communication)تعريف قاموس اإلعالم واالتصال 
 (3).غرف الدردشة، حيث يتبادلون نفس االهتمامات واالنشغاالت األشخاص يتفاعلون يف االنرتنيت مثل

أبن اجملتمع االفرتاضي جمموعة من الناس، يتجمعون معا للتشارك يف جمتمع يضم " هاجل وارمسرتونج"ويضيف 
لى أبنه جمتمع يركز عفريون  " يل وفوجل وليمامي"أما . الغرابء املتشاهبني عقليا معهم، ولديهم اهتمامات مشرتكة

ويوافقهم  (4).االتصال والتفاعل بني املشاركني فيه إلنتاج حمتوى اتصايل وينتج عنه بناء عالقة بني أعضائه
(Serge broulx )شة اإللكرتونية، ن مستخدمي منتدايت النقاش والدردأبنه العالقة اليت تنشأ بني جمموعة م

 (5).ألهداف املشرتكةوهؤالء املستعملون يتقامسون األذواق، القيم، االهتمامات وا
 :كمدخل لتعريف اجملتمع االفرتاضي( االنرتنيت)الوسيلة   -

إىل اإلشارة أبنه بظهور شبكة االنرتنيت أصبحنا ( 0221دوهيين وفرينا وآخرين، )لقد ذهب كل من 
على االتصال نعيش يف جمتمعني أحدمها يطلق عليه اجملتمع الواقعي أو جمتمع خارج االنرتنيت، وهو اجملتمع القائم 

بني األفراد وجها لوجه يف اجملتمع احمللي، واآلخر يطلق عليه اجملتمع االفرتاضي أو جمتمع االنرتنيت هو اجملتمع 

                                                           
ابملــؤمتر الــدويل الثــاين حــول اإلعــالم اجلديــد وقضــااي مقدمــة ، مداخلــة (املخــاطر اجملتمعيــة وآليــات االحتــواء واملواجهــة)اإلعــالم اجلديــد : حسةةان تريكةةي (1)

 .1 بسكرة، ص -دمحم خيضر اجملتمع املعاصر، جامعة
، 1100، ورقلة-، جامعة قاصدي مرابح22العدد  ، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،(اخلصائص واألبعاد)اهلوية االفرتاضية : ابيوسف مسعودة (2)

 212ص 
(3)
 Marcel dansi: dictionary of media and communication, united states of America, library of 

congress cataloging-in-publication Data, 2009, p300. 
، جبــث مقــدم (دراســة حتليليــة لإلنتــاج العلمــي املنشــور يف  دورايت حمكمــة)اجتاهــات البحــث والتنظــري يف وســائل اإلعــالم اجلديــدة : حسةةين دمحم نصةةر (4)

 .00، ص 1105، الرايض، -املنهجية واإلشكاالتالتطبيقات  -ملؤمتر وسائل التواصل االجتماعي
عــالم اجلديــد وقضــااي مــة للمــؤمتر الــدويل الثــاين حــول اإلاالفرتاضــية علــى شــبكة االنرتنيــت بــني االنفتــاح والعزلــة، ورقــة مقداجملتمعــات : سةةهيلة بةةوعمر (5)

 .2، اجلزائر، ص 1102اجملتمع املعاصر، جامعة بسكرة، 
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الرأي أبنه  وآخرون" jonathan layzar"ويشاركه  (1).القائم على االتصال بني األفراد عرب شبكة اإلنرتنيت
يقطن أعضاؤها يف بوتقة جغرافية واحدة، ولكنهم موزعون يف جتمعات تشكلت من خالل شبكة اإلنرتنيت، ال 

أحناء خمتلفة ومنتشرة حول العامل، جيمع بني هذه التجمعات اهتمامات مشرتكة وخمتلفة، وتتعدد أمناط هذه 
ولعل أهم ما ميّيز العامل  (2).التجمعات مابني جتمعات جتارية وجتمعات طبية وتتسع لتشمل أمناط أخرى متعددة

رتاضي هو هناية فوبيا املكان، حيث أن اخلوف من املكان دليل على متلكنا ملكان آخر، وعندما ندخل يف االف
منظومة املكان االفرتاضي نصبح ال خنشى شيئا حبكم عدم مقدرتنا على متلك االفرتاضي ابعتباره فضاء، لذلك 

 (3).ة أي طرف على امتالكهاوصفت شبكة االنرتنيت كفضاء افرتاضي أبكثر األمكنة حتررية، وعدم قدر 
اجملتمع االفرتاضي هو اندماج ثالثة عناصر   اتفقوا أنّ نيالباحث من خالل ما ورد يف التعريفات أعاله جند أنّ 

 :  أساسية وهي
 .  حاسوب موصول بشبكة االنرتنيت:  جانب مادي -
 . جمموعة من األفراد: جانب بشري -
 .اهتمامات مشرتكة بني جمموعة من الناس: جانب معنوي -

 : التعريف اإلجرائي. 1.1.1
هو جمموعة من األشخاص احلقيقيني، يلتقون ويتواصلون ويتفاعلون عرب شبكة  اجملتمع االفرتاضي 

مواصفاته هم اهتمامات وأذواق مشرتكة، ليكونوا بذلك جمتمعا ومهيا يوازي اجملتمع احلقيقي يف عاالنرتنيت، جتم
، وهو ما جيسده الفضاء االفرتاضي الذي ومكوانته، وميارسون فيه كل نشاطاهتم املوجودة يف جمتمعاهتم الواقعية

  .يقدمه موقع الفيس بوك يف هذه الدراسة
 : مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة .4.1
 : تعريف التكنولوجيا .1.4.1

احة واألدوات والوسائل املادية والتنظيمية واإلدارية، اليت هي جمموعة من املعارف واخلربة املرتاكمة واملت
عمل ما أو وظيفة ما، يف جمال حياته اليومية إلشباع احلاجات املادية واملعنوية، سواء  أداءيف  اإلنسانيستخدمها 

                                                           
، (دراســة ميدانيــة)احملققــة منهــا  اعاتواإلشــب( 1100)ينــاير  15ثــورة  إلطــالقاســتخدام الشــباب مواقــع الشــيكات االجتماعيــة : محةةزة السةةيد محةةزة (1)

 .022، ص1101جامعة طنطا، كلية الرتبية النوعية، ،  رسالة ماجستري
 ،جملـة علـوم اإلنسـان واجملتمـع، (بـني جغرافيـا الواقـع واجلغرافيـا االفرتاضـية)الفضاء السيبريي والعالقات االجتماعية يف اجملتمـع االفرتاضـي : نوال بركات (2)

 .00 ، ص1102، 01العدد 
 . 111ص  مرجع سابق،: هواري محزة (3)
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طبقا لطرق علمية واعتمادا على  اإلنسانكما أهنا الوسائل اليت صنعها أو أوجدها .على املستوى الفرد أو اجملتمع
 (1).معارفه وخرباته ومهاراته وسخرها خلدمته

 :تعريف تكنولوجيا االتصال .1.4.1
أو توزيع أو ّتزين أو استقبال  إنتاجهي أي أداة أو جهاز أو وسيلة تساعد على " برنت وروبني"وفقا لرؤية 

املعلومات  إنتاجأو عرض البياانت، وتعرف أيضا أبهنا اآلالت أو األجهزة اخلاصة أو الوسائل اليت تساعد على 
 .وتوزيعها واسرتجاعها وعرضها

اخلام على أساس أن املادة ت، ال هي رافد لتكنولوجيا املعلوماتكنولوجيا االتص أنّ " الدكتور نبيل"كما يرى 
احلاسب )لتكنولوجيا املعلومات هي البياانت واملعلومات واملعارف وأداهتا األساسية بال منازع هي الكمبيوتر 

وبرجمياته، اليت تستهلك طاقته احلسابية يف حتويل هذه املادة اخلام إىل سلع وخدمات معلوماتية، أما ( اإللكرتوين
بني اإلنسان واآللة، أو من خالل أساليب البث ( direct interaction)التوزيع فيتم من خالل التفاعل الفوري 

 data communication)املباشر وغري املباشر كما يف أجهزة اإلعالم، أو من خالل شبكات البياانت 

network ) اليت تصل بني الكمبيوتر وآخر، أو بينه وبني وحداته الطرفية(perpherals.)(2)  ّا حتوي مبعىن أهن
هو تلك العملية اليت يرتتب عليها نشر "إلعالمية يف داخلها، وذلك انطالقا من تعريف اإلعالم أبنه العمليات ا

األخبار واملعلومات الدقيقة اليت تركز على الصدق والصراحة وخماطبة عقول اجلماهري وعواطفهم السامية، االرتقاء 
 (3)".وب الشرح والتفسري واجلدل املنطقيمبستوى الرأي ويقوم اإلعالم على التنوير والتثقيف مستخدما أسل

 : تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة. 1.4.1
ا تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة هي جمموعة من األدوات والوسائل املتطورة واليت ظهرت للوجود، وم 

األفراد واجلماعات واجملتمعات زالت يف تطور مستمر يف ميدان اإلعالم واالتصال، تستخدم يف أتمني االتصال بني 
عالم، وتتصف هذه فة إىل توفري كل سبل املعرفة واإلعن طريق توفري تدفق املعلومات يف كل االجتاهات، إضا

إخل، ونقصد هبا يف دراستنا مواقع التواصل االجتماعي اليت ...التكنولوجيا مبناخ يسوده التفاعل والتشارك والتواصل
 .اين لالنرتنيتظهرت بعد ظهور الويب الث

 : مفهوم االستخدام. 2.1
 :حيصطالالتعريف اال. 1.2.1

                                                           
 .01، 05، ص ص(0221دار العريب، : القاهرة) تكنولوجيا املعلومات وصناعة االتصال اجلماهريي،: حممود علم الدين (1)
 .12، ص (1111 ،الدار العربية للنشر والتوزيع: القاهرة)تكنولوجيا املعلومات واالتصال، : حسن عماد مكاوي، حممود علم الدين (2)
 .02، ص (1111دراسات املشرق العريب، : عمان) املعجم اإلعالمي، :دمحم مجال الفار (3)
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-0211)لقد مت استعمال مفهوم االستخدام ألول مرّة يف جمال علم االجتماع من طرف التيار الوظيفي 
، حيث (النشط)اليت تليب احلاجات النفسية واالجتماعية للمستخدم  اإلشباعات، للتوصل إىل حتديد (0221
هو نشاط "اء االستخدام ذاته، يضيف فيقول عن أمهية إطار املستخدم أثن( remy rieffel" )رميي ريفل"حتدث 

تر يف فقد نستخدم الكمبيو " املستخدم والذي يشمل كيفية استخدامه لألجهزة التكنولوجية يف واقع احلياة اليومية 
عملية البحث عن معلومة، وقد أييت مستخدم آخر ميلك نفس الوسيلة، لكن يستخدمه للرسم أو االستماع 

 :د االصطالحي معنيني أساسيني ومهاويتضمن مفهوم االستخدام على الصعي (1).للموسيقى وغريها
شيئا مألوفا وعاداي يف ثقافة ما، وهبذا  حييل إىل املمارسة االجتماعية اليت جتعلها األقدمية والتكرار: املعىن األول -

 .فإهنا تقرتب من العادات والطقوس
وهذا ما يدفع إىل التفكري يف . حييل إىل استعمال شيء ما سواء كان ماداي أو رمزاي لغاايت خاّصة: املعىن الثاين -

  (2).االستخدام االجتماعي للعدة التكنولوجية
الطريقة اخلاصة ابلفرد أو اجلماعة يف استخدام ممارسة الفعل على هو ( usage)وابلتايل فإن االستخدام  

، كما أن االستخدام هو استعمال (استهالك، اتصال، عمل، تسلية)واليت تدخل يف سياق ممارسة ما ، التكنولوجيا
بعد ثقايف جلهاز مادي أو رمزي، كما حييل االستخدام إىل  إعطاءشيء طبيعي أو رمزي لغاايت معّينة، مبعىن 

ويشري مفهوم االستخدام يف الدراسات اإلعالمية إىل . عالقة األفراد ابألشياء أو التكنولوجيا وحمتوايهتا
املمارسة تشري إىل مجلة من العادات  املمارسات،كما يشري أيضا إىل السلوكيات والعادات واالجتاهات، كما أنّ 

" جوازاين جوي"ولقد مّيزت  (3) .حيث ال يغطي السلوك إال جزء من املمارسة ،ائمة أو طرق ملموسة يف الفعلالق
بني مفهوم االستخدام واملمارسة، حيث ترى أن مفهوم االستخدام هو مفهوم ضّيق، حييل إىل جمرد استعمال 

ّتص التقنيات فقط، بل تغطي أيضا ، يف حني أن املمارسة هي أكثر صياغة وال ... عشوائي، أو غري منتظم
 (4).سلوكيات األفراد واجتاهاهتم ومتثالهتم اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة

 : التعريف اإلجرائي. 1.2.1

                                                           
 .2، ص 1101، 15نظرية االستخدامات واإلشباعات وتطبيقاهتا على اإلعالم اجلديد، جملة دراسات وأحباث، العدد  :رايس عليابتسام  (1)
للمـــنهج الكيفـــي، أحبـــاث املـــؤمتر الـــدويل لإلعـــالم اجلديـــد، منشـــورات جامعـــة البحـــرين،  االبســـتمولوجية والفلســـفية لرهـــاانتا: الةةةدين العياضةةةي نصةةةر (2)

 .11، ص 1112
احلـاج ، قسـم علـوم اإلعـالم واالتصـال وعلـم املكتبـات، جامعـة ع اجلزائـري، رسـالة ماجسـتريبوك يف اجملتم أثنوغرافيا مستخدمي الفيس: أمال عساسي (3)

 .12، 11، ص ص 1102ابتنة،-خلضر
، قســم علــوم اإلعــالم واالتصــال، جامعــة ، رســالة ماجســتري(واإلشــباعاتمات االســتخدا)التكنولوجيــا احلديثــة لإلعــالم واالتصــال : نةةور الةةدين هةةاد  (4)

 .12، ص 1110اجلزائر، 



 الفصل األول                                                                البناء املنهجي للدراسة

 

60 

الذين ميتلكون  ابالستخدام جمموعة من السلوكيات واألفعال والعادات اليت يقوم هبا املستخدمون نقصد   
 .facebookحساابت عند زايرهتم ملوقع 

 :مفهوم الشباب.  2.1
 :يصطالحالتعريف اال. 1.2.1
اختلف الكثري من الدارسني حلقل الشباب يف حتديد  تعريف شامل ملفهوم الشباب، على الرغم من  

للفرد، وأهنا املرحلة  اإلنسانيةاتفاقهم على حساسية هذه املرحلة ،حيث تعترب املنعرج احلقيقي يف تكوين الشخصية 
قادرا ومستعدا لتقبل القيم واملعتقدات واملمارسات، اليت من خالهلا يستطيع العيش يف  اإلنسان اليت يكون فيها

 :وسنورد بعض االجتاهات املتباينة يف تعريف الشباب (1).اجملتمع والتفاعل مع األفراد واجلماعات
يعرف الشباب أبنه ليس مرحلة عمرية تتحدد بسن معينة وإمنا حالة نفسية ال عالقة هلا  :االجتاه السيكولوجي -

ابلعمر الزمين، فأنت شاب بقدر ما تشعر ابحليوية واحلماس واحلركة والطموح واألمل يف احلياة، ويتم فيها تغري 
 .فرد حنو االكتمالوانتقاء يف البناء الداخلي للشخصية وتكوين الذات، واجتاه القدرات العقلية لل

فينظر إىل الشباب ابعتباره حقيقة اجتماعية وليس ظاهرة بيولوجية فقط، مبعىن أن هناك : االجتاه االجتماعي -
ويعتمد هذا االجتاه يف حتديد .جمموعة من السمات واخلصائص، إذا توفرت يف جمموعة من األشخاص كانوا شبااب

وار اليت يؤديها الشباب، فهم يرون أن فرتة الشباب تبدأ عندما مفهوم الشباب على طبيعة ومدى اكتمال األد
    (2).حياول اجملتمع أتهيل الفرد اجتماعيا وثقافيا ومهنيا، ليحتل مكانة اجتماعية يؤدي فيها أدوارا يف بناء اجملتمع

مرحلة عمرية  ومن خالل التعريفني السابقني نرى أّن االجتاهني السالفي الذكر، مل حيصرا فرتة الشباب يف 
معينة، بل تركا اجملال مفتوحا حسب التغريات الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية اليت تطرأ على الفرد منذ مرحلة 

 .البلوغ
ويف سياق آخر، توجد تعريفات أخرى للشباب توجهت إىل توسيع الشرحية العمرية للشباب، وهو ما جاء 

، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة تعريفا (0205)ام الدويل للشباب يف تعريفات املواثيق الدولية، مبناسبة الع
أمّا على  (3).اإلحصائياتسنة، حيث جرى اعتماد هذا القياس يف خمتلف ( 12-05)حيدد الشباب مبن هم بني 

                                                           
 .22ص، (0205اجمللس الوطين للثقافة والفنون، : الكويت)، الشباب العريب ومشكالته: عزت حجازي (1)
 .011، ص ((د،ت)األهايل للطباعة والنشر، :دمشق) ،(ات يف اجملتمع العريب املعاصردراس)الشباب العريب : دمحم خواجة (2)
 .22 ، ص1101 ،(د،ب)دراسة أوضاع الشباب املغاريب،  (:األمانة العامة) احتاد املغرب العريب (3)
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( 0212)مستوى اهليئات العربية، فلقد حّدد مؤمتر وزراء الشباب األّول يف جامعة الدول العربية ابلقاهرة عام 
 (1).سنة، انسجاما مع املفهوم الدويل يف هذا الشأن( 15-05)مرحلة الشباب يف مرحلة عمرية ترتاوح بني سن 

سن البلوغ، برغم وجود سن حمدد يتم فيه البلوغ  ويف رأي ابحثني آخرين فإن مرحلة الشباب تبدأ بعد
اجلنسي، وعليه فهناك من حيدد بدايتها بسن الثالثة عشرة وحىت سن احلادية والعشرين، ومثة من يبدؤون هبا عند 
اخلامسة عشرة ويصلون هبا عند الثالثني، كما يرى آخرون أهنا تغطي الفرتة من سن السابعة عشرة إىل السابعة 

 (2).والعشرين
مصطلح الشباب كي يقصد به أولئك األفراد الذين يدخلون مرحلة أخرى من " keniston"ويستخدم 

مراحل منوهم، تلي فرتة املراهقة وتسبق الرشد، وعلى الرغم من أن سنوات الشباب ميكن حتديدها بصورة تقريبية 
ات، ومرحلة الشباب متثل حالة من على أهنا تلك الفرتة اليت تقع بني مثانية عشر ومنتصف أو أواخر العشرين

اثرة التساؤالت، ومن مسارات النمو النفسي جيتازها الفرد يف إحاالت الذهن أو العقل ونظام من نظم التفكري و 
 (3).منوه وتطوره

ويتضح أنه ليس هناك اتفاق على مرحلة عمرية حمددة للشباب، حيث تنوعت اآلراء، هذا التنوع أاتح لنا 
اختيار سن الشباب الذي نراه يناسب دراستنا، نظرا لعدم اتفاقها على سن حمدد، ولكن سيكون املرونة يف 

 .د من طرف التعاريف السابقةاختياران لسن الشباب ضمن اإلطار العام الذي حتدّ 
 :لتعريف اإلجرائيا. 1.2.1
سنة، أي أن عينتنا ( 21-00)نقصد ابلشباب يف هذه الدراسة  األفراد الذين يرتاوح أعمارهم ما بني  

ستقتصر على هذه املرحلة فقط، نظرا لكوهنا املرحلة األكثر أمهية يف حياة الشخص، حيث تصقل الشخصية 
كثر نشاطا على موقع الفيس بوك إىل تواجد الفئة األ إضافةوتتحد خصائصها على املستوى الذايت أو االجتماعي 

 .ضمن هذه املرحلة
 : لدراسات السابقةا .1

تعترب الدراسات السابقة واملشاهبة فضاء خصبا للباحثني، لتمكينهم من االنطالقة القّوية يف حبوثهم، فالعودة 
ثون آخرون إىل الدراسات السابقة واملشاهبة تفتح له آفاق جديدة لدراسته من خالل اإلطالع على ما قدمه ابح

                                                           
 .10، ص(1111األندلس اجلديدة للنشر والتوزيع، دار : ، الدوحة0ط)شباب بال مشاكل، : أكرم رضا (1)
، قسـم علـوم اإلعـالم ، أطروحـة دكتـوراه(البليـدة دراسة استطالعية بوالية)أثر وسائل اإلعالم  على االقيم  والسلوكيات لدى الشباب : السعيد بومعزة (2)

 . 025، ص 1111 واالتصال، جامعة اجلزائر،
 .201، ص (0202جنلو مصرية، املكتبة األ: ، القاهرة2ط)قة، سيكولوجية املراه: قنوش إبراهيم (3)
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إضافة إىل كوهنا تساهم يف حتديد . وما خلفوه من تراث علمي، وما توصلوا له من نتائج تساعده يف موضوعه
فيجب أن يبدأ حيث  ،موقع الدراسة احلالية بني الدراسات السابقة، فهي متثل ذلك املؤشر الذي يوجه الباحث

 .    وليس متقطعة انتهى اآلخرون على ابعتبار أّن العلم هو سلسلة متتابعة
عالقة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ابالغرتاب االجتماعي لدى الشباب "وابلنسبة ملوضوع 

 :ولقد مت تصنيفها إىل ثالثة جمموعات. فلقد وجدان العديد من الدراسات املشاهبة" اجلزائري
اجملموعة األوىل هي تلك الدراسات اليت تناولت االغرتاب يف عالقته مبتغريات نفسية وأخرى اجتماعية، وسنذكر  -

أمساء  ، دراسة(1)قبقوب، عتيقة سعدي عيسىالبعض منها دون التطرق إىل تفاصيلها، مثل دراسات كل من 
  (3).عادل بن دمحم العقيلي، دراسة (2)زهري رحبي،عالء

موعة الثانية هي اليت تناولت مواقع التواصل االجتماعي من حيث استخداماهتا أو عالقتها أو أثرها  أما اجمل -
دراسة  (5)،بدر الدين بلعباسدراسة  (4)،صونيا عبدي دراسة  :يلي مبجموعة من املواضيع األخرى نذكر منها ما

  (8).بوبعايةميينة دراسة  (7)،نوال بركات، دراسة (6)،حنان بنت شعشوع الشهري
والباحثة ال تستطيع ايراد امللخصات لكون نتائجها سوف مت استدعائها يف عملية بناء الفصول النظرية للدراسة    

 .وكذا أثناء قراءة النتائج وحتليلها

                                                           
، 0، العــدد0 االغــرتاب النفســي وتعــاطي املخــدرات لــدى املراهــق املتمــدرس، جملــة العلــوم النفســية والرتبويــة، اجمللــد: عيسةةى قبقةةوب، عتيقةةة سةةعدي 1))

1105 ،(101-122.) 
، 1 ، العـــدد2الشـــباب األردين يف عصـــر العوملـــة، اجمللـــة األردنيـــة للعلـــوم االجتماعيـــة، اجمللـــد االغـــرتاب االجتمـــاعي لـــدى : أمسةةةاء رحبةةةي، عةةةالء زهةةةري( 2)

1101. 
، رسالة ماجستري، قسم العلوم االجتماعية، كليـة الدراسـات العليـا، جامعـة (دراسة ميدانية)االغرتاب وعالقته ابألمن النفسي : عادل بن دمحم العقيلي 3))

 .1112ية، انيف العربية للعلوم األمن
، أطروحة دكتوراه، قسم علوم اإلعالم، كليـة علـوم اإلعـالم واالتصـال، جامعـة (دراسة مسحية)الشبكات االجتماعية على االنرتنيت : صونيا عبدي  (4)

 .1102، 12اجلزائر 
علــم  قسـم اجسـتري، ّتصــص علـم اجتمـاع الرتبيـة،شــبكات التواصـل االجتمـاعي واهلويـة الثقافيـة عنــد الطلبـة اجلـامعيني، رسـالة م :بةدر الةدين بلعبةاس( 5)

  .1105بسكرة، -االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة دمحم خيضر
، جامعــة ، رســالة ماجســتري(ة ميدانيــةدراســ)أثــر اســتخدام شــبكات التواصــل اإللكرتونيــة علــى العالقــات االجتماعيــة : الشةةهري بنةةت شعشةةوع حنةةان( 6)

 .1102زيز، اململكة العربية السعودية، امللك عبد الع
 قســم العلــوم االجتماعيــة، كليــة قــات االجتماعيــة، أطروحــة دكتــوراه،انعكاســات اســتخدام مواقــع  التواصــل االجتمــاعي علــى منــط العال :نةةوال بركةةات (7)

 .1102بسكرة، –جامعة دمحم خيضر العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
أمنوذجا وعالقته بظهور بعض املشكالت النفسية  لدى عينة من تالميذ " الفيس بوك" صل االجتماعياعلى مواقع التو  اإلدمانمستوى : ميينة بوبعاية) 0)

 .1101 املسيلة،-دمحم بوضياف وم اإلنسانية واالجتماعية، جامعةمرحلة الثانوية، رسالة ماجستري، قسم علم النفس، كلية العل
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أما اجملموعة الثالثة فتمثل تلك الدراسات اليت تناولت االغرتاب يف عالقته مع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  -
وتناولت هذه الدراسات ظاهرة االغرتاب عموما لدى الشباب أو بعض أبعاده فقط يف عالقتها بوسائل . عموما

 :االتصال احلديثة، وقد اخرتان منهم ما رأينا أنه أقرب إىل موضوع دراستنا، وهي كما يلي
 :"دمحم عبده بكري دمحم"سة درا -

وتناولت  (1)"ابالغرتاب االجتماعي لدى الشباب املصريعالقة وسائل االتصال احلديثة "حتت عنوان 
االنرتنيت، )هذه الدراسة استقصاء احتياجات الشباب اجلامعي املصري من وسائل االتصال احلديثة، ومشلت 

، يف احلصول على املعلومات واملعارف املختلفة والتسلية، حيث قام بتحديد (القنوات الفضائية واهلاتف احملمول
راسة يف البحث يف العالقة بني تعرض الشباب اجلامعي لوسائل االتصال احلديثة وبني االغرتاب مشكلة الد

مت  إطارهاعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج املسحي بشقيه الوصفي والتحليلي، ويف . االجتماعي لديهم
ا على عينة متعددة املراحل من شباب تصميم استمارة استبيان، تتضمن متغريات الدراسة القابلة للقياس، مت توزيعه

 :أّما نتائج الدراسة فكانت كما يلي . مفردة( 211) اجلامعة من اجلنسني مبعدل
من ( %00.2)يف أعلى مستوايته عند ( عّينة الدراسة)جاء مستوى االغرتاب االجتماعي عند الشباب اجلامعي  -

 .املستوى املنخفض لالغرتاب عند الشبابيف ( %1.25)يف املتوسط، يف املقابل ( %02.5)الشباب، و
( %22.5)من الشباب املستخدم لالنرتنيت أنه يغين عن التحدث مع اآلخرين، يف حني يرى ( %11.2)يرى  -

من الشباب املستخدمني ( %22.2)أن مشاهدة القنوات الفضائية ميكن أن تغين عن احلديث مع اآلخرين، و
 .عن احلديث مع اآلخرين للهاتف احملمول يعتربونه وسيلة تغين

االنرتنيت )بني كثافة استخدام الشباب املصري لوسائل االتصال احلديثة  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -
بني كثافة  إحصائيالة الديهم، يف مقابل عدم وجود عالقة دوبني االغرتاب االجتماعي ل( والقنوات الفضائية

 .االجتماعي لديهم استخدامهم للهاتف احملمول وبني االغرتاب
يف درجة االغرتاب االجتماعي، بني الشباب املصري املستخدم لوسائل  إحصائيةتوجد عالقة ذات فروق  -

النوع، املستوى )وفقا خلصائصهم الدميغرافية ( االنرتنيت، القنوات الفضائية واهلاتف احملمول)االتصال احلديثة 
يف درجة االغرتاب االجتماعي، بني  إحصائيةروق ذات داللة ، يف مقابل عدم وجود ف(االقتصادي واالجتماعي

 .التصال احلديثة وفقا ملتغري السنالشباب املستخدم لوسائل ا

                                                           
، ، اجمللـــة املصـــرية لبحـــوث اإلعـــالم(دراســـة ميدانيـــة)وســـائل االتصـــال احلديثـــة ابالغـــرتاب االجتمـــاعي للشـــباب املصـــري عالقـــة : دمحم عبةةةده بكةةةري دمحم (1)

 .12/12/1100 :اتريخ الزايرة ،http://socio.montadarabi.com/t2919-topic: متاح على. 1111، 1العدد

http://socio.montadarabi.com/t2919-topic
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 :"أمين ندى منصور"  دراسة -
العالقة بني التعرض للمواد التلفزيونية األجنبية واالغرتاب الثقايف لدى الشباب اجلامعي "حتت عنوان  
حاولت هذه الدراسة معاجلة أوجه النقص يف التناول ، (0222)وهي مذكرة ماجستري أجريت عام  (1)".املصري

األكادميي لقضيتني مهمتني، تنتميان إىل جمالني خمتلفني، األوىل قضية البث التلفزيوين الوافد بنوعيه املباشر وغري 
اليت ميكن أن تنتج عن التعرض ملواد هذا البث، املباشر، واآلاثر السلبية االجتماعية والسياسية واالقتصادية، أو 

 .والقضية الثانية تتمثل يف االغرتاب يف عالقته بوسائل اإلعالم
افرتض فيها الباحث وجود عالقة اجيابية بني حجم التعرض للمواد التلفزيونية األجنبية ومستوى االغرتاب 

واعتمد الباحث على منهج وأسلوب املسح  الثقايف لدى الشباب اجلامعي املصري يف وجود بعض املتغريات،
 :يلي ابلعينة، وتوصل إىل ما

 .من الشباب يتعرضون للمواد التلفزيونية األجنبية( %20.1)أظهرت النتائج أن  -
لديهم مستوى ( %20.2)من عينة الدراسة مغرتبون، وأّن أكثر من ثلثي مفردات العينة ( %10.1)تبني أن  -

 .منخفض من االغرتاب
ت النتائج أن الطالب ذو املستوى االجتماعي واالقتصادي املرتفع، أكثر اغرتااب ثقافيا من الطالب ذي دلّ  -

 .املستوى االقتصادي املنخفض
تزداد شدة العالقة بني حجم التعرض للمواد التلفزيونية األجنبية ومستوى االغرتاب الثقايف لدى الشباب،  -

 .املضمون األجنيب إدراكابرتفاع 
 :"عبد اهلادي أمحد النجار" دراسة -

". العالقة بني التعرض لشبكة االنرتنيت واالغرتاب الثقايف لدى الشباب اجلامعي اللييب" حتت عنوان 
، أجري (1112)مقدم إىل املؤمتر العلمي حول اإلعالم والبناء الثقايف واالجتماعي للمواطن العريب،  وهو حبث

، وقد اعتمدت الدراسة يف مدخلها النظري على نظرية "املختار وقار يونسعمر "على عينة من طالب جامعيت 
واعتمدت على منهج املسح بشقيه التحليلي والوصفي، . اليت تعد مناسبة ملثل هذه الدراسات" الغرس الثقايف"

 :وقد اعتمدت على الفروض التالية. وعلى االستقصاء واملقابلة كأدوات جلمع البياانت

                                                           
قســم علــوم اإلعــالم صــري، رســالة ماجســتري، العالقــة بــني املــواد التلفزيونيــة األجنبيــة واالغــرتاب الثقــايف لــدى الشــباب اجلــامعي امل: دا أميةةن منصةةورنةة (1)

 .0220واالتصال، جامعة القاهرة، 
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الشباب  لدىبني كثافة التعرض لشبكة االنرتنيت ومستوى االغرتاب الثقايف  إحصائيةت داللة هناك فروق ذا -
 .اللييب

بني الرضا عن املضمون املقدم عرب االنرتنيت، ومستوى االغرتاب الثقايف لدى  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  -
 .الشباب اجلامعي اللييب

 :وتوصل الباحث إىل النتائج التالية 
بني كثافة التعرض لشبكة االنرتنيت ومستوى االغرتاب الثقايف  إحصائيةتت الدراسة وجود فروق ذات داللة أثب -

 .لدى الشباب اجلامعي اللييب
 تاالنرتنيحسب متغري اجلنس يف عالقة استخدام شبكة  إحصائيةأثبتت الدراسة وجود فروق ذات داللة  -

 .غرتاب الثقايف لدى أفراد العينةومستوى اال
بني الرضا عن املضمون املقدم عرب االنرتنيت ومستوى  إحصائيةأثبتت الدراسة وجود فروق ذات داللة  -

 .االغرتاب الثقايف
أثبتت الدراسة أن فئة التسلية ومتضية الوقت، احتلتا الرتتيب األّول يف أسباب الرضا عن شبكة االنرتنيت، تلتها  -

الدراسة أن فئة املواقع اإلابحية احتلت الرتتيب األول، يف أسباب عدم فئة أسرع وسيلة اتصال، كما أوضحت 
 (1).الرضا عن شبكة االنرتنيت لدى عينة الدراسة

 ":خالد منصر" دراسة -
وهي  (2)"عالقة استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة ابغرتاب الشباب اجلامعي"ت عنوان حت

، دارت الدراسة "خالد منصر"، للباحث(1101-1100)ابتنة للموسم الدراسي عبارة عن مذكرة ماجستري جبامعة 
وحّددت . حول حبث العالقة بني استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة واالغرتاب لدى الشباب اجلامعي

 :الفروض فيما يلي
العلمي ومتابعة األخبار يستخدم الشباب اجلامعي لتكنولوجيا اإلعالم االتصال احلديثة، ألغراض البحث  -

 .والدردشة والرتفيه واالتصال اهلاتفي
ال توجد عالقة بني استخدام الشباب اجلامعي لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة، ومستوى االغرتاب  -

 .لديهم
                                                           

علـوم اإلعـالم قسـم ، ، رسـالة ماجسـتري(ميدانية ةدراس)عالقة استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة ابغرتاب الشباب اجلامعي : خالد منصر (1)
 .11، ص 1101، ابتنة-احلاج خلضرجامعة  ،واالتصال

 .املرجع نفسه (2)
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دات رئيسية يف يعترب مستوى التعليم، الرتبية، الوعي، األخالق، التنشئة االجتماعية، التثقيف والوازع الديين حمدّ  -
 .محاية الشباب اجلامعي من االغرتاب

هدفت إىل الكشف عن العالقة بني استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة واالغرتاب عند   
، مستخدما (1101-1100)كمجتمع للبحث للسنة اجلامعية (جامعة ابتنة)مت اختيار طلبة . الشباب اجلامعي

ستخدام العينة القصدية، ومت االعتماد على االستبيان كأداة رئيسية جلمع املعلومات فيها منهج املسح الوصفي اب
حول موضوع الدراسة، قسم إىل ثالثة حماور، األول تناول أسباب ودوافع استخدام أفراد العينة لتكنولوجيا اإلعالم 

التكنولوجيا احلديثة وعالقتها واالتصال احلديثة، أما الثاين جاء فيه مقياس االغرتاب للكشف عن استخدام هذه 
ابغرتاب الشباب اجلامعي، أما احملور الثالث واألخري جاء فيه حماولة للتعرف على أجنع األساليب حلماية الشباب 
اجلامعي املستخدم لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال من االغرتاب، وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج 

 :أمهها
 %(51.20)اينا بني املبحوثني من حيث شعورهم ابلغربة عن الذات، حيث أكدت نسبة أظهرت الدراسة تب -

يشعرون ابلوحدة عند مشاهدة التلفزيون، أما ابلنسبة لالنرتنيت فإن عينة الدراسة ال يوافقون فكرة أهنم يشعرون 
 .%(55.12)ابلوحدة عند استخدامهم هلا وذلك بنسبة 

افقا يف شعور أفراد عينة الدراسة ابلعزلة االجتماعية، حيث أن نسبة توصلت الدراسة إىل أنه هناك تو  -
 لعزلة واخللوة، بينما عارض أفراديرون أن االستخدام املستمر لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال يزيد من ا %(12.01)

. %(21.25)عه بنسبة عينة الدراسة القول أبن متابعة الفرد لربامج التلفزيون الواقع تشعره بعدم االنتماء إىل جمتم
، كما أن %(52.22)كما أيدوا فكرة أن وجود اهلاتف النقال قّلل من ذهاب األفراد إىل زايرة األقارب بنسبة 

 .%(55.01)الشباب يفضلون الوحدة عند استخدامهم لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة وذلك بنسبة 
يل من آاثر االغرتاب الناجم عن استخدام تكنولوجيا اإلعالم أثبتت الدراسة أنه ميكننا محاية أنفسنا والتقل -

، كما أبرزت الدراسة أهم األسس اليت جيب العمل هبا حلماية أنفسنا %(10.25)واالتصال احلديثة وذلك بنسبة 
 .%(11)من خماطر االغرتاب هو التمسك ابلقيم واألخالق يف اجملتمع وذلك بنسبة 

أظهرت الدراسة أن الغاية األوىل من مشاهدة الشاب اجلامعي للقنوات الفضائية هي التثقيف والتعليم، ابلدرجة  -
كما أوضحت النتائج أن األسباب والدوافع اجلوهرية وراء استخدام الشباب اجلامعي . %(22.01)األوىل بنسبة 

 .%(11.20)اء واألسرة واألحبة بنسبة للهاتف النقال ابلدرجة األوىل، وتتمثل يف االتصال ابألصدق
 



 الفصل األول                                                                البناء املنهجي للدراسة

 

62 

 ":صاحلة بنت دمحم سنان" دراسة -
مبكة املكرمة من  االغرتاب النفسي والقلق العام لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى"نوان عحتت  

رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف قسم علم  (1111) (1)"املستخدمات وغري املستخدمات لالنرتنيت
وهي دراسة مقارنة هدفت إىل الكشف عن الفروق عن كل من االغرتاب ى مبكة املكرمة، النفس جبامعة أم القر 

وذلك تبعا " أم القرى"النفسي والقلق العام، بني املستخدمات وغري املستخدمات لالنرتنيت من طالبات جامعة 
، وذلك للتعرف على (السن، املستوى الدراسي، عدد ساعات استخدام االنرتنيت)لدميغرافية هي لبعض املتغريات ا

 اإلرشادالفئات األكثر تعرضا لكل من االغرتاب النفسي والقلق العام، واليت تكون يف حاجة أكثر خلدمات 
ينة طبقية عشوائية من استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي املقارن، واختارت الباحثة ع. النفسي املناسب

جمتمع الدراسة واملتمثل يف الطالبات املنتظمات يف الدراسة ابملرحلة اجلامعية ويف التخصصات العلمية واألدبية 
من غري ( 101)من مستخدمات االنرتنيت و( 101)طالبة من بينهم ( 511)جبامعة أم القرى، وتقدر بـ 

وقد أظهرت الدراسة . ب النفسي ومقياس القلق العام للراشدينواستخدمت الباحثة مقياس االغرتا. املستخدمات
 :النتائج التالية

 . نرتنيت هن األكثر اغرتااب نفسيا، مقارنة مع جمموعة غري املستخدمات لالنرتنيتجمموعة املستخدمات لإل -
النفسي لدى بني جمموعيت الدراسة، تبعا ملتغري السن يف االغرتاب  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  -

 .املستخدمات لالنرتنيت
طالبات املستوى األول هن األكثر اغرتاب نفسيا، مقارنة بباقي طالبات املستوايت الدراسية األخرى من  -

 . جمموعة املستخدمات لالنرتنيت
بني جمموعيت الدراسة، تبعا ملتغري عدد ساعات االستخدام يف االغرتاب  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -
 .النرتنيت لفرتة أربع ساعات فأكثرنفسي، وذلك لصاحل جمموعة املستخدمات لال
وجدت الدراسة أّن جمموعة الطالبات املستخدمات لإلنرتنيت هّن األكثر قلقا من مثيالهتن من جمموعة  -

 .الطالبات غري املستخدمات لالنرتنيت
بني متوسطات درجات املستوايت األربع، وال وجود لفروق بني جمموعيت  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  -

 .الدراسة تبعا ملتغري السن، ابلنسبة للقلق العام وهذا ابلنسبة جملموعة املستخدمات لالنرتنيت

                                                           
االغـرتاب النفسـي والقلـق العـام لـدى عينـة مـن طالبـات جامعـة أم القـرى مبكـة املكرمـة مـن املسـتخدمات وغـري املسـتخدمات : صاحلة بنةت دمحم سةنان (1)

 .1102، رسالة ماجستري، قسم علم النفس، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، (ارنةدراسة مق)لالنرتنيت 
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توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني جمموعيت الدراسة، تبعا ملتغري عدد ساعات استخدام   -
نرتنيت يف القلق العام، وذلك لصاحل جمموعة املستخدمات لالنرتنيت لفرتة أكثر من أربع ساعات، فكانت اال

 .درجة القلق العام لديهن أكثر
 ":حلمي خضر ساري" دراسة -

وهي دراسة منشورة مبجلة  (1)"أتثري االتصال عرب االنرتنيت على العالقات االجتماعية"حتت عنوان  
، هدفت إىل معرفة طري، وهي دراسة ميدانية على اجملتمع الق(1110العدد األول والثاين،  12اجمللد )دمشق 

فردا من دولة قطر ( 220)أتثريات االتصال عرب االنرتنيت يف العالقات االجتماعية يف اجملتمع القطري، اختري فيها 
ية، ووزعت عليهم استمارة استبيان، ، بطريقة عشوائية ممّن يستخدمون االنرتنيت يف حياهتم اليوم(جمتمع البحث)

حمور متعلق ابخلصائص الفردية ألفراد العينة، حمور يتعلق بتأثري )سؤاال، مقسمة إىل ثالث حماور ( 10)تتألف من 
االتصال عرب االنرتنيت على االتصال الشخصي املباشر، احملور األخري يتعلق بتأثري االتصال عرب االنرتنيت يف 

ثر هل أ:  ، مستخدما يف ذلك املنهج املسحي، وطرح العديد من األسئلة من بينها(جتماعيعملية التفاعل اال
نرتنيت يف العالقات االجتماعية يف اجملتمع القطري، وهل ّتتلف هذه التأثريات ابختالف االتصال عرب اإل

أما . سيلة االتصاليةاألعمار، النوع االجتماعي، عدد ساعات االستخدام، سنوات اخلربة، بني مستخدمي هذه الو 
 :كالتايلالنتائج فكانت  

أفراد العينة من كال اجلنسني يستخدمون االنرتنيت يف حياهتم اليومية بنسب متفاوتة، لكن أتثري االنرتنيت يف  -
كان أكثر من أتثريه يف الذكور، كما تبني أيضا أن متغريّي التعليم وعدد ساعات االستخدام أثرا يف هذا   اإلانث
، كما تبني أن االتصال عرب االنرتنيت ترك أتثريا يف االتصال الشخصي املباشر ألفراد العينة مع أسرهم بنسبة التأثري

إىل أن هناك قدرة لالتصال عرب االنرتنيت يف  إضافة، (%22)، وأتثريا يف اتصاهلم مبعارفهم بنسبة (22.2%)
 .ميانع فكرة الزواج عرب االنرتنيتمنهم ال ( %0.10)تكوين عالقات عاطفية قوية جعلت ما نسبته 

وتوصلت الدراسة أيضا إىل وجود أتثري لالنرتنيت، يف نسق التفاعل االجتماعي بني أفراد العينة وبني أقارهبم  -
، أيضا توصلت الدراسة إىل قدرة (%22.2)، ومت رصد تراجع يف نشاطاهتم االجتماعية بنسبة (%2.22)بنسبة 

، وقدرهتا على خلق الشعور (%12.5)العالقات االجتماعية ألفراد العينة بنسبة االنرتنيت على توسيع شبكة 
 (. %21.2)ابالغرتاب عن جمتمعه احمللي بنسبة 

                                                           
، 12، جملــة جامعـة دمشــق، اجمللــد (دراسـة ميدانيــة يف اجملتمـع القطــري)نرتنيـت يف العالقــات االجتماعيــة أتثــري االتصـال عــرب اإل: حلمةي خضةةر سةةاري (1)

 .1110، 0/1العدد
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 ":انيف بن ثنيان آل سعود" دراسة -
عالقة شبكات التواصل اإللكرتوين ابالغرتاب االجتماعي للمراهقني يف اجملتمع "حتت عنوان  
على عينة متعددة املراحل من املراهقني السعوديني من ( 1102)ميدانية أجريت يف عام وهي دراسة  (1)"السعودي

املستوى االقتصادي )مفردة من اجلنسني ابلتساوي، وضمن فيها املتغريات التالية ( 201)اجلنسني قوامها 
هتدف إىل الكشف عن العالقة املوجودة بني استخدام شبكات (. واالجتماعي، نوع التعليم حكومي أو خاص

افة استخدام التواصل اإللكرتونية واالغرتاب االجتماعي لدى الشباب السعوديني، كما هدفت إىل التعرف على كث
املراهقني لشبكات التواصل االجتماعي اإللكرتوين خالل املدة الزمنية اليت يقضيها املراهقون يف استخدام هذه 
الوسائل وأتثري ذلك على االغرتاب االجتماعي لديهم، والتعرف على مدى تعرض املراهقني السعوديني لشبكات 

اعتمد الباحث يف . وعالقته ابالغرتاب االجتماعي لديهمالتواصل االجتماعي وعادات وأمناط التعرض النشط 
دراسته على نظرية الغرس الثقايف كمدخل نظري، واستعان مبنهج املسح بشقيه من لإلجابة على تساؤالت 
البحث، واالستقصاء كأداة جلمع البياانت من عينة الدراسة، وتضمن االستقصاء وحدتني، األوىل ّتتص ببياانت 

رافية، أما الثانية ّتتص بطبيعة استخدام الشبكات اإللكرتونية من خالل مقياس دوافع التعرض العناصر الدميغ
واقعية املضمون، ومقياس االغرتاب االجتماعي، ومقياس لتصورات  إدراكومقياس التعرض النشط، ومقياس 

 :أهم النتائج فكانت كما يلي أما. املراهقني السعوديني حول املكانة احلالية واملستقبلية لوسائل اإلعالم اجلديد
معظم املراهقني السعوديني يرون أن الشات يغين عن التحدث مع من حوهلم، أي أن معظم املراهقني مييلون إىل  -
 .أكثر من التحدث املباشر وهو ما يعكس اغرتاهبم االجتماعي" لكرتونيةو الدردشة اإلالشات أ"
ما يتعرضون إليه عرب االنرتنيت مع األصدقاء واملعارف وذلك عدم حرص املراهقني السعوديني على مناقشة  -

 (.%52.2)بنسبة 
من عّينة الدراسة ال يستخدموهنا، ( %00.5)يف مقابل ( %00.5)يستخدم املراهقون السعوديون بنسبة عالية  -

 .ويعترب الفيس بوك وتويرت مها أكثر موقعني يتم استخدامهما
وقت فراغهم مع األصدقاء يف املقام األول يليه استخدام االنرتنيت يف املركز  يفضل املراهقون السعوديون قضاء -

 .الثاين مث متابعة مواقع التواصل االجتماعي ابملركز الثالث

                                                           
شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي ابالغـــرتاب االجتمـــاعي للمـــراهقني يف اجملتمـــع الســـعودي، اجمللـــة العربيـــة لإلعـــالم عالقـــة : انيةةةف بةةةن ثنيةةةان آل سةةةعود (1)

 .1102 ، اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال،00واالتصال، العدد
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بني كثافة استخدام املراهقني السعوديني لشبكات  إحصائيةوجدت الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة  -
، بني دوافع استخدام إحصائيةكما توجد عالقة ذات داللة .االجتماعي لديهمالتواصل اإللكرتوين وبني االغرتاب 

لشبكات التواصل االجتماعي واالغرتاب االجتماعي لديهم من جهة، وبني التعرض ( الطقوسية والنفعية)املراهقني 
 . النشط لشبكات التواصل االجتماعي واالغرتاب االجتماعي لدى املراهقني السعوديني أيضا

د فروق يف درجة االغرتاب االجتماعي لدى املراهقني السعوديني املستخدمني لشبكات التواصل توج -
 (.النوع، املستوى االجتماعي واالقتصادي دون السن)االجتماعي، وفقا خلصائصهم الدميغرافية 

 :"عبد القادر إسالم" الدراسة -
أجريت  وهي رسالة ماجستري" ابالغرتاباستخدامات طالب اجلامعة لالنرتنيت وعالقتها "حتت عنوان 

مفردة، هدفت إىل التعرف على العالقة بني ( 211)على عّينة من طالب اجلامعات املصرية قوامها ( 1100)سنة 
استخدامات طالب اجلامعات املصرية لالنرتنيت ومستوى الشعور ابالغرتاب لديهم، وذلك من خالل التعرف 

طالب اجلامعة املصرية لالنرتنيت ودوافع االستخدام، والعالقة بني األدوات اليت على العالقة بني كثافة استخدام 
يفّضل الطالب استخدامها وبني مستوايت االغرتاب لديهم، واعتمدت الدراسة على مدخل االستخدامات 

يف كما اعتمدت على مجلة من الفرضيات . ونظرية احلضور االجتماعي ونظرية اهلوية االجتماعية واإلشباعات
 :ضوء النظرايت املذكورة، وهي كالتايل

 .بني كثافة استخدام طلبة اجلامعة لالنرتنيت وبني مستوى االغرتاب لديهم إحصائياتوجد عالقة ارتباطية دالة  -
( االجتماعية، املعلوماتية، الطقوسية)دوافع استخدام طالب اجلامعة لالنرتنيت توجد عالقة ارتباطية دالة بني  -

 .وبني مستوى االغرتاب لديهم
لالتصال، وللحصول )توجد عالقة ارتباطية دالة بني األدوات اليت يفضل الطالب استخدامها عرب االنرتنيت  -

 .وبني مستوى االغرتاب لديهم( على املعلومات
 :لنتائج اليت توصلت إليها الدراسةوفيما يلي أهم ا 

( %25.2)من طالب اجلامعة يقعون يف فئة االغرتاب املنخفض وأّن ( %12.0)توصلت الدراسة إىل أّن  -
 .منهم يف فئة االغرتاب املرتفع( %0)يقعون يف فئة االغرتاب املتوسط، بينما يقع 

معيارية بنسبة     طي ومرتفعي ذلك الشعور، مث الالموزعة بني متوس( %01.1)يشعر أفراد العينة ابلتمرد بنسبة  -
لدى متوسطي ( %20.2)موزعة بني متوسطي ومرتفعي ذلك الشعور، مث العزلة االجتماعية بنسبة ( 21.2%)

 .ومرتفعي ذلك الشعور
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نيت وبني مستوايت رت ثافة استخدام طالب اجلامعة لالنبني مستوايت ك إحصائيامل تكن هناك فروق دالة  -
 .غرتاب لديهماال
بني الدوافع االجتماعية والطقوسية الستخدام طالب اجلامعة لالنرتنيت وبني  إحصائيامل تكن هناك فروق دالة  -

غري أنه ثبت وجود عالقة بني الدوافع املعلوماتية ومستوى االغرتاب لدى طالب . مستوايت االغرتاب لديهم
 .اجلامعة

أو احلصول على املعلومات عرب  ليت يستخدمها الطالب يف االتصالدوات امل جتد الدراسة عالقة بني األ -
 .نرتنيتاإل
يت ومستوى الشعور ابلعجز لديهم كأحد أبعاد نرت ن كثافة استخدام طالب اجلامعة لإلتوجد عالقة بني -

 .االغرتاب

  :موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة. 1
 : التعليق على الدراسات السابقة. 1.1

ربطت هذه الدراسات كلها ظاهرة االغرتاب أو أحد أبعادها ابستخدام التكنولوجيات : اإلشكاليةمن حيث  -
، اجلرائد، االنرتنيت، مواقع التواصل اإلذاعة)احلديثة لإلعالم واالتصال أو وسائل اإلعالم التقليدية، وهي 

 (.، القنوات الفضائية، اهلاتف احملمول(الفيس بوك) االجتماعي
فقد اعتمدت كل الدراسات املذكورة على منهج املسح الوصفي،  : من حيث املناهج وأدوات مجع املعلومات -

 .كما اعتمدت على االستبيان كأداة جلمع املعلومات
اتفقت دراسات علوم اإلعالم واالتصال على وجود عالقة بني استخدام التكنولوجيا : من حيث النتائج - 

وبني االغرتاب بشكل عام، حيث ...( ع التواصل االجتماعي، وسائل اإلعالم التقليدية،االنرتنيت، مواق)احلديثة 
 .لتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصاللم الفرد استخدازاد يزداد االغرتاب كلما 

 : أوجه التشابه بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية. 1.1
اليت مت ذكرها يف ربطها ملتغري استخدام وسائل االتصال تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة 

احلديثة عموما مبتغري االغرتاب بنوعيه االجتماعي والثقايف، كما تشاهبت معها كلها يف أساليب مجع البياانت أي 
دراسة مشاهبة لدراستنا غري أّن االختالف يكمن يف " انيف بن آل ثنيان"كما ميكن اعتبار دراسة . ستبياناال

يف السعودية وعلى املراهقني  إجراؤهااألخرية مت  فهذه، والعينة املختارة الدراسة إجراءلبيئة اليت متت فيها ا
 .سنة( 21-00)ا بني م السعوديني، أّما دراستنا فعنيت ابلشباب اجلزائري



 الفصل األول                                                                البناء املنهجي للدراسة

 

13 

 : أوجه االختال  بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية. 1.1
ّتتلف دراستنا مع الدراسات املذكورة يف عّينة الدراسة فأغلب الدراسات املذكورة اختارت فئة الطلبة  

اجلامعيون إلجراء الدراسة عليها، بينما يف الدراسة احلالية مت توسيع فئة الشباب إىل أكرب قدر ممكن، إمياان منا أن 
 .عن خصائصه وبغض النظر مراحلهاالغرتاب االجتماعي يصيب الشباب بكل 

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة .4.1
حناول  -انطالقا من نتائجها –من الدراسات السابقة يف حماولة وضع فروض علمية دقيقة  متت االستفادة

من خالهلا التوجه ببحثنا  هذا حنو اخلروج بنتائج تثبتها أو تنفيها، أيضا ساعدتنا الدراسات السابقة يف تقدمي نوع 
القول أن دراستنا اّتذت من مواقع  وميكن(. االستبيان)من االرتياح حول املنهج املستخدم وكذا أداة الدراسة 

 -ملا حققه من قفزة نوعية هائلة يف جمال التواصل االجتماعي-( الفيس بوك منوذجا للدراسة)التواصل االجتماعي 
مع عّدة  -كون الظاهرة قدمية  -جديد لدراسة ظاهرة االغرتاب اليت تناوهلا الكثري من الباحثني من قبل كمتغري

 ...يون أو الفضائياتمتغريات أخرى كالتلفز 
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 .متهيد 
I.  توصيف مواقع التواصل االجتماعي 
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 .وتطوره التارخيي facebook تعريف موقع . 0
 .وخدماته  facebookمستخدم األنشطة اليت يقوم هبا . 1
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     :متهيد 
شكلت شبكة االنرتنيت أحد أهم معامل التحوالت التكنولوجية واالجتماعية االقتصادية، اليت عاشتها  

العنكبوتية من اجليل الثاين للويب البشرية منذ مطلع القرن اجلديد، فبفضل التطورات التقنية اليت أحدثتها الشبكة 
مل تعد اإلنرتنيت جمرد قناة تتدفق فيها املعلومات، بل أصبحت أداة للتواصل بني املستخدمني وأداة متكني ( 1.1)

، وتعد شبكات التواصل االجتماعي إحدى أبرز نتائج هذا التطور، يف ضوء ما نشهده الفضاء االفرتاضيهلم يف 
 .إخل...نوعة، لتلك الشبكات يف التواصل والتسويق واإلعالم واإلدارة والرتويجمن تطبيقات متعددة ومت

هو مصطلح يشري إىل جمموعة من التقنيات اجلديدة اليت أدت إىل تغيري سلوك الشبكة ( 1.1)والويب 
املعروفة  اإلعالمية" أورايلي ميداي"ومسعت هذه الكلمة ألول مرّة من دورة نقاش بني شركة " انرتنيت" العاملية 

يف " سان فرانسيسكو"الدولية لتكنولوجيا املعلومات، يف مؤمتر تطوير ويب الذي عقد يف " ميداي اليف"وجمموعة 
يف حماضرة الدورة للتعبري عن مفهوم جيل " دايل دويرويت"، الكلمة ذكرها انئب رئيس شركة أورايلي (1112)

 ا هو جديد وشعيب على الشبكة العاملية جزءا من ويبجديد للشبكة العاملية، ومنذ ذلك احلني، اعترب كل م
ببساطة عبارة عن تطبيقات ( 1.1)والويب  .وهلذا السبب فإنه حىت اآلن ال يوجد تعريف دقيق له ،(1.1)

 : ، هذه اخلصائص هي(1.0)معتمدة على الشبكة العاملية، حتمل عددا من اخلصائص اليت متيزها عن الويب 
املوقع فقط، لذلك فهؤالء املستخدمون /ابستخدام برامج تعتمد على املتصفحالسماح للمستخدمني  -

 .يستطيعون امتالك قاعدة بياانهتم اخلاّصة على املوقع، ابإلضافة إىل القدرة على التحكم هبا
 .السماح للمستخدمني إبضافة قيم لتلك الربامج املعتمدة على املتصفح -
 .سهم، اهتماماهتم وثقافاهتمالسماح للمستخدمني ليعرّبوا عن أنف -
تقليد جتربة املستخدمني على أنظمة التشغيل املكتبية من خالل تزويدهم مبيزات وتطبيقات مشاهبة لبيئاهتم  -

 .احلاسوبية الشخصية
 .تزويد املستخدمني أبنظمة تفاعلية تسمح مبشاركتهم يف تفاعل اجتماعي -
 .ن خالل إضافة تغيري أو حذف املعلوماتالسماح للمستخدمني بتعديل قاعدة البياانت م -

فالويب فلسفة أو أسلوب جديد لتقدمي خدمات اجليل الثاين من اإلنرتنيت، تعتمد على دعم االتصال  
بني مستخدمي االنرتنيت يف بناء جمتمعات إلكرتونية، وتنعكس تلك الفلسفة يف عدد من التطبيقات اليت حتقق 

شبكات عمر وميكن إرجاع  (1)،...املدوانت ومواقع التواصل االجتماعيأبرزها ( 1.1)مسات وخصائص الويب 
                                                           

 .02، 00ص  ، ص((ت.د)، مراكز اإلعالم، (د، ب) )استخدامات الشبكات االجتماعية يف اإلعالم، : مأمون مطر (1)
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نفسه، فمنذ اخرتاع صفحات الويب اخلاصة بشبكة املعلومات، ( (webالتواصل االجتماعي إىل عمر الويب 
بدأت تتجه حنو ربط األفراد من خالل جتمعات افرتاضية الكرتونية، بدأت مبواقع ضعيفة وجتارب أّولية مل يكتب 
هلا النجاح، وقد يرجع ذلك إىل ضعف إمكاانت شبكة الويب حينها، وعدم متتعها مبيزات تفاعلية مثل الشات 

يت بشعبية ظأو احملاداثت الصوتية أو الفيديو، وقد شهدت هذه املرحلة نشأة املنتدايت اليت ح( الدردشة الفورية)
، وتطورت حىت وصلت ملرحلة مواقع (املدوانت الشخصية)مث ( الياهو)عالية، وجمموعات الربيد اإللكرتوين مثل 

  (1)(.facebook, yuotube, twiter, whats up)مثل 

I.  توصيف مواقع التواصل االجتماعي 
 (.التارخيي تطورومراحل ال نشأةالأسباب ) مواقع التواصل االجتماعي. 1

 :مراحل تطور مواقع التواصل االجتماعي .1.1
االجتماعي يف نشأهتا وعملية تقدمها وتطورها  مبرحلتني أساسيتني، تتعلق األوىل مّرت مواقع التواصل 

، وتعترب هذه (1.1)، أّما املرحلة الثانية هي مرحلة اجليل الثاين من الويب (1.0)مبرحلة اجليل األول من الويب 
مواقع خمتلفة مجعت العامل  األخرية هي مرحلة شعبية هذه املواقع وتشكيلها لظاهرة التواصل االجتماعي عن طريق

مواقع التواصل االجتماعي، حيث  احتضنالذي ( 1.1)أنه أعطي اهتمام كبري للويب  إالّ . يف شكل جمتمع واحد
جاء ليسهل التفاعل وإعادة خلق احملتوى من خالل زائري مواقع التواصل االجتماعي إضافة إىل الكاتب األصلي، 

وجودا من قبل، لكنه مل يكن ديناميكيا، ورجع الصدى على حمتوايت مواقع فخلق وإنشاء املواقع الشخصية كان م
وذهب  (2)(.الشكل الوحيد)التواصل كان أييت من خالل قنوات أخرى مبدئيا كاإلمييل، إن مل يكن مطلقا أي 

ىل أّن مت ، إ(0220)البعض إىل أن أّول بذرة لظهور مواقع التواصل االجتماعي يرجع إىل أول إميل مت إرساله سنة 
مت تبادل بياانت من خالل خطوط اهلاتف بني مستخدم ( 0202)ربط أّول كمبيوترين جبانب بعضهما، ويف سنة 

، تضافرت ثالثة شروط سهلت من إطالق تطبيقات مواقع التواصل (0221)ويف هناية عام  (3).ومستخدم آخر
 :االجتماعي على نطاق واسع، وهي كما يلي

 (.Email, Irc, Muds) مثل( based text)نص -جتماعي القائم على نصعدم قدرة النظام اال -
 .وجود عدد كاف ومتنوع من املستخدمني  جيعلون من املمكن تبين وانتشار مواقع الويب على نطاق واسع -

                                                           
  . 21، ص (1101دار العريب للنشر، : القاهرة)حروب مواقع التواصل االجتماعي، : ايهاب خليفة (1)

 
(2)
Zizi Papacharissi: A networked self, (identity, community, and culture on social network sites), 

routleddge, new York, 2011,p 26. 
 

(3)
Maha shaabi, wajeb gharribi: Saudi cyber threats in social networking websites, international 

journal of distributed parallel system ( IJDPS) vol 3, N 01, kingdom of Saudi, Arabia ,2012, p 119.  
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 .الكفاية والنضوج يف األنظمة اهلندسية اليت مكنت من مالئمة وتكييف احلاسبات والذاكرة وازدايدها تعقيدا -
تنوع التطبيقات اليت تدعم أرضية واسعة يف عمليات تبادل وتقدمي حمتوايت يف أشكال أخرى، أكثر من جمرد  -

وعند احلديث عن مراحل تطور مواقع التواصل االجتماعي جتدر اإلشارة إىل  (1).تقدميها يف صورة نص صاف
 :مرحلتني أساسيتني ومها

 : مرحلة النشأة والتأسيس .1.1.1
يف صورة جممعات مباشرة على شبكة اإلنرتنيت، فظهرت مالحمها مع اجليل األّول  بدأت هذه املرحلة 

أّول هذه ( 0222)الذي انطلق عام ( theglope.com)وكان موقع  (static) للويب املعروف ابلثبات
، ومجيع هذه (tripod.com)، انطلق موقع (0225)، ويف عام (Geocites.com)الشبكات، مث بعده موقع 

كانت تركز أساسا على العالقة بني مستخدميها وتوطيد العالقة بينهم، وخلق جو من التكافل االجتماعي،   املواقع
وذلك من خالل غرف دردشة مجاعية ومشاركة األفكار واملعلومات الشخصية واألخبار عرب مدوانهتم اخلاصة، 

، عرب ربط املستخدمني واألصدقاء مث جاءت موجة أخرى من التعديالت لتقوم إببراز طابع جديد هلذه الشبكات
 :يلي وكانت أبرزها ما (2)ابلربيد اإللكرتوين

للربط (  (classmate.comوكان من أوائل املواقع يف هذا اجملال موقع ( 0225) يف سنةكانت البداية 
معينة وفرقتهم بني الزمالء، وكان اهلدف منه مساعدة األصدقاء والزمالء الذين مجعتهم الدراسة يف مراحل حياتية 

راندي  " ظروف احلياة العملية يف أماكن متباعدة، وهو يليب رغبة التواصل بني أولئك املنتسبني، وقد أسسه 
   (3)".كونرادز
           بداية لظهور أّول موقع اجتماعي وهو موقع الست درجات ( 0222)يعترب سنة ومنهم من  

(Six Degrees) صفحات ملعلوماهتم الشخصية ووضع قائمة أصدقائهم، الذي يسمح للمستخدمني خبلق .
أاتح هذا املوقع ميزة جديدة متثلت يف تفقد قائمة األصدقاء، هذه اخلصائص كانت موجودة يف ( 0220)ويف 

، إذ كانت صفحات املعلومات الشخصية قد وجدت يف معظم مواقع (sixdegrees)بعض األشكال قبل موقع 
واقع االجتماعية األخرى، رغم أن قائمة األصدقاء مل تكن ظاهرة لخآخرين، أما وامل( dating sites)التعارف 

االنتساب إىل اثنوايهتم أو جامعاهتم، وكذا تصفح  إمكانيةأاتح للمستخدمني ( classmate.com)موقع 
                                                           

 
(1)
Thomas kiehne: social networking history, critique, and knowledge management Potentials, social 

network systems, university of texas, 2004, p 6. 
ـــــــــــاح علـــــــــــى: أمحةةةةةةةةةةةد مجةةةةةةةةةةةال حسةةةةةةةةةةةن (2) ـــــــــــة، مت -http://drgawdat.edutech: مواقـــــــــــع تواصـــــــــــل اجتمـــــــــــاعي أم مواقـــــــــــع شـــــــــــبكات اجتماعي

portal.net/archives/1414602/10/1101: ، اتريخ الزايرة. 
 .2 ،  ص(1101 دار األهرام،: ، القاهرة0ط) اإلعالم اجلديد،: دمحم سيد راين( 3)

http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14146
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14146
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14146
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ومات الشبكات اخلاصة ابآلخرين املنتسبني معهم، إاّل أن املستخدمني مل يكن ابستطاعتهم خلق صفحات للمعل
أّول موقع ( sixdegrees.com)الشخصية وحتديد قائمة األصدقاء إال يف سنوات متأخرة، ولذلك يعترب موقع 

مجع بني كل هذه اخلصائص واخليارات، إذ رّوج هذا املوقع عن نفسه أنه أداة ملساعدة الناس على التواصل و 
ذه اخلدمات جذب املاليني من املستخدمني إرسال الرسائل لخآخرين، غري أنه يف الوقت الذي استطاعت فيه ه

، ويرى مؤسسو هذا املوقع أنه كان يف (1111)خدماته عام  إيقافإال أهنا فشلت يف أن تدوم، حيث مت 
وبعد ذلك ظهرت جمموعة من الشبكات االجتماعية اليت مل تستطع أن حتقق النجاح الكبري بني  .الصدارة آنذاك

الذي ( livejournal.com)ظهرت مواقع متعددة منها ( 0222)فريل ففي أ (1)(.1110-0222)األعوام 
كطريقة ليضل على اتصال مع أصدقاء املدرسة والثانوية، كما انطلق موقع " Prad Fitzpatrick"أّسسه 

(cyword.com )ويقوم املستخدمون من خالله إبعداد الصفحات الرئيسية اخلاصة هبم،  ،الذي أنشأ يف كوراي
لربطها بصفحات أصدقائهم، وابلرغم من توفري تلك املواقع خلدمات مشاهبة ( minihompny) اسمواليت حتمل 

ملا توجد عليه مواقع الشبكات االجتماعية احلالية، إال أن تلك املواقع مل تستطع أن تدر الربح املادي ملالكيها ومت 
مليالد الفعلي للشبكات االجتماعية كما ويف السنوات الالحقة ظهرت بعض احملاوالت األخرى لكن ا (2).إغالقها

 (3)(.1111)نعرفها اليوم كان سنة 
، وماليني الناس اآلن يستخدموهنا لالجتماع (0222)وازدادت شعبية مواقع التواصل االجتماعي منذ 

أبصدقائهم وآداء أعماهلم، وعّدة استخدامات أخرى تتوازى واهتمامات املستخدمني، حيث توجد بعض من 
التواصل االجتماعي هي حمركات حبث يف الوقت نفسه، وتسمح للمستخدم خبلق صفحة اجتماعية له من مواقع 
، (logs, bodcasts,wikis)ع مواق ظهرت كل من( 1112)إىل غاية ( 0220)سنة  وما بني (4).خالهلا
وكانت املدوانت ، (0222)أّول من بدأ التدوين الشخصي والذي صنف كأول املدونني يف " جاسنت هال"ويعترب 

املبكرة على شكل حتديثات على املواقع الويب، ومع تطور األدوات اليت تسهل اإلنتاج وحفظ املواد على الويب 
الذي أطلق " brus alibson"يف ترتيب زمين منظم، جعل من عملية النشر أمرا ممكنا لفئات أكثر عرضا مثل 

                                                           
( (1

 Danah mboyd, Nicole B. elilson: social network sites: definition, history and scholarship, journal 

of computer- mediated communication, N 13,2008, p 214. 
 . مرجع سابق: أمحد مجال حسن (2)
 . 10، ص 1100، جامعة املتوفية،10جملة دراسات املعلومات، العدد  ة يف تقدمي خدمات مكتبية متطورة،الشبكات االجتماعي: أماين جماهد (3)

 
(4)
Maha shaabi, Wajeb gaharibi: op cit, p 122 
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مدونة مسحت للقراء أن يضيفوا تعليقات على املدونة، ويف ، وهي أّول (0220)يف سنة " يوميات مفتوحة"مدونة 
 (1)(.live journal)مبدونة أخبار مباشرة " brad fitzpatrick"بدأ ( 0222)مارس 
 (:1.1مرحلة ظهور اجليل الثاين للويب ) مرحلة االكتمال. 1.1.1

جناحا يذكر واستمر  ولكنها مل حتقق( 1111)إىل ( 0222)ظهرت يف هذه الفرتة عدد من املواقع بني 
، ويعد هذا املوقع (1112)عام ( my space)ذلك حىت ظهر واحد من أكرب مواقع التواصل االجتماعي وهو 

السبب يف جناحه إىل جانب أنه شبكة للتفاعل  ع عامل الشبكات االجتماعية، ويرجالبداية القوية ملا نراه اليوم يف
بني األصدقاء، فقد أضاف خدمات أخرى مهمة كاملدوانت ونشر الصور واملوسيقى ومقاطع الفيديو وملفات 

 (2).وال زال حيظى بشعبية قوية رغم املنافسة الشديدة ...التعريف الشخصية لألعضاء
يت تقوم على تزويد مستخدميها مبا يبحثون عليه من ويف هذه الفرتة راجت صناعة مواقع اإلنرتنيت ال 

، وعدد كبري من املاليني من متصفحات اإلنرتنيت حول العامل (مرسلة)حمتوايت عرب شبكة بث من مواقع انرتنيت 
تستقبل هذا البث، وبعد ذلك ابلتدرج استطاع مطورو اإلنرتنيت أن يستخدموا متصفحات إلرسال البياانت يف 

( 1.1)فظهر يف هذه املرحلة مصطلح الويب  (3). من دوره األصلي كمستقبل أعمى للبياانتنفس الوقت بدال
، هذا املصطلح أشار إىل نسخة جديدة من شبكة (1112)لإلعالم اجلديد يف " مؤمتر تيم أورايلي"الذي ارتبط بـ 

تراكمية يف طرق تطوير اإلنرتنيت، ولو أنه مل حيل إىل أي حتديثات على أي تقنيات خاصة، بل هو تغريات 
، هي مثال مهم "مشاركة احملتوى"ومواقع التواصل االجتماعي اليت حتمل خصائص التواصل تركز على  (4)الربامج،

من " إنتاج احملتوى"، فهذا األخري استحدث من أجل مواقع التواصل اليت تقوم على (1.1)على تطبيقات الويب 
ني أو مطوري الربامج، حيث يشمل مجيع مواقع التواصل طرف املستخدمني أكثر منه من طرف املصمم

االجتماعي، خصوصا تلك املواقع اليت تركز على إنتاج احملتوى أو املعلومات جلمهور عريض من املستخدمني، 
 (5).وليس لقائمة األصدقاء الشخصية فقط

الذي يعترب املوقع ( 1112)عام  face book))ومن أبرز املواقع اليت ظهرت يف هذه املرحلة موقع  
             وموقع شبكة. األشهر على اإلطالق يف العامل، وكان ميالد هذا املوقع حداث كبريا على مستوى العامل

                                                           
(1)
 Sajithra k, rajindra patil: social media (history and components), journal of business and 

management, vol 7, issue1, 2013, p 77. 
 .0 مرجع سابق، ص دمحم سيد راين، 2))
 .050، 052، ص ص (1110دار الشروق، : عمان)، (املفاهيم والوسائل والتطبيقات)اإلعالم اجلديد : عباس مصطفى صادق (3)

(4)
 Sajitra K, Rajindra Patil :op cit, p 73. 

 
(5)
Thelwall,m: social network sites (users and uses), In: M. Zelkowitz (Ed),

 
Advances in Computers, 

amesterdam, 2009, p5. 
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my space) ) إضافة إىل شبكات أخرى مثل موقع (1111)يف عام ،lincked in)) موقع ،(Hi5) موقع ،
(Ning) موقع شبكة نتلوج ،(Netlog) موقع ،(yuotube)،(1)  كما ظهر موقعtwitter) ) يف عام
 Evan)يفان ويليامز إو ( bis ston)وبريستون ( jack dorsey)، على يد جاك دوزري (1111)

williams) وهو عبارة عن شبكة اجتماعية وخدمة للتدوين املصغر تسمح إبرسال حتديثات، وتدوينات ،
 ,facebook)ولكن رغم كثرة ظهور الشبكات إال أن كل من مواقع  (2).حرفا( 021)مصغرة ال تتجاوز 

Twitter, youtube) وحني حتولت مواقع التواصل  (3).هم األكثر شعبية من حيث عدد املستخدمني يف العامل
ومجاهريي يف  إعالميابهتمام  ىحيظ (space) myاالجتماعي إىل ظاهرة عاملية، جند مثال أنه بينما كان موقع 

أصبح ( orkut)أكثر جذاب يف جزر احمليط اهلادي، أما موقع ( freindester)الوالايت املتحدة، كان موقع 
القى انتشارا كبريا يف الياابن، ويف السويد ( mixi)املوقع األول يف الربازيل قبل أن بنمو بسرعة يف اهلند، وموقع 

إذ يعترب كل موقع حيتوي  (4).إخل...ا كبريا يف اململكة املتحدةرواج (bebo)، والقى موقع (lunarstorm)جند 
غري أنه يف عاملنا  (5).ويتضمن على جمموعة خصائص متنوعة هلا القدرة على جذب خمتلف الثقافات الوطنية

شعبية منقطعة النظري غري أن املغرب العريب ومن بينهم ( facebook, twitter) العريب القى كل من موقعي
 .بدون منافس هو رائد املواقع اجلزائر كان موقع الفيس بوك

وقد سامهت العديد من العوامل يف التطور السريع الستخدام مواقع التواصل االجتماعي، بداية من العوامل 
التكنولوجية مثل تطور اإلنرتنيت السريع، وتطور الربجميات، وخاصة تطور األجهزة التكنولوجية اليت متثلت يف 

نظرا الخنفاض الدور األساسي يف انتشار مثل هذه املواقع  تاحلواسيب واألجهزة احملمولة الذكية، هذه األخرية لعب
كما .اشرتاكات االنرتنيت تدرجيياتدين قيمة نخفضي الدخل وكذا ابلنسبة ملتناول اجلميع حىت مأسعارها وكوهنا يف 

االلكرتونية واليت انتشرت بسرعة النار يف اهلشيم ومسحت  أن انتشار التعليم سهل للجميع التعامل مع األجهزة
 .  هلذه املستحداثت أبن جتول العامل كله

 

                                                           
، 12 صـــعيد مصـــر، جملـــة العلـــوم الرتبويـــة، العـــددواقـــع اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي يف العمليـــة التعليميـــة جبامعـــات : خدجيةةةة عبةةةد العزيةةةز (1)

 .212، ص 1102القاهرة، 
، قســـم اجملتمعيـــة، رســـالة ماجســـتري دور شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي يف تنميـــة مشـــاركة الشـــباب الفلســـطيين يف القضـــااي: أمحةةةد يةةةونس دمحم محةةةودة (2)

 .22، ص 1102الدراسات اإلعالمية، معهد البحوث والدراسات العربية، 
  . 221 مرجع سابق، ص: خدجية عبد العزيز إبراهيم (3)

(4)
 Danah m boyd, Nicole B.elilson: op cit, p p 217, 218. 

 
(5)
Brayn A. marchall, Peter W. Cardon, Daniel T. Norris, Natalya Goreva, Ryan D'Souza: social 

network websites in india and the united states, Issues in Information Systems No 2, 2015, p 88. 



 مواقع التواصل االجتماعي             الثاين                                               الفصل 

 

20 

 : أسباب نشأة مواقع التواصل االجتماعي.  1.1
الشك أنه لكل اكتشاف تكنولوجي يكون وراءه سبب ما، وتعترب احلاجة إىل حتقيق املنفعة هو أساس كل 

مواقع التواصل االجتماعي إىل سببني  وعليه يرجع البعض أسباب نشأة. ريهذا التطور التكنولوجي واحلضا
 (1) :ني مهايرئيس

 :إيديولوجيةأسباب . 1.1.1
فهي تعكس الفكر الليربايل الذي يرمي إىل حرية التعبري واالنفتاح على الثقافات املختلفة يف ظل عوملة 

مواقع التواصل االجتماعي يواجهها الرأي العام الدويل  األفكار والثقافات، فنجد أن احلكومات اليت تقوم إبغالق
ابستهجان اتم، ويطالبها برفع القبضة األمنية على الشبكات االجتماعية وإاتحة احلرية لألفراد للتواصل عرب هذه 

 .الشبكات، تدعيما ملبدأ احلرية الفردية وحرية الرأي
  :أسباب براغماتية. 1.1.1
صداقات واحلفاظ على الصداقات القدمية، ابلتغلب على عوائق املكان فكان  تتمثل يف الرغبة يف تكوين 

من أن يفقد أصدقائه بعد " مارك زوكربريغ"مثال، هو ّتوف مؤسسها  face bookالسبب الرئيسي لنشأة موقع 
الواقع  االنتهاء من الدراسة اجلامعية، ابإلضافة إىل أن الشبكات االجتماعية متثل متنفسا لألفراد بعيدا عن

مه من خدمات خاصة إبنشاء التقليدي إىل واقع افرتاضي، جيد فيه الفرد مزيدا من احلرية، فضال عّما تقدّ 
إخل، وقد ساهم التوجه التجاري هلذه ...الصفحات الشخصية والتجارية ومشاركة امللفات وتنظيم الفعاليات

 .ملشرتكيها افرتاضيةالشبكات يف زايدة نشاطها وتطوير خدماهتا فأصبحت مبثابة سوق 

  :، خدماهتا وأنواعهاخصائص مواقع التواصل االجتماعي .1
 خصائص مواقع التواصل االجتماعي. 1.1

ميكن احلديث عن خصائص وسائل االتصال الرقمية واليت من بينها مواقع التواصل االجتماعي، من خالل 
يف كون احملتوى ينتجه اجلمهور وينشرونه عرب  اإلشارة إىل أهم مستني تتوفران فيه، حيث تتمثل السمة األوىل

االنرتنيت، وهذه املمارسة يف حد ذاهتا جوهر فكرة تطبيقات اإلعالم االجتماعي اليت تقوم على مبدأ حتّول الفرد 
، (Prosume)مث مستخدم إىل منتج، وهو ما أصبح يطلق عليه مصطلح  العادي يف عملية االتصال من متلق  

، أي أنه وصل إىل ((producerومنتج (  (consomerالدمج بني لفظي مستهلك وهو مصطلح انتج عن
أّما السمة الثانية، فتتلخص يف عملية التفاعل املفتوح والتشارك املستمر، اليت تتم . أعلى درجات النشاط االتصايل

                                                           
 .20، 21 مرجع سابق، ص ص: يهاب خليفةإ (1)
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تقوم الفكرة الرئيسية و  (1).وثيقا إبنتاج واستخدام احملتوى املوجود فيها ارتباطاعرب هذه التطبيقات واليت ترتبط 
للشبكات االجتماعية على مجع بياانت األعضاء املشرتكني يف الشبكة، ويتم نشر هذه البياانت علنا على الشبكة 
حىت يتجمع ذوو املصاحل املشرتكة، والذين يبحون عن امللفات والصور اعتمادا على صالحيات اخلصوصية اليت 

وتشرتك مواقع . ن السمتني تنبع كل خصائص املواقع االجتماعية مجيعاوانطالقا من هذي (2).متنحها للزوار
 (3) :التواصل االجتماعي يف اخلصائص التالية

 .عالم ابجلمهورفهي تشجع وتقرب اإل: املشاركة -
خدمات شبكات التواصل االجتماعي مفتوحة ويستفيد منها مجيع األفراد، حبيث تشجع انتقال  :االنفتاح -

 .املشرتكة و التعليقات، لكن اندرا ما جند حدود وفواصل للدخولاملعلومات 
 .تعترب مواقع التواصل االجتماعي أحسن وسيلة للمحادثة: احملادثة  -
تسمح بتشكيل اجلماعات بصورة سريعة، وهلذه اجلماعات اهتمامات مشرتكة يف عدة قضااي ذات : اجلماعات -

 .مضامني حمددة
 . ات التواصل االجتماعي تتطور من خالل االتصال مبختلف املواقعأغلب أنواع شبك: االتصال -
 .فالفرد من خالهلا يصبح مستقبال وقارئ، فهو مرسل وكاتب ومشارك: التفاعلية  -

وإذا ما حتدثنا عن مميزات مواقع التواصل االجتماعي، فإّن أهم ما مييّزها هو الطابع االفرتاضي لعالقات 
األعضاء، حبيث تتيح هلم االشرتاك يف نفس أنشطة اجملتمع الواقعي كاحملادثة، التعبري عن اآلراء واملعتقدات، تكوين 

 االفرتاضيرفة، لكن الفرق يكمن فقط يف أن اجملتمع صداقات جديدة، طرح أسئلة، املشاركة يف األفكار واملع
 . ميارس هذه األنشطة عرب شبكة اإلنرتنيت

وعموما تتمّيز شبكات التواصل االجتماعي مبجموعة من اخلصائص، جتعل من التواصل من خالهلا خيتلف 
املقارنة بني الواقع  إىل حد بعيد عن التواصل التقليدي، وميكن حصر أهم هذه اخلصائص واملميزات انطالقا من

 :احلقيقي والواقع االفرتاضي يف النقاط التالية

                                                           
 لميـــــة لكليــــة اآلداب، جامعــــة أســـــيوط،التوظيـــــف السياســــي لشــــبكات التواصـــــل االجتمــــاعي علــــى اإلنرتنيـــــت يف مصــــر، اجمللــــة الع: شةةةةريين كةةةةدواين (1)

 .222، ص 1102القاهرة،
 .2مرجع سابق، ص : هللاوائل مبارك خضر فضل  (2)
 ،221، ص ص 1102، 01إدارة الســمعة اإللكرتونيــة للمؤسســات يف ضــوء اإلعــالم اجلديــد، جملــة علــوم اإلنســان واجملتمــع، العــدد : سةةليمة بوزيةةد (3)

222. 
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تسمح شبكات التواصل االجتماعي للفرد أبن يتفاعل مع عدد أكرب من األفراد املشاهبني له، وأولئك الذين  -
اليت ينتمي  يف نفس العدد يف اجلماعة التقليدية وايشاركهم نفس امليول واالهتمامات، والذين ميكن أن ال يتواجد

 .إليها
حيس األفراد الذين يتواصلون فيما بينهم من خالل شبكات التواصل االجتماعي حبرية أكرب يف التعبري عن  -

 .القضااي املختلفة موضوع النقاش إزاءمواقفهم وآرائهم 
ر إىل يف شبكات التواصل االجتماعي ال يقتصر دور املشارك فيها على تلقي املعلومات، بل ميتد هذا الدو   -

 .املسامهة واإلثراء
يتمّيز التواصل عرب شبكات التواصل االجتماعي ابلفورية والسرعة الفائقة، مقارنة ابلتواصل التقليدي بني  -

 (1).األفراد واجلماعات
 (2):وهناك تصنيف آخر ملميزات مواقع التواصل االجتماعي

اصل االجتماعي هي خلق صفحة شخصية، إن القاعدة األساسية للدخول إىل مواقع التو  :التعريف ابلذات -
يطورها املستخدم ابلطريقة اليت يريد أن يظهر هبا، من خالل النصوص الصور واملوسيقى والفيديو وخصائص 

 .أخرى
أغلب مواقع التواصل االجتماعي تسمح ألعضائها لعرض شبكة اتصاالهتم وأيضا يف  :املعلومات اخلارجية -

العديد من احلاالت حتوهلم هلم، والشبكة اخلارجية متكن املستخدمني ألّول مرة من القدرة على عرض شبكاهتم 
 تسمح للمستخدمني اخلاصة، ومشاركتها أبصدقائهم واجلمهور العام، بينما جند بعض املواقع تدعم التطبيقات اليت

 .وصف عالقاهتم بينهم وبني األعضاء اآلخرين
، ومواقع (on line)اجملتمعات االفرتاضية منذ بداية ظهور تطبيقات إّن : طرق جديدة جملتمع املعلومات -

التواصل االجتماعي تدعم طرق جديدة لالتصال بني األفراد، ومستخدمو هذه املواقع قد خيتارون االتصال من 
 .العديد من املعطيات الرقمية خالل
مواقع التواصل االجتماعي تقدم أرضية مالئمة ميكن للفرد من خالهلا أن يتعاون مع الذين : ممارسة النشاطات -

 . يقامسونه نفس القيم واالهتمامات، للقيام هبا بشكل فعال وغري مكلف ماداي

                                                           
، ص 1102 بســكرة،-ج خلضـر احلــا ، جامعـة 01التسـويق عــرب شـبكات التواصــل االجتمـاعي، جملــة علـوم اإلنســان واجملتمـع، العــدد  :ابديةس بةةوغرة (1)

 .212، 212ص 
(2)
 Romina cachia: social computing (study on the use and impact of online social networking), 

euoropean commission, 2008, p 3. 



 مواقع التواصل االجتماعي             الثاين                                               الفصل 

 

24 

شعبية مواقع التواصل االجتماعي إىل بساطتها، فأي شخص يعرف  وناألغلبية يرجع: سهولة االستخدام -
، فقبل (on line)مهارات اإلنرتنيت األساسية فقط، يستطيع خلق وإدارة موقع تواصل اجتماعي على اخلط 

فقط، عن طريق خلق صفحة  مواقع التواصل االجتماعي كان املستخدم يستطيع أن يكون حاضرا على اخلط
ىل الوراء كانت هذه الصفحات الشخصية صعبة اإلنشاء، وعملية تطوير واستضافة مثل وابلرجوع إ. شخصية

هذه الصفحات مكلفة، والعكس حاليا، فمواقع التواصل االجتماعي تتمّيز ابجملانية وهي مفتوحة ألي شخص 
 .يود االنضمام

مدن، عناوين، صفحات ) فاألفراد يتحدثون عربها عن أماكن افرتاضية: إعادة ترتيب جغرافيا اإلنرتنيت -
بروفايلي، مدوانت ) ، فحولت هذه املواقع إىل ما يشبه موقع افرتاضي إىل موقع شخصي(إخل...شخصية

 ...(.شخصية، صوري
إذ تساعد على اشرتاك أكرب قدر ممكن من األفراد يف هذه  اجملانية يف إنشاء احلسابهذا إضافة إىل 

د اإلنرتنيت وجهاز االتصال به، وهذه اجملانية هي اليت أاتحت اشرتاك املواقع، حيث أهنا ال تتطلب أكثر من وجو 
 (1).للجميع
يف مواقع التواصل االجتماعي فإّن هذا األخري يتميز بكونه من صنع الزوار  احملتوىأما من حيث  

كبوا واملستخدمون، فصاحب الشبكة االجتماعية مكلف ببناء بيئة مناسبة وسهلة، ليستطيع املستخدمون أن يس
فيها ما حيملوه من معلومات، هذه املنشورات مهما كانت صفتها، فالفرد حر يف نشرها وال يوجد ما مينعه عن 

 . ذلك، فحرية النشر عالية ومن دون خوف أو رقابة
ورغم املميزات اليت جتمع مواقع التواصل االجتماعي واشرتاكهم يف العديد من اخلصائص، أمهها متكني 

االجتماعي بني األفراد الذين جتمعهم اهتمامات مشرتكة خصوصا، إال أنه لكل موقع وتسهيل التواصل 
خصوصياته سواء التقنية أو اخلدماتية، أو من حيث اهلدف والغرض منه، وانطالقا من هذا نلقي الضوء على 

 : بعض االختالفات بني بعض أشهر مواقع التواصل االجتماعي على بعض املستوايت
، فهو شبكة تواصل اجتماعي مهنية، تسمح لألعضاء إلدخال ((linckedInمبوقع ولتكن البداية 

بياانت حول أنفسهم أو أعماهلم ومهنهم واترخيهم التعليمي، من أجل حماولة مساعدهتم للتواصل مع األشخاص 
فهو  الذين قد يعرفوهنم أو قد يساعدوهنم يف أعماهلم، على عكس أغلب مواقع التواصل االجتماعي األخرى،

عن وجود أشخاص مسجلني من  إعالمهميعزز إقامة اتصاالت جديدة من خالل الرتويج لألعضاء عن طريق 

                                                           
 .220مرجع سابق، ص : خدجية عبد العزيز (1)
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جامعاهتم أو أماكن عملهم، ويقدم معلومات عن وجود اتصاالت أو إضافة اتصاالت جديدة، كما تقدم شبكة 
(linkedIn )أّما موقع  (1).خدمات جمانية أو مدفوعة مثل اإلعالانت أو البحث عن الوظائف(face book) 

هو من املواقع األكثر شهرة ألنه يعتمد على واجهة بسيطة وفعالة، للتواصل عرب الشبكة مع األصدقاء، ومنوج 
هذا املوقع يتمثل يف صورة يف أعلى الصفحة الشخصية للمستخدم، جبانب بعض املعلومات الشخصية 

، وحتت هذه املعلومات صور ...(قامة، الوضعية االجتماعيةاإلسم، اتريخ امليالد، اجلنس، اإل)للمستخدم مثل 
لربوفايالت ستة أصدقاء اختريت من خورازمية املوقع، من بني جمموعة األصدقاء اآلخرين للمستخدم، كما 

وهي تشبه املدونة، ولكنها ال تستخدم ( (note بـ يضا خاصية تسمىيستضيف الصور والفيديوهات، ويوفر أ
املستخدمني، ويسمح إبقامة جتمعات أو جمموعات للتسلية أو للعمل، و ميكن إرسال الرسائل بكثرة من طرف 

، إضافة إىل ...لألفراد عرب رسائل خاصة بني األعضاء، أو ميكن نشرها على حائط األصدقاء لتكون عامة
أّما موقع  (2)(.gifts)االفرتاضية " تبادل اهلدااي"، أو خاصية "التحية" واليت يقرب معناها إىل( poke)خاصية 

(myspace ) أطلق لربط األفراد ببعضهم، مث تطّور بسرعة ليصبح منّصة موسيقية هلا جناحا ابهرا، ولكنها
استهوت أكثر فئة املراهقني، وما زاد من جناح هذا املوقع هو أنه تبىن سياسة مالحقة احتياجات ومتطلبات 

 ومهية لألشخاص تنه يسمح بوجود حساابا مييزه هو أاملستخدمني، وتطوير املوقع وفقا هلا، أيضا م
(Fakesters)، هذه إشارة إىل نوع من احلساابت املتعلقة  .هو مصطلح يستخدم لوصف مالمح ومهية

الذي يقوم ابحلذف التلقائي لتلك ( (friendesterعلى عكس مثال موقع ابلعصاابت، األفالم واملشاهري، 
كما دعم املوقع حرية التعبري ونشر أي شي   ،"اإلابدة اجلماعية"ومسيت هذه العملية بـ احلساابت الومهية تلقائيا، 

رقابة على احملتوايت املنشورة من ( (friendesterإال إذا كان يشكل هتديدا خطريا يف الوقت الذي فرض فيه 
يركز أكثر على عمليات  (my space)كما ال يوجد ما يعرف ابحلالة أو النكزات، فموقع (3)قبل املستخدمني،

الذي يركز على العالقات ( (facebook، إذا ما قارانه مع موقع (إخل...صور أو فيديوهات)إنتاج احملتوى 
 (4).االجتماعية أكثر

وبينما ال متّيز مواقع الشبكات االجتماعية بني أي من مستخدميها وتسمح للجميع أن ينضموا هلا، إال أّن 
( Beautiful People) "األشخاص الوسيمون"للتعامل مع مستخدم حمدد، فموقع  هناك مواقع قليلة تنطلق

                                                           
(1(

 Thelwall, M: op cit, p 8.
 
  

(2(
 Romina Cachia: op cit,  p16. 

(3  (
ibid: p12. 

(4  (
Thelwall, M: op cit, p 8. 
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  (1).يطلب أن يكون مستخدموه وسيمني، وهو ميثل انداي هلؤالء عرب اإلنرتنيت يضعون صورهم مع تعريف أنفسهم
 (Vk.Com)كما ميكن أن ّتتلف املواقع االجتماعية من حيث النطاق اجلغرايف، الذي تنتشر فيه مثل موقع 

 (2).املوجهة للناطقني ابلصينية QQ))املوجه للناطقني ابلروسية، وشبكة 
ومن هنا فأمهية شبكات التواصل االجتماعي تكمن يف إاتحة اجملال واسعا أمام الفرد للتعبري عن نفسه 
ومشاركة مشاعره وأفكاره مع اآلخرين، خاصة أن هناك حقيقة علمية هي أن اإلنسان اجتماعي وبفطرته يتواصل 

اع حاجاته البيولوجية والنفسية، دون ، كما أثبتت الدراسات العلمية أن اإلنسان ال يستطيع إشب...مع اآلخرين
التواصل مع اآلخرين إلشباع هذه احلاجات، أما االحتياجات االجتماعية فال ميكن أن تكون أساسا دون تواصل 

 (3) .مع احمليط االجتماعي إنساين

 :خدمات مواقع التواصل االجتماعي. 1.1
عموما، والدالئل على مدى العموم واالنتشار، من اخلدمات اليت تقدمها مواقع التواصل االجتماعي  تتعدد

حيث أعداد الشبكات أو املستخدمني يؤكد على أهنا تقدم خدمات تستدعي االهتمام، ومن أبرز اخلدمات اليت 
 :يلي تقدمها الشبكات االجتماعية ما

      األساسية مثل وهي ملفات متكن من خالهلا الفرد من كتابة بياانته: امللفات الشخصية أو صفحات الويب -
 .، ويعترب امللف الشخصي هو بوابة الوصول إىل عامل الشخص...(والسن واتريخ امليالد والصور الشخصية االسم)
وهي اخلدمة اليت متكن الفرد من االتصال أبصدقائه الذين يعرفهم يف الواقع، أو  :األصدقاء أو العالقات -

، ومتتد عالقة الشخص ليس فقط أبصدقائه، ولكن تفتح االفرتاضيالذين يشاركونه نفس االهتمام يف اجملتمع 
 .الشبكات االجتماعية فرصة للتعارف مع أصدقاء األصدقاء بعد موافقة الطرفني

تسمح هذه اخلدمة إبرسال الرسائل سواء إىل األصدقاء الذين يف قائمة الشخص، أو غري  :إرسال الرسائل -
 .املوجودين ضمن القائمة

تتيح هذه اخلدمة للمستخدمني إنشاء عدد هنائي من األلبومات، ورفع مئات الصور وإاتحة : ألبومات الصور -
 (4).املشاركات هلذه الصور لإلطالع عليها وحتويلها أيضا

                                                           
 .01 مرجع سابق، ص: عباس مصطفى صادق (1)
 .0، ص1102، "الكشفية حصن اهلوية"الكشفية  والشبكات االجتماعية، ورقة مقدمة للمؤمتر الكشفي الثاين : دمحم البشتاوي (2)
  .21، ص (1110 وكالة الصحافة العربية،: القاهرة)مزاايه ال حتصى، .. يفاالنرتنيت عامل خم: أمري عكاشة (3)
 .21، 20، ص (1101مكتبة الفالح، : ، القاهرة0ط)بوك والشباب العريب،  الفيس: ليلى أمحد جرار (4)
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تتيح الشبكات االجتماعية فرص تكوين جمموعات االهتمام، حبيث ميكن إنشاء جمموعة هبدف  :اجملموعات  -
حمددة، ويوفر موقع الشبكات ملؤسس اجملموعة أو املنتسبني واملهتمني هبا مساحة من احلرية أشبه معني أو أهداف 

مبنتدى حوار مصغر، كما تتيح فرصة التنسيق بني األعضاء يف االجتماعات، من خالل ما يعرف ابسم 
Event) )يضاودعوة األعضاء لتلك اجملموعات، ومعرفة عدد احلاضرين وأعداد غري احلاضرين أ. 

ومت استخدامها على املستوى التجاري بشكل فّعال،  face bookابتدع هذه الفكرة موقع  :الصفحات -
فتسمح هذه اخلدمة إبنشاء محالت إعالنية موجهة، تتيح ألصحاب املنتجات التجارية فرصة عرض السلع أو 

 (1).يتم التوصل إليها من قبل املستخدم دوهنا، ويقوم املوقع ابستقطاع مبلغ مع كل نقرةاملنتجات للفئات اليت حيدّ 

 أنواع مواقع التواصل االجتماعي . 1.1
توجد العديد من التقسيمات اليت وضعها الباحثني يف هذا اجملال، واليت مّيزت بني هذه املواقع انطالقا من 

 : عدة خصائص
 :يلي إىل ما" نوع النشاط"م حسب تقسّ  . 1.1.1
 :الشبكات االجتماعية الشخصية -

وهنا يتواجد األشخاص فقط لتبادل املعلومات الشخصية مع أصدقائهم، ومثال ذلك موقع   
(Nearbie ) الذي يتيح لك وألصدقائك طرح ونشر األحداث واملناسبات االجتماعية وربطها بزمان وذلك

 .حفظا للذكرايت
 : الشبكات االجتماعية املهنية -

مهية فهي تربط أصدقاء العمل وأصحاب األعمال والشركات،  هي من أنواع الشبكات االجتماعية األكثر أ
كما تتضمن أيضا ملفات شخصية للمستخدمني حتتوي على سريهتم الذاتية، وما قاموا به يف سنوات دراستهم 

الذي يعد مقرا للعديد من شركات التوظيف ( linkedin)وعملهم ومن قام ابلعمل معهم، ومن أشهرها موقع 
بطرح سؤال يف جمال احرتايف معني، ومن مث احلصول على إجابة وصاحب اإلجابة األمثل اليت بدورها تقوم 

 .سيصبح صاحب الوظيفة
 : الشبكات االجتماعية الثقافية -

، وهو خاص لكل (Imedix)فهي تستقطب مستخدمني مثقفني من كل أحناء العامل ومثال ذلك موقع  
 (1).من يريد احلديث عن الصحة

                                                           
 .01، 00، ص ص (1102دار فكر وفن، : القاهرة)مواقع التواصل االجتماعي، : حسننيشفيق  (1)
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 :إىل ما يلي" طريقة التواصل"تقسم حسب . 1.1.1
 .شبكات تتيح التواصل الكتايب -
 .شبكات تتيح التواصل الصويت -
 .شبكات تتيح التواصل املرئي -

ويف هذا السياق تتنافس الشبكات االجتماعية اليوم يف توفري أكثر من طريقة للتواصل حىت تليب حاجات     
 .مجيع شرائح اجملتمع االفرتاضي

 :كما يلي"اجملال البشري"وتقسم حسب . 1.1.1
 :شبكات داخلية خاصة -

وتتكون من جمموعة من الناس متثل جمتمع مغلق أو خاص، ميثل األفراد داخل شركة أو جتمع ما داخل 
مؤسسة تعليمية، ويتحكم يف دعوة هؤالء األشخاص فقط وليس غريهم للدخول إىل املوقع، مثل موقع 

(linkedIn.) 
 : خارجية عامةشبكات  -

وهي شبكات متاحة جلميع مستخدمي االنرتنيت بل صممت خصيصا جللب املستخدمني للشبكة، 
ويسمح فيها للعديد من املستخدمني ابملشاركة يف أنشطته مبجرد أن يقوم املستخدم ابلتسجيل يف املوقع وتقدمي 

 (2)(.facebook)نفسه للموقع، مثل 
 :يلي إىل ماتوفرها للمستخدم اليت " اخلدمات"تقسم حسب  .4.1.1
 ( : Profiles) الشخصيةمواقع تواصل اجتماعي تقوم على  الصفحات  -

هي مبدئيا تنظم أعضائها من خالل صفحاهتم الشخصية اليت تتضمن معلومات فردية عن العضو وصوره 
النوع، فاملستخدم أبرز مواقع هذا ( bebo, facebook, myspace)عجاابته، ويعترب كل من إواهتماماته، 

إضافة " يصور فضاءه اخلاص بطرق متنوعة وأحياان يساهم املستخدمون يف تطوير صفحات بعضهم من خالل
كما يستطيع املستخدم تضمني حمتوى معني  . إخل...روابط خارجية على احلائط، التعليقات،كتابة نصوص

 .كطريقة جللب معلومات من موقع ويب آخر أو موقع تواصل آخر
 

                                                                                                                                                                                     
 .020، ص (1111دار الفكر املعاصر، : دمشق) علوم االتصال واجملتمعات الرقمية،: فرايل مهنا (1)
 .01، ص (1100 ،(د،د،ن: )املدينة املنورة)الشبكات االجتماعية خطر أم فرصة، : سلطان مسفر مبارك الصاعدي (2)
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 ":احملتوى"واقع تواصل اجتماعي تقوم على م -
وحسب هذه اخلدمات الصفحة الشخصية للمستخدم تبقى طريقة مهمة يف تنظيم االتصاالت، لكنها 

مثال عن هذا النوع، أين ( flicker)تلعب دور اثنوي يف وضع احملتوى، وتعترب مواقع مشاركة الصور مثل موقع 
 على املوقع يكونة، إذ جند العديد من األشخاص من ميلكون حساب تركز اجملموعات والتعليقات على الصور 

  (1).فارغ، إذ أهنم سجلوا يف احلساب من أجل عرض صورهم ألصدقائهم وعائالهتم فقط
 :يلي إىل ما" األهدا "تقسم حسب . 2.1.1
 :شبكات التنشئة االجتماعية -

، وغالبا ما تستخدم للعثور األعضاءوهي الشبكات اليت أنشأت من أجل الرتفيه والتواصل االجتماعي بني 
 .((myspaceو  (facebook):وعرض قوائم األصدقاء املوجودة على الشبكة مثل موقعي

 : شبكات التواصل االجتماعي -
عالقات جديدة، وتضم عددا كبريا من أمساء املستخدمني  إجيادوهي الشبكات اليت تستخدم من أجل  

 (.linckedIn)غري معروفة مثل 
 : الشبكات االجتماعية لإلحبار  -

وهي وسيلة ملساعدة املستخدمني على إجياد نوع معني من املعلومات أو املصادر، كما تستخدم من أجل 
وهو موقع ( (diggات واملوارد املرتبطة هبا مثل موقع نشر قوائم االتصال، وقوائم توفري سبل الوصول إىل املعلوم

 (2).روابط انرتنيت
وتعد مواقع التواصل االجتماعي هي املواقع االلكرتونية األكثر انتشارا على شبكة االنرتنيت، ملا متتلكه من 
خصائص متيزها عن املواقع األخرى اإللكرتونية، مما شجع متصفحي اإلنرتنيت من كافة أحناء العامل على اإلقبال 

رض هلا الشبكات االجتماعية على الدوام منها تلك الشديدة اليت تتع االنتقاداتاملتزايد، عليها ابلرغم من 
االنتقادات حول التأثري السليب واملباشر على اجملتمع األسري وتفككه، لكن يف املقابل هناك من يرى فيها وسيلة 
للتنامي وااللتحام بني اجملتمعات وتقريب املفاهيم والرؤى لخآخر، واإلطالع والتعرف على ثقافات الشعوب 

 (3).إضافة إىل دورها الفاعل واملتميز كوسيلة اتصال انجعة يف االنتفاضات الشعبية املختلفة،

                                                           
 

(1)
Childnet international research: young people and social networking services, 2008, P10. 

، قسـم علـوم اإلعـالم واالتصـال، جامعـة رسـالة ماجسـتري ،دوافع استخدام اهلوية االفرتاضية يف الشبكات االجتماعية وأثرهـا علـى الفـرد: رحيانة بلوطي (2)
 .51، ص 1105ابتنة، -حلاج خلضر

 .01، ص 1101العربية، تونس،  اإلذاعاتتطور استخدامات مواقع التواصل االجتماعي يف العامل العريب، جمّلة : هنى بلعيد (3)
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 مواقع التواصل االجتماعي ودوافعهم  مستخدموخصائص . 1
 :مواقع التواصل االجتماعي مستخدموخصائص . 1.1

غالبية  جنمت معلومات عن دراسات وأحباث عربية وغربية حول رواد مواقع التواصل وطباعهم، أفادت أن
عليه هم اإلانث، فقد تبني أهنم يشكلون النسبة األكثر يف  مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وأكثرهم بقاء  

، وأّن (%10-%51)إذ تراوحت بني  face bookالدراسات املختلفة اليت أجريت حيث أغلبها تناولت موقع 
وأرجعت األسباب إىل طبيعة األنثى احملبة للتواصل . أنشط رواد هذه املواقع وأكثرهم فاعلية هم من اإلانث أيضا

وحسب دراسة  (1).أكثر من الرجال، وكذلك لطول أوقات فراغها خاصة يف دول العامل الثالث والدول العربية
أجريت على جمموعة من الدول العربية، مّيزت بني مخسة فئات من رواد مواقع التواصل االجتماعي حسب 

 :نشاطاهتم
يتميزون بكوهنم اجتماعيون وينخرطون ضمن جمموعات متعددة، ولديهم شبكة عالقات  : اجتماعياانشطون  -

 .كبرية من األصدقاء
 .وأهم صفاهتم السعي املتواصل للتعرف على كل جديد والسرعة يف تعلم األشياء اجلديدة: مستكشفون -
ق األفضل يف احلياة،كما أهنم نشطون ينظر إليهم أهنم قادة، فهم أشخاص طموحون ويتطلعون لتحقي: مؤثرون -

للغاية وينخرطون يف العديد من األنظمة، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو مهنية، وهم أشخاص لديهم شغف 
 .لتحسني معارفهم ويسعون للحصول على الرباهني واحلجج املنطقية

ندما تكون ذات فائدة،كما أهنم ال يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي إال عند الضرورة، وع: واقعيون -
 .يتبعون االجتاهات السائدة وال يستخدمون إال القنوات األكثر شعبية

يسعون إىل احلياة االجتماعية، وابلرغم من ذلك ليس لديهم دائرة كبرية من األصدقاء، فهم : هاربون من الواقع -
 (2).حساسون ويثقون كثريا ابألشخاص

 :تواصل االجتماعيدوافع استخدام مواقع ال. 1.1
إن الدراسات حول مواقع التواصل االجتماعي تقول أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي مبدئيا، يكون 

يف دراسة قام ( 1110)من أجل البقاء على اتصال ابحمليطني هبم، وبعض املستخدمني للقاء أصدقاء جدد، ويف 

                                                           
 .121، 112، ص ص (1102دار النفائس، : ، عمان0ط)ثورة الشبكات االجتماعية، : خالد غسان املقدادي (1)
 .01، 05، ص صع سابقمرج (:1105)الجتماعي يف العامل العريب تقرير وسائل التواصل ا: احلكومية لإلدارةكلية دمحم بن راشد  (2)
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يفهموا من يستخدم ومن ال يستخدم هذه املواقع، وملاذا وألي أقّرت أن الباحثني مازالوا مل ( بويد وإيلسون)هبا 
 وهو األمر الذي يوحي إىل تعدد االستخدامات حسب جمموعة من احلاجات املختلفة (1).هدف يتم االستخدام

 .على مواقف ظرفية وليست دائمة اساسأاليت تقوم 
تنوع وسط األفراد تقد  فة خاّصة،وابلرغم من أن دوافع استخدام اإلنرتنيت والشبكات االجتماعية بص 

تبحث انطالقا  واإلشباعاتاملستعملني والوضعيات واحملركات اإلعالمية، إاّل أن معظم دراسات االستخدامات 
االسرتخاء، املرافقة، العادة، متضية الوقت، الرتفيه والتفاعل االجتماعي، املراقبة : من بعض أو كل األبعاد التالية

 (2).إخل...واهلروبية اإلعالمية، اإلاثرة
فرد من الوطن العريب ( 2111)مشلت  (3)(تقرير عن رواد مواقع التواصل االجتماعي يف العامل العريب)ويف  

دولة قسمت هذه الدراسة املستخدمني ملواقع التواصل االجتماعي، إىل مخسة فئات وذلك حسب ( 00)
من أسباب ودوافع استخدامهم ملواقع التواصل نشاطاهتم عرب مواقع التواصل االجتماعي، وكذا انطالقا 

 :االجتماعي، ومتثلت هذه الفئات يف 
 :يلي وكانت أسباب االستخدام ابلنسبة هلذه الفئة ما :انشطون اجتماعيا -
ىل مثل متابعة أخبار األصدقاء والعائلة، ومشاهدة األفالم ومقاطع الفيديو املسلية، واالستماع إ: الرتفيه -

 .اخل...وقراءة املواضيعاملوسيقى 
حيث اعتربوها أدوات مذهلة جلمع مشل األصدقاء الذين فقدوا اتصاهلم ببعض، تكوين : االتصال والتواصل -

 .صداقات جديدة، التفاعل والبقاء على تواصل مع األصدقاء وأفراد العائلة
 :ومتثلت دوافعهم يف :واقعيون -
 .املعرفة ان واكتسابالفائدة الوظيفية للتواصل يف أغلب األحي -
 :يلي وكانت دوافعهم ما: مؤثرون -
يشيدون بديناميكية وسائل التواصل االجتماعي فهم قادرون على استقبال ومشاركة : الديناميكية والتفاعلية -

ر األخبار على الفور، إضافة إىل أهنا تتيح هلم التفاعل مع املواد اليت متت مشاركتها ومع املستخدمني اآلخرين أكث
 .من وسيلة أخرى

                                                           
(1)
 Bryan a. Marshall, Peter W. Cardon, Daniel T. Norris, Natalya Goreva, Ryan D'Souza: op cit, 

p 88. 
، 01، جملة علوم اإلنسان واجملتمـع، العـدد (ضرورة اجتماعية يف عامل متغري)االتصال الشخصي يف عصر شبكات التواصل االجتماعي  :مجال العيفة (2)

 .122، ص 1102جامعة عنابة، 
 . 05مرجع سابق، ص ، (1105) االجتماعي يف العامل العريب تواصلتقرير وسائل ال: احلكومية لإلدارةكلية دمحم بن راشد  (3)
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تساعدهم يف حياهتم الشخصية واملهنية من خالل بناء املعرفة، وحتقيق النجاح على الصعيد : حتقيق النجاح -
 .املهين واكتساب املعرفة وخلق فرص جديدة للبدء أبعمال جتارية جديدة

 : ودوافعهم هي: هاربون من الواقع -
التواصل بسهولة مع اآلخرين دون الشعور  األشخاصعي هلؤالء إذ تتيح هلم التواصل االجتما: دعم التواصل -

 .ابخلجل، فهي تعمل كدرع واق يساعدهم على مواجهة اآلخرين بسهولة
 :ومتثلت دوافعهم يف: مستكشفون -
فهم يعتربوهنا أداة لتعلم واستكشاف األشياء اجلديدة، وقد يكون ذلك عرب قراءة : املعرفة واالستكشاف -

 . املقاالت أو األخبار أو استكشاف أماكن جديدة
شباعات طلبة جامعة قسنطينة إىل أّن إحول استخدامات و  (1)(1110 ابديس لونيس،)وخلصت دراسة  

، هي دوافع تتمثل يف طلب املعرفة، مث حماولة معرفة ما حيصل يف حميطهم من دوافع استخدام الطلبة لالنرتنيت
فتصنف " فتيحة البلوشي"أّما . أحداث ومعلومات، مث يليها الدوافع الدينية اليت تتمثل يف طلب معارف دينية

ميا، ترفيهيا، يراي، تعلدوافع األفراد للتواصل طبقا لنوع الدافع، فهذا األخري قد يكون دينيا، أخالقيا، سياسيا، جتا
فإن ماليني األشخاص من الذين يقبلون على صفحات " smok"أدبيا، نفسيا واجتماعيا أو عاطفيا، وابلنسبة لـ 

، واالسرتخاءالتواصل االجتماعي، إمنا يكون دافعهم طبقا للهدف من وراء ذلك، وابلتايل فإنه قد يكون للتسلية 
اهلروب من الواقع أو وجماراة املوضة، الصحبة وتكوين صداقات جديدة، شغل  تبادل املعلومات واألفكار واآلراء،

حول استخدامات الشباب  (3)(1102عبد الرزاق الدليمي، )ويف دراسة  (2).وقت الفراغ، التعليم والتطوير املهين
اصل مع األقارب، التو : ، خلص إىل أن الدوافع هي مرتبة كما يليشباعاهتاإقع التواصل االجتماعي و األردين ملوا

الرتفيه والتسلية، أغراض دراسية، البحث عن أصدقاء الطفولة، معرفة األخبار السياسية، معرفة األخبار الفنية، 
إقامة عالقات اجتماعية جديدة، نقل الصورة احلقيقية لألوضاع يف اململكة األردنية ومعرفة أماكن عقد األنشطة 

ية واالقتصادية، دوافع التسوق، التعبري عن اآلراء السياسية حبرية، وأخريا االجتماعية، مث معرفة األخبار الرايض
 . الرتويج واإلعالن لألعمال التجارية اخلاصة

                                                           
، قسـم علـوم اإلعـالم واالتصـال، جامعـة ، رسـالة ماجسـتري(اإلشباعاتو دراسة يف االستخدامات )مجهور الطلبة اجلزائريني واإلنرتنيت : ابديس لونيس (1)

 .1110قسنطينة، 
 .212ص  ،املرجع نفسه (2)
، 01 شـــباعاهتا، جملـــة علـــوم اإلنســـان واجملتمـــع، العـــددإو اســـتخدامات الشـــباب اجلـــامعي األردين ملواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي : عبةةةد الةةةرزاق الةةةدليمي (3)

 .022، 020 ، ص ص1102
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بدراسة مقارنة بني استخدامات الشباب ملواقع  (1)(brayan A. marshall and others)وقام 
 :توصلوا إىل أن دوافع استخدامات الطالب هيالتواصل االجتماعي يف اهلند والوالايت املتحدة األمريكية، 

ممارسة اهلواايت : املراتب األوىل بنسب متقاربة وعالية كل من: هي ابلرتتيب التايل" األمريكيني"ابلنسبة لـ  
الشخصية، االستماع إىل املوسيقى، مشاهدة األفالم مث الصداقات، أمور تسلية أخرى ومتابعة املناسبات 

متوسطة ونسب متوسطة كل من األلعاب، أخبار الرايضة، أخبار السياسة، أخبار دينية،  االجتماعية، ومراتب
ويف املراتب . نسية، والبحث عن العمل إضافة إىل معلومات عن األماكن لقضاء العطلةاالبحث العلمي، الروم

 .األخرية بنسب متواضعة كل من معلومات عن الصحة ومتابعة أخبار املوضة
يف املراتب األوىل بنسب متقاربة : فكانت االستخدامات مرتبة كما يلي" اهلنود"طالب أما ابلنسبة لل 

وعالية كل من ممارسة اهلواايت الشخصية، االستماع إىل املوسيقى، أخبار الرايضة،  التسلية، أمور أخرى، األفالم 
ماكن للسفر، التسوق، أخبار أما املراتب املتوسطة فكانت املوضة، الصحة، معلومات عن أ. الصداقات، األلعاب

املراتب األخرية كانت كل من الصحة . دينية، البحث عن عمل، البحث العلمي، متابعة املناسبات االجتماعية
  .والرومانسية

وابلتايل ال يوجد اختالف كبري بني الطالب اهلنود واألمريكيني من حيث االستخدامات األساسية أو اليت 
أنه وجد اختالف على مستوى الدوافع الثانوية لالستخدام، وهو ما يعكس أن  الّ أخذت نسبة اتفاق عالية، إ

فاملواقف والظروف احمليطة هي اليت  دوافع االستخدام خيتلف من فرد إىل فرد آخر، ومن بيئة إىل بيئة أخرى
 .توجهها

يستخدمون حول استخدامات مواقع التواصل بني العرب، وجد أن العرب (2)(1105تقرير عريب، )ويف 
، ويليها كل من احلصول على (%55)خمتلف مواقع التواصل االجتماعي للتواصل مع الناس ابلدرجة األساسية 

إىل املوسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو ومشاركة الصور،كثاين أهم سبب  واالستماعاملعلومات املختلفة، 
ألكثر شيوعا بني املستخدمني تليها قراءة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي، وتعترب احملاداثت النشاط ا

بينما ابلنسبة للمواقع األكثر استخداما بني العرب فكان كل من . املدوانت اليت ينشرها األشخاص اآلخرون
(facebook, what's up )غالبية العرب  *"بيت كوم"ويف دراسة  ملوقع . املنصتان األكثر استخداما

                                                           
(1)
 Bray A. Marchall, Peter W. Cardon, Daniel T. Norris, Natalya Goreva, Ryan D'Souza: op cit, 

p 92.  
 .2، 2مرجع سابق، ص ص (: 1105) تقرير وسائل التواصل االجتماعي يف العامل العريب: كلية دمحم بن راشد احلكومية (2)
هو أكرب موقع للوظائف يف منطقة الشرق األوسط واخلليج ومشال إفريقيا، وهو صلة الوصل بني الباحثني عـن عمـل وأصـحاب العمـل :  موقع بيت كوم *

 .الذين ينوون التوظيف، كما حازت هده املنصة على العديد من اجلوائز
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ون إىل ؤ نرتنيت يف الدول العربية يلجأظهرت أن غالبية مستخدمي اإل (1)(1100)يستخدمون اإلنرتنيت للدردشة 
الشبكة اإللكرتونية للدردشة مع أصدقائهم، أو للعثور على أصدقاء جدد، مقارنة مبستخدمي اإلنرتنيت ألغراض 

أجراها املوقع  وذكرت الدراسة اليت. أخرى، مثل التعلم عرب اإلنرتنيت أو التسوق اإللكرتوين أو البحث عن وظيفة
املشاركة يف النشاطات االجتماعية على السبب الرئيسي الستخدام اإلنرتنيت يف املنطقة العربية، يعود إىل  أنّ 

ممن ( %12)الشبكة اإللكرتونية، مبعدل يصل إىل ثالث ساعات أو أكثر بصفة يومية، وكشفت النتائج أن 
يتواصلون يوميا مع  منهم أهنم( %21)جتماعي، بينما ذكر مشلتهم الدراسة يستخدمون اإلنرتنيت يف التواصل اال

 مع األصدقاء عرب مواقع التواصل االجتماعي، مثل( %20)أصدقائهم عرب الربيد اإللكرتوين، فيما يتواصل 
(facebook, twiter). 

بني حيتل املركز األّول  facebookموقع  االستكشافية وجد أنّ ( 1102عبد الكرمي ابحاج، )ويف دراسة 
من املبحوثني يستخدمون مواقع التواصل ( %25.1)، وذكرت الدراسة أن (%02)الشباب العريب بنسبة 

( %50.0)االجتماعي، ألهنا تساعدهم على التواصل مع اآلخرين، وتشكيل مجاعات من األصدقاء، بينما 
 (2).ومشكالهتميستخدموهنا بدافع التواصل مع أشخاص لديهم آراء تعرب عن نفس قضاايهم 

حول استخدامات طالب ما قبل التخرج ملواقع التواصل االجتماعي  (3)(1110)ويف دراسة أجنبية 
، (%21)وجدت أن الطالب يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي من أجل البقاء على تواصل مع أصدقائهم 

، التواصل مع (%50.1) األشخاص، معرفة أخبار أكثر عن (%12.2)مشاركة الصور والفيديوهات وأمورا أخرى 
، املشاركة يف جمموعات من (%20)، التخطيط أو دعوة األصدقاء إىل مناسبات (%22.2)أصدقاء الدراسة 
، (%00.1) ، التعبري عن اآلراء ووجهات النظر(%01.0)، إقامة عالقات جديدة (%12.2) نفس االهتمامات

 (.%1.0)وأخذ اإلعالن املرتبة األخرية بـ 
وإقامة العالقات االجتماعية هو جوهر العملية االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي، فلقد أشار  

قع مييلون أكثر إىل التفاعل مع أصدقائهم الواقعيني، أكثر من امستخدمي املو  أنّ ( 1112بيمبك وزمالئه، )
ز كات التواصل االجتماعي، مييّ ولفهم العالقة بني رأس املال االجتماعي وبني شب. التفاعل مع أشخاص جدد

، فاملستخدم الطبيعي يتواصل مع facebookالباحثون بني العالقات القّوية والعالقات الضعيفة بني أصدقاء 

                                                           
 .12 سابق، صمرجع : انيف بن ثنيان آل سعود (1)
، قسـم اإلعـالم، اجملتمعية، رسالة ماجسـتري استخدامات الشباب للشبكات االجتماعية وأتثريها على عالقاهتم يف تبادل اخلربات: أفنان طلعت عرفة (2)

 .0 ، ص1105جامعة القاهرة، 
(3)
 Ecar research study8: social networking sites: students and information technology, 2008. 
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جمموعة صغرية من األصدقاء، من خالل وضع تعليقات أو إرسال رسائل تعّزز الروابط معهم، مث يتحول إىل 
وهو ما يشري إىل عالقات ( متابعة التعليقات وامللصقات)سلبية  متابعة غالبية األصدقاء من خالل وسائل

ز رأس املال االجتماعي ملستخدميها عرب احلفاظ على ضعيفة، وتؤكد البحوث يف هذا اجملال أن الشبكات تعزّ 
       مصطلح (1110 توفيكي،) طلق عليهما أ وهوالعالقات التقليدية القائمة، والدخول يف عالقات جديدة، 

عرب عرض نفسه وصوره  إشباعها، وهي حاجة يسعى الفرد إىل (social grooming" )تربج االجتماعيال"
 .وإمكانياته عرب شبكات التواصل االجتماعي

تقليل الشعور  ستخدام شبكات التواصل االجتماعيوتشمل الدوافع األخرى اليت خلص إليها الباحثون ال 
ابلوحدة وذلك يف حالة القيام أبنشطة مثل الكتابة على صفحات األصدقاء والتعليق وإبداء اإلعجاب، وهو ما 
ال يتحقق إذا كان االستخدام سلبيا، ويقتصر على متابعة ما ينشره اآلخرون دون فعل من املستخدم، بل أن هذا 

، دوافع استخدام شبكات (1100 هيو،) تماعي، وقد صّنفقد يزيد الشعور ابلوحدة ويقّلل رأس املال االج
التواصل االجتماعي يف تسع فئات، أمهها احلفاظ على العالقات القائمة، التعبري عن الذات، اكتساب الشهرة 

 (1).والسمعة الطيبة بني الرفاق
استخدامات الشباب اجلامعي ملوقع اليوتيوب على "حول  (2)(1112 رضا عبد الواجد أمني،)ويف دراسة  

طالبا، من خمتلف اجلنسيات العربية ولكن أكثرهم من ( 011)أجريت على عينة تتكون من " شبكة االنرتنيت
ل إىل أن غالبية الشباب اجلامعي يستخدمون املوقع إلرفاق لقطات الفيديو ، حيث توصّ (%20.2)البحرين 

منهم ( %22)منهم لديهم بروفايالت على املوقع، و( %10)ايل عيّنة الدراسة، ومن إمج( %02.2)بنسبة 
يقومون ابلتعليق على املواد الفيلمية على املوقع، ووجد أّن من أّهم دوافع استخدامات الشباب ملوقع 

(youtube ) ّية والرتفيه، مث ف على خمتلف األخبار اهلامة املصورة واللقطات اإلخبارية النادرة، مث التسلهي التعر
. مشاهدة أجزاء من برامج تلفزيونية مل يتمكن من مشاهدهتا، ويف األخري الفضول للتعرض لنمط إعالمي جديد

 (.التسلية والرتفيه)كانت قبل الدوافع الطقوسية ( معرفة األخبار واملعلومات)أي أن الدوافع النفعية 
  يف قطر، مواقع التواصل االجتماعي( األمريكيةجامعة نورث ويسرتن )وصنفت دراسة حديثة أجرهتا 

كثالث املصادر الرئيسية اليت يعتمد عليها مواطنو مثانية دول عربية هي تونس واإلمارات، البحرين، قطر 
شخص مبعدل ( 01111)والسعودية، لبنان واألردن، واعتمدت الدراسة على استطالع آراء ما يزيد على 

                                                           
 .15، صمرجع سابق: حسين دمحم نصر (1)
استخدامات الشباب اجلامعي ملوقع اليوتيوب على شبكة االنرتنيت،  منشورات جامعة البحـرين، أحبـاث املـؤمتر الـدويل حـول : رضا عبد الواجد أمني (2)

 .1112،  -تكنولوجيا جديدة لعامل جديد –اإلعالم اجلديد 
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وأظهرت ( %21)ة والريفية لكل بلد، عن طريق مقابالت شخصية بنسبة شخص من املناطق احلضري( 0111)
الدراسة أن املنطقة العربية بشكل عام تتجه لالعتماد على اإلنرتنيت ومواقع التواصل االجتماعي، بسبب زايدة 

 جاء يف املرتبة األوىل بنسبة  (face book) كما أشارت الدراسة أن. يةالشك يف وسائل اإلعالم التقليد
(. %11)احتل املركز األول لدى البحرينيني بنسبة ( google)+ّما موقع أ، كمصدر أول لألخبار( 51%)

كمصدر لألخبار، فمن انحية كشفت عن وجود ( (facebookوقدمت الدراسة تفسريا لتزايد االعتماد على 
 هبنان ومصر وتونس يعتربون أننسبة غري قليلة من املشاركني الذين ال يثقون بوسائل اإلعالم التقليدية، ففي ل

( %12)والبحرين ( %22)مصدر موثوق أكثر من الوسائل التقليدية، غري أنه يف دول أخرى خاصة السعودية 
يرون عكس ذلك، وأرجعت الدراسة هذا التفاوت إىل االختالفات السياسية واالقتصادية يف ما بني تلك 

  (1).الدول
حول أسباب ودوافع استخدام  (2)(7Petter Pae Prandtzaeg, Jan Heim,200)ويف دراسة 

إذ توصل  سنة،( 12-01)فردا مابني سن ( 5122)مواقع التواصل االجتماعي يف النرويج على عينة قوامها 
، التواصل (%20)دوافع استخدام الشباب ملواقع التواصل االجتماعي هي إقامة عالقات بنسبة ن الباحث إىل أ
من أجل مشاركة اخلربات والنشاطات كإجراء حماداثت أو ( %02) ، التواصل االجتماعي(%10)مع األصدقاء 

وتكون هذه املعلومات عن األصدقاء %( 01)التعليق على منشورات بعضهم البعض، تلقي املعلومات 
ينفصل عن  إذ يتحدث األفراد ويتناقشون عن أمور اليومية وهذا الدافع قد ال( %1.5)، احملادثة ...حداثواأل

الرسائل اجملانية  إرسال إىل إضافة .دافع املعلومات، ألن املناقشة غالبا ما تتم عند تلقي معلومات وأخبار جديدة
يتفقدون ابستمرار  ونخدمتفاملس( %1)، مشاركة احملتوى (%2.5)إىل األصدقاء، ومتضية وقت الفراغ ( 2.5%)

، وهذا (%0.5) أو تفاعل معه، تصفح صفحات اآلخرين صفحاهتم ملعرفة إذا علق أي شخص على ما مت نشره
يكاد هذا السبب أن ( %0)االتصال أبفراد العائلة . السبب أيضا مرتبط ابإلطالع على آخر األخبار واملعلومات

يكون غائبا، إذ اقتصر على جمموعة قليلة جدا، إضافة إىل أسباب أخرى مثل الرتويج عن النفس كاملوسيقيني أو 
 .إخل...الذين يروجون لألعمال أو املوسيقىاملصورين 

                                                           
 .015مرجع سابق، ص : حسنني شفيق (1)

 
(2)
Petter Pae Prandtzaeg, Jan Heim: why people use social networking sites, Paper to Conference of 

Online Communities and Social Computing, oslo, 2009. 
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حول دوافع وأمناط استخدام الشباب العراقي لشبكات  (1)(1105 عمار طاهر دمحم،) ويف دراسة لـ
ابلعراق، إذ أوضحت " بغداد والتكنولوجية"مفردة من جامعيت ( 011)التواصل االجتماعي، على عينة قوامها 

احلصول على املعلومات يف املرتبة األوىل، مث : مواقع التواصل االجتماعي هيهذه الدراسة أن أبرز دوافع استخدام 
التواصل بشكل مباشر مع األهل واألصدقاء، التسلية والرتفيه، شغل أوقات الفراغ يف ، خرينالتعرف على آراء اآل

ل العلمي، تبادل الصور ومقاطع املرتبة الثانية، مث أتيت يف املرتبة املوالية دافع البحث عن املعلومات العامة، التحصي
إخل، وتعترب هذه الدوافع هي األبرز إضافة إىل دوافع أخرى أخذت نسب قليلة بني أفراد العينة مثل نشر ...الفيديو

أّن التفاعل  (2)(1105 أفنان عرفة،)بينما أقّرت دراسة . وغريها...املسامهات الكتابية، عرض الصور الشخصية
احلصول على املعلومات، : دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي، مث ابلرتتيب االجتماعي جاء يف مقدمة

االفتقاد  إشباعالرتفيه والتسلية، متابعة األحداث، قضاء وقت الفراغ، دافع املساعدة على املشاركة السياسية وأخريا 
 .للتواصل احلقيقي مع األسرة

اكتشاف  (3):الستخدام مواقع التواصل االجتماعي يف اآليتوميكن حصر أهم احلاجات اليت تدفع األفراد  
حتقيق االنتماء االجتماعي الذات، التيسري االجتماعي، التعلم وتوسيع املعارف، استكشاف اهلوية ولعب األدوار، 

 .قت، احلصول على املعلومات، االنتماء واملرافقة، متضية الو اإلحباط، التحّرر العاطفي، االسرتخاء والتخلص من 

  :على األفراد استخدام مواقع التواصل االجتماعيآاثر . 4
 :  التأثريات السلبية ملواقع التواصل االجتماعي . 1.4

أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنيت جيعل املستخدم أكثر  يونأوضح علماء أملان  
املصارحة الذاتية، وأكدوا أن األشخاص الذين لديه بعد عام قدرة نفسية أكرب على انفتاحا وصراحة، وتصبح 

يدلون ابملزيد من املعلومات عن أنفسهم يف صفحات التواصل االجتماعي جيمعون أصدقاء أكثر، غري أن هذه 
الصداقات قّلما تكونت منها صداقات محيمية، أما الصداقات احلقيقية فما تزال تتم وتستمر بعيدا عن 

كان إجياد وسيلة للتواصل بني األفراد، فإن   االجتماعيورغم أن اهلدف األساسي ملواقع التواصل  (4).اإلنرتنيت
                                                           

، 10، جملــة آداب املستنصــرية، العــدد (دراســة مســحية) دوافــع وأمنــاط اســتخدام الشــباب العراقــي لشــبكات التواصــل االجتمــاعي : عمةةار طةةاهر دمحم (1)
 .1105بغداد، 

 .مرجع سابق: أفنان طلعت عرفة (2)
، ص ص 1102، جامعـة عنابـة، 01تصال الشخصي يف عصر شبكات التواصل االجتماعي، جمّلة علوم اإلنسان واجملتمـع، العـدد اال: مجال العيفة (3)

122  ،125. 
: ، اتريــــــخ الــــــزايرةhttp://fr.slideshare.net/taghridali/s :ت التواصــــــل االجتماعيــــــة، متــــــاح علــــــىشــــــبكا :تغريةةةةةةد علةةةةةةي دمحم القحطةةةةةةاين (4)

12/12/1101. 

http://fr.slideshare.net/taghridali/ss-42236690
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 -مثال- استخدامها امتد ليشمل خمتلف اجملاالت، حىت أهنا ابتت هتدد االستقرار االجتماعي بعد أن أضحت
االجتماعية ابعتبارها أساس  سالحا تستعمله احلركات اإلسالمية لنشر الفكر املتطرف، مثلما صارت هتدد القيم

أّن " صادق احلمامي"اجملتمع، واستعملها البعض كأداة لنشر اإلشاعات واألخبار الزائفة، ويف هذا الصدد يؤكد 
ليست جمرد وسائل أو حمامل للمضامني واألفكار، بل هي أتثريات نفسية واجتماعية وحاملة  اإلعالموسائط 

وميكن تعداد اآلاثر السلبية ملواقع التواصل االجتماعي حتت التصنيف  (1)".التجاربنا، تعكسها وتساهم يف تشكيله
 :اآليت

 اآلاثر االجتماعية .1.1.4
  :والعزلة االجتماعية اإلدمان -

فاالستخدام املفرط ملواقع التواصل االجتماعي يؤدي إىل اإلدمان، الذي يقود إىل العزلة اليت تكسب 
وتعطيهم فرصة للهروب من جمتمعهم، حيث أن املستخدمني يتعاملون مع عامل مستخدميها نوعا من اإلنطوائية، 

افرتاضي ومع أشخاص غري حقيقيني، أو على األقل ال يدخلون يف نطاق دائرة املعارف أو األقارب، وال 
فهم غرابء ال يستطيع أن يتعامل معهم بشكل مباشر، وهو ما يسميه ، هم يف نطاق جمتمعهميستطيعون أن يرو 

، ومع مرور الوقت تتفاقم مشاعر الوحدة لدى هؤالء ...بعض العيش يف عامل األحالم والرومانسية الزائدةال
ويفصلون عن عامل الواقع شيئا فشيئا، مما يزيد شعورهم ابالكتئاب وعدم الرغبة يف املشاركة يف احلياة، ابإلضافة إىل 

مرور الزمن لتنتقل من العزلة عن اجملتمع إىل العزلة عن أسرة  زايدة الشعور بعدم الثقة ابلنفس، وهذه العزلة تزداد مع
 . الفرد نفسها

 : التفكك األسري -
نسانية واالجتماعية والرتبوية، الذي تفشت إلاليرافقه تزعزع يف العالقات والصالت إّن التفكك األسري 

فلقد أمجع كثري من علماء االجتماع  (2)عنه ظاهرة الطالق وهجر الزوجات وإمهال األبناء وتدهور القدرات املهنية،
وتسببت يف وقوع كثري من حاالت  ،ىل مؤسسة الزواجوالنفس على أن خطورة مواقع التواصل االجتماعي امتدت إ

من صديقات زوجها على  الطالق نتيجة انشغال أحد الطرفني مبواقع التواصل االجتماعي أو غرية الزوجة
(facebook) . ن أكثر املشكالت السلوكية احلالية انمجة عن وجود نوع من اإلدمان بني إىل أ" املعتصم"ولفت

                                                           
 .02مرجع سابق، ص  :هنى بلعيد (1)
 :علــــــــــى الشـــــــــــباب املســــــــــلم وســـــــــــبل عالجهــــــــــا، متـــــــــــاح علــــــــــىاآلاثر الســــــــــلبية ملواقـــــــــــع التواصــــــــــل االجتمـــــــــــاعي : أمحةةةةةةةةةةد عبةةةةةةةةةةةد احلةةةةةةةةةةةق (2)

http://www.altareekh.com/article/view12/12/1101: ، اتريخ الزايرة. 

http://www.altareekh.com/article/view
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 الشباب واألطفال على مواقع شبكات التواصل االجتماعي، إذ يقضي بعضهم ما يقرب من مثاين ساعات يوميا
  (1).أمام أجهزهتم، مبينا  أنه ال ميكن لوم األطفال والشباب على ذلك مع فقدان ثقافة االنضباط داخل املنزل

 : ضعف العالقات االجتماعية -
أمام االستخدام املفرط ملواقع التواصل االجتماعي أصبح املستخدمون مييلون إىل قضاء وقتهم يف عامل  

افرتاضي يوازي عاملهم الفيزايئي، األمر إىل دفعهم إىل االنقطاع عن العديد من النشاطات االجتماعية والتقليل من 
د الكثري من علماء النفس يف تقدمي تشخيص سوداوي ، ويف هذا السياق مل يرتد...العالقات االجتماعية التقليدية

غالبا ما يتجلى يف السلوك االنطوائي، وذلك من خالل مالحظة أن االستخدام املكثف ملواقع التواصل 
االجتماعي مييل إىل فصل املستخدم عن احلياة الفعلية، فالعالقات اليت تتيحها تلك املواقع للفرد تبدو اصطناعية 

نسانية احلقيقية، واهلوية االفرتاضية اليت متنحها مواقع التواصل ط االجتماعية والعالقات اإلالروابعلى عكس 
 Robert)ففي دراسة أجراها كل من  (2).هبويته وشخصيته الفعلية عالقة له االجتماعي للمستخدم تبدو كوهم ال

Kant & Pittsburg ) تبني أن اإلنرتنيت ممثلة شخص ملدة سنتني أبمريكا، ( 151)على عّينة مكونة من
خاصة يف شبكات التواصل االجتماعي، قّلصت من دائرة األفراد االجتماعية القريبة والبعيدة، وزادت من وحدهتم 

أو " االنفرادية"وكذا شعورهم ابإلحباط، وهذا ما جعل بعض املفكرين يصفون اجملتمعات اجلديدة ابجملتمعات 
 (3).بوسائله االتصالية وينعزل عن أفراد أسرته وأصدقائه اليت خيتلي فيها كل فرد" الكابلية"
  :الفضائح االجتماعية -

هناك العديد من الفضائح اليت طالت األفراد، والشخصيات والفنانني والسياسيني، إّما ابخرتاق حساابهتم 
أدى إىل خلق  الشخصية وقرصنتها، أو نشر صور منافية لألخالق واآلداب العاّمة على هذه املواقع، وهو ما

 .خوف من هذه املواقع لدى كثريين
 
 
 

                                                           
، اتريـــخ http://www.emaratalyoum.com/local :يون حيـــذرون مـــن ظـــاهرة اخلـــرس االجتمـــاعي، متـــاح علـــىميأكـــاد: عمةةةر بيةةةومي (1)

 .10/01/1101 :الزايرة
، 02 منــط العالقــات االجتماعيــة  يف ظــل اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي، جملــة علــوم اإلنســان واجملتمــع، العــدد: ، األزهةةر العقةةيبنةةوال بركةةات (2)

 .112، 110ص ، ص 1101جامعة بسكرة، 
، 1101، ، جامعـة اجلزائـر11شـبكات التواصـل االجتماعيـة والعالقـات االجتماعيـة، جملـة العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، العـدد : اهلةدى عبةادةنور  (3)

 .121ص 

http://www.emaratalyoum.com/local
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  :كشف اخلصوصيات  -
 (1).كثري من رواد اإلنرتنيت يرفضون فتح حساابت خاصة عرب املوقع حبجة أن خصوصياهتم ستكشف

مثال جعل من األمور العامة أمورا خاصة ومن األمور اخلاصة أمورا عامة، كما أصبحت  facebookفموقع 
 (2).اخلاصة عن الناس حبوزة طرف اثلثالبياانت 

  :الرتويج لإلشاعات عرب مواقع التواصل االجتماعي -
التقليدية، وهو  اإلعالمحيث تساهم يف انتشار الشائعات واملعلومات املغلوطة بطريقة سريعة مقارنة بوسائل 

القليل فقط هم الذين يسعون  ما يساهم أحياان يف خلق بلبلة أو هتديد األمن العام للبالد، وذلك بسبب أنّ 
للتحقق من صحة املعلومة قبل نشرها، فيما يلجأ البقية إىل تبادل املعلومة التثبت منها، يف ظل جنوح األفراد حنو 

 (3).الثقة يف مواقع التواصل االجتماعي، أكثر من ثقتهم يف الوسائل التقليدية
  :إضاعة الوقت -

حىت يبدأ ابلتنقل من صفحة إىل أخرى، ومن ملف إىل آخر، وال مبجرد دخول املستخدم هلذه املواقع  
 .يدرك املستخدم الساعات اليت أضاعها يف التعليق على صور األصدقاء، دون أن يزيد ذلك فائدة لغريه

  :ضعف مهارات التواصل -
تعترب من أهم اآلاثر اليت قد تشكل خطرا على مستخدمي الشبكات االجتماعية، خاصة الشباب  

ملراهقني، فقضاء الوقت الطويل أمام شاشة الكمبيوتر وهدره يف تصفح املواقع يؤدي إىل عزهلم عن واقعهم وا
األسري وعن مشاركتهم يف الفعاليات اليت يقيمها اجملتمع، ومبا أن التواصل بني الناس بشكل مباشر يؤدي إىل 

حيث تنمي لديهم احلس ابملسؤولية جتاه الغري  نساين،اعد الشباب يف جماالت االتصال اإلتطوير املهارات اليت تس
وتقوي سرعة البديهة، لديهم فيستطيعون التعامل مع املواقف حبذاقة وحنكة، لذلك فإن إدمان الشباب على 

ويف هذا الصدد  . التواصل اإللكرتوين يؤدي هبم إىل العزلة االجتماعية، وفقد مهارة التواصل املباشر مع  اجملتمع 
لمية حديثة أجراها ابحثون أمريكيون أن قيام املراهقني بكتابة الرسائل النصية القصرية يؤثر سلبا كشفت دراسة ع
غوية والنطق بشكل سليم، وأشارت الدراسة إىل أن الرسائل تسبب أتخرا يف مهارات التحدث على إمكاانهتم اللّ 

                                                           
 . 002 ، ص(1101دار اخللدونية، : اجلزائر) اتريخ وسائل االتصال وتكنولوجياته احلديثة،: فؤاد شعبان، عبيدة صبطي (1)
دار العابيكــان، ، (د، ب))شــادي الرواشــدة، : ، ترمجــة(مواقــع التواصــل االجتمــاعي وفقــدان اخلصوصــية)أعــرف مــن أنــت ومــاذا فعلــت : أنةةدروزلةةوري  (2)

 . 01، ص (1105
 .52، ص (1102دار الفجر، : ، القاهرة0ط)اإلعالم اإللكرتوين واحملمول، : وسام كمال (2)
 . 10، 11مرجع سابق، ص ص : هنى بلعيد (3)
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وتعامله مع أفراد هم جزء من ذلك  الوقتاز اهلاتف أو احلاسوب طوال فارتباط الفرد جبه (1).والتعلم بشكل كبري
اجلهاز، جيعله يعتاد التعامل مع األجهزة املادية ويضعف لديه القدرة على التواصل حبميمية مع األفراد كاملس 

وهو حمّلل نفسي، إىل أن األفراد الذين يستخدمون " ماكسون ماكدويل"حيث أشار . إخل...واإلمياءاتوالنظر 
االجتماعي بصورة هاجسية، ال يزال إبمكاهنم اكتساب خصائص شبيهة ابلتوحد، مثل  جتنب شبكات التواصل 

 ( 2).التواصل ابلعينني، واليت تعترب مقدرة معطلة يف التوحد
 :تانتحال الشخصيا -

يمكن للمتصل العابث انتحال شخصية العديد من ف ،وذلك عن طريق االستيالء على كلمة املرور
فالعديد من املشاهري مت  (3).الذين ميتلكون آالف من األتباع على الشبكات االجتماعية، لبارزةالشخصيات ا

 .  إخل...استخدام أمساءهم من أجل القيام أبعماهلم القذرة كالتحرش واستغالل األطفال والسرقة واخلداع
 :اآلاثر الثقافية .1.1.4
 :ظهور لغة جديدة بني الشباب -

مصطلحات خاصة ال يعرفها إال من يعاشرهم ابستمرار وهو األمر الذي يهّدد الّلغة تتميز هذه اللغة أبهنا 
، وال خيفى (2)والعني رقم ( 1)، أو اهلمزة رقم (2)احلاء أصبحت رقم  العربية، حيث حتولت حروفا إىل رموزا مثل

موقع ال خيضع قد ضرب بتقاليدان عرض احلائط، كونه  face bookأن مواقع التواصل االجتماعي خاصة 
 :ويقول دمحم منصور .هو يف اخلاطر لكن نتحدث هنا من الناحية السلبية للرقابة، وفضاء حر للتعبري عن كل ما

، وما يزيد ذلك ...إن مستخدمي هذه املواقع يهدرون وقتا كثريا يف عامل غري واقعي ويتحدثون ساعات طويلة"...
بل العكس أهنا تعزل الفرد عن . احملاداثت اليت جتري على االنرتنيتتعقيدا هو أن البعض ال يرى أية اجيابيات يف 

مع كل  أسرته وعاملة كله، إىل غاية إمكانية تعلم وتبين أفعال خطرية نتيجة االحتكاكتمعه احلقيقي و جم
كما أن حالة التحول العاملية حنو اخليار الرقمي تسهم ابلضرورة يف تشكيل مستقبل اللغات،   (4)".األشخاص

عتبار أن الّلغة هي أداة تواصل يف هذه املواقع، ابت احلديث يرتدد بني الباحثني عن لغة دولية تتشكل من اب

                                                           
، اتريــــخ الــــزايرة /http://www.minshawi.com/content: أثــــر مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي علــــى طلبــــة املــــدارس واجلامعــــات، متــــاح علــــى (1)

2/01/1101. 
اجمللس الوطين للثقافة والفنون : الكويت)عبد الرحيم،  إيهاب: ، تر(دمغتناأك التقنيات الرقمية بصماهتا على كيف ترت )تغري العقل : سوزان غرينفيلد (2) 

 .052، ص (1102واآلداب،
 .50، ص (1105دار صفاء، : ، عمان0ط)مواقع التواصل االجتماعي والسلوك اإلنساين، : عبد الرمحان الشاعر (3)
، قسـم الـدعوة والثقافـة اإلسـالمية، اجلامعـة اإلسـالمية، والقيمية، رسالة ماجسـتري مواقع التواصل االجتماعي وآاثرها األخالقية: بن فتح دمحم علي دمحم (4)

 .1، 5ص ص 
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املدركات والعقول وأدوات التغيري، يف تنبؤات  والثقافات، فريبط التشابه الكبري الذي يتوالد بني الذهنيات واألجيال
غوية، ومن مث جيد العامل نفسه أمام حماوالت جادة تستهدف هلا تداعياهتا الكربى على اخلصوصيات الثقافية والل

 (1).االتفاق على لغة دولية تفرض نفسها على مجيع الشعوب
 : اإلرهابممارسة  -

يف اجلماعات اإلرهابية هلذه املواقع، ظتو  ال ميكن إغفال جانب سليب مهم جدا يف العصر احلايل يتمثل يف
تواصل استخدام اإلنرتنيت ومواقع التواصل االجتماعي، من أجل الرتويج ألنشطتها إذ تشري املعلومات املتوفرة أهنا 

مبا يف ذلك التحريض للقيام أبعمال إرهابية وجتنيد املقاتلني، فضال عن إمداد ومتويل وتنفيذ اهلجمات، ويف هذا 
عقدته جلنة جملس األمن  مبناسبة اجتماع" جيفري فيلتمان"اإلطار كشف األمني العام املساعد للشؤون السياسية 

استغل اإلنرتنيت ومواقع التواصل االجتماعي " داعش"، أن تنظيم (1105)بشأن مكافحة اإلرهاب يف ديسمرب 
إىل  لالنضمامألف مقاتل إرهايب أجنيب من مائة دولة، ( 21)على حنو جديد، حيث متكن من استقطاب 

 .د على ارتكاب أعمال إرهابية يف بلداهنمالصراعات يف سوراي والعراق، إضافة إىل تشجيع األفرا
 :اجلرائم اإللكرتونية -

تنامت اجلرائم اإللكرتونية وقد تنوعت بصورة كبرية فأصبح منها جرائم مالية وثقافية وسياسية واقتصادية 
وجنسية، مثل االحتيال والنصب عرب هذه الوسائل، من خالل تقمص شخصيات ومهية أو التحرش اجلنسي 

 (2).إخل...ابألطفال
 :اآلاثر الصحية والنفسية. 1.1.4

اإلعالم وثقافة " لقد جاء يف فعاليات مؤمتر الشباب الدويل السابع الذي عقد يف البحرين حتت عنوان
، أّن استخدام مواقع التواصل االجتماعي بشكل مفرط، يؤدي إىل زايدة اإلحساس ابلوحدة واالكتئاب "الشباب

االنرتنيت، ابإلضافة إىل عدم الرغبة يف االختالط واالكتفاء مبتابعة احلياة عرب الشاشة، ومراقبة وإدمان اجللوس أمام 
حالة من السكون "هذه  األصدقاء واملعارف بدال من التفاعل معهم، ويف رأي بعض األطباء النفسيني فإنّ 

ق وتعارف مباشر وإطالع أقرب الشخص عندما يقوم بذلك، سيفقد متعة احلياة من مغامرة وتشوي ألنّ " واخلمول
وزايدة اإلحساس ابإلخفاقات، وتقليل الشعور  ىل عدم الثقة يف النفسوجتارب أكرب، إىل جانب أهنا تؤدي إ

معدل انتشار  ابلنجاحات نتيجة املقارنة ابآلخرين، ومن بني اآلاثر أيضا القلق وعدم النوم، فيعتقد الباحثون أنّ 
                                                           

 .15، 12مرجع سابق، ص ص : مجال سند السويدي (1)
، 1101، تـونس، 0العربيـة، العـدد  اإلذاعـاتمواقـع التواصـل االجتمـاعي منصـات تسـتغل  لصـناعة اإلرهـاب واملـوت، جملـة احتـاد : بنعيسي عسةلون (2)

 .20ص 
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مولة يف غرف نوم األطفال واملراهقني هي املسؤول األول عن احلرمان من النوم، أجهزة الكمبيوتر واهلواتف احمل
 ويف هذا املنحى توصلت دراسة (1).ويرجع ذلك إىل أهنم يبقون يف حالة استيقاظ دائما لإلطالع على عليها

وعالقته ابلتوافق النفسي لدى املراهقني، ( face book) حول استخدام شبكة التواصل االجتماعي (2)(1102)
وتدين مستوى التوافق النفسي، حيث كلما زادت املدة املوقع إىل وجود عالقة سلبية بني ارتفاع مدة استخدام 

تقل مستوايت التوافق النفسي لديه، كما أشارت إىل وجود عالقة ارتباطية  املوقع،الزمنية اليت يستخدم فيها الفرد 
 .النفسية وارتفاع عدد ساعات استخدام اإلنرتنيت بني العزلة

وال يتوقف األمر عند هذا احلد من اآلاثر السلبية ملواقع التواصل االجتماعي على األفراد لنضيف مثال 
اخنفاض التحصيل الدراسي، فقدان االهتمام بتحقيق األهداف نتيجة استغراق الوقت يف التجول عرب هذه املواقع، 

 . ذا ساء استخدام هذه املواقعإخل، كل هذه األمور ميكن أن حتدث إ...زواج، جرائم األطفالالطالق بني األ

 : اآلاثر االجيابية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي. 1.4
تكتسي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال أمهية كبرية يف جمتمعاتنا؛ فلقد سهلت من احلياة وقربت العامل 

االجتماعية واجلغرافية لتجمع البشرية يف فضاء واحد، وأتيت هذه األمهية من مجلة املزااي والوظائف وأزالت العزلة 
 :يلي اليت تقوم هبا، ونذكر منها ما

  :التنفيس العاطفي. 1.1.4
حيث يطلق األفراد العنان النفعاالهتم ويعربون حبرية عن مشاعرهم ويبوحون بكل ما كانوا خيفونه ويتسرتون  

اجملتمعات املنغلقة واحملافظة على الصعيد االجتماعي والثقايف أو املنغلقة على  يفويتعاظم دورها خاصة  (3).عليه
 .الصعيد السياسي

 :اكتشا  الذات. 1.1.4
وكيف يظهر يف عيون الناس، وهذا بفضل  اإلانثمبعىن البحث عن كيفية رد فعل اآلخرين خاصة عند  

السرية اليت يتميز هبا استعمال اإلنرتنيت، مما يدفع املستعملني إىل الكشف عن بعض مظاهر ذواهتم، ألن عواقب 
 .هذا الكشف منعدمة أو حمدودة

 
                                                           

 .http://www.altareekh.com/article/view :متاح على ، مرجع سابق: أمحد عبد احلق (1)
املـراهقني، جملـة جامعـة، وعالقتـه ابلتوافـق النفسـي لـدى ( الفـيس بـوك) اسـتخدام شـبكة التواصـل االجتمـاعي: سامي أمحد شناوي، دمحم خليل عباس (2)

 . 015، ص 1102، 1 ، العدد00اجمللد 
 .122مرجع سابق، ص : مجال العيفة (3)

http://www.altareekh.com/article/view
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 : التعويض االجتماعي. 1.1.4
فألن هذا النوع من  (1).ني نفسياواملنطوي اإلانثأي جتاوز اخلجل ونقائص الشخصية عموما وخاصة عند  

األشخاص جيد نفسه يتعامل مع آلة فقط، وبذلك يكون تعامله غري مباشر مع األشخاص، وهو ما يفرز الكشف 
عن القدرات ومكامن شخصيته، هذا األمر بدوره يؤدي إىل جتاوز اخلجل واالنطواء تدرجييا ليصبح قادرا على 

 .  املشاركة
 :ابلسعادة اإلحساس. 4.1.4
ن عدد األصدقاء يف الفيس بوك مرتبط ابإلحساس ابلراحة النفسية فإ( kim et lee)حسب كل من  

والسعادة، خاصة وأن هلم فائدة غري مباشرة على الصحة النفسية، من خالل زايدة الدعم االجتماعي واحلد من 
أن اإلجهاد النفسي يرتبط عكسيا مع الصحة اجلسدية والنفسية،  األحباثوأابنت . ابإلجهاد والتوتر اإلحساس

ميكن أن يساعد يف التقليل من مشاعر التوتر،  -الفعال والعاطفي-هناك أدلة واسعة على أن الدعم االجتماعي 
اصل وهذا الدعم االجتماعي ميكن احلصول عليه عرب خمتلف مواقع التو  (2).وابلتايل تقليل آاثره املادية السلبية

 .نسانية املتواجدة عربهاة تشارك االهتمامات والتجمعات اإلاالجتماعي نتيج
 :تعزيز للعمل السياسي.  2.1.4
سامهت مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وتويرت واليوتيوب واملدوانت والربيد اإللكرتوين يف تعزيز  

دميقراطية االتصال، حيث أدى إىل وجود نوع من املصداقية يف املعلومات، من خالل نقلها من مواقع احلدث 
البديل يف احلراك السياسي  اإلعالمأو  ابلصوت والصورة، كما ساعدت مع غريها من مواقع التواصل االجتماعي

وأصبحت وسائل هامة يتم من خالهلا احلوار والتخاطب والتفاعل اآلين املتمثل يف رجع الصدى، يف مقابل تدين 
يف القنوات الرمسية لألنظمة وتركيزها على تلميع النظام ومنجزاته وقدسية الرئيس أو احلاكم وهو ما  اإلعالميالطرح 

مثل ما حدث فيما يعرف بثورات الربيع العريب  (3).اقية والثقة لدى الشعوب العربية بشكل عامأفقدها املصد
اليت أطلق عليها أسم ثورة تويرت، وغريها من ( 1112)، أو االحتجاجات اليت حدثت يف  إيران عام (1101)

 .ال صوهتااحلراكات السياسية واالجتماعية اليت عززهتا هذه املواقع وسامهت يف جناحها وإيص

                                                           
 .122، ص  مرجع سابق: مجال العيفة (1)

 (2  (
Robin L. Nabi,Abby Prestin, Jiyeon So: facebook friends with health benefits… exploring social 

network site use and perceptions, cyber psychology, behavior and social networking, Volume 16, 

Number 10, 2013, p 722. 
دور مواقع التواصـل االجتمـاعي يف تعزيـز دميقراطيـة االتصـال يف الـيمن، ورقـة مقدمـة إىل ملتقـى حـول شـبكة التواصـل االجتمـاعي يف : صباح اخليشين (3)

 .001، ص 1105معهد الصحافة وعلوم األخبار، تونس، بيئة إعالمية متغرية،  
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 :التعليم الرقمي. 2.1.4
 يف هبا القيام ابإلمكان يكن مي اليت التفاعلية األنشطة من العديد ظهور يف )4.1 (الويب سامهت تقنيات 

 والشخصية (Interactivity)التفاعلية  وقدراهتا خصائصها ببسب وذلك( 0.1 (الويب ظل
(Personalization) املشاركة خاصية وتعترب(Collaboration)  جمال يف اهلامة األساسية اخلصائص من 

 هو تشاركية أنشطة يف الطالب اخنراط من األساسي اهلدف أبن (kear, 2004) كري وجد حيث التعليم،
 هو التشاركي التعليم أبن (Macconell, 1999) ماكونيل يرى كما .يناآلخر  من والتوجيه املساعدة لطلب
 املصادر البعض بعضهم بني فيها يتشاركون تعليمية جمموعات شكل على اإلنرتنت عرب املتعلمون فيه يلتقي نشاط
 الويب تقنيات أاتحتها اليت املختلفة اجلديد اإلعالم أدوات فإن ذكره سبق وكما.واملسئوليات واخلربات واملعرفة

 األدوات تلك أاتحت حيث املختلفة، التشاركي التعليم احتياجات تلبية على قادرة واسعة أفاقا فتحت (2.0)
 واملعلمني املدرسية اإلدارة وهي األطراف مجيع بني واملشاركة التعليمية للعملية االجتماعي اجلانب إضافة إمكانية

 (1) .الطالب إىل املقرر بتقدمي االكتفاء بدال من وذلك عالقة، ذات أخرى أطراف أو أي األمور وأولياء والطالب
احلياة االجتماعية والسياسية،  إثراءهذه بعض األمثلة فقط ما سامهت به مواقع التواصل االجتماعي يف  

فال ميكن تعداد مزاايه نظرا ألثرها الكبري يف كل تفاصيل اجملتمعات يف جمال حرية التعبري والرأي ونشر الدميقراطية 
وتعزيزها، وإلقاء الضوء على األماكن املهمشة وحقوق اإلنسان املنتهكة يف العديد من مناطق العامل، ضف إىل 

 .وغريها من املزااي رئ نظرا لسرعتها يف نقل املعلومةلإلنقاذ يف حاالت الطوالوب استخدامها كأسذلك 

 حول ظاهرة مواقع التواصل االجتماعي استشرافيةرؤية  .2
الشبكات االجتماعية اليوم أصبحت جزءا ال يتجزأ من حياتنا االجتماعية، وال يكاد مير يوم على أغلبية  

سكان الكرة األرضية دون استخدام وسائل التواصل االجتماعي واهلواتف اخللوية للتواصل مع اآلخرين أو كتابة أو 
وبرغم اتفاق  .جئ على السلوك اإلنساينفاتغيري معملت على إحداث مشاهدة أو قراءة مسامهات متنوعة، وقد 

مجيع الباحثني على أن املستقبل سيشهد تطورات نوعية فارقة، سواء على صعيد وسائل التواصل االجتماعي، أو 
على صعيد التأثريات اليت تفرزها هذه الوسائل على خمتلف املستوايت، فإن هناك تباينات واضحة يف بناء توقعات 

مثانية ( 1111)ويشري بعض الباحثني إىل أن القوة املعلوماتية ستتضاعف عام . ت للمستقبلأو بلورة سيناريوها
 والذي يتوقع (0215)عام ( Gordon E. Moor" )جوردون مور"آالف ضعف، وفقا للقانون الذي وضعه 

                                                           
 .12، 10 ، ص صمرجع سابق: سعود صاحل كاتب( 1)
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اإلعالم  وهذا التطور سيمس كل ماله عالقة بتكنولوجيا (1).شهرا( 00)تضاعف القوة املعاجلة للحواسيب كل 
واالتصال، مبا يف ذلك مواقع التواصل االجتماعي وذلك على صعيد احملتوى والتقنية معا، يف قفزة نوعية أخرى حنو 

تطورا وأكثر سرعة، كما أّن ذلك أكثر أخرى  إىل ظروفاملزيد من املزااي واخلصائص اليت تسهل وتنقل البشر 
 .الة ستكون هلا وزن ثقيل بقدر تلك املزاايالتطور سوف يفرز بدوره آاثره السلبية اليت ال حم

األفراد حاليا مندجمون يف مواقع التواصل االجتماعي، سواء  ف ،وأفرزت مواقع التواصل ما يسمى ابلفردانية
وهو ما خيلق مشكلة حينما نود . كانوا يف منازهلم أو يف اخلارج، ويف أي وقت يسمح هلم بذلك، ويف كل الظروف

مليارين من البشر اآلن متصلون عرب شبكات التواصل االجتماعي  األشخاص، وحوايلالتواصل مع هؤالء 
حول العامل، ليصبحوا بذلك متصلني من خالل مواقع ( مليار 5)أن يرتفع إىل ( 1111)ع حبلول املختلفة، ويتوقّ 

 .ليصبح األفراد ذرات منعزلة يف جمتمع واحد (2).التواصل االجتماعي ومن هنا يتم تعزيز الفردانية أكثر
أهنا ( susan greenfield" )سوزان غرينفيلد"ويف نفس املوضوع  أشارت األستاذة يف جامعة اكسفورد 

، سترتك أثرا ابلغا على األنظمة الدماغية، فهي ستؤدي face bookتعتقد أن شبكات التواصل االجتماعي مثل 
إىل أن يصبح طفوليا متاما وعرضة للوقوع يف متاهات السهو ( 10ق) قرن احلايلبعقل اإلنسان حبلول منتصف ال

 .وعدم القدرة والرتكيز واحلس املهزوز ابهلوية
؟، حيث تتحدث عن -كيف ترتك التكنولوجيا الرقمية أتثرياهتا على عقولنا-تغري العقل: ويف كتاهبا حول 

ية معتربة أنه بسبب الشبكات بط بني االنرتنيت واهلوّ جمال جديد وهو أتثري التكنولوجيا على التفكري، فرت 
االجتماعية صارت هوية الفرد غري تلك اليت عرفها الناس مباشرة، فأضحت اهلوية مثالية مبالغا فيها حيث يتصرف 

وغريها من املواقع االجتماعية، وحيرصون على  twitterو face bookشباب الثقافة الرقمية بشكل خمتلف على 
بصيغة أفضل مما تبدو مثالية، وكأهنم أشخاص خمتلفني عن احلياة الواقعية متاما، وعليه فهي ترى أن اهلواتف  الظهور

لتحرق ذكرايهتم " فاكس رقمي مقلق"الذكية وشبكات التواصل االجتماعية قد امتصت مستخدميها فيما أمسته 
 (3).لديهم وتتلف بشكل عام العقول وتضعف مهارات التواصل االجتماعي وتزيد من الوحدة وظواهر الغرية

فالنظرة إىل مستقبل مواقع التواصل االجتماعي حتمل الكثري من اخلوف والتشاؤم ممّا قد يتحول إليه العلم بعد حني 
خاصة على اجلانب الذي يتمثل يف اهلّوايت الثقافية وحىت  -يف ظل أمهية هذه املواقع يف حياة كل فرد-من الزمن 

                                                           
 .002، 001مرجع سابق، ص ص : مجال سند السويدي (1)

 
(2)

 David A. Smith: social network (the next generation), Global Futures and Foresight, 2010, p 5.  
 . 021 -021مرجع سابق، ص ص :غرينفيلدسوزان : أنظر (3)
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توقعون ذوابن كل الثقافات واالختالفات، وميحى كل ما من شأنه أن مييز جمتمع على آخر، لتبقى الفردية، حيث ي
 .بذلك الثقافة الرقمية العاملية هي هّوية كل جمتمع وكل فرد

II. بوك الفيس"املوقع  األزرق : املبحث الثاين." 
 .(التعريف والنشأة) الفيس بوكموقع .  1

 :  face book تعريف موقع. 1.1
 *موقع ويب للتواصل االجتماعي ميكن الدخول إليه جماان، وتديره شركة فيس بوك حمدودة املسؤولية هو  

يف أوراب يشري إىل دفرت ورقي حيمل صورا ومعلومات ألفراد يف جامعة " فيس بوك"كملكية خاصة هلا، ومصطلح 
ة لتعريف األشخاص ببعضهم خصوصا معينة أو جمموعة، ومن هنا جاءت تسمية املوقع، وتعترب هذه الطريقة شائع

يف اجلامعات األجنبية، حيث يتصّفح املنتسبون يف اجلامعة هذه الدفاتر ملعرفة املزيد عن الطلبة املوجودين يف نفس 
 (1).الكلية

عبارة عن حركة اجتماعية، وليس جمّرد أداة أو وسيلة  facebookفريى أن " مارك زوكربريغ"أّما خمرتعه  
سوف يزيح الربيد اإللكرتوين من على الطريق، وأنه سوف يسيطر وسيحتل كل األنشطة البشرية  للتواصل، وأنه

 ، وأبنه موقع يتيح لألفراد العاديني أن يبتكروا"ان العاملدليل سك"على الشبكة الدولية، لذلك وصفه أبنه 
نفسهم وتكوينهم الذهين مبا يريدون من معلومات حول أ اإلدالءويستحدثوا ألنفسهم هّوية عامة، عن طريق 

  (2).والعاطفي، ونشر صورهم الشخصية، واهلدف منه أن يصبح العامل مكاان أكثر انفتاحا
أبنه موقع  (dictionary of media and communication) كما عرّفه قاموس اإلعالم واالتصال  

ُوضع يف البداية خلدمة ، ويتيح نشر الصفحات اخلاصة وقد (1112)خاص ابلتواصل االجتماعي، أّسس عام 
عالء الدين " وحسب (3).طالب اجلامعة وهيئة التدريس واملوظفني، لكّنه اتسع ليشمل كل األشخاص فيما بعد

هو موقع تواصل اجتماعي، يعمل على تكوين األصدقاء ويساعدهم على تبادل املعلومات والصور " عفيفي
تكوين  إمكانيةاحملادثة أو الدردشة الفورية، كما يسهل الشخصية، ومقاطع الفيديو والتعليق عليها وإمكانية 

                                                           

رأس وهــي تعــين شــركة تتــألف مــن شخصــني أو أكثــر، وتكــون مســؤولية الشــريك فيهــا عــن ديوهنــا وااللتزامــات املرتتبــة عليهــا وخســائرها مبقــدار حصــته يف  *
ادوارد ســافرين، أنــدرو " برفقــة العديــد مــن األشــخاص مــنهم :"مــارك زوكــربريغ"أسســها . مالــه، وال يزيــد عــدد الشــركاء يف هــذه الشــكة عــن مخســني شــريكا

 https://ar.wikipedia.org/wiki  :وللمزيد اطلع على. وغريهم" ماكولوم، كريس هيوز
 .01مرجع سابق، ص : وائل مبارك خضر فضل هللا (1)
 .11، ص مرجع سابق: أمال عساسي (2)

(3)
 Marcel Danesi: op cit, p117. 
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فالفيس بوك هو موقع ويب للتواصل االجتماعي هدفه األّول هو ضمان التواصل  (1).عالقات يف فرتة قصرية
االجتماعي بني األفراد، جماين االنتساب، يقدم الكثري من اخلدمات لتجسيد هدف التواصل بني األفراد، وذلك 

 .اخل...من خالل الدردشة، التعليقات، اإلعجاب، اإلعالن، النشر والتعبري عن النفس

 :    ة والتطورالنشأ. 1.1
ولقد قام . الذي كان طالبا يف جامعة هارفرد حينها" مارك زوكربريغ"على يد ( 1112)أنشأ هذا املوقع سنة 

الذين ّتصصا " كريس هيوز "و" داسنت موسكوفيتز"ابالشرتاك مع كل من  face bookمارك زوركبريغ بتأسيس 
هبذا  face book بـ ومسي (2)اجلامعة عندما كان طالبا، يف سكن" زوكربريغ"يف دراسة علوم احلاسب وكاان رفيقي 

وزع على الطالب، هبدف إاتحة الفرصة يطبع و يكان   الذي" كتاب الوجوه"على غرار ما كان يسمى بـ  االسم
حيث يتعرف الطالب يف  للتعارف بينهم والتواصل مع بعضهم البعض، خاصة بعد االنتهاء من الدراسة والتخرج

بطريقة أسهل وأوسع انتشارا " كتاب الوجوه"كان اهلدف من أتسيس موقع الكرتوين ليقوم بعمل ف شىت األحناء،
ولكنها امتدت بعد ذلك " هارفرد" كانت عضوية املوقع مقتصرة يف بداية األمر على طلبة جامعة  (3).وأكثر فعالية

، مث اّتسعت دائرة املوقع "ستانفورد"وجامعة " ايفي ليج"لتشمل الكليات األخرى يف مدينة بوسطن وجامعة 
موقع  إاّل أن (4).عاما فأكثر( 61)لتشمل أي طالب جامعي مث طلبة الثانوايت وأخريا أي شخص يبلغ من العمر 

face book  مل حيقق متيزا على املواقع االجتماعية األخرى اليت سبقته مثل موقع(my space ) وغريه إىل غاية
ن على املوقع إمكانيات جديدة هلذه الشبكة، ومنها إاتحة الفرصة للمطورين مما حيث حقق القائمو ( 1112)

ولقد تطورت ميزات املوقع عرب السنوات، فاجتهد مسؤولوه يف إضافة العديد  (5).زادت هذه اخلاصية من شهرته
 .وبذلك تشكل عوامل جذب لألفراد إمكانياتهمن اخلصائص اليت تساعد على تطوير 

خبارية اليت تظهر على و التغذية اإلأ( (news feed قام املوقع ابإلعالن عن مسة( 1111)ففي عام  
إرسال أي مرفقة تتضمن أي شيء إىل لوحة  إمكانيةأضاف ( 1112)الصفحة الرئيسية جلميع املستخدمني، ويف 

 ّلتنيال" اهلدااي والسوق"احلائط، بعد ما كان األمر يقتصر على النصوص فقط، ويف نفس السنة أطلق ميزيت 

                                                           
 .012 ، ص(1105 دار التعليم اجلامعي،: ، اإلسكندرية0ط)اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي العاملية، : دمحم عفيفيعالء الدين  (1)
 .112، ص (1110، دار العريب، القاهرة، 0ط)بوك،  وسائل االتصال احلديثة من اجلريدة إىل الفيس: فتحي حسني عامر (2)
 .12، ص (1102دار أسامة، : ، عمان0ط)، (التواصل االجتماعيشبكات )اإلعالم اجلديد : علي خليل شقرة (3)
 .112مرجع سابق، ص : فتحي حسني عامر (4)
، جملة الدراسات والبحوث االجتماعيـة، (دراسة للمجموعات اإلعالمية مبوقع الفيس بوك)شبكات التواصل االجتماعي كأوعية علمية : خالد منصر (5)

 .102ص ، 1105، جامعة خنشلة، 02/02العدد 
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أهم ( 1100)اليت أضافها املوقع يف " اخلط الزمين"وتعترب مسة  (1)،...عالانت مبوبةإللمستخدمني نشر  انتيحت
عالم اجلديدة اليت يغذيها ومجيع وسائل اإل "ماي سبيس" و "تويرت" موقعي على كل منمسة يتفوق هبا حاليا 

ة والتفاعل األصدقاء، وهذه امليزة تعطي الفرصة لقراءة أي منشورات سابقة لك وألصدقائك يف مساحتك العامّ 
بدأ ( 1110) سنة ويف. عن طريق النقر فقط على السنة اليت تريد الرجوع إليها ،حىت بعد سنوات من نشرها معها

املوقع يف محلة تطهري صفحاته من مجيع الصور اإلابحية، وهذا ال يعين أنه كان يشجعها أو يسمح هبا منذ 
 (2).البداية

حبيث جتاوز حدود الوالايت كما قام بفتح اجملال أمام املستخدمني للولوج إليه عن طريق اهلواتف احملمولة، 
نصف مليار ( 1101)املتحدة األمريكية إىل كافة دول العامل، وجتاوز عدد املسجلني فيه يف األول من جويلية 

إىل أكثر من مليار مشرتك، يزورونه ابستمرار ويتبادلون فيما بينهم امللفات ( 1102)مستخدم، ليصل بنهاية 
ما ينشر يف صفحاهتم، من آراء وأفكار ومواضيع متنوعة وجديدة، يضاف والصور ومقاطع الفيديو ويعلقون على 

ويقدم املوقع خدماته جماان، وجيين أرابحه  (3).إىل ذلك املشاركة الفعالة وغالبا ما تكون يف احملاداثت والدردشات
 (4).من اإلعالانت مبا يف ذلك إعالانت الشعار

  :وخدماته face bookاألنشطة اليت يقوم هبا مستخدم  .1
وذلك انطالقا من خصائصهم الذاتية ، ص عند زايرهتم للموقعتتعدد النشاطات اليت يقوم هبا األشخا 

واالجتماعية ومدى مرونتهم وتفاعلهم مع اخلدمات اليت يقدمها املوقع، وهذه النشاطات تتخذ درجات خمتلفة من 
 :يلي فرد آلخر، من أبرزها ما

 .لتكون منصة انطالق على االنرتنيت( (profileبناء نبذة وحيثية شخصية  -
 .groups)) التعرف على األصدقاء والزمالء، والتشبيك وبناء اجملموعات -
 (.likes)مبقاالت وتعليقات وآراء املستخدمني اآلخرين  اإلعجابعن  اإلعراب -
 (.chare) حتميل ونشر الصور وأفالم الفيديو عن املستخدم، أو حميطه االجتماعي -
 .، ونشر لوحات وبطاقات املناسبات (post)نشر التعليقات واآلراء ضمن فقرة -
 (.chek)االطالع على مشاركات اآلخرين وحتديثاهتم ومعطياهتم بصورة فورية  -

                                                           
 .51، 22، ص ص (1105، دار اجلنادرية، 0ط) شبكات التواصل االجتماعي،: فيصل دمحم عبد الغفار (1)
 .52، 50، ص ص (1105دار الفجر،: ، القاهرة0ط)هبة ربيع، : أحدث وسائل اإلعالم اجلديدة، تر: بول ليفنسون (2)
 .102سابق، ص  شبكات التواصل االجتماعي كأوعية علمية، مرجع: خالد منصر (3)
 .510مرجع سابق، ص : شريين كدواين (4)
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 (1)(.promotion)ترويج احلمالت اإلعالمية والتعبئة االحتجاجية حول القضااي املطلبية واألساسية  -
أو السوق، لتتم ( marketplace)نشر إعالانت مبوبة جمانية خاصة عرب  face bookيستطيع : اإلعالن -

يبيع مساحات فهو لإلعالانت كما جيين املوقع معظم أمواله بصفته منصة . مشاهدهتا من قبل مشرتكي املوقع
، معيننيإعالنية على املوقع، ويساعد املعلنني على جعل اإلعالانت ذات صبغة شخصية وموجهة إىل أعضاء 

 (2).ابستخدام املعلومات اليت يضعها األشخاص على صفحاهتم
هي شبيهة ابملدوانت ويتم فيها كتابة موضوعات والنقاش حوهلا، فهي فكرة جديدة (: notes)املالحظات  -

، وهي مبثابة مفكرة يسجل فيها صاحب الصفحة face bookتفتقر إليها الكثري من املواقع ويكاد ينفرد هبا 
وهذا األمر أدى إىل عزوف الكثري من املدونني على التدوين يف مدوانهتم  صية أهم مواعيده وارتباطاته،الشخ

الشخصية وتفضيلهم نشرها على املوقع، رغم تواضع إمكاانته التحريرية، بغية إيصاهلا إىل أكرب عدد ممكن من 
 (3).األشخاص، خاّصة عرب خاصية اإلشارة إىل أحدهم يف املالحظات

تتيح تنسيق االجتماعات واملناسبات ودعوة أعضاء الشبكة هلا، وهي وسيلة حيدد فيها (: events) األحداث -
زمن بدء وانتهاء املناسبة أو احلدث وتفاصيلها، وحني تصل الدعوة تتمثل االستجابة بتحديد هل ستحضر أو لن 

  .ري إىل أن يتم دعوته هلذه املناسبات واألحداثحتضر هذه املناسبة، غري أن األمهية احلقيقية تكمن يف العدد الكب
وتستخدم للحفاظ على بقاء املستخدم على اتصال آبخر التحديثات على (: notifications)اإلشعارات  -

 (4).املنشورات اليت قام ابلتعليق عليها سابقا
منفردا أو داخل اآلالف من األلعاب وإبمكان املستخدم اللعب  face bookيقدم (: games)األلعاب  -

 (5).مجاعة من األصدقاء

 " موقع شامل للمواقع األخرى": face bookمميزات وخصائص موقع  .1
، إضافة إىل أنه الوفريةيف العامل، نتيجة مميزاته وخدماته  اإلطالقاملوقع األكثر شعبية على  face bookيعد 

وللحديث . الصور أو الفيديو أو أية خدمات أخرىجيمع بني كل اخلدمات اليت تقدمها املواقع األخرى كمواقع 

                                                           
، مجعيــة املعــارف اإلســالمية الثقافيـــة، 0ط)شــبكات التواصــل االجتمـــاعي منصــات للحــرب األمريكيــة الناعمــة، : مركةةز احلةةرب الناعمةةة للدراسةةات (1)

 . 21، 20، ص ص (1101
 . 01مرجع سابق، ص : لوري أندروز (2)
 .52، ص (1102دار الفجر، : ، القاهرة0ط)االلكرتوين واحملمول، اإلعالم : وسام كمال (3)
 .512مرجع سابق، ص : شرين كدواين (4)
 . 011مرجع سابق، ص : عالء الدين دمحم عفيفي (5)
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عن املوقع وخصائصه، كان البّد من ذكر بعض احلقائق، اليت جعلته األشهر من حيث نسبة وكثافة استخدامه، 
 (1):وهي
يسمح هذا املوقع للمستخدم ابلتحكم يف من ميكنه رؤية املعلومات الشخصية املتاحة، عن : خاصية التحكم -

حيث يراها جمموعة األصدقاء فقط، إضافة إىل إمكانية رفض صداقة  ،قيود على بعض األنشطةطريق وضع 
اآلخرين، فاملوقع ال يسمح ألي شخص بتصفح أخبار اآلخرين إال إذا كان صديقا، وهو ما يعكس حرص املوقع 

 .على محاية خصوصية أعضائه، وهبذا شكل املوقع نقلة يف عامل شبكات املعلومات
أي بقاء املعلومات املتعلقة بصفحة الشخص لفرتة طويلة، قد تصل إىل ستة شهور، إذ جند أن : الدوامخاصية  -

هذه املعلومات تسجل من أجل االستخدامات املستقبلية، حبيث يُيسر ذلك حتقيق االتصال غري املتزامن، وهو ما 
رجوع إليها بعد دقائق أو أايم أو حىت شهور يعين أن األحاديث والتعليقات املتبادلة واملسجلة على املوقع ميكن ال

من تسجيلها، وهذا األمر عكس التفاعل يف الواقع احلقيقي، إذ ينتهي التفاعل ابنتهاء اللحظة، أي أن صفة 
، ولذلك من شأن هذه احلقيقة أن جتعل التفاعل على شبكة املعلومات أكثر  االفرتاضياملاضي تسقط يف التفاعل 

 .عل الواقعيكثافة مقارنة ابلتفا
حيدث بصورة عشوائية أحياان وتلقائية وال إرادية أحياان  الواقعيإذا كان التفاعل : القدرة على العزل والتصنيف -

تساعد " face book يفقد يتسبب هدر واضح للتفاعل، فإن أدوات البحث واالكتشاف  الذيأخرى، األمر 
، أو بينها اتصال مباشر على شبكة املعلومات، رقميهلا وجود  اليتالناس على العثور إراداي على العقليات املشاهبة 

تكون قادرة على تطوير ثقافة حمددة، ورمبا أهداف حمددة،  قدمة لتشكيل مجاعات أكثر جتانساحبيث يعد ذلك م
ة،  هذا اإلطار بعد اإلرادي يفبل ويساعد تفاعلها املتجانس إىل استكمال ّهوية أعضاءها بصورة واضحة، ويدخل 

هتتم مبناقشة القضااي  اليتهذه احلالة، فاجلماعة  يكون رشيدا يف كما يرفع ذلك من مستوى العقالنية، ألن االنتقاء
 ". النكت"أو إطالق " السخرية"السياسية، من غري املعقول أن تضم أعضاء ميارسون 

من  انطالقاطرحت على ساحة التفاعل احلاصل على املوقع،  اليتأي النسخ املتكرر لألفكار : النسخ إمكانية -
أي صفحة من صفحاته، ويعىن ذلك أنه يصبح من السهل نسخ صورة أو تعليق أو مقال من إحدى الصفحات، 

النقل أو انتشار الشائعات أو  يففإّن فرصة عدم الدقة  وابلتايلونقلة لصفحة أخرى بدون تغيري أي من مالحمه، 
ئ تقل كثريا، وهو ما يعىن القدرة على االحتفاظ ابلنص كنواة صلبة، ميكن أن يلعب دوره بصورة النقل اخلاط

                                                           
 .0 -1، ص ص مرجع سابق :علي ليلى (1)
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 يفتفاعل كل من يطلع عليه، حبيث يكون التفاعل مع النص عادة  استنفاراجتاه  يفدائمة، وبنفس الطاقة تقريبا 
 .اعلطبيعته الصحيحة وغري احملرفة، ومن مث تظل له دائما قدرة إنتاج ذات التف

 .جناح موقع الفيس بوك وآفاقه أسباب . 4
 أسباب النجاح. 1.4

ماي "أحدث ظهور موقع الفيس بوك قفزة نوعية يف اتريخ مواقع التواصل االجتماعي، ولقد سبقه موقع   
وجيزة يف حشد اجلماهري يف الوالايت املتحدة األمريكية، إال أنه متكن من مقارعته والتفوق عليه يف فرتة " سبايس

جدا قبل أن تستحدث العديد من املواقع االجتماعية األخرى، ومع ذلك بقي املوقع حمافظا على صدارته العاملية 
 .منذ ظهوره إىل غاية اآلن

وميكن احلديث عن أسباب عديدة لتفسري هذا االنتشار والنجاح ترتاوح بني أسباب تقنية خاصة مبا يوفره  
وقد اشرتك العامل يف بعض هذه األسباب بينما كانت بعض الدول منفردة يف أسباب . املوقع تقنيا وأخرى اجتماعية

انتشار الفيس بوك فيها مثل الدول العربية اليت ميزهتا أسباب خاصة هبا تتعلق عموما ابحلشد اجلماهريي يف فرتة ما 
 :يلي ، ومن بينها نذكر ما"الربيع العريب"يعرف بـ 

التعدد والتنوع يف اللغات اليت يدعمها، حيث أنه  وإاتحتهطوير يف تقنيات املوقع، العمل اجلدي على مواصلة الت -
أكرب مواقع التواصل االجتماعي تدعيما للغات العاملية، حىت أصبحت تدعم أكثر من مائة لغة حول العامل ومن 

 بينها اللغة العربية مما ساعد كثريا يف زايدة شعبيتها
ت وخدمات تليب من خالهلا تطلعات خمتلف فئات اجملتمع العاملي، وحتقق توفر شبكة الفيس بوك تقنيا - 

أهداف معظم مستخدميها، كما أهنا نوعت يف خدمات بناء وعرض احملتوى املنشور من خالهلا وطرق التواصل 
 .حوله

كني املستخدمني من ال(1.1)قدرة املوقع على التوظيف األمثل لتقنيات الويب  -  تفاعل ؛ وما تتيحه من متم
وكمثال على ذلك، يف إطار التطورات اجلديدة  (1).ة الفيسبوكوالتأثري والبناء والتعديل؛ فكانت نقلة نوعية يف شبك

درجة، ويتيح هذا النوع من ( 211)خاصية الفيديو  بوك خاصية جديدة للفيديو وهي املتسارعة، أضافت فيس

                                                           
، اتريـخ  https://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/56560 :نشـأة وتطـور الفـيس بـوك، متـاح علـى: دمحم جابر خلف (1)

 .12/12/1100: الزايرة
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إضافة إىل  (1).مع إمكانية التجول يف مجيع االجتاهات املستخدمالفيديوهات املشاهدة ابلزاوية اليت يرغب فيها 
 .العديد من اخلصائص اليت تطل يطل هبا املوقع على مشرتكيه من فرتة إىل أخرى

يذهب للبحث  املوقعمن إيرادات  (%21)متويل عمليات التطوير حيث وأعلنت شركة الفيسبوك عن أّن  - 
إنفاقها جزءا للبحث والتطوير، مما يعطي مؤشرا جيدا، ويكشف مدى والتطوير، أي أّن شركة تضع ضمن خطة 

 .ثقة الشركة يف استمرارية جناحها املستقبلي، فقط لتوظيف املهندسني األكفاء ومطوري الربجميات األكثر احرتافية
، "س آبإنستغرام ووات"، وكان أبرزها امسهبوك العديد من العالمات التجارية املهمة حتت  شركة فيس تضم - 

 (2).ومها من أهم وأبرز منصات مواقع التواصل االجتماعي، وحتظيان أبرقام ابلغة األمهية وأرابح ال يستهان هبا
 ، بغية الوصول إىل كل العامل عمد املسؤولون عن املوقع إىل تقدمي مساعدات خمتلفة تسهل عملية الربط ابملوقع -

 اجملاينسواء من خالل إطالق مبادرة اإلنرتنت  ،يهاحيث قدمت الشركة تسهيالت من أجل زايدة مشرتك
(Internet.org) وهذه الزايدة . أو عقد شراكات مع بعض احلكومات النامية حول العاملعدد من الدول  يف

موقعها حول العامل، وهذا النمو جيعل قوهتا مضاعفة،  مستخدميجتعله يستفيد ماليا بشكل كبري من زايدة عدد 
  (3).لذلك حترص الشركة على إضافة مستخدمني جدد للشبكة كل يوم

، يف مناطق معينة كإفريقيا وآسيا يشهد العامل منوا متسارعا يف نسبة استخدام االنرتنيت واهلواتف الذكية خاصة -
مليار شخص، ( 2.146)فإن أكثر من نصف سكان العامل ( 4168)وفقا لتقرير الرقمية العاملية لسنة  حيث

مبينا أن اجلزء  ،مليار يستخدمون الشبكات االجتماعية( 1.6)أصبحوا متصلني اآلن على اخلط، وأكثر من 
كان سببها أسعار اهلواتف الذكية وعروض البياانت النقالة ( 4169)األكرب من النمو يف مستخدمي اإلنرتنت عام 

وهو ما يكون يف صاحل موقع الفيس بوك مبا أنه الوجهة األوىل بني املواقع األخرى نظرا  (4).يف املتناولاليت كانت 
 .لشعبيته على مستوى العامل

فخدمة اجملموعات اليت جتمع أفرادا  ،إن اخلدمات اليت يقدمها املوقع ذات أمهية كبرية على املستوى االجتماعي -
فهو شبكة اجتماعية  ،جعل األغلبية من األفراد يفضلون هذا املوقع دون غريهجيمعهم اهتمامات مشرتكة هي ما 

ابمتياز، على عكس بعض التطبيقات األخرى اليت ال تتيح اجملموعات وكذا شبكة العالقات مثلما هو عليه الفيس 

                                                           
 .11/12/00: ، اتريخ الزايرةhttps://bit.ly/2NLKHbp: ، متاح علىاملوقع اإللكرتوين (1)
 .11/12/00: ، اتريخ الزايرةhttps://bit.ly/2mGFlmm: حقائق يف قصة جناح الفيس بوك، متاح على: عبد هللا الرشيد (2)
: ، اتريخ الزايرةhttps://bit.ly/2LSwJ74: ، متاح على1102مليار شخص قبل هناية  1 عدد مستخدمى فيس بوك سيصل لـ: إسراء حسن (3)

11/12/00. 
 .11/12/1100، اتريخ الزايرة https://bit.ly/2LFKSI6:  متاح على: شبكات التواصل االجتماعي ومستخدم (4)

https://bit.ly/2NLKHbp
https://bit.ly/2mGFlmm
https://bit.ly/2LSwJ74
https://bit.ly/2LFKSI6
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يف موقع الفيس  مثال تويرت الذي يعمل فقط بنظام تراسل ال يرقى ألن يعرب عن صداقة بني اثنني مثلما هو ،بوك
 .مشرتك يشبه الواقع احلقيقي إطاروابلتايل فاملوقع قّدم للعامل فرصة العيش يف  ،بوك
   :facebookحول موقع  وأرقام إحصائيات . 1.4

كبريا يف الوالايت املتحدة األمريكية من طرف الطالب حيث بلغ   إقباال املوقع لقي( 4112)منذ 
مليون مشرتك، وليسجل يف ( 5.5)وصل إىل ( 1115)وبعد مرور عام  ،مليون مشرتك إطالقهمستخدموه يف سنة 

ويف  مليون شخص،( 21)أكثر من  ( 1112)مليون مشرتك، ووصل عام ( 01)عدد مشرتكني يقدر بـ ( 1111)
مليون مشرتك ( 211)وصل أعضاؤه إىل ( 1112)ويف . مليون مشرتك( 011)فاق عدد مشرتكيه ( 1110)آفريل 

 (1).مليون مشرتك( 151)وصل إىل ( 1100)مليون مشرتك ويف ( 511)أعلن مارك أنه وصل إىل ( 1101)ويف 
على استخدام موقع الفيسبوك منوا غري مسبوق مقارنة بوسائل التواصل االجتماعي األخرى على  اإلقبالويشهد 

 .ي الستخدام االنرتنيتنتيجة االنتشار التدرجي إفريقيااخل، خاصة يف ...غرار تويرت وانستغرام
وصل إىل ( 1102)جتاوز املليار بقليل، أما ( 1102)بلغ عددهم مليار مستخدم، أما سنة ( 1101)ويف       

سبتمرب مليار ( 1101)، وبلغ سنة (511)حوايل مليار و( 1105)مليون مستخدم، ويف ( 015)مليار و
مليون مشرتك، أّما ( 011)فبلغ حوايل مليار و( 1102)أما يف الربع األخري من سنة . مليون مشرتك( 2010)و

 (2).مليون مستخدم نشط شهراي( 02)وصل إىل مليارين و ( 1100)الربع األول من سنة 
مليون مشرتك، مث الوالايت ( 122) ـوتتصدر اهلند قائمة الدول اليت لديها أكرب عدد مشرتكني يف املوقع ب    

مليون، والفلبني ( 05)مليون مشرتك، املكسيك بواقع ( 021)ل واندونيسيا بواقع مليون، الربازي( 101)املتحدة بـ 
ن مستخدم، مث اململكة املتحدة مليو ( 22)مليون وتركيا بـ ( 51)مليون مشرتك، فتايالندا بـ ( 52)مث الفيتنام ( 21)
 :والشكل املوايل يوضح هذه اإلحصائيات .مليون مستخدم( 21) بـ

                                                           
 .51، 50مرجع سابق، ص ص : ليلى جرار (1)
 11/12/00: ، اتريخ الزايرةhttps://bit.ly/2daz7Yr :املوقع اإللكرتوين (2)

https://bit.ly/2daz7Yr
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 (1119)مي موقع الفيس بوك النشطني شهراي يف الربع األّول لسنة ستخدمعدد ميثل ( 11) شكل رقم

 
 (1119جويلية )ترتيب الدول األكثر استخداما ملوقع الفيس بوك ميثل ( 11)شكل رقم      

ويف ظل ظهور العديد من التطبيقات احلديثة اليت استهوت فئات الشباب خاصة واليت تتميز مبيزات خاصة 
ال زال  املوقع نّ حوذا على نسب منو عالية يف الفرتة احلالية، إال أشات الذين استوسناب مثال تطبيق انستغرام 

ح عدد مستخدمي شبكات التواصل األخرى والشكل املوايل يوضّ . حيافظ على صدارته العاملية كمنصة اجتماعية
 .مقارنة مع الفيس بوك
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 خمتلف مواقع التواصل االجتماعي لسنة  النشطني شهراي علىستخدمنياملعدد ميثل ( 11)رقم  شكل

(1112 ) 
 (https://www.statista.com: مصدر األشكال)

  facebookالشباب اجلزائري وموقع   .2

 : يف اجلزائر face bookتطور انتشار استخدام  . 1.2
اليومية  حياتنا حيثيات يف تغلغل حياتيا حديثا، معطى face book االجتماعي التواصل موقع أصبح لقد       

الفردية واألسرية، اجلماعية واجملتمعية، فاجللي للعيان ترؤسه لقائمة شبكات التواصل االجتماعي املستخدمة على 
املستوى العاملي والعريب واجلزائري بشكل خاص، حبيث يسجل تزايدا مستمرا يف عدد مستخدميه يوميا، ليشكل 

على أساس أنه أول موقع تواصل اجتماعي يوفر صفة  ته،خربة جديدة تعرب عن الفرد اجلزائري بل تصوغ شخصي
التواصل االجتماعي ابملعىن الواسع، فبدأ املوقع يف استقطاب اجلزائريني مبختلف أعمارهم خاصة منهم الشباب، 

وميكن تلخيص األسباب اليت جعلت الشباب  .حيث تربط بني الشباب اجلزائري وموقع الفيس بوك عالقة قّوية
 (1):بل على هذا املوقع لدرجة كبرية، حيث يرجع ذلك إىل تلبيته للكثري من االحتياجات وتتمثل يفاجلزائري يق

االجتماعي، ذلك أّن الشاب يف بداية  اإلشباعيقدم للشباب نوعا من  الفيس بوكفموقع  :احلاجة االجتماعية -
مرحلة الشباب يكون حباجة ماّسة إىل التواصل االجتماعي لكي يبدأ حياته االجتماعية كراشد مع ابقي أعضاء 

إضافة إىل أن اجملتمع األبوي الذي مزال يطغى نسبيا يف جمتمعاتنا العربية على منط التفاعل والتعامل بني . جمتمعه
ومن هنا يلجأ الشاب إىل . ليت يتم فيها اختزال مساحة من إرادة األبناء لصاحل اآلابء داخل األسرةأفراد األسرة، وا

املوقع  حملاولة التخلص من التبعية يف حماولة منه إلثبات ذاته وممارسة أدواره االجتماعية بعيدا عن سلطة األب أو 

                                                           
 . 021-010، ص ص (1101مكتبة الفالح للنشر، : ، األردن0ط)بوك والشباب العريب،  الفيس :ليلى أمحد جرار: أنظر 1) )
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عليه هو طبيعة جمتمعاتنا احملافظة اليت تقيد  إقباهلم أما ابلنسبة لإلانث فإن األمر األساسي الذي ساهم يف. األسرة
ولو بشكل -وهبذا جاء املوقع ليشبع لديها  خروج الفتاة من املنزل أو هلا احلرية يف التحرك والتصرف مثل أخيها،

 .هذه احلاجة للتحرك دون أن تغضب أسرهتا أو حترجها -جزئي
قليدية للعالقات االجتماعية يف جمتمعاتنا العربية جتعل من األطر الت إنّ : احلاجة إىل معرفة اجلنس اآلخر -

" الفيس بوك"التعرف على اجلنس اآلخر شيئا صعبا، وهنا كانت هذه احلاجة حجة قوية الستخدام الشباب موقع 
 جزئيا أو كليا إشباعهامن أجل 

للمعرفة الواسعة حول ما يدور تعترب هذه احلاجة عامة يف مجيع اجملتمعات، فالشباب تواقون : احلاجة للمعرفة -
مبعرفة متعمقة  املعريف وتزويد الشباب باعاإلشقادر على تقدمي  الفيس بوك حوهلم أو جمتمعات أخرى، ويبدو أنّ 

 .ابلعامل
فطبيعة جمتمعاتنا الشرقية ال تتيح للشباب التعبري حبرية عن آرائهم وتوجهاهتم : الفكري اإلشباعاحلاجة إىل  -

وتقيد من فرص اطالعهم على اآلراء واملعلومات اليت ال تنسجم واألطر والنظم االجتماعية أو الدينية أو السياسية 
أفكارهم املتنوعة بدون فكراي عن طريق متكينهم من طرح  إشباعاليحقق هلم " الفيس بوك"السائدة، ولذلك جاء 

التحفظات واحملاذير االجتماعية والسياسية القائمة يف جمتمعاتنا، واليت تعيش على أنظمة غري مكتملة الدميقراطية 
 . وال تبيح حرية التعبري

إّن مرحلة الشباب هي مرحلة ممتدة من مرحلة الطفولة لذلك يبق الشاب حيتاج : احلاجة إىل الرتفيه والتسلية -
 .الرتفيه والتسلية، وبطبيعة احلالة فإن هذا اجملال مفتوح على مصراعيه لكل من يستخدم املوقع إىل
يف مرحلة الشباب حتديدا ال ميكن إمهال أتثري القرانء على بعضهم، فلقد بينت العديد من : اجملتمعي اإلذعان -

اليت تعرضوا هلا من أقراهنم وجعلتهم يشرتكون الدراسات أبّن الكثري من الطالب اشرتكوا يف املوقع نتيجة الضغوط 
 .فيه

، بدأ انتشار استخدام املوقع يف اجلزائر، كان معموال لغرض التواصل (1115)ففي بداايت عام  
 يف سنةو .  مستعملي املوقع تزايد كبري يف سنوات قليلة ولقد شهد عدد (1).االجتماعي بطريقة إلكرتونية وسهلة

بلغ  (1)(1100) وحسب تقرير كلية ديب لإلدارة احلكومية (2).مستخدما( 111522)بلغ عددهم حويل  (1101)

                                                           
ـــــاة اجلزائـــــري مـــــا بعـــــد الفـــــيس بـــــوك، جريـــــدة : املوقةةةةةع اإللكةةةةةرتوين (1) ـــــزايرةhttp://www.elmakam.com :املقـــــام، متـــــاح علـــــىحي : ، اتريـــــخ ال

12/12/1102. 
، http://dz4book.blogspot.com/2013/06/facebook.enalgerie.html: ، متـاح علـىعةن الفةيس بةوك يف اجلزائةر إحصائيات( 2)

 .12/01/1102: اتريخ الزايرة

http://www.elmakam.com/
http://dz4book.blogspot.com/2013/06/facebook.enalgerie.html
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املستخدمني العرب من ( %2)مستخدم أي بنسبة ( 1,947,900)حوايل ( 1100)عدد مستخدمي املوقع عام 
 . حمتلة بذلك املرتبة السادسة بني الدول العربية

ماليني مستخدم واحتلت ( 2)حوايل بلغ عددهم  *"سوشيال ابيكرز"حسب تقرير  ،(1101)ويف عام 
بذلك اجلزائر املرتبة الرابعة يف قائمة الدول العربية، بعد كل من مصر والسعودية واملغرب، ولقد أعطى التقرير آنذاك 

جهة أخرى لإلانث، ومن ( %25)للذكور، و (%15) وصفا للخصائص الشخصية للمستخدمني العرب حيث
على النسبة األكرب ( 12-00)حيث استحوذت الفئة العمرية : توزع العدد حبسب الفئة العمرية على النحو التايل

، مث (%21)سنة بنسبة ( 22-15)من إمجايل املستخدمني، وجاءت يف املرتبة الثانية الفئة العمرية ( %21)حبوايل 
بلغ عددهم حسب التقرير العريب حول ( 1102)ويف عام  (2)(.%00)سنة بنسبة ( 22–25)الفئة العمرية من 

من سكان اجلزائر حيث انظم يف ( %05)ممثلني نسبة ( 5.111.111) حوايل (3)(1102)اإلعالم االجتماعي 
فردا، مسجلة بذلك خامس نسبة منو بني الدول العربية، حمتلة بذلك املركز الرابع أيضا ( 0.511.111)تلك السنة 

مليون مستخدم، ومّثل ( 01.0)بلغ عدد مستخدميه ( 1101)ويف عام  .والسعودية واملغرببعد كل من مصر 
من جمموع سكان اجلزائر، وقد احتلت املرتبة الرابعة إفريقيا، بعد كل من مصر، ( %20)هذا العدد ما نسبته 

وترجع أسباب هذا التموقع فقط إىل الكثافة السكانية لكل من نيجرياي ومصر مقارنة  (4).إفريقيا اجلنوبية ونيجرياي
أن اجلزائريني املستخدمني ملوقع  (5)(1102) وأعلن التقرير العريب حول اإلعالم االجتماعي .مع اجلزائر

facebook  لك احتلت من سكان اجلزائر، وبذ( %22)مليون مستخدم ممثلني نسبة ( 01)بلغ عددهم أكثر من
وسجلت اثين نسبة منو من بني الدول العربية قدرت بزايدة . املرتبة الثالثة عربيا بعد كل من مصر والسعودية

كما احتل املوقع . التقرير الثاين( 1102)التقرير األّول و( 1102)مليون مستخدم يف الفرتة املمتدة بني ( 2.20)
املرتبة الرابعة وطنيا بعد كل من موقع  لزايراتا عددمن حيث ( 1102)لسنة " أليكسا"حسب ترتيب موقع 

                                                                                                                                                                                     
 .12، ص (1100) العريبي االجتماع اإلعالمتقرير : كلية ديب لإلدارة احلكومية (1)
ومقارنتها ومساعدة الشركات يف  اإلحصائياتويقدم حتليالت لتلك . حول مواقع التواصل االجتماعي وانتشارها إحصائياتموقع متخصص يف تقدمي  *

 https://www.socialbakers.com  :ورابط املوقع هو. اّتاذ القرارات املناسبة من أجل زايدة األرقام
ـــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــىاجلزائـــــــــــــــــــــــر الرابعـــــــــــــــــــــــة عربيـــــــــــــــــــــــا يف اســـــــــــــــــــــــتخدام شـــــــــــــــــــــــبكات التواصـــــــــــــــــــــــل االجتمـــــــــــــــــــــــاعي: املوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع اإللكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتوين (2) : ، مت

http://www.djazairess.com/elmustakbal/66941102/ 12/ 12 :، اتريخ الزايرة. 
 .2، ص (1102) نظرة على اإلعالم االجتماعي يف العامل العريب: احلكومية لإلدارةبن راشد كلية دمحم  (3)
 .11/12/1102: ، اتريخ الزايرةhttps://tigzal.wordpress.com: متاح على: بوك يف اجلزائر الفيس مستخدمو (4)
 . 22، مرجع سابق، ص (1102)، تقرير وسائل التواصل االجتماعي يف العامل العريب كلية دمحم بن راشد لإلدارة احلكومية (5)

https://www.socialbakers.com/
http://www.djazairess.com/elmustakbal/6694
https://tigzal.wordpress.com/
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"youtube " وحمركا البحث"google " مث"google.dz."(1)  مليون ( 10)إىل حوايل ( 1100)ووصل يف سنة
 (2).مشرتك

من طرف  face bookحول تطور استخدام  اإلحصائياتوما يبدو واضحا جدا من خالل رصد هذه 
سنوات، ( 1-5)ة، أنه هناك تطور سريع ومضاعف خالل فرتة قصرية أي من خاصّ  اجلزائريني عموما، والشباب

يف الوطن العريب واجلزائر، هي بعد بروز الثورات العربية اليت اشتعلت واّتسع نطاقها  هألن االنطالقة الفعلية لشعبيت
 . facebookعلى خلفية استخدام مواقع التواصل االجتماعي، خاّصة منها 

 
 يف اجلزائر  facebookميثل تطور عدد مستخدمي موقع ( 14) شكل رقم                  

 .الباحثة الشكل من إعداد: مالحظة
ويف السياق األكادميي، اهتمت أغلب الدراسات حول اإلعالم اجلديد بكل تطبيقاته وابألخص الشبكات  

وتنوعت . كنموذج هلا، انطالقا من شعبيته الواسعة لدى اجلزائريني facebookاالجتماعية، وذلك ابّتاذ موقع 
 واإلشباعاتالدراسات اإلعالمية اليت تناولت خمتلف الطروحات اليت يكون املوقع طرفا فيها كاالستخدامات 

 . إخل...احملققة من املوقع، أثره على مجيع مستوايت السياسي واالجتماعي والثقايف
تشبيك اجتماعي ميتاز مبجموع من اخلصائص يف جتزئتها احتواء خلصائص عدة موقع  facebookفموقع  

وليس حمدود كلمات التعبري كـ " youtube"وليس للفيديو كـ " flicker"للشبكات، فهو ليس كالصور كـ 

                                                           
 .11/15/1102 :، اتريخ الزايرةhttp://www.alexa.com/topsites/countries/DZ:  االلكرتويناملوقع  (1)
 .01/01/1100: ، اتريخ الزايرةhttps://bit.ly/2IY7Ycw :متاح علىللمنطقة العربية، ( 1100)املؤشرات الرقمية لـ : عبد القادر زهار (2)
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http://www.alexa.com/topsites/countries/DZ
https://bit.ly/2IY7Ycw
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"twitter" وليس متاحا لالتصاالت اآلنية فقط كـ ،"skype"لذا جند التواجد الشبايب اجلزائري على املوقع ، 
   (1).واسعا ابجتاهي الكم والكيف، فاستخداماهتم مل تتوقف عند حد جمال معني وال عند عدد معني

هو  facebookأّن موقع  (3)"سفيان ساسي"و (2)"غزايل دمحم وصابر المية" وأثبتت دراسات كل من 
 (4)(1105)التقرير العريب وكذا (. twitter, hi5)األكثر استخداما من بني عدة مواقع أخرى على غرار مواقع 

من بني ( %21)حول مواقع التواصل االجتماعي يف الدول العربية، كانت نسبة مستخدمي موقع الفيس بوك 
مستخدم يف نفس السنة، ممثلة بذلك ( مليون 2)مستخدمي املواقع، وبلغ عدد مستخدمي املوقع يف اجلزائر 

أكدت أنه حيتل املركز ( 1102 عبد الكرمي ابحاج،) بية لـويف دراسة عر . من إمجايل املستخدمني العرب( 0%)
 (5)(.%02)األّول بني الشباب العريب بنسبة 

 :استخدامات الشباب اجلزائري ملوقع الفيس بوك .1.2
 علمية أهداف لتحقيق يستخدموهنا من فهناك كبرية، بصورة االجتماعية التواصل شبكات استخدام يتنوع      

 وهناك ،ه األمر الغالب لدى الشبابأن يبدو ما وهو والتسلية الرتفيه ألغراض يستخدموهنا أو سياسية، أو ثقافية أو
 يف احلاصلة وابلتغيريات املالية، وشؤوهنم ومنتجاهتم وأعماهلم بشركاهتم تتعلق أمور يف للثرثرة يستخدموهنا من

 مشروعاهتم يف حياهتم شركاء يفعله مبا فيثرثرون أحياان   األزواج يتمادى كما.بفضائحهم وحىت بل مؤسساهتم
 وقضااي مدوية، وفضائح كبرية خسائر النتائج وتكون املشروعات، بتلك املتعلقة التفاصيل ذكر مع السرية،
 (6).قانونية

إىل أّن أهم أسباب استخداماته كان التواصل  (7)(1100 مرمي نومار،)وحول هذا املوضوع توصلت دراسة         
مع األهل واألصدقاء والتثقيف وكذا احلصول على املعلومات، مث كمرتبة اثين جاءت الدوافع الطقوسية، كاهلروب 

وهو ما اتفقت معه (. 15 -00)بني  من الفراغ االجتماعي والعاطفي، خاصة ابلنسبة للفئة اليت ترتاوح عمرها ما

                                                           
 .2، ص 1101، (د،ع)واهلوية للشباب اجلزائري عرب الفيس بوك، مؤسسة مؤمنون بال حدود، الرابط،  سماإلانفصامية حقيقة : فاطمة مهال (1)
حتصـــيل املعرفـــة العلميـــة، جملـــة احلكمـــة للدراســـات االتصـــالية انعكاســـات االعتمـــاد علـــى شـــبكات اإلعـــالم االجتمـــاعي يف : صةةةابرالميةةةة ، غةةةزايلدمحم  (2)

 .1102، اجلزائر، 12واإلعالمية، كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، العدد 
عالميـة، ة احلكمـة للدراسـات االتصـالية واإل، جملـ(دانية ملنطقة الطـارفيدراسة م)الشباب واستخدامات شبكات التواصل االجتماعي: سفيان ساسي (3)

 (.021-010) ،12،1102العدد
 .مرجع سابق، (1105)، التقرير العريب حول اإلعالم االجتماعي كلية دمحم بن راشد لإلدارة احلكومية (4)
 . 0مرجع سابق، ص : أفنان طلعت عرفة (5)
 .2مرجع سابق، ص : فاطمة مهال (6)
، رسالة ماجستري، شعبة علوم اإلعالم واالتصال، (دراسة ميدانية)العالقات االجتماعية استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وأتثريه يف : مرمي نومار7) )

 .1101ابتنة،  -قسم العلوم اإلنسانية، جامعة احلاج خلضر
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، فلقد كانت االستخدامات مشاهبة لنتائج الدراسة السابقة، حيث جاءت (1)(1105 ال عساسي،أم)عن دراسة 
حول كون ( 1015 رحيانة بلوطي،)املعرفة واألخبار والتواصل أوىل الدوافع، وإىل نفس النتيجة توصلت دراسة 

املرجوة من االستخدام، مث زايدة رصيد املعلومات واملعرفة  اإلشباعاتدافع خلق صداقات جديدة هي أهم 
ويف نتيجة . فالتواصل مع األفراد، ومبراتب اثنية كل من التسلية والرتفيه واهلروب من الواقع وتبادل اآلراء واخلربات

رفية فالدوافع عاملالدوافع : فتوصلت إىل أن دوافع االستخدام ترتتب كما يلي (2)(1102 صونيا عبديش،)مغايرة لـ 
الطقوسية مث الدوافع االجتماعية مث دوافع متعلقة إبرضاء الذات مث دوافع أخرى، وعلى مستوى احلاجات اليت 

جاءت يف املرتبة األوىل مث احلاجات  اإلدراكيةفلقد توصلت نفس الدراسة إىل أّن احلاجات  ،بدورها ّتلق الدوافع
 faceوكنتيجة الشباب اجلزائري يستخدمون موقع . اعل االجتماعياهلروبية والوجدانية، بعد ذلك حاجات التف

book يلي ألغراض متنوعة وخمتلفة أمّهها ما: 
أغراض اجتماعية تتمثل يف التواصل كدرجة أوىل، وهو األمر الطبيعي للبشر كوهنم اجتماعيني ابلفطرة، وهو  -

الذي يعترب موقع للعالقات االجتماعية  face bookخاصة منها  ،اهلدف األول إلنشاء مثل هذه املنصات
 .ابمتياز

 .إخل...أغراض معرفية كالبحث عن املعلومات واإلحاطة ابألخبار املتنوعة والتثقيف  -
 .إخل...أغراض طقوسية كالتسلية وقضاء وقت الفراغ واهلروب من الواقع والنفيس عن الضغوط -
 .اخل...الذاتأغراض شخصية كاإلحساس ابلرضا عن النفس، حتقيق  -

ويف حدود الدراسات  -إىل حد ما-ومثل هذه االستخدامات توحي ابستخدام واع وانضج من جهتهم   
املطلع عليها، حيث غالبا ما برزت دوافع املعرفة واإلطالع والتثقيف يف املرتبة األوىل على عكس الدوافع الرتفيهية 

  .اليت كانت يف مرتبة أقل
عموما بكثافة أي لساعات عديدة ولعدة  face bookستخدم اجلزائريون ي ،وحول كثافة االستخدام  

مرات يف اليوم، وملا ال، وهذا املوقع أصبح ميثل منطا للحياة، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات من بينها دراسة 
، ويليها (%20.2)املبحوثني يستخدمونه ملدة ثالثة ساعات فأكثر نسبة  اليت توصلت إىل أنّ " أمال عساسي"

، مث مرّة كل يوم بنسبة (%52.0)، وتتوزع على عّدة مرات يف اليوم وذلك بنسبة (%21.2)ساعتني بنسبة 
(. %22.51)مستخدمي املوقع يوميا بنسبة  حول أنّ " رحيانة بلوطي"وأيضا توافقت معها دراسة  (.10.2%)

                                                           
 .مرجع سابق: أمال عساسي (1)
 .مرجع سابق: صونيا عبدي  (2)
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منهم، ( %25.1)لـ " أكثر من ساعة"ومبعدل زمين (. %52.1)ويستخدمونه ثالث مرات يف اليوم ما يقارب 
، (%12.1) بلغ عدد مستخدمي املوقع ألكثر من ثالثة ساعاتف" مرمي نومار"وأيضا أكدت هذه النتائج دراسة 

يستخدمونه أكثر من ثالث مرات ( %21)فيما كان من بينهم  (.%12)ومن ساعتني إىل ثالث ساعات بلغت 
يستخدمون املوقع ملدة ساعتني، ( %21.2)أن " ساسي سفيان" ويف نتيجة مقاربة توصلت دراسة. يف اليوم

 .   ساعة يوميا، بينما يزاد عدد ساعات االستخدام يف هناية األسبوع( 1) ملن يستخدمونه أكثر من( %2)و

 :اجلزائريني" "face bookاخلصائص السوسيودميغرافية ملستخدمي موقع . 1.2
 : املستوى التعليمي -

االنفتاح على التغريات اليت  إمكانيةيلعب التعليم دورا هاما يف فتح آفاق الوعي لدى األفراد، إضافة إىل 
حتدث على مجيع املستوايت، ومن بينها التغريات التكنولوجية واملستحداثت التقنية، اليت جاءت نتيجتها ظهور 

ولذلك فالشباب اجلزائري . مواقع التواصل االجتماعي، ليستقبل الشباب املتعلم هذه املستجدات بدون مقاومة
أكثر من غريه من الفئات " كتاب الوجوه"كان السباق يف االشرتاك يف موقع املتعلم خاصة اجلامعي منه الذي  

 . املوجودة يف اجملتمع اجلزائري
أن أكثر الفئات املستخدمة له هم ذوو املستوايت " رحيانة بلوطي"وحول هذا املوضوع أكدت دراسة 

زاد املستوى التعليمي زاد  ، أي كلما(%02.05)، مث الثانوي (%10.52)اجلامعية يف التعليم وذلك بنسبة 
 بنسبة قدر والذي (1)(1105" )تومي فضيلة ونبيلة بوخبزة"وتوافقها يف هذه النتائج دراسة . االستخدام

 من املبحوثني عدد يليها مث ،(37.17%)بنسبة  الثانوي التعليم املستوى ذوي من فئة عّينة ، وتليها (%44.87)
 (17.94%). نسبة ا مثّلو  والذين املتوسط التعليم مستوى

  :السن - 
هم الشباب البالغني ( %12)، و(%12) أن نسبة الذكور( 1101" )سوسيال ابيكرز"وحسب تقرير موقع 

( 22-25)، أّما فئة (%22)قدرت بـ ( 12-00)، وفئة (%02)نسبة ( 02-02)سنة، وبلغت فئة ( 00-22)
بنّي ( 1102)أّما التقرير العريب لإلعالم االجتماعي  (2)(.%1)وصلت لـ ( 15-25)، وأخريا فئة (%20)فبلغت 

  (3).سنة( 21)هم من فئة أكثر من ( %02.1)، و(12-05)من مستخدمي املوقع هم من فئة ( %22)أن 
                                                           

، 10، جملـة العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، العـدد(دراسـة استكشـافية)اهلوايت يف مواجهة تقانة اجملتمع الشبكي املخلعة  :فضيلة تومي، نبيلة بوخبزة (1)
 .1105جامعة رقلة، 

 .، مرجع سابق(1112) بوك يف اجلزائر مستخدمو فيس (2)
 .20مرجع سابق، ص  ،(1102) العريب إلعالم االجتماعياالتقرير : كلية دمحم بن راشد لإلدارة احلكومية (3)
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سنة هم ( 11-01)يف نتائجها أّن الشباب الذين يرتاوح أعمارهم ما بني  (1)"رحيانة بلوطي"وأابنت دراسة 
     سنة ظهرت بنسبة( 22-12)ما الفئة املوالية هي فئة ، أ(%50.5)وذلك بنسبة  الفئة األكثر استخداما،

 (2)"تومي فضيلة ونبيلة بوخبزة"وتضيف دراسة . فقط( %2)فما فوق إىل ( 22)، لتصل نسبة فئة سن (20.2%)
نسبتهم بـ سنة فقدرت ( 22-15)، أّما فئة (%21.05)سنة مثلوا نسبة ( 15-02)العينة من فئة   أفراد أن
 . فقط( %0.10)بلغت ( 10-22)، وأخريا فئة (%02.12)قدرت بـ ( 22-22)، وفئة (21.2%)

تستخدمه كل الفئات  face bookوأتسيسا على نتائج الدراسات السابقة والتقارير املختلفة، يتبني أّن 
سنة، مث الفئة الالحقة ( 15-00)يف اجملتمع اجلزائري، غري أن فئة الشباب هي األكثر استخداما له، وترتأسهم فئة 

تمع وهي الفئات اليت متثل الشباب يف مجيع مراحله، مع العلم أّن نسبة الشباب يف اجمل(. 25-15)وح بني االيت ترت 
، وتندرج عينة دراستنا ضمن هذين الفئتني واليت متثلت يف الذين ترتاوح أعمارهم ما اجلزائري هي نسبة عالية جدا

 .سنة( 21-00)بني 
 :اجلنس -

أن الذكور هم الفئة الغالبة اليت تستخدم املوقع األزرق بنسبة ( 1102)أّكد تقرير اإلعالم االجتماعي  
وبذلك تكون اجلزائر سجلت اثين أعلى نسبة لإلانث املستخدمات (. %21.1) نفيمثل ، أّما اإلانث(10.0%)

بوك،  ث والذكور من حيث استخدام موقع الفيسبعد فلسطني، وعموما يف الوطن العريب جند فارق كبري بني اإلان
 (1101)ففي سنة  ،يف تزايد مستمر نسبتهنغري أن  (3).فقط( %21.2) عربيا بـ فلقد قدرت نسبة اإلانث

وميكن احلديث هنا عن أن نسبة الفتيات  (4).رللذكو ( %12)فقط يف مقابل ( %21)كانت أقل بنسبة قدرت بـ 
وهذا ما يؤكد خصوصية جمتمعاتنا، ورغم زمن العوملة  ،املشرتكات يف املوقع يف الدول الغربية أكثر من الدول العربية

السبب يف   ويرجع. الذي نعيشه وثورة االتصاالت واملعلومات مازالت جمتمعاتنا حمافظة على خصوصياهتا نوعا ما
بقدر الذكور، ونذكرها فيما هن ول دون تواجدأقل من الذكور إىل جمموعة من العوائق اليت حت انثاإلكون فئة 

 :يلي
ويظهر ذلك يف حالة عدم توفر اشرتاك االنرتنيت يف املنزل فالذكر إبمكانه قضاء الوقت  :عوائق اجتماعية -

إىل أنه مزال إىل حد اآلن يوجد من يعارض فكرة اشرتاك  إضافة. من أي مكان facebookخارجا والولوج إىل 

                                                           
 .مرجع سابق: رحيانة بلوطي (1)
 .مرجع سابق: فضيلة تومي، نبيلة بوخبزة (2)
 .21مرجع سابق، ص  ،(1102)تقرير اإلعالم االجتماعي العريب  ة احلكومية،ر كلية دمحم بن راشد لإلدا (3)
 .، مرجع سابق(1112)بوك يف اجلزائر  مستخدمو فيس( 4)
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كما يرجع ذلك أيضا إىل حماولة احلفاظ على األخالق والقيم يف .الفتاة يف املوقع ألّن هلا التزامات البيت واألسرة
 . الوقت الذي ال يتم ذلك مع الذكور

قل عاطفية إال أن حاجياته العاطفية غالبا ابلرغم من أن طبيعة الذكر هي األكثر عقالنية واأل :عوائق عاطفية -
 .للمشاركة يف املوقع إقباالمتدنية، وابلتايل يكون أكثر  إشباعما تبقى بدرجة 

رغم أن جمتمعاتنا تطلب من الذكر العمل وأتمني متطلبات احلياة، إال أنه يبق وقت الفراغ لديه : وقت الفراغ -
   (1).األنثى والتزاماهتا املنزلية ال حتدد بوقت قد يعيق ذلك اشرتاكهاأكثر؛ فالعمل مرتبط بساعات حمددة غري أن 

 
 من طر  اإلانث والذكور يف اجلزائر facebookميثل تطور نسبة استخدام موقع ( 12)شكل رقم       

 (1102)، التقرير العريب لإلعالم االجتماعي (1101) سوسيال ابيكرزموقع  إحصائيات :املصدر
 .الباحثة إعدادالشكل من : مالحظة

  

                                                           
 . 022-021مرجع سابق، ص ص : أمحد جرارليلى : أنظر( 1)
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 :  خالصة
تكتسي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ويف مقدمتها مواقع التواصل االجتماعي أمهية كبرية يف عاملنا 

ما هلذه  إنكار، وال ميكن ألفراد مع اختالف خصائصهملاملعاصر، حيث ابتت متعددة ومتنوعة االستخدامات 
املواقع من مميزات واجيابيات سهلت احلياة وربطت العامل على شكل مدينة واحدة وفتحت اآلفاق للجميع، لكن 
جاءت مجلة من التغريات االجتماعية والثقافية وحىت النفسية واالقتصادية مع بروز تلك املواقع، فأجربت الدارسني 

تلف املتغريات االجتماعية والثقافية والنفسية، من أجل تشخيص واملهتمني هبذا اجملال إىل دراسة عالقتها مع خم
 .واقعها أو حتديد عالقتها مبختلف الظواهر

فركب موجة مواقع التواصل االجتماعي إال أنه اختار  ،والشباب اجلزائري مل يكن مبنأى عن هذه التحوالت
ّدة أسباب لعل أمهها سهولة االستخدام ، ويرجع ذلك لعمن بني املواقع األخرىليكون األّول  facebookموقع 

أين أفرز استخدام هذا األخري . للمستخدم املوقع ابلنسبة جلميع الفئات، وكذلك قدرة التحكم العالية اليت مينحها
انقطاع العالقات االجتماعية وفتورها وتعويضها أبخرى  إشكاليةملعاجلتها، وهنا تربز  اإلشكالياتالكثري من 

مباالة واالهتمام املتزايد مبا يتدفق عرب املوقع من حمتوايت متنوعة على حساب املشاركة اجملتمعية افرتاضية، والال
 .وغريها من املظاهر السلبية اليت تشكل يف جمملها اغرتااب اجتماعيا عن الواقع...واحلياة االجيابية

دام خمتلف تكنولوجيات لرتبط بني استخ( أجنبية وعربية وجزائرية)ولقد أجريت العديد من الدراسات 
وتفشي مظاهر االغرتاب االجتماعي يف اجملتمعات  -من بينها مواقع التواصل االجتماعي- اإلعالم واالتصال

ولذلك سيكون الفصل املوايل عبارة عن قراءة لتلك الدراسات . عموما والعربية خاصة ومن بينها اجملتمع اجلزائري
ن حنّدد االجتاه العام حول طبيعة العالقة بني استخدام تكنولوجيات وما توصلت إليه من نتائج حىت نستطيع أ

 .االتصال احلديثة واالغرتاب االجتماعي
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 :متهيد
الظواهر االجتماعية اليت تسود احلياة املعاصرة، إذ تكشف عن تلك تعترب ظاهرة االغرتاب من أخطر  

املعاانة اليت يتخبط يف ظلها اإلنسان املعاصر خاصة، وما زادها بروزا هو ذلك التقدم التكنولوجي املبهر يف مجيع 
ا ومن خالهلا، هب جماالت احلياة، حيث سيطرت تلك الوسائل التقنية على الفرد وحولته إىل عبد هلا ال يعيش إالّ 

بعدم األمان  عامل يتميز إن هذا األمر جعل اإلنسان يعيش يف، يقويف املقابل تراجع التقدم اإلنساين والقيمي واخلل
 واالنتماء فيما بينهم والتماسك أفرادهداثر العالقات احلقيقية بني ، يف غياب وان...والقلق واخلوفوعدم االستقرار 

ل تيار االغرتاب عن الواقع وعن اجملتمع وحاصرته تكنولوجيا االتصاالت لتحوّ  ، فجرف اإلنسان مع إىل بعضهم
 .الفرد واجملتمع إىل عامل افرتاضي ومهي

I.  رؤية شاملة حول مفهوم االغرتاب 
 : املسار التارخيي ملفهوم االغرتاب  .1

مشكالت اجملتمع الواقع أن مصطلح االغرتاب يعترب من أكثر املصطلحات تداوال يف الكتاابت اليت تعاجل 
احلديث، وخباصة اجملتمع الصناعي املتقدم وابلذات يف الدول الرأمسالية، وقد ظهر يف السنوات األخرية مؤلفات  
كثرية يف اللغات األجنبية، تتناول مفهوم االغرتاب وتطوير أساليب معاجلته يف جماالت الفلسفة وفلسفة السياسة 

 يظهر يف اللغة العربية حىت اآلن سوى عدد قليل جدا من الكتب واملقاالت، والعلوم االجتماعية واإلنسانية، وإن مل
على الرغم من أن االغرتاب يعترب يف نظر الكثري من املفكرين والكتاب من أهم السمات املميزة للعصر، وإحدى 

 (1).النقاط اجلوهرية اليت يدور حوهلا الصراع بني االجتاهية املاركسي والرأمسايل
، إذ تربز فكرة ...ابت الفلسفية والالهوتية القدميةمفهوم االغرتاب بشكل أو آبخر يف الكتالقد ورد 

نسان وسقوطه وانفصاله، املتمثل يف قصة اإلنسان نسانية املتعلقة خبلق اإلاالغرتاب يف سفر التكوين يف الدراما اإل
ئمة على الصراع الدائر بني اجلسد والروح، فهذا والثمرة احملرمة واخلروج من جنة عدن ومواجهته احلياة املزدوجة القا

وتشري بعض الدراسات إىل أن اجلذور األوىل لالغرتاب  (2).املوضوع يتمتع حبيوية عالية يف الفكر الديين املسيحي
، فهو أول من أّسس لفكرة "أفالطون" هي جذور يواننية، ويرده الكثري من مؤرخي الفلسفة لكتاابت الفيلسوف 

بوعي، حيث يعد فكره بذاته أول اغرتاب واع عندما قسم العامل إىل مطلق ووجود، واملطلق هو عامل املثل االغرتاب 
هو ما كان " املثال"و. والوجود هو عامل الضاللة والصور املشوشة، مث كانت مجهوريته جتسيدا هلذه الفكرة االغرتابية

                                                           
 .12مرجع سابق، ص : بوتعينفريد  (1)
 .02، ص 0222، الكويت، 0، العدد01 ، جملة عامل الفكر، وزارة اإلعالم، اجمللد(اصطالحا ومفهوما وواقعا)االغرتاب : قيس النوري (2)
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جملتمعه أن يكن عليها، ألنه مل يكن يشعر ابلرضا عليه، يطمح إىل حتقيقه أو هو الصورة اليت كان يريد " أفالطون"
فقد كان أفالطون مغرتاب ابلنسبة ألخالقيات عصره وجمتمعه، واعتبار الواقع ضال لفكرة كانت تتمحور يف ذهنه 

 (1).طوال حياته، مسيت ابملثال إال أتكيدا على وجود االغرتاب
ظاهرايت العقل )ذا املصطلح أّول ما ظهر كتاابته وقد ظهر ه" هيغل"وبدأ االغرتاب كمفهوم فلسفي مع 

وهو كتاب تناول فيه الظواهر اليت ميكن وصفها أبهّنا جتليات " بفينومولوجيا العقل"أو كما يسميه البعض بـ ( الكلي
للعقل الكلي للبشر املستمد من العقل اإلهلي املطلق، تناوهلا بدراسة منهجية دقيقة، وقد حاول أن يرصد يف هذا 

مربزا من خالل ذلك كل ، منذ بداية تفاعل العقل مع الوجود( الثقافة)الكتاب تطور العقل الكلي البشري 
ومل يويل ( 0222-0221)املنجزات البشرية املمتدة من املاضي إىل احلاضر، أي حىت العصر الذي عاش فيه 

اإلنساين، مؤكدا على إيضاح املراحل  تاريخاهتماما كبريا ابلسياق الزمين بقدر اهتمامه ابلتطور املنطقي يف منو ال
املختلفة اليت يتوجب على الفرد أن مير هبا حىت يصل إىل مستوى التطور العقلي الذي نعيش فيه ما هو إال إيداع 
اإلنسان، مبعىن أّن البنية االجتماعية اليت تتمثل يف املؤسسات االجتماعية والسياسية والثقافية اليت استمرت عرب 

حممود )ض وقد تعرّ  (2).ما هي إال نتاج للروح اإلنسانية وهو شيء عقلي بصفة أساسية اإلنساينن النشاط قرون م
لتاريخ مصطلح االغرتاب واملسار الذي سلكه هذا املصطلح، حىت وصل إىل ما هو عليه اآلن من ( 0200، رجب

 :مسرية املصطلح إىل ثالث مراحل محياتنا الثقافية املعاصرة، وقسّ  شيوع وانتشار يف
 : لغقبل هي مرحلة ما .1.1

مبعىن انتقال امللكية : حيث حيمل مفهوم االغرتاب معاين خمتلفة تكمن يف سياقات خمتلفة، السياق القانوين
: والسياق النفسي االجتماعي". مبعىن انفصال اإلنسان عن هللا: والسياق الديين". عن صاحبها وحتوهلا إىل آخر

 ".انتقال اإلنسان عن ذاته وخمالفته ملا هو سائد يف اجملتمعمبعىن 
وكانت النظرايت السياسية وبصفة  خاصة يف إطار نظرية العقد االجتماعي، هي اجملال الفلسفي الرئيسي 

وقد ورد االغرتاب ابملعىن القانوين لنقل امللكية يف االجنليزية  (3).الذي استخدم فيه مصطلح االغرتاب قبل هيغل
من استخدم املصطلح للداللة على هذا املعىن  لوقد كان أوّ . ملنتمية إىل العصور الوسطى، وأيضا العصر احلديثا

                                                           
-http://dspace.univ: متــــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــــــــى. 2االغــــــــــــــــــــــــــرتاب يف الشــــــــــــــــــــــــــعر اجلزائــــــــــــــــــــــــــري احلــــــــــــــــــــــــــديث، ص :أمينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بوعالمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات (1)

tlemcen.dz/bitstream/112/194/4/BoualamatAmina%28Full%29.pdf11/12/1102: ، اتريخ الزايرة 
ابتنــة،  -احلــاج خلضــر ، قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا، جامعــةج البالغــة، أطروحــة دكتــوراهعلــي مــن خــالل هنــ اإلمــاماالغــرتاب عنــد : دمحم مشةةعالة داخمةةي (2)

 .10، ص 1101
 .12، ص (1110دار املنهل البناين، : ، بريوت0ط) االغرتاب،: فيصل عباس (3)

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/194/4/BoualamatAmina%28Full%29.pdf/
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/194/4/BoualamatAmina%28Full%29.pdf/
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/194/4/BoualamatAmina%28Full%29.pdf/
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، فيما يتعلق بنقل (0125-0502)يف ( (Grotius" هوجو جرتيوس"لسوف اهلولندي ييف العصر احلديث هو الف
واالغرتاب من خالل هذا املعىن القانوين يتضمن ما . ملكية السلع، متقدما بذلك على فالسفة العقد االجتماعي

، أي حتول املوجودات اإلنسانية احلية إىل أشياء أو موضوعات جامدة، اإلنسانيةالعالقات " تشيؤ"ميكن تسميته بـ 
" جون جاك روسو"ويعترب  (1).للبيع أو الشراء ويفتقد مسته املتعالية كإنسان نسان جمرد سلعة قابلةاإل وهنا يصبح

، وفكرة االغرتاب لديه جاءت مبعنيني، "هيغل"من أبرز الفالسفة احملدثني الذين حتدثوا عن فكرة االغرتاب قبل 
أطروحة )للمجتمع احلديث لتعرب عن داللة إجيابية وترد يف كتاابته النقدية ( العقد االجتماعي)فهي ترد يف كتابه 

بني نوعني من االغرتاب، " روسو"وقد مّيز  (2).لتعرب عن داللة سلبية( يف أصل وأسس الالمساواة بني البشر
اغرتاب "، و...إذ يكتسي يف لغته ثواب سياسيا يتمثل يف االستبداد، العبودية(: االستالب" )اغرتاب قسري"

ويف هجاء  (3).إخل...ده أبمساء كثرية كالتضحية أو التنازل أو التخليفيعمّ (: ىل اجلماعةإنقل السيادة )" طوعي
هو اغرتاب اإلنسان عن نتائج التقدم الذي صنعه بيديه على امتداد ( اثلثا)روسو للحضارة، نلمح اغرتااب جديدا 

، واغرتااب رابعا هو اغرتاب اإلنسان عن طبيعته األصلية، ويف قلب اجملتمع املدين اغرتااب خامسا هو ...التاريخ
 (4).اغرتاب اإلنسان عن اإلنسان

  (:1911 -1221)لية غياهلاملرحلة  .1.1
على الرغم من أن استخدام مفهوم االغرتاب قبل هيجل، فإنه يعد أّول من استخدم يف فلسفته مصطلح 

ل االغرتاب حيث حتوّ ( أبو االغرتاب" )هيجل"االغرتاب استخداما منهجيا مقصودا ومتصال، حىت أطلق على 
يف كتابه ( Entfremdunng)التعبري األملاين ملفهوم االغرتاب " هيغل"استعمل  (5).على يديه إىل مصطلح فين

Phenomeno of mind) ) وكان يف السادسة والثالثني من عمره، ما يدل أنه اهتم منذ البدء بقيام وحدة
ة بينهم، معتربا أن حقيقية بني األفراد ميلك كل واحد منهم وعيه الذايت، وبني الفرد واجملتمع لتجاوز النزاعات الناشئ

اإلنسان مضطر ألن يقبل مبصريه التارخيي وابلعالقات االجتماعية والسياسية وإال خسر احلرية والوحدة معا، ما 
يف " فروم"فلقد قّدم  (6)،...أدى بدوره إىل نشوء عداء وتنافر بني الفكر والواقع والوعي والوجود والفرد واملؤسسات

                                                           
 .12 ص ، (1115مكتبة دار احلكمة، : لقاهرةا)فروم، اريك  اإلنسان املغرتب عند: حسن محاد (1)
 .10مرجع سابق، ص: فيصل عباس (2)
 .11، ص 1101، بغداد، 0املقدمات الكالسيكية ملفهوم االغرتاب، جملة الكوفة، العدد : فاحل عبد اجلبار (3)
 .11ص  :املرجع نفسه (4)
 .11مرجع سابق، ص : عبد اللطيف دمحم خليفة (5)
 .22مرجع سابق، ص : كاتحليم بر  (6)
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  (1).للفكر األمريكي، وصّور املغرتب ابعتباره جمرد أشياء إنساين إطار سيكولوجي هذه الفرتة مفهوم االغرتاب يف
أن االغرتاب هو نقيض احلرية، ويعين انفصال اإلنسان عن ذاته وأفعاله وعن اآلخرين، انفصاال " هيغل" كما يعترب

نتيجة صياغتها واستالهبا على تصبح معه كل هذه األشياء غريبة عنه، وقد يقصد أيضا عدم امتالك اإلنسان لذاته 
أن الدين هو نوع من " هيغل"الذي تتلمذ على يد " فيورابخ"ويف نظر  (2).حنو يؤدي إىل السقوط يف العبودية

اغرتاب اإلنسان عن نفسه، أي االغرتاب الذايت، بذلك يتصرف اإلنسان واضعا نفسه حتت سيطرة خملوقاته اليت 
وهو يف هذه احلالة )إىل خملوق، واملخلوق  -أي اإلنسان-، فيتحول اخلالق قد تتحكم به بدال من أن يتحكم هبا

إىل خالق، هبذا يعكس اإلنسان أفضل ما يف نفسه من صفات وما لديه من قيم األلوهة فيصبح ( هللا أو الكنيسة
مفهوم االغرتاب أن املفكر الذي صاغ " فروم"وقد أقّر  (3).اإلله صورة للكمال ويتحول اإلنسان إىل مثال للخطيئة

  (4).قاما إبرساء أساس فهم مشكلة االغرتاب" هيغل وماركس"، وأن "هيغل"هو 
 : بعد هيغل مرحلة ما .1.1

وفيها بدأت تظهر مالمح النظرة األحادية إىل مصطلح االغرتاب، أي الرتكيز على معىن واحد منه وهو  
املعىن السليب له، حيث طغى على اجلانب اإلجيايب له حىت كاد يطمسه، وأصبح االغرتاب وكأنه مرض أصيب به 

مبحتوى جديد " هيغل"الغرتاب بعد وتواصل مفهوم ا (5).اإلنسان وحييل إىل كل ما يهدد وجود اإلنسان وحريته
نسان عن نشاطه، اغرتاب اإل)، ويف أعمال ماركس املبكرة واملتأخرة (اغرتاب اجلوهر اإلنساين" )فيورابخ"يف أعمال 

على حد سواء، بل استمر ( عن منتوجات هذا النشاط، واغرتاب اإلنسان عن اإلنسان وعن ماهيته كجنس بشري
جورج لوكاش، إريك فروم، هربرت ماركوزه، روبرت اتكر، وهايدغر " من خالل نيف التواصل يف القرن العشري

تلميذ )شاخت، وميساروش "وعلم االجتماع، أمثال  الفلسفة، إضافة إىل عدد من املشتغلني يف "وجان بول سارتر
 (6)(".لوكاش

من مفهوم " رابخ هيغل وفيو "مفهوم االغرتاب متأثرا بـ " ماركس"بسنوات قالئل حول " هيغل"فبعد موت 
 Critique of Hegel Philosofy of)اقتصادي وخباصة كما يظهر يف كتابه -ىل مفهوم اجتماعيفلسفي إ

                                                           
 الم، جامعـــة بـــريوت العربيـــة،قســـم اإلعـــ ،، رســـالة ماجســـتري(ة ميدانيـــةدراســـ)العالقـــة بـــني تلفزيـــون الواقـــع وظـــاهرة االغـــرتاب الثقـــايف : دمحم عبةةةد األمةةةري 1))

 . 11ص  ، 1105
 .01 مرجع سابق، ص: حسن محاد (2)
 .10، 12مرجع سابق، ص ص : حليم بركات (3)
 .211مرجع سابق، ص : عباسفيصل  (4)
 11مرجع سابق، ص : عبد اللطيف دمحم خليفة (5)
 .5مرجع سابق، ص : عبد اجلبار فاحل (6)
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right) االقتصادية والفلسفية اليت بلور فيها أسس مفهومه ( 0022)، ومن خالل ما يعرف بكتابه اآلخر مقاالت
عكس ما يقول بعض منتقديه عن أنه ّتلى عن مؤلفاته اجلديد، وظل يهتم مبفهومه هذا إىل هناية حياته، على 

، إال أنه جتاوز املفاهيم "ماركس"أتثري كبري ومباشر يف " هيغل وفيورابخ"التالية يف زمن نضوجه، ومع أنه كان لـ 
 املثالية لالغرتاب يف الفكر األوريب وحّلله يف سياقه التارخيي ويف العمل يف اجملتمعات الرأمسالية واألوضاع

، ليظهر أن االغرتاب حالة عامة يف اجملتمعات الرأمسالية اليت حولت العامل إىل كائن عاجز وسلعة، ...نسانيةالإل
بعد أن اكتسبت منتجاته قوة مستقلة عنه ومعادية له، وحتديدا قال أن العامل يف ظل النظام الرأمسايل يهبط إىل 

وحجمها، ويصبح العامل سلعة  إنتاجهعاسته ابزدايد قوة مستوى السلعة ويصبح حقا أكثر السلع تعاسة وتزداد ت
إضافة إىل املاركسية كان  (1).رخيصة بقدر ما ينتج من سلع وبتزايد قيمة عامل األشياء تتدىن قيمة اإلنسان نفسه

هناك الفكر الوجودي يف هذه الفرتة الذي يرى أن االغرتاب هو ضرب من ضروب الوجود الزائف غري األصيل 
، ومن هنا كانت احلرية مرتبطة ابالغرتاب ...نسان سقوطا يفقد معه حريتهاملشروع، الذي يسقط فيه اإلوغري 

وقد . إال من خالل عملية قهر االغرتاب املستمر ،ارتباطا وثيقا فهي ال تكون وال تكشف عن معدهنا احلقيقي
سانية اإلنسان وحرّيته، هلذا كانت التكنولوجيا وجه الوجوديني انتباههم كذلك إىل اآلاثر املدمرة للتكنولوجيا على إن

 .عند غالبيتهم عامال من عوامل اغرتاب اإلنسان وسقوطه
ويف األربعينيات من القرن العشرين، طفت على سطح احلياة الثقافية العامة، وجذبت اهتمام عدد من  

اشرتاكية متعددة األصول  إنسانيةعة ، وهم أصحاب نز "ماركيوز، فروم، هابرماس وملز" املفكرين املعاصرين، أمثال
، وهؤالء املفكرون اجلدد أضافوا إىل التناوالت املطروحة لظاهرة ...(ماركسية، وجودية، فرويدية وهيجلية)واملصادر 

حيث أضافوا البعد النفسي يف تفسري هذه  ،االغرتاب وعالقتها ابلظواهر املعقدة، اليت يزخر هبا اجملتمع املعاصر
وبدأت تربز بوضوح مصطلحات سيكولوجية صرفة يف أعمق الكتاابت الفلسفية اليت طرحها هؤالء  ،...الظاهرة

 (2).املفكرين
 
 
 
 

                                                           
 .22مرجع سابق، ص : حليم بركات (1)
 .122، 221ص  مرجع سابق، ص: علجية دوداح (2)
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 :بعض املفاهيم ذات العالقة مع  مفهوم االغرتاب .1
 : والتغريب االغرتاب. 1.1

االحتذاء ابلغرب سيادة النزعة الغربية أو ، األول: معىن التغريب يفيد يف أمرين" عبد هللا أبو هيف"حسب 
االستالب أو االغرتاب أي خلق هوة بني املرء وواقعه، حيث تغلف الذات مبشاعر الغربة  ،الثاين، و (أوراب وأمريكا)

 . نتماء بعد ذلكو الإل والوحشة، االخنالع واالنسالخ
صبح منقطعا عن ويفيد املعىن االصطالحي ابلنسبة له شعور املرء أبنه مبعد عن البيئة اليت ينتمي إليها، في

وقد قامت  (1).نفسه، عبدا ملا حوله، يتلقى أتثريه يف اجنازات اإلنسان ومواصفاته ونظم حياته دون فعاليته تذكر
جبمع جمموعة من املعارف اخلاصة مبفهوم التغريب اليت وضعها عدد من املفكرين والباحثني يف أزمنة " رغداء زيدان"

، واعترب "خذ ابلغرب وحماولة تقليده يف شىت األمور من أجل التطور والتقدمالدعوة إىل األ"متعاقبة، فاعتربوه 
البعض أن هذا املفهوم هو املفهوم الظاهر للتغريب فقط، وأوجدوا هلذا املفهوم تعريفا آخر أظهروا فيه غاية 

لى تصورات فهو تيار يرمي إىل خلق عقلية جديدة تعتمد عوأهداف هذا التيار الذي دعوته لألخذ عن الغرب، 
سالمي من خالهلا هبدف سيادة احلضارة الغربية سالمي واجملتمع اإلمث حتاكم الفكر اإل الفكر الغريب ومقاييسه،

وابلتايل فإّن مفهوم التغريب يتقارب مع االغرتاب، فأحد معنيي  (2).وتسييدها على حضارات األمم اإلسالمية
يف حاالت االغرتاب الثقايف، أي أن الفرد يصبح غريبا عن التغريب يعين االغرتاب ويستخدم مصطلح التغريب 

جمتمعه ثقافيا واالحتذاء بثقافة الغرب، أّما االغرتاب فهو ظاهرة أمشل من التغريب، فهو يعرب عن مجيع أنواع الرفض 
 .إخل...للمجتمع، مبا يف ذلك العالقات االجتماعية واحلياة السياسية وقيم اجملتمع والعمل

 : االنتماءاالغرتاب و   .1.1
عرف ابنتمائه إىل قبيلة كذا أي انتسابه إليها، ويف : ، فيقال(نتمىأ) تدلنا املعاجم أن االنتماء من مصدر

هو شعور : نتماءوالإل. الصنف الذي يدخل فيما صدقههو عالقة منطقية بني الفرد و : االنتماء( علوم النفس)
 (3).الفرد أنه مبعد عن البيئة اليت ينتمي إليها

ليس وحيدا وليس  اإلنسانأّما اصطالحا ميثل االنتماء شعور فردي ابلثقة، حيث ميأل النفس شعور أبن   
جزء من مجاعته، ميكن أن تدافع عنه ضد ( الفرد)ضعيفا وال يسري منفردا يف عامل جيهله، بل ميلك السند وأنه 

                                                           
 .02، ص (1102والتوزيع، دار أسامة للنثر : ، عمان0ط) اإلعالم الفضائي والتغريب الثقايف،: ملياء طالة (1)
دمحم  ، أطروحــة دكتــوراه، قســم علــم االجتمــاع، جامعــة (دراســة ميدانيــة)البيئــة الرقميــة وعالقتهــا ابالغــرتاب الثقــايف عنــد الطلبــة اجلــامعيني : إميةةان نةةوي (2)

 .102، 102، ص ص 1101بسكرة،  -خيضر
 .12/01/1102: ، اتريخ الزايرةhttp://www.almaany.com/ar/dict/ar-a :متاح على: قاموس املعاين اجلامع 3))

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-a
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فاالنتماء يوفر لإلنسان االستقرار . سواء كان هذا اجملهول قوة معادية أو ظروفا قاهرة أو أي شيء آخر اجملهول
النفسي والطمأنينة اليت جتعله ال يشعر ابلقلق أو اخلوف وتعطيه ابلتايل القناعة، وهذا كله يساعد على جعل 

ا، األمر الذي يساعده على أن يكون إنساان تفكريه يتجه إىل األمام ويعمل بشكل ملتزم مببادئ مجاعته وقناعته
 . أو عضوا فعاال يسهم يف بناء الكيان الذي هو جزء منه -سواء يف جمال اإلنتاج الفكري أو املادي-منتجا 

وابلتايل، فاالنتماء جيّسد كل مظاهر االرتباط واالنتساب مبجموعة من العوامل كاألسرة والدين واجملتمع  
وهبذا املعىن فإن . مث االرتباط مبذهب سياسي ما وإيديولوجية معينة كمرحلة متقدمة أكثروالوطن كمرحلة أوىل، 

واالنتماء . االغرتاب هو املفهوم املضاد لالنتماء، فهو ميثل االنفصال بني الفرد وبني خمتلف اجلوانب اليت ينتمي هلا
 :سبع أنواع مقسمة إىل نوعني

، االنتماء (الوطين)، االنتماء املكاين (األسري أو القبلي)نتماء العرقيوتشمل اال: انتماءات أولية أو طبيعية -
 .ومسيت ابالنتماءات األّولية أو الطبيعية ألهّنا انتماءات ال ميكن إلنسان أن ينفي وجود أي منها. الديين

، (املذهيب أو احلزيب) اإليديولوجي، االنتماء (التارخيي)وتشمل االنتماء الزمين: االنتماءات احلديثة أو التالية -
، ومسيت ابالنتماءات احلديثة ألهنا جاءت اتلية لالنتماءات األوىل (اإلقليمي)االنتماء القومي، االنتماء السياسي

وإذا كان االنتماء دليل صحة نفسية وتناغم اجتماعي، فإن االغرتاب ، ...أو الطبيعية وابلتايل فهي أحدث منها
 (1).اابت االجتماعيةينتج عن عدة أشياء منها االضطر 

 : رة لالغرتابالنظرايت املفسّ  .1
األكثر دواي يف الكتاابت اليت تعاجل مشكالت اجملتمع سواء يف  اإلشكاليةيعد االغرتاب واحدا من املفاهيم  

واالجتماعية، وقد حظي هذا املصطلح منذ مرحلة مبكرة ابهتمام   اإلنسانيةالفلسفة أو فلسفة السياسة أو العلوم 
، واملتطلع "إخل...هوبز، روسو، فيتشه، شيلر، هيغل، دور كامي، كانت"كبري للعديد من املفكرين على غرار 

للبحوث املتعلقة مبفهوم االغرتاب يكشف عن تنوع استعماالته وتعدد معانيه، فضال على غياب حتديدات واضحة 
يقة يف استعمال املصطلح، مما أحاطه ابالرتباك والغموض يف العديد من األدبيات ورمبا نشأ هذا التداخل عن ودق

الطابع املركب للمفهوم، حيث تتعدد ميادين البحث فيه وزوااي النظر إليه، وعموما يغلب على مفهوم االغرتاب 
ية اليت تعكسها منظومة كبرية من استجاابت السخط السلبية املتمثلة يف اجلوانب الالعقالنية والنزعات الاليقين

 :إىل أنه يوجد مدرستان تناولتا مفهوم االغرتاب( Mehra, 1973)وأشارت ميهرا  (2).والالتوافق وعدم االرتباط
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تناولت الظاهرة االغرتابية من الناحية االجتماعية، واعتربت أنه مشكلة اجتماعية وتنشأ كرد : املدرسة األوىل -
سيما يف اجملتمع الرأمسايل وينظر إىل الفرد املغرتب ملوجود يف النظام االجتماعي، والللضغوط والتفكك والظلم افعل 

أبنه ضحية جملتمعه، وأن اغرتابه قد فرض عليه بواسطة النظام االجتماعي غري العادل، ويتضح هذا يف كتاابت 
 .يعاين من اضطراابت وهذه النظرية أغفلت أثر شخصية الفرد وما( 0250مريتون، )
عاجلت هذه من الناحية الفلسفية ابعتبارها مشكلة نفسية، وينظر إليها على أهنا تطورية : املدرسة الثانية -

الشخصية، وهذا االعتقاد ينظر لإلنسان على أنه ضحية خلربات  أسباهبا إىل اجلذرية يف األمراض بطبيعتها وتعزو
سرية، فاغرتاب الفرد يعد اختيارا ذاتيا ويستخدم كميكانيزم دفاع ضد الصراع طفولته املبكرة وأمناط العالقات األ

 ,Kerkgard" )كريجارد" ،(Keniston, 1965" )كينستون"النفسي، ويتضح هذا يف كتاابت كل من 

، وقد ركزوا اهتماماهتم حول النواحي النفسية للفرد (Fromm" )فروم"، (Erikson" )اريكسون"، (1959
 (1).احلقيقة االجتماعية والواقع االجتماعي الذي يشكل حياتهوأغفلوا 
واإلسهامات اليت أضافوها ( النفسية واالجتماعية)وفيما يلي سنقوم بتقدمي أهم املفكرين لدى كل مدرسة  

 .لتفسري ظاهرة االغرتاب وإظهار ما تتضمنه من عوامل ومؤشرات تعكس عملية االغرتاب كظاهرة كّلية

 : ت النفسيةالنظراي.  1.1
يعد التحليل النفسي من أكثر االجتاهات اليت تناولت وفسرت موضوع االغرتاب على ضوء متغريات  

متعلقة بذات الفرد، بعيدا عن املؤثرات والعوامل اخلارجية اليت تتعلق ابلبيئة والظروف احمليطة ابلفرد، ويف هذا 
رؤى خمتلفة، لكنها متفقة حول أن االغرتاب هو حالة االجتاه نتطرق إىل بعض رواد هذا االجتاه الذين وضعوا 

 :ونذكر ما يلي. فردية
 :االغرتاب عند إيريك فروم -

بني ذاتني يف الفرد ذات أصيلة وذات زائفة، حيث يتضمن مفهوم الذات األصيلة عند فروم " فروم"مّيز 
دي السمات األربع آنفة الذكر دور ومن املفرتض عند فروم أن تؤ . اإلبداعالتفرد، العقل، احلب، : مفاهيم عدة

" فروم"ويف مقابل الذات األصيلة يطرح . الوجود اجلوهري، أو احلالة املثالية اليت ينبغي أن يكون عليها اإلنسان
الذات الزائفة وهي الذات اليت تفتقر إىل صفات الذات األصيلة، أو إلحدى هذه الصفات ويعترب الذات الزائفة 

طالقا من هذا التفسري يتبني أن مفهوم الذات األصيلة يرادف مفهوم الذات غري املغرتبة، اليت وان (2).ذاات مغرتبة
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أما الذات الزائفة فهي الذات اليت اغرتبت عن نفسها وانفصلت عن وجودها  ساين املتكامل،حققت وجودها اإلن
 .اإلنساين األصيل

أيضا بفكرة أخرى تعد جوهر اغرتاب الذات عنده وترتبط بفكرة التخلي عن " فروم"ويرتبط االغرتاب عند  
أي ميكن القول أن  (1)هي خضوع اإلنسان لألشياء إىل احلد اليت تصبح معه هذه األشياء آهلة،و الوجود األصيل، 

، وأّن اخلطر الذي يهدد مصري اإلنسان يف اجملتمع شيءاملغرتب هو اإلنسان الذي حتول إىل آلة أو إىل  اإلنسان
املعاصر ليس هو اخلوف من األنظمة التسلطية، ولكن اخلطر احلقيقي يكمن يف ذلك التحول السريع للمجتمع 

املادي واالستهالك السليب، ففي مثل هذا اجملتمع يتحول الفرد إىل  اإلنتاجاحلديث إىل جمتمع ال هدف له، سوى 
سائر األشياء املادية، ولعل ما خييف  ن سليب، بل ويفتقد أدىن مشاعر اإلنسانية،  ويصبح شيئا مثلآلة وإىل كائ

إنسان اليوم أيضا هو فقدان السيطرة على الناتج اإلنساين، فعلى الرغم من أن اإلنسان احلديث قد حقق إجنازات 
ا بتدمري نفسه بنفسه، ولقد أصبحت اآللة رائعة على الطبيعة، إال أنه أصبح سجينا البتكاره البشري وابت مهدد

 (2)."اليت بناها من القوة حبيث ولدت برانجمه اخلاص وهي اليت حتّدد اآلن، فكر اإلنسان نفسه
 : االغرتاب عند سيقموند فرويد -

على أساس فكرة احلضارة والكبت اجلنسي، فريجع تعاسة اإلنسان إىل ثالثة مصادر " فرويد"تقوم نظرة  
هي تفوق قوة الطبيعة، وضعف اجلسد، واحلضارة املتحكمة يف العالقات االجتماعي يف العائلة والدولة رئيسية و 

واجملتمع، وقد اهتم ابلدرجة األوىل ابملصدر الثالث، أي أن احلضارة هي املسئولة إىل حد بعيد عن تعاسة 
فإن السعادة  ،يهلوع ،متطلبات احلضارة تقتضي أن يتنكر الفرد لرغباته فيكبتها، أو يضحي هبا ، إنّ ...اإلنسان

هدف مهم، غري أن اهلدف األهم هو بناء اجملتمع، من هنا احلضارة تضحي بسعادة اإلنسان أو تضعها يف املقام 
رد ومتطلبات احلضارة، وابلتايل بينه ، ويعىن هذا أن هناك تصادم بني رغبات الف...الثاين جتاه مهماهتا األساسية

، ونتيجة هذا الكبت وما يرافقه من معاانة تصبح احلدود الفاصلة بني الذات والعامل ...وبني الثقافة السائدة
اخلارجي غامضة،كما أن هناك حاالت تظهر فيها أجزاء من جسد اإلنسان ابلذات، وحىت من حياته الفكرية 

وقد يلجأ  ة معاانته أو ابألحرى تعاسته،ذاته وألجلها، ويف سبيل التخفيف من حدّ  والعاطفية غريبة منه وليس من
مثل هذا اإلنسان املعذب يف صلب عامله الداخلي إىل األوهام والفنتازاي والدين وخمادعة الذات، إّما تقليال ألمهية  

النزوات  إشباعاملرض، فعندما ال يتم  ويتجلى االغرتاب هنا ابهلروب إىل (3).كل ما له قيمة حقيقية أو جتنبا للواقع
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والرغبات يف الواقع عندئذ يلوذ الناس ابملرض،كما ميكنهم بفضله من احلصول على امللذات اليت تضن هبا عليهم 
قد يصدر العنف والغضب عن . وخماطره الكربى يف آن معا احلياة، واالبتعاد عن الواقع هو النزوع الرئيسي للمرض

احلد مستحيل إذا كان املرء ال يستطيع تقبل الواقع؛ فال يبقى إال  االعجز عن بلوغ املثل، وهذاجلرح الذي يسببه 
أن " فرويد"ويؤكد  (1).عن الواقع أكثر فأكثر حذف الواقع، ليخلق اإلنسان لنفسه عاملا نرجسيا منغلقا ومنفصال

االغرتاب بني األان واهلو واألان األعلى،  االغرتاب النفسي مسة متأصلة ابلذات اإلنسانية، فال سبيل مطلقا لتجاوز
 (2).ألنه ال جمال إلشباع كل الدوافع الغريزية والتوافق بني األهداف واملطالب وبني الغرائز وبعضها البعض

 : االغرتاب عند كارين هورين -
حليل وتنتمي إىل مدرسة الت" الفرويديني"االغرتاب فهي تعترب من " هورين"يف نفس السياق تناولت   

غري أهنا خالفته يف بعض أفكاره الرئيسية والسيما أتكيده " فرويد" النفسي، ومن منظري الشخصية الذين أتثروا بـ
، واعتربت أن العوامل البيئية واالجتماعية هي أكثر املؤثرات يف تشكيل الشخصية، وأن ...على الغرائز اجلنسية

االجتماعية اإلنسانية اليت يعيشها الفرد يف طفولته، وخاصة إن شعر األكثر حيوية بني هذه العوامل هي العالقات 
أن حاجته إىل االستمرار األمن واحلماية من والديه غري مضمونة متاما، مما يسرب إىل نفسه الشعور ابلقلق الذي 

نظرية هورين،  ، والقلق األساسي هو املفهوم األساسي يف...أهم من الدافع اجلنسي يف تقرير السلوك" هورين"تراه 
 (3).وترى أنه انجم عن الشعور ابلعجز جتاه دنيا مشحونة ابلعداء والشعور بفقدان األمان، ممّا يولد أنواع العصاب

فرتى االغرتاب ينشأ عندما يطور الفرد صورة مثالية عن ذاته بلغ اختالفها عما هو عليه حدا توجد فيه هوة عميقة 
 إدراك، وحينما يتشبث املرء ابالعتقاد أبنه هو ذاته املثالية، فإنه يعود  قادرا على بني صورته املثالية وذاته احلقيقة

السالب للذات أو اخنفاض مفهوم الذات أو  اإلدراكذاته احلقيقية، واالغرتاب وفق هذه النظرية إمنا ينشأ عن 
ت بني نوعني من االغرتاب عن ومّيز  (4).التفاوت الكبري بني تصور الفرد عن ذاته املثالية وذاته كما هو متوقع

الذات ومها االغرتاب عن الذات الفعلية واالغرتاب عن الذات احلقيقية، ويشري االغرتاب عن الذات الفعلية إىل 
إزالة كافة ما كان املرء عليه، مبا يف ذلك ارتباط حياته احلالية مباضيه، وجوهرها االغرتاب هو البعد عن مشاعر 
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ن الشعور بذاته ككل، أما االغرتاب عن الذات احلقيقية فيتمثل يف التوقف عن سراين احلياة الفرد ومعتقداته، وفقدا
 (1).ابعتباره جوهر وجودان" هورين"يف الفرد، من خالل الطاقات النابعة من هذا املنبع أو املصدر الذي تشري إليه 

 :  (1191-1112) االغرتاب عند جون بول سارتر -
ن اإلنسان جيب النظر إليه يف إطار اجملتمع، واالغرتاب عنده هو نتيجة اإلنسان يرى أ" ماركس"إذا كان  

خيتلف معه ويرى أنه ينبغي النظر لإلنسان كفرد، وأن االغرتاب هو مسة عامة من " سارتر"ضد اإلنسان، فإن 
 .مسات األزمة اإلنسانية

االغرتاب من خالل معايشة الفرد لذات غريبة عنه، وهي تلك الذات اليت تفرضها نظرة  "سارتر"ويفسر 
فاآلخر عندما يدركين   ،...اآلخر، لذلك فإن االغرتاب عن الذات يتضمن وعيا مؤملا بغياب الذاتية احلقة للفرد

ذايت كموضوع يدركه كشيء فإنه يسلب ممكنايت وحرييت، إنه سلب عين ذايت، وعلى هذا النحو فعندما أعايش 
، فإنين يف هذه احلالة إمنا أعايش ذاات غريبة خمتلفة بصورة جوهرية عن تلك الذاتية اليت أعايشها حينما ...اآلخر

  (2).وحرييت إمكانيايتأدرك نفسي ببساطة من خالل 
 : النظرايت االجتماعية. 1.1
 : االغرتاب عند كارل ماركس -

، الذي يرى يف خمطوطاته أّن "ماركس"العلوم االجتماعية عن طريق لقد وجد االغرتاب طريقه إىل  
 (3)،"االغرتاب هو عملية اجتماعية ويف نفس الوقت حالة نفسية، تنتج من خالل املشاعر الكامنة للعزلة والعجز

" فيورابخ"مفهوم االغرتاب متأثرا به وبـ " ماركس"بسنوات قالئل، حول ( 0020)عام " هيغل"حيث بعد موت 
أن " ماركس"واالغرتاب أو االخنالع  يعين ابلنسبة لـ  (4).اقتصادي -ىل مفهوم اجتماعيمن مفهوم فلسفي إ

مازال مغراب ( الطبيعة، اآلخرون هو ذاته) ، بل كون العاملاإلنسان ال ميارس ذاته كقوة فعالة يف عملية فهمه للعامل
وهنا مواضيع خللقه، إّن االغرتاب هو جوهراي ممارسة ابلنسبة لإلنسان أهنا تقف فوقه وضده كأشياء حىت برغم ك

وابلنسبة له عملية  (5).انفصال عن املوضوع الذات هي يف حالة نّ للعامل وللذات بشكل سليب وبتلق، كما لو أ
االغرتاب يتم التعبري عنها داخل العمل، ويف تقسيم العمل، فالعمل ابلنسبة له هو التواصل الفعال لإلنسان مع 
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، وابلنسبة له فإن االغرتاب الذي يتم يف عملية العمل عن ...ة، وخلق عامل جديد مبا فيه خلق اإلنسان لذاتهالطبيع
، ...نتاج العمل وعن الظروف بشكل ال ينفصم مع االغرتاب عن الذات، عن أخيه اإلنسان وعن الطبيعة

يف كل  " وجوده النوعي"اإلنسانية وعن اب عن البشر اآلخرين بل وأيضا عن جوهر ب ليس فقط مغرّ فاإلنسان املغرّ 
ل النظام الرأمسايل يهبط إىل مستوى السلعة ويصبح حقا أكثر السلع ظفالعامل يف  .كيفياته الطبيعية والروحية

وحجمها ويصبح العامل سلعة رخيصة، بقدر ما ينتج من سلع وبتزايد  إنتاجهتعاسة، وتزداد تعاسته ابزدايد قوة 
قتصاد كل القيم، فيجعل اال  إفسادويقود االغرتاب حسبه إىل  (1).قيمة عامل األشياء تتدىن قيمة اإلنسان نفسه

ألخالقية يف تطوير القيم اهي اهلدف األعلى للحياة مما يفشل اإلنسان " الكسب والعمل والتوفري والرصان" وقيمه
اخل، ففي دولة االغرتاب يكون كل ميدان من ميادين احلياة يف ...غىن الضمري الطيب وغىن الفضيلة، مثل واقعيا

 : أربعة جوانب هلذا االغرتاب، وهيحوىل" ماركس" حتّدثو  (2).اجلانب االقتصادي واألخالقي مستقال عن اآلخر
اجملتمعات الرأمسالية من أجل غريه وليس من أجل نفسه،  فهو يعمل يف ،اغرتاب العامل يف عالقته مبنتجاته -

له أن يستأجر العمال، ويتصرف يف فالرأمسايل ال ميلك املصنع فقط، وإمنا ميلك القوة القانونية واالجتماعية اليت ّتوّ 
ل، فهو منتجاهتم مبعزل عنهم وجيين األرابح الطائلة، يف الوقت الذي ال ميلك العامل فيه سوى قدرته على العم

 .آخر وحتت سيطرته ومصلحته إنسانيعمل يف خدمة 
اغرتاب العامل عن عمله ابلذات يف اجملتمعات الرأمسالية، حيث يرى ماركس أن العامل يغرتب يف هذه احلالة  -

ليس فقط يف عالقته إبنتاجه، بل يف نوعية عالقته بعمله ابلذات فهو ال خيترب يف عمله أي اكتفاء ذايت أو أي 
 .أو منو إبداع

يغرتب العامل يف اجملتمع الرأمسايل عن الطبيعة نفسها اليت هو جزء منها كما هي جزء منه، ومن الوعي  -
نسان يغرتب عن الطبيعة أبن حيوهلا إىل وسيلة لسد حاجاته اإل اإلنساين، أّما ما حيدث يف اجملتمع الرأمسايل فهو أنّ 

 .سيلة للعيش ولبقائه اجلسدياملادية كما العمل نفسه، وتصبح حياته و 
عندما يغرتب اإلنسان عن منتجاته وعمله وطبيعته ونفسه، فإنه يغرتب أيضا يف عالقته مع اآلخرين ليس فقط  -

، بل إن كل اغرتاب سواء عن ذاته أو ...بسبب العزلة، بل ألن العامل يعمل ليس لنفسه بل لغريه وحتت سيطرته
جسد يف عالقات االضطهاد والتسلط واالستغالل مع اآلخرين يف العامل الواقعي ، فإن كل ذلك يتإنتاجهطبيعته أو 

 (3).احلقيقي
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، فيصبح اإلنتاجأما عن جتاوز االغرتاب لدى ماركس، فريى أن إلغاءه يتم من خالل الثورة وتغيري عالقات  
اإلنسان شظااي مفتتة بل  اإلبداعية اليت جيسدها مثرة عمله، ولن تصبح حياة إمكانياتهالعامل حرا ليعرب عن 

املاركسية ال تعتقد أن االغرتاب حالة أبدية أو أنه لعنة ال ميكن التخلص منها،  كما أنّ   (1).سيصبح كال متكامال
نسان ألنه جنم يف األصل عن وجود بعض املالبسات واألوضاع والظروف التارخيية، وبذلك فإنه و رفعها عن اإلأ

 (2).ريت هذه الظروف االجتماعية واالقتصادية وقام نظام آخر أفضلميكن تغيري هذه احلالة إذا تغ
 : "روبرت مريتون"و "دوركامي ميلإ"االغرتاب عند  -

على فكرة تفكك القيم واملعايري االجتماعية ( املاركسي -اهليغلي)ابملقارنة مع املفهوم " دوركامي"د شدّ 
وفقدان السيطرة على السلوك اإلنساين وضبطه، وقد مت ذلك يف أوراب نتيجة الثورة الصناعية وما رافقها ذلك من 

( Anomy)واألنوميا  (3).ازدهار للروح الرأمسالية وإضعاف القيم واملعايري التقليدية،  وهذا ما مسي بظاهرة األنومي
تعين غياب الكلمة، ولقد أخذ  (nomy)و الشيءوهي سابقة تعين انعدام ( (Aكلمة منحوتة أصلها كلمتني، 

أن " دوركامي"ويرى . علماء االجتماع هذا املصطلح مبعىن آخر وهو احلالة االجتماعية اليت تتميز بغياب املعايري
تفكك البناء املعياري وضعف قوة الضبط، يعرض سلوك األفراد إىل الفوضى وخروجهم عن املعايري املقبولة يف 

حنراف والتطرف، وأن استقرار العالقات االجتماعية يقوم  على بناء معياري مرتبط اجملتمع، مما يعرضهم إىل اال
األنومي أبهنا النقص املدرك يف " دوركامي"ويعرف ( 4).ابلسلوك، حبيث يكون هناك قبول واتفاق مجاعي هلذا البناء

على أن سعادة ، ويؤكد ...حمددة الوسائل واملعايري املتفق عليها اجتماعيا يف توجيه اإلنسان لتحقيق أهداف ثقافية
اإلنسان تتحقق عندما تتناسب حاجاته مع الوسائل املتاحة، ومبا أن احلاجات هي حاجات اجتماعية أكثر منها 

 .بيولوجية وموجودة يف جمتمع تنافسي، فال حدود هلا حيث كلما أشبعت حاجة تظهر أخرى
، ومبا أنه عاجز عن حدها بنفسه، ظهرت ضرورة وليشعر اإلنسان ابلسعادة عليه احلد من هذه احلاجات  

أن هذه القوة ال ميكن أن تكون سوى " دوركامي"وجود قوة خارجية لتقوم ابلدور الذي عجز هو عنه، ويرى 
األخالق، ولكن وبوجود هذه احلدود تستثار االنفعاالت وداخل هذه احلدود، ويكون من الصعب التحكم يف 

أو فقط املعايري االجتماعية، ونتيجة للخلل الوظيفي للمعايري االجتماعية  اإلجباريةرغبات اإلنسان بوسائل القوة 
، جيد الفرد نفسه غري قادر على التوافق مع التغريات (حالة األنوميا)أي عدم قدرهتا على ضبط الرغبات 
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ا، هو الفرد الذي ال ويف اعتقاده فإن الفرد الذي يعاين من األنومي (1).االجتماعية، ونتيجة لذلك يصبح مغرتب
خيضع للمعايري من أي نوع والذي تعوزه قواعد يعيش هبا لتنظيم رغباته وتوجيه أعماله، وآفاق حمددة يهتدي هبا 
فكراي وسلوكيا،كما أنه يرى أن العالقات االجتماعية متثل وضعا سواي حيقق الضبط االجتماعي الذي يؤدي غيابه 

، غري أنه وعدل من معىن كلمة "دور كامي"االغرتاب بنفس فكرة " مريتون"وفّسر ( 2).إىل الفوضى االجتماعية
األنومي قليال، فبدال من احلديث عن غياب املعيارية، حتدث عن الصراع بني املعايري، أي أّن حالة األنومي تظهر 

قاييس السلوكية اليت حينما يواجه املرء أهدافا غري متسقة يف حياته، أو حينما تتناقض األهداف االجتماعية مع امل
 (3).تساعد على حتقيقها

 (:1122 -1912) االغرتاب عند  رايت  -
يرجع االغرتاب إىل الكبت اجلنسي، إذ أن إلغاء النشاط اجلنسي عند املراهقني هو آلية القاعدة اليت تنتج  

وابلتايل فإن هذا األمر جيعل من الفرد . البىن الطبائعية املتكيفة مع العبودية السياسية واإليديولوجية واالقتصادية
مستكني وخاضع وخائف من مواجهة السلطة، بل إنه حتت سيطرهتا، مبعىن أن اجملتمع السلطوي من مصلحته 

كائنا مدجنا،  إفساد الفكر النقدي عند الفرد وإعاقة منو قدراته ودوافعه االجتماعية الطبيعية، وابلتايل يصبح
، حيث تتشكل خصائص الفرد اليت تؤكد ...يكون مستسلما ومتواطئا مع اغرتابه اخلاصفاجملتمع يوجه الفرد أبن 

نسان عن فعالياته الداخلية وحتويل هذه ا يؤدي إىل اغرتاب اإلوحدته وعزلته وخوفه جتاه القوى االجتماعية، ممّ 
تصادي وليس الفعاليات إىل رغبات مزيفة مشوهة وال عقالنية، وهذا االغرتاب ذو مصدر اجتماعي واق

 (4).بيولوجي
 :وآخرون "هابرماس"االغرتاب عند  -

فهو يربط االغرتاب ابلتكنولوجيا فيعرتض على تغلغل التقنية يف مجيع جماالت " هابرماس"أّما ابلنسبة لـ 
نسان ابالغرتاب ألنه أصبح آلة أو ألن قيمته أصبحت تقاس مبا ينتجه، لكن هذا مما يرتتب عليه شعور اإل احلياة،

نسان جانب شعور اإليستبعد التكنولوجيا متاما من احلياة، بل هو يريدها أن تعمل إىل  "هابرماس"ال يعين أن 
، وينتقل من فكرة سيطرة وهيمنة التقنية على ...بذاته، ويريد أن يكبح هذا التغلغل التكنولوجي يف جماالت احلياة

 .يمنة التكنولوجيا اليت أدت إىل اغرتاب اإلنسان املعاصرعامل احلياة إىل نقد فكرة العقل األدايت، وكذلك نقد ه
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فالعقل األدايت يوجه منطق التفكري وأسلوب رؤية العامل، ويعترب هو األسلوب الذي حيكم العلوم الطبيعية  
 والعلوم االجتماعية، وهو الذي يسيطر على التفكري يف اجملتمع الصناعي املتقدم، وفيه خيضع اإلنسان للتكنولوجيا

العقل األدايت  وكذلك مفهوم العقالنية األداتية ويصف عملية التحديث يف " هابرماس"خضوعا اتما ولقد نقد 
الغرب، على أهنا زايدة يف العقالنية األداتية وإىل التوسع يف نطاق الفعل األدايت يف جمال االقتصاد واإلدارة والعلم 

" كارل ماهنامي"كما أضاف كل من   (1).اجملال االجتماعيوالتكنولوجيا، على حساب العقالنية التواصلية يف 
(mannheim )أدورنو"و( "adorno ) داللة أخرى لالغرتاب وهي الالمعىن، ويصفون هذا املصطلح أبن الفرد

الالمعىن من خالل حالة أملانيا ما بعد احلرب، " أدورنو"ال يكون قادرا على االختيار بني تفسريات بديلة يصف 
كارل "أّما .  ذلك الوقتعدم قدرة الفرد على االختيار بثقة بني التفسريات املتاحة لكارثة التضخم يففيقول أنه 

نسان قدرة اإلفريى الالمعىن من خالل تنامي الوظيفية وتركيزها على التخصص واإلنتاج، مما أدى إىل عدم " منهامي
  (2).على االختيار بشكل مناسب بني التفسريات املتاحة

وابلتايل فآراء الباحثني املختلفة عن االغرتاب تنطوي على كثري من األمهية العلمية والعملية، وعلى الرغم  
ذلك ال يعين أن اآلراء والفرضيات  من اختالف املنطلقات األطر واملنهجية املستعملة يف التحليل، على أنّ 

ملالحظات والتفسريات اليت مت عرضها تعاجل طبيعة املطروحة كلها تتساوى يف درجة صدقها وواقعيتها، ولذلك فإّن ا
اإلنسان وعالقته بغريه من األفراد وعمله وانتج عمله، وصلته بعامل االعتقاد الروحي والعامل الطبيعي، وابحلضارة 

   (3).والقيم وبنظم اجملتمع الذي يعيش فيه وبغري ذلك من الظواهر املتعددة احمليطة به
ال ميكن فصلهما عن بعضهما، فالتفسريات اليت أنتجها االجتاه " جتماعية والنفسيةاال"املدرستان  كما أنّ 

االجتماعي والعكس صحيح، فالرتاكمات املعرفية من كل االجتاهات  جتاهالنفسي هي مكملة لتلك اليت أنتجها اال
ة ذاتية أو كظاهرة ر ظاهرة االغرتاب سواء كحالاليت طرحها العلماء واملفكرين سامهت يف وضع قالب عام يفسّ 

 .اجتماعية أو كليهما
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 : االغرتابومستوايت أنواع  .4
حتدث رواد العلوم االجتماعية والنفسية الذين اهتموا مبفهوم االغرتاب عن عدة من أنواع، غري أنه سوف 

ولتكن . أنيت على ذكر كل ما جاء يف هذا اجلانب ابختصار مع الرتكيز على التقسيم األكثر شيوعا ووضوحا
 :نطاق اتساعهالبداية ابحلديث عن أنواع االغرتاب من حيث 

هو الذي يشعر فيه الفرد أبنه غريب عن كل شيء، فهو منعزل عن كل أنواع االنتماءات،  :لشاملاالغرتاب ا -
وهذا غالبا ما يكون انجتا عن االغرتاب الفكري الكامل، حبيث يشعر اإلنسان بعزلته التامة وعدم وجود الروابط 

هذا النوع من االغرتاب لدى إنسان،  وإذا ظهر. اليت ميكن أن تشده إىل أي انتماء من االنتماءات املذكورة سابق
فهو إما أن ينتهي إىل اجلنون أو االنتحار أو االحنراف اخللقي، لشعوره ابلعبث من الوجود وعدم إميانه ابلقيم 

 .الدينية أو اخللقية أو الفكرية
شعر اإلنسان فهو شعور الفرد أبنه ال ينتمي إىل مؤسسة اجتماعية أو فكرية معينة، فقد ي :االغرتاب اجلزئي -

ابالغرتاب السياسي أي أنه ال يشعر ابنتمائه إىل هذه الدولة، وإن كان حيمل جنسيتها أو قد يشعر ابالغرتاب 
، ولكن رمبا يستطيع من شعر ابالغرتاب أن يعوض ذلك االغرتاب بتقوية (أي اغرتابه عن أسرته أو قبيلته) العرقي

 (1).اإليديولوجيديين أو القومي أو شعوره ابالنتماءات األخرى خصوصا االنتماء ال
دت أنواع االغرتاب حسب وجهة نظر الفالسفة والعلماء يف هذا اجملال، فكل منهم وضع أنواعا قد وتعدّ 

الذي حّدد أنواع االغرتاب يف اغرتاب " فروم"تتفق أو ّتتلف مع اآلخرين، فنذكر على سبيل املثال وليس احلصر، 
د أربعة حدّ " كارل ماركس"بينما . العالقات بني األشخاص واغرتاب اللغة واغرتاب الفكرطريقة احلياة، اغرتاب 

وحيّددها . أنواع لالغرتاب وهي االغرتاب االجتماعي، االغرتاب االقتصادي، االغرتاب الذهين واالغرتاب السياسي
وكذلك جند أنواع . ييف االغرتاب الشخصي، االغرتاب عن العمل واالغرتاب االقتصادي االجتماع" شاخت"

هناك  نّ ويبدو أ (2).أخرى من االغرتاب تتمثل يف االغرتاب القانوين واالغرتاب السيكولوجي واالغرتاب االجتماعي
 .اتفاق على بعض أنواع االغرتاب بني هؤالء واختالف على البعض اآلخر، كما أنه هناك من دمج نوع بنوع آخر

 (3):تصنيف الشعور ابالغرتاب إىل( 0221رشاد الدمنهوري، ، مدحت عبد احلميد)وعربيا  أعاد كل من 
 .ويتضمن األان املغرتب فاقد االحتياج واألان املغرتب فاقد الضبط:  الشعور ابالغرتاب عن الذات -

                                                           
 .12مرجع سابق، ص : حسن منصور (1)
 .200مرجع سابق، ص : علجية دوداح (2)
الـوظيفي كشـكل مـن أشـكال املعـاانة يف العمـل، جملـة العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، عـدد خـاص  االغـرتاب: منصور بن زاهي، نور الةدين اتوريريةت (3)

 .020، جامعة ورقلة، ص (د،ت)ابمللتقى الدويل حول املعاانة يف العمل، 
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ويتضمن الشعور بزيف الواقع وجتنب اآلخرين واالغرتاب الفطري عن : الشعور ابالغرتاب عن اآلخرين -
 .الوجداين عن اآلخريناآلخرين واالغرتاب 

ويف تقسيم آخر مت تقسيم أنواع االغرتاب إىل اغرتاب ذايت وآخر موضوعي، وهذا األخري تندرج ضمنه كافة 
أنواع االغرتاب املذكورة، وهذا نظرا لتداخل اجلانب النفسي لالغرتاب وارتباطه جبميع أنواع االغرتاب األخرى  

 .إخل...كالثقايف واالقتصادي والسياسي
ا أنه ال ميكن فصل أنواع االغرتاب عن بعضها البعض بصورة مستقلة، نظرا ألهنا تشكل وحدة من كم

نسان وتؤثر ببعضها البعض، فاالغرتاب السياسي مثال يؤدي إىل تشوه يف منو الشخصية  ها اإلاملشاعر اليت يعايش
ض بعض أنواع االغرتاب األكثر وفيما يلي نستعر  (1)،...كما قد يؤدي إىل انفصام عرى العالقات االجتماعية

 :الذي تقع فيهاجملال شيوعا وذلك حسب 
 (:  النفسي) االغرتاب الذايت -

للمدركات الشعورية  مفهوم الذات أبنه تكوين معريف منظم ومتعلم( 0220حامد زهران، )يعرف 
ويتكون مفهوم الذات من مفهوم والتصورات التقيمية اخلاصة ابلذات، يبلوره الفرد ويعتربه تعريفا نفسيا لذاته، 

ويتكون مفهوم الذات من كل ما ندركه عن . الذات املدرك ومفهوم الذات االجتماعي ومفهوم الذات املثايل
ة عن تساؤالت من نوع من أنفسنا ويتم تنظيم مكوانته من املشاعر واملعتقدات اليت تشكل يف جمموعها إجاب

والعنصر املهم يف تشكيل مفهوم . غي أن نتصرف، وإىل من ننتمي؟ كيف نبدو أمام اآلخرين؟ وكيف ينبنكون
ويعد  (2).وحدة متكاملة إطارالذات هو الطريقة اليت تتحقق هبا عملية تنظيم تلك املشاعر واملعتقدات املتناثرة يف 

وهو  (3).الفرد أبنه أصبح بعيدا عن االتصال بذاته إدراكمن أصعب حاالت االغرتاب تعريفا، وميكن القول أبنه 
االبتعاد عن النفس أو الذات احلقيقية وحيدد ها االغرتاب أو االبتعاد قدرة الفرد على االنتماء إىل اآلخرين حيدد 

وهو انتقال الصراع بني  (4).قدرة الفرد على اكتشاف نفسه، أي أن االثنني متداخالن يعتمد الواحد على اآلخر
إىل النفس اإلنسانية، وهو اضطراب يف العالقة اليت هتدف إىل  من املسرح اخلارجي( اآلخر)الذات واملوضوع 

التوفيق بني مطالب الفرد وحاجاته ورغباته، وبني الواقع وأبعاده من انحية أخرى وهو نوع اخلربة اليت خيرب املرء فيها 
قف اليت نفسه كغريب، فالشخص املغرتب هو شخص فقد اتصاله بنفسه وابآلخرين، وهي خربة تنشأ نتيجة للموا

                                                           
 .250مرجع سابق، ص : زليخة جديدي (1)
 .00، 02مرجع سابق، ص ص : فريد بوتعين (2)
 .12، ص (1101دار زهران للنشر، : ، عمان0ط)االغرتاب النفسي االجتماعي، : صالح الدين أمحد اجلماعي (3)
 .11مرجع سابق، ص : فريد بوتعين (4)
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يعيشها الفرد مع نفسه ومع اآلخرين وال تتصف ابلتواصل والرضى، ومن مث يصاحبها الكثري من األعراض اليت 
االغرتاب عن الذات هو شعور الفرد أبن  تتمثل يف العزلة  واالنعزال والتمرد والرفض واالنسحاب واخلضوع، أي أنّ 

االغرتاب يف األساس  أنّ " فروم"ويرى  (1).يدا عن ذاته الواقعيةذاته ليست واقعية أو حتويل طاقات الفرد وشعوره بع
املقصود ابالغرتاب منط من التجربة يعيش فيها اإلنسان نفسه كغريب، وميكننا " هو اغرتاب نفسي وذلك يف قوله

تائجها القول أنه أصبح غريبا عن نفسه، وأنه مل يعد يعيش نفسه كمركز لعامله وكخالق ألفعاله، بل إن أفعاله ون
فإن االغرتاب ابلنسبة له هو عدم " ريكسونإ"أمّا  (2)."تصبح سادته الذين يطيعهم، أو الذين حىت قد يعبدهم

شعور الفرد بتحقيق اهلوية وما ينتج عن ذلك من أعراض، فالفرد الذي مل حتدد هويته بعد يعترب مغرتاب، ألنه يفقد 
 (3).ابألمن الناتج عن عدم حتديد اهلدف املركزي حلياته اإلحساس

عن االغرتاب معتربة أنه يعرب عما يعانيه الفرد من انفصال عن ذاته، " هورين"ويف نفس املعىن تقول تتحدث 
كما مّيزت بني   (4).ابلوجود الفعال اإلحساسحيث ينفصل الفرد عن مشاعره ورغباته ومعتقداته، وهو فقدان 

كل ما كان عليه الكائن من قبل وحمو كل ماضيه وكل   إزالةاغرتاب الذات الفعلية، أي : نوعني من اغرتاب الذات
وابلتايل غربته عن معتقداته السابقة، واغرتاب الذات احلقيقية، الذي يعين توقف سراين احلياة يف  حباضرةما يربطه 
غرتاب النفسي فإنه من الصعب ّتصيص نوع مستقل نطلق عليه االغرتاب وعلى الرغم من شيوع اال (5).اإلنسان

النفسي، وذلك نظرا لتداخل اجلانب النفسي لالغرتاب وارتباطه جبميع أبعاد االغرتاب األخرى كالثقايف 
 :وتتحدد معامل الشخصية املغرتبة ذاتيا يف ( 6).اخل...والسياسي

 .وعدم الثقة ابلنفس واملخاوف املرضية والقلق والرهاب االجتماعي حاالت عدم التكيف اليت تعانيها الشخصية -
 .ابلتماسك والتكامل الداخلي يف الشخصية اإلحساسغياب  -
 .ضعف أحاسيس الشعور ابهلوية واالنتماء والشعور ابلقيمة واإلحساس ابألمن -
 :االغرتاب الثقايف -

يشري مصطلح الثقافة إىل ذلك الكل املركب الكلي الذي يتضمن املعرفة واالعتقاد والفن والقانون والتعاليم 
وتعترب الثقافة طريق . األخالقية والعادات، وأي عادات أو مقدرات مكتسبة، بواسطة اإلنسان كعضو يف اجملتمع

                                                           
 .01مرجع سابق، ص : عبد اللطيف خليفة (1)
 .01مرجع سابق، ص : عادل بن العقيلي (2)
 .250مرجع سابق، ص : زليخة جديدي (3)
 .00، 01مرجع سابق، ص ص : عادل  العقيلي (4)
 .02مرجع سابق، ص :  عبد اللطيف خليفة (5)
 .00، 01ص ص  ،املرجع نفسه (6)
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ه شعب من الشعوب، أو هي الوجود املميز ملقومات فيما يتمثل عليه الطابع العام الذي ينطبع علي إمجاالاحلياة 
اليت متيز مجاعة من الناس عن اجلماعات األخرى، مبا تقوم به من العقائد واللغة والقيم  اإليديولوجيةاألمة، أو هي 

وتعترب فكرة الثقافة أحد األوجه الرئيسية لظاهرة العوملة  (1).واملبادئ والسلوك واملقدسات والقوانني والتجارب
صياغة مكون ثقايف عاملي وتقدميه كنموذج ثقايف، وتعميم و خلق " حسني علوان"مبعناها الكلي، وتعين حسب 

 .وهذه العوملة الثقافية تؤدي إىل فقدان اهلوية (2).قيمه ومعايريه على العامل أمجع
يتميز هبا عن غريه،  اإلنسانتفرد، وهي ما يشخص الذات وميّيزها، كالبصمة يف واهلوية معناها يف األساس ال

ن إّن اهلّوية حسب علماء النفس االجتماعي نوعا (3).وهي السمات املشرتكة اليت متيز هبا مجاعة لنفسها وتعتز هبا
صال الفردية والوعي، أّما هّوية شخصية وهويّة اجتماعية، تقوم األوىل على اخل ،بينهما درجة كبرية من االرتباط

ابهلوية الشخصية، ولذلك يسلكون طرقا  اإلحساسنسان أحياان فقد اإلالثانية فتقوم على االنتماء للجماعة، وي
عنيفة ضد اجملتمع ومعايريه كما يشعر الفرد أحياان ابالنفراد والالمسؤولية، فيصبح أقل وعيا بقيم اجلماعة، نظرا 

 (4).ملا تفعله اجلماعةلفقدان املسؤولية الشخصية 
وإذا ما ذكرت اهلوية عامة اقرتنت هبا اهلوية الثقافية خاصة لتالزمهما الشديدين، ارتباط التابع ابملتبوع ومن 
مث فهي تعين التفرد الثقايف بكل ما يتضمنه معىن الثقافة من عادات وأمناط سلوك ومثل وقيم ونظرة إىل الكون 

ة املرتتبة عن فقدان اهلوية الشخصية أو الثقافية ظهور العديد من السلوكيات غري ومن اآلاثر السلبي (5).واحلياة
املقبولة، مثل االنسحاب والبعد عن التعامل مع اجملموعة وعدم املشاركة يف املسئولية االجتماعية، والتمركز حول 

القوانني واملعايري االجتماعية  واملصاحل الشخصية دون املصاحل العاّمة، ورفض األهدافالذات واالنغالق يف دائرة 
الطبيعي هو الذي يوجد بني قطيب اهلوية واالغرتاب، وال ميكن  اإلنسانأّن " حسن حنفي"ويرى  (6).والثقافية

فقدان اهلوية مها االغرتاب و  التخلص من االغرتاب أو على األقل درجة منه حيددها التحقق الذايت، أي أنه يرى أنّ 
 (7).نتج عنهما ردي فعل متضادين العزلة واالنطواء أو االنتشار والعنفنفس املفهوم، والذين ي

                                                           
 .55، 52ص ص  مرجع سابق، :عبد اللطيف خليفة (1)
 .012مرجع سابق، ص : ملياء طالة (2)
 .050، ص (1105دار املعرفة اجلامعية، : اإلسكندرية) اإلعالم الفضائي واهلوية الثقافية،: دمحم انصر عبد الباسط (3)
 .11مرجع سابق، ص : عبد اللطيف خليفة (4)
 .051مرجع سابق، ص : دمحم انصر عبد الباسط (5)
 .11مرجع سابق، ص : عبد اللطيف خليفة (6)
 .15، ص (1101اجمللس األعلى للثقافة، : ، القاهرة0ط)اهلّوية، : حسن حنفي (7)
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وتشري الدراسات والبحوث إىل أن العزلة والشعور ابالغرتاب يعد من العوامل الرئيسية املسئولة عن مدى 
وسط  ال يستطيع حتقيق هويته إال يف( 0222دمحم الكتاين، )حتقق اهلوية أو طمس معاملها، فاإلنسان كما أشار 

من خالل املسئولية اليت  اجتماعي يتحقق فيه التفاعل بني الذات وغريها من الذوات، وأنّه ال يدرك هويته إالّ 
 (1).واملعرفة واخلربة من خالل حياة اجتماعية نشيطة اإلبداعيستشعرها جتاه اآلخرين، وال تنمى هذه اهلوية 

ثقافاهتا احمللية والتقليدية، وقد بلغ هذا االخرتاق الثقايف وتواجه اجملتمعات اإلنسانية ثقافة اغرتابية تستهدف 
مداه يف عاملنا العريب، حيث تدفع اإلنسان العريب إىل مزيد من اهلامشية والعدوانية واالحندار، ومع دورة هذا 

ل والضياع االمتداد املدمر لثقافة االغرتاب جيد اإلنسان املعاصر نفسه يف حصار القهر الثقايف والتشيؤ واالبتذا
وإذا كان اإلنسان الغريب يف حقيقة األمر يعيش ثقافة اغرتابية واحدة هي . واالحندار والعطالة واجلمود الوجداين

ثقافة احلداثة والعوملة وما بعدها، فإن اإلنسان العريب يعيش يف ظل ثقافتني اغرتابيتني، حيث جيد نفسه بني مطرقة 
       (2).يدية، اليت تشكل بدورها ثقبا أسودا يلف ويدمر كل املعاين النبيلة لإلنسانثقافة احلداثة وسندان الثقافة التقل

واستهواء وانفعاال، بينما يعيش واقعا  إعجاابوالشخص املغرتب ثقافيا قد يتبىن منوذجا ثقافيا يلقي منه 
ذا االغرتاب الثقايف النقل ثقافيا آخر ينتمي إليه، يف هذه احلالة يغرتب الشخص عن ثقافة اجملتمع، ومن مظاهر ه

دون االستيعاب للثقافة األجنبية، تومها أبنه الطريق إىل التقدم ودالة على التحضر والتبين األعمى ألفكار أو 
  (3).جاهزة الصنع يف ثقافة غري ثقافته إيديولوجيةمعتقدات أو نظرايت أو قوالب 

 : االغرتاب السياسي -
الفرد ابلعجز إزاء املشاركة يف اّتاذ القرارات السياسية، فهو شعور املرء ويقصد ابالغرتاب السياسي شعور  

بعدم الرضا وعدم االرتياح للقيادة السياسية والرغبة يف االبتعاد عنها، وعن التوجهات السياسية احلكومية والنظام 
ات السياسية ال يضعون له وأن صانعي القرار  ، وشعور الفرد أبنه ليس جزء من العملية السياسية...السياسي برمته

قرارات سياسية وفاقد  إصداراعتبارا، مبعىن أن الفرد يشعر بعدم القدرة على التأثري يف اجملال السياسي وعاجز عن 
 .ملعايري تشكيل نظام سياسي، ويف املقابل غري مراتح وال يشعر ابالنتماء ملا هو عليه الوضع القائم

هوم، حيث يرى أن االغرتاب السياسي ال ميثل فقط االغرتاب عن هذا املف( 0221أمحد فاروق، )ويوسع 
حممود رجب، )السلطة السياسية، بل أنه ميثل كل االجتاهات السلبية حنو عموم هيئات اجملتمع، وهو ما يؤكده 

                                                           
 .1 مرجع سابق، ص: عبد اللطيف خليفة (1)
 ،http://www.civicegypt.org/?p=3424: ، متــاح علــى-اإلنســان املــدجن بثقافــة اهلزميــة- االغــرتاب الثقــايف املعاصــر :علةةي أسةةعد وطفةةة (2)

 .05/0/1105: اتريخ الزايرة
 .222مرجع سابق، ص : علجية دوداح (3)
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حيث يرى أن اجملتمع احلديث دعم انفصال اإلنسان عن الطبيعة وعن ذاته من خالل اعتماده امللكية ( 0200
ورغم أن هذا املفهوم يبدو أنه األقرب إىل االغرتاب االقتصادي منه إىل . ة اليت أّدت إىل عدم املساواةاخلاص

االغرتاب السياسي، إال أن األنظمة االقتصادية هي انعكاس للقرارات السياسية عادة، لذلك فإن اإلنسان املغرتب 
ويبدأ االغرتاب السياسي وينتعش  (1).عنه بفعل تلك العوامل سيحمل النظام السياسي مسئولية ذلك ويغرتب

حينما يتسّلل الشعور يف البداية بطيئا ابفتقاد الفرد حقه يف الوطن، مث يزدهر حينما يتصرف املسئولني ورموز 
السلطات وكان البالد واألوطان امتدادا لذواهتم، حيث يقود هذا االغرتاب إىل االنسحاب التدرجيي الذي أيخذ 

ا الالمباالة إىل رفض املشاركة واالنكفاء على الذات مث اهلرب ليس مشيا بل هرولة، وأخريا عدة أشكال، أمهه
وقد أكدت األحباث األمربيقية أن الصفوية تصاحب االغرتاب السياسي أو عدم  (2).انتحار الوطن داخل الذات

تنتهي دائما ابالنسحاب من امليدان ابلالمباالة السياسية، اليت " ميلز"الفعالية السياسية، وتسمى هذه احلالة عند 
العام هذا يدل على تربع الصفوة على قمة التنظيم االجتماعي ككل، حيث يسود االغرتاب السياسي كافة 

ابالغرتاب لدى اجملموع يصبح اجملال متاحا  اإلحساسوإذا ما ساد هذا . الطبقات الدنيا وذوي التعليم احملدود
الرد أبن هذا البناء مرضي عنه أو مقبول من قبل اجلموع، وتعترب  إمكانيةع، دون لتعزيز البناء الصفوي يف اجملتم

القوة السياسية يف نظر البعض هي احملصلة لكل القوى يف اجملتمع وهي أداة هامة يف إدارة شؤون اجملتمع ككل، 
م القوة تتخذ أشكاال عدة وهلا حق الطاعة على اجلميع أاي كان دينه أو طبقته، إن املقاومة اليت تنتج عن استخدا

ويف املقابل  (3).وتعرب عن نفسها بطرق متعددة، واملصطلح الذي يعرب عن هذه املقاومة يف العموم هو االغرتاب
الشعور ابالنتماء السياسي الصادق يرتبط بكيفية ممارسة الدولة لسيادهتا، فإذا كانت متارس هذه السيادة على 

غري )كحق املشاركة السياسية الصادقة   اإلنسانية حاجاهتم وحيفظ حقوقهم األفراد بشكل حيفظ كرامتهم ويليب
، وحق التعبري عن أفكارهم فإن األفراد يرون أبهنم جزء من هذا الكيان ويهمهم أن (الصورية أو اليت تزور إرادهتم

 (4).يوطدوا سيادته ويدعموهنا، ألهنا متثل سيادهتم وكرامتهم وانتماءهم الذي يعتزون به
 
 
 

                                                           
 .250، 251مرجع سابق، ص ص : زليخة جديدي (1)
 .00/11/1102: اتريخ الزايرة ،/http://www.alghad.com/articles: اح علىتعميم حالة االغرتاب السياسي، مت: ابسم الطويسي (2)
 .221، 220مرجع سابق، ص ص : علجية دوداح (3)
 .051مرجع سابق، ص  :حسن منصور (4)
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  :االغرتاب الديين -
يف أعماله أن الكشف عن االغرتاب ال يتم إال من خالل فلسفة الدين،  فاالغرتاب يف األساس " فيورابخ"يعترب 

وورد  (1).هو االغرتاب الديين، واالغرتاب الديين هو أساس كل اغرتاب فلسفي أو اجتماعي، نفسي أو بدين
ن هللا، فقد جاء االغرتاب يف اإلسالم على هذه الصورة اليت يوضحها االغرتاب يف كافة األداين أنه االنفصال ع

 وقيل من الغرابء اي. «بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرابء»: حيث قال( ملسو هيلع هللا ىلص)حديث الرسول 
صالح والتقوى استجابت الذين يصلحون إذا فسد الناس، والغرابء هم فئة قليلة من أهل ال»: رسول هللا، قال

، وعلى ذلك يكون االغرتاب يف «...يف مبتدأ الدعوة، وأنت بنفسها عن الشبهات والشهوات( ملسو هيلع هللا ىلص)للرسول 
اغرتاب احلياة االجتماعية اجلارفة واغرتاب عن النظام االجتماعي غري العادل، فالغرابء قاوموا احلياة  اإلسالم

: سالم جاء على ثالثة مراتباالغرتاب يف اإل( 0222 فتح هللا خليف،)وقد أوضح  (2).ةجيابيإومغرايهتا بطريقة 
سالم ن اإلذلك أل ، املسلمنياغرتاب املسلمني بني الناس وهو أدىن درجات االغرتاب، مث اغرتاب املؤمن بني

 ﴾مك  وب  ل  قة   يف   ان  مي  اإل   ل  دخ  ي   ا  مل  ا و  ن  مم ل  سم وا أ  ول  ن ق  ك  ل  وا و  ن  ؤم  ت   ل ل م ا ق  ن  آم   اب  عر  األ   ت  ال  ق  ﴿واإلميان، لقوله تعاىل 
، مث املرتبة الثالثة وهي أعلى درجات االغرتاب وأشدها وحشة، وهو اغرتاب العلماء بني املؤمنني، (02احلجرات، )

ات بني نوعني ومّيز حليم برك (3).فإن كان أصحاب الرساالت واألنبياء غرابء يف قومهم فالعلماء أشد الناس غربة
 .من االغرتاب يف هذا اجملال

 .مبعىن رفض املؤسسة الدينية التقليدية واخلروج عليها، وخباصة يف حماولتها مقاومة التغيري: اغرتاب من الدين  -
قوى خارج نفسه ويسلمها مصريه ابستقالل عنه،  إىلمبعىن أن املؤمن ينسب قواه الذاتية : اغرتاب يف الدين -

ذاته على معبوداته، تصبح املؤسسة الدينية قوية وغنيمة، فيما يصبح هو عاجزا وفقريا  اإلنسانوبقدر ما يسقط 
 . حىت يف صلب نظرته إىل حياته وحتديد معىن وجوده

حىت تسود الطقوسية يف العبادة ما إن ترتسخ األداين وتصبح مرتبطة ابلسلطة السائدة يف اجملتمع  ولكن
وتفقد القدرة على التمييز بني الوسائل والغاايت والظاهر والالمعىن واجلوهري والتفصيلي فتصبح كل هذه متساوية 
يف قيمتها ومدلوالهتا ووظائفها وبقدر ما تسود التنشئة الدينية اليت تدعو إىل الطاعة واالمتثال يفقد املؤمن القدرة 

ومن مظاهر االغرتاب الديين يف اجملتمعات املعاصرة  (4).بادرة والقيادة والعمل على استشراف املستقبلعلى اّتاذ امل

                                                           
 .10 ،11، ص ص 0222، وزارة اإلعالم، الكويت، 0، العدد01االغرتاب الديين عند فيورابخ، جملة عامل الفكر، اجمللد : حسن حنفي (1)
 .011، 010مرجع سابق، ص ص : عبد اللطيف خليفة (2)
 .005، ص 0222، وزارة اإلعالم، الكويت، 0، العدد01االغرتاب يف اإلسالم، جملة عامل الفكر، اجمللد : فتح هللا خليفة (3)
 .020، 021مرجع سابق، ص ص : حليم بركات (4)
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املعبود، حبيث يصبح  اآللةلكل قوى العقل واإلرادة واملسؤولية والرغبة والفاعلية على  اإلنسان إسقاطحماولة 
ويعد االغرتاب أحد  (1).عن التفكري الرشيد خاليا من كل مسؤولية عاطال إرادةو أنسان خاليا من كل رغبة اإل

يف العصر احلديث، حيث أصبح منفصال عن جمتمعه الذي يعيش يف  اإلنسانالعوامل املهمة املسئولة عن أزمة 
ومن أسباب تزايد االغرتاب الديين . إطاره وحىت عن نفسه وأفعاله، وابلتايل أصبح عاجزا عن حتقيق ذاته ووجوده

قصور عمليات وأساليب التنشئة االجتماعية اليت يبنيها املنشئون مع األطفال وعدم العناية يف هذا العصر، هو 
كشفت بعض الدراسات النفسية احلديثة يف كل من أوراب وأمريكا، حيث تبني   اإلطار، ويف هذا ...ابلرتبية الدينية

بشكل جوهري  تتفوق( و الكنائساملساجد أ)أن الصحة النفسية املتزنة لألشخاص املرتددين على دور العبادة 
واالنتماء الديين يشكل نقطة مركزية يف حياة  (2).ميان هلمإو على غريهم من غري املرتددين عليها، أو مّمن ال عقيدة أ

اجلنس البشري، فاملسلم يشعر ابنتمائه الديين لإلسالم ويعتز هبذا االنتماء، كما أن أتباع الدايانت األخرى قد 
ميلكون نفس الشعور جتاه أدايهنم، وإذا استطاع اإلنسان أن يتوصل إىل اإلميان العميق ابلدين السماوي، فإنه بال 

 (3).ستطيع أن جيد الطمأنينة وحيميه اإلميان من الشعور ابالغرتابشك ي
 : االغرتاب االجتماعي -

خيتلف االغرتاب االجتماعي عن االغرتاب الذايت، فاالغرتاب هنا ال حيدث هنا بني الشخصية وذاهتا 
جتماعي عن اآلخر هو حاصل يف االغرتاب الذايت، إمنا تنفصل الشخصية يف االغرتاب اال احلقيقية على حنو ما

وهذا النوع من االغرتاب سوف نناقشه يف املبحث . الذي ميثله اجملتمع، سواء كان بنية أو أفرادا أو قيما اجتماعية
 .املوايل بشكل مفّصل

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2 مرجع سابق، ص :بومخيس بوفولة (1)
 .012مرجع سابق، ص : عبد اللطيف خليفة (2)
 .10مرجع سابق، ص : حسن منصور (3)
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II. االغرتاب االجتماعي. 
 :-حماولة حتديد نطاقه- ب االجتماعياالغرتا .1

احملاور اليت تدور حول مفهوم االغرتاب االجتماعي، يرى علماء النفس االجتماعي أّن هناك جمموعة من  
 :حيث

يشكل االغرتاب االجتماعي بعدا من أبعاد االغرتاب الثالثة، فهو يقع بني االغرتاب النفسي أي اغرتاب الفرد  -
أي تعامل الفرد غري األصيل مع ( cultural alienation)واالغرتاب الثقايف ( (self- alienationعن ذاته 

 .إطارهامفردات الثقافة اليت يعيش يف 
إن هذه األبعاد غري منفصلة عن بعضها البعض ويشكل فيها االغرتاب االجتماعي ظاهرة نفسية، هلا آاثرها  -

 .وانعكاساهتا االجتماعية على الفرد واجلماعة
هو أحد املفاهيم األساسية اليت تدور حول عملية  (social alienation)إن مفهوم االغرتاب االجتماعي  -

الذي يشري إىل تلك ( loneliness)تشكل العالقات االجتماعية، وهو يتناغم مع مفهوم الوحدة النفسية 
اخلربات املؤملة، اليت حتدث عندما تكون شبكة العالقات االجتماعية لشخص أو جلماعة ما انقصة يف أحد 

 .جوانبها كما ونوعا
االغرتاب االجتماعي حالة يشعر من خالهلا الفرد ابالنفصال عن اجملتمع، وما يعنيه هذا االنفصال من  إنّ  -

فاالغرتاب االجتماعي هو حالة  ،وابلتايل (1).شعور ابلوحدة والغربة وانعدام عالقات احملبة والصداقة مع اآلخرين
يه، فيتخذ من الوحدة والعزلة االجتماعية فعال موازاي فردية حيس فيها الفرد أنه ال ينتمي إىل اجملتمع الذي يعيش ف

                      .لشعوره، وبذلك تتالشى عالقاته مع األفراد من حوله وتضعف مشاركته يف اجملتمع
وانطالقا من املميزات السابقة لالغرتاب االجتماعي، اختلف علماء النفس االجتماعي يف تفسريهم له، 

 :هلذه املداخل النظرية املختلفة وذلك من خالل طرحهم
فسرت هذه النظرية االغرتاب االجتماعي من : (6717Thibut,  &Kelly)نظرية اتيبوت وكيلي . 1.1

، ...خالل طرحها ملفهوم التبادل االجتماعي والذي يقوم على العالقات السببية يف حاجة الفرد لخآخرين
فاجملتمعات اليت ال تستطيع أن توفر ألفرادها خمتلف أنواع املكافآت االجتماعية، وتتجه ابجتاه استنزاف طاقاهتم 

وتضع هذه النظرية أربعة أنواع من املكافآت . إىل االبتعاد عنها واالغرتاب االجتماعي عنها النفسية تؤدي هبم

                                                           
 .2 ،1، ص ص (ت.د) ، بغداد،05االغرتاب االجتماعي وعالقته ابحلاجة إىل احلب، جملة كلية اآلداب، العدد : بشرى عناد مبارك (1)
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حاجاهتم وتبديد مشاعر غربتهم االجتماعية وتتمثل يف سلوك  إشباعاالجتماعية اليت تدفع ابألفراد ابجتاه 
 .املساعدة، االهتمام االجتماعي، االستثارة االجيابية، املقارنة االجتماعية

تسمى هذه النظرية أبساس التوجه ابلعالقات بني الشخصية، (: ,Schuts 6714) نظرية فريو لشوتز. 1.1
فكرة عن جممل  التصرفات االجتماعية للفرد، وهي  إعطاءفلن هناك ثالث حاجات تساعد على " شوتز"وطبقا لـ 

احلاجة إىل االحتواء، وهي اليت تقابل حالة االغرتاب االجتماعي اليت يعانيها الفرد يف جمتمع ما، واحلاجة إىل 
عند الكرب على مستوى  إشباعهاوترى أن احلاجة إىل احلب تعتمد يف درجة . السيطرة، واحلاجة إىل احلب واملودة

ح يف إحدى صورها من خالل هذه احلاجة يرتتب عليه آاثر نفسية واليت تتوضّ  إشباعيف الطفولة، وعد  هاإشباع
الزواج، وهي جتنب الفرد للعالقات االجتماعية، والبقاء بعيدا عن اآلخرين ومن مث االغرتاب االجتماعي عن البنية 

 .االجتماعية اليت جتمعه هبم
وتدور حول فكرة النقطة التعادلية للسلوك ويتم : (,6711Dean & Argyle) نظرية الصراع االنتمائي. 1.1

يؤدي إىل احنراف السلوك عن حتقيق أهدافه، وهي ترى أن املودة اليت هي حالة  إجياابجتاوز تلك النقطة سلبا أو 
السلوك الذي يعكس درجة عالية من احلاجة إىل االنتماء، والوقوف بعيدا عن حالة االغرتاب إمنا هي دالة للعديد 

ور الفرد ابالغرتاب وتعترب قوى التجنب والتقرب هي اليت تتسبب يف شع. من مظاهر االتصال الودي بني األفراد
االجتماعي أو يف سلوكه االنتمائي، فبينما تتضمن قوى التجنب خماوف الفرد من كشف مشاعره  الذاتية وخوفه 
من الرفض االجتماعي من قبل اآلخرين، فإن قوى التقرب االجتماعي تتضمن احلاجة إىل التغذية الراجعة وحاجة 

طيع الفرد جتنب حاالته االغرتابية عليه أن حيافظ على النقطة التعادلية االنتماء واالبتعاد عن االغرتاب، ولكي يست
 .اليت تقع بني هذين النقطتني

مفاهيمه الوجودية  إطاريطرح املنظور الوجودي مفهومه عن االغرتاب االجتماعي يف : النظرية الوجودية. 4.1
ويف هذا التأكيد على عالقة الفرد . اخل(...هي-أان)أو ( هو-أان)أو ( نتأ-أان)وهناك من يسميها  اآلخرينمع 

إىل احلب مؤكدا حقيقة التزام الفرد مبصلحة اآلخر الناتج عن التعاطف والشعور مبا  "سيدين"ابآلخرين، يشري 
احلب أعمق مصادر االتصال بني الفرد واآلخرين، ملا له القدرة يف  إىل أنّ " رجييس"، ويشري ...يشعر به اآلخر
الوجود البشري يصيبه الشعور  أنّ " ماكوري"، وبذلك يرى ...وجيعلها شيئا واحدا( أنت-األان)عملية توحيد 

، حينما ال تكون عالقته متجهة حنو العمق أي عندما تكون عالقته (اغرتاب اجتماعي)ابالغرتاب عن اآلخرين 
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خرين أو حالة من حاالت مزيفة وغري عميقة، حبيث يصبح الفرد جمرد صفر على الشمال يف الوجود اجلمعي لخآ
 (1).أخرى مل حتض ابلتميز

د اغرتاب الشخصية عن البنية االجتماعية يف العالقة املرتهلة بني املواطن والسلطة اليت تقوم عليها ويتحدّ  
أبرز بنية اجتماعية، بينما أييت انفصال " هيغل"بوصف األخرية عند ( (social structureاجملتمع احلديث 

األفراد متمثال يف إطار العالقات اإلنسانية، ولعّل أبرز هذه العالقات هي االغرتاب، ويتقاطع هذا الشخصية عن 
النمط يف أن مثة استالاب حلقوق الشخصية املواطن انجتا عن منحى سلطوي خمتمر يف املؤسسات السياسية، أو يف 

تماعي إىل فقدان اإلنسان روابطه األولية االغرتاب االج( shneider) "شنايدر"وأرجع  .موروث العادات والتقاليد
مبجتمعه احمللي من األقارب واألصدقاء وعزلته، واليت بفقدها يتحول من مجاعته األولية إىل مجاعة اثنوية، ونتيجة 

فقد أرجع االغرتاب إىل عدم  scott)) أّما سكوت. لتقسيم العمل بني أفراد خمتلفني ينتمون إىل مجاعات متباينة
ابلقيم وعدم االمتثال إىل املعايري االجتماعية واالفتقاد إىل حتديد املسئولية، وعدم القدرة على السيطرة أو االلتزام 

االغرتاب إىل حالة التفسخ " دور كامي ومريتون"املتاحة، كما أرجع علماء االجتماع أمثال  اإلمكاانتالتحكم يف 
عن حالة االنعدام السليب للمعايري يف اجملتمعات احلديثة، للتعبري " نومياأل"اليت تصيب اجملتمع واستخدموا لفظ 

على األفراد، ومن مث يصابون حبالة من الشك فيما جيب عليهم إتباعه  اإللزاميةحيث تتناقض املعايري وتفقد قوهتا 
 (2).وما يتعني عليهم تركه، وفيما يعد خطأ وما جيب اعتباره صوااب

 :التحليل السوسيولوجي لالغرتاب .1
، حيث "هيغل"االجتاهات يف الرتاث السوسيولوجي اليت اهتمت بظاهرة االغرتاب بعد " شتا"استعرض  

أوضح أتثر هذه االجتاهات كثريا به يف رؤيته لالغرتاب الناشئ عن بعدي سلب املعرفة وسلب احلرية، وهي كما 
 :يلي
بطان هبذا البعد، اغرتاب اخلضوع حيث هناك نوعني من االغرتاب يرت :االجتاه الذي اهتم ببعد سلب املعرفة -

واغرتاب االنفصال . تنفصل فيه الذات عن التوجيه اخلاص، وّتضع للتوجيه العام الصادر عن العقل املوضوعي
وقد اهتم بقضية سلب املعرفة من . الذي يشري إىل سلب معرفة الذات ابلعقل املوضوعي وسيطرة التوجيه اخلاص

 ".دور كامي ، توتينز، زمل ومريتونتوكفيل، "كل من " هيغل"بعد 
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عندما أشار أن حرية الفاعل ترتبط " هيغل"وهو االستخدام الذي بلوره : االجتاه الذي اهتم بسلب احلرية -
ابستيعابه للعقل املوضوعي، ويف حالة غياب االستيعاب فإن ذلك يشري إىل سلب احلرية واليت يواكبها ابلضرورة  

 " .ماركس وماكس فيرب واريك فروم"وضوعي، وقد اهتم بقضية سلب احلرية كل من انفصال الذات عن العقل امل
والذي يربط املفهوم ببعدي سلب احلرية : االجتاه الذي اهتم ابالستخدام املزدوج ملفهوم االغرتاب عند هيغل -

كيوز، ابرسونز و كارل ماهنامي، مار  فرويد،"كل من "  هيغل"وسلب املعرفة معا، ومن أنصار هذا االجتاه بعد 
 ".عارف
يف فقدان " ميلفن سيمان"يات مفهوم االغرتاب اليت حصرها الذي بدأ بتحديد ضمن: االجتاه التحليلي -

السيطرة، الالمعىن، الالمعيارية، العزلة االجتماعية واالغرتاب النفسي، ابعتبارها عناصر تقف حمل البديل ملفهوم 
 .االغرتاب

تعريفا لالغرتاب يعكس فيه تصوره االجتماعي أو " شتا"الثالثة السابقة وضع وانطالقا من االجتاهات 
عرض عام مركب من عدد من املواقف املوضوعية والذاتية، اليت تظهر من أوضاع "النسقي لظاهرة االغرتاب فهو 

األهداف والتنبؤ اجتماعية وفنية يصاحبها سلب معرفة اجلماعة وحريتها، ابلقدر الذي تفقد معه القدرة على إجناز 
ومنه فإن االغرتاب االجتماعي يتمثل يف احلياة  (1)".يف صنع القرارات وجيعل تكييف الشخصية أو اجلماعة مغرتاب

املعاصرة يف الصراع بني الشكل واملضمون، وقد بلغ هذا الصراع أعمق مظاهر احلياة وأكثرها اتصاال بشخصية 
ت وطأة مشكالت احلضارة احلديثة إىل عالقات سطحية مؤقتة ال الفرد، فلقد حتولت العالقات االجتماعية حت

السريع للوقت  اإليقاعل هذا تتوافر فيها روابط احلب، اليت تعترب أساس لكل عالقة شخصية محيمة ولقد حوّ 
ية ، وعمل...املعاصر احلياة االجتماعية إىل حياة ابردة بعواطفها وانتماءاهتا وأصبح اإلنسان يعيش حمنة اغرتابه

مما يدفعه إىل البحث عن  ،انفصال الفرد عن حميطه االجتماعي أو عن ذاته، قد تؤدي به إىل فقدان الوعي بذاته
هويته الشخصية وعندما ال يتحقق له ذلك، فقد يسلم الفرد بواقعه أو ينسحب من جمتمعه ومييل إىل االنطواء، مما 

إىل أن يتمرد على معايري جمتمعه وتقاليده، وهذه احلالة هي سيؤثر على التوافق بينه وبني ذاته، وقد تصل األمور 
 (2).حالة االغرتاب
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 :  أبعاد االغرتاب االجتماعي .1
على الرغم من أنه ال يوجد اتفاق اتم بني الباحثني على معىن حمدد ملفهوم االغرتاب ؛حيث جند أن 

. املعىن، فقدان املعايري، العزلة، غربة الذات قد قسم أبعاد االغرتاب إىل مخسة وهي انعدام القوة، فقدان" سيمان"
إىل تبين تقسيم مخاسي آخر وهو التمركز حول الذات، فقدان الثقة، التشاؤم، القلق، ( 0225 ديفيد،)بينما ذهب 

، التشيؤ، العزلة االجتماعيةفقد حّدد أعراض االغرتاب يف سبعة أبعاد وهي ( 0202 دمحم عيد،)أما .االستياء
ويف  (1).معىن، التمرد، الالهدف، فيما أضاف السهل وآخرون بعد االغرتاب االجتماعي، العجز، الالالالمعيارية

 :هذا املنحى برز ثالث اجتاهات تفّسر االغرتاب من خالل القياس
خري من متثل هذا ( Netler, 1957" )نتلر"وتعد : اجتاه ينظر إىل االغرتاب على أنه ظاهرة ذات بعد واحد -

هي ترى أن االغرتاب هو الشعور ابالنفصال عن اجملتمع وهي تسلم بوجود عالقة بني االغرتاب هبذا االجتاه، ف
 .املعىن وبني األنوميا أو فقدان املعايري، إال أهنا ال ترى ذلك مربرا للتوحيد بني هذه الظواهر حتت اسم واحد

د االغرتاب أبنه شعور املرء بعدم القدرة على إزالة التناقض بني الدور فحدّ ( Clark, 1959" )كالرك"أّما      
الذي ميارسه ابلفعل، والدور الذي يعتقد أبنه جدير مبمارسته، وذلك يف موقف معني، وهو يرفض بعض 

ه التسميات مثل االغرتاب عن الثقافة أو االغرتاب عن اجملتمع، ويرى أن قياس االغرتاب ال جيوز يف موقف بعين
إىل االغرتاب على أنه شعور ( Hadja)" هادجا"وينظر . ألن درجة اغرتاب الفرد الواحد ّتتلف من موقف آلخر

الفرد ابلقلق وعدم الراحة، وينعكس ذلك اببتعاد الفرد يف املسامهة يف األنظمة االجتماعية والثقافية، حيث يشعر 
نسان هو فقدان عند اإلفريى أن االغرتاب ( 0201الغفار،  عبد)أّما  (2).الفرد ابنعدام األلفة بينة وبني اآلخرين

املعىن، ومن مث انفصاله عن الوجود اإلنساين من حيث هو خملوق منائي وواع، يتميز ابلعقل واحلرية والشعور 
  (3).اهلادف حنو قيم وغاايت تثري احلياة

: عالقة وتندرج حتت ظاهرة واحدة من األبعاد قد تكون بينها اجتاه ينظر إىل االغرتاب على أنه جمموعة -
عن أبعاد االغرتاب وهي العجز والالمعيارية والعزلة االجتماعية  (Seeman, 1959)حتدث  اإلطارويف هذا 

واالغرتاب عن الذات، وال يعترب أن هذه األبعاد تؤلف ظواهر مستقلة ويصفها أبهّنا معان أو استخدامات خمتلفة 
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فهو يصف االغرتاب ضمن ستة أبعاد هي العجز والالمعيارية  (Middelton,1969)أما ميدلتون . لالغرتاب
 .واالغرتاب االجتماعي واالغرتاب الثقايف واغرتاب العمل ويرى أهنا أمناط خمتلفة لالغرتاب

أّن لالغرتاب معاين متعددة ومصادر  انفيقرّ  (Otto & Feuderman, 1975) "أوتو وفيدرمان"وعن 
متنوعة، وهلذا فليس من الضروري إقامة وحدة امربيقية بني األنواع املختلفة لالغرتاب، أو وجود نظرية شاملة 

 .ّتتلف من فرد إىل آخر تبعا الختالف الظروف االجتماعية والنفسية هلؤالء األفراد
أن االغرتاب ظاهرة ( Deen, 1961" )دين"يرى  :بعاداجتاه ينظر إىل االغرتاب أنه يتألف من عدة أ -

متكاملة ذات مكوانت متعددة كالعجز والالمعيارية والعزلة االجتماعية،كما أن االغرتاب ليس ظاهرة أحادية 
معه يف هذا الرأي، فاملغرتب عنده هو الذي ( David, 1955" )دافيد"البعد بل هو مجلة من األعراض، ويشرتك 

ت مرتفعة يف مقياس االغرتاب الذي يقيس مخسة أبعاد، وجد بينها ارتباط عال وهي التمركز حيصل على درجا
االغرتاب أبنه الوعي  (Sciamberg, 1973)" شيامرج"ويعرف . حول الذات، الشك والقلق، التشاؤم واالستياء

 الذات والبيئة احمليطة، بفقدان العالقة والفشل يف حتقيق عالقة ذات مغزى بني اجلوانب املختلفة للذات أو بني
 .ويرى أن لالغرتاب ثالثة أبعاد هي العجز والالمعىن والعزلة

ينظر لالغرتاب يف ضوء أربعة أبعاد هي العجز، الالمعىن، ( Skerl, 1977" )سكريل"بينما ينظر 
طلبة اجلامعات أن الالمعيارية واالغرتاب الثقايف، وقد استخلص من دراسته حول عينة من طلبة املدارس الثانوية، و 

 (1).تلك األبعاد ترتبط ببعضها ارتباطا موجبا وأن االغرتاب ظاهرة متعددة األبعاد
ويالحظ أنه توجد اختالفات بني االجتاهات يف اجتاه النظر إىل مفهوم االغرتاب، فمنهم من يرى أنه  

والبعض اآلخر يرى أنه ". نتلر وكالرك وهدجر"يتجسد يف صورة واحدة ويتخذ بعدا واحدا مثل اجتاهات كل من 
يف شكله النهائي مثل اجتاه كل من يتجسد من خالل العديد من الصور اليت تربط بينها عالقة لتشكل االغرتاب 

، أما الرأي الثالث فريى أنه جمموعة صور إال أهنا قد تربط بينهم عالقة وقد ال تربط، حيث أن كل "دين وسكريل"
وفما يلي نورد أبرز أبعاد ". سيمان وميدلتون"صورة لوحدها تستطيع أن تعرب عن االغرتاب مثل اجتاه كل من 

 :عليها أغلب الباحثني يف ظاهرة االغرتاب ومكوانهتا وصور االغرتاب اليت اتفق
 (:Powerlessnss)الشعور ابلعجز  .1.1
ويقصد به شعور الفرد ابلالحول والالقوة، وأنه ال يستطيع التأثري يف املواقف االجتماعية اليت يواجهها،  

ه، فمصريه وإرادته ليسا بيده يستطيع أن يقرر مصري  ويعجز عن السيطرة على تصرفاته وأفعاله ورغباته، وابلتايل ال
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الذاتية، كما ال ميكنه أن يؤثر يف جمرى األحداث أو صنع القرارات  إرادتهبل حتددمها عوامل وقوى خارجة عن 
 إحساسوابلتايل فهو  (1).املصريية احلياتية، وابلتايل يعجز عن حتقيق ذاته أو يشعر حبالة من االستسالم واخلنوع

دمها قوى خارجة عن إرادته الذاتية، ومن مث فهو عاجز جتاه احلياة ويشعر املرء أن مصريه وإرادته ليسا بيده بل حتدّ 
العجز هو تعبري عن حالة نفسية أعمق من جمرد شعور  أنّ " كارين هورين"وترى  (2).حبالة من االستسالم واخلضوع

فالعجز هو فقدان الفرد . ه واليت جتعله فاقد للشعور واهلويةبسيط، بل هو فقدان الشخص للقدرة املقررة يف حيات
الشعور، مبعىن الوجود وفقدان القدرة على امتالك إرادة الفعل والسيطرة والتوجيه، كما أنه جتلي لفقدان احليوية 

حياته ور أبن والفاعلية والشعور بفقدان معىن اهلوية وقيمة الوجود، مما جيعل الفرد يشعر ابإلحباط والسلبية والشع
وترجع أسبابه  (3).التوجيه، كما تنطفئ مسة الطموح والتخطيط للمستقبل لدى الفرد العاجزخارج نطاق السيطرة و 

إىل كبت الرغبة ابلرد على العدوان تفقد الفرد القدرة على الدفاع غن نفسه وتدفعه إىل اخلضوع والطاعة ،وإظهار 
وتعترب الالمباالة . ن يكون حذرا أو كان جيب عليه أن يدافع عن نفسهاحملبة واملودة يف مواقف كان جيب فيها أ

استجابة تدل على الشعور ابلعجز وإيثار السالمة، حيث تعين هرواب من واقع يعجز املرء عن مواجهته، ومن مث 
القة بني تكون املغاالة يف عدم االهتمام ابألحداث احمليطة أو ابألداء اجليد املطلوب وهي تعكس أيضا سوء الع

 ( 4).الفرد والواقع اخلارجى
 (:  meaningless)الشعور ابلالمعا  .1.1

وهو شعور الفرد بعدم وجود مرشدا أو موجه للسلوك أو االعتقاد، ومن مثة الشعور بعدم فهم اجلوانب اليت 
وهبذا املفهوم يكون هو موجل فيها، واليت تؤثر عليه، وعدم فهم اجلوانب املختلفة اليت تعتمد عليها حياته وسعادته، 

أي أن الفرد يرى احلياة  (5).الشخص مغرتاب عندما تكون احلوادث اليت تؤثر عليه غري مدركة أو مفهومة ابلنسبة له
ال معىن هلا وأهنا تسري وفق منطق غري معقول، فيشعر أّن حياته عبث ال جدوى منها فيفتقد واقعيته وحييا هنبا 

وابلتايل فإن االغرتاب يظهر عند الفرد الذي ال يكون لديه وضوح فيما يعتقد، مع  (6).ملشاعر الالمباالة والفراغ
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 .52، 51، ص ص 1102الرتبية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، 
 .22مرجع سابق، ص : بوتعين فريد (4)
 .025مرجع سابق، ص : نصر الدين جابر، مسعودة بن علية (5)
 .110ص  مرجع سابق،: عيسى قبقوب، عتيقة سعيدي (6)
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عدم توفر املستوايت الدنيا من الوضوح يف اّتاذ القرارات، فاإلنسان املغرتب يتسم ابلتوقع املنخفض إلمكانية 
ا يسعى إليه اجملتمع القيام أبي نشاطات وسلوكيات مع شعوره بعدم وضوح األهداف االجتماعية، وقناعته أبن م

أصبحت رتيبة وال معىن هلا، وأن  تطلعات األفراد تتميز ابألاننية، وعليه يصبح الفرد يفتقر إىل املرشد أو موجه 
لديه ابلفراغ اهلائل نتيجة لعدم توفر أهداف أساسية تعطي معىن حلياته وتستثمر  اإلحساسالسلوك، ويتعمق 

أن التحدي األكرب الذي يواجه الكائن البشري يتمثل مبسألة التقدير األعمق ومن هنا رأى الوجوديون  (1) .قدراته
خالقي فإن الناس تركوا قيمهم ليحموا أنفسهم ضد مطالب لألاجملتمع التكنولوجي املعىن الوجود البشري، ويف ظل 

 (2).الذات احلقيقية، والنتيجة املرتتبة عن عدم قدرة االختيار هي إنكار ...تقتضيها املسايرة االجتماعية
   (:meaningless)الشعور ابلالهد   .1.1

وهو عدم وضوح األهداف لدى الفرد وأن احلياة متضي دون هدف أو غاية، ومن مث يفقد الفرد اهلدف من 
 (3).وجوده ومن عمله ومن معىن االستمرارية يف احلياة، ويرتتب عن ذلك اضطراب سلوك الفرد وأسلوب حياته

ويرتبط الالهدف ارتباطا وثيقا ابلالمعىن، ويقصد به شعور املرء أبن حياته دون وجود هدف أو غاية واضحة، 
إىل أن  من لديه " نيتشة"وأشار  (4).ومن مث يفقد اهلدف من وجود عمله ونشاطه وفق معىن االستمرار يف احلياة

وجود هدف يسعى الفرد لتحقيقه حيفز قواه فمما ال شك فيه أن . سببا ليعيش غالبا ما يرتقي كيفما يشاء
الداخلية ويدعم تواصله مع الواقع واآلخرين، فاإلحساس ابلوجود الذايت ينبع من اهلدف الذي يكتشفه الفرد 

 (5).ويسعى إليه
  (nomlessness) :الشعور ابلالمعيارية .4.1

الدين والقانون والعرف وعدم وهي غياب نسق منظم للمعايري االجتماعية، مما يؤدي إىل مغايرة معايري 
 :مسايرهتا، ويستخدم مصطلح الالمعيارية ملعان ثالث

األخري هو القانون، وذلك  اإلرشادالتفكك الشخصي وخاصة هذا النوع الذي يؤدي إىل وجود من يفتقدون  -
 .ما يهدد البناء والتماسك االجتماعي

                                                           
معهــد الرتبيــة البدنيــة  ، أطروحــة دكتــوراه،(دراســة ميدانيــة)االغــرتاب وعالقتــه بكــل مــن االجتاهــات حنــو العوملــة واهلويــة الثقافيــة : انصةةري دمحم الشةةريف (1)

 11، ص 1101، 2جامعة اجلزائر والرايضية،
 .02 ، صاملرجع نفسه (2)
 .15 ص: املرجع نفسه (3)
 .21مرجع سابق، ص : اللطيف دمحم عبد (4)
، رسـالة ماجسـتري، قسـم علـم النفس،كليـة الرتبيـة، جامعـة (دراسـة حتليليـة)احلاجات النفسية وعالقتها ابالغرتاب والتوجهات الشخصية : سهام هالل (5)

 .12، ص 1101أم القرى، 
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 . يبذهلا الفرد ملسايرة املعايرياملوقف الذي يشهد صراع بني املعايري وبني اجلهود اليت -
املوقف االجتماعي الذي تغيب فيه املعايري نتيجة التغريات االجتماعية والثقافية، إذ تغلب التوقعات السلوكية  -

  (1).العادية للفرد
ففي هذه احلالة يشعر الفرد بعدم وجود قيم أو معايري أخالقية واحدة للموضوع الواحد، لذا ال يتقبل 

كما تظهر الالمعيارية عندما تتضارب   (2).ري االجتماعية ويسعى للخروج عن األنظمة بشىت الطرق املتاحة لهاملعاي
القيم اليت تسعى إليها املؤسسات املسئولة عن عملية الضبط االجتماعي، وحىت الوالدين فيما بينهم بفعل غياب 

للظهور يف نفس الوقت، وهذا ما يسمح بظهور منظومة موحدة بينهم، ما يعطي اجملال ملختلف القيم ونقائصها 
 (3).االضطراابت النفسية واالحنرافات السلوكية يف اجملتمع عند توفر ظروف مناسبة ومنها االغرتاب

وروجوا له يف  وظفوا هذا املفهوممن أهم علماء االجتماع الذين  Durkheim)" )دور كامي"ويعترب  
ويشري إىل ( (Anomyأدبيات العلوم االجتماعية، وقد عرف مفهوم االغرتاب من خالل مصطلح أمساه األنومي 

وقد ربط بني ظاهريت االنتحار والوضع األنومي يف حماولة لتحليل أمراض  (4).حالة انعدام القيم واملعايري يف اجملتمع
ويف نفس  (5).تفسخ اجملتمع حبيث تتعطل القيم واملعايري التقليدية، دون أن حتل مكاهنا قيم ومعايري جديدة فاعلة

أن مفهومها  ؛ فقد قام بصياغة مفاهيم سيكولوجية لالمعيارية؛ حيث يذكر( (Maciverr"ماكيفر"املنحى ذهب 
يشري إىل حالة ذهنية لشخص ليست عنده أية مستوايت للفكر أو احلكم على األشياء غري مطالبه املفككة، فهو 
ال حيظى أبي إحساس ابالستمرار أو ابجملتمع احمليط به أو اباللتزام وقد أصبح الشخص املفتقد للمعايري ضائعا من 

ن قيم غريه من الناس، كما يتمثل إميانه الوحيد يف فلسفة الرفض الناحية الروحية، غري مسئول عن ذاته يسخر م
هنا يعد سيكولوجيا؛ ففقدان املعايري عنده هو حالة " ماكيفر"وابلتايل مدخل . وهو يعيش بال مستقبل أو ماض

دث مفهوم األنومي أبنه تصدع يف البناء الثقايف، حي" مريتون"واستخدم  (6).ذهنية أو عقلية وليس حالة جمتمع
. خاصة عندما يوجد انفصال حاد بني املعايري الثقافية والقدرات االجتماعية والبنائية ألعضاء اجلماعة للعمل معا

أبعاد مفهوم األنومي يف رفض التكامل العام مع النسق االجتماعي وغياب االتساق أو التوازن يف " ابرسونز"وحّدد 

                                                           
 .20 مرجع سابق، ص :بوتعين فريد (1)
 .221ص مرجع سابق، : مجال اتيل، مجيلة بن زا  (2)
 .022مرجع سابق، ص : نصر الدين جابر، مسعودة بن علية (3)
 .25مرجع سابق، ص : فريد بوتعين (4)
 .22مرجع سابق، ص : حليم بركات (5)
 .22مرجع سابق، ص : فريد بوتعين (6)
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الذين فّسرا " دوركامي و مريتون"على خطى كل من " كينستون" وسار العامل (1).إطار عملية التفاعل االجتماعي
القيم األساسية للمجتمع فإنه ينشأ منطا من نه حينما ال يقبل الفرد االغرتاب بطريقة مماثلة، حيث يراين أ

يعتقدان أن مصدر االغرتاب عن القيم " أوهلن وكلوراد"إىل أن " نوح"وأشار . صال االجتماعي والثقايفاالنف
عايري االجتماعية هو الفشل، أو توقع الفشل يف حتقيق األهداف بوسائل مشروعة، ويعزم الفرد بسبب هذا وامل

الفشل إىل النظام االجتماعي وليس إىل غياب يف ذاته نتيجة لوجود أنظمة اجتماعية تعسفية، جتعل الناس ذوي 
 (2).القدوة والطموح عاجزين عن تسلق السلم االجتماعي إىل أعلى

   :(social isolation)االجتماعية عور ابلعزلة الش .2.1
تعين كلمة االجتماعية الصحبة والتفاعل مع جمموعة والشعور ابالنتماء، أما العزلة فتعين االنفصال عن  

اآلخرين وبقاء الشخص منفردا معظم الوقت، ويبدأ االنفصال عن اآلخرين يف أغلب األوقات ألسباب ليست 
يف إقامة ( األان) إخفاقوتعرب العزلة عن  (3).ضمن سيطرة الفرد، مث أيخذ ابالنسحاب بشكل متعمد أكثر فأكثر

ميهد لنشأة شعور الذات املتزايد  اإلخفاقوالشعور احلاد ابلقلق والعزلة، الذي ينشأ عن هذا ( النحن)العالقة مع 
 (4).بنفسها

شعور الفرد ابلوحدة والفراغ النفسي واالفتقاد إىل األمن والعالقات  (العزلة االجتماعية)ويقصد هبا 
عية احلميمة، والبعد عن اآلخرين حىت إن وجد بينهم،كما قد يصاحب العزلة الشعور ابلرفض االجتماعي االجتما

، فاألشخاص ...واالنعزال عن األهداف الثقافية للمجتمع، واالنفصال بني أهداف الفرد وقيم اجملتمع ومعايريه
فاهيم اليت يثمنها أفراد اجملتمع، ويربز هذا الذين حييون حياة عزلة واغرتاب ال يرون قيمة كبرية من األهداف وامل

الصنف يف عدد من املؤشرات منها عدم مشاركة األفراد املغرتبني لبقية الناس يف جمتمعهم فيما يثري اهتمامهم من 
 وتبدأ بشعور الفرد أبنه يتبىن ثقافة ّتتلف عن ثقافة احمليطني به، األمر الذي (5).برامج تلفزيونية وإذاعية ونشاطات

ينعكس على عالقاته االجتماعية اليت تفتقد القوة واحلماس، ومن مث البعد عن املشاركة االجتماعية الفعالة مما 

                                                           
 .22مرجع سابق، ص : عبد اللطيف خليفة (1)
 .225مرجع سابق، ص : علجية دوداح (2)
، مذكرة ماجستري، قسـم (دراسة ميدانية) كالت الشباب النفسية واالجتماعية لدى املراهقني املتمدرسني مستخدمي االنرتنيتمش: مسعودة هتهات (3)

 .20، ص1102ورقلة، -علم النفس، جامعة قاصدي مرابح 
 .022مرجع سابق، ص : نصر الدين جابر، مسعودة بن علية (4)
 .22مرجع سابق، ص  :عبد اللطيف خليفة (5)
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هو تعبري عن املواقف ( introversion)واالنعزال أو االنزواء  (1).ابلوحدة واالنعزال اإلحساسيؤدي إىل 
االجتماعية املثرية للقلق عند الفرد، وعلى ذلك فقد يلجأ إىل االبتعاد عن اجملتمع بقدر اإلمكان لكي خيفف من 

ابلعوامل املثرية لالضطراب والتعاسة، ولذا فإنه يتجنب  مليءفاجملتمع ابلنسبة للشخص املنزوي . حّدة القلق
والشخص الذي ، فراد يف مجيع ألوان نشاطه، أي يتجنب كل احتكاك ابآلخرينمصاحبة الناس ويؤثر الوحدة واالن

يتخذ هذا األسلوب هو عادة الشخص الذي تكرر فشله يف املواقف االجتماعية، أي أنه وجد يف تعامله مع 
التوافق اجملتمع فشال وإحباطا مستمرين، كما أنه مل ينجح يف األساليب االجيابية اليت حاول أن يستخدمها ليعيد 

 (2).بينه وبني اجملتمع
 (: self isolation)الشعور ابالغرتاب عن الذات . 2.1

االغرتاب عن الذات، أبنه عدم قدرة الفرد على التواصل مع نفسه وشعوره ( 0221سيمان، )عرف  
ابالنفصال عما يرغب يف أن يكون عليه، حيث تسري حياة الفرد بال هدف وحييا لكونه مستجيبا ملا تقدم له 

ن احلالة أويف هذه  (3).األنشطة املكافأة ذاتيا إجياداحلياة دون حتقيق ما يريد من أهداف، وعدم القدرة على 
ممارسة للعامل وللذات بشكل سليب وبتلق، كما لو أن الذات هي يف حالة انفصال عن  -جوهراي- االغرتاب
وهناك من يرى أّن االغرتاب عن الذات يرتبط ابالغرتاب عن اجملتمع، وكالمها تعبري عن حالة نفسية  (4).املوضوع

املنشأ، فانفصال الفرد عن مشاعره وعن اجتاهاته وميوله اليت تربطه ابلعامل اخلارجي يؤدي إىل اغرتاب الذات وما 
 (5).يعيش فيهيصاحبه من مشاعر االستياء من احلياة واملرارة من العامل الذي 

 : (rebellion) الشعور ابلتمرد. 2.1
ويقصد به شعور الفرد ابلبعد عن الواقع وحماولته اخلروج عن املألوف والشائع، وعدم االنصياع للعادات  

والتقاليد السائدة، والرفض والكراهية والعداء لكل ما حييط ابلفرد من قيم ومعايري، وقد يكون التمرد على النفس، 
وينطلق هذا البعد من  (6).اجملتمع مبا حيتويه من أنظمة ومؤسسات، أو على موضوعات وقضااي أخرىأو على 

                                                           
، جملـة العلـوم اإلنسـانية (دراسـة ميدانيـة)العالقـة بـني اسـتخدامات االنرتنيـت واالغـرتاب االجتمـاعي لـدى الشـباب : انصةر ، محةد بةندمحم بةن سةليمان (1)

 .025، ص 1101بن سعود، الرايض،  اإلمام، جامعة 11واالجتماعية، العدد 
 .12مرجع سابق، ص: اجلماعي صالح الدين (2)
 .21مرجع سابق، ص  :خليفةعبد اللطيف  (3)
 .12مرجع سابق، ص : فروم إيريك (4)
 .21مرجع سابق، ص : انصري دمحم الشريف (5)
 22مرجع سابق، ص : عبد اللطيف خليفة (6)
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عجز الفرد عن املشاركة االجيابية يف اّتاذ القرارات أو جمرد التفكري يف حياته ومستقبله، وبذلك يتحول إىل أداة ال 
 .قيمة هلا يف ذاته

غيابه عن مصدر القرار اخلاص به ويف حياته، فبعضهم ويكون هذا البعد واضحا لدى الشباب، نتيجة ل
ابهلوية واالنتماء إىل  اإلحساسيبحث عّما يعطيه الشعور ابلتميز من خالل انتمائه إىل شيء ذي قيمة، مينحه 
ابهلوية املسلوبة وحيقق  اإلحساسمجاعات، قد تكون دينية أو إيديولوجية، أي أنه ينتمي إىل كيان أكرب منه، مينحه 

 (1).له الشعور ابالستقاللية والقوة اليت تستطيع أن ّتتار وتقرر
 : الشعور مبركزية الذات. 9.1
تعترب الذات هي احملور الذي يدور حوله نشاط الفرد واهتمامه، ويوصف الشخص يف هذه احلالة أبنه  

له حمور تفكريه و املبالغة يف االهتمام مبصاحله دون اعتبار وتعرف أهنا اهتمام الفرد بذاته وجع (2).متمركز حول ذاته
يل إىل رد  اململصاحل اآلخرين، مع االهتمام هبم أو مشاركتهم يف اهتماماهتم أو التفكري يف مشاكلهم، وهي كذلك 

ومركزية الذات . فال يرون إال مبنظارهم وال يفكرون إال من وجهة نظرهم ويتسمون ابألاننية ،كل شيء إىل الذات
قد تنتج من اآلاثر السلبية املرتتبة على فقدان اهلوية الشخصية أو الثقافية، من خالل ظهور العديد من السلوكيات 

ركة يف املسؤولية اجلماعية، واالنغالق يف التعامل مع اجلماعة وعدم املشا غري املقبولة مثل االنسحاب والبعد عن
دائرة األهداف واملصاحل الشخصية دون املصاحل العامة ورفض القوانني واملعايري االجتماعية والثقافية، وابلتايل فإن 

 اإلحساسالشخص الذي يتصف مبركزية الذات، هو الشخص الذي تتحكم يف سلوكه اهتماماته ويتسم بعدم 
 (3).برياهتمحلاجات اآلخرين وتع

 : الشعور ابلتشيؤ. 1.1
" جون جاك روسو"إذا استعرضنا تعريف االغرتاب لدى " التشيؤ"ميكننا الوقوف على جذور مفهوم  

، فاإلنسان جيعل نفسه عبدا آلخر، إنسان ال يسلم نفسه، وإمنا هو ابألحرى ...والذي عرفه أبنه التسليم أو البيع
ا إجيايب والثاين سليب، أما املعىن يبيع نفسه من أجل بقائه على األقل، ويشمل هذا التعريف على معنيني أحدمه

إىل  اإلنساناإلجيايب فهو أن يسلم اإلنسان ذاته إىل الكل يف سبيل هدف نبيل، وأما املعىن السليب فهو أن ينظر 
ذاته كما لو أن شيئا أو سلعة يطرحها للبيع، وهذا االغرتاب السليب أو التشيؤ يفقد اإلنسان من خالله ذاته 

                                                           
، ص 1105لعربيــة، جامعـة بــريوت ا، رســالة ماجســتري، (دراســة ميدانيـة)العالقــة بــني تلفزيـون الواقــع وظــاهرة االغـرتاب الثقــايف : دمحم حمةي عبةةد األمةةري (1)

01. 
 .55مرجع سابق، ص : علجية دوداح (2)
 .21، 12مرجع سابق، ص ص : انصري دمحم الشريف (3)
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إنسان الوقت املعاصر هو إنسان ذو بعد واحد، وهذا األخري هو  نّ أ" ماركوز"ويرى  (1).صيلووجوده الشرعي األ
د أن ،كما أكّ ...نسان كأداة، كشيءأن يوجد اإل أي الذي جيسد التشيؤ، وهذا هو الشكل اخلالص للعبودية

رد أشياء مادية، فتصطبغ ثقافة اجملتمع املعاصر مطبوعة بطابع وضعي تتحول مبوجبه العالقات االجتماعية إىل جم
  (2).، ويضيف أن سبب هذا االغرتاب هو الطابع التكنولوجي الذي ميّيز هذا العصر...مجيع القيم ابلصبغة السلعية

ويرى بعض الدارسني ابلرجوع إىل أمناط االغرتاب السالفة الذكر أّن االغرتاب ينبغي أال يزيد عن ثالثة أبعاد 
والقيمة، فاملغرتب يشعر أبن حياته فارغة من املعىن وفقدان املعىن يستلزم فقدان حتديد املعىن، واهلدف : وهي

  (3).اهلدف، ومعىن ذلك أنه عاجز عن حتقيق قيمه اخلالصة وفرضها على الواقع الذي يعيشه
الالمعىن، العجز، الالمعيارية، العزلة )واليت تتمثل يف " سيمان"وتعترب األبعاد السابقة اليت حّددها 

، واليت مت تبنيها من طرف العديد من الباحثني يف هذا اجملال، فاألبعاد األربعة (االجتماعية واالغرتاب عن الذات
األوىل ذات طبيعة اجتماعية، ألهنا تتعلق بعالقة الفرد ابلسياق االجتماعي الذي يعيش فيه بينما البعد اخلامس 

 .وعالقته بذاته ذو طبيعة ذاتية تتعلق ابلفرد( االغرتاب عن الذات)

 : مراحل االغرتاب وخصائص املغرتبني اجتماعيا .4
مير االغرتاب بثالثة مراحل، كل مرحلة تؤدي إىل املرحلة األخرى أي أنه عملية تتطور تدرجييا من الدرجة  

 :الدنيا إىل درجات أعلى يف كل مرة، و هي
  :مرحلة التهيؤ لالغرتاب .1.4

لسيطرة ببعديه املتمثلني يف سلب املعرفة وسلب احلرية، ومفهومي وهي املرحلة اليت تتضمن مفهوم فقدان ا
احلياة واملواقف  إزاءفعندما يشعر املرء ابلعجز أو فقدان السيطرة . فقدان املعىن والالمعيارية على التعاقب

معانيها أيضا، شياء ن تفقد األبل وأ ،فالبد أن تتساوى معاين األشياء لديه ،االجتماعية، وأنه ال حول له وال قوة
 (4).فال معايري وال قواعد ميكن أن ينتهي إليها ،وتبعا لذلك

عالقة فيما بني كل من فقدان السيطرة والالمعىن والالمعيارية، ابعتبارها جوانب " بروننج وزمالؤه"أقام و 
شاكل املفروضة حتدث على التعاقب، مثال ذلك أن الفاعل لن يسأل عن الالمعىن لإلطار اإلرادي، إذا مل حيط ابمل

يف املوقف الالشخصي، وعندما ال تكون الوسائل والغاايت بال معىن، فهو ينتهي للشعور أبن البناء املعياري 
                                                           

 .22مرجع سابق، ص : عبد اللطيف خليفة (1)
 .152، 151مرجع سابق، ص ص : فيصل عباس (2)
 .15مرجع سابق، ص: دمحم داخمي شعالة (3)
 .511، ص 1110، 0السوريني، جملة جامعة دمشق، العدد  مظاهر االغرتاب لدى الطلبة: بشرى علي (4)
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مفروض عليه وحمدق به، وبعدم جماراة للوسائل لألهداف يصل الفاعل للتهيؤ الكامل لالغرتاب، وقد أيخذ اآلن 
الختيارات الفرد، إذ أّن القيم الثقافية سوف ترفض اختياراته، وابلتايل موقفا يؤدي به ملرحلة النفور والرفض الثقايف 

 (1).يؤدي به األمر إىل التطورات املتعاقبة يف العملية االجتماعية لالغرتاب
 : مرحلة الرفض والنفور الثقايف .1.4

قض بني ما هو وهي املرحلة اليت تتعارض فيها اختيارات األفراد مع األحداث والتطلعات الثقافية، وهناك تنا
واقعي وما هو مثايل، وما يرتتب عليه من صراع األهداف، ويف هذه املرحلة يكون الفرد معزوال عن رفاقه على 
املستويني العاطفي واملعريف، إذ ينظر إليهم بوصفهم غرابء وعند هذه النقطة يكون مهيأ للدخول يف املرحلة 

 (2).الثالثة
 ويعرف ذلك يف سياق التناقض ه كخربة املعاانة من عدم الرضا والرفض،واالغرتاب يف هذه املرحلة ينظر إلي

الشخص يكون غري راضي، وابلتايل معارضا لالهتمامات السائدة  هو فعلي وما هو مثايل، أي أنّ  بني ما
واملوضوعات والقيم واملعايري وأنشطة اجملتمع والتنظيمات، اليت يكون عضوا هبا وغالبا ما يؤدي عدم االنسجام بني 

لتنظيمات الفرد وجمتمعه إىل عدم االنسجام بني املرء ونفسه والعكس ابلعكس، واالغرتاب عن العامل واجملتمع وا
االجتماعية أو املظاهر النفسية تعكس نفسها يف واحد أو أكثر من مشاعر القلق واليأس والغضب والوحدة 

إخل، وهي اليت ...والغرور والكراهية واالستياء والعجز واالقتالع من األصول وضياع الغرض وفقدان التوحد واألسى
 (3)..من كوهنا متغريات لالغرتاب تصيب اإلنسان احلديث ابعتبارها مظاهر لالغرتاب أكثر

 (4)(العزلة االجتماعية) أو مرحلة تكيف املغرتب .1.4
واملتمثلة يف االجيابية بصورتيها يف اجملاراة املغرتبة والتمرد والثورة، أو السلبية بصورها املتعددة اليت يعكسها   

هذه " برونننج وزمالؤه"وأمسى  (5).طرق االنسحاب والعزلة، ويف هذه املرحلة حياول الفرد التكيف مع املواقف بعدة
املرحلة مبرحلة العزلة االجتماعية، حيث فيها يتكيف الفاعل مع الوضع الذي يفصله عن الوضع االجتماعي أو 

أهّنا تتمثل يف االنعزال االجتماعي، وفيها يتكيف الفاعل " سيمان"ويراها أيضا . يصري تكّيفه غري مساير للجماعة
له عن اجملتمع واحلرمان من عضوية مجاعته، ويف هذه احلالة اليت تتخذها اجلماعة حيال من هم مع املوقف ابنفصا

                                                           
 .21، ص (0222 ،اإلشعاعمكتبة : اإلسكندرية)االغرتاب يف التنظيمات االجتماعية، : السيد علي شتا (1)
 .510مرجع سابق، ص :  بشرى علي (2)
 .012، 011مرجع سابق، ص ص : السيد علي شتا (3)
 .015ص ، اجملع نفسه (4)
 .150 ،151 مرجع سابق، ص ص: بشرى علي (5)
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مشكلة االغرتاب االجتماعي املتمثلة يف اعرتاض الفاعل على األهداف " سيمان"غري جمارين لبنائها، وهنا يثري 
 (1).ال الفعلي عن املعايري الثقافية املنتظمةالثقافية يف حني أنه يلتزم ابلوسائل املنتظمة، كما يضري االنعزال لالنفص

مع األهداف الثقافية، يف الوقت  ذ يشري لصراع أهداف الفردوالبعد اآلخر يف هذه املرحلة هو االغرتاب النفسي، إ
الذي يلتزم فيه ابلوسائل املنتظمة، ومن مث يكون الفاعل مع النسق االجتماعي يف بعض جوانبه البنائية املتعلقة 

، والشخص املغرتب إّما ينسحب عن أو يتكامل مع أو ...سائل، وخارج النسق يف اجلانب املتعلق ابألهدافابلو 
 .*يظل على اتصال ابلنسق االجتماعي الذي هو مغرتب عنه، أبمل أن تضيق الفجوة بني عاملي الواقع واليوتوبيا

واحلياة السطحية، أو االستغراق ( لالغرتاب درجة كأعلى)ىل العزلة واالنتحار إويشري االنسحاب يف هذه املرحلة 
وغمر أنفسهم ابحلاضر والبحث عن مكافآت وإرضاءات، إذ هبذه الطريقة يستطيعون اهلروب من مشاكلهم 

 (2).ومهومهم

  :أنواع وخصائص الشخصية املغرتبة اجتماعيا  .2
 :وهي فئاتثالثة  ميثلون املغرتبنييتفق علماء النفس االجتماعي أن         
 : املنعزلون -

وهم املنسحبون والذين يفضلون االبتعاد ويتجنبون املواجهة وهلم يف ذلك أساليبهم، وهي شخصية اغرتابية  
انسحابية وهم يعزفون عن الضلوع ابألدوار االجتماعية، ومن أعراضها فتور اهلمة وقلة احلماسة وضآلة الفعالية، 

من مقدرهتم ويستبدلوهنا مبواقف أخرى، وهم ال ميلكون القدرة  وجندهم يعرتفون أبن املواقف االجتماعية أصعب
 . على حل الصراعات

  :املطيعون -
وهؤالء مييلون إىل إطاعة ما ترضاه اجلماعة بغض النظر عن قناعاهتم الشخصية، فهم مسايرون جماملون  

الشخصية االغرتابية "م منافقون، يبحثون عن املكانة غري مقتنعون بصحة واقع هذا النسق، ويطلق أيضا عنه
                                                           

 .002 -012مرجع سابق، ص ص : السيد علي شتا: أنظر (1)
ا تصـبح تعـين  الالمكـان، وأول مـن صـاغ هـذا املصـطلح بصـورته ذوتعـين مكـان وهبـ toposوتعـين ال و ouكلمة اغريقية تتكـون مـن مقطعـني : اليوتوبيا *

، واعتــربه الــبعض مرادفــا ملفهــوم املدينــة الفاضــلة، و تقــوم اليوتوبيــا علــى فكــرة خلــق (0525-0220)فهــو املفكــر االجنليــزي تومــاس مــور  utopiaاحلاليــة 
املسـاواة وذوابن الـذات الفرديـة والبسـاطة،  والـيت تعـين غالبـاجمتمع مثايل ّتتفي فيه الشرور ويتفاىن فيه األفـراد لتحقيـق أهـداف مثاليـة هـي اخلـري والفضـيلة، 

د والوحيد واملعىن املطلق رغم اختالف معايري الفضيلة واخلري وهو ما أعطى لليوتوبيا أبعادا اجتماعيـة واقتصـادية وسياسـية، وألن وكأن ذلك هو املعىن احملد
أصـــبحت مجيــع األفكـــار الغارقــة ابملثاليـــة أو الـــيت ال ميكــن قبوهلـــا أو تطبيقهـــا يطلــق عليهـــا أفكـــار  -يف عقــل مبـــدعها- اليوتوبيــا قامـــت علــى جمتمـــع مثـــايل

 :أنظـر .الواقـع يـرفض وتوبية، لكـن ذلـك مل يسـتمر طـويال فأصـبح للمصـطلح معـىن أمشـل، عنـدما انعـدم شـرط املثاليـة والفضـيلة وأصـبح جمـرد جمتمـع خيـايلي
https://maktaba-amma.com/?p=11269 
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، حيث يتمّيز الشخص ابلتمركز حول ذاته وخرباته وأهدافه واهتماماته ويكون األان عندهم بؤرة عاملهم "االنغالقية
ه وقيمه تأي هم مييلون إىل التوافق يف النسق واالشرتاك يف األنشطة اليت ترقي اهتماما (1).وليس األان األعلى

افرتاض أّن مثل هؤالء يكونون " حليم بركات"قادرين على استيعاهبا، وهلذا يفضل وموضوعاته دون أن يكونوا 
 (2).براغماتيني وعمليني وابحثني عن املراكز أو فاقدي السيطرة

  :الفاعلون -
وهم الذين يواجهون املواقف االغرتابية بقصد العمل على تغري املواقع إّما ابملعارضة أو االحتجاج أو ابلتمرد 

يضا عليهم ابلشخصية االغرتابية الرافضة، ويتصف أصحاهبا ابملقاومة السلطة وجتاهل القواعد أو حىت ويطلق أ
القوانني االجتماعية، وهم حيدثون اضطراابت لخآخرين برفضهم أواصر التفاعل معهم بصفة عاّمة رافضون للجماعة 

قمون واملتعالون، فاملتعالون حياولون جتاوز وداخل هذه اجملموعة جند نوعني مها املنت (3).وألهدافها وإجراءاهتا
واألمل واحلب واملعرفة واحلكمة والشجاعة، إذ أهّنم  اإلبداعاالغرتاب بتغيري عاملهم حنو األفضل، من خالل 

واآلخرين من اليأس، أمّا املنتقمون يف اجلانب اآلخر يشرتكون  أنفسهميبتكرون الطرائق واألفكار والوسائل إلنقاذ 
  (4).طة لتحطيم النسق وّتريبه أكثر من حتسينهيف األنش
ابلقلق  اإلحساسوحول األحاسيس النفسية واألعراض االجتماعية اليت تصاحب املغرتب فهي تتمثل يف  

ابليأس وبعدم الفاعلية، األمية واالنسحاب، العزلة  اإلحساسوعدم االرتياح، عدم االستقرار والشعور ابلضياع، 
االجتماعية واالبتعاد عن املشاركة، احتقار الذات ومركزية التحكم، تضخيم األان وامليل إىل العدوانية، العنف 

 (5).والتدمري، معاداة اجملتمع والثقافة السائدة فيه
ال حييا حياته ابعتباره اخلالق ألفعاله، بل  فهو كما يراه ،وصفا لشخصية املغرتب وسلوكه" فروم"ويطرح  

حيياها ابعتباره شيئا ينقصه شيء جوهري، ويكون معتمدا على قوى خارج نفسه، يعاين من العزلة والوحدة 
والعجز، وحييا يف وهم أن يف مقدوره أن يفعل ما يريد ألنه تعوزه الدراية بنفسه، وهلذا تصبح أعماله وما يرتتب 

ه، فتحكمه فيه بنوع من االستبداد، وعليه أن يطيعها ألن االغرتاب يفضي ابلضرورة إىل نوع عليها منفصلة عن

                                                           
 .50سابق، ص مرجع : مسية بن عمارة، منصور بن زاهي (1)
 .001مرجع سابق، ص : السيد علي شتا (2)
 .50مرجع سابق، ص : مسية بن عمارة، منصور بن زاهي (3)
 .001، 005مرجع سابق، ص ص : السيد علي شتا (4)
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آخر من االغرتاب يتمثل يف اخلضوع، سواء لفرد أو قائد أو دولة، مما يرتتب عليه فقدان اإلنسان للسيطرة على 
 :يارات سلوكية يقوم هبا تتمثل يفوالشخص املغرتب أمامه ثالثة خ (1).األمور اليت ّتصه وتتعلق حبريته ومبصريه

االنسحاب أو الالمواجهة فقد ال يستطيع الفرد املغرتب االستمرار يف معايشة اغرتابه يف عالقاته ابجملتمع  -
أو يعمل ضمنها، ويدرك أنه ال يقوى على تغيري الواقع أو الرضوخ له ولو  إليهاوالدولة واملؤسسات اليت ينتمي 

 .منه أو اهلرب ابحثا عن فرصة أخرى للخالص من الوضع الذي يعانيه ظاهرا فيحاول االنسحاب
احتمال اخلضوع أو الرضوخ واالستسالم لألمر الواقع والتكيف معه على األقل ظاهراي، والنفور منه ضمنيا  -

عف ، ويشكل الرضوخ خيارا آخرا كثريا ما يلجأ إليه املغرتبون أيضا بفعل اليأس والض...عندما يستحيل اهلرب
 .والتمسك بقيم الصرب

هناك بديل املواجهة ابلتمرد الفردي أو العمل الثوري على تغيري الواقع، ضمن حركة سياسية أو اجتماعية  -
منضمة واملشاركة يف نشاطات هتدف إىل تغيري اجملتمع واإلصالح، أو التمرد الفردي أو الثورة من خالل االشرتاك 

دمية ثورية، تعمل من أجل استبدال النظام السائد بنظام آخر يستند إىل احلر يف حركات اجتماعية وأحزاب تق
  (2).أو ثورية إصالحيةنظرية 

ونستطيع حتديد ثالثة أمناط لظاهرة االغرتاب واعتبارها أيضا خصائص للشخصية املغرتبة، واليت تتوافق مع     
 :وهياخليارات السلوكية املذكورة أعاله، 

 : االنسحايبزملة االغرتاب  -
اء ضوتتمضح يف أعراض متميزة تبدو يف السلوك اإلحجامي الذي فيه يعزف الفرد عن التفاعل مع أع

اجلماعة، ويعزف عن االصطالح أبدوار اجتماعية يقاسم فيها اآلخرين املسؤولية االجتماعية، ومن أعراض هذه 
أصحاب السلوك االغرتايب يقرون ابهلزمية ويعرتفون أبن الزملة فتور اهلمة وقلة احلماس وضآلة الفعالية، وهلذا جند أن 

 .املواقف االجتماعية أصعب من مقدراهتم، وابلتايل يستبدلوهنا مبواقف أخرى يتجنبون فيها سلوك املواجهة املسؤولة
 :زملة االغرتاب االنغالقي -

ته وأهدافه واهتماماته وابالنغالق يف دائرة خربات كز حول الذايتميز هنا الشخص بنزعة مسيطرة للتمر  
ومصاحله الشخصية، ويتسم األشخاص ابجتاه ميكيافيلي، يرون إيثار املكاسب واملنافع الشخصية فوق كل اعتبار، 

 .وهم بذلك تكون األان عندهم بؤرة عاملهم وموجه سلوكهم وليس األان اآلخر
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 :زملة االغرتاب الرفضي -
القواعد، وحىت القوانني االجتماعية، ويرفضون املعايري الثقافية يتصف أصحاهبا مبقاومة السلطة ويتجاهل 

املقبولة فيما يتعلق ابلسلوك االجتماعي واملمارسات العملية، وهم أشخاص حيدثون االضطراابت لخآخرين، 
وبشكل عام تتمثل  (1).برفضهم ألصول التفاعل معهم، وهم بصفة عامة رافضون للجماعة وألهدافهم وإلجراءاهتم

 :يلي راض االغرتاب يف ماأع
 .نقص املودة واأللفة مع اآلخرين -
 . خرينبعدم ابلنبذ االجتماعي من قبل اآلالشعور  -
 .غياب معىن احلياة وقيمتها لدى الفرد املغرتب -
 .اضمحالل  العواطف واملشاركة وضعف أواصر احملبة والروابط االجتماعية مع اآلخرين -
 .عنها من استجاابت عنيفة متطرفة كالعدوان واإلجرامالتوتر والقلق وما يرتتب  -
 .العجز عن حتمل املسؤولية االجتماعية -
 .غياب املعايري سواء الشخصية أو االجتماعية -
 .مشاعر العدوانية املوجهة حنو الذات وحنو اآلخر -
 .عدم املشاركة االجتماعية واالهتمامات االجتماعية -
 .املغرتب داخل جمتمعه وشعوره ابهلامشية يف احلياةصعوبة حتقيق أهداف   -
 .النظرة السلبية والتشاؤمية للحياة -
 .غياب القيم وابألحرى تغري القيم وموازينها لدى الفرد املغرتب -
ضعف الثقة ابلنفس واخنفاض تقدير الذات الناجتني عن مشاعر اإلحباط، بسبب تعرض الفرد املغرتب للعديد  -

 .من الصدمات
 .ظهور العديد من االضطراابت النفسية النامجة عن اآلالم النفسية اليت يعيشها  املغرتب، بسبب أزمة اهلوية لديه -
 .امليول العصابية واالكتئابية والضعف وامليل جتاه العزلة والبعد عن اآلخرين -
 .السلبية و الالسواء واإلحساس بفقدان اهلوية واختالل الشخصية -
 . م بني الفرد وبيئته احمليطة به وبني الفرد وذاته ورفضه للقيم واملعايري االجتماعيةالصراع القائ -
 .الشعور ابلفراغ الوجودي وخواء املعىن -
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 .شعور بعدم القيمة وعدم األمهية وأن حياته ال معىن هلا -
 (1).ضعف أواصر احملبة والروابط االجتماعية مع اآلخرين والتمرد والعصيان -

 املؤدية لالغرتاب االجتماعيالعوامل   .2
 : د يف ثالثة جوانبأن أسباب االغرتاب يف مجيع اجملتمعات تتجسّ " منصور"يرى  

االستعمار وأثره يف األوضاع ، التيارات الفكرية العاملية) :يلي وتتضمن ما ،كله أسباب خارجية عامة يف العال  -
التكنولوجيا وانتماء عصر  أثر، اإلحلادفقدان اإلميان وانتشار ، العاملية سياسيا واقتصاداي واجتماعيا وثقافيا

 .(املفاجآت والوعود العلمية
 .أسباب داخلية خاصة بكل جمتمع -
 .خاصة ابألفراد كل على حدا تؤدي إىل الشعور ابلغربة أسباب - 

يف داخل الفرد الذي توجهه تكويناته واستعداداته وقدراته البدنية والعقلية والنفسية،  وتكمن العوامل الذاتية 
حنو التكيف والسلوك السوي أو حنو الالتكيف واالغرتاب، وهذا ما أكدته وجهة النظر النفسية اليت رأت مصدر 

سان هي السيطرة االغرتاب هو اختالف معادلة طموحات الشخص عن معادلة إمكانياته، وأّن غاية كل إن
والتفوق، فإذا مل متكنه قدراته من حتقيق ذلك فإنه يغرتب، وقد ينطوي على نفسه أو ينحرف ويصاب الفرد 

حباطات اليت تلتف حوله من كل جانب، من جراء التغريات اليت يتعرض هلا الشخص ابالغرتاب أيضا نتيجة لإل
وكا شاذا يف حتد صارخ للمجتمع وكلتا احلالتني يكون خبيبة األمل ومييل إىل التواري واالنعزال أو يسلك سل

عن أسباب االغرتاب معتربة أن الضغوط الداخلية للفرد هي السبب، " هورين"ويف هذا السياق تتحدث  (2).غريبا
حيث يوجه معظم نشاطه حنو الوصول إىل أعلى الدرجات والكمال، حىت حيقق الذاتية املثالية ويصل بنفسه إىل 

 (3). يتصورهاالصورة اليت
كون األفراد حينما يولدون جيدون اجملتمع بظواهره االجتماعية دون أن  ومن بني األسباب االجتماعية 

يسهموا يف تشكيلها أو خلقها، فعليهم أن يطيعوها وذلك ألهنا أسبق يف وجودها عنهم، وأقوى يف سلطتها منهم، 
النظام  إتباععلى  فاإلجبار والقهر ينبعثان هنا ويتالزمان مع انتفاء اإلرادة الفردية، وعليه اإلنسان ملزم بل جمرب

اجملتمع قد حدد جزاءات للخارجني أو املنحرفني عن قواعده ومعايريه، مثل  االجتماعي القائم، خاصة إذا أدرك أن
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ابختالف الثقافات واألفراد، حيث أن هناك  هذه األمور قد تدفع الفرد إىل االغرتاب عن جمتمعه، الذي خيتلف
كما يعترب التغيري االجتماعي السريع   (1). يتعرض هلا الفرد يف اجملتمععالقة وثيقة بني االغرتاب والضغوط اليت

أن االختالفات  -"السيد" كما يذكر- ه يضيفمؤدي إىل االغرتاب من خالل خلق الصراع بني األجيال، ألنّ 
ياة وال اجلوهرية والعامة بني اآلابء اختالفات عارضة، تنتج عن اكتساب كل جيل ثقايف متميز، يف نفس فكرة احل

للنمو، بل إّن احملتوى الثقايف  خمتلفةيقتصر على حد أّن كل اآلابء واألبناء ينتميان يف  حلظة معينة إىل مراحل 
، وهو األمر ...الذي اكتسبه اآلابء وهم صغار، يف احلقيقة، حمتوى خمتلف متاما عما يكتسبه األبناء عندما يكربون

 (2).ألجيالالفجوة بني ا" ريكسونإ"الذي أطلق عليه 
 :فإّن األسباب االجتماعية تتلخص يف" إجالل سري"وحسب 

 .ضغوط البيئة االجتماعية والفشل يف مقابلة هذه الضغوط -
 .الثقافة املريضة اليت تسود فيها عوامل اهلدم والتعقيد -
 .التطور احلضاري السريع وعدم توفر القدرة على التوافق معه -
 . اضطراب التنشئة االجتماعية حيث تسود االضطراابت يف األسرة واملدرسة -
مشكلة األقليات ونقص التفاعل االجتماعي واالجتاهات االجتماعية السالبة، واملعاانة من خطر التعصي  -

عمل والتفرقة يف املعاملة لسوء التوافق املهين، حيث يسود اختيار العمل على أساس الصدفة وعدم مناسبة ال
 .للقدرات واخنفاض األجور

 .سوء األحوال االقتصادية وصعوبة احلصول على ضرورايت احلياة -
 .تدهور نظام القيم وتصارع قيم األجيال -
 (3).الضالل والبعد عن الدين والضعف األخالقي وتفشي الرذيلة -

دى الشعور ابالغرتاب، وهذه الرتبية ويعترب نوع الرتبية اليت يتلقاها وينشأ عليها الفرد هلا أتثري كبري على م 
تشمل التأثريات املادية اليت تتمثل يف احلياة املادية اليت يعيشها الفرد والتأثريات املعنوية، اليت تشمل على نوع 
املعاملة اليت يتلقاها الفرد من أسرته، واالجتاهات اليت ترشده األسرة إليها وعالقتهم ابلقيم االجتماعية سلبا أو 

 واألحداث الطارئة كالضغوط والصدمات النفسية، وجبانب الرتبية تقف الصحة النفسية والعضوية للفرد  إجيااب
،كامليل إىل املعاملة الوالدية اخلاطئة ، كما يعترب الشعور ابالغرتاب انتج ألساليب...كمؤثر يف الشعور ابالغرتاب
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الوالد بتحقري األبناء واملداومة على استخدام العقاب البدين القسوة والتسلط واحلماية الزائدة، فنجد أنه كلما قام 
أو التهديد، فإن ذلك يؤدي إىل أن يسلك األبناء سلوكا ال يوافق عليه الوالد، وابلتايل تظهر مشاعر العجز والتمرد 

اس املرء منذ لعجز االبن عن إجياد الدور املالئم له، وتزداد بذلك مشاعر العزلة والوحدة، كما قد يرجع إىل إحس
الطفولة البكرة بفقدان األمن واحلماية، وذلك ألحد األسباب التالية كاليتم الفقر واالضطهاد واإلعاقة وكل ما 

ويرى آخرون أسبابه تتمحور يف طبيعة النمو ذاته، حيث بداية مرحلة املراهقة  (1).يؤدي إىل سلب احلرية واملعرفة
قة مما ينعكس ابإلحساس ابالغرتاب، إضافة إىل الظروف احلضارية اليت هي عبارة عن ما يطلق عليه أزمة املراه

يعيشها الفرد، وتؤكد الدراسات النفسية أن أزمة املراهقة ليست أزمة اثبتة يف كل احلضارات، وهلذا فإن طبيعة 
 (2).ابالغرتاب النفسي اإلحساسالنظام االجتماعي والثقايف الذي يعيش فيه الفرد يؤثر يف تنمية 

تشهد كل اجملتمعات حراكات اجتماعية قد تتسم ابلتطور والصعود حينا، وتوصف ابلتخلف واالحندار و 
حينا، إال أّن ما تطمح إليه هو جتاوز العقبات والتطلع إىل بناء مستقبل متحضر، على الصعيد الفردي واجلماعي، 

ه ومن املفرتض أن تكون هذه االجنازات حال إال أنه يكون لالجناز احلضاري أثره السليب على الوجود اإلنساين، ألن
ولقد أدى التقدم التكنولوجي واإليقاع  (3).وحماصرتهه ىل قيود تقوم بتكبيلوخالصا لإلنسان، إاّل أهّنا قد آلت إ

أبنه أصبح عبدا لخآلة اليت صنعها وليس سيدا هلا، وأن احلرّية اليت كابد  اإلنسانالسريع حلركة املتغريات إىل شعور 
والتكنولوجيا ليست شرا كلها وال ميكن تصور قيام عامل  (4).أجلها مل تقدم له سوى الشعور ابلعجز والعزلة من

بدوهنا، ولكن املالحظ أن اجلانب املادي قد طغى على اجلانب اإلنساين والقيمي، مما أوجد خلال خطريا يف 
وقد تسّيدت وسائل اإلعالم  (5).ه الروحيالتوازن اإلنساين، وأفرغ الكائن البشري من مضمونه الفكري وتراث

احلديثة الساحة الثقافية، حىت جاز للبعض أن يطلق على الثقافة يف الوقت احلاضر ثقافة امليداي وثقافة التكنولوجيا 
ومن املالحظ يف عصران احلاضر أّن مثّة نوعا من العبودية اليت يقوم هبا الشباب ملا تقدمه  (6).والوسائط املتعددة

ئل اإلعالم من قنوات فضائية ومواقع على االنرتنيت والصحف واجملالت وأجهزة املوابيل النقالة من برامج وسا
د كل ما يشاهده عربها من سلوكيات وعادات أفكارا غريبة، كما أصبح يقلّ  -يف األغلب-وحمتوايت حتمل 
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االنفتاح على اآلخر، ومواكبة تطورات وتقاليد، سواء كانت مفيدة أم مضرة ابلنسبة له، وذلك حتت شعار املوضة و 
هذا التطور التكنولوجي الذي جعل الشباب يف عزلة نتيجة استخدامهم ( 1).العصر اليت ال متت للثقافة العربية بصلة

لإلنرتنيت، فال توجد لديهم رغبة يف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين يف أرض الواقع، فقد اكتفوا ابلعالقات 
التكنولوجية داخل املواقع أو ما يسمى ابجملتمع االفرتاضي، حيث يؤدي كل هذا إىل وجود نوع من واحملاداثت 

وحّدد بعض علماء االغرتاب أسبابه  (2).الفتور االجتماعي ومع مرور السنوات يتحول إىل ظاهرة اغرتاب اجتماعي
 :كما يلي

ديث وسيطة اآللة وهيمنة التكنولوجيا احلديثة فريجع أسباب االغرتاب إىل طبيعة اجملتمع احل" فروم "بداية بـ 
على اإلنسان، وسيطة السلطة وهيمنة القيم واالجتاهات التسلطية، حبيث تكون هيمنة التسلطية وعشق القوة 

يرى أن أهم العوامل واألسباب اليت أدت " هربرت ماركيوز"بينما  (3).واحلض على العدوان يكون اغرتاب اإلنسان
سان املعاصر هي القمع التكنولوجي، والعلم ومنظومة السيطرة، توحد الثقافة مع الواقع االجتماعي إىل اغرتاب اإلن

فمّيز بني أسباب ذاتية وأخرى موضوعية  لالغرتاب، وابلنسبة للذاتية يرجعها إىل " كينستون"أما  (4).وقمع الغرائز
ضوعية يف الظروف احمليطة ابلفرد وما يكوهنا وتتجسد األسباب املو . عوامل نفسية ديناميكية حتدث يف منو الفرد

من عوامل حضارية وثقافية واجتماعية وسياسية، وأوضح أيضا أبن االغرتاب حيدث يف خمتلف اجملتمعات 
ابختالف أمناطها الثقافية والسياسية واالجتماعية، نتيجة تضافر العوامل االجتماعية احمليطة ابلفرد مع خربات 

  (5).فيتشكل انتج هو عبارة عن مجلة من أعراض االغرتاب الطفولة اليت عايشها،
أسبابه عند املراهقني والشباب إىل بعض العوامل، واليت هي على  Friedenberg)" )فريد نربج"ويرجع 

سبيل املثال املعاملة الوالدية، سواء كانت متسلطة أو متساهلة،كما أن اخلربات احمليطة هبم واليت هي يف تغري 
جة تطور اجملتمع الذي يعيشون فيه، جتعلهم غري قادرين على تفهم من حوهلم وخاصة الناس هلم، إضافة مستمر نتي

إىل فرتة التدريب والتعليم الطويلة بني مرحليت  الطفولة والرشد، واليت عادة ما توجد يف اجملتمع التكنولوجي املعقد، 
 .حتت أنظارهم فعادة ما نرى تعاطف املراهقني مع ما يرونه من أشياء تقع

                                                           
 .22  ص: مرجع سابق: دمحم حمي األمري (1)

: اتريــــــخ الــــــزايرة http://socialworker2009.ahlamontada.net/t1923-topic :، متــــــاح علــــــىاالغةةةةةةرتاب عنةةةةةةد الشةةةةةةبابظةةةةةةاهرة  (2)
12/12/1102. 

ســالمية للدراســات الرتبويــة بعــض املتغــريات، جملــة اجلامعــة اإل االغــرتاب يف النســق االجتمــاعي لــدى الشــباب اجلــامعي يف ضــوء: خالةةد دمحم أبةةو شةةعرية (3)
 .010، 011ص ص ، الرايض، 1102، 1نفسية، العددوال

  . 111، صمرجع سابق االغرتاب االجتماعي لدى الشباب األردين يف عصر العوملة،: أمساء رحبي، عالء زهري الرواشدة (4)
 .00، 01مرجع سابق، ص ص : دمحم الشريف انصري (5)

http://socialworker2009.ahlamontada.net/t1923-topic
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 (1) :يرجع أسباب االغرتاب للعوامل التالية" األشول" أما
 .غياب القيم الدينية واإلنسانية يف حياة املراهقني والشباب -
 .الفجوة بني ثقافة املراهقني والشباب وثقافة الراشدين من حوهلم -
 .النفاق والرايء واتليه الفرد أمام املراهقني والشباب -
 .اآلخرين لنموذج حياة املراهقني والشبابصياغة  -
 .عدم قدرة املراهقني والشباب على حتقيق ذواهتم وابلتايل عدم قدرهتم على تقبل ذواهتم -
 . افتقاد الشباب معىن وجودهم الفتقارهم ألهداف احلياة اليت حيبوهنا -
ني والشباب يفتقدون املثال األعلى الذي التناقضات املوجودة داخل جمتمع الراشدين من حوهلم، مما جيعل املراهق -

  .ميكنهم من أن حيتذوا به
وتدور يف جمملها حول  يف  ثالثة عوامل أساسية تتمثل" حليم بركات"اجملتمعات العربية، فقد حّددها  ويف

 التخلف احلضاري الذي انل من الوطن العريب جراء االستعمار واحلروب اليت أدت إىل جتزئته وجعله دون هوية،
  (2) :وهي كالتايل

 .التفتت االجتماعي والتجزئة القومية -
منذ القرن التاسع عشر ظاهرة التبعية بفعل اندماج خمتلف بلدان الوطن العريب يف النظام االقتصادي العاملي  -

 .الذي بلغ أوجه يف ما يعرف بنظام العوملة
 . سلطوية األنظمة يف اجملتمع -

من طلبة اجلامعات ( 0111)أجريت على عينة قوامها  (3)"عالء الرواشدة" كما أابنت دراسة عربية لـ
سائل اإلعالم للشباب ابألردن حول أسباب االغرتاب الثقايف حسب رأيهم وجد فيها أهنا تتحدد يف تشجيع و 

على تقليد الغرب، وعدم تفعيل دور الشباب الثقايف والعلمي يف اجلامعة واجملتمع، إضافة إىل عدم وجود برامج 
 .تساعد الشباب على اكتشاف قدراهتم 

ويف اجملتمع اجلزائري يعترب الكبت السياسي وعدم االهتمام ابلشباب واالنفتاح االقتصادي الذي أدى إىل 
أقّلية غنية جدا، وبطرق يف الغالب تكون غري مشروعة، وعملية التنشئة غري املتوازنة وغياب الدين اجلوهر ال وجود 

                                                           
 .052، 051، ص ص (1101دار زهران للنشر، : ، عمان0ط)سيكولوجية املراهقة، : أمحد دمحم الزعيب (1)
 .12مرجع سابق، ص : حليم بركات (2)
، عمــان، 2نســانية واالجتماعيــة، العــددة الشــارقة للعلــوم اإللثقافيــة، جملّــاالغــرتاب الثقــايف لــدى الشــباب اجلــامعي يف ضــوء العوملــة ا: عةةالء الرواشةةدة (3)

1101 . 
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سواء يف اإلعالم أو منهج التعليم  اإلسالميةاملظهر وغياب القدوة واملثل األعلى للشباب وعدم االهتمام ابلثقافة 
ة من اخلارج أيضا وهي الصورة احلديثة لالستعمار، الذي وجعلها دائما على اهلامش، إضافة إىل األفكار الوارد

يروج أفكارا تدعو إىل السلبية واالهنزامية واالنسحاب من اجملتمع من عوامل تطرف الشباب، ابإلضافة إىل العامل 
النفسي املتمثل يف مسات الشخصية جبانب الظروف البيئية، فكل هذه العوامل جمتمعة تعد وراء بروز مظاهر 

 ( 1).رتاب لدى الشباب اجلزائرياالغ
ومما سبق، إن أسباب االغرتاب تتعدد وتتنوع وفق اخللفيات الفلسفية والفكرية للمفكرين، قد تكون نفسية 

كما أن أسباب االغرتاب ّتتلف .أو اجتماعية أو حضارية، وقد تتفاعل مجيعا مع بعضها لتكون سببا لالغرتاب
ذاتية،كاملعاملة الوالدية وعمليات التنشئة اخلاطئة ومشكالت املراهقة، اليت من فرد آلخر أي ابختالف العوامل ال

بطبيعة احلال تتخذ مظاهر خمتلفة عند كل شخص،كما ّتتلف هذه األسباب أيضا من جمتمع آلخر؛ ففي العامل 
ها ويعترب سببا مباشرا املتقدم ّتتلف عن أسبابه يف العامل النامي مثل االستعمار الذي مييز دول العامل النامي عن غري 

لالغرتاب فيها، يف حني ميكن أن تكون عوامل أخرى عامة ّتص كل اجملتمعات كالتقدم احلضاري التكنولوجي 
والتغري االجتماعي، خاصة يف الوقت املعاصر الذي شهد تطور تكنولوجي اتصايل غري مسبوق حّول التفاعل 

جهزة فقط، وهو ما أفرز ضعف يف العالقات االجتماعية والذي االجتماعي املباشر إىل تفاعل يتم عرب تقنيات وأ
 . بدوره يؤدي إىل سلسلة من اآلاثر السلبية على الفرد واجملتمع عامة

  

                                                           
 .215مرجع سابق، ص : دوداح علجية(1) 
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 : خالصة
االغرتاب ظاهرة عامة تتغذى بعوامل كثرية قد تكون نفسية أو اجتماعية أو حضارية أو تكنولوجية أو  

هذه الظاهرة رغم اتفاق الباحثني على وجودها إاّل أن االختالف بينهم دائم حول مكوانهتا . ثقافية وحىت سياسية
داخل كل مستوى مع اآلخر، فاملغرتب عن وأسباب ظهورها وكذا العوامل املسامهة يف تطورها ومستوايهتا، فيت

النفس هو مغرتب عن اآلخرين والعكس صحيح، وذلك انطالقا من كون مفهوم االغرتاب مفهوم شامل وعام 
ورغم أن االغرتاب ظاهرة ميكن أن نقول عنها أهنا عامة، غري أن الباحثني . وابلتايل يصعب حتديده حتديدا دقيقا

 . ة الشباب نظرا لتكوينهم النفسي وأتثرهم ابلتغريات احمليطة هبمأثبتوا أهنا ملتصقة أكثر بفئ
واالغرتاب االجتماعي أحد أهم أنواع االغرتاب يتجسد يف جمموعة أحاسيس ترتجم إىل أفعال كاالنعزال 

واإلحساس ابنعدام مغزى  والنفور منها إىل معارضة الثقافة السائدة يف اجملتمع إضافةوعدم االختالط ابجملتمع 
 ال ميثل مظاهر سلبية فقط، وإمنا قد االغرتاب ات املدمرة للذات اإلنسانية، غري أنّ يوغريها من السلوك ...للحياة

 والسلوكياتحيمل يف طياته بذورا اجيابية إذا ما هدف املغرتب إىل التغري إىل األحسن ورفض األعراف والتقاليد 
 .ضهالبالية من خالل اختياره طرقا اجيابية تعرب عن رف



 

 

 
 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة واالغرتاب االجتماعي لدى الشباب

 
 متهيد

I. العالقة بني الشباب واالغرتاب االجتماعي 
 ."مرحلة التحدايت"الشباب . 0
 .متالزمة مرحلة الشباباالغرتاب . 1
II.  وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة واالغرتاب االجتماعي 
 .أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة على ظهور أبعاد االغرتاب االجتماعي. 0
 .آليات محاية الشباب من االغرتاب االجتماعي يف ظل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة. 1

 خالصة
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 : متهيد
وفرت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة كما هائال من اخلدمات والتسهيالت لإلنسان كل يف ميدانه،      

فلقد ربطت أقصى العامل أبدانه وعملت على كسر احلواجز وسد الفجوات بني األفراد واجملتمعات، ولقد زامن هذا 
ذرية على أمناط وأساليب احلياة، أين شهد العامل التطور الكبري يف تلك التكنولوجيات العديد من التغريات اجل

وتعترب فئة الشباب أكثر الفئات . اخل...حتوالت عظمى يف األنساق االجتماعية والثقافية واالقتصادية والفكرية
 ، كما أهنا األكثر أتثرا...على خمتلف املستحداثت التكنولوجية االتصالية لدواعي الفضول والتجربة واملنفعة إقباال

ولقد أدت األمناط اجلديدة لالتصال يف عصر العوملة إىل جانب املزااي بروز العديد من . وضعفا أمام التغريات
مع تلك املخرجات، فلقد تزايدت املشكالت النفسية واالجتماعية والثقافية يف  صعوابت التكيف االجتماعي

، ...تحدايت كاهلوية والقلق واالكتئاب واالغرتابالوطن العريب واجلزائر وانتقلت جمتمعاتنا إىل مستوى آخر من ال
هذا األخري أثبتت العديد من الدراسات تفشي مظاهره يف جمتمعنا اجلزائري غري أن عالقته ابلتكنولوجيات 
االتصالية مل يفصل فيها فتباينت النتائج بني وجود العالقة من عدمها، ولذلك سنحاول يف هذا الفصل التعرض 

 .لذي تناول تلك العالقة سواء يف شكلها العام أو اجلزئيللرتاث النظري ا

I. العالقة بني الشباب واالغرتاب االجتماعي 
 "مرحلة التحدايت"الشباب . 1

   :أمهية الشباب وخصائصه. 1.1
تشري األرقام واإلحصائيات إىل أّن غالبية جمتمعاتنا العربية واإلسالمية تتشكل من شرحية الشباب، وهذا مما        

، وأتيت أمهية مرحلة الشباب من ...يزيد من أمهية دور الشباب وأتثريهم يف جمرايت األمور يف احلاضر واملستقبل
التمتع ابلصحة والعافية، الذروة يف " عمل والعطاء، وتكمن أمهيته يف أهّنا متثل ذروة يف قّوة اإلنسان وقدرته على ال

، وميثل جيل الشباب طاقة كبرية جيب توظيفها خلدمة "...النشاط والعمل، القدرة على حتمل املسؤوليات الكبرية
بتكار أهداف األمم، وحتقيق تطلعاهتا ولدى الشباب من احلماس والرغبة يف العمل والعطاء والقدرة على اال

واإلبداع، ما ميكن أن يكون أساس النطالقة األمم، أما عندما يهمل الشباب أو ال يعطى أدوارا هامشية أو 
وعموما فالشباب له  (1).أشغال الشباب يف قضااي سطحية واثنوية، فإن ذلك يؤدي إىل تبديد طاقات الشباب

 (2):العديد من اخلصائص تتمثل يف
                                                           

 .01-02، ص ص (1111مطابع الوفاء، : الرايض، 0ط)خصائص الشباب، : عبد هللا اليوسف: أنظر(1) 
 .20 ،21مرجع سابق، ص ص : ليلى أمحد جرار (2)
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 .اجتماعي بطبعه، وهذا يعين امليل الطبيعي لالنتماء جملموعة اجتماعية يعطيها وتعطيهامليل االجتماعي فالشاب  -
 .الديناميكية، وذلك أن الشباب طاقة للتغيري والتشكيل -
طاقة إنسانية تتميز ابحلماسة، احلساسية، اجلرأة واالستقاللية وازدايد مشاعر القلق، واملثالية املنزهة عن املصاحل  -

 .والروابط
الفضول وحب االستطالع فهو يبدو دائم السؤال واالستفسار يف حماولة إلدراك ما يدور من حوله واإلملام  -

 .أبكرب قدر من املعرفة املكتسبة جمتمعيا
 .بروز معامل استقاللية الشخصية والنزوع حنو أتكيد الذات -
يقوم على أساس أن الواقع جيب أن  ميل قوي إىل النقد ألنه ينطلق من مثاليات أقرب إىل الطوابوية ونقده -

 .يتطابق مع تفكريه املثايل
 .وغريها...الديناميكية واحليوية واملرونة العالية، املتسمة ابالندفاع واالنطالق والتحرر والتضحية -

وفرتة الشباب عموما تتميز ابلتوتر والقلق ويشوهبا الكثري من املشكالت ابلنسبة للشباب أو أهله أو  
يصبح الفرد غري  -الطفولة-فبعد فرتة طويلة نسبيا من النمو اهلادئ غري امللحوظ واالستقرار االنفعايل  اجملتمع،

 ويف (1).متزن وغري مستقر، وال ميكن التنبؤ ابجتاهات تصرفاته، فهو غري قابل لالنصياع متمرد على طلبات األسرة
ي اجلامعات، أشارت النتائج إىل شيوع القلق، حول قلق الشباب العراقي من خرجي )0222 حسن،) أجراها دراسة

 -وخاّصة القلق من املستقبل لدى عينة الدراسة، وبصرف النظر عن عوامل اجلنس واملستوى االقتصادي
االجتماعي، كما ظهر أن شيوع القلق يصاحبه أو يرتتب عليه آاثر نفسية واجتماعية عديدة، منها ضعف اندماج 

ثه مبا جيري فيه، إضافة إىل انتشار الشعور بعدم األمان كنتيجة للتناقض بني معتقدات الفرد يف جمتمعه وعدم اكرتا
الشباب من انحية وسلوكياهتم من انحية أخرى، مما أدى إىل ظهور التنافر املعريف مبا يصاحبه أو يرتتب عليه من 

 :فخصائص الفرد العريب عموما تتمثل يف العديد من الصفات اليت تتمثل يف (2)توتر واضطراب،
عليها يف جماهلا  اإلبقاءعقدة العار واليت جندها تتجسد يف نظرة الرجل للمرأة، وعلى أساس أهّنا عورة جيب  -

 . العربية وهو ما أوجد الكينونة اخلالفية بني املرأة والرجل يف اجملتمعات. الطبيعي أي البيولوجي فقط
الذهنية الفردية تعيش صراعا بني قيم الطاعة واحلرية، أين تسود بعض حاالت قيم ضبط النفس والصرب  -

واالستسالم وطلب السالم، حىت ولو كان على حساب الكرامة، ويف زاوية أخرى تغلب عليه قيم التمرد والرفض 
                                                           

 .01، ص (0205مديرية الواثئق واملكتبات الوطنية، : عمان)الشباب قضية ورعاية ودور،: خليل الفاعوري (1)
، 1، العــدد 02، جملــة العلــوم االنســانية واالجتماعيــة، اجمللــد(دراســة ميدانيــة)املشــكالت الشخصــية واجملتمعيــة للشــباب الكــوييت : علةةي أمحةةد الطةةراح (2)

 .12، ص1112
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النجاة، لكن  إمكانيةسلم ويرضخ ويهرب، طاملا لديه والثورة، ووجود هذه الثنائية يف نفسيته جتعل منه كائن يست
 .عندما ينفذ الصرب يتحول هذا الضعف إىل قّوة يستعني هبا يف الدفاع عن نفسه

الذهنية الفردية تعيش خاصية التبعية األبوية، وتعترب هذه اخلاصية فهي جمسدة يف مجيع مناحي احلياة يف  -
، وتعترب ...د العجز والكسل النفور من العمل وغياب االبتكار واالشتقاق، فهي تول...الشرحية، الوظيفة، اجلماعة
 (1).العربية والواقع العريب املاضي والراهناخلاصية الغالبة يف الثقافة 

 :مشكالت الشباب .8.0
تلتصق العديد من املشكالت مبرحلة الشباب دون غريها، نظرا حلساسية هذه املرحلة من عمر الفرد خاصة 

فمظاهر الصعوابت اليت يعانيها الشباب يف املنطقة العربية . الصعبة اليت يعيشوهنا يف جمتمعنا يف ظل الظروف
 اإلحباطاملغاربية آفة تعاطي املخدرات، كآلية دفاعية تساعد الفرد على اهلروب من الواقع، جراء هيمنة مشاعر 

ّرت فرتة زمنية دون أن تتحسن والفشل يف حتقيق املطامع الشخصية، وهي أحاسيس تتعمق ابستمرار كلما م
أحواله، مما يعمق لديه عدم التوازن النفسي ويضطره للبحث عن حلول بديلة، تعيد له ذلك التوازن ولو بكيفية 

يف هذه احلالة يتسع جلوء الفرد إىل تعاطي املخدرات، بغرض . ومهية خيالية، ما مل يستطع أن حيققه يف الواقع
عمق مشاعر عدم االنتماء واإلحساس ابلظلم والعجز واحلرمان وهيمنة مشاعر القطيعة مع الواقع، وهو ما ي

ومن مسات الشباب . االكتئاب والقلق وفقدان الثقة يف الذات وعدم القدرة على التفاعل اإلجيايب مع اآلخرين
ما يواجهه من  املغاريب أيضا اخلوف عامة واخلوف من املستقبل، واملؤثر سلبيا وبشكل كبري يف حياة الشباب جراء

كانت واضحة جدا يف   -اخلوف من املستقبل-عدم تكافئ الفرص وانسداد اآلفاق املستقبلية، وهذه الظاهرة أي 
معظم دراسات الشباب يف البالد العربية، وهي ظاهرة تعرب عن حالة نفسية واجتماعية للشباب، خالصتها أهّنم 

عن واقع الشباب ابملغرب، أن " مصطفى حدية"ت دراسة لـ وقد كشف. غري قادرين على معرفة مصريهم ومستقبلهم
خيشون البطالة، بينما ال ( %01)املستقبل املنظور، من بينهم  إزاءمن أفراد العينة املستجوبة قلقون جدا ( 20%)

، يف حني عرّب (%5)اخلاّصة يف حتقيق تطلعاهتم سوى  إمكانياهتميتجاوز عدد املستجوبني الذين يعتمدون على 
من الشباب املستجوب على أّن حتقيق التطلعات يتطلب االعتماد على الوساطة وليس الكفاءة واخلربة ( 11%)

منهم صرفوا النظر هنائيا عن حتقيق تطلعاهتم وطموحاهتم، القتناعهم أبهنا غري ممكنة التحقيق يف ( %11)الفعالة، و
شاب وفتاة من أجل ( 0225)أجريت على ( 1101 خملوف دمحم وآخرون،)ويف دراسة لـ  (2).ظل الظروف الراهنة

                                                           
ابتنــة،  -، أطروحــة دكتــوراه، قســم العلــوم االجتماعيــة، جامعــة احلــاج خلضــر(نظريــةدراســة )االغــرتاب احلضــاري والعنــف االجتمــاعي : عبةةد هللا جةةوزة (1)

 .102، ص 1102
 .12، 11، ص ص 1112، دراسة أوضاع الشباب املغاريب، منشورات احتاد املغرب العريب (2)
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الكشف عن املشكالت اليت يعانون منها وتؤثر أكثر من غريها على حياهتم اليومية، خلصت إىل أن مشكلة 
جاءت أوال، مث انتشار املنكرات املنافية لألخالق  -وهي مصطلح جزائري-( احلقرة)مظاهر الظلم املعرب عنها بـ 

ياة العمومية، لتأيت بعد ذلك مشكلة عدم القدرة للتدخل للنهي عن املنكر، مث مشكلة العامة واألعراف يف احل
  (1).عدم املساواة يف اجملتمع وأخريا مشكلة عدم احرتام القوانني

كل هذه املشكالت توحي أبن الشباب العريب واملغاريب ومن بينهم اجلزائريون، تسيطر عليهم مظاهر 
الشعور ابلعجز واإلحباط والقلق واخلوف من املستقبل "اش والغري مرغوب فيه مثل االغرتاب نتيجة للواقع املع

، إّن مثل هذه املشاعر والسلوكيات بطبيعة احلال تقود الشباب إىل االنعزال "إخل...وفقدان الثقة، العجز، الكسل
اخله وأنه شخص عاجز، عن اجملتمع وعدم اإلميان به والذي يتحول إىل اغرتاب اجتماعي، ألنه حيس ابلتهميش د

وهنا أتيت مواقع التواصل االجتماعي لتصبح ذلك املالذ األخري الذي . وبذلك يبحث عن سبل للهروب من الواقع
مكنوانهتم اع أصواهتم والتعبري عن ذواهتم و تتجه إليه فئات الشباب، أين تفتح اجملال واسعا ملمارسة حرايهتم وإمس

عويض القليل ممّا فقدوه يف عاملهم احلقيقي، والذي يؤمن هلم احلميمية والدفء من أجل ت... واالختالط ابلثقافات
ولعل . والقبول، وكذا التحلي ببعض األمل، من خالل ما ميكنهم القيام به عرب ثنااي اجملتمع االفرتاضي املوازي

الذات واالنتحار مثل  إحراقبعض املظاهر اليت نالحظها يف الوقت الراهن مثل اليأس الذي بلغ ابلشباب إىل حد 
هليب ثورات ما يعرف بـ  أشعلتلنفسه، واليت " البوعزيزي"وأمهها حادثة حرق  ،حدث يف بعض احلاالت ما
؛ فهذا األخري هو مترد وثورة انجتة عن رفض الواقع املعاش يف دولنا العربية، ولو أّن هذا النوع من "الربيع العريب"

التغيري حنو األحسن، إضافة إىل حلم اهلجرة إىل أوراب الذي سيطر على  االغرتاب هو نوع صحي ألنه يهدف إىل
 .إخل...عقول شبابنا والذي أصبح يتهدد حياهتم

 .االغرتاب متالزمة مرحلة الشباب.  1
 . عالقة االغرتاب مبرحلة الشباب. 1.1

منه وال شك أن هناك يعد اغرتاب الشباب ظاهرة تكاد تكون عامة يف كثري من دول العامل حىت املتقدمة 
وقد . ظروفا اجتماعية وسياسية واقتصادية خاصة بكل دولة، جتعل هذه الظاهرة هلا مظاهرها وأشكاهلا اخلاصة

، (0210)بدراسة ظاهرة االغرتاب اليت تكاد تكون عاملية، حيث نشر حبث حول املوضوع سنة " كينستون"اهتم 
لذين تتميز اجتاهاهتم ابلنقد احلاد لثقافتهم، وقد قام بتعريف وقد ركز اهتمامه فيها على الطالب ابجلامعات ا

                                                           
قضــااي  حــولامللتقــى الـدويل ورقــة مقدمـة إىل  اريـة،مشــكالت الشـباب يف اجملتمــع اجلزائـري بــني أزمـة اهلويــة والالمعي: جةابر نصةةر الةةدين، ميينةة غسةةريي (1)

 .05، ص (1102) ، 1جامعة اجلزائر  الشباب املعاصرة و تنمية روح املواطنة يف اجملتمع،
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ل إىل أنه من أهم ما ميّيز من يشعر ابالغرتاب هو النظرة التشاؤمية ، وتوصّ "الرفض الصريح"االغرتاب على أنه 
إاّل أهنم وبرغم نظرهتم هذه واجتاهاهتم السلبية،  إصالحواالحتقار للسياسة والعمل السياسي، فهم ايئسون من أّي 

يؤكدون يف داخلهم أمهية املشاعر والتعبري عن خربات حياهتم وقيمهم اإلجيابية، وبذلك فهم يهتمون ابحلاضر 
ظاهرة  هو إالّ  ما" شباب اجلامعة"اغرتاب الطالب اجلامعي أو كما يسميه  أنّ " اجلماعي"ويرى  (1).وتنمية الوعي

كما .دت مصادره وأسبابهعاانة اإلنسان املعاصر، حيث تعدّ اجتماعية ومشكلة إنسانية عامة، تعرب عن أزمة م
تعترب دراسة االغرتاب مهمة ابلنسبة لعامة الناس، ولكن تزداد أمهيتها ابلنسبة للشباب يف مجيع دول العامل، نظرا 

طاقة واإلسهام يف إنشاء حضارة الدول، ألهنم يعتربون ال اإلنتاجللدور الذي ميكن للشباب القيام به يف زايدة 
 (2).املادية واملعنوية احلقيقية ألي أمة

فتتحدث أنه إذا تناولنا مرحلة الشباب واالغرتاب، فإنه يوجد اختالف بني العلماء يف " مسرية أبكر"أما 
حتديد الفئة العمرية ملرحلة الشباب، وهذا االختالف خيضع ملتغريات ثقافية واجتماعية وحضارية وتربوية، يتصف 

كل مييزه عن جمتمع آخر، بل وخيتلف التحديد من ثقافة فرعية إىل ثقافة فرعية أخرى داخل اجملتمع هبا اجملتمع بش
هناك اتفاقا على أن الشباب مرحلة عمرية تبدأ من البلوغ وتنتهي  الواحد، ومع أن هذا االختالف قائم، إال أنّ 

قبل الرشد، وتتميز ابحليوية والنشاط والقدرة على حتمل املسئولية واكتساب التجارب يف جمال احلياة، وقد ّتلل 
يف  مرحلة الشباب أزمات نفسية والتعبري عن بعض هذه األزمات ينعكس يف الشعور ابالغرتاب، وهناك اختالف

اآلراء حول هذه األزمات، فبعضهم يرجعها لطبيعة مرحلة املراهقة وما تتميز به من خصائص، وبعضهم يرجعها إىل 
الظروف احلضارية والنظام االجتماعي واالقتصادي الذي يعيشه الفرد، ورأي اثلث، يرى أن هذه األزمات دائما 

حول اآلراء املتباينة واملتفقة يف مفاهيم االغرتاب ترجع خلصائص مرحلة املراهقة إذا وجدت يف ظروف معينة، و 
وتعترب مشكلة االغرتاب  (3).وعالقتها مبرحلة الشباب وما يتخللها من أزمات فإهّنا تضيف أهنا تؤيد الرأي األخري

االجتماعي من أهم وأخطر املشاكل االجتماعية اليت تواجه أفراد اجملتمع يف الوقت الراهن، وخصوصا فئة الشباب 
اليت تعد من أهم فئات اجملتمع، فاالغرتاب ليس مفهوما حديثا، بل هو القدمي احلديث، ألنه يرتبط مبتغريات 
ومفرزات اجملتمع الذي ينشأ فيه، لذلك ميكن القول أّن لكل جمتمع مشاكله االجتماعية اليت تساهم إبجياد هذه 

اليت تساعد يف تكوين وتوجيه العالقات االجتماعية  ، وطبيعة الواقع االجتماعي من أهم وأبرز العوامل...املشكلة
لألفراد، انهيك عن طبيعة هذه العالقات وكيفية أتثريها املباشر على أفراد اجملتمع، فإذا كان هذا الواقع يعاين من 

                                                           
 . 22مرجع سابق، ص : أماين عثمان (1)
 .12مرجع سابق، ص : صالح الدين اجلماعي (2)
 .52، 50مرجع سابق، ص ص : دمحم الشريف انصري (3)
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مشاكل عديدة ضمن بنيته األساسية، فإن ذلك سينعكس سلبا على أفراد اجملتمع خاصة الشباب منه، مما يؤدي 
عض األحيان إىل إجياد ما يسمى االغرتاب االجتماعي لديهم كنتيجة طبيعية ملشاكل التفكك األسري، الذي يف ب

يؤدي إىل إحباط عمليات التواصل والتفاعل االجتماعي بني عالقات األفراد، إضافة إىل ارتفاع معدالت البطالة 
تية، ابإلضافة إىل اخنفاض مستوى الدخل بينهم بسبب عدم قدرة سوق العمل على استيعاب األيدي العاملة الف

الشهري لدى األفراد، مما جيعلهم يعيشون ضمن حدود الكفاف، اليت تليب احتياجاهتم األساسية فقط كل ذلك 
جيعل منهم أفرادا غري فاعلني ابجملتمع وقلقني من املستقبل، بسبب العوز املادي الذي يعترب من أهم العوامل يف 

ب االجتماعي لدى الشباب، ابملقابل جند أن معاانة الشباب من االغرتاب يساهم هو أيضا يف مفهوم االغرتا إجياد
من سيطرة هذا  اإلفالتإفراز عدد من املشاكل االجتماعية، اليت تعترب نتيجة حتمية له ألن هبذه احلالة حياول 

هروب من الواقع االجتماعي جوء إىل إدمان املخدرات كحل سليب وانسحايب لللاملرض االجتماعي، من خالل ال
املرير، الذي يطاردهم يف أشكال عالقاهتم االجتماعية، انهيك عن انتشار اجلرمية والسرقة للتعويض عن اجلزء 
املفقود من الدخل املادي لديهم، وهبذا املعىن أصبحت املشاكل مرتبطة بشكل مباشر ابالغرتاب لدى الشباب، 

 (1).دخل يف عالقة جدلية مع الواقع االجتماعي أي يف عالقة أتثري وأتثرفاالغرتاب االجتماعي بكل جتلياته ي
وانطالقا من مجلة املشاكل اليت يعاين منها الشباب خصوصا يف عاملنا العريب، واجلزائر بشكل أدق، واليت تتمحور 

ة كاألسرة حول هتميش الشباب من قبل املؤسسات السياسية أو التعليمية، وحىت مؤسسات التنشئة االجتماعي
" زلر"وهنا أنيت على ذكر مفهوم . واملدرسة، من خالل عدم السهر على توفري متطلبات احلياة الكرمية هلم

 (2) :إذ يرى أنه يتضح من خالل ثالثة أبعاد وهي ،لالغرتاب
دير ويقصد به أن الفرد ذو التقدير املنخفض لذاته يتأثر سلبا وإجيااب، واألفراد ذوي التق: تقدير الذات -

 .املنخفض للذات أكثر عرضة لالغرتاب ألهنم يعتمدون على التدعيم النفسي من اخلارج 
كلما كانت هناك اهتمامات اجتماعية، زادت معرفته وتقبله لقيم ومعايري اجلماعات اليت   :االهتمام االجتماعي -

تيجة لذلك تقل احتماالت ينظم إليها، وزادت توقعاته يف احلصول على تدعيم اجيايب من هذه اجلماعات، ون
ابالغرتاب، وأما قلة االهتمامات االجتماعية للشخص، تزداد احتماالت انعزاله عن مجاعات اجملتمع  إحساسه

 .وتعرضه لالغرتاب

                                                           
 .010عالقة استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ابالغرتاب لدى الطلبة اجلامعيني، مرجع سابق، ص  :خالد منصر (1)
 .220مرجع سابق، ص : علجية دوداح (2)
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ويتمثل يف نظرة الفرد للبيئة االجتماعية من خالل وجهة نظر ذاتية، دون االهتمام  :التمركز حول الذات -
ما زاد تركيز الشخص حول ذاته كلما قلت تفاعالته مع اآلخرين، وكلما زادت بوجهة نظر اآلخرين، وكل

 . احتماالت تكوينه إطار مرجعي خاص به
يرى أن األشخاص األكثر عرضة لالغرتاب هم ذوي التقدير املنخفض لذواهتم، وكذلك " زلر"وابلتايل فإن 

الذات، كما استخلص أن االغرتاب ينشأ عند ذوي االهتمامات االجتماعية املنخفضة واألكثر متركزا حول 
األشخاص اهلامشيني، وهم األشخاص الذين جيدون أنفسهم بني ثقافتني خمتلفتني، وإذا ما نظرت مجاعة إىل 

 .شخص ما أنه هامشي، فإهنا تنبذه فيشعر ابالغرتاب
، وهي أن وميكن احلديث عن اغرتاب الشباب يف ظل حقيقة موضوعية بسيطة وهامة يف الوقت نفسه

شبكة العالقات والتنظيمات اليت يرتبطون هبا، على أساس تقدير موضوعي سليم لظروفهم واهتماماهتم وإمكاانهتم، 
ال يسري العمل فيها حبيث حيقق مصاحلهم ويرضي طموحاهتم، وال يقتصر هذا األمر على األجهزة اليت ال يلعب 

اذ القرارات اهلامة وتنفيذها، وإمنا ميتد ليضم األجهزة اليت الشباب فيها، مثل أجهزة وضع السياسات العامة واّت
تعتمد عليها جهودهم كالتنظيمات السياسية، بل وتلك اليت تقوم يف واثئق أنشأها من أجلهم كنظام التعليم 

 (1).ومنظمات الشباب وغريها

 :تداعيات الشعور ابالغرتاب على الشباب. 1.1
ثل أحد أسباب إدمان املخدرات وعدوانية الشباب ومتردهم على النظام العلماء أّن االغرتاب مي يرى أغلب 

وفقدهم احلس االجتماعي واهلوية واالنتماء الوطين، والتبلد والالمباالة وغريها من األمراض االجتماعية والنفسية 
 . املدّمرة، اليت حتتاج إىل جهود خملصة ومتكاملة لعالجها قبل استفحاهلا

والدراسات السيكولوجية   اإلحصاءاتغرتاب يف حياتنا املعاصرة، ما تفصح عنه ولعل أبرز آاثر اال 
واالجتماعية، وخاّصة يف بلدان مشال أورواب والوالايت املتحدة، من زايدة خطرية يف انتشار األمراض النفسية 

عاّمة  إنسانيةب مشكلة واالنتحار وإدمان اخلمور واالحنالل اجلنسي والدعارة وهجرة العقول، ومن هنا كان االغرتا
وأزمة لإلنسان املعاصر، وإن اختلفت أسبابه ومظاهره ونتائجه من جمتمع آلخر، ومن جيل إىل جيل آخر، فهو 
يشري إىل شعور الفرد بعدم االنتماء لخآخرين وللمجتمع الذي يعيش فيه، أو رفض اآلخرين واجملتمع له، ولعل أبرز 

أّما  (2).االغرتاب يف املوضوعات اليت تعاجل مشكالت اإلنسان املعاصرذلك ما يربر انتشار استخدام مفهوم 

                                                           
 .222مرجع سابق، ص : علجية دوداح (1)
 . 2مرجع سابق، ص  االغرتاب الثقايف لدى الشباب اجلامعي يف ضوء العوملة الثقافية،: عالء زهري الرواشدة (2)
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فريى أن االغرتاب يسبب فقدان األحاسيس والعواطف، والنفور من البيئة االجتماعية ويؤدي ( 0205 الياسني،)
، وتدهور إىل خلق مشاكل يف املعيشة، وذلك من خالل عزل الفرد عن بقية اجملتمع واغرتابه عن بيئته االجتماعية

اهتمامات الفرد يف النشاطات االجتماعية وانسحابه ورفض القيم الشائعة يف اجملتمع، لذلك فإن خطورة االغرتاب 
 :يلي كما أنه من نتائج االغرتاب  أيضا ما  (1).تكمن يف ظهور مشاكل خطرية أمام الفرد واجملتمع عاّمة

فالصلة وثيقة بني االغرتاب واالضطراابت النفسية واالجتماعية كشعور الفرد ابهلامشية، واليت تشري  :اهلامشية -
، واليت هي يف ...املغرتب مبشاعر سلبية على شاكلة الشعور ابلعجز والالمعىن والعزلة االجتماعية إحساسإىل 

كيل شخصية هامشية بسبب شعور الفرد إذ يؤدي االغرتاب إىل تش. األساس اخلصائص املميزة لإلنسان اهلامشي
فالشخص اهلامشي هو . ابالنفصال عن اجملتمع، وأنه بال هدف وأنه غريب عن بلده وعاجز عن اّتاذ القرارات

الذي ليس عضوا مشاركا يف مجاعة ما وخصوصا الذي يقف على احلدود بني مجاعتني غري واثق من عضويته ألي 
العريب واجلزائري الذي جتده ينتمي إىل جمتمعه شكال فقط، حيث ال حيس أنه  وهو ما يطابق وضع شبابنا (2).منها

جزء حقيقي من جمتمعه ويرفض العمل وفق معايريه وضوابطه اليت تتخلى يف جزئياهتا عن تقدمي املشاركة للشباب 
وأن يكونوا أفرادا وعن تقدمي رؤى واضحة تعرب عنهم، وكذا وضع اسرتاتيجيات متكنهم املسامهة يف بناء جمتمعاهتم 

 .فعالني
يلجأ املتطرفون إىل شن حرب مدّمرة على البناء السياسي الذي تعيش فيه األفكار املقّيدة حلرايهتم،  :التطر  -

وال تعطيهم الفرصة للتعبري عن أفكارهم ومشكالهتم، وهلذا فإن الفكر املتطرف صنوان لالغرتاب السياسي 
إىل أّن أسباب ( 0221مسري نعيم، )و( 0222دمحم أمحد بيومي، )ل من ك  دراستـيولقد توصلت . واالجتماعي

التطرف يف الوطن العريب تتمثل يف مجلة من العوامل كالفراغ الفكري وشعورهم ابلعجز والعزلة وجمموعة املشاكل 
 (3).االجتماعية واالقتصادية، اليت ولدت االغرتاب والذي يؤدي بدوره إىل بروز التطرف لديهم

كشفت الدراسات من خالل نتائجها أن هناك ارتباطا وثيقا بني االغرتاب ابلعديد من    :واإلرهابف العن -
وليس غريبا أن جند ارتباطا بني االغرتاب  .االضطراابت واملتغريات غري السوية مثل العنف واإلدمان واالنتحار

 :العديد من الدراسات وتتمثل يف واإلرهاب، وذلك استنادا على بعض اخلصائص املميزة لإلرهابيني من واقع
 .التناقض الوجداين والفكري جتاه السلطة -
 .عدم وضوح الرؤية وعدم القدرة على االستبصار -

                                                           
 .12مرجع سابق، ص : صاحلة سنان (1)
 .021 -021مرجع سابق، ص ص : عبد اللطيف خليفة: أنظر (2)
 .051مرجع سابق، ص : عبد اللطيف خليفة (3)
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 .االنفصال العاطفي -
 . اضطراب اهلوية -
 .االجتاه إىل تدمري الذات داخليا وخارجيا -
 (1)...االنتماء إىل جمموعات تؤمن بقيم العنف والعدوان -

تطرقت إىل العالقة بني  (2)(1102بلعابد عبد القادر، )وأكدت بعض الدراسات هذه اآلاثر، منها دراسة  
االغرتاب واالجتاه حنو العنف لدى الشباب، أين أجريت على عّينة من طلبة جامعة وهران، توّصل الباحث فيها 

ميل الطالب لسلوك العنف أبنواع سواء   إىل وجود عالقة بني االغرتاب واالجتاه حنو العنف لدى الطلبة، أي أنّ 
كان لفضي أو جسدي، جاء نتيجة اضطراب العالقة بني الطالب وجمتمعهم ومع ذواهتم، نتيجة اضطراب اهلّوية 

 .لديهم
يعد االغرتاب مبا يتضمنه من شعور ابلعجز والعزلة االجتماعية والالمعىن والالمعيارية، أحد  :تعاطي املخدرات -

العوامل األساسية املسؤولة عن اإلقدام على تعاطي املخدرات أو املواد املؤثرة على األعصاب، وميكن النظر إىل 
ب، عتيقة السعدي، قو عيسى قب)ويف دراسة  (3).االغرتاب كمناخ مهيأ للعديد من املشكالت واالضطراابت

توصلت إىل أّن االغرتاب يؤدي إىل زايدة تعاطي املخدرات، فتعترب هذه األخرية مظهرا معربا عن  (4)(1105
إىل أّن هناك ارتباطا اجيابيا بني تعاطي ( amir, 1994)كما أشارت الدراسة اليت قام هبا .الشعور ابالغرتاب

 .املخدرات واالغرتاب
إن االغرتاب أزمة نفسية واجتماعية عميقة ميكن أن تصل آاثرها لدى الفرد إىل احلد الذي ميكنه من  :االنتحار -

أخذ القرار إبهناء حياته، فالشخص املغرتب بدرجة كبرية يرى نفسه أنه مل يعد ينتمي إىل العامل الذي يعيش فيه 
 (5)(1100 علجية دوداح،)وأجرت  .أسابلعجز والي اإلحساسعلى املستوى الذهين أو حىت املادي، انهيك عن 

، (البويرة)دراسة نفسية اجتماعية حول عالقة االنتحار ابمليول االنتحارية ابالغرتاب لدى الطلبة اجلامعيني بوالية 
بني امليول االنتحارية  إحصائيةطالب وطالبة، وتوصل فيها إىل وجود عالقة ذات داللة ( 222)على عّينة ضّمت 
سنة، وأرجع ذلك إىل صعوبة تكّيف الطالب يف بداية ( 12-00)لدى الفئة العمرية بني  واالغرتاب، خاصة

                                                           
 .051ص  مرجع سابق،: عبد اللطيف خليفة (1)
كليـة  ضـوء متغـريي الثقافـة واجلـنس، أطروحـة دكتـوراه، قسـم علـم الـنفس، االجتاه حنو العنف وعالقتـه ابالغـرتاب لـدى الشـباب يف: بلعابد عبد القادر (2)

 . 1102العلوم االجتماعية، جامعة وهران، 
 .2االغرتاب الثقايف لدى الشباب اجلامعي يف ضوء العوملة الثقافية، مرجع سابق، ص : عالء زهري الرواشدة (3)
 .122مرجع سابق، ص : عيسى قبقوب، عتيقة سعيدي (4)
 .مرجع سابق: علجية دوداح (5)
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مشواره التعليمي ابجلامعة مع الظروف الصعبة السائدة كاإلقامة، وعدم وجود مركز للرتشيد األكادميي واملهين 
إخل، وهو ما ... هلموصعوبة اندماج الطالب القادمون من الريف، وعدم رضا الطالب عن عدم معاملة املوظفني

 .يؤدي إىل سخط الطالب وانعزاهلم، وهو ما يفّسر شعورهم ابالغرتاب
ال شك أّن املشاركة السياسية تنمي الشعور ابالنتماء وإحساس الشاب أبنه جزء  :ضعف املشاركة السياسية -

من نسيج اجملتمع له قيمته وفاعليته، كما أهنا تتيح له اجملال إلثبات ذاته كإنسان حر، قادر على اّتاذ موقف وما 
فصل عن الوعي السياسي ابهلّوية، واملشاركة السياسية ال تن اإلحساسيستتبع ذلك من مشاعر االعتبار وترسيخ 

املتحصل ابلتنشئة السياسية للمجتمع، واليت تنمي روح االغرتاب واخلوف واإلحساس بعبثية وعدم جدوى 
من عالقة االغرتاب  السياسي ابملشاركة السياسية يف اجلزائر، توصل ( 2)(1102 بكار فتحي،)وحتّقق  (1).املشاركة

كضعف املشاركة يف ،  اب كلما قّلت املشاركة السياسيةما زاد االغرت فيها إىل وجود عالقة طردية بينهما، فكلّ 
اجلمعيات  إنشاءاالنتخاابت وضعف اإلقبال على التصويت بكل أنواعه يف اجلزائر، وكذا وتراجع اإلقبال على 

 .ذات الطابع السياسي واجلمعيات السياسية
ابلعديد من املشكالت النفسية كاالكتئاب  لقد كشفت الدراسات عن عالقة االغرتاب :الضطراابت النفسيةا -

حول عالقة (3)(1105زينب حسن الزويد، )فأسفرت نتائج دراسة . اخل...وفقدان الثقة والقلق والوحدة النفسية
االغرتاب ابالضطراب النفسي لدى عينة من طالبات السكن اجلامعي ابلرايض، أنه توجد عالقة اجيابية دالة 

رت وفسّ . بني االغرتاب واالضطراابت النفسية لدى الطالبات، مثل القلق واالكتئاب والوسواس القهري إحصائيا
حلاجاته النفسية واالجتماعية يصيبه االضطراب النفسي، فيحيا  إشباعاهذه النتائج بكون الفرد الذي ال حيقق 

 وعالقتهالتحليلية لالغرتاب ( 0222 عيد،)وتوصلت دراسة  .حالة من السلبية والالمباالة والالهدفية يف احلياة
ببعض املتغريات النفسية لدى الشباب، واليت هدفت إىل الكشف عن العوامل اليت حتّدد ظاهرة االغرتاب ودراسة 

إىل عدد  االغرتابحتليل ظاهرة  إمكانيةالعالقة بني هذه العوامل، وكل من التسلطية والكبت وحتقيق الذات، إىل 
الداللة اإلحصائية، واملتمثلة بكل من العزلة االجتماعية، التشيؤ، الالمعيارية، العجز، الالمعىن من العوامل ذات 

وتشري هذه النتائج إىل أن العوامل ترتبط فيما بينها لتكون تلك الظاهرة املتعددة األوجه واليت تسمى . والتمرد

                                                           
 .11، ص (1100دار هال للنشر، : ، اجليزة0ط)، (دراسة يف سيكولوجية الشباب)أزمة اهلوية والتعصب : هاين اجلزار (1)
ية ، رســالة ماجســتري، قســم العلــوم السياســ(1101-0202 دراســة حالــة اجلزائــر،)االغــرتاب السياســي وأثــره علــى املشــاركة السياســية : فتحةةي بكةةار (2)

 .1102سعيدة، -والعالقات العامة، جامعة الطاهر موالي 
االغرتاب وعالقته ابالضطراب النفسي لدى طالبات السكن اجلامعي، رسالة ماجستري، قسـم علـم النفس،كليـة اآلداب والعلـوم : زينب حسن الزويد (3)

 .1105 اإلنسانية، جامعة امللك عبد العزيز،
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ان ال جيتمعان، وهذا يؤكد أبن املغرتب عاجز ابالغرتاب، كما أشارت النتائج إىل أن االغرتاب وحتقيق الذات ضد
 (1).وقدراته ومواهبه إمكاانتهعن استغالل 

وإن كان االغرتاب يف معناه أنه فقدان للهوية حسب -وعن عالقة االغرتاب ابهلوية الثقافية  :فقدان اهلوية -
إىل أنّه توجد عالقة عكسية بني  (2)(1101 انصري دمحم الشريف،)فلقد توصلت دراسة  -بعض الباحثني

االغرتاب واهلّوية، فكلما زاد الشعور ابالغرتاب لدى الفرد قّلت هويته الثقافية، أي أن الشخص املغرتب يفقد 
 .هويته الثقافية وانتمائه جملتمعه

الفردية،  اإلنسانيةمن آاثر مدمرة تنال من الذات " االغرتاب"وابلتايل فإّن ما يسببه هذا املفهوم السليب  
ابلعجز والعزلة االجتماعية واالنفصال، ويضيع املعىن وسط  اإلحساسوأيضا الذات اجملتمعية، وتتنامى معه مشاعر 

ال معيارية هدامة ومعها تفتقد العدالة االجتماعية، وتنتفي املساواة بني األفراد وتضيع احلقوق األساسية، ويهدر 
بل وتتهدد ورمبا تتبدد مفاهيم هامة كالوالء واالنتماء، وقد تطمس اهلوية متاما ال ، قهامفهوم الذات وينتفي حتقي

هتتز فحسب، وقد تصبح هّشة جوفاء تضيع معها الذات الفردية وابلتايل الذات اجملتمعية، مبعىن أدق، ينتهي 
ية، أو عن مؤسساهتم اليت ينتمون جوهر اجملتمع مبعناه االجيايب نتيجة اعتالل أفراده واغرتاهبم، سواء عن ذواهتم الفرد

إليها، أو عن جمتمعهم الذي يعيشون فيه، والذي بدوره هو أيضا قد يكون جمتمع معتل مريض ال يستطيع أن يفي 
 :يلي آاثر االغرتاب على الفرد واجملتمع يف ما" حسن منصور"وخلص  (3).ابلتزاماته وإعطاء أفراده حقوقهم

 : على املستوى الفردي: أوال
 الضيق النفسي فاملغرتب يشعر أبنه يعيش يف مساحة ضيقة من العامل، رغم أنه يتحرك يف فضاء واسع جغرافيا -
الشعور ابالنفصال عن الواقع فاملغرتب تضعف روابطه النفسية مع حميطه، وجتده فاقد االهتمام ابآلخرين  -

 .وابجملتمع
ول عن شقائه ؤ يف أعماقه أمام اجملتمع، الذي يعتربه مسمنهزم  إنسانيعيش املغرتب أزمة نفسية اجتماعية فهو  -

 .وهو يتجه يف نفس الوقت إىل نفسه ويركز فيها
اختالف سلوك املغرتب عن املعتاد حيث يعتقد أن هذا االختالف هو السبيل للحرية، كممارسة األشياء  -

 .املمنوعة أو احملرمة يف جمتمعه

                                                           
 .5/1/1102، اتريخ الزايرة http://www.kb-baghdadi.net/vb/t124637.html: متاح على: املوقع اإللكرتوين (1)
 .مرجع سابق: دمحم الشريف انصري (2)
، 1ة لــــدى طــــالب الثانويــــة، جملــــة العلــــوم الرتبويــــة، العــــدد دراســــة حتليليــــة ملفهــــوم االغــــرتاب يف ضــــوء املتغــــريات العامليــــة املعاصــــر : أمةةةةاين عثمةةةةان دمحم (3)
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 املغرتبون هم مصدر التمرد والثورة، ألهنم يدعون إىل احلرية التامة الفكري واملادي يعترب اإلنتاجويف جمال  -
 .لإلنسان يف عمل ما يريده بدون قيد أو رقيب

 : على املستوى اجلمعي: اثنيا
بروز الطائفية يف بعض اجملتمعات خصوصا إذا كان اجملتمع مكوان من جمموعات عرقية أو دينية أو لغوية أو  -

 .يل له أثر سليب على كيان اجملتمع فيؤدي به إىل التجزؤ إىل قطاعات متعادية وفاقد للوحدةوابلتا. سياسية خمتلفة
 : فقدان الشخصية الثقافية للمجتمع ويصاحبها ظواهر سلبية أمهها -
االحنالل اخللقي الذي تسبب فيه االنتشار الثقايف، أي تبين ثقافة أخرى صادرة، خاصة يف أنه الثقافة الغربية  -

سائدة يف الوقت الراهن، وتعترب تكنولوجيا االتصال احلديثة هي املسبب الرئيسي يف استرياد الثقافة اخلارجية هي ال
 .عن اجملتمعات احمللية

السلبية واإلشاعات، حيث جتد هلا جوا مناسبا لالنتشار يف نفوس من يشعرون  اإليديولوجياتانتشار  -
األفراد املغرتبني، فهم يعتنقون تلك  إقناعمذهب أن يصلوا إىل  ابالغرتاب، حيث من السهل على املروجني ألي

 (1).املذاهب بسهولة نظرا للفراغ الفكري والنفسي الذي يعيشون فيه

II.  وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة واالغرتاب االجتماعي 
 :متهيد

فكلما ازددان اتصاال وتواصلنا افرتاضيا، ازددان ... تستنزفك ليال هنارا ...أقلع عن أجهزة حتاصرك"... 
أن ندع أجهزتنا : وهي تقولهذه رسالة لفيلم آسيوي قصري مؤثرة وذات معىن بليغ !" وحدة وعزلة ّحد االغرتاب

االت متخصصة ، والغريب يف األمر أن اجلهة اليت أنتجت هذا الفيلم القصري هي شركة اتص...احلياة جانبا وجنرب
ببيع وتشغيل أجيال االتصاالت اجلديدة، غري أهنا تبنت وعرضت يف هذا الفيلم واحدا من أعظم مشكالت إنسان 

 (2).العصر احلديث، وهو ذبول العالقات اإلنسانية بسبب االغرتاب الذي تولده العزلة االجتماعية عن احمليط
 ...على الفرد االنفصال عن احمليطني به وعن جمتمعه وثقافته والعزلة هي تلك املشاعر السلبية والسيئة اليت تفض
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 .واالتصال احلديثة على ظهور أبعاد االغرتاب االجتماعي اإلعالمأثر تكنولوجيا  .1
 اإلنساينمتثل الوسائل التقنية احلديثة مبختلف تطبيقاهتا وجماالهتا إحدى املؤثرات املهمة يف السلوك   

بشكل عام، وتشري العديد من الدراسات إىل التأثريات الواسعة اليت أحدثتها تكنولوجيا املعلومات واالتصال، على 
كما   (1).واجلماعي داخل احمليط األسري، وكذلك داخل احمليط االجتماعي للمجتمع األكرب التفاعل الفردي عملية

أحدثت هذه التكنولوجيات االتصالية احلديثة أتثريات يف مجيع املستوايت ويف مجيع مناحي احلياة وكافة الفضاءات 
اليت يتحرك ضمنها الفرد املعاصر، حيث أاتحت أمناطا اتصالية جديدة، إضافة إىل أتثرياهتا العميقة يف بنية 

اط االتصال السائدة، تغري يف القيم يف الذهنيات اجملتمعات املعاصرة وعلى مستوايت كثرية كتغري أمن
، أي أعادت تشكيل بنية اجملتمع، وعملت على هتدمي عادات اجتماعية كانت سائدة كالتواصل ...والنفسيات

وحّذر بعض اخلرباء من أّن االستخدام املفرط للشبكات االجتماعية هرواب من الواقع  (2)،...الفيزيقي بني األفراد
ىل الواقع االفرتاضي، قد أدى إىل فقدان املهارات املطلوبة إلقامة عالقات اجتماعية يف البيئة اجملتمعية االجتماعي إ

الواقعية، وتراجع االتصال الشخصي املباشر يف مقابل التواصل عرب الشبكات االجتماعية، األمر الذي يؤدي إىل 
 على سلوك الفرد داخل اجملتمع، بشكل جيعله مييل جنوح الشباب حنو االغرتاب االجتماعي، ومن مث التأثري السليب

إىل االنطوائية والتمركز حول الذات والتوقف عن املشاركة يف األنشطة االجتماعية والرايضية والتالقي مع أفراد 
ممّا  األسرة، األمر الذي يؤثر على منظومة القيم االجتماعية لدى الفرد بتقدميه للقيم الفردية على القيم االجتماعية،

يقّلل من فرص التفاعل االجتماعي، وخاصة لدى املراهقني الذين جتذهبم املعلومات اخليالية وغري الواقعية، مما يؤثر 
بشكل سليب على عادات وتقاليد األجيال اجلديدة، ومن مث الصراع بني األجيال فضال عن التأثري السليب على 

أّن ابتكار الواقع االفرتاضي ( (Gray Krug" جراي كروج"رى وي. العالقات األسرية والتواصل اجلسدي والنفسي
وعوامله اإللكرتونية أدى إىل تفكيك العالقات االجتماعية، ويقصد بذلك أّن التفاعالت اجلديدة قد أثرت على 

" ألربت بورمجان"اجملتمع سلبا، بتفكيك العالقات اليت تقوم على أساس الوجه ابلوجه، ويتفق مع هذا الطرح أيضا 
(Albert Borgmam ) فريى أن هذا العامل االفرتاضي اجلديد يبعدان عن عاملنا الواقعي، ووفقا لذلك فإن

االستخدام املفرط واملدمن لوسائل التواصل االجتماعي سوف يؤثر بال شك على العالقات االجتماعية سلبا، إذ 
جتمع بني أفراد ينتمون إىل هوايت خمتلفة أن هذه اجلماعات ال ترتبط هبوية بذاهتا أو قومية معينة، ولكنها 

وقوميات متعددة، وكل ما جيمعهم فقط هو اهتمامات مشرتكة، ومن مث فقد أدى هذا النوع اجلديد لدى بعض 
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ويف هذا السياق أثبتت  (1).األفراد وخاصة االنطوائيني إىل النزوع حنو الفردية واالنعزال عن السياق االجتماعي
حول أتثري االنرتنيت على الوحدة والعزلة االجتماعية لدى األفراد، أهنا تزيد من معدل  ,During) 6771)دراسة 

بني طول املدة اليت يقضيها الفرد أمام  إحصائياالوحدة االجتماعية لدى الشخص، حيث وجدت عالقة دالة 
بني  إحصائياد عالقة دالة اجلهاز وبني اخنفاض املشاركة االجتماعي مع احمليطني، وأشارت الدراسة إىل وجو 

استخدام االنرتنيت والشعور ابالغرتاب االجتماعي لدى الشباب، حيث زاد مستوى العزلة والوحدة لديهم نتيجة 
ويف نفس املوضوع يتفق العديد من الباحثني أمثال  (2).فقد القدرة على التكيف االجتماعي والتواصل مع اآلخرين

، أن هذا النوع من االتصال وما أوجده من تغيريات جذرية يف حياة "ثومبسون ودمياجيو وكراوت وزابوف وستول"
الناس، فعملت على تفتيت العالقات االجتماعية بني األفراد، وحولت ما كانت تتمتع به من دفء ومحيمية إىل 

غريت أمناط تفاعلهم االجتماعي، وفتحت هلم مسارب سلوكية أضرت بقيمهم وأخالقهم، فضال عّما برود وفتور و 
أوجدته بينهم من مشكالت جديدة غري مألوفة من قبل، كتبلد حسهم االجتماعي والوجداين واغرتاهبم النفسي 

املتخيلة، اليت أوجدهتا ليعيشوا فيها   وعزلتهم االجتماعية وانتشار قيم االستهالك بينهم والعيش يف العوامل االفرتاضية
 (3).كعوامل بديلة عن عواملهم احلقيقية

ولقد استطاعت شبكات التواصل االجتماعي أن تستقطب اهتماما وإقباال متزايدا يف العامل العريب، إىل حد 
ريت تلك الوسائل ، فغ"اهلجرة الرقمية"أن بعض احملّللني أطلق على تطورها السريع وامللحوظ يف العامل العريب 

انيف بن )وأيضا أكدت هذه النتائج دراسة  (4).اجلديدة طبيعة التواصل واملشاركة اجملتمعية يف خمتلف قضااي اجملتمع
حول عالقة استخدام الشبكات االجتماعية واالغرتاب لدى املراهقني السعوديني،  (5)(1102، ثنيان آل سعود

 .بني كثافة التعرض هلذه الشبكات وبني الشعور ابالغرتاب لديهم إحصائياحيث أابنت عن وجود عالقة دالة 
حول تواصل الشباب اجلامعي من خالل الشبكات االجتماعية أن هذا ( 1100 ،حافظ)ونتج عن دراسة 

التواصل هو ظاهرة اجتماعية أكثر منها ضرورة أحدثتها التكنولوجيا احلديثة، وأظهرت أن إدمان الفئة الشبابية 
االستخدام املفرط للشبكات االجتماعية أدى إىل فقدان املهارات املطلوبة إلقامة عالقات اجتماعية يف البيئة على 

اجملتمعية الواقعية، وتراجع االتصال الشخصي املواجهي يف مقابل التواصل عرب الشبكات االجتماعية، األمر الذي 
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عبد الوهاب جودت، )نفس املنحى تصل دراسة ويف  (1).يؤدي إىل جنوح الشباب حنو االغرتاب االجتماعي
إىل أن استخدامات الشباب املتنوعة للهاتف النقال زادت من درجة اغرتاهبم االجتماعي وانعزاهلم عن ( 1115

السياق االجتماعي العام، ابنكفائه على الذات والتوحد مع جهازه النقال واختزال العالقات االجتماعية إىل أقل 
  (2).صدقاء، واالبتعاد عن احمليطني من األصدقاء والزمالء وحىت أفراد األسرةعدد حمدود من األ

وفيما يلي سوف نتعرض إىل التأثريات اليت تنجم عن استخدام تقنيات االتصال احلديثة املتنوعة، واليت هلا 
رتاب يف عالقتها عالقة ابالغرتاب أو أحد أبعاده، وذلك من خالل عرض نتائج الدراسات اليت تناولت أبعاد االغ

إبحدى تلك التقنيات أو أكثر، وكذا الرتاث املعريف املرتاكم حول هذا املوضوع، غري أنه ال ميكننا الفصل التام بني 
 .هذه األبعاد ألهنا متداخلة مع بعضها لتكون لنا مفهوم االغرتاب االجتماعي

 :  العزلة االجتماعية .1.1
ليوم من تقارب هو أقرب إىل البعد، وهي حجة مقنعة مقولة خلصت ما نعيشه ا" شريي توركل"طرحت  

فمما  (3)".كلما ازددت اتصاال كلما ازداد شعورك ابلعزلة "للمناقشة واليت تبدو متناقضة يف نفس الوقت، والقائلة 
الشك فيه أن العالقات االجتماعية قد أتثرت وبطريقة ما للتطورات اهلائلة املتتالية اليت حدثت يف اجملتمعات يف 
ظل الثورة التكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات وتقنية االنرتنيت، وهو ما يهيئ الفرصة لتغريات 

خمتلف أمناط العالقات  إطار، الذي تتخذه وتتشكل يف قد تكون جذرية يف اجملالني املادي واملعنوي
س االنرتنيت عزلة روادها ومستعمليها، فالعزلة التفاعلية تنطوي على مفارقة، هي نفسها وتكرّ  (4).االجتماعية

املفارقة اليت يكرسها االنرتنيت، فهي تفيد يف شيئني متناقضني، فهي من جهة  تكرس التفاعل، ومن جهة أخرى 
هذا التفاعل الذي متنحه االنرتنيت يف إخراج روادها من عزلتهم، وعليه فإن اإلنرتنيت ولوج إىل العزلة  ال يفيد

التفاعلية، حيث أصبح األفراد يف جمتمعات االتصال متحررين من كثري من أشكال اإلكراه، ولكنهم ابملقابل صاروا 
، كما تعرتضهم صعوابت يف عقد عالقات حماصرين يف زواايهم املنعزلة وفقدوا حس االتصال مع اآلخرين

 . اجتماعية

                                                           
 .12ص  ،مرجع سابق: ثنيان آل سعود انيف بن (1)
 اإلعــالم، رســالة ماجســتري، علــوم (دراســة ميدانيــة)اســتعمال تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال احلديثــة يف العالقــات االجتماعيــة : بلمةةوالي بةةدر الةةدين (2)

 .10، ص 1101بسكرة،  -واالتصال، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة دمحم خيضر
 .022مرجع سابق، ص : سوزان غرينفيلد (3)
 .112مرجع سابق، ص : بركاتاألزهر العقيب، نوال  (4)
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وميكن اعتبار اهلوس شبه املرضي يف االتصال يف اجملتمعات احلديثة تعويضا عن العزلة املهولة اليت يعيشوهنا، 
فكلما زادت العزلة زادت احلاجة إىل االرتباط ابخلط اهلاتفي أو ابلشبكة العنكبوتية، وهذا يفصح عن العوز 

واالجتماعي، وعن فراغ مهول ال ميلؤه االتصال، فاالتصال ال يروي ظمأ التواصل، فاالنرتنيت جعلت العالئقي 
من األفراد يف اجملتمعات املعاصرة ذرات معزولة وسامهت يف تفكيك العالقات االجتماعية، فالثمن الباهظ للحرية 

 ويف هذا اإلطار أوضح العديد من الباحثني، (1).الليربالية يبدأ ابلعزلة االجتماعية وينتهي ابالستالب بكل أنواعه
أن كثرة التعامل مع وسائل االتصال احلديثة، سيؤدي إىل عزل األفراد عن بعضهم البعض، ومن مث التأثري سلبيا 
على العالقات االجتماعية فيما بينهم، فضال عن خلق نوع من التوحد والعزلة لدى األفراد، مما يؤدي إىل القضاء 

ففي  (2).م األسرة بعالقاته السّوية إىل جانب تعطيل احلياة االجتماعية وبعدها عن املسار الصحيحعلى مفهو 
هدفت إىل الكشف عن إدمان االنرتنيت وبعض آاثره النفسية واالجتماعية،  ،(1110العمري، )دراسة أجراها 

توصل فيها إىل وجود آاثر نفسية لإلدمان على اإلنرتنيت متثلت يف مشكالت النوم والكآبة واحلزن، وأخرى 
 Sullivan, 2012)ويف دراسة . ثناء الدردشةوالكذب أاجتماعية متثلت يف الشعور ابمليل حنو العزلة 

&Paradise  ) اليت هدفت إىل فهم تقدير الشباب لخآاثر السلبية على أنفسهم وعلى غريهم نتيجة استخدام
، توّصل الباحثان إىل أّن استخدام هذا األخري يؤدي إىل العزلة االجتماعية، وأّن استخدامه face bookموقع 

يعقوب )ويف نفس املنحى توصل  (3).بطريقة معتدلة يؤدي إىل مستوايت جيدة من التوافق النفسي واالجتماعي
، يف دراسة التأثريات االجتماعية املرتتبة عن استخدام االنرتنيت على عينة (1110 الكندري ومحود القشعان،

دنيا )طالب، أن هناك عالقة  مباشرة بني استخدام االنرتنيت والعزلة االجتماعية، كما تساءلت ( 522)قوامها 
العالقة اليت تربط بني استخدام املراهقني لالنرتنيت والشعور ابالغرتاب االجتماعي حول ( 1115 حممود عساف،

 (5)(1100خالد منصر، )لتأيت دراسة  (4).لديهم اغرتاب اجتماعي عال( %11.1) لديهم، فكانت النتيجة أنّ 
وجيا االتصال احلديثة من أفراد العينة يشعرون ابلعزلة االجتماعية، نتيجة استخدامهم تكنول( %12)وتصل إىل أّن 

، لتؤكد هذه (اهلاتف النقال، االنرتنيت، الفضائيات)وحول عالقة االغرتاب ابستخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة 
ويف نفس . النتيجة أيضا إذ وجد أن هناك عالقة بني اغرتاب الطلبة واستخدامهم لتكنولوجيا االتصال احلديثة

                                                           
 . 022، اجلزائر، ص 1102، 00العدد  مواقع التواصل االجتماعي اإللكرتونية والشباب، جملة الرتاث،: وداد مسيشي (1)
 .01مرجع سابق، ص : انيف بن ثنيان آل سعود (2)
وعالقتـه ابلتوافـق النفسـي لـدى املـراهقني، جملـة جامعـة، ( الفـيس بـوك)اسـتخدام شـبكة التواصـل االجتمـاعي : سامي أمحد شناوي، دمحم خليل عباس (3)

 .02، 02، ص ص 1102، 1، العدد 00اجمللد 
 . 22مرجع سابق، ص : مسية بن عمارة، منصور بن زاهي (4)
 .واالتصال ابالغرتاب لدى الطلبة اجلامعيني، مرجع سابق اإلعالمعالقة استخدام تكنولوجيا : خالد منصر (5)
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يف النتائج  (2)(1111دمحم عبده بكري، )وتطابقت معها دراسة  (1)(.1105 رفة،أفنان ع)النتيجة تتفق معها دراسة 
إىل أنه توجد  -يف دراسته حول عالقة استخدام االنرتنيت ابالغرتاب االجتماعي بني الطلبة املصريني - إذ توصل

حلديثة بني كثافة استخدام الشباب املصري لوسائل االتصال ا إحصائيةعالقة ذات داللة     125ض  0
وبني االغرتاب االجتماعي، فوجد أنه متفشي بني أغلب الطالب بنسبة ( االنرتنيت والقنوات الفضائية)
حول الشبكات االجتماعية وأثرها على  (3)(1102مفيدة بوسلحة، نبيل طهوري، )ويف دراسة (. 00.2%)

 ,facebook)العالقات االجتماعية لدى الطلبة، أابنت النتائج فيها عن أتثري مواقع التواصل االجتماعي 

twitter ) (.%11)سلبا على تفاعل وجلوس أفراد العينة مع أسرهم، وذلك بنسبة 
، ورمبا تعد تلك ...ع لو توفر له االنرتنيتوبناءا على ذلك قد يتمكن الفرد من االستغناء عن العامل أمج

التجربة اليت جرى فيها دخول شاب يف مقتبل العمر إىل بيته وحيدا آلخر مرة، قبل أن خيرج منه بعد مثانية أشهر  
كاملة، واحلكمة يف هذه احلادثة أن شركة حاسوب عاملية، قررت رعاية التجربة إلثبات أن اإلنسان مل يعد 

بل له القدرة على العيش منفردا ملدة مثانية أشهر أيكل ويشرب وينام، كذلك يعمل ويتسلى،  اجتماعيا بطبعه،
أّن العامل االفرتاضي يكون بديال للعامل ( 1101 دراسة مزيد،)وأوضحت  (4).ورمبا يتزوج عن طريق احلاسوب فقط

 االفرتاضي تشمل املرونة واهنيار الواقعي املتأزم ابلنسبة لكثري من مستخدمي االنرتنيت، وأوضح أن مسات العامل
فكرة اجلماعة املرجعية مبعناها التقليدي، فاجملتمع االفرتاضي ال يتحّدد ابجلغرافيا أو القبيلة، بل ابالهتمام 
واملصلحة، كما أهّنا جمتمعات ال تنام، ومن مساهتا أيضا أهنا تنتهي إىل العزلة على ما تعد به من انفتاح على العامل 

 (5).مع اآلخرين والتواصل
 : التمرد .1.1
جديدا يقوم فيها املستخدم مبا ال يستطيع فعلة  لقد وفرت تقنيات االتصال احلديثة بداية ابالنرتنيت فضاء        

على أرض الواقع، فهي سامهت يف حترر األشخاص من القيود املختلفة سواء كانت دينية أو مؤسساتية وجمتمعية 
فمثال جنح الكثري منهم إىل التعبري حبرية عن آرائهم حىت الشاذة حىت أصبح اخلروج عن املألوف واملتداول أمرا 

، دراسة بعنوان استخدام طالب اجلامعة لإلنرتنت وعالقته أببعاد االغرتاب (1100 أبو اهلدى،)وأجرى . اعتياداي
                                                           

 .مرجع سابق: عرفةأفنان طلعت  (1)
 .12واالتصال ابغرتاب لدى الطلبة اجلامعيني، مرجع سابق، ص  اإلعالمعالقة استخدام تكنولوجيا  :خالد منصر (2)
، حبـث مقـدم للملتقـى الــدويل (دراسـة ميدانيـة)الشـبكات االجتماعيـة وأثرهـا علـى العالقــات االجتماعيـة لـدى الطلبـة :مفيةدة بوسةلحة، نبيةل طهةوري (3)

 .1102، الثاين حول اجملاالت االجتماعي التقليدية واحلديثة وإنتاج اهلوية الفردية واجلماعية يف اجملتمع اجلزائري، جامعة قاصدي مرابح ورقلة
 .50، 52، ص ص (1111وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، : ، الدوحة0ط)فوائد وأضرار، -نيات احلديثة التق: شعاع اليوسف (4)
 .10ص . مرجع سابق: انيف بن آل ثنيان (5)
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مفردة موزعة ابلتساوي على جمتمع الدراسة، واعتمدت ( 211)لديهم، واشتملت الدراسة على عينة مكونة من 
مقياس لكثافة استخدام : قاييس يفالدراسة على عدد من املقاييس لإلجابة على تساؤالت الدراسة ومتثلت هذه امل

لالنرتنت يف ضوء مدخل ( االجتماعية، املعلوماتية، الطقوسية)اإلنرتنت، ومقياس لدوافع استخدام الطالب 
وتوصلت الدراسة ". عبد اللطيف خليفة"، ومقياس االغرتاب وأبعاده الفرعية للدكتور واإلشباعاتاالستخدامات 

( %0.1)ملتوسطي االغرتاب، و( %25.2)اد العينة يعانون من االغرتاب بنسب من إمجايل أفر ( %21.0)إىل أّن 
( %01.1)ملرتفعي االغرتاب، بينما جاء الشعور ابلتمرد يف أعلى أبعاد الشعور ابالغرتاب لدى أفراد العينة بنسبة 

اليت اعترب ( 1101 مزيد،)وابلنسبة لدراسة  (1).ملرتفعي ومتوسطي التمرد، يلي ذلك الشعور ابلالمعيارية مث العزلة
فيها أن مواقع التواصل االجتماعي فظاءات رحبة مفتوحة للتمرد والثورة، بداية من التمرد على اخلجل واالنطواء 

ابلثورة على األنظمة السياسية، كذلك تتسم بدرجة عالية من املركزية، وهو األمر الذي يؤدي إىل تفكيك  وانتهاء  
 (2).مفهوم اهلّوية التقليدي

 : التحول من احمللي إىل العاملي. 1.1
يتم احلديث يف الفرتة احلالية عن املواطن العاملي بشدة نتيجة التحوالت االجتماعية واحلضارية النامجة عن 

حيث أّن ما تتيحه شبكات التواصل االجتماعي من الدخول بشخصيات افرتاضية . التطور التكنولوجي املهول
وهي هّوية جتمع " سعد البازعي"كما مساها الباحث ،  "عاملثالية" أو ذوات مثالية أوتدفع الفرد إىل تقمص ذات 

بني الثقافة احمللية من لغة ودين وموروث ثقايف وشعيب وثقافة أجنبية بكل مكوانهتا، وهذا ما يبّدد يف األخري هّوية 
تساؤال عن مدى شرعية انتمائه هلذا الفرد األصلية من خالل انتمائه للمجتمع األصلي، مما يطرح يف مرحلة اثنية 

أن " أثر االنرتنيت على هوية الشباب اجلزائري" ما توصلت إليه دراسة حديثة حول اجملتمع التقليدي، ولعل
االنرتنيت جعلتهم يرتبطون ابلعامل اخلارجي أكثر من احمللي لدليل على القول  من أفراد العينة يرون أنّ ( 21%)

 (3).السابق

وانب السلبية ملواقع التواصل االجتماعي هو ابتعادها عن القيمة، وذلك من خالل حتييد القيم اجل ومن بني 
وأبعادها كعوامل مؤثرة، بتغييبها يف احملتوايت االتصالية، خاصة الرتفيهية منها، فال تتقيد بنظام القيم بل تركز على 

إخل، كما أن مواقع التواصل ...ف واجلنسما يريده اجلمهور، وما يطلبه مما أدى إىل انتشار حمتوايت العن

                                                           
 .21مرجع سابق، ص : زينب حسن الزويد (1)
 .10مرجع سابق، ص  :انيف بن آل ثنيان (2)
 :، متــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــى"اهلويــــــــــــــــــة يف ظــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــبكات االجتماعيــــــــــــــــــة االلكرتونيــــــــــــــــــة"عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــؤال  :ابديةةةةةةةةةةةةةةةةةةس لةةةةةةةةةةةةةةةةةةونيس (3)

http://moslimonline.com/print_pal.php?id=382202/15/1102: ، اتريخ الزايرة. 

http://moslimonline.com/print_pal.php?id=3822
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االجتماعي وبطريقة غري مقصودة تعمل على تضييق احمليط، ما جيعلها تلعب دورا سلبيا يف اجملتمعات ذات 
العادات والتقاليد الغنية، وابلتايل غىن التفاعل االجتماعي كذلك، حبيث تبعدهم عن بعضهم، فتجعل اجملتمعات 

على حساب " العاملي"إضافة إىل أهّنا تعمل على توسيع . روابط الثقافية والعزلة االجتماعيةمتشاهبة تتمّيز بقّلة ال
فتتجه كّلها حنو العوملة أو ما يسمى ابلقرية العاملية، على حنو يكون االهتمام مبا جيري خارجيا من ثقافات " احمللي"

املنحرفة واالبتعاد عن القضااي احمللية وافدة على حساب الواقع احمللي، حبيث تكّرست بفعل ذلك السلوكيات 
كما تؤدي هذه املواقع إىل .املرتبطة ابلواقع، وكذا تقلص الزمن االجتماعي املخصص للعالقات االجتماعية

إضعاف االتصال االجتماعي، من خالل العمل على تقليص الزمن االجتماعي وممارسة التفكيك االجتماعي، 
الفرد مع هذه الوسائل، يكون على حساب التفاعل االجتماعي املباشر، وهو  على اعتبار أن الزمن الذي يقضيه

األمر الذي يؤدي مع مرور الوقت ابلفرد أن أيلف هذا النمط من التواصل، فيصبح انعزاليا ويبتعد عن املسؤولية 
نتيجة سلبية  االجتماعية جتاه اآلخرين، ممّا ال يعطي جماال ألي نوع من االتصال الشخصي، وهو ما يقود إىل

يف الرغبة يف اهلروب من الواقع ومعاانة الفرد من  اإلدمانوتتمثل أسباب هذا  (1).على الوسيلة اإلدمانأخرى هي 
 (2).االتصال ابالنرتنيت بسهولة وعرب اهلواتف الذكية إمكانيةفسية، إضافة إىل توفر نبعض املشاكل الصحية ال

ية االتصالية، وتكون على حساب املسؤولية االجتماعية األخرى، ويرتتب حيث أّن شّدة االرتباط ابلوسيلة اإلعالم
على هذا اإلدمان قّلة التفاعل االجتماعي املباشر وضعف الروابط االجتماعية، كل ذلك يفضي إىل تفكك 

ه العالقات األسرية واالجتماعية، فاستخدام خمتلف مواقع التواصل االجتماعي يتسبب يف قّلة الوقت الذي يقضي
الفرد مع أفراد أسرته وأصدقائه، وأن الوقت إىل يقضيه مع هذه املواقع يكون على حساب أوقات خمصصة 

ابإلضافة إىل أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي يؤدي بصاحبها إىل زايدة . للعالقات االجتماعية الواقعية
ه ال يشعر ابلوقت الذي يقضيه يف استخدام ابلعزلة والوحدة ويبعده عن أصدقائه وأسرته، إىل درجة أن اإلحساس

هذه املواقع، بل ال يعتربه وقتا ضائعا كما أن االعتماد على األجهزة اإللكرتونية يف إجناز املهام، ينعكس سلبا على 
( 3).منظومة القيم االجتماعية، مثل قيمة العمل وكذا تدعيم النزعة االستهالكية الفردية

 

 

 

 

 

                                                           
 .12، ص 1101، تونس، 0العربية، العدد اإلذاعاتيل،  جملة نشر املضامني اإلعالمية عرب اإلعالم البد: أمال عمريات (1)

(2)
 Andrea C.Nakaya: internet and social media addiction, Reference Point Press, Inc, San Diego, 

2015, p 8.  
 .12، 10ص مرجع سابق، ص : أمال عمريات (3)
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 : الوحدة النفسية.  4.1

الفرد ابحلزن أو األمل من العزلة؛ أي كونه وحيدا  إحساسعلى أهّنا ( 0222ابركهورست وهومباير، )يعرفها 
أو مقطوعا أو بعيدا عن اآلخرين، ويصاحب ذلك شعور الفرد ابحلرمان من االتصال مع اآلخرين، ابإلضافة إىل 

مع مفهوم العزلة ويتداخل مفهوم الوحدة النفسية  (1).صاحبتهمرغبته  الشديدة يف التقرب من اآلخرين وم
االجتماعية إال أهنما خمتلفان، حيث أّكد العلماء على ضرورة التفريق بني العزلة االجتماعية والوحدة النفسية؛ 

خرين فالعزلة يف نظرهم جمرد انفصال الشخص فيزيقيا عن األفراد اآلخرين، وهبذا املعىن قد يعزل الشخص عن اآل
- وال يشعر يف قرارة نفسه ابلوحدة، بينما قد تستثار مشاعر الوحدة بدون عزلة حقيقية، فالشعور ابلوحدة يتوقف

على افتقاد العدد املناسب من األصدقاء أو النوعية املالئمة املتفقة مع مزاج الشخص، أو  -يف طبيعته ومقداره
 (2).نقصان فرص االلتقاء مع اآلخرين

وتتسم العالقة بني الشعور ابلوحدة والشبكات االجتماعية بكوهنا معقدة على حنو مذهل، فتظهر األحباث  
عن طريق مراسلة األصدقاء والنشر على صفحاهتم  الفيس بوكأّن األشخاص الذين ينخرطون يف نشاطات 

ّول عن طريق املتابعة لصفحات يذكرون مستوايت أدىن من الشعور ابلوحدة من أولئك الذين يشاركون يف املقام األ
األصدقاء، وكذلك فإّن األشخاص الذين يبلغون عن الشعور ابلوحدة يكونون على ما يبدو مرتبطني عاطفيا بقوة 
أكرب ابملوقع، مما يشري إىل أّن األكثر شعورا ابلعزلة هم من يستخدمون هذا املوقع، للتعويض عن عدم وجود 

يف الوقت نفسه من ميتلكون شبكات صحية من العالقات الواقعية الراسخة اإلنرتنيت، و  إطارعالقات خارج 
ويف هذا التوجه، توصلت ( 3).ابلفعل، يلجأون إىل استخدام املوقع ببساطة كشيء إضايف من اللطيف امتالكه

اين ، إذ قّدم الباحثون أجهزة كمبيوتر جمانية واتصال جم"كارنيجي ميللون"دراسة قام هبا فريق حبثي جبامعة 
، وقاموا إبجراء اختبارات نفسية على املشاركني قبل "بتسربج"ابالنرتنيت، جملموعة من األسر اليت تعيش يف مدينة 

بدء التجربة، مث أعادوا االختبار على جمموعة بعد مرور عام، مث على جمموعة أخرى بعد مرور عامني، كما قاموا 
تر خالل فرتة الدراسة، وقد توصلت هذه الدراسة التجريبية إىل عدد مبراقبة استخدام املشاركني لإلنرتنيت والكمبيو 

من النتائج املهمة، مثل أّن استخدام الكبري لإلنرتنيت ارتبط ابخنفاض التواصل مع أفراد األسرة واخنفاض التواصل 

                                                           
 .02، ص 1102، العدد األول، 12عند األطفال، جملة جامعة دمشق، اجمللد الوحدة النفسية وعالقتها ابالكتئاب : دانيا الشبؤون (1)
، رسـالة ماجسـتري، (دراسـة ميدانيـة)استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعالقته ابلشـعور ابلوحـدة النفسـية لـدى الطلبـة اجلـامعيني : مرمي مراكشي (2)

 22، ص 1102بسكرة، -ية، جامعة دمحم خيضرقسم علم النفس االجتماعي، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماع
 .011مرجع سابق، ص : سوزان غرينفيلد (3)
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 نومار،نرميان )وحول ذلك توصلت دراسة  (1).االجتماعي خارج األسرة، وزايدة الشعور ابالكتئاب والوحدة
قّلل من تواصل أفراد العينة وجها لوجه مع أصدقائهم وأسرهم،  facebookإىل أّن استخدام موقع  (2)(1101

ما أدى إىل االنسحاب امللحوظ للفرد من التفاعل مع اجلماعات  كذا الوقت الذي يقضونه معهم، وهوو 
االجتماعية احلقيقية، وتعويضها جبماعات افرتاضية جتعل الفرد الذي حيس ابالنتماء إىل اجلماعات االفرتاضية أكثر 

هم يف ، كما أكدت نتائجها أن املوقع سا...(األسرة، األصدقاء)ابالنتماء إىل اجلماعات األولية  إحساسهمن 
احلفاظ على العالقات االجتماعية القدمية والقائمة، وتوسيعها من خالل بقاء التواصل بينهم، إضافة إىل حتويل 

أنه كلما ازداد ( (moody, 2003ويف نفس املنحى أّكد . بعض العالقات االفرتاضية إىل عالقات واقعية
ويف نفس االجتاه تؤكد  (3).داد شعوره ابلوحدة العاطفيةاستخدام االنرتنيت، قّل شعور الفرد ابلوحدة االجتماعية واز 

والشعور  facebookأّن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني استخدام الفرد ملوقع  (4)(1102 مرمي مراكشي،)دراسة 
وتعترب . ابلوحدة النفسية لدى الطلبة اجلامعيني، مع عدم وجود فروق بني الطلبة من حيث  متغريي السن واجلنس

العزلة االجتماعية الناجتة عن توحد املستخدم مع جهاز الكمبيوتر، من أهم قضااي االجتماعية األكثر جدال بني 
نتيجة خاصية االستغراق يف اجملتمع االفرتاضي، حيث يقضي  املختصني والباحثني يف استخدام شبكة اإلنرتنيت،

املستخدم ساعات أمام الكمبيوتر يف التجول واإلحبار يف اجملتمع االفرتاضي والكشف عن حمتواه، ويكون هذا 
الوقت على حساب العالقات األسرية واالجتماعية، فقد انتهى كثري من الباحثني إىل التقرير بعزلة املستخدمني 

م حاجاهتم إىل االتصال ابآلخرين، وظهر بناءا على ذلك كثري من الدراسات النفسية واالجتماعية، اليت وعد
      وتبالغ . تناولت مفهوم العزلة االجتماعية كأحد االنعكاسات السلبية لالستخدام املفرط لتطبيقات االنرتنيت

أبنه شكل من  twitterو facebookكـ يف وصفها للتواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي  " شريي تركل"
أّن هذا السلوك الذي " ماساتشوستس"احلديث، إذ عربت من خالل دراسة أجرهتا يف معهد " اجلنون"أشكال 

فإّن هذه " التواصل بشكل أفضل"اجتماعية، وأنه حتت شعار - ومنوذجيا ويعرب عن مشكلة نفسيةابت مقبوال
ويذكر  (5).حقيقي إنساينيف عامل افرتاضي متخيل وليس عامل  هم إدماجالشبكات تزيد من عزلة الناس عرب

ما يسمى  إطارأن البعض يرى أن املمارسات املتصلة مبواقع التواصل االجتماعي تندرج يف " الصادق احلمامي"

                                                           
 .25مرجع سابق، ص : حسين دمحم نصر (1)
 .مرجع سابق: مرمي نومار (2)
 .021استخدامات الشباب ملوقع اليوتيوب على شبكة االنرتنيت، مرجع سابق، ص : رضا عبد الواجد أمني (3)
 .سابقمرجع : مرمي مراكشي (4)
 .00مرجع سابق، ص : سهيلة بوعمر (5)
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، اليت حتيل على جمتمعات الفردانية واالستقاللية، (Liquid modernity)أو املتحركة " احلداثة السائلة"منوذج 
املؤسسات القارة واملستمرّة اليت  إطاروهي جمتمعات حتكمها العالقات االجتماعية املتحولة، اليت تتشكل يف 

 ( 1).يستندون إليها، فتسود فيها عندئذ العالقات االجتماعية الضعيفة فاقدة الصالبة
    :تماعياالكتئاب واالنسحاب االج. 2.1

يعرف االكتئاب على أنه اضطراب انفعايل ابثولوجي ينطوي على شعور بعدم الكفاية وفقدان األمل، ويف  
" جيمس كاالت"ويصف . بعض األحيان يكون ساحقا ويصحبه عموما اخنفاض يف النشاط اجلسمي النفسي

املني ويعربون عن حراد املكتئبون األمل، ويكون األفالشخص املكتئب ابخلوف والتكدير وقّلة احليلة وفقدان 
ظهر ( 2).شعورهم بعدم السعادة، ويبدو ذلك يف تعبريات وجوههم، كما أهنم يعانون من اضطراب يف النوم

االهتمام  ابالكتئاب كأحد إفرازات إدمان اإلنرتنيت، حيث يستند هذا االجتاه على فكرة أن االستخدام الكثيف 
الذي من املمكن للفرد أن يقضيه مع األسرة واألصدقاء، وهو ما يؤدي إىل  لإلنرتنيت يؤدي إىل تبديد الوقت

، ويقّلل ابلتايل من أمناط مهمة للدعم االجتماعي ويؤدي (social withdrawal)االنسحاب االجتماعي 
تقدم  لإلصابة ابالكتئاب، ويتعارض هذا االجتاه مع االجتاه النظري، الذي يقول أن االنرتنيت وشبكات الكمبيوتر

توّصل ابحثون يف جامعة أكسفورد بعد أن أجرو ( 1102) أجنبية ويف دراسة. وسائل جديدة لبناء جمتمعات قوية
دراسة خمتلفة، تبحث طريقة استخدام الشباب لالنرتنيت، وأشاروا إىل أّن عددا من ( 02)حتليال شامال لـ 

كما أثبتت دراسة   (3)الضرر ابلنفس واالنتحار، الدراسات توصلت إىل وجود صلة بني استخدام االنرتنيت وإحلاق
أّن االستخدام املتواصل لالنرتنيت جنم عنه تراجع يف األنشطة ( kraut et all, 1998" )كروت وآخرون"

كما أجرى ابحثون من كلية الطب يف جامعة   (4).االجتماعية اليت كانت تربط أفراد العينة مبحيطهم االجتماعي
دراسة حول آاثر إدمان الشبكات االجتماعية على املستخدمني، وتوصلوا إىل أن مقدار الوقت الذي " بيتسربغ"

ابالكتئاب، حيث  إصابتهميقضيه املستخدمون على الشبكات االجتماعية، يتناسب طرداي مع احتماالت 
ملشاركني يف حالة اكتئاب شديدة، وابلتايل هناك عالقة وثيقة بني تلك الشبكات أظهرت النتائج أن أكثر من ربع ا

وتعكف مراكز أحباث عديدة مؤخرا  (1).وكآبة هؤالء األشخاص، السيما أهنم كانوا األكثر زايرة لتلك الشبكات
                                                           

 .1 ، تونس، ص1101عشر مسألة أساسية، مقال منشور،  إحدىكيف نفكر يف مواقع الشبكات االجتماعية : الصادق احلمامي (1)
 .22، ص (1101دار الوفاء، : اإلسكندرية، 0ط)قيم وخصائص مدمين اإلنرتنيت، : نور علي سعد دروي (2) 

 .25مرجع سابق، ص : نصرحسين دمحم  (3)
 .12مرجع سابق، ص :  ماهر الضبع (4)
: مواقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع التواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب االكتئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى: أميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودري  (1)

http://www.forbesmiddleeast.com/news/read/articleid/10410/00/1101: ، اتريخ الزايرة. 
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فسية للعامل الذي تال جمموع املستحداثت الن" اكتئاب الفيس بوك"على البحث يف ظاهرة جديدة أطلق عليها 
االفرتاضي كاإلدمان واملهلوسات االفرتاضية، وابت العامل االفرتاضي هو البيت واملأوى هو الصديق واألسرة وهو 

، اليت أثبتت أن (1110هناء أبو اليزيد، )ويف هذا السياق جند دراسة  (1).منصة التعليم واللعب، هو الفرد واجملتمع
ال يؤدي ( عدم اإلدمان)، خيلق االكتئاب بينما يف حالة االستخدام املعتدل استخدام االنرتنيت إىل درجة اإلدمان

أيضا فكرة أنه كلما انغمس الشباب يف استخدام مواقع ( 1112أشرف جالل، )وتؤكد دراسة  (2).إىل االكتئاب
م التواصل االجتماعي اجتهوا أكثر حنو االنسحاب من العامل الواقعي واخنفض مستوى تفاعلهم مع حميطه

سنة، وتوصلت النتائج ( 21-02)فردا بني ( 0220)ويف دراسة أمريكية على عّينة من الشباب  (3).االجتماعي
مرة، ( 0/2)ابالكتئاب مبعدل  إصابتهمإىل أّن أولئك الذين يستخدمون مواقع تواصلية متعددة ارتفعت احتماالت 

ذلك إىل الشعور ابلغرية أو احلقد ألن اآلخرين  مقارنة ابلذين يستخدمون موقعا أو موقعني، وقد يرجع السبب يف
برااين "ينشرون صورا أو تعليقات قد توحي أبهنم يتمتعون حبياة أكثر سعادة أو أكثر جناحا، وحسب الدكتور 

للعلوم الصحية، فإنه مهما كانت أسباب ودوافع استخدامه لتلك املواقع فاالكتئاب قد " بيرتسربغ"جبامعة " برمياك
يف عالقة االغرتاب بكل من التوافق وتوكيد  (5)(1112خليفة، )وحبث  (4).دمي مواقع التواصليصيب مستخ

طالبا وطالبة جبامعة الكويت، وقد ( 211)الذات ومركز التحكم والقلق واالكتئاب، لدى عّينة مكونة من 
وأظهرت النتائج أبن هناك عالقة اجيابية دالة . استخدمت ستة مقاييس لقياس متغريات الدراسة موضوع البحث

بني االغرتاب وكل من مركز التحكم اخلارجي والقلق واالكتئاب، يف حني توجد عالقة سلبية دالة  إحصائيا
وأظهرت النتائج أيضا أن للجنس أتثريا جوهراي على مجيع  .توافق وتوكيد الذاتبني االغرتاب وكل من ال إحصائيا

التوافق وتوكيد الذات كان متزايدا لدى الذكور، بينما تزايدت  أن متغريات الدراسة ابستثناء االغرتاب، حيث
نة، ملياء انيف الطراو )ويرى كل من  .درجات اإلانث على كل من مركز التحكم اخلارجي والقلق واالكتئاب

أن األفراد الذين يستخدمون االنرتنيت بكثرة يكون مستوى االكتئاب لديهم أعلى من  (1)(1101 الفنيح،

                                                           
 .01مرجع سابق، ص : فاطمة مهال (1)
 . 010استخدامات الشباب اجلامعي ملوقع اليوتيوب على شبكة اإلنرتنيت، مرجع سابق، ص : الواجد أمنيرضا عبد  (2)
 .01مرجع سابق، ص : أفنان عرفة (3)
، اتريــــــــخ الــــــــزايرة https://bit.ly/2zNytLd: أضــــــــرار غــــــــري متوقعــــــــة الســــــــتخدام مواقــــــــع التواصــــــــل االجتمــــــــاعي، متــــــــاح علــــــــى: والء حةةةةةةةةداد (4) 

20/12/1102. 
 . مرجع سابق: عبد اللطيف خليفة (5)
اســتخدام اإلنرتنيـت وعالقتـه ابلتحصـيل األكـادميي والتكيـف االجتمــاعي واالكتئـاب ومهـارات االتصـال لـدى الطلبــة،  :انيةف الطراونةة، مليةاء الفنةيح (1)

 .211، ص 1101، 0، العدد11جملة اجلامعة االسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، اجمللد 
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ذلك إىل ارتفاع مستوى الطموح لدى الشباب عموما، والذي  عاملستخدمني املعتدلني أو غري املستخدمني، ويرج
يزداد بزايدة اطالعهم ومشاركتهم الشؤون العاملية يف كافة اجملاالت واليت توفرها اإلنرتنيت، ليصدم بواقع صعب يف 

 ال يستطيع فيه حتقيق طموحاته، ليصعب عليه التكيف مع ذلك الواقع، وهو ما يؤدي به إىل( العربية)جمتمعه 
 .الشعور ابإلحباط والتوتر واالكتئاب، األمر الذي يقوده إىل الشعور ابالغرتاب عن جمتمعه

الفيس بوك املرتبة الرابعة بعد إدمان ألعاب الكمبيوتر وإدمان البحث وإدمان املواقع  إدمانوحيتل اضطراب      
يف الوالايت املتحدة ( 1101)ة مسحية اإلابحية، ويتقبل معظم الطالب إدماهنم على املوقع وهذا ما بينته دراس

اليت " لسيسلي أندرسون"ووفقا . منهم يرى نفسه مدمن( %22)من البالغني، فريى ( 0115)األمريكية مشلت 
أن االعتمادية على هذا املوقع حتدث بشكل كبري بني " بريغن"تقود مشروع أحباث إدمان الفيس بوك يف جامعة 

كما وجد فريق حبث أن األشخاص الذين يعانون من القلق، الرهاب وعدم   .صغار السن عن غريهم من الكبار
أن الناس الذين هم أكثر تنظيما " أندرسون"وتضيف  facebookاألمن االجتماعي هم األكثر استخداما لـ 

 يف دراستهما االستقصائية( colcu et sutru)، كما أّكد ...واألعلى طموحا هم األقل عرضة خلطر إدمان املوقع
سنة، ووفقا لنتائج ( 25-00)بني  حول هذا النوع من  اإلدمان لألشخاص ما" شيكاغو"اليت أجريت يف جامعة 

البحث فإن هؤالء املدمنني يقومون بسلوكيات اإلدمان على املخدرات والسجائر، ويالحظ على املدمن أعراض 
 (1).حياته الشخصية واالنشغال العقلي واهلروب من الواقع واملزاج السيئ إمهال

آخر، ونظرا  إدمانعلى املخدرات أو أي  اإلدمانعلى التقنيات احلديثة ال يقل ضررا عن  اإلدمانوألن 
عربية، يف يف املنطقة ال facebookالـ  إدمانلنتائجه املدمرة للشباب، ابدرت اجلزائر إىل إنشاء أول مصحة لعالج 

، وهتدف إىل مرافقة مدمين اإلنرتنيت، من أجل التخلص تدرجييا من الولوج إىل هذا العامل االفرتاضي،  (1101)
 (. 2).من أجل نفس اهلدف" كوراي والصني"كما أنه يوجد مراكز مثل هذه يف دول أجنبية مثل 

 :التوتر والقلق. 2.1

يف ظل اندماج املستخدم مع وسائل التواصل االجتماعي وزايدة االعتماد عليها، ينتابه الشعور املستمر        
، ما قد يؤدي إىل ...الشخصي والعاطفي اإلشباعبصعوبة االستغناء عنها، ومن مث السعي للحصول على 

األسرة، ومن مث تزداد األمراض النفسية ما طراابت يف السلوك واجلفاء يف الواقع وقد ال يستجيب ملتطلبات بناء ضا

                                                           
، 1، جملــة التغــري االجتمــاعي، العــدد (جــاذالفــيس بــوك منو )علــى االنرتنيــت وأثــره علــى التوافــق النفســي واالجتمــاعي لألســرة  اإلدمــان: دبراسةةو فطيمةةة (1)

 .001 ،022، ص ص 1102
 .12/11/1102: ، اتريخ الزايرةwww.skynewsarabic.com :، متاح علىالفيس بوك إدماناجلزائر أول مصحة للعالج من  (2)
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أن " امللك سعود"وأكد املركز الوطين ألحباث الشباب يف جامعة  (1).بني االغرتاب واالنطوائية والقلق النفسي
اإلفراط يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي له تداعيات نفسية واجتماعية متعددة، منها زايدة القلق 

االنعزال وعدم القدرة على التواصل الواقعي مع اآلخرين، خصوصا إذا كان مستخدم مواقع  واالكتئاب والرغبة يف
وجعل الفرد ، التواصل االجتماعي حيرص على متابعة األحداث اجلارية، اليت تغلب عليها الصراعات واالضطراابت

عليقات املشاركني، مما يؤثر على غري قادر على االستقالل يف تفكريه وقراراته، فهو دائم احملاولة ملعرفة آراء وت
ثقافة اإلنرتنيت دراسة يف التواصل "ساري حول " دراسة حلمي"أثبتت و  (2).شخصيته واضطراهبا تشكيل

واليت تناولت اآلاثر االجيابية والسلبية على حد سواء، حيث أجريت على عينة من شباب قطر " االجتماعي
، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة واليت ّتص موضوع هذه الدراسة، هو مشكلة العزلة النفسية (221)

، ومن أهم أعراضها انتشار القلق والتوتر واإلحباط اإلنرتنتعلى استخدام شبكة  اإلدمانواالجتماعية النامجة عن 
إىل خلخلة عالقات الشباب االجتماعية من  وتذمر أسر الشباب، بسبب انشغال أبنائهم ابإلنرتنيت، إضافة

 (4)"صاحلة سنان"وتوافقت هذه النتيجة مع تلك اليت توصلت إليها  (3).حيث تذمر الشباب من زايرات أقرابئهم
وأكدت . يف دراستها مع أن الطالبات املستخدمات لالنرتنيت أكثر قلقا من غريهن غري املستخدمات لالنرتنيت

يف دراستها حول عالقة االغرتاب ابالضطراابت النفسية لدى طالبات  (5)(1102 زويد،زينب ال)هذه النتيجة 
بني االغرتاب وجمموعة  إحصائية، فتوصلت إىل وجود عالقة ذات داللة "امللك عبد العزيز"السكن اجلامعي جبامعة 

كما أدى . ي والرهابمن االضطراابت النفسية واليت متثلت يف القلق، االكتئاب، اهلسترياي، الوسواس القهر 
استخدام هذه املواقع لتسارع االنفعاالت والتفاعالت النفسية احلاصلة يف ذات الفرد نتيجة لتأثره ابإليقاع املتسارع 

، حبيث تلحظ الفرد متوترا وعلى غري هيئته لو انقطع twitterو facebookلعملية التواصل االجتماعي، مثل 
حول أنه عند  (2)(1105 رحيانة بلوطي،)ويف نفس األمر تؤكد دراسة  (1).الزمناتصاله ابإلنرتنيت لساعة من 

                                                           
 .20، 21مرجع سابق، ص ص : مجال السند (1)
أثـر اسـتخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي علـى مهـارات التواصـل والشـعور ابلوحـدة النفسـية لـدى : دمحم عبد املنعم، الرشيد الطاهر، زينب غريةب (2)

 .120، ص (ت.د)طلبة جامعة امللك فيصل، مقال منشور، 
 . 012إلعالم واالتصال احلديثة ابالغرتاب االجتماعي لدى الطلبة اجلامعيني، مرجع سابق، ص عالقة استخدام تكنولوجيا ا: خالد منصر (3)
 . مرجع سابق: صاحلة أمحد سنان (4)
 . مرجع سابق: زينب حسن الزويد (5)
 .01مرجع سابق، ص : دمحم البشتاوي (1)
 .مرجع سابق: رحيانة بلوطي (2)
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، فإنه يشعر ابلقلق واالضطراب وتتملكه رغبة ملحة يف استخدامه، خاصة facebookغياب الفرد عن موقع 
 (.11-01)ابلنسبة للفئة العمرية اليت ترتاوح بني 

الجتماعي يزداد حينما يزور هؤالء األفراد مناطق ال ويرى البعض أّن القلق عند مدمين مواقع التواصل ا
توجد فيها خدمة االنرتنيت الالسلكي، فخرباء التكنولوجيا يرون أّن اهلوس بتلك املواقع ومتابعة األحداث عربها 

ئرة ، من أهم العوامل اليت تؤدي لإلصابة ابلقلق الرقمي، نظرا لكوهنم يرون أنفسهم بعيدا عن الدا...وتلقي الرسائل
بفكرة فقدان االتصال  إحساسهماالفرتاضية اليت جيب أن يكونوا فيها، ابالبتعاد عنها خيلق لديهم اخلوف بسبب 

 .(1)...ابلعامل
 (: اغرتاب ثقايف)القيم الثقافية . 2.1

يف ظل التطورات التكنولوجية اهلائلة يف جمال االتصال وما نتج عنها من خصائص جديدة للبيئة االتصالية  
اجلديدة، انتشرت ثقافة جديدة بدأت مالحمها تتسرب داخل اجملتمعات، اليت ال يزال اخنراطها ضمن النظام الرقمي 

ست جمرد وسائل يسخرها اإلنسان لتطوير بيئته الثقافية بطيئا وأحياان ال داللة له، ذلك أن تكنولوجيا املعلومات لي
واالقتصادية وحتقيق متطلبات عصره، ولعل الرأي السائد قد يعتربها حيادية غارقة برمتها يف حميط املكوانت املادية، 

سلوك فهي إن تكنولوجيا املعلومات كغريها من االبتكارات التقنية السابقة مدجمة ابلقيم اليت تغري من التفكري وال
الذي حيمل ( cheval de troie)دة اوهناك من يشبه االنرتنيت حبصان طرو  (2).تصنع الفرد أكثر مما يصنعها

وتتوسطها الرغبة يف موت اإلنسان وفنائه، فقد أقامت ( antihumaniste)جمموعة من القيم ضد اإلنسانية 
جتماعية اليت أصبحت تشهد أتزما وتدهورا  شبكة االنرتنيت جناحاها وتطورها على أساس القيم والروابط اال

وابلتايل على إثر هذه التقنيات نتجت ثقافة جديدة تسمى الثقافة اإللكرتونية، فأصبح الفضاء  (3).كبريا
 .اإللكرتوين حتكمه جمموعة من القيم والقواعد املتميزة عن الثقافات احمللية

تغيريا جوهراي يف البىن األساسية للفكر اإلنساين، إّن انتشار استخدام مواقع التواصل االجتماعي أحدث 
فقد أثرت هذه الشبكات على سلوكيات الشباب وقيمهم واجتاهاهتم وأفكارهم، وجعلتهم مرتبطني بثقافات أخرى 

والقرب . وافدة ابلدرجة األوىل، كما أدخلت تعديالت على طرق حيواهتم وكيفية تعاطيهم مع حميطهم االجتماعي

                                                           
 ،http://www.alarab.co.uk/article :صحيفة العرب اإللكرتونية، متـاح علـى: ابلنوموفوبياالقلق الرقمي يصيب مستخدمي االنرتنيت  (1)

 .01/12/1102 الزايرة اتريخ
 اتريـــخ، http://nmconf.uob.bh/download/book/arabic.pdf :اإلعـــالم اجلديـــد النظـــام والفوضـــى، متـــاح علـــى: عبةةةد هللا احليةةةدري (2)

 .10/11/1102 :الزايرة
 .22مرجع سابق، ص : مرمي مراكشي (3)

http://nmconf.uob.bh/download/book/arabic.pdf


 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة واالغرتاب االجتماعي لدى الشباب الرابعالفصل 

 

818 

كنولوجيا االتصال احلديثة، فتح الطريق أمام إمكانية توظيف وسائل الإلعالم يف عملية تغيري القيم الذي خلقته ت
، وقد طرح منظرو العوملة (Dominance Cultural)املعلومات، مبا يعين هتديد مفهوم السيادة الثقافية  وطبيعة

واصل االجتماعي يف إطار ما يسمى بـ مسألة أمهية توظيف هذه التكنولوجيا االتصالية، ومن بينها مواقع الت
 ، فمن املفرتض أّن العوملة هي حماولة للتقريب بني اجملتمعات بنيواي، من خالل جمموعة من"...سياسة التقريب"

كما يؤكد املنظرون .املؤسسات، واآلليات العوملية مبا يؤدي إىل خلق نوع من اخلربات املتقاربة أو املشرتكة بني البشر
، وهي إحياء لفكرة طوابوية ظهرت "املواطنة العاملية"لعاملية أو الكونية، واليت يعرب عنها يف إطار مقولة على فكرة ا

يف القرن التاسع عشر، دارت حول فكرة جمتمع سياسي عاملي واحد، وابلتايل فهم يطالبون بوجود خطاب ثقايف 
فكرة التنوع ووجود أشكال حادة من اهلوايت  حيل حمل اخلطاابت الثقافية احمللية املتنوعة، وهم يرفضون أصال

فالتالقي احلضاري الذي وّلده انتقال املعلومة عرب االنرتنيت قد رّسخ قيم وثقافة  (1).املتجذرة داخل جمتمعات معّينة
الصدمة "البلد املصدر للمعلومة والتكنولوجيا يف آن واحد، وينشأ عن هذه احلتمية التكنولوجية حالة ما يسمى بـ 

، اليت سرعان ما تتحول ابلبلدان املستوردة من االنبهار ابلواقع االفرتاضي إىل االصطدام ابلواقع "إللكرتونيةا
 (2).احلقيقي للبلد املصدر

إىل أّن اإلنرتنيت يولد اقتناعا ابلقيم واألفكار الغربية، ( 1112رمي العبودي، )ويف هذا التوجه، توصلت 
وأكّدت دراسة . ابإلضافة إىل أنه يؤثر سلبيا على العالقات االجتماعية يف أفراد األسرة، وكذلك املعتقدات الدينية

باب، يليه ، أّن اهلروب من الواقع من أوائل أهداف اتصال ابإلنرتنيت لدى أفراد العينة من الش(1111اننسي، )
تقليد األصدقاء ومسايرهتم، ابإلضافة إىل أن الشعور ابالغرتاب والسخط عاىن منهما أفراد العينة، بعد مشاهدهتم 

أثبتت أّن املواقع العربية على ( 1112دمحم سعيد، وجدي شفيق، )ويف دراسة أخرى لـ . للعامل املتقدم على اإلنرتنيت
ني للشبكة، مما يدفعه إىل الدخول إىل املواقع األجنبية، وابلتايل يعّزز من اإلنرتنيت ال تليب احتياجات املستخدم

حمي عبد األمري، )كما تبني من دراسة . وهو ما يدل على وجود اغرتاب نتيجة االستخدام (3).الغزو الثقايف
جبة بني التعرض حول عالقة تلفزيون الواقع ابالغرتاب الثقايف لدى الشباب، أنه توجد عالقة طردية مو  (1)(1105

حول ( 1100خالد أبو شعرية، )وأوضح . لربامج تلفزيون الواقع واالغرتاب وبروز مظاهر االغرتاب الثقايف لديهم

                                                           
 .2، ص (د، ت)، اجلزائر،الكرتونيا مواقع التواصل االجتماعي ورهاانت االستخدام الرشيد، مقال منشور: سامية عواج  (1)
   .12، ص (1105دار غيداء، : عمان، 0ط)اإلعالم والتوجهات الدولية الراهنة، : مجال دمحم أمحد (2)
: التعـرض لالنرتنيـت وعالقتــه بـبعض اآلاثر النفسـية واالجتماعيــة لـدى شـباب الريــف، أحبـاث املـؤمتر الــدويل حـول اإلعـالم اجلديــد :عبةد اجلةواد سةةعيد (3)

 .012، 010، ص ص 1112لعامل جديد، منشورات جامعة البحرين، .. تكنولوجيا جديدة
 . مرجع سابق: األمريحميي عبد  (1)
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موضوع االغرتاب الثقايف ومواجهته يف الفكر الرتبوي املعاصر، أّن االغرتاب ظاهرة ثقافية تؤدي إىل انتقال اجملتمع 
إىل طور الثقافة الدخيلة الوافدة،كما أنّه يهّدد النظم االجتماعية واالقتصادية وحتوله من طور الثقافة التقليدية 

 (1).والثقافية
النسبة للعامل اإلسالمي يؤدي انتشار األفكار اجلديدة التافهة يف اجملتمعات، إىل نشوء األجيال اجلديدة بف

خصية جديدة بشكل كامل، فابن على درب التيه الذي يفقدهم الثقافة األصلية، ولكنه ال يعوضهم عنها بش
، ويف نفس الوقت فإنه ال (الفكرية واملادية)الشرق أو املسلم إمجاال، ال ميكنه أن يصبح غريب الطابع يف ثقافته 

إذا  -وهذا التيه واالزدواجية أو االنفصام الثقايف. يبقى على ثقافته األصلية حتت ضغط التيارات الثقافية الغربية
يتم يف غيبة التوجيه األسري واملدرسي واالجتماعي السليم، الذي يعمق ويقّوي انتماء الفرد إىل  -جاز هذا التعبري

ثقافة جمتمعه األصيلة، ويف نفس الوقت يقوي لديه ملكة النقد االجيايب القادر على املقارنة واالختيار، وال يرتكه 
فالعوملة الثقافية اليت تقوم على تسييد الثقافة الرأمسالية  (2).بدون حصانة فكرية وخلقية على درب التيه واالغرتاب

لتصبح الثقافة العليا، وترسم حدودا أخرى خمتلفة عن احلدود الوطنية، مستغلة يف ذلك حدود الفضاء السيبريي، 
ن تبنيه والذي يعترب وطن جديد ال ينتمي إىل اجلغرافيا وال إىل التاريخ، هو وطن بدون حدود، بدون ذاكرة، إنه وط

إضافة إىل توحيد وتنميط األذواق وخلق إمجاع زائف على استهالك سلع  (3).شبكات االتصال اإللكرتونية
وخدمات، ال الفرد وال اجملتمع يف حاجة هلا، واإلنسان وفق هذا املنطق جمرد كائن مادي ورقم اقتصادي حمدود 

 اإلبداعيةاءاهتم إىل مستهلك مع إمهال متطلباته اخلاانت يف حساب األرابح واخلسائر، يتحول هذا الكائن وإبحي
، ليتحطم كل ما هو ...والثقافية والروحية، وهذا ما حدث فعال لكثري من الشعوب، وعلى رأسها اجملتمعات العربية

هو استهالكي، فنجد اإلنسان املعاصر ينشأ يف أجواء االستهالك أكثر مما ينشأ يف أجواء الثقافة  إنساين لصاحل ما
 .اإلنسان" تشيؤ"وهو األمر الذي حيّول قيم اإلنسان الرمزية إىل قّيم مادية حبتة، وهو ما يطلق عليه  (4).اإلبداعو 

وعموما ترى األدبيات احلديثة يف النظرية االجتماعية أن االتصال عرب االنرتنيت نقلنا إىل العيش يف زمن 
االجتماعية ومساته الثقافية، برباعة فائقة وإجياز  بتلخيص خصائصه" أنطوين جيدنز"وقام . ثقايف من نوع خاص

 ( 1) :دقيق، مبا أييت
                                                           

االغـــرتاب يف النســـق االجتمـــاعي لـــدى الشـــباب اجلـــامعي يف ضـــوء بعـــض املتغـــريات، جملـــّة اجلامعـــة اإلســـالمية للدراســـات الرتبويـــة : خالةةةد أبةةةو شةةةعرية (1)
 .001، ص 1102، 1، العدد 10والنفسية، اجمللد 

 .252مرجع سابق، ص : سن منصورح (2)
 .121مرجع سابق، ص  :إميان نوي (3)
 .150ص : املرجع نفسه (4)
 .210أتثري االتصال عرب االنرتنيت يف العالقات االجتماعية، مرجع سابق، ص : حلمي ساري (1)
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إّن التحوالت والتغريات االجتماعية والثقافية اليت يصف هبا اجملتمع املعاصر، هي حتّوالت قوة انبذة وطاردة  -
(Centrifugal )لألفراد، وذات خصائص ثقافية مشوشة ومضطربة. 

اليت ينتشر فيها هذا النوع من االتصاالت، هم أفراد مقطوعو األوصال، بسبب  إّن األفراد يف اجملتمعات -
 .استغراقهم وذوابهنم يف خربات يومية جمزأة ومبعثرة، وتعوزهم الرؤية الشمولية املتماسكة للحياة

هة يف مواج( Powerless)يشعر األفراد يف هذا النوع من اجملتمعات ابلعجز وضعف املقاومة وقّلة احليلة  -
 .العوملة وطغياهنا وجربوهتا

ّتلو حياة األفراد اليومية يف هذه اجملتمعات من أي معىن، بسبب سيادة أنظمة اجتماعية جافة تفتقر إىل احلياة  -
، وتعمل على تفريغ حياة األفراد اليومية من مغزاها ودالالهتا االجتماعية (Abstract Systems)والديناميكية 

 . احلميمة
يف وصفه جملتمع االنرتنيت وخصائصه، فهي خصائص وصفات " جيدنر"واحلقيقة أّن كل ما أشار إليه 

العجز والالمعىن وتبلد العالقات : األفراد واجملتمعات املغرتبة، من خالل ذكره خلصائص متثل أبعاد لالغرتاب
جل الدراسات اليت حصلت عليها الباحثة،  اخل، كما أنّنا نالحظ أن...االجتماعية وفقدان اهلّوية والثقافة اخلاّصة

واليت تدور حول أبعاد االغرتاب االجتماعي يف عالقته مبختلف تقنيات االتصال احلديثة، كاإلنرتنيت أو مواقع 
التواصل االجتماعي بشكل خاص، كانت أغلبها قد توصلت إىل كون االنرتنيت عموما ومواقع التواصل 

يس العزلة االجتماعية وإضعاف العالقات االجتماعية واهلوايت األصلية، من االجتماعي خاصة، هي أدوات لتكر 
خالل اآلليات اليت ّتلقها تلك املواقع إلفقاد الشخص القدرة على العيش يف العامل احلقيقي، وتكوين عالقات 

ن االنرتنيت هي إاّل أنه توجد بعض الدراسات اليت أقّرت العكس، غري أهنا مل تكن كثرية، أين أثبتت أ. حقيقية
أّن بعض البحوث يف هذا " الصادق احلمامي"هنا ما ذكره  اإلشارةوجتدر . وسيلة لزايدة التفاعل االجتماعي أكثر

مثال  facebookالسياق، فندت مقولة االغرتاب االجتماعي أو العزلة اليت تكرسهما هذه املواقع أقّرت أّن موقع 
مرتبط  ألنّه (Of line socialization) ارج العامل االفرتاضيميكن أن يساهم يف التنشئة االجتماعية خ

وفيما يلي   (1).مبمارسات الشباب الرّحالة، الذين جيدون يف تلك املواقع وسيلة ذات منافع عديدة لاللتقاء أبقراهنم
 : نتعرض لبعض الدراسات اليت حصلت عليها الباحثة

                                                           
 .2مرجع سابق، ص : الصادق احلمامي (1)
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حول أثر استخدام االنرتنيت على اجتاهات وسلوكيات  (1)(1110سليمان بورحلة، )نفت دراسة جزائرية لـ 
الطلبة اجلزائريني وجود عالقة بني كثافة استخدام االنرتنيت ومشاعر العزلة االجتماعية، رغم أن أغلبية عّينة الدراسة  

 & Christopher)ويف دراسة كريستوفر وآخرون . كانت تستخدم االنرتنيت يوميا ألكثر من ثالث ساعات

al, 2002 )تناولت عالقة استخدام االنرتنيت ابالكتئاب والعزلة االجتماعية بني املراهقني على عّينة قوامها  اليت
من طالب السنة النهائية يف التعليم الثانوي، وقد وضع فئات زمنية الستخدام اإلنرتنت استخدام منخفض ( 02)
يوميا، وأوضحت نتائج الدراسة أن ( اعتنيأكثر من س)أو مرتفع ( ساعة إىل ساعتني)، معتدل (ساعة أو أقل)

العالقات مع الوالدين واألقران أفضل عند منخفضي االستخدام عنه عند مرتفعي االستخدام، وتبنّي أيضا أن 
 Valenzuela) "فالنزويال وآخرون"ويف دراسة  (2).استخدام االنرتنت ال يرتبط ارتباط دال ابلشعور ابالكتئاب

& al, 2009 ) البحث يف العالقة بني استخدام هدفت إىل(facebook ) من قبل الطلبة واالجتاهات
فردا من طلبة اجلامعات يف ( 1112)وتكونت عّينة الدراسة من . والسلوكيات اليت تزيد من عالقاهتم االجتماعية

عة مقاييس تكساس بطريقة االختيار العشوائي، طّور الباحثان مقياسا لدرجة استخدام املوقع، كما استخدما أرب
لكل من الرضا عن احلياة والثقة االجتماعية واملشاركة املدنية والسياسية، وقاما بتطبيق تلك املقاييس على عينة 

وقد خلصت الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني درجة استخدام . الدراسة، وأُستخدم األسلوب املسحي التحليلي
facebook هذا وتضيف (3).جتماعية واملشاركة املدنية واملشاركة السياسيةوكل من الرضا عن احلياة والثقة اال 

(4)(1105)دراسة عربية 
حول اآلاثر السياسية واالجتماعية لشبكات التواصل االجتماعي، اليت بّينت أّن  

يزيد من فعالية الشباب، من خالل زايدة مشاركتهم يف القضااي الوطنية، ويف نفس  facebookاستخدام موقع 
حول عالقة استخدام  (1)(1105)ويف دراسة أجنبية  (5)(.1102ساسي سفيان، )القول توافقهم كذلك دراسة 

واقع يزيد من الشبكات االجتماعية ابملشاركة يف النشاطات االجتماعية يف الواقع أثبتت أهّنا استخدام تلك امل

                                                           
ماجستري، كلية علوم اإلعالم واالتصال، ، رسالة (دراسة ميدانية)أثر استخدام االنرتنيت على اجتاهات الطلبة اجلامعيني وسلوكياهتم : سليمان بورحلة (1)

 .1110، (اجلزائر) ،جامعة بن يوسف بن خدة
 .211مرجع سابق، ص : ، زينب غريبدمحم عبد املنعم، الرشيد الطاهر (2)
اعي املهــارات امــتالك طالبــات اجلامعــة املســتخدمات وغــري املســتخدمات لشــبكات التواصــل االجتمــ: جةةوهرة أبةةو عبطةةة، مةةا الفةةايز، لبةةا السةةعود (3)

 .225، ص 1105، 2، العدد 10، جملة املنار، اجمللد (دراسة مقارنة)االجتماعية يف ضوء بعض التغريات 
اآلاثر االجتماعية والسياسية لشبكات التواصل االجتماعي علـى املسـتخدمني مـن الشـباب، جملـة جامعـة تشـرين للبحـوث : عادل علي، بشرى رفيق (4)

 .1105، 1، العدد 22لد والدراسات العلمية، اجمل
 .مرجع سابق: سفيان ساسي (5)

(1)
 Sandra ros: the relationship between social networking sites and adolescent social involvement, 

article for submission to a peer-reviewed Journal, 2015, p 2.         
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 حنان الشهري،)وحول العالقات االجتماعية توصلت دراسة  .املشاركة يف النشاطات االجتماعية يف الواقع
سامها يف تعزيز العالقات بني الطالبات وتكوين صداقات ( twitterو facebook)إىل أن موقعي  (1)(1105

 الباقي أبو زيد، حلمي عمار وعبد)توصلت دراسة كما . جديدة، لكن ابملقابل قّللت من التفاعل األسري لديهن
إىل أن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال قدمت اجيابيات أكثر من السلبيات، مثل سهولة التواصل وتقدمي ( 1110

اليت " سفيان ساسي"ويف نفس النتائج توافقهم دراسة  (2).فرص للعمل والتنمية الفكرية وزايدة املعلومات وتوفرها
جود أتثريات سلبية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية، إال أنه أكد أن أقرت بعدم و 

تزايد هذه التأثريات كلما زادت مدة االستخدام، وأرجع ذلك إىل طبيعة األسر اجلزائرية، اليت تتسم بقوة الرتابط 
 .ر السلبيةواالحرتام وأن التعليم يلعب دورا مهما يف التقليل من هذه اآلاث

 .آليات محاية الشباب من االغرتاب االجتماعي يف ظل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال .1
واالغرتاب هو . إّن لكل مشكلة حل، وحل كل مشكلة يكمن يف جانبان، جانب الوقاية وجانب العالج 

عند الشباب املسلم مشكلة من بني أكثر املشاكل شيوعا خاّصة يف اجملتمعات احلديثة، وتتفاقم هذه املشكلة 
وتوجد العديد من . والعريب خصوصا، نظرا للعديد من املعطيات منها التبعية االقتصادية والتعليمية والتكنولوجية

اآلليات اليت تسعد على الوقاية من االغرتاب االجتماعي لدى الشباب واليت ميكن أن تعمل جنبا إىل جنب؛ فال 
وسوف نتناول يف هذا املبحث اآلليات والسبل املتاحة اليت ميكن . هلدفيكفي وسيلة أو اثنني من أجل حتقيق ا

        .أن ّتفف من االغرتاب أو على األقل حّدته لدى الشباب سواء بعد حدوثه أو قبل حدوثه
  :مؤسسات التنشئة االجتماعية. 1.1

عايري والقيم واملهارات إن التنشئة االجتماعية هي عملية يتم فيها تشكيل السلوك اإلنساين بتكوين امل 
( أنثى -ذكر)واالجتاهات لألفراد كي تتطابق وتتسق مع دورهم االجتماعي حىت يسلك كل فرد حسب جنسه 

 (3).ودوره املتوقع يف اجملتمع الذي يعيش فيه حاضرا ومستقبال
ابلتقدير وتسهم هذه املؤسسات بتنمية وتطوير شخصيات األفراد على إشباع حاجاهتم النفسية،كالشعور 

واالحرتام والعمل على وضوح اهلوية الشخصية وإشباع حاجات االنتماء واالنتساب، وغالبا ما يؤدي تكامل 
ولة عن الرتبية والتنشئة االجتماعية إىل حتصني األفراد من الوقوع والتناقضات ؤ املؤسسات االجتماعية املس

                                                           
، رسـالة ماجسـتري، جامعـة امللـك عبـد العزيـز، (دراسة ميدانيـة)أثر استخدام شبكات التواصل اإللكرتونية على العالقات االجتماعية  :حنان الشهري (1)

 .1102اململكة العربية السعودية، 
 .20، ص املرجع نفسه (2)
 .00، ص (1111دار الفكر العريب، : القاهرة)مشكالته، تنشئة الطفل  وسبل الوالدين يف معاملته ومواجهة : زكراي الشربيين، يسرية صادق 3))
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وامل على خلق فجوة، بني ما ينشأ عليه الفرد وما والصراعات، اليت تنتج عن عوامل خارجية حيث تعمل هذه الع
يواجهه يف واقع احلياة، وكلما زادت الفجوة واهلوة بني ما ينشأ عليه الفرد وما يواجهه ضمن واقع احلياة، أدى ذلك 
 إىل شعور الفرد حبالة من االنفصال النسيب عن جمتمعه أو ذاته أو كليهما، مما يعوق منو شخصيته وتطورها ويعرقل

تفاعله مع حميطه االجتماعي، وتصيب حالة االنفصال هذه وعي الفرد بذاته، حيث يبدأ الفرد بعملية البحث عن 
ذاته، ويرتتب على هذه احلالة، أن يسلك الفرد بواقعه أو ينسحب من جمتمعه وخيتزل منو شخصيته أو يتمرد على 

   (1).لى تسميتها ابالغرتابالعادات والتقاليد االجتماعية، وهذه احلاالت هي ما اصطلح ع
العملية االجتماعية اليت يصبح الفرد "إّن التنشئة االجتماعية السليمة تعد أهم العمليات االجتماعية، فهي 

، وتقوم التنشئة االجتماعية على "عن طريقها مندجما يف مجاعة اجتماعية خالل تعلم ثقافتها ومعرفة دوره فيها
للوصول إىل تكوين مجاعات ذات أهداف وقيم معينة حيرتمها األفراد ويقّدسوهنا، اشرتاك األفراد يف العمل معا 

ويرون أّن احلفاظ عليها وبقائها جزءا من بقائها واستمرارها، ألهّنا تساعد  على حتويل شخص خلق ليعيش لنفسه 
 . إىل شخص يشارك اجلماعة حياهتا

، اليت يتلقى منها الفرد سلوكياته وقيمه األوىل ومن أهم هذه اجلماعات األسرة ابعتبارها اللبنة األوىل
 .لالنطالق حنو تكوين شخصيته السوية

 : األسرة. 1.1.1
االجتماعية للطفل، وهي املصدر األول للثقافة  وأقوى اجلماعات أتثريا يف  تعترب األسرة أهم عوامل التنشئة

وهي املكّون األساسي لشخصيته من كافة  سلوك الطفل وتؤثر يف حياته وتوافقه مع اجملتمع الذي يعيش فيه،
اجلوانب النفسية واجلسدية والعقلية واالجتماعية والسلوكية، فمن خالهلا حيصل الطفل على أهم احتياجاته املادية 
والنفسية ومنها يتعلم احلب والكره والتنافس والتعاون واحرتام الغري واخلطأ والصواب واالعتماد على النفس، ومنها 

فعن طريق األسرة يتعلم الطفل أو املراهق  .تشجيع على الرغبة يف التعلم كما جيد املثل الذي يقتدي بهينال ال
مستقبال تكوين أمناط السلوك اليت يتبعها يف حياته، فهي تغرس فيه القيم واملعايري السائدة يف اجملتمع ومتده بكل 

وعلى العكس من  (1).ي يف حميط األسرة وخارجهاالوسائط اليت تساعده يف حتقيق توافقه الشخصي أو االجتماع
ذلك التنشئة اخلاطئة واليت تقوم فيها األسرة ابلدور الرئيسي ترجع جلهل القائمني على عملية التنشئة ابألسلوب 
الصحيح، فأسلوب التنشئة االجتماعية الذي يفيد عالقات األبناء ومينعهم من االحتكاك مبحيطهم االجتماعي 

                                                           
 .1مرجع سابق، ص : حممود عوض (1)
  ،وعلـوم الرتبيـة واألرطفونيـا قسـم علـم الـنفسأساليب املعاملة الوالدية ومشاكل األبناء املـراهقني، أطروحـة دكتـوراه، قسـم علـم الـنفس : مسعودة بداوي (1)

 .21 ، ص1112جامعة اجلزائر،  ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
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ساليب التنشئة االجتماعية أتثريا على احتمال حدوث اضطراابت يف شخصية األبناء، وكذلك احلال يعترب أكثر أ
ابلنسبة ألسلوب التنشئة االجتماعية الذي مييل فيه اآلابء إىل التفرقة يف املعاملة بني األبناء، ويظهر ذلك يف 

  (1).تفضيل الذكور عن اإلانث منذ امليالد
 :مؤسسات اجملتمع. 1.1.1
قد أوضحت أن املشاركة هي العملية اليت من خالهلا يلعب الفرد دورا " هدى بدران"أن " نوح"وقد ذكر  

يف احلياة السياسية واالجتماعية جملتمعه، وتكون لديه الفرصة ألن يشارك يف وضع األهداف العامة لذلك اجملتمع، 
أنه من " عبد احلليم رضا وعبد العايل"من  كما أشار كل. واختيار أفضل الوسائل لتحقيق واجناز هذه األهداف

خالل املشاركة يكتسب املشاركون من القدرات ما ميكنهم من التعامل بكفاءة أكثر مع املواقف اليت ميرون هبا، 
أنه كلما زادت العزلة كّلما قّل نشاط الفرد واشرتاكه يف " هاجدورن والبوفيتز"ويف ضوء ذلك فقد كال من 

  (2).ةاملنظمات االجتماعي
يف عالقة التنشئة بكل من الشعور ابلفقدان واالغرتاب وعدم التوافق االجتماعي لدى ( 0221)وحبث محزة 

، وكشفت النتائج عن أن التنشئة الوالدية السلبية عادة (02-05)عينة من طالب الثانوي تراوحت أعمارهم بني 
بيئة السلبية اليت يعيش فيها الفرد تؤدي إىل توتره االنفعايل ما تفرز أمناطا سلوكية لألبناء غري اجيابية، وكذلك فإّن ال

وشعوره ابلوحدة النفسية، مما جيعله دائما يف حماوالت اجتياز أزمة اهلّوية وحتفزه لتحقيقها إىل درجة إحساس الفرد 
 (3).ابالغرتاب عن ذاته

من خالل تركيزه على أمهية الرتبية، يف نظريته عن االغرتاب، " ريكسونإ"وحول أمهية الرتبية األسرية حتدث  
حيث تسهم يف إحداث التفاعل االجتماعي ويف تشكيل هّوية الفرد، وأّن املراهقة هي املرحلة احملورية يف حياة 
الفرد، وأن اإلعداد ملراهقة انجحة واإلحساس ابلذاتية، يكون عن طريق الرتبية يف األسرة واملدرسة،كما يرى أن 

ويرجع ذلك إىل اجملتمع الذي يعيش فيه ويؤثر على  غرتاب عن الذات واالغرتاب عن اجملتمع،هناك تفاعل بني اال
أّن اغرتاب الذات وما يصاحبه من حبث عن اهلّوية ميضي دائما مع " شاخت"ولذلك يرى . تواصله مع اآلخرين

لشباب الذين يشعرون بعدم أّن ا" ابرابك"وعن املدرسة يذكر  (1).االغرتاب عن اآلخرين وعن العامل احمليط بنا
املدرسي عرضة ألن يكونوا أكثر اغرتااب وعجزا من غريهم، ويوّضح  أدائهمانتمائهم للمدرسة وقليلي االجناز يف 

                                                           
 .221مرجع سابق، ص : علجية دوداح (1)
 .222، ص املرجع نفسه (2)
 .51/11/1102 :، اتريخ الزايرةhttp://www.kb-baghdadi.net/vb/t124637.html :متاح على :حسن ابراهيم حسن (3)
 .221مرجع سابق، ص : دوداحعلجية  (1)

http://www.kb-baghdadi.net/vb/t124637.html
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وهذا االجناز يرتبط ارتباطا مباشرا وقواي ابألنشطة املختلفة اليت يقوم هبا الشاب داخل  األداءأيضا أن هذا 
 ( 1).املدرسة

 :  رعاية الشبابيةمؤسسات ال.  1.1

تتمثل رعاية الشباب يف توفري ألوان من النشاط أو اخلدمات أو إقامة املؤسسات الرايضية واالجتماعية  
لشغل وقت الفراغ، بيد أن هذه الرعاية ال متثل سوى جزء من احتياجات الشباب، يف ظل ما توفره التكنولوجيا 

ضخمة ميارس من خالهلا الشباب نشاطات خمتلفة، تؤثر يف سلوكهم وأمناط شخصياهتم،  إمكاانتاحلديثة من 
فالسلوك اإلنساين عبارة عن العمليات اليت تتم بني الفرد بكل مكوانته العقلية والنفسية واالجتماعية والوسط أو 

ل بني األفراد واجلماعات البيئة، بكل ما فيها من ظروف ومواقف وعناصر اجتماعية وثقافية، وهو أساس التفاع
 . واجملتمعات

إّن شغل أوقات الفراغ بصورة اجيابية وبطريقة خمططة يساعد كثريا يف تعديل السلوك لدى املستخدمني، 
ويساعد على تربية الناشئ من مجيع جوانبه النفسية واالجتماعية والروحية والسلوكية والعقلية، واستغالل أوقات 

املختلفة حيّقق ميوهلم وذواهتم وتشبع بعض احتياجاهتم النفسية،كاحلاجة إىل التقدير  الفراغ لديهم يف األنشطة
واحلاجة إىل احلب، واحلاجة إىل االنتماء واللعب واملرح وتنمية املهارات واهلواايت املختلفة وصقل املواهب، وحتقيق 

  (2).كثري من اخلربات املفيدة  واكتسابالقدرات وتنميتها 
بة اليت يقع ضحيتها الشاب العريب، توحي أّن الوطن العريب وعلى الرغم مما يتمتع به من إّن هذه الغر  

وموارد طبيعية وبشرية، ينبئ واقعه عن مدى معاانة  إمكاانتمرياث حضاري أصيل، وعلى الرغم ممّا يزخر به من 
ولذا . ده العديد من التقاريرمعظم بنياته االجتماعية من ّتلف ظل حيكم قبضته على الوطن العريب، وهذا ما تؤك

على اجملتمعات العربية عموما، واجملتمع اجلزائري خاصة، التمسك ابهلّوية الثقافية، من خالل التمسك ابللغة العربية 
والقيم والتقاليد، من أجل احلفاظ على اهلوية وعلى بقائها واستمرارها، ومقاومة كل الغزو الثقايف أو احلضاري 

كما أنه جيب أن تتضافر جهود املؤسسات   (1).قطاب أو فرض التبعية، وهذا ما محلته العوملةالذي حياول االست
االجتماعية املختلفة، إلشباع حاجات الشباب املتنوعة وحل مشكالته، كال حسب موقعه وأمهيته يف حياة 

                                                           
، جملـة دراسـات اخللـيج واجلزيـرة العربيـة، اجمللـد (دراسة تطبيقية على اجملتمع الكوييت)الشباب واالغرتاب : علي أمحد الطراح، الكندري جاسم يوسف (1)

 .52، ص 0221، الكويت، 15، العدد 02
 .1، 5، ص ص (1100)، (د، ب)املسؤولية اجملتمعية لدى الشباب،أثر مواقع التواصل االجتماعية يف تنمية : حسين عوض (2)
 .02مرجع سابق، ص : حمي عبد األمري (1)
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ما هنتم ونقدم للشاب ورعاية الشباب على هذا األساس تعد عملية استثمارية على املدى البعيد، فبقدر  الشاب،
 .سوف يقدمون بدورهم إىل جمتمعاهتم بذلك القدر

عّدة اسرتاتيجيات ملواجهة كل مسببات االغرتاب يف  " طفى وأسعد النمرصعبد العزيز امل"وقّدم كل من 
 (1):كافة جوانب احلياة، حىت نصل إىل احلل املتكامل، ومتثلت يف ما يلي

 :     لتعليميةا ةإلسرتاتيجيا -
بما وكتبه يسه رج تدهمناوتطوير خططه ، ولنظاميالتعليم احل امركافة لنظر بها في د ايعاالبد أن  

لتنمية ابطها بخطط ة أمهية رعاامع مرر، لعصت امتطلباولعمل ق اسوولمجتمع ت احتياجاايتماشى مع 
، لتربويةاطية الديمقرأمهية اعلى التأييد ثم ، للجميعة لمستمرايل هلتأامج ابرد عتما، واةإلسرتاتيجياف اهدألوا
مع ومعاجلة قضااي الطالب عامة بشفافية  وموضوعية مطلب لمجتب والطالاصل بين التوار والحوالمتمثلة في ا

 .  حضاري
 : االسرتاتيجيات العالجية -

لتي لها القضايا ابعض ك فهناري، موضوعية مطلب حضاوعامة بشفافية ب لطالاقضايا إن معاجلة 
، التطرف، لطالب بهااتوعية أمهية مع ش حة للنقاولمطرالثقافة غير ابحكم جملتمعات العربية، احساسيتها في 

ألمثلة من اه هذمثل و. لتوظيفوالتعليم افي ب لشباص بني الفرافي واة لمسام اعد، ولقبليةوالعرقية وق الفروا
ألخالقية في القيم ز افية تعزيجب معالجتها بتأسيس بنية ثقا لتيالعنف ظواهر البعض جماال تخلق أن شأنها 

سع أوألخالقية المنظومة ن األن، لقانول اليس من خالوآلخرين التفاعل مع ل امن خال، الجتماعيك السلوا
 .لضبطامنه على ر قدل وألشموافي ن لقانوامن 
  :     يةدالقتصاا ةإلسرتاتيجيا -

سيما ، التلبية طلباتهموحية ولرواية دلمااعبر تأمين حاجاتهم ب يمة للشباة كرلتي من شأنها توفير حياا
اي، معنواداي ومت لجامعااخريجي ب ولشبااعم ودلى تشجيع إضافة ، إلتعليموالصحة والعمل والمسكن ا

 .لبطالة بينهمالمشكلة فيا تال، سريةأو أية ديع فررمشاء نشاإلمساعدتهم على 
 :     لشبابيةاألنشطة  ا إسرتاتيجية -

لثقافية ابمختلف توجهاتها ت، ياالهواع انوكافة أتشجيع ولشبابية األنشطة اعم ا دجدوري لضرامن  
لك د، وذالقتصاوالصحة وابالتعليم ة سو، أحاجاتهمتشبع لتي األنشطة اا من هغيرولفنية واالجتماعية وا

                                                           
 (.د،ص)، 1105ندوة حول الشباب وأزمة االغرتاب االجتماعي، السعودية، : عبد العزيز املصطفى، أسعد النمر (1)
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دة ياا زجدوري لضرابل من ، لمختلفةات الخبرب وإكساهبم الشبات امكانارات وإميتها في تنمية قدهأل
يرتبط ت، وكل ما لنقاباوالطالبية دات االتحاوالشبابية األندية ت والمنظمااتشجيع وطية الديمقرت الحرياا

 .عيةابدإنشطة أمن ب بالشبا
  :   لتطوعيالعمل ت اتيجيااسترا -

اد رألفاية يفسر توجه بعض دالقتصاوالثقافية واالجتماعية ات ابالغربة نتيجة للتغيرب لشبار اشعوإّن  
تباطهم ارلتطوعي يزيد من العمل ن افإا لذ، لمجتمعاتجاه ر الستهتاة والالمباالوالسلبية اف واالنحرانحو 

ي ينمي لذاألمر ، اتعزيزه للثقة في نفوسهمولخير افي ب لشبات اقاأوفضال عن شغله ، الئهم لمجتمعهموو
 .مجتمعكل تنظيمه فيوطوعي لتاتهتم بالعمل ن تأسيس لجا، ومجتمعهمء في بناودورهم حساسهم بقيمتهم إ

 التمسك ابلدين   . 1.1
يرى الباحثني أّن ما ساد العامل من تطورات ومشاكل وتنافس وحروب وصراعات وسيطرة اجلوانب 

نتيجة ابتعاده عن  اإلنساناالقتصادية واملادية واملعلوماتية، على حساب اجلوانب الروحية واملعنوية، تولدت لدى 
سانية واألخالقية، لذلك جيب االهتمام ابلتنشئة االجتماعية يف ترسيخ مبادئ الدين لشعور هللا وضعف القيم اإلن

أنّه هو اآللية " اريك فروم"والدين كما يراه أحد أقطاب مدرسة التحليل النفسي  (1).الفرد ابإلنسانية يف اجملتمع
اليت يف غياب امتالكها يكون اإلنسان معرضا لكل األخطار ومفتوحا على كافة االحتماالت، ألنه غري مؤطر 

الرتبية الدينية ولذلك وجب البداية ابألسرة فتوعية األسرة أبمهية  (2).دينيا مهما كان الدين شرعي أم وضعي
لألبناء، وأمهية غرس الوازع الديين فيهم عن طريق إقامة احملاضرات وكذلك التوعية اخلارجية لألسرة، فالرتبية الدينية 

 (1).ترسخ يف اإلنسان مبادئه األخالقية وعقائده وتوجهه األخالقي، حىت يصان كل احنراف أو زيغ عقائدي ديين
 وسائل اإلعالم. 4.1

أنه إذا كانت األسرة واملدرسة اضطلعتا ابلدور األكرب يف تكوين مدارك اإلنسان وثقافته " زروقمجال "يرى 
وتشكيل منظومة القيم اليت يتمسك هبا يف السابق، فإن تكنولوجيات االتصال احلديثة غريت اليوم من البيئة اليت 

األفراد يف اجملتمع مبا هلا من أتثري فعال  فوسائل اإلعالم تلعب دورا هاما يف بلورة أفكار (2).يعيش فيها الشباب
                                                           

 .25مرجع سابق، ص : عبد العزيز املصطفى، أسعد النمر (1) 
 .11مرجع سابق، ص : احتاد املغرب العريبشورات من (2) 
، اتريـــخ الـــزايرة http://www.jdf.gov.jo/ar/content/737: متـــاح علـــى: نشةةةرة توعويةةةة عةةةن اسةةةتخدام مواقةةةع التواصةةةل االجتمةةةاعي (1) 

10/12/1102. 
 :، متــــــــاح علــــــــى1101، 1العربيـــــــة، العــــــــدد اإلذاعــــــــات، جملــــــــة احتــــــــاد سةةةةةةةةند حلةةةةةةةةوار الشةةةةةةةةباباإلعةةةةةةةةالم السةةةةةةةةمعي البصةةةةةةةةري العةةةةةةةةريب  (2) 

http://www.asbu.net/asbutext/pdf/2010_02_123.pdf 

http://www.jdf.gov.jo/ar/content/737
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على عقوهلم وحواسهم، ونظرا هلذه الفعالية، فإنه يتوجب على تلك الوسائل أن تقدم الربامج ذات الطابع اهلادف 
 واليت" الرتبية اإلعالمية"وجتدر اإلشارة إىل أمهية  (1).البناء، الذي يساعد يف تنمية مبادئ الفرد ومعايريه االجتماعية

تعرف أبهنا تكوين القدرة على تفسري وبناء املعىن الشخصي من الرسائل اإلعالمية واملقدرة على االختيار وتوجيه 
وابلتايل فإّن التكوين على  (2).األسئلة والوعي مبا جيري حول الفرد، بدال من أن يكون سلبيا ومعرضا لالخرتاق

يات اإلعالمية بصورة فعالة لإلطالع على املضامني وّتزينها، الرتبية اإلعالمية يضمن القدرة على استخدام التقن
، التحليل النقدي للتقنيات واخلطاابت والرموز اليت تستعملها، إنتاجهاغاايت املواد اإلعالمية وآليات  إدراك

 (3).للتعبري عن األفكار واآلراء ونشر األخبار إبداعيةواستعمال وسائل اإلعالم بطريقة 
 .ستخدام الرشيد لتكنولوجيات اإلعالم واالتصالالوعي واال. 2.1

بداية البد من االنتباه إىل أن شبكات التواصل االجتماعي هي نتيجة لتطور تكنولوجيا اإلعالم  
يف طياهتا بعض قيم صانعيها، لذا وجب  حتمل واالتصال، اليت هي غربية املنشأ ابألساس، وابلضرورة سوف

 (4).التفكري يف تكييف هذه الوسائط عند استخدامها يف جمال االتصال لرتاعي خصوصيات املستخدمني الثقافية
دائما هناك منتج للحضارة املادية وهناك مستهلك هلا، وعادة ما يكون املنتج أكثر وعيا من املستهلك أبضرار 

وأبرز ما شهدته احلضارة  (1).لتايل فعلى الفرد أن يكون حذرا يف استخدامه للتقنياتالسلع اليت ينتجها، واب
 .التكنولوجية هي ثورة االتصاالت اليت ظهرت منذ ظهور االنرتنيت

وميكن تقسيم مستخدمي شبكة االنرتنيت وخمتلف تطبيقاهتا خاصة إىل فئتني رئيسيتني؛ األوىل حتّدد 
متحكمة يف تلك العملية، والثانية ال هتدف من وراء االستخدام سوى شغل أهداف االستخدام غالبا وتكون 

واالستخدام املكثف واملتواصل . أوقات الفراغ، ورمبا متثل هذه الفئة الغالبية العظمى خاصة املراهقني والشباب
أن يتحكم يف  ملواقع تواصل االجتماعي واستغراقهم فيها جيعلهم عرضة لالغرتاب االجتماعي، فالفرد ال يستطيع

أجريت على ( 1100 سانغاري والميام ورويس،)الوقت الذي يقضيه على تلك املواقع، وأابنت دراسة أجنبية لـ 
عّينة من الطالب اجلامعيني يف جامعة لويل التكنولوجية أّن ضبط النفس وميزات الشخصية حيددان الوقت الذي 

                                                           
، ومفهوم الذات والسلوك االحنرايف لدى املنحرفني يف مدينة الرايض، رسالة ماجستري، قسم العلوم االجتماعيـة( األنومي)الالمعيارية : حسن الشيخي (1)

 .50، ص 1112جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 
 21، ص (1105دار وائل للنشر، : ، عمان0ط)الرتبية اإلعالمية وحمو األمية الرقمية، : بشرى حسني احلمداين (2)
 .20، 22ص ص : املرجع نفسه (3)
 .212مرجع سابق، ص : مجال العيفة (4)
 .22مرجع سابق، ص : شعاع هاشم اليوسف (1)



 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة واالغرتاب االجتماعي لدى الشباب الرابعالفصل 

 

803 

متعة )مؤلفة كتاب " كرستينا كروك"ويف هذا املنحى أيضا، ترى  facebook.(1)ميضيه الشخص على موقع 
تكمن أساسا  -كأحد مكوانت االغرتاب-أن إحدى الطرق الفعالة ملقاومة القلق التكنولوجي ( إضاعة الفرص

يف حتديد األسباب اليت تدفع إىل تغيري منط استخدام الشبكات االجتماعية، وتقول أّن الذين جيدون سببا يتوافق 
ع معتقداهتم الشخصية، فإن ذلك قد يسهم بشكل كبري يف إبعادهم عن وسائل التواصل االجتماعي، مثال، م

ولذلك وجب حتديد األسباب اليت دفعتهم لإلقبال على . والتفكري يف البقاء فرتة أطول مع العائلة واألصدقاء
من البقاء على االنرتنيت ورمبا  استخدام مواقع التواصل االجتماعي بوضوح وإىل أي مدى يستفيدون ابلفعل

وتؤكد أّن االبتعاد عن منصات وسائل االتصال التكنولوجية لفرتات " كروك"وتواصل . يستطيعون حتديد احلل
أثبتت التجارب أنّه يقّلل من القلق، ألّن الشخص إذا وضع لنفسه حدودا واضحة فال مكان لالختيارات 

املواقع ابجلانب السليب هلا عن طريق وسائل اإلعالم األخرى واحلث  كما جيب توعية مستخدمي هذه  (2).الفردية
على االستخدام اإلجيايب لوسائل االتصال، وذلك من خالل وسائل اإلعالم األخرى أو احملاضرات 

أّن املراهقني هم األكثر عرضة لإلدمان على الشبكات،  *"ريتشارد غراهام"ويرى الدكتور  (3).إخل...واملنشورات
 (1).، فالعالج يتمثل يف االمتناع متاما لوقت معني عن استخدامها ووضع برانمج حمدد لنشاطات أخرىوحسبه

وكنتيجة ملا سبق فإن هذه اآلاثر السلبية ال تدعو إىل اعتزال تكنولوجيا االتصال واملعلومات والتقوقع حول ذاتنا، 
 الكثرية هلا، واحلفاظ يف نفس الوقت على بقدر ما يدعوان إىل البحث عن خمرج وحلول لالستفادة من املزااي

 (2).هويتنا

وابلتايل كنتيجة فحماية الشباب من االغرتاب االجتماعي تستدعي تكاثف كل مؤسسات اجملتمع، بداية 
ابألسرة اليت تعترب اللبنة األوىل يف تكوين شخصية الفرد، مرورا مبؤسسات اجملتمع األخرى كاملدرسة واملسجد 

، إضافة إىل وضع اسرتاتيجيات مدروسة من قبل الدولة، من أجل التكفل وتوفري متطلبات ووسائل اإلعالم
ابملشاركة واالنتماء جملتمعه أو وطنه، فاحلرص على تكاثف اجلهود من قبل   اإلحساسالشباب لتؤمن له جو من 

                                                           

 .01مرجع سابق، ص : سامي أمحد الشناوي، دمحم خليل عباس (1) 
-http://www.bbc.com/arabic/vert-fut : كيــــف تتوقــــف عــــن التعلــــق بوســــائل التواصــــل احلديثــــة؟، متــــاح علــــى: القلةةةةق الرقمةةةةي (2) 

 .02/12/1100: ، اتريخ الزايرة39059143
 .مرجع سابق: نشرة توعوية عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي (3) 
 .التكنولوجيا يف مستشفى انيتنغال على اإلدمانطبيب نفسي خمتص يف  *

: ، اتريـخ الـزايرةhttp://arabic.euronews.com :متـاح علـى: على مواقع التواصل االجتماعي خطر يتهّدد ماليةني املسةتخدمني اإلدمان (1) 
01/12/1102. 

 . ، مرجع سابق"اهلوية يف ظل الشبكات االجتماعية اإللكرتونية"عن سؤال : ابديس لونيس (2)

http://www.bbc.com/arabic/vert-fut-39059143
http://www.bbc.com/arabic/vert-fut-39059143
http://arabic.euronews.com/
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يعمل يف اجتاه احملافظة وذلك ما جيعله يتمسك ويعتز بذلك االنتماء و . كل املؤسسات اجملتمعية هو احلل األمثل
غري أّن وعي الفرد هو األمر احلاسم يف محايته من االغرتاب االجتماعي، وهلذا عالقة . عليه، ال بل تعزيزه أيضا

مباشرة مبستوى النضوج الشخصي السليم للفرد، ومنه وجب على الفرد أن يتفطن ملا ميكن أن يسحبه بعيدا عن 
د اعتزازه بنفسه ووطنيته وجيعل منه فردا ال ميلك نفسه بيده، لذلك فإن هويته الشخصية أو االجتماعية ويبد

 .امتالك الفرد الوعي بذاته سيكون سهال عليه مواجهة مسببات االغرتاب االجتماعي لديه
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 : خالصة
يلعب الشباب الدور احملوري يف حياة الشعوب واألمم انطالقا خصائصهم  القوية، وهذه الفئة بقدر قوهتا 
بقدر هشاشتها جتاه ما حييط هبا فهي سهلة التأثر وعرضة للعديد من املشكالت، من بينها االغرتاب االجتماعي 

نا العربية هو مسألة ملحة أكثر نتيجة العوامل الذي ورغم وجوده يف كل أحناء العامل إال أّن احلديث عه يف بلدان
 . الوفرية املؤدية لالغرتاب، انهيك عن تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الذي فتحت هلم العامل ووضعته بني أيديهم

إّن استخدام التكنولوجيات احلديثة عموما، خاصة منها الرقمية هلا عالقة مباشرة ابالغرتاب وأبعاده  
جل الدراسات وجود عالقة بني استخدام  أثبتتموعة من االضطراابت النفسية واالجتماعية فلقد يف جم واملتمثلة

غري أهّنا وفرت أيضا . واالتصال احلديثة عموما وبروز مظاهر االغرتاب يف اجملتمعات املعاصرة اإلعالمتكنولوجيات 
ابية قد تغطي على مشاعر االغرتاب جيإفضاء واسعا ومتنفسا بديال للشباب يف وطننا العريب أكسبتهم مشاعر 

لديهم، كما أنه ال ميكن اجلزم أبن تكنولوجيات االتصال هي اليت أفرزت مشاعر االغرتاب بل هي جمموعة 
متكاملة من العوامل هي اليت تؤدي يف النهاية إىل تكوين مشاعر االغرتاب االجتماعي الذي يتحقق أساسا برفض 

 .الفرد للمجتمع الذي يعيش فيه
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 : متهيد
على تساؤالت  اإلجابةإّن الدراسة امليدانية هي اجلزء األكثر أمهية يف البحث من خالهلا يتم العمل على 

وقد عملت الباحثة يف . املناسبة اإلحصائيةيف األساليب ظتو  عن طريقالدراسة الفرعية واإلشكال العام للدراسة 
مفردة من الشباب اجلزائري ( 222)هذا الفصل على عرض النتائج املتحصل عليها من خالل مجع البياانت من 

، حيث مت عرض النتائج املتعلقة سنة( 21-00)ترتاوح أعمارهم ما بني  نالذيو املستخدمني ملوقع الفيس بوك 
عرض النتائج املتعلقة ابحملور الثاين واملتعلق  ، مثات وأمناط استخدام املوقععادذي يتمثل يف والاألّول  ورابحمل

إىل عرض نتائج احملور الثالث واملتعلق ابلعالقة بني استخدام موقع  إضافةشباعات ذلك االستخدام، إأبسباب و 
تها انطالقا من إىل تفسري تلك النتائج ومناقش إضافةالفيس بوك واالغرتاب االجتماعي لدى أفراد العينة، 

يف هذا اجملال، وأخريا مت عرض وحتليل  املتوفرالدراسات السابقة اليت حصلت عليها الباحثة، والرتاث النظري 
 .النتائج اخلاصة بفرضيات الدراسة
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I. عرض ومناقشة النتائج يف ضوء تساؤالت الدراسة 
 : خصائص عّينة الدراسة: احملور األول. 1 

 عينة الدراسةرسائل خاصة إىل أفراد  إرساللكرتوين من خالل إاستبيان  توزيع كما ذكران سابقا فلقد مت
ولقد كان توزيع أفراد العينة حسب السمات ، سنة والقاطنني ابجلزائر( 00 -21)ترتاوح أعمارهم بني ن والذي

 :كما يلي(اجلنس، السن واملستوى التعليمي)
 :اجلنس .1.1
 :العينة حسب متغري اجلنسيوضح توزيع أفراد ( 11)جدول رقم  -

 
 ح توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنسيوضّ ( 12)شكل رقم 

 
ظهرت بنسبة أعلى من الذكور واليت قدرت بـ  اإلانثيتضح أن نسبة ( 11)من خالل اجلدول رقم  

وبرأينا ال تعرب هذه النسبة عن استخدام اإلانث ملوقع الفيس بوك . للذكور( %25.2)مقابل نسبة ( 52.2%)
الستخدام ( 1102الم االجتماعي، عالتقريري العريب لإل)األخرية  اإلحصائياتأكثر من الذكور، حيث سجلت 

قدرتنا على الفيس بوك يف اجلزائر نسبة تفاوت كبرية بني اجلنسني لصاحل الذكور، ولكن نرجع هذه األسباب إىل 
اهتمامهن ابالستبيان، عكس الذكور الذين  وإبداءإىل تفاعلهن معنا بدرجة كبرية  إضافةأكثر  اإلانثالتواصل مع 

 .ملسنا منهم عدم جتاوب وصعوبة يف التواصل
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 : السن. 1.1
 : يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري السن( 11)جدول رقم  -

 
 .أفراد العينة حسب متغري السنيوضح توزيع ( 12)شكل رقم    

( 21-11)ترتاوح أعمارهم بني ن الذي سجلت النتائج ظهور الفئة العمرية األكرب سنا واليت تتمثل يف فئة       
سنة بنسبة ( 15-11)، أّما املرتبة الثانية فكانت للفئة العمرية (%52.5)سنة أبكثر من النصف وبنسبة قدرت بـ 

( 10-00)يف الذين تراوحت أعمارهم بني  أخريا برزت الفئة األصغر، واليت تتمثل ، مث(%12.2)أقل قدرت بـ 
 (. %01.1)سنة بنسبة 

 :املستوى التعليمي. 1.1
 يوضح توزيع أفراد العينة حسب( 14)جدول رقم  -

 :متغري املستوى التعليمي           

 
  أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمييوضح توزيع ( 19)شكل رقم                                   
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مت احلصول أعلى نسبة من أفراد املستوى اجلامعي واليت تشمل  ، فإنهابلنسبة ملتغري املستوى التعليمي
(. %22.2)، وبنسبة أقل جاء أفراد مستوى الدراسات العليا بنسبة (%21)مستويي الليسانس واملاسرت وقدرت بـ 

من أفراد املستوى الثانوي، ليسجل مستوى املتوسط أقل نسبة ( %02.0)ىل ما نسبته كما متكننا من الوصول إ
كون هذه الفئة هي . ، وأخريا ابلنسبة للمستوى االبتدائي مل نتمكن من الوصول إىل أي مفردة(%2.1)قدرت بـ 

أخرى عدم فهمهم يف األصل قليلة نتيجة انتشار التعليم على مستوى عايل بني الشباب هذا من جهة، ومن جهة 
لالستبيان إذا ما تعرضوا له، وقد يكون هناك سبب اثلث غري أنه احتمايل فقط هو أّن هذه الفئة ال تستخدم 

 .موقع الفيس بوك بشكل كبري
كون طلبة الدراسات العليا كانوا أكثر   العينة وفق ما جاء يف اجلدول إىلويرجع السبب يف توزيع أفراد  

وعيا، وابلتايل تفاعال مع االستبيان املطروح إضافة إىل كون دائرة املعارف األوىل ابلنسبة للباحثة  كانت من بينهم،  
إىل  إضافةمث بدأت بتوسيع دائرة األفراد تدرجييا، فظهر املستوى اجلامعي كوهنم أيضا امتداد للمستوى السابق 

حملتوى االستبيان وهدفه، إىل غاية وصول االستبيان إىل املستوى الثانوي واملتوسط، أين سجلنا نسب أقل فهمهم 
إىل أنه واجهنا  اإلشارةوجتدر . نتيجة عدم فهمهم جيدا لبنود االستبيان وعدم التعامل معه ابجلدية املطلوبة

لسابقة، يف حني تعذر علينا هنائيا احلصول على صعوابت كبرية يف الوصول إىل هذين الفئتني األخريتني لألسباب ا
  . ذوي املستوى االبتدائي
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 .عادات وأمناط استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة: ثايناحملور ال .1
 :استخدام أفراد العينة ملوقع الفيس بوك أقدمية. 1.1
العينة حسب املعطيات العامة يوضح أقدمية استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد ( 12)جدول رقم  -

 :ومتغري اجلنس
 

 أقدمية االستخدام 
 اجملموع أنثى ذكر

 %ن ت %ن ت %ن ت
 1.2 01 2.1 01 2.12 1 أقل من سنة

 11.1 01 12.0 51 05.0 21 سنة إىل ثالثة سنوات
 24.2 122 50.2 011 50.10 005 أربعة إىل ستة سنوات
 12.1 22 05.2 21 00.1 22 سبعة إىل تسعة سنوات

 4.9 10 2.1 00 5.15 01 عشر سنوات اثينعشرة إىل 
 111 411 24.1 112 42.2 119 اجملموع

 P =1.020قيمة  1.100= 1كا 2=درجة احلرية 

        
دّلت املعطيات املعروضة يف اجلدول أّن أكثر من نصف أفراد العينة يستخدمون موقع الفيس بوك ملدة   

لصاحل املدة ما ( %02.2)وبنسبة أقل قدرت بـ ( %52.2)سنوات بنسبة قّدرت بـ " إىل ستة أربعة" ترتاوح بني 
، أما املّدة اليت تراوحت ما (%01.2)سنوات بنسبة " سبعة إىل تسعة"سنوات، وتليها مّدة " سنة إىل ثالثة"بني 
مفردة كلهم ( 00)وبواقع فقط ( %2.0)سنة حازت على نسبة قليلة جدا قّدرت بـ " عشرة إىل إثين عشر" بني 

ظهرت بنسبة ضعيفة قدرت بـ " أقل من سنة"س أكثر، وأخريا مدة سنوات ولي( 01)يستخدمون املوقع منذ 
 .مفردات فقط( 01)وبواقع ( 2.2%)

هي سنة  -ينطبق هذا على الكثري-تشري هذه النتائج إىل أن بداية استخدام أفراد العينة ملوقع الفيس بوك   
أصبح املوقع موقعا عامليا بعد أن كان اقتصر ، وهنا نتحدث عن موقع الفيس بوك يف تلك الفرتة، حيث (1110)

مليون، وتعترب سنة ( 011)ووصل عدد مشرتكيه إىل ، (1112)على الوالايت املتحدة األمريكية منذ ظهوره سنة 
ذه الشبكة، ومنها إاتحة الفرصة ق القائمون على املوقع إمكانيات جديدة هلعالمة فارقة، حيث حقّ ( 1112)
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وابلتايل ميكن احلديث عن أسباب عديدة لتفسري هذا االنتشار  (1).للمطورين مما زادت هذه اخلاصية من شهرته
ترتاوح بني أسباب تقنية خاصة مبا يوفره املوقع تقنيا كدعمه ألكرب قدر ممكن من الّلغات العاملية منذ بداايته ومنها 

، بينما كانت بعض الدول منفردة يف البعض اآلخر هاوأسباب اجتماعية، قد اشرتك العامل يف بعضالّلغة العربية، 
( 1101)غري أن التحول احلقيقي وهجرة أكثر من نصف أفراد العينة كان حبدود سنة  .على غرار الدول العربية

اليت انطلقت يف بعض الدول العربية  ويف هذه الفرتة كان املوقع قد القى انتشارا كبريا من خالل الثورات الشعبية،
 .واليت عرفت فيما بعد بثورات الفيس بوك

خدام املوقع ابجلزائر، يف ظل التسهيالت التكنولوجية الكبرية تكما ميكن أن نتحدث عن أسباب انتشار اس
لقدرات الشرائية على غرار توفر اهلواتف واحلواسيب واأللواح اإللكرتونية أبسعار مقبولة ومبيزات متنوعة، ّتدم ا

إىل تنافس شركات االتصاالت يف اجلزائر على سوق اهلواتف النقالة واشرتاكات االنرتنيت وتقدمي  إضافة. املتفاوتة
خدمة اجليل  إطالقمث ( 1102)اجليل الثالث لالنرتنيت  إطالقر قطاع االتصاالت خاّصة منذ العروض، وتطوّ 

 .الرابع، وابلتايل أصبحت االنرتنيت على اهلواتف النقالة متاحة للجميع
نالحظ من خالل معطيات اجلدول أن الذكور متركزوا بنسبة تفوق ومبقارنة النتائج حسب متغري اجلنس،  
اليت قدرت نسبتها سنوات " سبعة إىل تسعة"سنوات مث تليها الفرتة " أربعة إىل ستة"يف الفرتة ( %50.10)النصف 

سنوات ويف املراتب األخرية متوقعت كل " سنة إىل ثالثة"الفرتة ( %05.0)، بينما جاء اثلثا وبنسبة (%00.1)بـ 
 (.%2.12)بنسبة " أقل من سنة"وفرتة ( %5.15)سنة بـ " عشر اثينعشرة إىل " من فرتة 
مث يف املرتبة ( %50.2)وات نسبة سن" أربعة إىل ستة"انث حيث انلت فرتة ونالحظ اختالفا لدى اإل 
" سبعة إىل تسعة"يف فرتة ( %05.2)، واثلثا متركزن بنسبة %(12.0)سنوات بنسبة " سنة إىل ثالثة"فرتة الثانية 

سنة بـ  " عشر اثينعشرة إىل "وفرتة ( %2.1)بنسبة " أقل من سنة"سنوات، وبنسب جد متقاربة يف كل من فرتة 
(2.1%.) 

سبعة إىل "و" حول أّن أغلب أفراد الذكور يستخدمون املوقع لفرتة أربعة إىل ستة وعليه ميكن احلديث
" سنة إىل ثالثة"و" أربعة إىل ستة"انث يستخدمن املوقع  لفرتة ن جل أفراد اإلسنوات، بينما نالحظ أ" تسعة

يف النسب بني  سنوات، أي أنه وجد اختالف على مستوى هذين الفرتتني، بينما شهدت الفرتات األخرى تقاراب
 .اجلنسني

                                                           
 .102، ص مرجع سابق، (مبوقع الفيس بوك دراسة للمجموعات اإلعالمية)شبكات التواصل االجتماعي كأوعية علمية : خالد منصر (1)
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وقد أابنت النتائج عن تفاوت نسيب بني اجلنسني يف أقدمية استخدام موقع الفيس بوك وهو ما أثبتته 
سنة إىل "وكذا املّدة " أقل من سنة"النسب اليت عربت عن االلتحاق احلديث للفتيات ابملوقع يف املدة الزمنية 

لوحظ ارتفاع نسبة  ،رتات نسب أعلى من للذكور، والعكسيف هذه الف اإلانثسنوات، حيث سجلت " ثالثة
ويشري هذا إىل . سنة" عشرة إىل اثين عشر"و" سبعة إىل تسعة"يف الفرتتني األطول ومها  ابإلانثالذكور مقارنة 

حول عدد املستخدمني  اإلحصائياتوهو ما تثبته انث يف استخدام موقع الفيس بوك، اإلأتخر نسيب لفئة من 
للموقع يف اجلزائر بشكل دوري حول أّن الذكور أكثر من اإلانث، فيما تعلن عن تزايد نسبة اإلانث مع مرور 

ر ولو جزئيا وهذا راجع إىل عّدة أسباب قد تفسّ  ،(1102، 1105، 1102 تقارير كلية دمحم بن راشد،)الوقت 
نرتنيت خارج املنزل من خالل ذكور هلم القدرة على االتصال ابإلالهذه األرقام، ففي بداية انتشار املوقع كان  

يف  ةنرتنيت متوفر اإلخدمة كن مقاهي االنرتنيت املنتشرة بكثرة، يف حني أّن الفتيات يتعذر عليهن ذلك، إذا مل ت
ليت تتمثل يف نرتنيت اانتشار األجيال املستحدثة من اإل املنزل نتيجة جمموعة من الضوابط االجتماعية، إىل غاية

نرتنيت، لتصبح منتشرة على نطاق واسع جدا يف اآلونة ابإلاجليل الثالث والرابع واخنفاض تكاليف االشرتاك 
غري أّن هذا االختالف مل يكن كبريا، حيث . نرتنيت جبميع املناطقابإل األخرية نتيجة توفر شبكات االتصال

انث يف أقدمية استخدام موقع الذكور واإلبني  إحصائيةأنه ال توجد فروق ذات داللة ( 1كا)أظهرت نتائج اختبار 
 .إحصائيا( غري دالة)مبعىن ( 1.15)أكرب من مستوى الداللة ( P =1.020)الفيس بوك، حيث كانت قيمة 

 .يوضح أقدمية استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب متغري السن( 12)جدول رقم  -
 اجملموع 11 -12 12 -11 19-11 

 %ن  ت %ن  ت %ن  ت %ن  ت
 1.2 01 1.00 5 2.0 2 01 2 أقل من سنة 

 11.1 01 01.5 22 02.2 11 25.2 15 من سنة إىل ثالثة 
 24.2 122 52.1 012 52.2 22 51 25 من أربعة إىل ستة سنوات
 12.1 22 11.2 20 02.2 11 2.1 2 من سبعة إىل تسعة سنوات

 4.9 10 1.2 05 2.21 1 1 1 عشرة إىل أثين عشر سنة من
 111 411 24.2 112 11.1 112 12.1 70 اجملموع 

 P = 1.111قيمة  22.151= 1كا 0=درجة احلرية 
  

مث ( %51)سنوات بـ  "أربعة إىل ستة"كانت يف فرتة منهم   أكرب نسبة نالحظ أنّ ( 10-00)ابلنسبة لفئة  
مث تلي  ،(%01) بنسبة" أقل من سنة" واثلثا جاءت فرتة( %25.2)سنوات بـ " ثالثة ىلإسنة "ت فرتة ءاثنيا جا
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بينما غابت الفئة األصغر عن هذه الفرتة (. %2.1)عيفة جدا بلغت ضبنسبة سنوات " سبعة إىل تسعة"ذلك فرتة 
سنة، ( 00)عمرها سنة نتيجة لصغر سنها آنذاك، والذي يكون فيها أكرب مفردة  " عشرة إىل اثين عشر"الزمنية 
إىل أسباب أخرى، ألن طفل اليوم نتيجة التسهيالت التكنولوجية مثل توفر اهلواتف الذكية واأللواح  إضافة

اإللكرتونية له وتوفر االنرتنيت يف البيوت أصبح يلج مواقع التواصل االجتماعي يف سن مبكرة جدا غري أنه يكون 
 .حتت الرقابة -غالبا-

أربعة إىل "أّن أكرب نسبة سجلت لدى فرتة  -على غرار الفئة السابقة-نالحظ ( 15-11)وابلنسبة للفئة  
سبعة إىل "، مث جاء ابلتساوي كل من فرتيت (%52.2)سنوات وبنسبة أعلى من الفئة السابقة فقّدرت بـ " ستة

،  (%2.2)ة ضعيفة سنة بنسب" عشرة إىل اثين عشر"، مث أتيت فرتة (%02.2)سنوات بـ  "سنة إىل ثالثة"و" تسعة
 (.%2.0)رت بـ أقل نسبة قدّ " أقل من سنة"وأخريا سجلت فرتة 

سنوات " أربعة إىل ستة"منهم يستخدمون املوقع لفرتة ( %52.1)جند أّن ( 21-11)وابحلديث عن فئة 
 متوقع مث( %11.2)سنوات بـ " سبعة إىل تسعة"على غرار الفئات السابقة وبنسبة قريبة من نسبهم، مث جاءت فرتة 

وأخريا ( %1.2)سنة بـ " عشر اثينعشرة إىل "مث تليها فرتة ( %01.5)سنوات بنسبة " سنة إىل ثالثة"اثلثا فرتة 
، وهو ما يشري إىل أتخر بعض أفراد العينة الذين ترتاوح أعمارهم ما بني (%1.00)بنسبة " أقل من سنة"فرتة 

نهم الكبري، وهذا ما يعرّب عنه النمو السريع ملستخدمي سنة يف استخدام موقع الفيس بوك مقارنه بس( 11-21)
( 2.2)رت بـ زايدة قدّ  تلسجّ ف ،ارتفاعا بوترية سريعة كل سنة اإلحصائياتاملوقع سنواي يف اجلزائر، حيث تظهر 

. ، فسجلت اجلزائر اثين أعلى نسبة منو يف العامل العريب بعد مصر(1101-1102)مليون مستخدم ما بني الفرتة 
، ألسباب اقتصادية متثلت يف (1101)و( 1105)ذكر التقرير أّن أسرع منو سجلته اجلزائر كان بني سنة  كما

 (1).ارتفاع استخدام االنرتنيت واملنافسة يف سوق االتصاالت
أبنه توجد فروق ذات داللة ( 1كا)وعليه يّتضح أّن السن عامل مهم جدا، وهو ما أكدته نتائج اختبار  
دالة عند ( P=1.111)حسب متغري السن يف أقدمية استخدام موقع الفيس بوك، حيث جاءت قيمة  إحصائية

 (. 1.15)مستوى الداللة 
 
 
 

                                                           
 .22، 22ص ص  مرجع سابق، ،(1102)التقرير العريب لإلعالم االجتماعي : كلية دمحم بن راشد احلكومية (1)
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يوضح أقدمية استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب متغري املستوى ( 12)جدول رقم  -
 .التعليمي

 
 اجملموع دراسات عليا جامعي اثنوي متوسط

 %ن ت %ن  ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
 1.2 01 0.2 1 1.2 5 2.0 1 02.5 2 أقل من سنة

 11.1 01 01.2 02 10.2 21 10.0 00 11.5 2 من سنة إىل ثالثة سنوات
 42.2 122 52.0 00 50.12 22 51.1 21 51 11 من أربعة إىل ستة  سنوات
 12.1 22 02.12 10 00.1 22 01.2 2 01 2 من سبعة إىل تسعة سنوات

 4.9 10 1.0 01 5.2 01 0.5 0 1 1 عشرة إىل إثين عشر سنةمن 
 111 411 11.1 142 41 191 14.9 24 1.1 41 اجملموع

 P= 1.111قيمة 20.022=1كا 01=درجة احلرية
 
نرصد أّن نصف أفراد مستوى املتوسط يستخدمون املوقع منذ ( 12)من خالل املعطيات يف اجلدول رقم  

، وجاءت اثلثا فرتة (%11.5)سنوات بـ " سنة إىل ثالثة"، ويليها فرتة (%51)بنسبة  سنوات" أربعة إىل ستة"فرتة 
، وأخريا مل تسجل أي (%01)سنوات بـ  "سبعة إىل تسعة"مث فرتة ( %02.5)بنسبة قدرت بـ " أقل من سنة"

 ".  عشرة إىل اثين عشر"استجابة يف فرتة 
سنوات مث جاءت " أربعة إىل ستة "يف فرتة  حضورمنهم ( %51.1)أّما ابلنسبة للمستوى الثانوي فسجل  

" سبعة إىل تسعة"، مث وبرتتيب خمتلف عن الفئة السابقة جند فرتة من (%10.0)سنوات بـ " ىل ثالثةإسنة "فرتة 
، وأخريا تواجدت مفردة (%2.0)رت بـ اليت قدّ " أقل من سنة"مث تليها فرتة ، (%01.2)سنوات جاءت بنسبة 

 .سنة" عشر اثينعشرة إىل "واحدة يف فرتة 
من أفراده ( %50.12)اجلامعي، نالحظ نفس ترتيب الفئات السابقة حيث متوقع  وابحلديث عن املستوى

 تواجدسنوات، واثلثا ت "سنة إىل ثالثة"لصاحل فرتة ( %10.2)سنوات، مث اثنيا بنسبة " أربعة إىل ستة"يف  فرتة 
خريا ، وأ(%2.5)بنسبة  سنة "عشر اثينعشرة إىل "، وتليها فرتة (%00.1) سنوات بنسبة" سبعة إىل تسعة"ة فرت 

 (. %1.2)بنسبة " أقل من سنة"عيفة جدا لصاحل فرتة ضنسبة 
سنوات، وبرتتيب " ستة إىلأربعة "وابالنتقال إىل مستوى الدراسات العليا سجلت أعلى نسبة لدى  فرتة 

سنة "فرتة ( %01.2)، فيما حّلت اثلثا بنسبة (%02.12)سنوات بنسبة " سبعة إىل تسعة"نيا فرتة خمتلف جند اث
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رت عيفة جدا قدّ ضنسبة ، وأخريا وب(%1.0)بنسبة " عشرة إىل اثين عشر"سنوات، ورابعا تواجدت فرتة " إىل ثالثة
 .الرتتيب" أقل من سنة"تتذيّل فرتة ( %0.2)بـ 

يلعب املستوى التعليمي دورا هاما يف تبين األفكار واملستحداثت عموما وخاّصة منها التكنولوجية،  
ودون خوف أو رهبة مقارنة ابلفئات  فاألعلى مستوى هلم القدرة على التعامل مع التكنولوجيا بسرعة فائقة

تبعا ملتغري املستوى التعليمي يف أقدمية  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ( 1كا) ولقد كشف اختبار. األخرى
، (1.15)عند مستوى الداللة  إحصائياوهي دالة ( P=1.111)رت قيمة استخدام موقع الفيس بوك، أين قدّ 
عكس  عرب الفيس بوك منذ مدة طويلة،" اجلامعي والدراسات العليا"ني يهذه النتائج تدل على نشاط املستو 

 اثينعشرة إىل "مت تسجيل شبه غياب اتم يف الفرتات الزمنية األطول، خاّصة فرتة مستويي املتوسط والثانوي، أين 
على املستحداثت على غرار موقع الفيس  اإلقبالوهو ما يدل على أّن املستوى التعليمي له دور يف ". عشر سنة

 هم السباقون يف تبين أصحاب املستوى التعليمي العايل وهو ما أشارت إليه نظرية انتشار املبتكرات حول أنّ . بوك
 .املبتكرات واملستحداثت واألكثر تقبال هلا وكذا نشرها بني خمتلف الفئات األخرى

 :على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة( Profiles)عدد احلساابت الشخصية . 1.1
يوضح عدد احلساابت الشخصية على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب ( 19)جدول رقم  -

 :املعطيات العامة ومتغري اجلنس

 
 اجملموع مخس حساابت أربع حساابت حساابت ثالث حسابني حساب

 %ن ت %ن  ت %ن  ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
 42.2 020 0 1 1 2 02.0 10 20.2 11 50 011 ذكر
 24.1 125 1 1 1.2 1 0.5 11 10.2 10 10.2 025 أنثى
 111 411 1.2 1 1.4 2 11.1 49 11 111 22 142 اجملموع

 P =1.121قيمة 0.112=1كا 2=درجة احلرية 

 
من أفراد العّينة هلم حساب واحد فقط، ( %52)أّن ( 10)لوحظ من خالل معطيات اجلدول رقم 

فقط، أّما ابلنسبة ( %00.0)لون ميثّ " ثالث حساابت"منهم هلم حسابني، أما املستخدمني الذين هلم ( %21)و
( %0.2) -على التوايل-فظهروا بنسب ضعيفة جدا هي ، "مخس حساابت"و" أربع حساابت" ملن هلم

فاالجتاه العام ألفراد العينة هو امتالك حساب واحد فقط، بينما كان الذين ميتلوكون حسابني  وعليه(. %1.5)و
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ن أجل عدد ال يستهان به وهو أمر طبيعي، وذلك رمبا من أجل فصل احلياة الشخصية والعائلية عن العملية، أو م
التسجيل ابسم مستعار ميكنه من التعبري أكثر عن نفسه وأفكاره وآرائه دون قيود اجتماعية وحىت سياسية يف بعض 
األحيان، خوفا من املساءالت اليت قد يتعرض هلا، كما يلجأ البعض إىل فتح حساابت أبمساء شخصيات مشهورة 

خاّصة يف ظل وجود حاجة . يكن ابستطاعته حتقيقها أو أمساء غريبة، فقط من أجل تقمص بعض األدوار اليت مل
للتعبري عن ذاهتا ومهومه وقضاايها من منظورها الذايت وبدون احملاذير املفروضة ( الشباب)ماسة هلذه الفئة العمرية 

 (1).ية التعبريعليها سواء االجتماعية أو السياسية القائمة يف جمتمعنا واليت غالبا ال تبيح حرّ 
من ( %22.2)اليت وجدت أّن " إميان نوي" النتيجة تلك اليت توصلت إليها كل من دراسة  وخالفت هذه 

فقط لديهم حساب ( %11.2)أفراد العينة كان هلم أكثر من حساب واحد على مواقع التواصل االجتماعي و
فقط والباقي ( %01.2)اليت أابنت أن الذين ميتلكون حساب واحد ميثلون " بلعباس بدر الدين"واحد، ودراسة 

 .ميتلكون أكثر من ذلك
أيضا . لإلانث( %50)من الذكور لديهم حساب واحد يف املقابل ( %11)وابملقارنة بني اجلنسني، جند أّن 

لإلانث، أما يف ابقي اخليارات ( %10.2)للذكور و( %20.2)بنسب متقاربة ابلنسبة ملن ميلكون حسابني بواقع 
ر بـ ت نسبة الذكور تقدّ ءجا" ثالث حساابت"يار ابلذكور، ففي خ انث مقارنةفاض واضح لإلنالحظ اخن

مقابل ( %1)كان الذكور " أربع حساابت"أّما ابلنسبة للذين ميلكون . لإلانثفقط ( %0.5)مقابل ( 02.0%)
 .    مت تسجيل غياب كلي لإلانث مع تواجد ضعيف للذكور" مخس حساابت"، وأخريا يف خيار انثلإل( 1.2%)

ميكن احلديث عن أنّه ال توجد اختالفات كبرية على هذا املستوى بني اجلنسني، حيث يكاد  ،وكنتيجة
كما هو موضح -( 1كا)وهو ما يدعمه اختبار ميتلك أفراد العّينة من حساب إىل ثالثة فقط يف أقصى احلاالت،

على موقع الفيس  انث ابلنسبة لعدد احلساابت الشخصيةم وجود فروق بني الذكور واإلحول عد -يف اجلدول
 .، وابلتايل فهي غري دالة(1.15)أكرب من مستوى الداللة ( P=1.121)بوك، حيث جاءت قيمة 

حساب واحد وبنسبة أعلى من الذكور تدفعنا إىل التساؤل حول أنه من خيار انث بقوة يف تواجد اإل إنّ  
طرين للتخفي، وابلتايل ضم حرية واسع وليسوااملفرتض أّن الذكور هم أكثر انفتاحا وحرّية يف اجملتمع وهلم هامش 

يكفي أن ميتلكوا حسااب واحدا، على عكس األنثى اليت تتعرض للمراقبة واالبتزاز من قبل العائلة أو احمليطني أو 
هذا التمركز يف يرجع  -حسب رأي الباحثة-الغرابء، فهي ليست يف مأمن حىت يف العامل االفرتاضي، إاّل أنّه 

وهو ما  -انث هو وضعهن غالبا لبياانت غري حقيقة أو خمتلطة يف حساابهتن الشخصية ى اإلحساب واحد لد

                                                           
 .021مرجع سابق، ص : ليلى أمحد جرار (1)
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ممّا جيعلها مسترتة ومتخفية، وانطالقا من هذا السبب فهي ليست حباجة إىل امتالك حساب آخر  -سريد الحقا
د يف امتالك فع إىل التعدّ وغريها من األسباب اليت تد... من أجل التعبري احلر عن نفسها أو اهلروب من الرقابة

فيضطرون إىل  -غالبا -احلساابت على موقع الفيس بوك، على عكس الذكور الذين يضعون معلومات حقيقية 
امتالك حساابت شخصية أخرى تتضمن معلومات مستعارة، تضمن هلم القدرة على التخفي ألغراض ودوافع 

 .خمتلفة
على موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري  ح عدد احلساابت الشخصيةيوضّ ( 11)جدول رقم  -

 .السن

 
 اجملموع مخس حساابت أربع حساابت ثالث حساابت حسابني حساب

 %ن ت %ن  ت %ن  ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
19-11 20 50.1 05 10.2 02 00.1 0 0.2 1 1 21 12.1 
11-12 11 51 25 25.2 01 2.2 2 1.2 0 1.0 012 11.1 
12-11 021 52.2 21 12.2 12 2.2 1 1.0 0 1.2 121 24.2 
 111 411 1.2 1 1.4 2 11.1 49 11 111 22.2 142 اجملموع

 P=1.115قيمة  01.115=1كا 0=درجة احلرية

 
( %50.1)بنسبة " حساب واحد"لديهم ( 10-00)ح النتائج أّن أكثر من نصف أفراد الفئة العمرية توضّ  
تبدو النسب متقاربة يف هذا املستوى بني مجيع (. 11-21)من فئة ( %52)و( 15-11)لفئة ( %51)مقابل 

نسبة ( 11-15)سجلت فئة " حسابني"بينما ابلنسبة خليار . الفئات غري أن الفئة األكرب كانت األعلى نسبة
بنسبة أقل قليال قدرت بـ ( 21-11)من إمجايل أفراد هذه الفئة وأبعلى نسبة، مث جاءت فئة ( 25.2%)
 (. %10.2)بنسبة أقل ( 10-00)وأخريا  تواجدت فئة ( 12.2%)

مقابل اخنفاض واضح  ( %00.1)أعلى نسبة بـ ( 10-00)سّجلت الفئة " ثالث حساابت"ويف خيار  
" أربع حساابت"سجلت يف خيار ( 10-00)فئة  بينما ما بدا واضحا أنّ . تنيري ومتقارب لصاحل الفئتني األخ

تني تواجدات ري هنائيا بينما الفئتني األخ" مخس حساابت"وغابت عن ملكية فقط ( %0.2)أضعف نسبة قدرت بـ 
 . على هذا املستوى ولكن بنسب ضعيفة جدا

وعليه، ال توجد اختالفات كبرية حسب متغري السن، حيث طغى جانب التذبذب على النتائج، وكشف 
صية على موقع الفيس بوك، حيث أنه ال توجد فروق تبعا ملتغري السن يف عدد احلساابت الشخ( 1كا)اختبار
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هي األكثر ( 21-11)وكنتيجة عامة تبنّي أّن الفئة . وهي غري دالة( 1.15)أكرب من ( P=1.115)جاءت قيمة 
ر هذا األمر كون أفراد هذه الفئة يتصفون ابلنضج حبساب واحد على موقع الفيس بوك، وميكن أن يفسّ  اكتفاء  

ماعي وتعمل على االستفادة من خدمات املوقع بعيدا عن التقليد وتقمص واالستقرار من اجلانب النفسي واالجت
 إبرازاألدوار والشخصيات اليت تتميز هبا الفئات األصغر، كما هلم القدرة على التعبري عن أنفسهم من خالل 

ابملوقع  م ّتطو مرحلة االنبهارأهنّ  إىل جانبأنفسهم يف صورة واحدة سواء بشخصياهتم احلقيقية أو املستعارة، 
 .ون املوقعمومبحتواه، خاّصة أولئك الذين هلم مدة طويلة وهم يستخد

يوضح عدد احلساابت الشخصية على موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري ( 11)جدول رقم  -
 .املستوى التعليمي

 
 اجملموع مخس حساابت أربع حساابت ثالث حساابت حسابني حساب

 %ن ت %ن  ت %ن  ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
 1.1 21 1 1 1.5 0 01 2 21 01 22.5 02 متوسط
 14.9 12 0.1 0 2.0 1 05.1 01 15 01 52.2 25 اثنوي
 41 001 1 1 0.0 1 00.5 10 12.5 51 52.2 012 جامعي

 11.1 22 1.2 0 1.2 0 0.0 02 21.2 20 52.0 02 دراسات عليا
 111 411 1.2 1 1.4 2 11.1 49 11 111 22 142 اجملموع

 P =1.551قيمة 01.221=1كا 01= درجة احلرية

 
بـ " حساب واحد"مستوى املتوسط سجل أعلى نسبة يف  يتضح أنّ ( 01)من خالل معطيات اجلدول رقم 

ثالث " أي أّن جلهم ميتلكون حساب أو حسابني فقط، أّما يف خيار( %21)ويف حسابني ( 22.5%)
بينما أكثر من ذلك ال يوجد " أربع حساابت" ومفردة واحد متتلك فقط،( %01)فظهرت بنسبة " حساابت

 .بينهم
، وذلك بـ وابحلديث عن املستوى الثانوي فيالحظ أن أغلبهم ميتلكون ما بني حساب إىل ثالث حساابت 

 أربعة" ونسبة ضعيفة جدا لـ ( %05.1" )ثالث حساابت"و لـ ( %15" )حسابني"حلساب، ولصاحل ( 52.2%)
 (.%0.1)و( %2.0) -على الرتتيب-قدرت بـ " اابتمخسة حسو 

أّما الطلبة اجلامعيون انطبقت عليهم مواصفات مستوى املتوسط، أين ميتلك جلهم من حساب إىل  
وأخريا ابلنسبة ملستوى الدراسات ". مخس حساابت"وغابوا عن امتالك ( %12.5)و( %52.2)حسابني بنسبة 
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لكن ميكن القول أّن جلهم ميتلكون من حساب إىل حسابني بواقع  العليا سجلوا تواجد يف كل اخليارات،
 ظئيلةميتلكون ثالثة حساابت، فيما سّجلوا نسب ( %0.0)عيفة تقدر بـ ضوبنسبة ، (%21.2)، و(52.0%)

 .جدا يف ابقي اخليارات
نصف أفراد كل مستوى تعليمي ميلكون حسااب وحدا فقط، ما عدا مستوى من وعموما، كان أكثر  

غري أّن النتائج متقاربة بينهم، وكما هو واضح فإن ( %22.2)املتوسط الذي سجل أقل من نصف العينة بـ 
ويف نفس االجتاه جاءت نتيجة اختبار . املستويني اجلامعي والدراسات العليا هم األكثر امتالكا حلساب واحد

لتعليمي يف عدد احلساابت الشخصية على فلم تكن هناك فروق ذات داللة احصائية تبعا ملتغري املستوى ا( 1كا)
فامتالك حساب شخصي واحد  (.ةغري دال)أي ( 1.15)أكرب من ( P=1.551)موقع الفيس بوك، فكانت قيمة 

فسية أكثر تتعلق مبدى حاجة الفرد إىل نتكون  وى التعليمي بل لسمات شخصية رمباأو أكثر ال خيضع للمست
 .ممارسة هذا السلوك

 .استخدام أفراد العّينة ملوقع الفيس بوكدورية . 1.1
 يوضح دورية استخدام أفراد العينة ملوقع الفيس بوك حسب املعطيات العامة ( 11)جدول رقم  -

 .ومتغري اجلنس

 
 اجملموع كل شهر فرتات متباعدة مرتني يف األسبوع كل أسبوع يوميا

 %ن ت %ن  ت %ن  ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
 42.2 020 0 1 1.5 02 0 1 0.5 02 01.0 012 ذكر
 24.1 125 1.2 0 01.1 15 0.2 2 2.2 01 02.2 021 أنثى
 111 411 1.2 1 9.9 19 1.1 2 2.1 12 91.1 121 اجملموع

 P=1.101قيمة 5.012=1كا 2=درجة احلرية

 
وصلت إىل أشارت النتائج إىل أن معظم أفراد عينة الدراسة يستخدمون الفيس بوك يوميا بنسبة عالية جدا 

نسبة " فرتات متباعدة"القليل منهم أين توزعوا بني ابقي الفرتات، حيث انلت فرتة  ، فيما مل يبق إالّ (02.0%)
فقط، وفرتة كل شهر ( %0.1)نسبة " مرتني يف األسبوع"، مث فرتة (%1.1)نسبة " كل أسبوع"وفرتة ، (0.0%)

التواصل االجتماعي أضحى عادة يومية نتيجة اخلدمات واستخدام مواقع (. %1.2)تكاد تكون معدومة بنسبة 
وتوصلت العديد من الدراسات إىل نفس النتيجة على . اليت توفرها من أجل تسهيل متطلبات احلياة االجتماعية
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أشارت إىل أّن أفراد العينة يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي يوميا بنسبة  اليت" ميان نويإ"غرار دراسة 
اليت أجريت على عّينة من املراهقني واليت أفادت أّن أكثر من " ميينة بوبعاية"وافقت مع نتيجة دراسة وت(. 011%)

، فيما (%11)ة بيستخدمون املوقع يوميا، ويستخدمونه ملرة أو مرتني يف األسبوع بنس( %52)نصف أفراد العّينة 
اليت " رحيانة بلوطي"يضا ما توصلت إليه دراسة قت أوواف(. %00)احتّل خيار مرة يف الشهر الرتبة األخرية بنسبة 

 . من أفراد العينة يستخدمون املوقع يوميا( %21)أّكدت أّن 
وابلتايل، تثبت النتائج أّن موقع الفيس بوك أصبح روتينا يوميا ألفراد العينة وال ميكن االستغناء عنه 

حيث تواصل موجه مواقع التواصل  إىل التقليد إضافةيستخدمونه استخدامات متنوعة كل حسب دوافعه، 
االجتماعي يف نقل عدوى استخدامها بني كل األفراد على اختالف دوافعهم وحاجاهتم ومستوايهتم وأوضاعهم 

 .االجتماعية واالقتصادية
أي فعل طبيعي آخر،  أوالفيس بوك أضحى سلوكا يوميا مثله مثل النوم أو األكل موقع إّن استخدام  

حيث مل يعد هناك من هو غري متصل مبثل هذه املواقع، فالفرد الذي ال  ،مربرات اجتماعية وهذا االستخدام له
يستخدم هذا املوقع هو شخص غري طبيعي وال ينتمي إىل هذا اجملتمع املعاصر، وابلتايل فإّن حماولة التقليد وجماراة 

وتكنولوجية أيضا، وهذه األخرية تتمثل هو شائع ضرورة حتمية بغية االندماج االجتماعي، ومربرات اقتصادية  ما
يف انتشار اهلاتف الذكي انتشارا واسعا بني األفراد، وهو ما سّهل عملية االنضمام إىل املوقع، انهيك عن كون 
األسعار يف متناول اجلميع، سواء ابلنسبة للهواتف الذكية أو األجهزة األخرى على غرار احلواسيب أو األلواح 

السبب االقتصادي فهو عروض االتصاالت ابالنرتنيت اليت أصبحت أسعارها يف املتناول مع مرور  أّما. اإللكرتونية
الوقت، لتصل إىل مستوايت متكن أي شخص من االشرتاك، كما توفر تنوعا من حيث الكيف والكم، كل هذه 

 .األسباب جعلت االتصال اليومي، ال بل االتصال الدائم أمر يف غاية السهولة
، حيث يستخدم واإلانثال إىل النتائج حسب متغري اجلنس، نالحظ تقاراب كبريا بني الذكور وابالنتق

، قد يكون السبب (%01.0)مقابل اخنفاض طفيف لدى الذكور بنسبة ( %02.2)اإلانث املوقع يوميا بنسبة 
ة ضرورة بقائهن يف هذا التفاوت كون اإلانث ال جيدون متنفسا آخر غري موقع الفيس بوك، خاّصة يف ظل حقيق

وقت الفراغ يف املنزل، أّما الذكور حبكم طبيعة جمتمعاتنا الذكورية هلم احلرّية يف ممارسة خمتلف النشاطات خارج 
كما لوحظ ارتفاع نسبة اإلانث الّلوايت يستخدمن املوقع لفرتات متباعد أكثر من الذكور، حيث تستخدمن . املنزل

املادية من أجل الولوج  اإلمكانياتوتؤشر هذه النتائج إىل عدم توفر . للذكور( %1.5)مقابل ( %01.1)بنسبة 
وعموما . أو عدم االهتمام نتيجة مسؤوليات عائلية خمتلفة -على األقل للبعض -الدائم إىل املوقع ابلنسبة لإلانث 
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غريها يف الوقت مل تعد هناك فروق واختالفات بني اجلنسني يف التعامل مع خمتلف املستحداثت التكنولوجية أو 
بني اجلنسني يف دورية استخدام موقع  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ( 1كا)وتوضح نتائج اختبار . املعاصر

 .وابلتايل غري دالة( 1.15)وهي أكرب من مستوى الداللة ( P=1.101)الفيس بوك حيث بلغت قيمة 
 .الفيس بوك حسب متغري السنيوضح دورية استخدام أفراد العينة ملوقع ( 11)جدول رقم  -

 
 اجملموع كل شهر فرتات متباعدة مرتني  يف األسبوع كل أسبوع يوميا

 %ن ت %ن  ت %ن  ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
19-11 20 10.1 00 05.2 0 0.2 01 02.2 1 1 21 12.1 
11-12 010 05 01 2.2 1 0.1 1 2.2 0 1.0 012 11.1 
12-11 112 01.2 1 1.5 1 1.0 11 2.2 1 1.0 121 24.2 
 111 411 1.2 1 9.9 19 1.1 2 2.1 12 91.1 121 اجملموع

 P=1.111قيمة 12.022=1كا 0=درجة احلرية

 
أّن أفراد الفئات األكرب سنا يستخدمون موقع الفيس بوك يوميا أكثر ( 01)توّضح النتائج يف اجلدول رقم 

( 15-11)مقابل استخدام لفئة ( %10.1)يوميا بنسبة املوقع ( 10-00)من الفئة األصغر سنا، فتستخدم فئة 
جاءت النتائج ضعيفة حيث أعلى " كل أسبوع"بينما يف خيار(. %01.2)بنسبة ( 21-11)وفئة ( %05)بنسبة 

أكثر لدى  وتنخفض، (%2.2)إىل ( 15-11)لتنخفض لدى فئة ( %05.2)بـ ( 10-00)نسبة سجلتها فئة 
 (.21-11)الفئة 

مل يعرّب األفراد عن استخدامهم هلذا الشكل إال بنسب ضعيفة جدا ومتقاربة أين " األسبوعمرتني يف "ويف 
(. %1.0)نسبة ( 21-11)أما الفئة ( %0.0)نسبة ( 11-10)وفئة ( %0.1)نسبة ( 10-00)سجلت فئة 

( 21-11)ة أقل لـفئة بوبنس( %02.2)تصدرت الفئة األصغر الرتتيب بواقع " فرتات متباعدة"وابحلديث عن 
مل " كل شهر" خياروأخريا يالحظ أن يف (. %2.2)بنسبة قّدرت بـ ( 15-11)وأخريا فئة  ( %2.2)ر بـ تقدّ 

 .يكن هناك تواجد كبري إال ثالثة مفردات توزعت بني الفئتني األكرب وغياب اتم للفئة األصغر
توحي النتائج السابقة أبّن الفئات العمرية األكرب هي األكثر استخداما للموقع بشكل يومي، وقد يرجع  

هذا األمر إىل كون هذه الفئات جل أفرادها هم عن طلبة جامعيني وطلبة دراسات عليا واملوقع يقدم تسهيالت 
( 1كا)ووّضح اختبار . يات كل طالبعلمية كبرية، فيستخدم ألغراض علمية وتواصلية ضرورية ومّلحة يف يوم
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تبعا ملتغري السن يف دورية استخدام موقع الفيس بوك أين كانت قيمة  إحصائيةذات داللة  وجود فروق
(P=1.111 ) (.1.15)دالة عند مستوى الداللة 
 :يوضح دورية استخدام أفراد العينة ملوقع الفيس بوك حسب متغري املستوى التعليمي( 11)جدول رقم  -

 
 اجملموع فرتات متباعدة كل شهر مرتني يف األسبوع كل أسبوع يوميا

 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت
 1.1 21 01 2 1.5 0 5 1 11 0 11.5 15 متوسط
 14.9 12 01.2 2 1 1 0.1 0 02.0 2 22.2 22 اثنوي
 41 001 01.2 02 1.5 0 1.5 0 2.2 2 02.5 051 جامعي

 11.1 022 5.2 0 1.2 0 1.2 0 1.2 0 21.5 021 دراسات عليا
 111 411 9.9 19 1.2 11 1.1 2 2.1 12 91.1 121 اجملموع

 P =1.111قيمة 20.021= 1كا 01 =درجة احلرية 

       
يطرح اجلدول معطيات تشري إىل أنّه كّلما زاد املستوى التعليمي زادت كثافة استخدام موقع الفيس بوك، 

، ويستخدم مستوى الثانوي (%11.5)مستوى املتوسط يستخدمونه يوميا بنسبة  نرى أنّ  -تصاعداي-حيث 
وأخريا مستوى الدراسات ( %02.5)، مث بنسبة أعلى بقليل مستوى اجلامعي (%22.2)بنسبة أعلى منها تقدر بـ 

الثانوي يف وتزيد نسبة مستخدمي املوقع من مستوى املتوسط أو (. %21.5)العليا يستخدمونه بنسبة أعلى بلغت 
لصاحل الثانية، وتقل تدرجييا لدى املستوى ( %02.0)لصاحل األوىل و( %11)بنسبة " كل أسبوع"االستخدام 
فتبدو النتائج متقاربة جدا  ،، أما ابلنسبة لباقي احلاالت(%1.2)، والدراسات العليا بـ (%2.2)اجلامعي بـ 

 .املوقع يوميا وليست ذات أمهية نظرا لكون أغلب أفراد العينة يستخدم
لوحظ وجود اختالف واضح بني املستوايت يف استخدام موقع الفيس بوك وابلضبط على مستوى  

   جلهم طلبة دكتوراه  االستخدام اليومي للموقع، هذا االستخدام الكثيف ملستوى الدراسات العليا، خاّصة وأنّ 
م متياز تتجلى يف االنضمام للمجموعات اليت تقدّ الزالوا قيد الدراسة يستخدمون املوقع ألغراض علمية اب( ل م د)

حملتوايت العلمية، وكذا تلقي أحدث املعلومات حول ما يهمهم واالتصال والتواصل مبن يشاركوهنم االهتمامات 
 .، كل هذا جعل من املوقع وسيلة أساسية تساعدهم يف تسهيل مهامهم...واملستوى التعليمي ذاته

جلهم  ألنّ  يف مقاعد الدراسة ستوى اجلامعي خاصة أّن أغلبهم أيضا ال زالواينطبق على امل الشيءونفس  
خاّصة مع توفري  وابلتايل يستخدمون املوقع ألغراض املعرفة والتواصل مع زمالئهم،سنة،  (15-11)يقعون بني 
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فيما بني الطالب املوقع للمجموعات والصفحات ذات االهتمام العلمي واليت توفر املراجع وتفتح حلقات للنقاش 
حول ّتصصاهتم وكل ما حتويه من مواضيع، كما ميكن استخدامه لطلب املساعدة يف قيامهم بواجباهتم الدراسية  

ة وغري ذلك من الدوافع الطقوسية ينفي استخدام املوقع للرتفيه والتسلي لكن هذا ال. كاجناز البحوث أو املذكرات
كل املستوايت تستخدم املوقع يوميا بنسبة عالية مهما اختلف   لك أنّ والدليل على ذ. املوجودة لدى كل فرد منا

أنة توجد فروق حسب متغري املستوى ( 1كا)وكشف اختبار  .املستوى التعليمي من أجل تلبية مجلة من احلاجات
 (.1.15)دالة عند مستوى الداللة ( P=1.111)التعليمي جتاه دورية االستخدام، حيث جاءت قيمة 

 .الزمنية املستغرقة يف استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة املدة. 4.1
يوضح املّدة الزمنية الستخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب املعطيات ( 14)جدول رقم  -

 :العامة ومتغري اجلنس
 
 

 اجملموع أنثى ذكر
 %ن ت %ن ت %ن ت

 14.2 12 02.1 12 02.1 12 سا 1أقل من 
 12.9 50 15.0 50 15.0 50 سا 1من  أقل -سا1
 12.1 21 05.1 21 05.1 21 سا 1أقل من  –سا 1
 11.2 15 01.1 15 01.1 15 سا 4أقل من  –سا 1
 12.1 22 12.1 22 12.1 22 سا 2أقل من  –سا 4
 14.2 12 02.1 12 02.1 12 سا وأكثر2

 111 411 24.1 112 42.2 119 اجملموع
 P =1.522قيمة 2.125= 1كا 5= درجة احلرية 

 
يستخدم أفراد العينة موقع الفيس بوك لفرتات زمنية متباينة غري أهنّا متقاربة يف نسبة االستخدام، حيث 

بفارق " سا2أقل من  -سا 1"مث يليها زمن ( %12.2)املرتبة األوىل بنسبة " سا1أقل من  -سا0"احتل زمن 
، وبنسب تكاد (%01.1)بنسبة " سا 5أقل من  -اس2" زمنواثلثا وبفارق قليل جاء ( %00.2)واضح وبنسبة 

وأخريا وبتقارب ( %02.2)بـ " وأكثر سا 5" زمنو ( %02.1" )أقل من سا" تكون متساوية لصاحل كل من زمن
 (. %01.2)بنسبة " سا2أقل من  -سا 2"كبري زمن 
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أبعلى نسبة، وجتسد هذه " سا 1 نم أقل -سا0" وح بنياوابلتايل يستخدم أفراد العينة املوقع ملّدة زمنية ترت 
تؤمن للفرد استخدام املوقع ومزاايه دون الوصول إىل مرحلة قد حتدث آاثرا  الزمنية استخداما معتدال للموقع،املدة 

 .سلبية خمتلفة
من أقل  -سا0)أين جاءت املدة الزمنية " نوال بركات"وتوافق هذه النتيجة مع تلك اليت توصلت إليها 

ونفس األمر توصلت (. %11)اثنيا بـ ( سا2من أقل  -سا1)فيما جاءت املّدة ( %12.0)الرتتيب بـ أّول ( سا1
اليت جاءت  (1)(Michael J. Cronin)األجنبية لـ  وتوافقت مع الدراسة". كلثوم بيبيمون"إليه أيضا دراسة 

لصاحل الزمن ساعة إىل ساعتني استخدام لدى أفراد العينة نسبة أعلى  فسجلت ،ليهإتوصلنا  ها حتاكي مانتائج
 (. %12.1)بنسبة 

نسبتهم إّن املالحظ أّن الذين يستخدمون املوقع ملدة أقل من ساعة حققوا حضورا معتربا حيث كانت  
مقاربة لبعض نسب الفرتات الزمنية األخرى، ويشري هذا إىل وجود فئة كبرية تستخدم املوقع بطريقة اجيابية بعيدا 

د أسباب استخدامه أكثر وال يشكل تخدام غري الواعي، حيث جند هذا النوع من األفراد حيدّ عن املبالغة واالس
الدراسة وجود نسبة معتربة ألولئك الذين  نتائجوابملقابل رصدت . املوقع ابلنسبة له ذلك العامل الساحر الذي جيذبه

مدمين موقع " اسمهؤالء املستخدمني غالبا ما يطلق عليهم فوعليه، ". ساعات وأكثر 5"يستخدمون املوقع  ملدة 
 ".  الفيس بوك

يستخدمون املوقع ( %12.0)يف دراستها إىل أّن " مرمي نومار" وتقاربت نتيجة دراستنا مع ما توصلت إليه
ع املوق الطالبات يستخدمن اليت توصلت أنّ " حنان بنت شعشوع الشهري"دراسة و . ملدة تزيد عن ثالثة ساعات

حيث كانت نسبة الذين  "صونيا عبديش"تلك اليت أدلت هبا دراسة ومع  (.%01)بنسبة " ساعات 5" ملدة تفوق
  .ثاإلانو نسبة الذكور أكثر من ( %02.0)يستخدمون املوقع ألكثر من مخس ساعات تقدر بـ 

يصبح استخدامه  على الفيس بوك هو فقدان الفرد سيطرته يف استخدام موقع الفيس بوك، حبيث واإلدمان 
يشعر ابملتعة والراحة عند استخدامه له، وابالنزعاج وعدم الراحة والتهيج إذا جتده النشاط األهم يف حياة الفرد و 

على االنرتنيت، ويعد املوقع من أكثر املواقع اليت  اإلدمانعلى الفيس بوك جزء من  اإلدمانويعترب  (2).انقطع عنه
إىل أن " الصادق رابح"وأشار . كونه فضاء اجتماعي مميز نتيجة يدمن عليها املستخدم مقارنة ابملواقع األخرى،

                                                           
(1)

 Michael J. Cronin: The purpose of Facebook: The value of Facebook friends in increasing self-

perceived popularity, Honor, 2009, Program Theses. 69. available on: 

https://scholarworks.uni.edu/hpt/69 
لـدى املراهـق اجلزائـري، أطروحـة دكتـوراه، قسـم "  الفـيس بـوك" عالقة مستوى النرجسية ابإلدمان على شبكة التواصـل االجتمـاعي: سعاد بن جديدي (2)

 .052ص  ،1101بسكرة، -دمحم خيصر العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة 

https://scholarworks.uni.edu/hpt/69
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املوقع جنح يف جعل العديد من املستخدمني يتعلقون به ويدمنون عليه إىل احلد الذي جعل البعض مبجرد اخلروج 
وقع يفكر يف الرجوع إليه، وهو ما من شأنه أن يؤثر على احلياة النفسية للفرد وكذا على عالقاته وأهله من امل

، اليت ميكن أن تصل إىل درجة افرتاضيةوأصدقائه، فنجده ينغمس ويسرح يف االستمتاع بعالقات اجتماعية 
ذلك املدمنون على املوقع تنطبق عليهم ول (1).االنطوائية والشعور أّن احلياة خارج اإلنرتنيت هي حياة اثنوية

االدمان اجلنسي يف اشارة إىل الذين يقومون  (2):د أنواع االدمان إىلمواصفات مدمين االنرتنيت حيث تتعدّ 
ويكون على حساب عالقات احلياة الواقعية : ادمان العالقات. مبشاهدة األمور االابحية أو الدردشة حوهلا

يف ظل : ادمان األلعاب. ديث مع أصدقاء املوقع على مشاكلهم وحياهتم الشخصيةفيقضون أوقاات طويلة يف احل
ظهر هذا السلوك من خالل التنقل بني الصفحات : االفراط يف املعلومات. توفرها على ميزة التشاركية على املوقع

 .واجملموعات وعمليات البحث بني زوااي املوقع
لوقت الكثري على الفيس بوك والتفكري سلفا ابستخدامه، صف املدمنون على الفيس بوك بقضاء اكما يتّ 

 اضافة إىل الشعور حباجة ملحة للدخول إليه مرّة بعد مرّة، استخدامه كوسيلة لرتك اهلموم واملشاكل احلياتية
مان ونسياهنا، حياول املدمن حماوالت فاشلة بغية االستغناء عنه، بروز مشاعر االستياء واألرق عند االمتناع أو احلر 

  (3).من دخول املوقع والشعور احلزن واالكتئاب، وظهور اضطراب يف العالقات االجتماعية واألسرية
أّن أعراض إدمان الفيس بوك تظهر ، أستاذ الطب النفسي جبامعة عني مشس، أوضح الدكتور إبراهيم جمدي

ابإلضافة ، ا على الفيس مع عدم إحساسه ابلوقتسه جيلس أكثر من أربع ساعات يوميعندما جيد الشخص نف
االنرتنيت  إدمانإىل أن " Kimberly young" تكما أشار   (4).عنه وجمرد التفكري االستغناءإىل عدم إمكانيته 

هي نفس النتيجة اليت حتيل إىل أن  (5).ساعة يف األسبوع( 20)يتميز ابلبقاء على الشبكة لفرتة تصل إىل 
غري أنه يوجد اختالف حول  ،اإلدماناالستخدام ألكثر من مخس ساعات يف اليوم الواحد هو ما يطلق عليه 

 . هذه النقطة
ق الفرد ابملوقع على املوقع ترتاوح بني أسباب نفسية، حيث يتعلّ  اإلدمانأسباب  أنّ " مأمون طربية"وذكر 
يومية حىت يصلوا إىل مرحلة اهلوس والفضول واإلعجاب ابلذات أو اإلعجاب آبخر ويرغب ه عادة على أساس أنّ 

                                                           
 .012مرجع سابق، ص  :مرمي نومار (1)
 .22، ص(1101 دار الوفاء، :اإلسكندرية، 0ط: )قيم وخصائص مدمين االنرتنيت: روي نور على سعد د (2)
التواصـل االجتمـاعي الفـيس بـوك لـدى عينـة مـن املراهقـات، قـع علـى مو  اإلدمـانمعـريف سـلوكي يف عـالج  إرشـاديفاعلية بـرانمج : أبو هدروس ايسرة (3)

 .002، ص 1101 ،2، العدد01اجمللد  قاء، األردن،جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، جامعة الزر 
 10/12/00: ، اتريخ الزايرة https://bit.ly/2QfZEEQ :متاح على: وكب الفيس إدمانالفراغ أحد أسباب : إميان الشعراوي (4) 
 .011، مرجع سابق، ص (مسحيةاسة ر د)عية على االنرتنيت الشبكات االجتما: دي بصونيا ع (5)

https://bit.ly/2QfZEEQ
https://bit.ly/2QfZEEQ


 عرض ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية  الفصل اخلامس
                                             

831 

أن يتعقب أخباره على صفحات املوقع، وأسباب اجتماعية نتيجة وجود فراغ فيكون وسيلة لتمضية الوقت أو 
دد إىل احلد الذي لغياب وسائل تسلية متناولة أو ألنّه يصبح ابلنسبة لبعضهم مبثابة فضاء للتعرف على أانس ج

يصل فيه إىل االنعزال والتقوقع مع الشاشة بعيدا عن القيام أبي من النشاطات االجتماعية والعائلية 
 (1).اخل...األخرى

بني اجلنسني جتاه  إحصائيةأابن عن عدم وجود فروق ذات داللة ( 1كا)ونالحظ من اجلدول أّن اختبار 
غري دالة عند مستوى الداللة املعنوية ( P)=1.522املّدة الزمنية الستخدام موقع الفيس بوك، فجاءت قيمة 

وتشري املعطيات املقدمة يف اجلدول أّن اإلانث والذكور مل تكن بينهم اختالفات كبرية يف ثالث فرتات (. 1.15)
على -فلقد جاءت النسب ابلنسبة لإلانث "  سا وأكثر 5"و" سا 2أقل من  -سا 2"و" أقل من ساعة " وهي 

، (%01.1)، (%02.1)حني جاءت النسب لدى الذكور بـ  يف( %01.2)، (%01.0)، (%01.0) -الرتتيب
من الذكور هذه ( %05.1)حيث يستخدم " سا2من  أقل -سا 1" بينما كان الفرق واضحا يف املدة(. 02.1%)

من الذكور مقابل ( %12.1)يستخدمها " سا 5أقل من  -سا 2"أما مدة . اإلانث من( %11.0)املدة، مقابل 
 . فقط من اإلانث( 01.1%)

( %20.0)بنسبة " سا وأكثر 2"وعليه كنتيجة كان متوقع الذكور أكثر من اإلانث يف مدة االستخدام 
فقط، أي أن الذكور يستخدمون املوقع ملدة أطول من اإلانث ( %10.5)يستخدمون املوقع مقابل اإلانث بنسبة 

 . وبفارق كبري بينهما
الذكور أكثر   اليت أقّرت أنّ " مرمي نومار"وتوافقت هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات منها دراسة 

قع ألكثر من من الذكور يستخدمون املو ( %22)انث، حيث كان االستخدام مقارنة ابإلكثافة من حيث زمن 
" سامي أمحد شناوي ودمحم خليل عباس"ودراسة . من اإلانث يستخدمنه لنفس املدة( %00.2)ثالثة ساعات و

بنسبة أعلى لدى الذكور  اليت أثبتت أن الذكور الذين يستخدمون املوقع ملدة أكثر من أربعة ساعات جاءت
، بينما تقاربت النتائج بني اجلنسني فيما خيص الفرتات الزمنية لإلانث( %02.0)مقابل ( %12.2)قدرت بـ 

بني أربعة إىل ستة ساعات  ترتاوحأين كانت نسبة الذكور يف املدة الزمنية اليت " نوال بركات"ودراسة . األقل
( %52.1)سجل الذكور نسبة " ستة ساعات وأكثر"، ويف املّدة الزمنية لإلانث( %22.2)مقابل ( 55.2%)

حيث أن الذكور كانوا يستخدمون املوقع ملدة تفوق مخس " صونيا عبديش"ودراسة  .انثلإل( %21.0)ل مقاب
وأفادت هذه الدراسة أّن األفراد الذين  .انثفقط لإل( %02.1)مقابل ( %11.2)بة ساعات يف اليوم بنس

                                                           
 .010، مرجع سابق، ص (اسة مسحيةر د)عية على االنرتنيت الشبكات االجتما: دي بصونيا ع  (1)
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والسعادة طاملا هم  النشوة إحساسيستخدمون املوقع ملدة تفوق مخس ساعات يف اليوم جيعلهم ذلك يعيشون 
 متصلني مواقع التواصل االجتماعي، والعكس من ذلك، يف حالة االنقطاع يشعرون ابلتوتر واالكتئاب، كما

إىل تعرضهم الضطراب يف ألوقات النوم  إضافةمسؤولياهتم الدراسية،  أداءصّرحوا أهنم مستعدون للتخلي عن 
 .واالستيقاظ واإلحساس آبالم يف األصابع

 يوّضح املدة الزمنية الستخدام موقع الفيس بوك لدى  أفراد العّينة بوك حسب( 12)رقم جدول  -
 .متغري السن 

 
 اجملموع 11 -12 12 -11 19-11
 %ن ت %ن  ت %ن  ت %ن ت

 11.2 52 05.2 22 2.2 01 02.2 01 سا 1أقل من 
 14.2 012 11.2 11 11.5 11 12.0 02 سا 1سا إىل أقل من  1
 19.1 01 02.0 25 00.0 12 11 02 سا 1أقل  من سا إىل  1
 11.2 55 01.2 12 01.5 10 2.0 5 سا 4سا إىل أقل من 1
 12.2 21 05.2 22 00.0 12 02.0 01 سا 2سا إىل أقل من  4
 11.4 50 00 11 02.2 11 02.2 01 سا وأكثر 2

 111 411 24.2 112 11.1 112 12.1 21 اجملموع
 P =1.250قيمة  2.012=1كا 01= درجة احلرية

 
متركزت أكثر يف الفرتات الزمنية ( 21-11)من خالل املعطيات يف اجلدول أعاله يظهر أن الفئة األكرب سنا 

واثين ( %11.2)أعلى نسبة وصلت إىل " سا 1أقل من  -سا0"الثالثة األقل زمنا، أين سجلت أعلى نسبة يف 
" سا5أقل من  -سا 2"ومدة " سا وأقل 0"أما فرتة ( %02.0)بنسبة " سا2 أقل من -سا 1"أعلى نسبة يف مدة 

، هذه %(00)أقل نسبة قدرت بـ " سا وأكثر 5"، وأخريا سجلت يف مدة (%05.2)سّجلوا نسب متساوية بـ 
كانت ( 15-11) يف هذه الفرتة يالحظ أن فئة النسبة هي أقل نسبة أيضا ابلنسبة للفئات األخرى، حيث

 (.10-00)لفئة ( %02.2)مقابل ( %02.2)األعلى نسبة بـ 
هي األكثر كثافة يف االستخدام من حيث املدة الزمنية، حيث هي األعلى يف فئة ( 15-11)ويبدو أن فئة 

( 10-00)فقط، بينما نالحظ أن الفئة ( %2.2)بنسبة " أقل من سا"يف مدة  تواجدوهي األقل " سا وأكثر 5"
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( %12.0) -على التوايل- بنسب "سا2أقل من  -سا1"و" سا 1أقل من  -سا0"نسبها مرتفعة أكثر يف مديت 
 (.%02.2)بنسبة " سا وأكثر 5"غري أهنا حّلت اثنيا يف االستخدام ملدة ( %11)و

أكثر من  معتدلةيستخدمون املوقع بدرجة ( 21-11)وابلتايل تشري النتائج إىل أّن أفراد العينة األكرب سنا 
 2"غريهم مع وجود نسبة معتربة منهم يستخدمونه بدرجة ضعيفة، أين سجلت أقل النسب يف االستخدام لـ 

متيل إىل االستخدام املكثف أو املعتدل أكثر ( 10-00)إىل أّن الفئات األصغر سنا  إضافة". ساعات وأكثر
هي ( 15-11)، فيما كانت الفئة الوسطى "رساعات وأكث 2"وحّلت يف املرتبة الثانية ابلنسبة لالستخدام لـ 

ألربعة ساعات أو أكثر من ذلك، ( %21.2)األكثر استخداما للموقع من حيث املّدة الزمنية حيث سجلت 
هذه االختالفات مل تكن  غري أنّ ". سا وأكثر 5"مع مّدة " سا 5أقل من  -سا2"وهذا إذا ما مجعنا نسب مديت 

 إحصائيةالذي أابن عن عدم وجود فروق ذات داللة ( 1كا)ظ من اختبار ، وهو ما لوحإحصائيةذات داللة 
غري دالة عند ( P=1.250)حيث كانت قيمة  ،حسب متغري السن يف املّدة الزمنية الستخدام موقع الفيس بوك

 (.1.15)مستوى الداللة 
الزمنية، وميكن تفسري ورغم ذلك إاّل أن الشباب األصغر سنا هم األكثر استخداما للموقع من حيث املدة 

بينما لو  -على األغلب -هذه النتيجة بتوفر أوقات الفراغ أكثر نتيجة قّلة املسؤوليات لصغر سنهم وعدم العمل
حتدثنا عن الفئة األكرب سنا، واليت حتما ستكون يف وضع اجتماعي مغاير يّتسم مبسؤوليات متنوعة، حيث ميكن 

كما ميكن احلديث عنهم من خالل أن ،ر ومسؤولني أمام عائالهتم أن يكون أغلبهم عاملني أو مكونني ألس
توفر أوقات فراغ كبرية انهيك عن  األمر يشكل عامال أساسيا يف عدم أغلبهم طلبة دراسات عليا، وهذا

 .املسؤوليات املذكورة
فيس بوك من اب األصغر سنا واملراهقني هم األكثر استخداما ملوقع البالش وتثبت العديد من الدراسات أنّ 

( 12-00) ةالفئ أين كانت" صونيا عبديش"لت إليه دراسة تتفق هذه النتيجة مع ما توصّ ف ،حيث املدة الزمنية
فقط للذين يرتاوح أعمارهم ما بني ( %02.1)مقابل ( %11.1)يستخدمون املوقع ألكثر من مخس ساعات بـ 

سنة ( 12-05)اليت أابنت أن الشباب الذين ترتواح أعماهم ما بني  (1)"سعاد بومدين"ودراسة (. 15-21)
يستخدمون املوقع ألوقات أطول من غريهم من الفئات األكرب، إذ وجد أن الذكور يستخدمون املوقع ألكثر من 

لفئة أكثر من ( %0.0)و( 22-25)لفئة ( %2.5)و( 22-15)لفئة ( %2.1)مقابل ( %11)ثالث ساعات 

                                                           
أثر استخدام وسائط االتصـال اجلديـدة علـى عـادات املشـاهدة التلفزيونيـة، أطروحـة دكتـوراه، قسـم علـوم االتصـال، كليـة علـوم اإلعـالم : سعاد بومدين (1)

 .1100، 2امعة اجلزائر واالتصال، ج
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انث الاليت يستخدمن املوقع ألكثر من ثالث اإل لنسبة لإلانث أدلت بنفس النتيجة حيث أنّ واب. سنة (52)
( 22-25) ، وفئة(%1.2)رت بـ قدّ ( 22-15)ولصاحل ( 12-05)لصاحل الفئة ( %11.1) كّن بنسبة  ساعات
 (.%0.0)بنسبة ( 52-25)وفئة ( %5.2)وبنسبة 
أين توصلت إىل أن الشباب األكرب سنا " مرمي نومار"فيما خالفت هذه النتيجة تلك اليت توصلت إليها  

كانوا األكثر استخداما ملوقع الفيس بوك مقارنة ابلفئات األخرى أين يستخدم ( 21-11)والذين يرتاوحون بني 
 .ةسن (15-05)مارهم بني من الذين ترتاوح أع( %15.0)منهم ألكثر من ثالثة ساعات مقابل %( 21)

املدة الزمنية الستخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب متغري يوضح ( 12)جدول رقم  -
 .املستوى التعليمي

 
 اجملموع دراسات عليا جامعي اثنوي متوسط

 %ن ت %ن  ت %ن ت %ن  ت %ن ت
 11.2 52 05.1 12 00.5 10 1.1 2 12.5 00 سا1أقل من 

 14.2 012 12.0 25 11.2 20 11.5 02 02.5 2 سا 1من  أقل -سا  1
 19.1 01 02.2 11 11.2 22 02.1 00 11 0 سا 1أقل  من  -سا  1
 11.2 55 02.1 11 02.1 12 01.5 0 2.5 2 سا 4أقل من -سا  1
 12.2 21 11.2 21 05.2 10 02.1 00 2.5 2 سا 2أقل من  -سا  4
 11.4 50 0.0 02 02.1 12 11.2 02 11 0 سا وأكثر2

 111 411 11.1 142 41 191 14.9 24 1.1 41 اجملموع
 P =1.021قيمة 10.025=1كا 05 =درجة احلرية

 
     من النتائج أعاله، يالحظ أن أفراد مستوى املتوسط يستخدمون املوقع أبقل نسبة يف املدتني الزمنيتني 

األفراد أكثر يف الفرتات الزمنية األخرى لتصل إىل ، لريتفع عدد "سا5أقل من  -سا 2"و" سا2أقل من  -سا2"
مث مستوى الدراسات ( %12.5)حيث كانوا األعلى نسبة بـ " أقل من ساعة" أعلى تواجد على مستوى مّدة 

 (.%1.1)مث الثانوي ( %00.5)مث اجلامعي بـ ( %05.1)العليا 
أقل  -سا0"وأعلى نسبة يف ( %1.1)أضعف نسبة بـ " أقل من ساعة"كما سجل املستوى الثانوي يف مدة 

، بينما سجل نسبة متقاربة نوعا ما يف (%11.2)بـ " مخس ساعات وأكثر"ويليها مّدة ( %11.5)بـ " سا1من 
 .    الفرتات الزمنية األخرى
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وكان أعلى استخدام " أقل من ساعة"أما املستوى اجلامعي فنجد أنه حقق اثين أضعف نسبة يف مدة  
". سا2أقل من  -سا1"لصاحل املدة املوالية ( %11.2)، وبـ (%11.2)بـ " سا1أقل من  -سا0"ألفراده يف املدة 

بة ا عدا مستوى املتوسط الذي حقق نسكما تبني أّن هناك تقاراب بني املستوايت يف الفرتات األربعة الوسطى، فيم
 (.%2.5)بنسبة " سا 5أقل من  -سا 2"قليلة يف االستخدام لـ 

أقل  -سا0"وابلنسبة ملستوى الدراسات العليا وعلى غرار ابقي املستوايت كانت أعلى نسبة له يف مدة  
وكانت له أقل نسبة يف زمن ( %11.2)بـ " سا5أقل من  -سا 2"ويليها اثنيا املدة ( %12.0)بواقع " سا 1من 

على -وابحلديث عن هذه األخرية، سّجل املستوى اجلامعي والدراسات العليا أضعف النسب . سا وأكثر 5
مقارنة مع مستوى الثانوي واملتوسط الذين سجلوا تساواي من حيث املستخدمني ( %0.0)و( %02.1) -الرتتيب

 (.%11)و( %11.2) -الرتتيبعلى - مع فارق طفيف لصاحل املستوى الثانوي بنسب
وعليه، ما بدا واضحا جدا هو أّن املستوى األكثر حضورا يف أقل الفرتات الزمنية هو مستوى الدراسات  

دالالت حول  إعطاءوابلتايل ميكن . العليا واألكثر حضورا على مستوى أطول مّدة مها مستويي املتوسط والثانوي
ر وعيا خبطورة استخدام املوقع بدون قيود وال ضوابط كما أهّنم يتفادون هذه النتائج أبن مستوى الدراسات األكث

إىل عدم توفر وقت  إضافةاالستخدامات السلبية للموقع وتضييع الوقت، غري أّن األمر نسيب وال ميكن اجلزم به، 
، فيبني إحصائيةة غري أّن هذا االختالف مل يكن ذو دالل .تيجة املسؤوليات الدراسية أو مسؤوليات العملنالفراغ 
حسب متغري املستوى التعليمي واملّدة الزمنية املستغرقة يف  إحصائيةأنه ال توجد فروق ذات داللة ( 1كا) اختبار

 (.1.15)غري دالة عند مستوى الداللة ( P =1.021)استخدام موقع الفيس بوك، حيث كانت قيمة 

 .أفراد العينةطبيعة حتديث احلالة على موقع الفيس بوك لدى . 2.1
األصدقاء  إبالغ إمكانيةّن حتديث احلالة على الفيس بوك هي خدمة يوّفرها موقع الفيس بوك وتتيح إ 

ماذا تريد اآلن،  )أعلى الصفحة مكتوب فيه عبارة  إطارأبماكنهم ومبا يقومون به وما يفكرون فيه، وهي عبارة عن 
وجيد األفراد من خالل هذه اخلدمة مساحة للتعبري عن أنفسهم من خالل البوح مبشاعرهم ...(. أو ماذا تفعل اآلن

وأفكارهم واجتاهاهتم وآرائهم حول أنفسهم أو حول ما حيدث حوهلم، كما يوجد من ينشر ما يقوم به أو مكان 
هذه  اخل، كما أنّ ...ياان يبالغ الشخص يف حتديث حالته لتصل لدى البعض إىل التفاخر والنرجسيةتواجده وأح

التحديثات على اجلدارايت الفيسبوكية هي اليت تشكل ذلك التالحم بني األفراد والتجمع حوهلا ليشكلوا جمتمعات 
 .افرتاضية تتسع بوصول ذلك التحديث إىل أشخاص أكثر
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يوضح حتديث احلالة على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب املعطيات العامة  ( 12)جدول رقم  -
 .ومتغري اجلنس

 
 اجملموع أبدا اندرا أحياان دائما

 %ن ت %ن  ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
 42.2 020 5.1 00 12.0 55 50 010 05.2 20 ذكر
 24.1 125 00.5 12 22.5 00 22.0 012 01.1 12 أنثى
 111 411 9.9 19 11.4 112 42.1 114 11.2 22 اجملموع

 P=1.112قيمة 2.511=1كا 2=درجة احلرية

 
أّن االجتاه العام ألفراد العينة هو حتديث حالة احلساب ( 02)كشفت املعطيات املوضحة يف اجلدول رقم 

بوك، الشخصية على موقع الفيس ( %22.0)الشخصي على موقع الفيس بوك هو بصفة أحياان وذلك بنسبة 
بنسبة " أبدا"وأخريا صفة ( %01.2)بـ " دائما"مث صفة ( %20.2)بنسبة كبرية " اندرا"واثنيا جاءت صفة 

 .وابلتايل مييل أفراد العينة إىل االستخدام املعتدل على هذا املستوى(. 0.0%)
 ه ينشر كل ماهو أمر يوحي إبدمان الشخص على املوقع وارتباطه به كثريا، فتجد إّن حتديث احلالة كثريا 

يشعر به أو يقوم به على حسابه ويشاركه مع العامل أمجع حىت يف أشد الّلحظات قساوة، إذن هلو دليل عن عالقة 
من أفراد العينة ميكن أن تكون فئة مدمنة على املوقع وترتبط نشاطاهتم ( %01)وعليه فنسبة . وطيدة ابملوقع

  .مع ما يقدمونه على املوقعومشاعرهم وسلوكاهتم يف الواقع ارتباطا وثيقا 
كما أّن مسألة التعبري عن النفس من خالل املوقع وابلضبط عن طريق هذه اخلدمة له عالقة وطيدة   

مبواصفات الشخص النفسية واالجتماعية، حيث يف هذا الشأن، أجريت دراسة تربط بني السمات الشخصية 
د الذين اخدما للفيس بوك، ووجد الباحثون أّن األفر مست( 555)وعالقتها بتحديث احلالة على عينة تتكون من 

أكثر ميال لتحديث حاالهتم بشكل متكرر فيما يتعلق بشركائهم  هم الذات تقدير يعانون من تدين مستوى
أّما حول األفراد . وأحبتهم، بينما مييل النرجسيون الذين يسعون للمصادقة واملوافقة لنشر حتديثات تتعلق ابجنازاهتم

تاح وينشرون كّل املنفتحون هم أولئك الذي ينشرون حتديثاهتم حول اآلراء الفكرية والسياسية، فهؤالء يتمتعون ابنف
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عجاابت والتفاعل ما يتعلق ابحلياة اليومية واألحداث االجتماعية، كما أشارت الدراسة أّن األفراد الذين يتلقون اإل
  (1).مندجمني اجتماعيا، أّما الذين ال يتلقون التفاعل فتجدهم يشعرون النبذ االكبري مييلون ألن يكونو 

اليت وجدت أّن الذين حيدثون " ميينة بوبعاية"ليه دراسة إوصلت ع ما توجند أّن هذه النتيجة تقاربت م
مث تلتها الذين ( %22.5)حساابهتم الشخصية على موقع الفيس بوك بصفة شهرية كانت أبعلى نسبة قدرت بـ 

، ومتوقع أخريا الذين (%11)، ليأيت اتليا الذين حيدثون حاالهتم كل عام بـ (%05)حيدثوهنا بصفة أسبوعية بـ 
 (.%01.5)دثون حاالهتم يوميا حي

اجلنسني، يتجلى واضحا أّن الذكور أكثر اهتماما بتحديث حاالهتم عرب موقع الفيس بوك  إجاابتومبقارنة  
مقابل ( %50)و( %05.2)وقدرت بـ " أحياان"و" دائما"هم أعلى النسب يف صفيت من اإلانث من خالل تسجيل

-فقدرت " أبدا"و" اندرا"ارتفعت نسب اإلانث يف صفيت ومن جهة أخرى . لإلانث( %22.0)و( 01.1%)
وتؤشر هذه النتائج إىل أّن الذكور . للذكور( %5.1)و( %12.0)مقابل ( %00.5)و( %22.5)بـ  -على التوايل

أكثر حتديثا حلالتهم على املوقع، وابلتايل هم أكثر نشاطا من اإلانث إضافة إىل قدرهتم على التعبري عن أنفسهم 
نتحدث حول انتقال املمارسات يف  من خالل هذه اخلدمة، وهم أكثر راحة على املوقع، كما ميكن أنّ  وآرائهم

الواقع احلقيقي لإلانث إىل الفضاء االفرتاضي، حيث تطغى الثقافة الذكورية أكثر يف جمتمعاتنا احملافظة، وابلرغم من 
كما أوضح اختبار . انث ال يتصرفن بكامل حريتهنهامش احلرية الكبري الذي يوّفره املوقع األزرق إاّل أّن اإل

( P =1.112)يف حتديث احلالة تبعا ملتغري اجلنس، حيث جاءت قيمة  إحصائيةأّن هناك فروق ذات داللة ( 1كا)
 (.1.15)دالة عند مستوى الداللة 

إىل تلك  -على حتديث احلالة على موقع الفيس بوك إقباالأي أن الذكور أكثر -وتضاف هذه النتيجة  
، وهو ما يعّزز أن املستغرقةاليت توصلنا إليها سابقا حول أّن الذكور أكثر استخداما للموقع من حيث املّدة الزمنية 

 .نسبة املدمنني على املوقع تكون أكرب لدى الذكور
 
 
 
 

                                                           
: ، اتريـــــــخ الـــــــزايرةhttps://bit.ly/2O6fXT4: بـــــــوك تكشـــــــف طبيعـــــــة الفـــــــرد وميولـــــــه، متـــــــاح علـــــــى احلالـــــــة علـــــــى الفـــــــيس: إسةةةةةةةراء الردايةةةةةةةدة (1)

01/12/1100. 

https://bit.ly/2O6fXT4
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 .يوّضح حتديث احلالة على موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري السن( 19)جدول رقم  -

 
 اجملموع أبدا اندرا أحياان دائما

 %ن ت %ن  ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
19- 11 02 00.1 22 51.2 02 11 1 0.1 21 12.1 
11- 12 02 05 10 20 21 20.5 2 5.5 012 11.1 
12- 11 12 2.2 011 22.2 01 22.2 15 01.1 121 24.2 
 111 411 9.9 19 11.4 112 42.1 114 11.2 22 اجملموع

 P =1.121قيمة 01.250= 1كا 1=احلريةدرجة 

 
هم من حيدثون ( 10-00)إىل أّن أفراد الفئة األصغر سنا  (00)املوضحة يف اجلدول رقم  اإلحصاءاتتشري 

منهم، مقابل اخنفاض يف النسب ابلنسبة لـفئة ( %00.1)أبكرب نسبة قّدرت بـ " دائما" حالتهم عرب الفيس بوك
 (.%2.2)بنسبة ( 21-11)مث فئة ( %05)بـ ( 11-15)

رغم اختالف الفئات " أحياان"وحيّدث أكثر من نصف أفراد العينة حالتهم على موقع الفيس بوك بصفة       
بـ ( 15-11)وأقل بقليل لفئة ( %51.2)حصلت على أعلى نسبة وصلت إىل ( 10-00)العمرية، غري أن فئة 

( %22.2)بـ ( 21-11)أبعلى نسبة لدى " اندرا" يت وصفليأ(. %22.2)بـ ( 21-11)وأقل لفئة ( 20%)
أيضا سجلت فيها " اأبد"أما (. %11)بنسبة ( 10-00)مث أقل لـفئة ( %20.5)بـ ( 15-11)وأقل لدى فئة 

بنسبة ( 15-11)وأخريا فئة ( %0.1)بـ ( 10-00)وأقل لفئة ( %01.1)بـ ( 11-21) بـ أعلى نسبة لفئة
(5.5%.) 

بني الفئات العمرية فيما خيص حتديث احلالة عرب موقع الفيس بوك،  ناك اختالفه تدل النتائج على أنّ      
حيث كلما زاد العمر قّل حتديث احلالة، وهو ما لوحظ جليا يف ترتيب الفئات من األصغر إىل األكرب أين ترتفع 

 .  والعكس صحيح" أبدا"و" اندرا"وتقل يف نسب " أحياان"و" دائما"النسب يف وصف 
ا ترجع هذه النتائج إىل أسباب متنوعة نعتقد منها أنه األقرب هو توفر الوقت لدى الفئات الصغرى وهو رمب     

ما أكدته النتائج السابقة اليت أابنت عن أن الفئات األصغر يستخدمون املوقع ملدة زمنية أطول من نظرائهم 
صل االجتماعي وممارسة خمتلف النشاطات األكرب، وابلتايل يكون االهتمام منصبا على التجول يف مواقع التوا

وتوسيع دوائر  الذاتاخل، أيضا تركيز الشباب األصغر على الرتفيه واكتشاف العامل واكتشاف ...واهلواايت
وابلتايل   .اخل، بغية حتقيق ذاته فالشاب يف هذه املرحلة هو يف رحلة البحث عن نفسه...العالقات وحب الظهور
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السن يفقد االهتمام ابألمور الثانوية ويتم الرتكيز على أساسيات احلياة، مثل مشاركة حالة كّلما يتقدم الفرد يف 
شعورية مع الغري هو أمر ال ميكن البوح به بسهولة على املوقع، رغم أنه ال ميكن القول أن الفئات األكرب ال حتدث 

االختالفات كانت طفيفة  فتبنّي من اختبار غري أّن . حاالهتا، لكن رمبا تتوجه التحديثات إىل األمور اهلامة فقط
تبعا ملتغري السن يف حتديث احلالة على احلساب الشخصي لدى عّينة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ( 1كا)

 (.1.15)غري دالة عند مستوى الداللة ( P=1.121)الدراسة، فجاءت قيمة 
 لدى أفراد العينة حسب متغرّي يوضح حتديث احلالة على موقع الفيس بوك ( 11)جدول رقم  -

 :املستوى التعليمي

 
 اجملموع أبدا اندرا أحياان دائما

 %ن ت %ن  ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
 1.1 21 5 1 11 0 51.5 10 11.5 2 متوسط
 14.9 12 2.0 1 11.1 02 25.2 12 15 01 اثنوي
 41 001 2.2 02 25.2 15 22.0 02 0.0 01 جامعي

 11.1 022 02.1 11 20.2 21 25.1 12 2.5 02 دراسات عليا
 111 411 9.9 19 11.4 112 42.1 114 11.2 22 اجملموع

  P=1.112قيمة 12.211 =1كا 2 =درجة احلرية

 
بنسب متقاربة وصلت إىل " دائما"صفة يف مستويي املتوسط والثانوي تصّدروا  أنّ  تشري النتائج إىل

بـ  -على التوايل-اجلامعي والدراسات العليا بنسب أقل قّدرت فيما جاء كل من املستويني ( %15)و( 11.5%)
تقاربت النسب كثريا بني مجيع املستوايت واليت " أحياان " ثون حاالهتم بصفة أّما الذين حيدّ (. %2.5)و( 0.0%)

وأقل نسبة للمستوى ( %51.5)تقريبا مشلت نصف أفراد كل مستوى لكن املستوى املتوسط أخذ أعلى نسبة بـ 
 (. %25.2)ثانوي بـ ال

( %25.2)حيث اجلامعي ، على النسبأأخذا املستويني األعلى أّن نالحظ " اندرا"بينما ابلنسبة لصفة  
( 02.1)أبعلى النسب بـ " أبدا" وتتعزز هذه النتيجة بتواجدهم العايل يف صفة( %20.2)والدراسات العليا 
 (.%2.0)والثانوي ( %5)ديد ملستوى املتوسط بـ للجامعي يف مقابل اخنفاض ش( %2.2)للدراسات العليا و

من خالل تقارب  ويتضح أثر عامل املستوى التعليمي جليا على حتديث احلالة على موقع الفيس بوك، 
بني مستويي املتوسط والثانوي من جهة ومستويي اجلامعي والدراسات العليا من جهة أخرى، حيث كّلما  النتائج
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دل على كثرة حتديث احلالة يتواجد املتوسط والثانوي أعلى، وكّلما اجتهنا حنو الصفات اجتهنا إىل الصفات اليت ت
وابلتايل يكون حتديث . اليت تدل على قّلة حتديث احلالة يتواجد املستويني اجلامعي والدراسات العليا أبعلى نسبة

ليمي قّل حتديث احلالة على موقع ما زاد املستوى التعأي كلّ  احلالة مرتبط ارتباطا عكسيا ابملستوى التعليمي،
تبعا ملتغري املستوى  إحصائيةهذه النتيجة حيث أّكد وجود فروق ذات داللة ( 1كا)ودعم اختبار . الفيس بوك

دالة عند ( P =1.112)التعليمي يف حتديث احلالة على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة، حيث كانت قيمة 
 (.1.15)مستوى الداللة 

 .صورة احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينةتغيري  .2.1
يوضح تغيري صورة احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب ( 11)جدول رقم  -

 .املعطيات العامة ومتغري اجلنس

 
 اجملموع أبدا اندرا أحياان دائما

 ن ت %ن  ت ن ت %ن  ت %ن  ت
 42.2 020 5.0 01 22.2 02 22.2 20 01.1 10 ذكر
 24.1 125 2.2 11 25.0 02 25.0 011 2.0 12 أنثى
 111 411 2.4 11 41 121 41.2 194 11.1 44 اجملموع

 P=1.000قيمة  5.020=1كا 2=درجة احلرية

  
 (%21.5)وذلك بنسبة " أحياان"يقارب نصف أفراد العينة يغريون صور بروفايالهتم  ما النتائج إىل أنّ  تشري

أخريا بنسبة و " دائما"منهم أهّنم يغريوهنا ( %01.1)ويف مرتبة موالية عرّب " اندرا"وهنا هنم يغري منهم أ( %21)وعرّب 
 ". أبدا"يغريوهنا  ال منهم( 2.2%)

إّن أفراد العينة ليسوا نشيطني كثريا فيما خيص تغيري صورة احلساب الشخصي، حيث كان جل  وعموما،
إّن تغيري صورة احلساب يشبه إىل حد كبري حتديث احلالة  (.%01.5)وهنا إما بصفة أحياان أو اندرا أفراد العينة يغري 

وهذا طبقا لبحث بعنوان . فبمجرد وضع صورة جديدة ميكن لألفراد أن يصرّح هبا عن معلومات ّتصه على املوقع،
والذي قام به جمموعة " حتليل الشخصية من خالل اختيار صورة امللف الشخصي يف وسائل التواصل االجتماعي"

خصية بني مستخدم وآخر ميكن من الباحثني جبامعة بنسلفانيا، وقد وجدوا أن االختالفات يف صور امللفات الش
ميكن التخمني بنجاح كبري طبيعة الشخصية  ،االختالفات يف شخصياهتم، وابلتايل إلظهارأن تستخدم بسهولة 
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يتصف هبا صاحبها يف  كما أّن تغيري صور الربوفايل هو تعبري عن احلالة الشعورية اليت  (1).اخلاصة بكل مستخدم
. تغيري صورة احلساب الشخصي هلا عالقة مبستوى استخدام الفرد للموقع وكما ذكران سابقا أنّ  .تلك اللحظة

فاملدمن على املوقع يغري صورته انطالقا من مزاجه والتفاصيل اليت يعيشها يف حياته اليومية، فهو مثال يف وقت 
 . عنه وهكذاعرّب تما الفرح والسعادة يضع ما يعرب عنه ووقت احلزن صورة 

وجد " دائما"ا من متغري اجلنس فإنه حول صفة رة احلساب الشخصي انطالقوابحلديث عن تغيري صو  
 (%2.0)مقابل ( %01.1)تقارب كبري يف النسب بينهم، حيث سجل الذكور نسبة أعلى بقليل قدرت بـ 

 مقابل( %25.0)ق اإلانث على الذكور بشكل واضح، حيث جاءت نسبتهم تفوّ " أحياان"صفة يف انث، أما لإل
، (%25.0)مقابل نسبة أقل لإلانث ( %22.2)كان الذكور أعلى بنسبة " اندرا"بينما يف صفة ، (22.2%)

 .للذكور( %5.0)مقابل ( %2.2)كانت الصدارة لإلانث بواقع " أبدا"وأخريا يف وصف 
حييل إىل نشاط الذكور أكثر على املوقع وأيضا ميكن " دائما"صفة  ة لتفوق الذكور على اإلانث يفبابلنس 

إىل أهّنم يستخدمون صورهم الشخصية عادة كصور حلساابهتم على املوقع األزرق، وهذا األمر يعكس   اعهإرج
واليت  بنسبة أكرب من الذكور، "أبدا"صفة  وهو ما عّززته نتيجة اإلانث يف تواجدهم يف. كثافة تغيريهم لصورهم
تكن االختالفات كبرية حيث كشف اختبار ومل . ن غري مدمنات مقارنة ابلذكورانث أو أهنّ عكست قّلة نشاط اإل

حسب متغري اجلنس يف تغيري صورة احلساب الشخصي على موقع  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ( 1كا)
 (.1.15)غري دالة عند مستوى الداللة ( P =1.000)الفيس بوك لدى أفراد العينة، حيث جاءت قيمة 

 
  

                                                           
 .01/12/1100: ، اتريخ الزايرةhttps://bit.ly/2x28bTN: متاح على: لكرتويناملوقع اإل  (1)

https://bit.ly/2x28bTN
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 يوضح تغيري صورة احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة ( 11)جدول رقم  -
 .حسب متغري السن

 
 اجملموع أبدا اندرا أحياان دائما

 %ن ت %ن  ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
19-11 01 11.2 21 21.2 10 21 2 2.2 21 12.1 
11-12 01 01.1 11 20.0 22 22 1 0.1 012 11.1 
12-11 01 5.0 21 22 015 22.5 12 00.2 121 24.2 
 111 411 2.4 11 41 121 41.2 194 11.1 44 اجملموع

 P= 1.111قيمة 22.215=1كا 1= درجة احلرية

 
" دائما وأحياان"كانت أكثر تواجد بصفيت ( 10-00)يتبنّي أّن فئة ( 10)من خالل معطيات اجلدول رقم 

 -على الرتتيب-ب نسب( 51-11)، واثنيا الفئة (%21.2)و( %11.2) -على التوايل-يف املرتبة األوىل بنسب 
لصفة ( %22)أبقل النسب يف كلتا الصفتني قدرت بـ  ( 21-11)، بينما أخري الفئة (%20.0)و( 01.1%)
 .لصفة أحياان( %5.0)و"أحياان "

الفئتان ، كما أّن (%00.2)و( %5)حتتل الفئة األكرب أعلى نسبة بواقع " اندرا وأبدا"ابلنسبة لصفيت  
( %0.1)بـ ( 15-11)و( %2.2)بـ ( 10-00)حيث " اندرا"األخراتن سجلتا نسب ضعيفة جدا يف صفة 

بنسبة ( 10-00) فئة وأخريا( %22)بـ " اندرا"اثين أعلى نسبة يف صفة ( 15-11)فئة يف حني سجلت . فقط
الشخصية أحياان فقط يف إشارة إىل ونستنتج أّن حوايل نصف أفراد العيّنة يغرّيون صورة حساابهتم  (.21%)

كما يتجلى واضحا أّن تغيري صورة احلساب الشخصي على موقع .استخدام واعي وانضج للموقع وليس إبدمان
كّلما زاد السن قّل االهتمام بتغيري صورة فحيث شهدان فروقا واضحة بينهم،  ،الفيس بوك يتأثر تبعا ملتغري السن

وجود ( 1كا)ويوّضح اختبار . ي له عالقة مشاهبة مباشرة بعملية حتديث احلالةاحلساب الشخصي، وهو األمر الذ
حسب متغرّي السن يف تغيري صورة الربوفايل لدى أفراد العّينة، فجاءت قيمة  إحصائيةفروق ذات داللة 

(P=1.111 ) احلالة  وترتبط هذه النتائج بتلك اليت توصلنا إليها حول حتديث(. 1.15)دالة عند مستوى الداللة
االستخدام من  أين كان ملتغري السن أثر كبري، كما أرجعنا هذا النشاط املتزايد لدى الفئات األصغر إىل كثافة

يف سن املراهقة أو أواخرها  اللموقع، ونظيف أّن األفراد األصغر سنا خاّصة أولئك الذين الزالو  حيث املدة الزمنية
يعتمدون على املوقع لتلبية احتياجاهتم متناسني أنه جمرد موقع افرتاضي وال يعكس الواقع، فهم يهدفون من خالله 
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إىل كسب الدعم والتعاطف االجتماعي وتشكيل الصداقات كما حياولون أن حيصلوا على التقدير الذايت واالحرتام 
ن ابلتعبري عن أنفسهم من خالل تغيري صور الربوفيل الشخصي، كما ميثل هلم ذلك من خالل لفت انتباه اآلخري

املّقر الذي يهربون إليه من مشكالهتم، وقد يكون ذلك أمرا استعراضيا من أجل التبجح أو التعبري عن 
 Soraya ( لـ جنبيةأ ويف هذا الشأن، فقد أفضت دراسة. منهم حماولة لتشكيل هّوية خاّصة هبم يف اخل،...متيزهم

 0Mehdizadeh, 201)  واليت أجريت على عينة من األفراد املستخدمة للفيس بوك ترتاوح " يورك"جبامعة
فوجدوا أّن األفراد الذين مُيضون أوقاات أطول على فيس بوك، مييلون إىل امتالك ( 15-00)بني  أعمارهم ما

(1).شخصيات نرجسية وشعور دفني بعدم األمان
 

يوضح تغيري صورة احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب ( 11)جدول رقم  -
 :متغرّي املستوى التعليمي

 
 اجملموع أبدا اندرا أحياان دائما

 %ن ت %ن  ت ن ت %ن  ت %ن  ت
 1.1 21 5 1 15 01 25 00 15 01 متوسط
 14.9 12 1.1 2 20.1 01 21.2 21 10.2 02 اثنوي
 41 001 1 00 20.1 25 22.2 01 5.5 01 جامعي

 11.1 022 01.1 05 22 21 22 51 1.0 01 دراسات عليا
 111 411 2.4 11 41.2 121 41.2 194 11.1 44 اجملموع

 P= 1.111قيمة 22.201=1كا 2=درجة احلرية

  
املتوسط الثانوي ني على حدا، فلقد متوقع املستويني ي النتائج أّن هناك تقارب يف النتائج بني كل مستو تبنّي 

واخنفاض أكثر يف صفة " اندرا"اخنفاض واضح يف صفة كما لوحظ  ،"دائما وأحياان" يتالنسب يف صف أبعلى
يف كل ( %15)نسبة  -ابلتساوي- ، فيما سّجل(%25)فلقد سجل املتوسط أعلى نسبة له يف أحياان بـ ". أبدا"

(. %5)ة مقارنة ابملستوايت األخرى وذلك بـ أضعف نسب" أبدا"صفة  وسجل يف ،"دائما واندرا"من صفيت 
بينما جاء اثنيا ( %21.2)بـ " أحياان"وبنفس الرتتيب جاءت نتائج املستوى الثانوي أين سجل أعلى نسبة يف 

                                                           
(1)

 Soraya Mehdizadeh: Self-Presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook, published in 

the journal Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, volume 13,issue 4,2010. Available on: 

https://bit.ly/2Drh6lJ, seen in: 30/10/2018. 

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/cyber.2009.0257
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2009.0257?journalCode=cyber#,SEEN
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( %10.2)وبنسبة قريبة للمستوى السابق بـ " دائما"واثلثا لصفة ( %20.1)بنسبة عالية جدا وصلت إىل " اندرا"
 (.%1.1)ة ضعيفة ببنس" اندرا"صفة وأخريا 

، (%22) -على التوايل- أبعلى النسب" أحياان واندرا"صفيت  ستوى اجلامعي يفاملمتوقع  بينما 
( %22)بـ  "اندرا وأبدا"نسب يف صفيت ، كما نالحظ تسجيل أفراد مستوى الدراسات العليا أعلى ال(20.1%)
 (.%1.0)و( %5.5)بـ  "دائما"صفة  ، بينما سجل املستويني أدىن النسب يف(%01.1)و

حسب متغري املستوى التعليمي يف تغيري صورة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة عن ( 1كا)وكشف اختبار  
دالة عند مستوى ( P =1.111)جاءت قيمة فقع الفيس بوك لدى أفراد العينة، احلساب الشخصي على مو 

األفراد  أفراد العينة حيث أنّ  إجاابت، شّكل املستوى التعليمي عامال قواي يف اختالف وابلتايل .(1.15)الداللة 
األكثر تعليما هم األقل اهتماما بتغيري صورة احلساب الشخصي، وهو ما يوحي لنضج ووعي يف التعامل مع املوقع 

الذي تصاحبه جمموعة من التصرفات النرجسية من أجل كسب االهتمام  ابإلدمانوأهّنم بعيدون عّما ما يعرف 
ولقد توصلت . ألن الشخص املدمن يرى أّن املوقع هو أسلوب حلل مشكالته واهلروب من واقعه ،االنتباهولفت 

ل التواصل دراسة أجراها قسم العلوم اإلنسانية جبامعة بريغن النروجيية واليت حبثت يف العالقة ما بني استخدام وسائ
فردا، ترتاوح ( 12521)االجتماعي والنرجسية واحرتام الذات، أجريت على عدد من املتطوعني والبالغ عددهم 

جات النرجسية وتقدير منخفض ر عاما، حيث أظهرت أّن الذين سجلوا أعلى د( 00-01)أعمارهم ما بني 
 ،مستوايت تعليمية متدنية أقل من غريهمانث األصغر سنا وطالبات ذوي من املستخدمني للمواقع هم اإل للذات

 (1).األان وتعويض تقديرهم السليب لذواهتن إشباععلى املوقع مرتبط ابحلاجة إىل  إدماهننحبيث كان 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

-https://www.sasapost.com/how-social-media: هـــل فـــيس بـــوك قـــادر علـــى منحنـــا الثقـــة ابلـــنفس؟، متـــاح علـــى: فاطمةةةة اندي (1) 

affect-our-characters21/01/1100: ، اتريخ الزايرة. 

https://www.sasapost.com/how-social-media-affect-our-characters/
https://www.sasapost.com/how-social-media-affect-our-characters/
https://www.sasapost.com/how-social-media-affect-our-characters/
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 .  وع املعلومات يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينةن. 2.1
الشخصي على موقع الفيس بوك حسب املعطيات يوضح نوع املعلومات يف احلساب ( 11)جدول رقم  -

 .العامة ومتغري اجلنس

 
 اجملموع جزء صحيح وجزء غري صحيح معلومات غري صحيحة معلومات صحيحة

 %ن ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
 42.2 020 15.0 50 00.0 11 12.0 015 ذكر
 24.1 125 22.5 00 02.2 25 51.1 002 أنثى
 111 411 11.2 111 11.1 22 22.4 144 اجملموع

 P=1.122قيمة  1.002= 1كا 1= درجة احلرية 

 
أدلت املعطيات أبن أكثر من نصف أفراد العينة يضعون معلوماهتم الشخصية احلقيقية على حساابهتم      

وهي نسبة كبرية جدا رمبا ّتالف التوقعات، غري أهّنا هلا مربراهتا سوف نذكرها (. %51.2)الشخصية بنسبة 
 االسممن أفراد العينة أهنم يستخدمون معلومات فيها مزيج من الصحة واخلطأ مثل ( %21.5)مث عرّب . الحقا

والّلقب يشار إليه حبرف أو عدم الصحة يف اتريخ امليالد  االسمحقيقي والّلقب مستعار أو العكس أو رمبا كتابة 
منهم أّن معلوماهتم الشخصية غري ( %02.1)وأخريا عرّب . إخل...صحيح االسمومكان اإلقامة مقابل أن يكون 
 .والّلقب الذي يكون هو أّول ما يشري إىل اهلوية احلقيقية ابالسمصحيحة، خاصة فيما تعلق جبزء 

عن املعلومات احلقيقية عرب مواقع التواصل االجتماعي مرتبط مبدى الثقة أو عدم الثقة يف  اإلفصاحويعترب  
ؤسسات، وما يزيد األمر حساسية هو كون املوقع األزرق هو فضاء افرتاضي أشخاص أو م ااآلخرين، سواء كانو 

غري أنّه ميكننا . ميكن أن تقل فيه الثقة نظرا النتشار اهلّوايت املستعارة وصعوبة الكشف عن الذات من اآلخرين
عينتنا هم طلبة  أبّن كون أغلب أفراد ،أي جنوح أفراد العينة إىل وضع املعلومات الصحيحة ؛تفسري هذه النتائج

جامعيون يف مستوى التدرج والدراسات العليا، وابلتايل يكون تعاملهم مع املوقع على أساس مهين أو علمي، فمن 
الضروري جدا هلم من أجل حتقيق عملية التواصل السليمة استخدام معلوماهتم الشخصية الصحيحة أو رمبا تكون 

 .خليط حىت تبق اهلويه واضحة



 عرض ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية  الفصل اخلامس
                                             

858 

اليت كان فيها أكثر من  (1)"عالء الدين أمحد خليفة "نتيجة مع نتائج الدراسة العربية لـ واتفقت هذه ال 
يضعون صورة حقيقية على مواقع التواصل ( %51)يضعون أمساءهم احلقيقية كاملة و( %21)نصف أفراد العّينة 

" صونيا عبديش"إليها دراسة غري أهّنا خالفت جمموعة من الدراسات اجلزائرية منها تلك اليت توصلت . االجتماعي
ودراسة . فقط يستخدمون هويتهم احلقيقية( %11.2)يستخدمون هّوية مستعارة و( %22.5)فتوصلت إىل أّن 

مستعار وآخر  اسموالذين ميزجون بني ( %12.0)مستعار  اسماليت كان فيها الذين يستخدمون " رحيانة بلوطي"
" بدر الدين عباس"وخالفت دراسة . فقط( %1.1)م احلقيقية بينما الذين يستخدمون أمساءه( %22.1)حقيقي 

للمعلومات ( %02.5)من أفراد العينة مقابل  (%25) لذين يضعون معلومات خمتلطة مثلوااليت أدلت أبن ا
( %22.2)اليت أابنت عن أّن ما نسبته  (2)"جعفرينبيلة "ودراسة . غري احلقيقيةللمعلومات (  %2.2)احلقيقية 
     .يضعون أمساء مستعارة وصور تعبريية على بروفايالهتم( الطالب اجلامعيون)العينة من أفراد 

اجلنسني، حيث الذكور أكثر  إجاابتوابالنتقال إىل الفروق حسب اجلنس بدا واضحا االختالف يف 
البدائل  إجاابتوهو ما انعكس على  ،(%51.1)انث مقابل اإل( %12.0)استخداما للمعلومات الصحيحة 

للذكور، ( %00)مقابل ( %02.2)استخداما للمعلومات غري الصحيحة بـ  كثرانث أاإل ألخرى، فكانا
 .للذكور( %15.0)مقابل ( %22.5)كان لصاحل اإلانث " جزء صحيح وآخر غري صحيح"وابلنسبة آلخر بديل 

حسب متغري  إحصائيةاليت أكدت وجود فروق ذات داللة ( 1كا)ونالحظ من خالل اجلدول نتيجة اختبار
اجلنس يف نوع املعلومات املستخدمة يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك أين جاءت قيمة 

(P=1.122 ) ركات اليت توصلت فيما وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة نوال ب(. 1.15)دالة عند مستوى الداللة
الذكور يضعون أمساءهم احلقيقية  من ( %21.1)املستخدم على موقع الفيس بوك إىل أّن  سماالخيص نوع 

%( 51.1)يضعن أمساءهن احلقيقية مقابل ( %22.2) لإلانثبينما ابلنسبة  يضعون أمساء مستعارة،( %12.2)و
يستخدمون اهلوايت اليت كان فيها نسبة الذكور الذين " صونيا عبديش"وتقاربت مع دراسة . يضعن أمساء مستعارة

انث يستخدمن اهلّوايت املستعارة مقابل من اإل( %22.5)للحقيقية مقابل ( %55.2)مقابل %( 22)رة املستعا
ورغم أّن النتيجة العاّمة تتفق معنا إال أهّنا اختلفت يف التفاصيل، حيث كانت . يستخدمن احلقيقية( 11.2%)

                                                           
وعالقتـه ابلعفـة واهلويـة واخلصوصـية، جملّـة اجلامعـة ( لـثاملكـان الثا)اسـتخدام الشـباب اجلـامعي ملواقـع التواصـل االجتمـاعي : عالء الدين أمحد خليفةة (1)

 .1101، 1، اجلزء 21العرقية، العدد 
اه، قسـم الصـحافة، كليـة ر انعكاسـات الشـبكات االجتماعيـة اإللكرتونيـة علـى اهلّويـة الثقافيـة للشـباب اجلـامعي اجلزائـري، أطروحـة دكتـو : نبيلة جعفةري (2)

 .1100قسنطينة، -صري، جامعة صاحل بوبنيدرعلوم اإلعالم واالتصال والسمعي الب
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جع ذلك خلصائص اللوايت يستخدمن اهلّوايت املستعارة أعلى بكثري من املتوصل إليها يف دراستنا، وير  اإلانثنسبة 
 .سنة وتواجد مستوى الدراسات العليا بنسبة كثرية( 15)عّينتا اليت تتميز بتواجد كبري للشباب األكرب من 

عن من التعبري  فلطاملا كان الذكر أكثر حرّية ومتكنا ،والنتائج منطقية تدعم طبيعة الذكر واألنثى يف جمتمعنا
ده القيود اجملتمعية، فهو ال يضطر للتخفي والتمويه غالبا، وإن كان هناك دائما أسباب تستدعي ال تقيّ ف نفسه

أخذ احليطة واحلذر يف العامل االفرتاضي، وعلى العكس من ذلك ال تزال اإلانث يف جمتمعنا رغم ما وصلت إليه من 
 واإلزعاجثى أكثر عرضة للمضايقات انفتاح مقيدة كون جمتمعاتنا ال زالت حمافظة وذكورية، كما تعترب األن

، فال خيلو الفضاء االفرتاضي من ممارسات العنف ...تعرضها للتهديد أو االبتزاز إمكانيةإىل  إضافةوالتجسس 
 . هو إال انعكاس للواقع، وهو ما يدفعها إىل التحفظ على كشف هويتها كاملة الرمزي والفضاء االفرتاضي ما

جلنسني إاّل أنّه هناك نصف اإلانث يستخدمن معلومات صحيحة، هذه ورغم االختالف الواضح بني ا
النتيجة تشري إىل امتالكهن القدرة على التعبري عن أنفسهن بدون حواجز وبكل حرّية، هذا ألننا نتعامل مع 

 . مفردات من ذوي املستوايت التعليمية العالية، فالوعي والنضج الفكري لعبا دورا يف هذا اجملال
يوضح  نوع املعلومات يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة  ( 14)قم جدول ر  -

 .حسب متغري السن

 
 اجملموع جزء صحيح وآخر غري صحيح معلومات غري صحيحة معلومات صحيحة

 %ن ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
19-11 25 51 01 11.2 02 12.5 21 12.1 
11-12 11 20.0 15 02.2 21 20.5 012 11.1 
21-11 022 11.2 01 1.0 22 21.2 121 24.2 
 111 411 11.2 111 11.1 22 22.4 144 اجملموع

 P =1.110قيمة  02.221=1كا 2= درجة احلرية

 
نالحظ أّن الفئة األكرب سنا هي اليت تصدرت الرتتيب يف اختيارهم يبدي اجلدول مجلة من النتائج، ف

، بينما (%11.2)حساهبم الشخصي وذلك بنسبة عالية جدا منهم بلغت للمعلومات الصحيحة كخيار على 
(. %20.0)بـ ( 51-11)و( %51)قدرت نسبتها بـ ف (00-10)الفئتني األخرتني تقاربتا يف النتائج جدا لصاحل 

بـ ( 15-11) ة، وقريبا منها فئ(%11.2)بـ ( 10-00)وعن بديل املعلومات غري صحيحة تتصدر فئة 
أّما األفراد الذين (. %1.0)حّققت نسبة ضعيفة جدا يف هذا اخليار قدرت بـ ( 21-21)الفئة ، أما (02.2%)
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عرّبوا أبهنم يفضلون أن تكون معلوماهتم جزء صحيح وآخر غري صحيح فكانت النتائج متقاربة جدا فجاءت نسبة 
لصاحل فئة ( %12.5)وأقل بنسبة ( 21-11)لصاحل فئة ( %21.2)ونسبة ( %20.5)أوال بـ ( 15-11)فئة 

(00-10.) 
أّن الذي خيتار هذا النمط يكون أقرب إىل اخلطأ منه إىل الصحة، فهذا  -حسب رأي الباحثة- واحلقيقة 

إذا صرّح عن نفسه، وابلتايل، غالبا ما تكون أسباب اختيار املزج بني الصحة واخلطأ  الشخص ال ميكن معرفته إالّ 
مبعلومات صحيحة أاي كانت مع بعض الفروقات، وهو ما مت ملسه أثناء تربير أفراد  اإلدالءهي نفسها أسباب عدم 

 .العينة الختيار هذين النوعني من املعلومات فوجدت نفس األسباب بينهما
إذن، وكنتيجة، األفراد األكرب سنا هم األكثر قدرة على التعبري عن أنفسهم بشكل كامل كما يعتربون أن 

استخدامهم للموقع  دوافعاالفرتاضي، ورمبا تكون  ثابة بطاقة تعريف هلويتهم عرب الفضاءحساهبم الشخصي هو مب
وعليه مت  .هادفة أكثر بعيدا عن لفت االنتباه والتقليد والتقمص أين تكون هذه الصفات أكثر للشباب األقل سنا

ع املعلومات اليت يضعها حسب متغري السن يف نو  إحصائيةرصد وجود فروق ذات داللة ( 1كا)من خالل اختبار 
دالة عند مستوى الداللة ( P =1.110)أفراد العينة يف حساابهتم الشخصية على موقع الفيس بوك، فكانت قيمة 

كثر أ اكانو ( 12-00)حيث أّن فئة " صونيا عبديش"وتوافقت هذه النتائج مع ما أفادت به دراسة  (.1.15)
-15)من أفراد الفئة األكرب ( %52.0)منهم، مقابل نسبة ( %11.1)ايت املستعارة وذلك بنسبة استخداما للهوّ 

21.) 
يوضح نوع املعلومات يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة  ( 12)جدول رقم  -

 .حسب متغري املستوى التعليمي

 
 اجملموع جزء صحيح وآخر غري صحيح معلومات غري صحيحة معلومات صحيحة

 %ن ت %ن ت %ن  ت %ن  ت
 1.1 21 21.5 02 21.5 02 25 02 متوسط
 14.9 12 05.1 01 20.1 11 52.0 22 اثنوي
 41 001 21.0 12 2.0 02 51 011 (ليسانس  ماسرت) جامعي

 11.1 022 10.1 21 2.5 00 12.2 22 دراسات عليا
 111 411 11.2 111 11.1 22 22.4 144 اجملموع

 P =1.111قيمة  22.220= 1كا 1=درجة احلرية 
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ترتبت املستوايت من األعلى " املعلومات الصحيحة"من خالل املعطيات يف اجلدول أعاله، وابلنسبة خليار 
، فالثانوي بـ (%51)منهم، فاجلامعي بـ ( %12.2)الدراسات العليا بـ  ، حيث تصدر مستوىإىل األدىن

 (.  %25)، فاملتوسط بـ (52.0%)
 سّجل مستويي املتوسط والثانوي نسب عالية ومتقاربة جدا" املعلومات غري الصحيحة"أّما ابلنسبة خليار   

يف مقابل نسب ضعيفة ومتقاربة جدا ملستويي اجلامعي والدراسات العليا ( %20.1)و( %21.5) -على التوايل-
 (.%2.5)و( %2.0)على التوايل 

تضاربت النسب عشوائيا حيث قدرت لدى مستوى اجلامعي " جزء صحيح وجزء غري صحيح"ويف خيار  
وأقل لدى الدراسات العليا بـ ( %21.5)وهي أعلى نسبة وأقل بقليل لدى مستوى املتوسط بـ ( %21.0)بـ 
 . فقط( %05)وأخريا وابخنفاض واضح مستوى الثانوي بـ ( 10.1%)

مة يف احلساب الشخصي،  دات املستخلومملعوكنتيجة، يلعب املستوى التعليمي دورا هاما يف حتديد نوع ا  
القدرة اليت متكنه من التعبري بكل حرية على نفسه، فتجده أكثر  يكون ي أعلىتعليم فرد الذي يتميز مبستوىفال

وبذلك يستخدم من املعلومات ما يسمح بتعرف اآلخرين  وميلك سبل وآليات املواجهة االجتماعية، ثقة يف نفسه
ويوّضح اختبار . فيكفي أن يكون واضح اهلّوية ابلنسبة ملعارفه ،عطي كل املعلومات صحيحةعليه وليس شرطا أن ي

حسب متغري املستوى التعليمي جتاه نوع  إحصائيةداللة  هذا األمر، حيث أشار إىل وجود فروق ذات( 1كا)
مستوى الداللة  دالة عند( P) =1.111املعلومات يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك، أين كانت قيمة 

(1.15.)  
ولقد بّرر أفراد العينة اختيارهم لنمط املعلومات اليت يضعوهنا على موقع الفيس بوك ابلعديد من األسباب   

 .اليت سوف نوّضحها  يف اجلداول املوالية
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أسباب اختيار نوع املعلومات يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد  .9.1
 .ةالعّين
 : يف حالة وضع أفراد العّينة ملعلومات صحيحة يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك: أّوال -
يوضح أسباب اختيار املبحوثني ملعلومات صحيحة يف حساابهتم الشخصية على موقع ( 12)جدول رقم  -

 .الفيس بوك
 %النسبة  التكرار أسباب استخدام موقع الفيس بوك

 10.2 51 اآلخرينالتعر  علي من طر  
 15.2 22 ال يوجد سبب إلخفاء شخصييت

 01.2 00 ألن أصدقائي على الفيس بوك كلهم أعرفهم من الواقع
 0.1 05 التعبري الكامل عن نفسي

 02.0 12 التعامل ابحرتافية يف بيئة عملي
 02.1 12 ال أفضل الكذب حول شخصييت

 011 022 اجملموع
 فردا الذين صّرحوا أبن معلوماهتم صحيحة على موقع الفيس بوك( 122)من ( 022)أجاب عن هذا السؤال 

  
تباينت األسباب اليت جعلت األفراد خيتارون أن تكون معلوماهتم صحيحة على حساابهتم الشخصية يف         

الطبيعي وهو األمر ( %10.2)أوال بنسبة " التعرف علي من طرف اآلخرين"حيث كان سبب ، بوكموقع الفيس 
 قعيف ظل كون املوقع هو موقع للعالقات االجتماعية والصداقات واجلماعات االفرتاضية اليت قد تكون مطابقة لوا

ال يوجد سبب " وأييت اثنيا سبب. ء عالقات متينةالفرد وكذلك من أجل كسب ثقة اآلخرين اليت تساعد على بنا
على املوقع هي امتداد لكينونتهم احلقيقية وال خيتلف  إذ يرون أن حساابهتم( %15.2)بنسبة " إلخفاء شخصييت

وهذا ينطبق " التعامل ابحرتافية يف بيئة عملي"لسبب ( %02.0)بينما جاءت نسبة . الوضع يف الفضاء االفرتاضي
رسني من أجل التعامل بكل شفافية ووضوح يف بيئتهم العلمية، سواء مع زمالئهم اعلى األفراد العاملني أو حىت الد

. اخل...و أساتذهتم أو يف العمل مع رؤسائهم وزمالء عملهم أو الذين يكون عملهم عرب املوقع كالتسويق والبيعأ
ويتعلق هذا السبب بشفافية بعض ( %02.1)بـ " ال أفضل الكذب حول شخصييت"ة قريبة جاء سبب بوبنس

حىت ولو كان يف الفضاء  مفردات العينة فيما خيص املوضوع، حيث مت ربطه ابلكذب كعامل غري أخالقي
وهذا خاص ابألشخاص " أغلب أصدقاءهم عرب املوقع يعرفوهنم يف الواقع"منهم أبّن ( %01.2)مث عرّب . االفرتاضي
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الذين يتحفظون على الصداقات مع الغرابء وجل أصدقاءهم معروفني، وابلتايل مل يعد هناك سبب إلخفائها 
التعبري الكامل عن "وأخريا جاء سبب . ه العالقات واحملافظة عليهاهذه احلالة هو جمرد تدعيم هذ واملوقع يف

، وهذه الفئة ترى أن املوقع هو فضاء حر من أجل الكشف عن الذات أكثر والبوح عن ما (%0.1)بـ " نفسي
هذا يف ظل احلرية الكبرية اليت تتيحها الفضاءات االفرتاضية، وإن كانت ... حيمله من آراء ومعتقدات وأفكار

وتطابقت هذه النتائج مع دراسة . حلرّية فيها مرهونة بعدم املساس ابلطابوهات خاّصة منها ما تعلق ابلسياسةا
م من قبل ل التعرف عليهحىت يسهّ ، مسائهم احلقيقيةدام أنة يفضلون استخّن أفراد العيّ اليت أفادت أب" مرمي نومار"

 (.%11.5)اآلخرين بنسبة بلغت 
 علىة يحساابهتم  الشخص يفيوّضح أسباب استخدام أفراد العينة للمعلومات صحيحة ( 12)جدول رقم  -

 .موقع الفيس بوك حسب متغري اجلنس

 
 اجملموع أنثى ذكر

 %ن ت %ن ت %ن ت
 19.2 51 11 15 21.0 15 التعر  علي من طر  اآلخرين

 12.1 22 11 15 12.2 02 خفاء شخصييتال يوجد سبب إل
 11.1 00 02.1 02 5.0 2 أعرفهم من الواقعأغلب أصدقائي 

 9.2 05 01.2 01 1.2 5 التعبري الكامل عن نفسي
 11.9 12 00.5 00 01.2 02 التعامل ابحرتافية يف بيئة عملي
 11.1 12 00.5 00 05.2 01 ال أفضل الكذب حول شخصييت

 111 124 22.1 12 44.9 29 اجملموع
 P =1.112قيمة 1.250= 1كا 5=درجة احلرية

 الفيس بوك وقعمأبن معلوماهتم صحيحة  على  فردا من الذين صّرحوا( 122)من ( 022)أجاب عن هذا السؤال 
 

أهم " التعرف علي"وابحلديث عن الذكور كان سبب ( 12)ورد يف نتائج اجلدول رقم  من خالل ما
ة قريبة من األّول بـ بكثاين أهم سبب بنس" شخصييت إلخفاءال يوجد سبب "، مث (%21.0)األسباب جاء بنسبة 

ال أفضل الكذب "و( %01.2)نسبة " التعامل ابحرتافية يف بيئة عملي أو الدراسة"، ليسجل سبب (12.2%)
تني األخريتني وبنسب ضعيفة كل من التعبري الكامل عن نفسي بـ ويف املرتب، (%05.2)حول شخصييت بـ 

فيما  اإلانثواختلفت أمهية األسباب لدى (. %5.0)بنسبة " ي أغلبهم من الواقعصدقائأ ألنّ "، وسبب (1.2%)
ألن "وجاء سبب ( %11)رت بـ على الصدارة بنسب متساوية قدّ  حافظاعدا السببني األّول والثاين الذين 
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حذر ىل على عكس الذكور وهذا يشري إ( %02)ة بابلغ األمهية لدى اإلانث بنس" أصدقائي كلهم من الواقع
التعامل ابحرتافية يف "لكل من ( %00)مث وبنسب متساوية . توخيا للغرابء االجتماعية انث يف جمال العالقاتاإل

، وأخريا متوقع سبب "ال أفضل الكذب حول شخصييت"الذي أتخر لدى اإلانث مقارنة ابلذكور وكذا " بيئة عملي
ى من الذكور، وهذا راجع أنه حّقق نسبة أعل ا إالّ ورغم أنّه جاء أخري ( %01.2)بـ " التعبري الكامل عن نفسي"

وعموما مل . ذواهتن على مواقع التواصل االجتماعي ويرون فيه متنفسا مل جيدوه يف الواقع إثباتانث يف لرغبة اإل
 إحصائيةأنه مل تكن هناك فروق ذات داللة ( 1كا)يكن هناك اختالف جوهري بني اجلنسني، حيث أشار اختبار 

( P =1.112)سني يف أسباب استخدام معلومات صحيحة على موقع الفيس بوك، حيث جاءت قيمة بني اجلن
  (.1.15)غري دالة عند مستوى الداللة 

يوّضح أسباب استخدام أفراد العينة للمعلومات الصحيحة يف حساابهتم الشخصية ( 19)جدول رقم  -
 .متغري السن بعلى موقع الفيس بوك حس

 
 اجملموع 11 -12 12 -11 19-11
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت

 19.2 51 12.2 11 12.2 01 50.2 02 التعر  علي من طر  اآلخرين
 12.1 22 21.0 25 02.0 2 0.2 1 ال يوجد سبب إلخفاء شخصييت
 11.1 00 00.2 02 01.1 5 11 11 أغلب أصدقائي أعرفهم من الواقع

 9.2 05 0.2 2 01.1 5 2.1 0 التعبري الكامل عن نفسي
 11.9 12 00 01 02.5 0 01.2 2 التعامل ابحرتافية يف بيئة عملي
 11.1 12 01.0 02 02.1 1 01.5 2 ال أفضل الكذب حول شخصييت

 111 124 21.1 111 11.2 41 11.9 14 اجملموع
 P=1.110قيمة 11.002=1كا 01= درجة احلرية

 أبّن معلوماهتم صحيحة على موقع الفيس بوكفردا الذين صّرحوا ( 122)من ( 022)أجاب عن هذا السؤال  

 
أوال وبنسبة " التعرف علي من طرف اآلخرين"جاء سبب ( 10-00)تشري البياانت إىل أنّه ابلنسبة للفئة 

، فيما جاءت األسباب (%01.2)بنسبة " التعامل ابحرتافية يف بيئة عملي"، مث اثنيا (%50.2)عالية جدا بلغت 
، وذلك ألّن الشباب يف هذه "ألّن أصدقائي أغلبهم من الواقع"بينما غاب هنائيا عامل  ،نسب ضعيفةباألخرى 

 . عالقات جديدة إقامةاملرحلة هم مستكشفون وغالبا ما يعملون على 
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أوال لكن " التعرف علي من طرف اآلخرين"حيث جاء سبب ( 15-11)واختلف الوضع كثريا لدى فئة 
ال يوجد "ويليه سبب ( %02.5)بـ " التعامل ابحرتافية"مث جاء سبب  السابقة، فقط مقارنة مع الفئة( %12.2)بـ 

، وأخريا  (%02.1)بنسبة " ال أفّضل الكذب حول شخصييت"، مث (%02.0)بنسبة " سبب إلخفاء شخصييت
(. %01.1)بنفس النسبة اليت تقدر بـ " التعبري الكامل عن نفسي"و" أغلب أصدقائي أعرفهم من الواقع"كل من 

وعليه، انلت كل األسباب أمهية لدى هذه الفئة لكن بنسب متفاوتة عكس الفئة السابقة اليت سّجلت جتاهال 
 .لبعضها

ال يوجد سبب إلخفاء "، فلقد جاء سبب (21-11)لوحظ اختالف يف الرتتيب لدى الفئة ما ك
ال أفضل "اثلثا سبب مث ( %12.2)بـ " التعرف علي من طرف اآلخرين"و( %21.0)أوال بنسبة " شخصييت

بنسبة " ألّن أغلب أصدقائي من الواقع"ورابعا تواجد سبب ( %01.0)بنسبة " الكذب حول شخصييت
التعبري الكامل "، وأخريا  متوقع سبب (%00)بنسبة " التعامل ابحرتافية يف بيئة عملي"، مث يليه سبب (00.2%)

كبرية بني خمتلف الفئات العمرية على هذا املستوى،   ويبدو جليا أّن هناك اختالفات(. %0.2)بنسبة " عن نفسي
هناك فروق حسب متغري السن يف سبب استخدام معلومات صحيحة على موقع  أبنّ ( 1كا)فلقد أابن اختبار 

 (.1.15)دالة عند مستوى الداللة ( P=1.110)الفيس بوك، حيث جاءت قيمة 
لدى مجيع الفئات  بل اآلخرين سبب مهم جدايف التعرف عليهم من ق وابلتايل كان سبب رغبة األفراد

، من أجل وضع معلومات حقيقية بغية تسهيل عملية التواصل على املوقع ومد جسور العالقات القدمية إىل العمرية
، هذا التواصل االجتماعي، وهو ما يؤّكد أّن مواقع التواصل أساسها أو تكوين أخرى جديدة العامل االفرتاضي

 بسبب تركيبة هذه الفئة اليت تسعى إىل تكوين العالقات من أجل( 10-00)أمهية أكرب لدى العامل كان ذو 
ألكرب سنا ال يرون أّن هناك سبب إلخفاء شخصياهتم احلقيقية  لألفراد اة بوابلنس. االندماج واالنتماء حتقيق مطلب

سلوكيات الواقع، ولذلك كان لزاما عليهم يف رؤية أبن اجملتمع االفرتاضي هو جمتمع موازي لواقعهم يّتبعون فيه نفس 
 .أن يضعوا معلوماهتم احلقيقية بغية التعامل بطريقة حمرتفة وشفافة يف بيئتهم الثانية
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يوّضح أسباب استخدام أفراد العينة للمعلومات الصحيحة  يف حساابهتم الشخصية ( 11)جدول رقم  -
 :التعليميعلى موقع الفيس بوك حسب متغري املستوى 

 
 اجملموع دراسات عليا جامعي اثنوي متوسط

 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت
 19.2 51 12 00 12 02 51 0 20.2 5 التعر  علي من طر  اآلخرين
 12.1 22 11.2 11 21.2 12 11 11 02.2 0 ال يوجد سبب إلخفاء شخصييت
 11.1 00 02.2 01 01.2 0 11 11 11 11 أغلب أصدقائي أعرفهم من الواقع

 9.2 05 0 1 2.2 1 00.0 2 11 11 التعبري الكامل عن نفسي
 11.9 12 02.2 02 2.1 2 15 2 11 11 التعامل ابحرتافية يف بيئة عملي
 11.1 12 01.2 0 02.0 02 1.1 0 02.2 0 ال أفضل الكذب حول شخصييت

 111 124 41.1 22 41.2 22 1.1 12 4 2 اجملموع
 P  =1.152قيمة  12.012=1كا 05= درجة احلرية 

 على موقع الفيس بوكصحيحة  معلومات م يضعونالذين صّرحوا أبهن فردا( 122)من ( 022)أجاب عن هذا السؤال 

 
ملتوسط اعتربوا أن أهم سبب ، نرصد أّن أفراد مستوى ا(12)من قراءة للبياانت الواردة يف اجلدول رقم 

 منهم،( %20.2)بنسبة " تسهيل عملية تعرف اآلخرين عليهم"اانت صحيحة على املوقع األزرق هو يبلوضع 
بـ " شخصييت إلخفاءال يوجد سبب "و" ال أفضل الكذب حول شخصييت"ويليه وبنسب متساوية كل من سبيب 

ة ملستوى الثانوي الذين يعتربون أن بونفس األمر ابلنس. ، بينما غابت األسباب األخرى عن اختياراهتم(02.2%)
، (%51)أهم سبب لكن من بنسبة أقل من املستوى السابق قدرت بـ " عليهم من طرف اآلخرين التعرف"عامل 

بـ " التعبري الكامل عن نفسي"ويليه سبب ( %15)بـ " التعامل ابحرتافية يف بيئة عملي"بينما برز سبب جديد هو 
األسباب األخرى ، كما غابت (%1.1)بـ " عدم تفضيل الكذب حول شخصييت"، وأخريا جاء سبب (00.0%)

 .إجاابهتممن 
 إلخفاءعدم وجود سبب "وابحلديث عن املستويني األعلى يالحظ أنه اختلف الرتتيب لديهم، حيث كان 

 ملستوى الدراسات العليا، فيما جاء سبب( %11.2)للمستوى اجلامعي و( %21.1)ة بأوال بنس" شخصياهتم
لكليهما، بينما ( %12)مقارنة ابملستويني السابقني قدرت بـ اثنيا بنسب أقل " التعرف علي من طرف اآلخرين"
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التعامل "، وتقدم عامل (%02.0)لدى املستوى اجلامعي بـ " ال أفضل الكذب حول شخصييت"برز اثلثا سبب 
 ( .%02.2)لدى مستوى الدراسات العليا بـ " ابحرتافية يف بيئة عملي

سهولة التعرف عليهم من طرف : ميع املستوايت تتمثل يفوعموما، كانت األسباب الثالثة األكثر أمهية جل
إىل رغبتهم يف التعامل ابحرتافية يف بيئة عملهم أو  إضافةاآلخرين، وعدم تفضيلهم الكذب حول شخصياهتم 

. دراستهم، غري أنه لوحظ اختالف يف الرتتيب، وابلتايل تفاوتت أمهية كل سبب حسب كل مستوى على حدا
حسب متغري املستوى التعليمي يف استخدام  إحصائيةعن عدم وجود فروق ذات داللة ( 1كا)وكشف اختبار 

( P =1.152) يس بوك، حيث بلغت قيمةأفراد العّينة ملعلومات صحيحة على حساابهتم الشخصية على موقع الف
 (.1.15)وكانت غري دالة عند مستوى الداللة 

يف حالة وضع أفراد العينة ملعلومات غري صحيحة أو جزء صحيح وجزء غري صحيح يف احلساب  :اثنيا -
 : الشخصي على موقع الفيس بوك

مجعنا يف هذا اجلدول بني األسباب اليت جعلت األفراد الذين اختاروا أن يضعوا معلومات غري صحيحة 
، فبعد اطالعنا على (وجزء غري صحيح جزء صحيح)واألسباب اليت جعلتهم خيتارون وضع معلومات خمتلطة 

 .األسباب اليت بّررت اختيارات كلتا الفئتني وجدان أهّنا متشاهبة جدا
يف ( غري الصحيحة أو املختلطة)يوّضح أسباب اختيار أفراد العّينة وضع معلومات ( 11)جدول رقم  -

 :حساابهتم الشخصية على موقع الفيس بوك حسب املعطيات العامة
 %النسبة  التكرار 

 02.0 02 للتعامل حبرّية

 25.0 22 احلفاظ على اخلصوصية

 0.2 2 خوفا من قرصنة احلساب

 2.2 5 أسباب عائلية متنعين من اظهار نفسي

 05 01 تفادي املضايقات واالزعاج

 0.2 2 أحب جتسيد الشخصيات

 011 012 اجملموع

 حةصّرحوا أبّن معلوماهتم خمتلطة أو غري صحيفردا الذين ( 002)من ( 012)أجاب عن هذا السؤال 
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بني أسباب نفسية وأخرى اجتماعية وأخرى تقنية تتأرجح تربيرات أفراد العيّنة لوضعهم معلومات غري 
من أفراد العّينة صّرحوا أبهّنم ( %25.0)أّن  اإلحصائياتوتبنّي . صحيحة أو خمتلطة على حساابهتم الشخصية

، حيث يشكل هذا العامل حتدي لكل "احلفاظ على اخلصوصية"يضعون معلومات غري صحيحة أو خمتلطة بغية 
فاملعلومات اليت ينشرها . اخلصوصة على مستواه بشكل مثري للجدل إشكاليةمستخدم للفيس بوك أين طرحت 

يو تفقد صفة اخلصوصية جمرد نشرها، حىت لو اّتذ املستخدم مجيع املستخدمون من خالل الصور أو مقاطع الفيد
اإلجراءات الالزمة لألمان، فمن املمكن أن تصل إىل دائرة أوسع من الناس املقصودين وال ميكن الرتاجع عنها 

ايل أو سواء عن طريق أصدقاء األصدقاء أو االخرتاق، وتؤكد سياسة املوقع هذا األمر وتقول أبنه ال يوجد أمان مث
  (1).الالزمة لذلك اإلعداداتغري قابل لالخرتاق رغم وجود 

اء أين يستخدم األفراد أمس" التعامل حبرية"منهم أّن ذلك بسبب ( %02.0)وبنسبة أقل بكثري عرّب 
ألن الفرد الذي خيفي هّويته يستطيع أن يكون  ،ث حبرّية يف كل املواضيعوالتحدّ  ومعلومات خاطئة من أجل النشر

إىل التعليق على اآلخرين والنقاش حول املواضيع املختلفة حىت  إضافةالشخص املكشوفة هّويته،  ر جرأة منأكث
فيستخدم األفراد معلومات ( %05)اثلث الرتتيب بـ " تفادي املضايقات واالزعاج"سبب وجاء . الطابوهات منها

الفضوليني واملرتبصني واملتطفلني أو املعارف الذين ال يرغبون ابلتواصل  إزعاجمغلوطة ومتويهية من أجل احلد من 
أحب جتسيد " و" اخلوف من قرصنة احلساب" جاء كل من( %0.2)رت بـ وبنسبة متساوية قدّ . اخل...معهم

التعرض للقرصنة أو  إلمكانيةفاألّول خيتار الفرد معلومات خاطئة أو خمتلطة وهو شكل احرتازي " الشخصيات
خطر إذا ما مل تكن املعلومات صحيحة، أما الثانية، فنجد أّن الفضاء  لتايل ال يشكل األمراالخرتاق، واب

االفرتاضي يزخر مبقّلدي الشخصيات فيعمد املستخدمون إىل تسمية أنفسهم أبمساء الشخصيات املشهورة احملبوبة 
قاب جديدة من خميلتهم يرون أهّنا جتّسدهم لديهم قد تكون واقعية أو ومهية، كما ميكنهم ابتكار شخصيات أبل

أسباب "منهم أّن سبب اختيارهم هلذا النوع من املعلومات يتمثل يف ( %2.0)وأخريا عرّب . بشخصهم أو بفكرهم
اقتصر هذا السبب على اإلانث دون الذكور، فقد صرّح بعض "عائلية متنعهم من إظهار شخصياهتم احلقيقية 

خيفني أنفسهن عن عائالهتن من أجل عدم حماسبتهن ومراقبتهن على املوقع أو ألهنم  أهّنن( مفردات 5)اإلانث 
 .منعوهن من استخدام املوقع أساسا

أين توصلت إىل أّن اخلوف من قرصنة احلساب واحلفاظ " رحيانة بلوطي"وتوافقت هذه النتائج مع دراسة 
. وايهتم احلقيقة كاملة على موقع الفيس بوكعلى اخلصوصية أهم األسباب اليت متنع األشخاص من الكشف عن ه

                                                           
 .20، 21مرجع سابق، ص ص : على خليل شقرة (1)
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إىل أّن التعامل حبرية وتفادي تعّرف اآلخرين عليهم والرغبة يف تقمص " نوال بركات"كما تقاربت مع دراسة 
كانوا من أهم الدوافع اليت جتعل الفرد يضع هّوية مستعارة يف حسابه الشخصي على موقع  الشخصيات املختلفة

اليت أّكدت على أّن سبب اختيار أفراد العّينة ألمساء مستعارة هو " مرمي نومار"خالفت دراسة بينما . الفيس بوك
 (.%52.2)من أجل التعامل حبرية ابلدرجة األوىل بنسبة 

يف ( غري الصحيحة أو املختلطة)ستخدام أفراد العّينة للمعلومات سباب ايوضح أ( 11)جدول رقم  -
 .حسب متغري اجلنس على موقع الفيس بوك حساابهتم الشخصية

 
 اجملموع أنثى ذكر

 %ن ت %ن ت %ن ت
 12.9 02 2.2 1 21.1 02 التعامل حبرية

 42.9 22 52.0 22 22.0 05 احلفاظ على اخلصوصية
 9.4 2 2.0 5 2.2 2 اخلو  من قرصنة

 4.2 5 2.0 5 11 11 نفسي إظهارأسباب عائلية متنعين من 
 12 01 10.0 02 2.1 1 واإلزعاجتقادي املضايقات 

 9.4 2 11 11 11 2 أحب جتسيد الشخصيات
 111 112 21.9 24 41.1 41 اجملموع

 فردا الذين صّرحوا أبّن معلوماهتم غريصحيحة أو خمتلطة على موقع الفيس بوك (002)من ( 012)أجاب عن هذا السؤال 
 P =1.111قيمة  21.125= 1كا 5=درجة احلرية

 
انث معلوماهتن احلقيقية نتيجة ضغوطات اجتماعية ومورواثت  يضع اإلوكما هو معروف يف جمتمعنا، ال

حرا  إخل، ويعترب فضاء الفيس بوك فضاء  ...فكرية متنع األنثى من اخلروج غري املربّر أو االختالط مع اجلنس اآلخر
ولقد كانت . تلجأ إليه األنثى لتعويض ما ينقصها يف الواقع، بينما ال يشّكل هذا العامل هاجسا لدى الذكور

 اإلانثللذكور، وهذا راجع لكون ( %21)مقابل ( %11) تبلغ الاليت أجنب على هذا السؤال اإلانثنسبة 
 .يضعن معلومات غري صحيحة أو خمتلطة أكثر من الذكور

على اخلصوصية والتعامل حبرية أهم األسباب اليت بررت استخدام املعلومات غري الصحيحة أو إّن احلفاظ 
بنسبة " تفضيل جتسيد الشخصيات"، ليأيت (%21.1)و( %22.0) -على التوايل-املختلطة لدى الذكور بنسب 
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" ملضايقاتوا اإلزعاجلتفادي "، ويليه (%2.2) بـنسبة" اخلوف من القرصنة"وبنسب ضعيفة جاء (. 11%)
(2.1%.) 

أوال بنسبة أعلى من الذكور وصلت إىل " احلفاظ على اخلصوصة"بينما ابلنسبة لإلانث جاء سبب 
أكثر حتفظا  اإلانث، ونشري إىل أّن (%10.0)بـ " واإلزعاجتفادي املضايقات " فيما متوقع اثنيا سبب، (52.0%)

وحول هذه املسألة أظهرت . فيما خيص قبول الصداقات من الغرابء خوفا من املخاط اليت ميكن أن يتعرضن هلا
مقابل ارتفاع لدى الذكور ( %22.2)يقبلون طلبات الصداقة من الغرابء بنسبة  اإلانثأّن " نوال بركات"دراسة 

 (. %11.2)وصل إىل 
فقط، وهي نسبة ضعيفة مقارنة ابلذكور، مث بنسب متساوية كل ( %2.2) بـ" يةالتعامل حبرّ "ويليه سبب 

أين سجل الذكور يف هذا ( %2.0)بـ " اخلوف من القرصنة"و"  أنفسهن إظهارأسباب عائلية متنهعهن من "من 
يقية اليت متنع الفرد من إظهار معلوماته احلق لية، فيما اقتصرت األسباب العائ(%2.1)األخري أيضا نسبة ضعيفة 

أو إظهار  انث كما هو معروف نتيجة بعض اجملتمعات اليت الزالت ترى أهّنن ليس هلن احلرّية يف التصرفعلى اإل
أنفسهن، ويرجع ذلك لطبيعة جمتمعاتنا احملافظة اليت ّتضع إىل مجلة من الضوابط اليت حتد من حرية األنثى سواء 

واملالحظ أّن هناك . اإلانثعن اختيارات " جتسيد الشخصيات"عامل  بينما غاب .ملربرات دينية أو تقاليد راسخة
فروقا جوهرية يف طبيعة أسباب اختيار وضع معلومات غري صحيحة أو خمتلطة يف احلساابت الشخصية، وتؤكد 

بني اجلنسني يف أسباب استخدام معلومات غري صحيحة أو  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ( 1كا)نتائج اختبار 
دالة عند مستوى الداللة ( P=1.111)خمتلطة يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك، حيث جاءت قيمة 

(1.15.) 
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يف ( غري الصحيحة أو املختلطة)يوضح أسباب استخدام أفراد العّينة للمعلومات ( 11)جدول رقم  -
 :على موقع الفيس بوك حسب متغري السن حساابهتم الشخصية

 
 اجملموع 11 -12 12 -11 19-11
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت

 12.9 02 0.0 2 10.2 2 21 1 التعامل حبرية
 42.9 22 52.2 12 20 01 25 2 احلفاظ على اخلصوصية

 9.4 2 00.0 5 2.0 2 5 0 خوفا من قرصنة
 4.2 5 1.1 0 2.0 2 5 0 نفسي إظهارأسباب عائلية متنعين من 
 12 01 11.1 01 00.2 5 5 0 واإلزعاجلتقادي املضايقات 

 9.4 2 00.0 0 02.1 1 01 1 أحب جتسيد الشخصيات
 111 112 41.1 42 11.1 41 19.2 11 اجملموع

 P =1.022قيمة  02.221=1كا 01 =درجة احلرية
 الفيس بوك معلوماهتم غري صحيحة أو خمتلطة على موقعفردا الذين صّرحوا أبّن ( 002)من ( 012)أجاب عن هذا السؤال 

 
حققت أقل تواجد على مستوى املعلومات ( 10-00)املقدمة يف اجلدول، يتضح أّن فئة  اإلحصائياتمن 

ونفّسر . أعلى نسبة على هذا املستوى( 21-11)والفئة ( %22.2)، مث أكثر بـ (%00.2)غري الصحيحة بنسبة 
 إلثباتهم أكثر استعدادا " املراهقة"ت بكون الشباب األصغر سنا أو ما ميكن أن نطلق عليه ايهذه السلوك

اجتماعية  حماولة لتكوين عالقات أنفسهم، وابلتايل أّول ما يقومون به هو اإلدالء مبعلوماهتم الشخصية احلقيقية يف
أكثر هتورا وأقل خربة، وعليه فإّن تصرفاهتم  وكسب ثقة اآلخرين، وهبو ما يسّهل هلم عملية حتقيق ذواهتم، كما أهنّم

بينما كّلما يتقدم سن الفرد يكون أكثر نضجا ووعيا . تكون مبنية على جمرد قرارات حلظية دون تفكري ووعي
ابملخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا، كما أنّه يتجاوز جمال تكوين عالقات اجتماعية واثبات ذاته ويصبح مييل حنو 

 .اخل...من املتطفلني والغرابء واإلزعاجر، انهيك عن رفض املضايقات االستقرار أكث
أهم سبب جعلهم يضعون معلومات غري " احلفاظ على اخلصوصية"أّن ( 10-00) فئة يعترب أفراد 

بـ  "حبهم جتسيد الشخصيات"مث ( %21)بـ " التعامل حبرية"، مث سبب (%25)و خمتلطة بنسبة صحيحة أ
استخدام أمساء املشاهري أو الشخصيات اخليالية، فيما جاءت العوامل األخرى بنسب ضعيفة ، عن طريق (01%)

 .واملضايقات واألسباب العائلية اإلزعاجلكل من  اخلوف من القرصنة وتفادي ( %5)ومتساوية بـ 
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( 15-11)فيما ترتبت أسباب وضع معلومات غري صحيحة أو خمتلطة على موقع الفيس بوك لدى فئة  
كما كانت نسبة ( %10.2)بـ " التعامل حبرية"مث ( %20)أوال بـ " احلفاظ على اخلصوصية"جاء سبب : يلي كما

فيما تساوى كل من ( %00.2)بـ " واملضايقات اإلزعاجتفادي " مث ( %02.1)بـ " حبهم  لتجسيد الشخصيات"
 .لكل منهما( %2.0)رت بـ بنسب ضعيفة إىل حد ما قد" األسباب العائلية"و " اخلوف من القرصنة"سبيب 

وعليه، ابلنسبة للفئتني السابقتني يالحظ وجود تقارب كبري يف النتائج، حيث جاءت نفس األسباب يف 
فحضر سبب  (21-11)بينما سجلنا اختالفا لدى الفئة . املراتب الثالثة األوىل مع تقارب أيضا يف نسبها

ونسبة ( %11.1)بـ " واملضايقات اإلزعاجتفادي "مث ( %52.2)رت بـ أبعلى نسبة قدّ  "احلفاظ على اخلصوصية"
، ويف األخري سجلت نسب ضعيفة لسبيب "جتسيد الشخصيات"و" اخلوف من القرصنة "لكل من ( 00.0%)
وابلتايل يكون هاجس هذه الفئة هو النأي (. %1.1)بـ " األسباب العائلية"و( %0.0)قدرت بـ " التعامل حبرية"

وكشف . والتدخل يف اخلصوصيات فقط دون االهتمام ابحلرية أو القرصنة اإلزعاجء وكذا تفادي بنفسها عن الغراب
يف استخدام معلومات غري صحيحة  السنحسب متغري  إحصائيةعن عدم وجود فروق ذات داللة ( 1كا)اختبار 

( P=1.022) حيث جاءت قيمة ، فراد العيّنةأو خمتلطة على احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أ
 (.1.15)دالة عند مستوى الداللة 

يف ( غري الصحيحة أو املختلطة)يوّضح أسباب استخدام أفراد العّينة للمعلومات ( 11)جدول رقم  -
 .حساابهتم الشخصية على موقع الفيس بوك حسب متغرّي املستوى التعليمي

 
 اجملموع دراسات عليا جامعي اثنوي متوسط

 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت
 12.9 02 2.2 1 1.2 0 22.5 2 51 2 التعامل حبرية على املوقع
 42.9 22 22.2 01 20.2 21 12.0 2 1 1 احلفاظ على اخلصوصية

 9.4 2 00.5 5 2.2 1 2.0 0 2.0 0 خوفا من قرصنة
 4.2 5 11 11 2.0 2 2.0 0 2.0 0 نفسي إظهارأسباب عائلية متنعين من 
 12 01 12.1 0 02.1 1 2.0 0 2.0 0 واإلزعاجلتقادي املضايقات 

 9.4 2 11 11 11 11 11.0 5 10.5 2 أحب جتسيد الشخصيات
 111 112 12.1 12 11.1 41 11.4 14 11.1 14 اجملموع

 P =1.111قيمة 12.201=1كا 05 =درجة احلرية
 على موقع الفيس بوك خمتلطةفردا من الذين صّرحوا أبّن معلوماهتم غري صحيحة أو  (002)من ( 012)اب عن هذا السؤال أج
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كشفت النتائج عن تقارب النتائج بني كل مستويني على حدا كما حدث يف غالب األحيان مع النتائج 

التعامل " السابقة نظرا لتقارب بني كل مستويني يف العديد من املميزات، والبداية مبستوى املتوسط، جاء سبب
، بينما جاءت (%10.5)بـ " جتسيد الشخصيات"مث سبب ( %51)بنسبة عالية بلغت " حبرية على املوقع

احلفاظ على "لكل منهم، فيما غاب عامل ( %2.0) قّدرت بـاألسباب األخرى بنسب ضعيفة ومتساوية 
ية على التعامل حبرّ "اختاروا سبب وابلنسبة للمستوى الثانوي سّجل نفس األمر، فلقد . عن هذه الفئة" اخلصوصية

" جتسيد الشخصيات"منهم، مث سبب ( %12.0)بنسبة " احلفاظ على اخلصوصية"فسبب ، (%22.5)بـ " املوقع
، فيما جاءت العوامل األخرى بنسب ضعيفة ومتساوية على غرار مستوى املتوسط وقّدرت بـ (%11.0)بنسبة 

(2.0% .) 
 والدراسات العليا، حيث ترتبت األسباب لدى املستوى اجلامعي كما واختلف األمر لدى مستويي اجلامعي

، (%02.1)بـ " واإلزعاجلتقادي املضايقات "مث ( %20.2)أّوال بـ " احلفاظ على اخلصوصية"جاء سبب : يلي
 ،"اخلوف من القرصنة"لصاحل سبب ( %2.2)، وبنسبة (%2.0)بنسبة " األسباب العائلية"بينما حّل اثلثا سبب 

 ."جتسيد الشخصيات"، ونسجل غياب اتم لسبب (%1.2) بلغت عيفة جداضيه سبب التعامل حبرية بنسبة ويل
أهّنم يفضلون وضع معلومات غري صحيحة ( %22.2)أّما أفراد مستوى الدراسات العليا فصّرحوا بنسبة  

" واملضايقات اإلزعاجتفادي "ويليه سبب  ،"احلفظ على اخلصوصية"أو خمتلطة على موقع الفيس بوك لسبب 
، حيث مل يكن هذا األخري ذو أمهية كبرية لدى (%00.5)بنسبة " خلوف من القرصنةا"، فسبب (%12.1)بنسبة 

(. %2.2)املستوى اجلامعي، كما مل يلق سبب التعامل حبرية أي أمهية لدى هذا املستوى أين أخذ آخر رتبة بواقع 
ابلنسبة إلانث الدراسات العليا، حيث مل " سباب العائليةاأل"وعامل " جتسيد الشخصيات"كما غاب عامل 

. تسجل أي حالة على هذا املستوى نظرا ملستواهم العايل، ألّن األنثى يف هذا املستوى تتميز ابستقاللية فكرية
 ولوحظ أّن عامل التعامل حبرية كان أّول سبب مهم لدى املستويني األدىن يف مقابل أنّه كان آخر الرتتيب لدى

ونرجع هذا التفاوت الكبري إىل أّن ذوي املستوى التعليمية العالية يتمتعون بقدرة على كشف . املستويني األعلى
تالفات جّسد اخ ما وهو .حول خمتلف املواضيع -مع أن املوضوع نسيب-ذاهتم والتعبري عن آرائهم دون ّتفي 

كشفت عن وجود فروق ( 1كا)تائج اختبار ويوّضح اجلدول أّن ن .ني على حدايجوهرية واضحة بني كل مستو 
حسب متغري املستوى التعليمي جتاه أسباب وضع معلومات غري صحيحة أو خمتلطة يف  إحصائيةذات داللة  
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جاءت دالة عند مستوى الداللة (  P=1.111)احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك، فنجد أّن قيمة 
 (.1.15)املعنوية 

 :موقع الفيس بوك لدى أفراد العينةعدد األصدقاء على . 1.1
فهو عبارة عن جتمعات  ،جيعل املوقع له كل تلك اجلاذبية الصداقات عرب فضاء العمالق األزرق هو ما إنّ 

جل من أ" طلبات الصداقة" وعليه من أهم خدمات املوقع هو، يف الواقع هبشرية افرتاضية ميارس فيها ما ميارس
قات االجتماعية ست من أجلها مواقع التواصل االجتماعي، وهي تكوين العالسّ جتسيد الفكرة األساسية اليت أ

أصدقاء كثر  إضافةفمنهم من جينح إىل  ،للصداقات إرساهلم، وخيتلف األفراد يف منط قبوهلم أو واحملافظة عليها
 .ك الصداقاتوالعكس، وابلتايل هذه املمارسات ّتضع ملميزات الشخصية للمستخدم ولألهداف الكامنة وراء تل

يوضح عدد األصدقاء على موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب املعطيات العامة ( 14)جدول رقم  -
 .ومتغري اجلنس

 اجملموع اانث ذكور 
 %ن ت %ن ت %ن ت

1- 21 10 01.1 02 22.2 001 12.4 
21- 111 20 05.2 12 12.2 011 11.1 
111- 121 12 00.1 20 02.1 52 11.2 
121- 111 20 12.1 12 01.1 21 12.2 
111- 211 21 11.1 05 1.2 55 11.2 
211- 1111 02 2.1 2 0.2 11 2.1 
 +1111 01 0.0 2 0.2 11 4.2 

 111 411 24.1 112 42.2 119 اجملموع
 P=1.111قيمة 22.201=1كا 1=درجة احلرية

 
هلم أصدقاء يرتاوح عددهم بني من أفراد العينة ( %15.2)بّينت النتائج املوضحة يف اجلدول أّن ما نسبته 

( %01.1)مث ( 011-51)ابلنسبة لألفراد الذين يرتاوح عدد أصدقاءهم %( 12.0)، لتنخفض إىل (0-51)
-011) وبنسب تكاد تكون متساوية للذين هلم أصدقاء ما بني( 051-111)منهم كان هلم عدد أصدقاء ما بني 

، وأخريا سّجل عدد األصدقاء الذين (%01.2)و( %01.5)بـ  -لى التوايلع-قدرت ( 511-111)وبني ( 051
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( %5.0)بـ  -على التوايل- نسب ضعيفة جدا قدرت( 0111ر من أكث)أو ( 0111-511)وحون بني ايرت 
(. %22)بـ ( 111-0)وعموما ميكن احلديث عن أّن عدد أصدقاء أغلب أفراد العينة يكون بني (. %2.1)و

 (. %20.5)بنسبة ( 011-0)العّينة كان عدد أصدقاءهم يرتاوح بني  وحوايل نصف أفراد
د ميكن أن يكون فاصال بني من لديه عدد صداقات قليل وآخر كثري، إال أن ومع أنه ال يوجد عدد حمدّ 

يف دراستها، هي " نوال ركات"ليها إقبول الصداقات بكثرة كما أشارت  أهم أسباب إقامة صداقات أو مبعىن أدق
إىل التعرف على أشخاص جدد ومن أجل التسلية ومتضية الوقت  إضافةاألخبار واملعلومات اجلديدة،  تبادل

والتباهي ابلعدد الكبري لألصدقاء وتكوين عالقات مشبوهة كعوامل أقل أمهية، لدى عينة الدراسة اليت بلغت 
 ,Cliff Lamp) &Nicole B. Ellisonأجنبية لـ  وحول موضوع الصداقات كشفت دراسة .فرد( 0111)

Charles Steinfield ) أّن استخدام الفيس بوك له عالقة اجيابية مع حتقيق رأس املال االجتماعي أي تكوين
الروابط االجتماعية، وهو ما جيلب السعادة، كما أن عدد األصدقاء على الفيس بوك ميكن أن يكون مفيدا خاصة 

  (1).دير الذات والرضا عن احلياةابلنسبة لألشخاص الذين يعانون من اخنفاض تق
أكثر من نصف أفراد العينة  حيث توّصلت إىل أنّ " مرمي نومار"هذه النتيجة مع دراسة  تقاربتو 

صديقا، فيما كان الذين أصدقائهم أكثر من ( 051أقل من )كان عدد أصدقائهم على املوقع األزرق ( 12.0%)
( 211أكثر من )لصاحل الذين لديهم ( %11.2)و( 211-051)لعدد ( %05)ذلك بنسب قليلة نوعا ما بنسبة 

 .صديق
أين توصلت إىل أن أكثر " رحيانة لوطي"ومن جهة أخرى، خالفت هذه النتيجة ما توصلت إليها دراسة 

وما . صديق( 111-011)وبنسبة موالية ( 211-111)لديهم أصدقاء ما بني ( %52.1)من نصف أفراد العينة 
( 211-111)حيث كان عدد األصدقاء للمبحوثني أبعلى نسبة عند العدد " ونيا عديشص"توصلت إليه دراسة 

واليت كان فيها متوسط  (2) (Michael J. Cronin)وخالفت تلك اليت توصلت إليها دراسة (. %21.0)بنسبة 
 .صديق( 215)حوايل ( طالب جامعة مدويسرتن األمريكية)عدد األصدقاء لدى عينة الدراسة 

 عدد األصدقاء لدى أفراد العّينة على موقع الفيس بوك حسب متغري اجلنس، يبدوا جليا أنّ أما عن  
يرتاوح عدد أصدقاءهن بني  للوايتنسبة عالية يف عدد األصدقاء األقل عددا، حيث قّدرت نسبة ا ناإلانث حقق

                                                           
(1)

 Nicole B. Ellison, Charles Steinfield, Cliff Lampe: The Benefits of Facebook: Social Capital and 

College Students’ Use of Online Social Network Sites, Journal of Computer-Mediated 

Communication, 12 (2007), 1143–1168. 
(2)

 Michael J. Cronin: The purpose of Facebook: The value of Facebookfriends in increasing self-

perceived popularity, Honor,2009, Program Theses. 69, https://scholarworks.uni.edu/hpt/69 

https://scholarworks.uni.edu/hpt/69
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اإلانث  بلغت نسبة( 011-51)وأيضا ابلنسبة . فقط للذكور( %01.1)مقابل ( %22.2)بـ ( 0-51)
بـ ( 051-011)أعلى يف عدد  اإلانثفقط، وبقيت نسبة ( %05.2)يف حني سّجل الذكور ( 12.2%)
يف  اإلانثيف حني تبدأ نسب الذكور يف االرتفاع مقابل اخنفاض نسب . للذكور( %00.1)مقابل ( 02.2%)

 .لإلانثفقط ( %01.1) مقابل( %12.1)حّقق الذكور ( 051-111)األعداد األكرب ففي 
( 0111-511)و( 511-111)يف أعداد األصدقاء  اإلانثكما نالحظ تواجد ذكور بشكل كبري مقارنة 

ويرجع  هذا التفاوت إىل طبيعة جمتمعاتنا احملافظة والذكورية . انثمقابل تواجد ضعيف لإل( 0111من ثر أك)و 
قد جتسد يف الفضاء االفرتاضي على  واليت ال زالت األنثى فيها تتصرف حبذر، كما أنه نالحظ أّن الواقع املعاش

. لدى األنثى حريةليوفره هذا الفضاء من هامش كبري لاملوقع، حيث بقيت األنثى حمدودة احلرية والتصّرف رغم ما 
أقّل قبوال لطلبات الصداقة من الغرابء مقارنة ابلذكور وبفارق   اإلانثحول أّن " نوال بركات"دراسة  هما أكّدت وهو
كة عالقات الذكور أكثر حيث كانت شب" صونيا عبديش"نتيجة دراستنا مع ما توصلت إليه دراسة  وتتوافق .كبري

فقط للذكور، لتزداد نسبتهم ( %2.1)مقابل ( 011 أقل من)منهن لديهن أصدقاء ( %15.1) ، وكانمن اإلانث
ذكور أكثر تفاعال وانفتاحا أّن ال" رحيانة بلوطي"و" مرمي نومار"كما أفادت كل من دراسيت  .يف األعداد األكرب

النتائج، حيث توجد فروق ( 1كا)ويف هذا االجتاه يؤكد اختبار  .اإلانثمن خالل تكوين الصداقات أكثر من 
دالة عند ( P=1.111)قيمة بني اجلنسني يف عدد األصدقاء على موقع الفيس بوك فجاءت  إحصائيةذات داللة 

هذا الطرح حيث أفادت أبّن اإلانث كّن " صونيا عبديش"نتائج دراسة وتدعم (. 1.15)مستوى الداللة املعنوية 
منهم أهّنن ال يثقن مقابل ( %11.2)أّقل ثقة يف الصداقات عرب موقع الفيس بوك مقارنة ابلذكور، حيث أجاب 

وقد بّرر أفراد العّينة ذلك بصعوبة معرفة ما يصرّح به الشخص اآلخر واإلحساس بعدم . للذكور( 51.2%)
رتياح واألمان مع اآلخر، إضافة إىل أخذ احليطة واحلذر خوفا من الوقوع يف خطر التحرش أو املضايقات، إذا اال

 .ما أصبحت العالقة االفرتاضية قّوية
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يوّضح عدد األصدقاء على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب متغري ( 12)جدول رقم  -
 :السن

 
 اجملموع 11 -12 12 -11 11 -19
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت

1- 21 05 10.2 25 12.1 11 15.2 001 12.4 
21- 111 02 11 12 10.2 52 15 011 11.1 
111- 121 2 2.2 01 01.1 25 02.0 52 11.2 
121- 111 02 11 11 02.2 21 05.1 21 12.2 
111- 211 00 05.2 02 02.2 12 00.2 55 11.2 
211- 1111 0 00.2 0 1.2 1 1.5 11 11.2 
+1111 5 2.0 1 0.1 02 5.5 11 4.2 

 111 411 24.2 112 11.1 112 12.1 21 اجملموع
 P=1.152قيمة  11.202=1كا 01=درجة احلرية

 
تقاربت النسب ( 011-51)و( 51-0)ابلنسبة لألفراد الذين يرتاوح عدد أصدقاءهم بني  تبنّي النتائج أنه

هذين العددين، حيث سجلت  يف لت مجيع الفئات أعلى النسبسجبني الفئات العمرية مع تفاوت قليل، كما 
أّما (. %11)بـ ( 11-00)وأخريا فئة ( %15.2)جاءت بـ ( 11-21)مث ( %12.1)بنسبة ( 15-11)فئة 

%( 15)الرتتيب بـ ( 11-21)تصدرت الفئة األكرب ( 011-51)ابحلديث عن الذين يرتاوح عدد أصدقاءهم بني 
وابلتايل يف هذا املستوى نالحظ ، (%11)و( %10.2)بـ  -على التوايل-الفئتني األخرتني  وبنسب أقل لصاحل 

 .كانت أّقل تواجدا مقارنة مع الفئات األخرى( 10-00)أن الفئة الصغرى 
تواجد الفئة الصغرى ( 0111-511)ومن جهة أخرى نالحظ يف مستوى أعداد األصدقاء الكبرية أي 

واخنفاض أشد لدى الفئة ( %1.2)بـ ( 15-11)مقابل اخنفاض واضح لدى ( %00.2)أبكرب نسبة منهم بـ 
سجلت أعلى نسبة لفئة     ( 0111أكثر من )مع عدد  الشيءفقط، ونفس ( %1.5)بـ ( 21-11)األكرب 

(. %0.1)بـ ( 15-11)وبنسبة ضعيفة جدا لفئة ( %5.5)بـ ( 11-21)مث فئة ( %2.0)بنسبة ( 00-10)
وهذا راجع لطبيعة . بدا واضحا أن السن مرتبط بعدد األصدقاء فاألكرب سنا هم األقل أصدقاء  وعلى هذا املستوى 

الشباب األصغر الذين يعتربون يف مهمة استكشاف ما حوهلم من خالل اقامة العالقات االجتماعية، بغية حتقيق 
لك من أجل احلصول االجتماعي لكي يشعر أنه شخص ذو قيمة ومقبول يف وسطه االجتماعي، وكذ اإلشباع
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ن ق حاجة االنتماء اليت تعترب من أهم احلاجات البشرية، وعلى العكس معلى االعرتاف من اآلخرين، وابلتايل حيقّ 
دة  لقبول األصدقاء كالقرابة واملعرفة أو حتقيق املنفعة ون إىل وضع معايري حمدّ ؤ ذلك لألفراد األكرب سنا قد يلج
وحول هذه النقطة  .االفرتاضي الفضاءعلى انتقاء عالقاهتم سواء يف الواقع أو املتبادلة ويكونون حريصني أكثر 

فلقد  ،إىل أّن الشباب األكرب سنا ينتقون أصدقاءهم على أساس عالقة التعاون" مرمي نومار"توصلت دراسة 
قارنة م( %12.2)اختاروا أصدقاءهم على أساس عالقة التعاون بنسبة ( 21-15)توصلت إىل أّن الذين سنهم 

هذه النتائج تتشابه إىل حد كبري مع تلك اليت توصلت (. %12.2)اليت سجلت تواجد قدره ( 12-00)بفئة 
كان أكرب بكثري من عدد ( 12-00)فوجدت أّن عدد األصدقاء لدى الفئة العمرية " صونيا عبديش"إليها دراسة 

 (.21-15)أصدقاء األفراد األكرب سنا الذين يتمثلون يف الفئة العمرية 
اء حسب متغري السن حول عدد األصدق إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ( 1كا)وأوضح اختبار  

فلم تكن (. 1.15)لة املعنوية غري دالة عند مستوى الدال( P=1.152) قيمةعلى موقع الفيس بوك حيث جاءت 
 .دالة إحصائيةاالختالفات كبرية حبيث تعطي مؤشرات  تلك
املستوى  متغري يوّضح عدد األصدقاء على موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب( 12)جدول رقم  -

 .التعليمي

 
 اجملموع دراسات عليا جامعي اثنوي متوسط

 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت
1- 21 2 11.5 2 02.0 52 12.2 20 15.2 001 12.4 
21- 111 5 1.5 00 02.1 21 15.2 20 15.2 001 12.4 
111- 121 2 2.5 0 01.5 02 01.2 12 01.2 52 11.2 
121- 111 2 11.5 10 21.0 12 01.1 02 01.2 21 12.2 
111- 211 2 11.5 0 01.5 10 00.5 02 00.1 55 11.2 
211- 1111 2 01 5 0.2 0 2.2 5 2.2 11 2.1 
+ 1111 0 1.5 1 2.0 00 1 1 2.0 11 4.2 

 111 411 11.1 142 41 191 14.9 24 1.1 41 اجملموع
 P =1.101قيمة  22.152= 1كا 00=درجة احلرية
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سجلوا أعلى النسب يف العدد " اجلامعي والدراسات العليا"املقدمة يف اجلدول أبن املستويني  األرقام توحي
ملستوى املتوسط ومستوى ( %11.5)مقابل ( %15.2)و( %12.5)قدرت بـ  -على التوايل-بنسب ( 0-51)

حيث حصل مستوى الدراسات العليا ( 011-51)وتوضح االختالف أكثر يف عدد . فقط( %02.0)الثانوي 
للمستوى ( %01.5)للمستوى الثانوي و( %02.1)مقابل ( %15.2) واجلامعي( %15.2)أعلى بنسبة 

 . أنّه كّلما زاد املستوى التعليمي قّل عدد األصدقاءعلى هذه النتيجة تدل بكل وضوح . املتوسط
بنسب على الرتتيب ( 111-051)واضحا ابلنسبة ملستوى الثانوي واملتوسط يف عدد كما نالحظ ارتفاعا 

أما (. %01.2)والدراسات العليا بـ ( %0.1)مقابل اخنفاض واضح للمستوى اجلامعي بـ ( %21.0)و( 11.5%)
 منهم مقابل( %2.0)فوجدان أّن مستوى الثانوي هو من أخذ الصدارة بنسبة ( 0111-511)ابلنسبة لعدد 

أتيت يف اجتاه النتائج ( 0111)أما ابلنسبة لعدد األصدقاء الذي جتاوزوا . اخنفاض شديد لدى ابقي املستوايت
مقابل ( %2.0)و( %1.1)قدرت بـ  -على التوايل-السابقة، حيث يتمركز املستويني املتوسط والثانوي بنسب 

 .لكل من املستويني اآلخرين( 0.2%)
ني األقل إىل يلدى أفراد العينة، فجنح املستو  را ابرزا يف اختيار عدد األصدقاءوعليه كان ملستوى التعليم دو 

سبق ال ميكن اجلزم هبذه النتيجة، فيبدو هناك تضاراب يف بعض األحيان  ورغم ما. األعداد الكبرية والعكس صحيح
زه وهو ما تعزّ . هذه احلالةوعدد األصدقاء خيضع العتبارات كثرية جدا، رمبا يكون عامل الوقت أمهها مهم يف مثل 

حس متغري املستوى التعليمي حنو عدد األصدقاء على  إحصائيةأبنه توجد فروق ذات داللة ( 1كا)نتائج اختبار 
 (.1.15)دالة عند مستوى الداللة ( P=1.101) موقع الفيس بوك حيث جاءت قيمة

 .احملّققة لدى أفراد العينة واإلشباعات موقع الفيس بوك أسباب استخدام: لثاحملور الثا .1
 :حتكم أفراد العينة يف الزمن الذي يقضونه يف استخدام موقع الفيس بوك .1.1

ضبط استخدامه ملوقع الفيس بوك كونه فضاء له جاذبيته الفريدة  علىيرتبط هذا املؤشر بقدرة الشخص 
نتيجة ما يوفره من مزااي متعددة، هندف إىل التعرف على مدى فاعلية املستخدمني أفراد العينة يف العملية االتصالية  

هو  ، فالشخص الذي ال يستطيع ضبط وقتهاإلدمانكما يؤشر على خاصية االستغراق يف االستخدام أو حىت 
 .مدمن على املوقعميكن أن يكون شخص 
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الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب موقع يوضح التحكم يف الوقت أثناء استخدام (  12)جدول رقم  -
 املعطيات العامة ومتغري اجلنس

 
 اجملموع ال نعم

 %ن ت %ن ت %ن ت
 42.2 020 21.5 21 52.5 011 ذكر
 24.1 125 22.0 002 51.1 000 أنثى
 111 411 49.4 111 21.2 114 اجملموع

 P=1.510قيمة 1.225= 1كا 0= درجة احلرية 

من أفراد العّينة أهنم يتحكمون يف ( %50.2)من خالل البياانت املوّضحة يف اجلدول، نالحظ أنّه عرّب 
ما تبقى منهم وقتهم أثناء استخدام موقع الفيس بوك؛ أي يستطيعون اخلروج منه يف الوقت الذي يناسبهم، فيما 

ويعاين الكثري من األفراد من  .صّرحوا بعدم قدرهتم على التحكم يف الزمن الذي يقضونه على املوقع( 20.2%)
عدم قدرهتم على السيطرة على أنفسهم أثناء استخدام مواقع التواصل االجتماعي، حيث يعترب املوقع عامل ساحر 

اخل، فالفرد يلج من أجل سبب معني فيجد نفسه قد ...واألخبار رةواإلاثجيمع بني الرتفيه والعالقات االجتماعية 
وهذه النتيجة هي نسبية ّتتلف حسب تقدير كل مبحوث لنفسه، . قضى ساعات عديدة دون أن يشعر بذلك

أي أن نفس السلوك ميكن أن يراه الفرد األول حتكما فيما يراه اآلخر عدم حتكم، وهذا ما ملسناه من خالل 
إّن القدرة على ضبط النفس هو احملّدد األساسي . املبحوثني ابلزمن الذي يقضونه على املوقع تإجاابمقارنة 

 ,sangari)سلوك كان على غرار استخدام مواقع التواصل االجتماعي، فأظهرت دراسة أجنبية لـ  للتحكم يف أي

limayem, rouis, 2011 ) ميكن أن حيّدد  أهم ماحول آاثر استخدام الطالب اجلامعيني للفيس بوك أّن
ونظرا  (1)".الوقت الذي يستغرقه الفرد على املوقع الفيس بوك هو القدرة على ضبط النفس وامليزات الشخصية

ألمهية ضبط النفس أثناء استخدام مواقع التواصل االجتماعي املختلفة على غرار الفيس بوك، نتيجة تفشي ما 
عموما، جند أنه توجد سبل تكنولوجية تتمثل يف تطبيقات تعمل على  يعرف ابدمان الفيس بوك أو املواقع األخرى

حساب الوقت الذي يقضيه الفرد على املوقع  وحتديده ،كما ترسل تنبيهات إىل الفرد إذا ما جتاوز هذا الوقت 
ط ذلك إذا ارتب ورغم ذلك ال ميكن هلذه احللول التقنية أّن تكون انجعة إالّ  (2)(.moment)احملّدد مثل تطبيق 

 .ابرادة حقيقية من الفرد ذاته
                                                           

 . 01ص جمرع سابق، : دمحم خليل عباس، سامي أمحد الشناوي (1)
 .01/00/1100: ، اتريخ الزايرةhttps://bit.ly/2SlOkrN: متاح على ،املوقع اإللكرتوين (2)

https://bit.ly/2SlOkrN
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مقابل ( %52.5)ويالحظ أّن الذكور أكثر قدرة على ضبط وقتهم أثناء استخدامهم للموقع بنسبة 
لالانث، فيما صرّح الباقي أهّنم ال يستطيعون التحكم يف الزمن الذي يقضونه يف استخدامهم للموقع، ( 51.1%)

ويشري مفهوم االستغراق إىل كثافة التعرض ملواقع . دون أن يشعروا حيث جيدون أنفسهم يستغروقون يف املوقع
كانت النتائج متقاربة بني اجلنسني   (1).ماعي إىل احلد الذي تنجم عنه العديد من اآلاثر السلبيةتالتواصل االج

وأوضحت . وذلك انطالقا من التأثريات املتماثلة اليت حيدثها استخدام موقع الفيس بوك على فئة الشباب عموما
كشف عن عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني اجلنسني يف قدرة حتكمهم يف ( 1كا)النتائج أّن اختبار 

غري دالة عند مستوى الداللة  (P=1.510)الوقت أثناء استخدامهم ملوقع الفيس بوك، أين جاءت قيمة 
(1.15 .) 

 التحكم يف الوقت أثناء استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب( 19)جدول رقم يوّضح  -
 .متغري السن

 
 اجملموع ال نعم

 %ن ت %ن ت %ن ت
19- 12 22 20.1 21 50.2 21 12.1 
11- 12 10 20 11 51 012 11.1 
12- 11 012 52.2 012 25.2 121 24.2 
 111 411 49.1 111 21.2 114 اجملموع

 P =1.212قيمة 0.202= 1كا 1=درجة احلرية

 
، مث جاءت الفئتان (%52.2)بنسبة بلغت " نعم"أعلى نسبة حيث عرّبوا بـ ( 21-11)سجلت فئة 

(. %20.1) بواقع( 10-00)والفئة ( %20)بـواقع ( 15-11)األخراتن بنسب تكاد تكون متساوية حيث الفئة 
هم األكثر حتكما يف الزمن الذي ( 21-11)ورغم التقارب يف النتائج إاّل أنّه بدا واضحا أّن أفراد الفئة األكرب سنا 

وعليه الشباب األصغر يستخدمون املوقع دون شعور منهم . يقضونه يف استخدام املوقع األزرق حسب تقديرهم
سنا إىل االستخدام عن وعي مبا خيدم متطلباته واحتياجاته بعيدا  بينما مييل الشباب األكرب ،إىل حد االستغراق

أثبت أنه ال توجد فروق ذات ( 1كا)عن املبالغة واإلسهاب، غري أّن هذه الفروق كانت طفيفة، فنجد أّن اختبار 

                                                           
 .021، ص (1105دار الفجر للنشر والتوزيع، : ، القاهرة0ط)اإلعالم اجلديد، : رضا أمني (1)
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ك، حيث بني خمتلف الفئات العمرية يف التحكم يف الوقت املستغرق أثناء استخدام موقع الفيس بو  إحصائيةداللة 
 (.1.15)غري دالة عند مستوى الداللة املعنوية ( P= 1.212)جاءت قيمة 

يوّضح التحكم يف الوقت أثناء استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب ( 11)جدول رقم  -
 .متغرّي املستوى التعليمي

 
 اجملموع دراسات عليا جامعي اثنوي متوسط

 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت
 41 112 52.2 22 50.1 22 21.2 21 51.5 10 نعم
 49.1 112 21.2 10 20.2 00 52.0 22 22.5 02 ال

 111 411 11.1 142 41 191 14.9 24 1.1 41 اجملموع
 1.025= مستوى الداللة 1.051= 1كا 2 =درجة احلرية

 
التحكم يف الوقت حسب من خالل معطيات اجلدول يالحظ أن النسب متقاربة وال توجد فروق كبرية يف 

املستوى التعليمي، وهذا راجع لطبيعة املوقع فهو عموما عامل ساحر يستغرق الفرد فيه دون شعور منه أو وعي يف 
فراد مستوى الدراسات العليا تصدروا أ غري أنّ . غالب األحيان وال تتدخل فيه متغريات أو مسات شخصية غالبا

للمستوى ( %50.1)و( %51.5)، مث أييت أفراد املستوى املتوسط "بنعم"منهم ( %52.2)الرتتيب حيث عرّب 
( %20.2)منهم، وأخريا ( %21.2)اجلامعي، يف حني جاءت النسب أقل بقليل لدى املستوى الثانوي بنسبة 

تبقى من هذه النسب يكون لصاحل عدم القدرة على التحكم يف الوقت أثناء  وما. ملستوى الدراسات العليا
 . االستخدام

عليمي أثر كبري يف قدرة أفراد العّينة على التحكم أو عدم التحكم يف الوقت توعليه، مل يكن للمستوى ال
النتائج، فلم تكن هناك فروق ذات داللة ( 1كا)املستغرق أثناء استخدامهم ملوقع الفيس بوك، ويعّزز اختبار 

غري  (P =1.025)ق، حيث جاءت قيمة حسب متغري املستوى التعليمي يف التحكم يف الوقت املستغر  إحصائية
 (.1.15)دالة عند مستوى الداللة املعنوية 

إىل العديد من األسباب كانت يف جمملها تدور ( التحكم وعدم التحكم)وعموما أرجع أفراد العينة األمرين 
 : ما سريد يف اجلداول املواليةحول 
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يف  املستغرقة التحكم يف املدة الزمنيةحتّدد طبيعة سلوك التحكم أو عدم اليت األسباب . 1.1
 .االستخدام

   :أسباب القدرة على التحكم يف الوقت أثناء استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة :أوال
تعّددت األسباب لدى أفراد العينة واليت جعلتهم يتحكمون يف وقتهم يف استخدام املوقع األزرق الساحر،  

 : على العوامل اخلمس التالية أفراد العينة أمجع ولقد ،تعبري حول هذا السؤالبعد ما تركنا هلم حرية ال
أسباب القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق أثناء استخدام موقع الفيس بوك  ثلمي( 11) شكل رقم -

 .لدى أفراد العّينة حسب املعطيات العامة

 
حول سؤال التحكم يف الوقت " نعم"الذين أجابوا بـ ( 112)من أصل ( 022)أجاب على هذا السؤال  :مالحظة

 .أثناء استخدام موقع الفيس بوك
وسجلت النتائج مخس أسباب توجه الفرد أثناء استخدامه ملوقع الفيس بوك وحتول دون استغراقه لوقت 

يف ( %21.2)أبعلى نسبة بلغت " تنظيم الوقت"طويل يف التجول بني خدماته وحمتوايته، حيث تواجد سبب 
هذا املوقع جيب أن يستخدم استخداما رشيدا مبا مينع بروز آاثر  واضحة إىل وجود فئة كبرية منهم تعي أنّ  إشارة

، كما جيب أن يستخدم  فقط لدواعي حمّددة وتلبية حاجات لإلدمانعلى سريورة األمور احلياتية األخرى وتفاداي 
 .دون التفكري فيه كواقع آخر واالندماج فيه

وانب جل يعريون اهتماما أكثر امث أولئك الذين كانو ( %15)بنسبة " عدم توفر وقت الفراغ" بويليه سب
، ويرتبط هذين السببني ببعض ويتعلقان ابلسمات الشخصية ألفراد (%05)احلياة األسرية واالجتماعية بنسبة 
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إىل وجود فئة كبرية منهم  إضافةفال يتوفر هلم الوقت الطويل  ،طلبة مزاولني لدراستهمهم عّينتنا الذين أغلبهم 
كما سجلت نسب . الذين متنعهم مسؤولياهتم االجتماعية املختلفة من البقاء طويال على املوقع( 15) تتجاوز سن

، والحظنا تواجد فئة من الذين (%01.2)بنسبة " ألّن موقع الفيس بوك ممل"معتربة ومتقاربة جدا لكل من سبيب 
، وابلتايل (%01)أي أهنم ال يتفاعلون، قّدر تواجدهم بـنسبة " تصفحني فقطمستخدمني م" يعتربون أنفسهم

اخل، وهو ما مينع بقائهم ملّدة طويلة على ...يقتصر استخدامهم على التصفح دون التفاعل أو الدردشة والنشر
فرتة زمنية طويلة،   ابألفراد األكرب سنا، رمبا يرجع ذلك إىل استخدامهم للموقع منذنياملوقع، ويتعّلق هذين السبب

 .فلم يعد يثريهم مقارنة ابلذين يستخدمون منذ فرتة زمنية قصرية
يوّضح أسباب القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق أثناء استخدام أفراد العيّنة ( 41)جدول رقم   -

 :ملوقع الفيس بوك حسب متغري اجلنس

 
 اجملموع أنثى ذكر

 %ن ت %ن ت %ن ت
 11.1 52 20.1 15 51.2 12 تنظيم وقيت

 11.4 02 00.2 2 2.0 5 أهتم ابحلياة االجتماعية واألسرية أكثر
 1 01 00.2 2 5.5 2 عدم توفر وقت الفراغ
 14.1 11 02 05 2.0 5 موقع الفيس بوك ممل

 12.4 22 11.1 10 12.1 02 ألنين مستخدم متصفح فقط للموقع
 111 114 21 21 41 22 اجملموع

 P=1.012قيمة 2.151= 1كا 2=احلريةدرجة 
 للتحكم يف الوقت أثناء استخدام املوقع" نعم"أجابوا بـ  الذين( 112)من أصل ( 022)أجاب على هذا السؤال 

 
من خالل اإلحصائيات املوّضحة يف اجلدول، نالحظ أن األسباب حازت على نفس الرتتيب لدى 

الذي جاء بنسبة كبرية جدا " تنظيم الوقت"ّثل أول سبب يف متث لدى الذكور اجلنسني  لكن بنسب متفاوتة، حي
" ألنين مستخدم متصفح فقط"، أّما الثاين فكان (%20.1)مقابل نسبة أّقل من اإلانث ( %51.2)قّدرت بـ 

كما لوحظ تفاوت كبري يف نسب األسباب األخرى حيث . لإلانث( %11.1)للذكور و( %12.1)بواقع 
مقابل ( %02)قدرت بـ " موقع الفيس بوك ممل"يف كلها، حيث يف سبب  سجلت اإلانث أعلى النسب

للذكور، وعدم توفر وقت ( %2.0)مقابل ( %00.2)للذكور، واالهتمام ابحلياة االجتماعية واألسرية بـ ( 2.0%)
 . للذكور( %5.5)مقابل ( %00.5)الفراغ بـ 
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ل األخرى اليت كان تواجدها قليل إىل حد ما، وابلتايل اهتم الذكور مبسألة تنظيم الوقت على حساب العوام
تعددت األسباب وتنوعت وكلها كانت ذات أمهية، فاملعروف أّن األنثى يف جمتمعاتنا لديها  اإلانثبينما لدى 

د فيه ما يثري جتجتد وقت فراغ كايف لالستخدام أو أّن املوقع ممل وال  مسؤوليات أسرية مبكرة، وهو ما جعلها ال
يف جمتمعاتنا العربية، ورغم أّن الذكر هو احملكوم  اإلانثإىل أّن " ليلى جرار"حول هذه النقطة أشارت و . االهتمام

مل تكن هناك اختالفات  ،وعليه (1).ابلعمل خارجا، إاّل أهنّن األقل توفرا على الوقت نتيجة االلتزامات األسرية
بني  إحصائيةأنه ال توجد فروق ذات داللة ( 1كا)فيتوّضح من خالل قيم اختبار . واضحة على هذا املستوى

أثناء استخدام موقع الفيس بوك، حيث كانت قيمة  اجلنسني يف أسباب عدم حتكمهم يف الوقت املستغرق
(P=1.012 ) (.1.15)غري دالة عند مستوى الداللة املعنوية 

أثناء استخدام موقع يوّضح أسباب القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق ( 41)جدول رقم يوّضح  -
 .الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري السن

 
 اجملموع 11 -12 12 -11 19-11
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت

 41.1 52 20.1 21 21.5 05 25 2 تنظيم وقيت
 14.1 11 05.1 01 01.1 1 01 1 اهتم احلياة االجتماعية واألسرية أكثر

 12.4 22 12.2 00 12.2 2 25 2 عدم توفر وقت الفراغ
 1 01 2.0 1 01.0 2 01 1 موقع الفيس بوك  ممل

 11.4 02 00.2 2 0.0 2 01 1 ألنين مستخدم متصفح فقط
 111 022 52.5 22 12.1 22 02.2 11 اجملموع

 1.201= مستوى الداللة 1.110=1كا 0= درجة احلرية
 على التحكم يف الوقت أثناء استخدام موقع الفيس بوكحول القدرة " نعم"الذين أجابوا  بـ ( 112)من أصل ( 022)أجاب 
 

" تنظيم الوقت"كان سبيب ( 10-00)، وابلنسبة للفئة (20)من خالل البياانت املوضحة يف اجلدول رقم 
االهتمام ابحلياة "لكل منهما، فيما جاءت األسباب التالية ( %25)أهم األسباب بنسبة " عدم توفر وقت فراغ"و

لكل ( %01)بنسب متساوية بـ " واألسرية، الفيس بوك موقع ممل، ألنين مستخدم متصفح فقطاالجتماعية 
 .سبب

                                                           
 .022مرجع سابق، ص  :ليلى أمحد جرار   (1)
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حيث كان تنظيم الوقت أّول عامل مهم بنسبة أعلى من املستوى ( 15-11)ونفس األمر ينطبق على الفئة 
اة االجتماعية أهتم ابحلي"، ويليه سبب (%12.2)بـ " عدم توفر وقت فراغ"مث ( %21.5)السابق قّدرت بـ 

ألنين " ، مث عامل (%01.0)بـ " الفيس بوك موقع ممل"، وجاء بنسب قليلة كل من (%01.1)بـ " واألسرية أكثر
 (. %0.0)بنسبة " مستخدم متصفح فقط

" تنظيم الوقت"هو كان السبب األّول ، فأيضا( 21-11)السابقة لدى الفئة  نفس الرتتيب للفئة وجاء 
، كوهنم الفئة األكثر نضجا على املستوى الفكري والنفسي (%20.1)لفئات األخرى بـ أبعلى نسبة مقارنة اب

بـ " أهتم ابحلياة االجتماعية األسرية" ، مث جاء سبب(%12.2)بـ " عدم توفر الوقت"واالجتماعي، ويلي سبب 
 (. %2.0)ـ ب" الفيس بوك موقع ممل"و(  %00.2)بـ " ألنين مستخدم متصفح فقط"مث كل من سبيب ( 05.1%)

وعليه تتقارب النتائج كثريا بني مجيع الفئات غري أّن الفئات األكرب سنا متيل إىل تنظيم وقتها أكثر، من 
. أجل التوفيق بني كل متطلبات احلياة وخاّصة االهتمام ابجلانب االجتماعي واألسري مقارنة ابلفئة األصغر

حسب متغري السن يف أسباب القدرة على  إحصائيةتبنّي أنه ال توجد فروق ذات داللة ( 1كا)وحبسب قيم اختبار 
غري دالة عند ( P =1.201)التحكم يف الوقت املستغرق أثناء استخدام موقع الفيس بوك، حيث جاءت قيمة 

 (.1.15)مستوى الداللة 
يوّضح أسباب القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق أثناء استخدام موقع       ( 41)جدول رقم  -

 .حسب متغرّي املستوى التعليميلدى أفراد العينة الفيس بوك 

 
 اجملموع دراسات عليا جامعي اثنوي متوسط

 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت
 41.1 52 20.5 11 20 15 51 0 11 0 تنظيم وقيت
 11.4 02 2.1 5 2.0 1 01.5 1 11 0 االجتماعية واألسرية أكثراهتم احلياة 

 1 01 5.0 2 00.5 2 1.1 0 11 0 عدم توفر وقت الفراغ
 14.1 11 10.1 00 00.5 2 1.1 0 11 0 موقع الفيس بوك ممل

 12.4 22 15 02 11.1 01 15 2 11 0 ألنين مستخدم متصفح فقط
 111 114 19.9 21 42.2 21 11.1 12 1.2 2 اجملموع

 1.212= مستوى الداللة 1.021= 1كا 01= درجة احلرية
 حول سؤال القدرة على التحكم أثناء استخدام الفيس بوك" نعم"بـ  االذين أجابو ( 112)من أصل ( 022)أجاب على هذا السؤال 
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واضحة متكن مفردات، وهو ما يصّعب احلصول على نتائج ( 5)مل يتواجد أفراد مستوى املتوسط إال بواقع 
 (.%11)من املقارنة بني املستوايت، حيث انلت مجيع األسباب نسب متساوية بواقع مفردة واحدة ونسبة 

ألّنين "مث جاء سبب " تنظيم الوقت"لصاحل سبب ( %51)املستوى الثانوي سّجلوا أفراد وابحلديث عن 
( %01.5)بـ " األسرية واالجتماعية أكثرأهتم ابحلياة "، واتليا جاء سبب (%15)بنسبة " مستخدم متصفح فقط

أجد أّن موقع الفيس " وسبب" عدم توفر وقت الفراغ"من سبب  تواجد كل( %1.1)وبواقع مفردة واحدة ونسبة 
كأهم سبب " تنظيم الوقت"ني األخريني لكن بنسب متفاوتة أين ظهر يونفس الرتتيب ظهر عند املستو ". بوك ممل
( %11.1)بـ " ألّنين مستخدم متصفح فقط"للدراسات العليا، ويليه ( %20.5)للجامعي و ( %20)بنسبة 

، للجامعي (%00.5)بـ " موقع الفيس بوك ممل"للدراسات العليا، مث متوقع كل من سبيب ( %15)للجامعي و
وفر تعدم "يف آخر سببني حيث ابلنسبة للجامعي جاء سبب  اونالحظ اختالف .للدراسات العليا( %10.1)و

بينما ". أهتم ابحلياة األسرية واالجتماعية أكثر"جاء سبب ( %2.0)وأخريا بنسبة ( %00.5)بنسبة " الوقت
عدم "وأخريا سبب ( %1.2)قبل األخرية بنسبة  ابلنسبة ملستوى الدراسات العليا جاء هذا األخري يف املرتبة ما

ستوايت التعليمية األربعة فيما خيص مل تسجل النتائج أي اختالف واضح بني امل(. %5.0)بنسبة " توفر وقت فراع
عن عدم ( 1كا)كشف اختبار  األسباب اليت متكنهم من السيطرة والتحكم يف املدة الزمنية لالستخدام، حيث

حسب متغري املستوى التعليمي يف القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق أثناء  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
 (.1.15)غري دالة عند مستوى الداللة املعنوية ( P =1.212)استخدام موقع الفيس بوك  فكانت قيمة 
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 .أسباب عدم القدرة على التحكم يف الوقت أثناء استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة :اثنيا
موقع الفيس  املستغرق يف استخدام أسباب عدم القدرة على التحكم يف الوقت ميثل( 11)شكل رقم  -

 .بوك لدى أفراد العّينة حسب املعطيات العامة

 
حول سؤال القدرة على التحكم " ال"الذين أجابوا بـ ( 112)من أصل ( 022)أجاب على هذا السؤال  :مالحظة

 .الفيس بوكيف الوقت أثناء استخدام موقع 
يتبنّي أّن ما يقارب نصف أفراد العينة  (12)رقم من خالل ما أدلت به املعطيات املوضحة يف الشكل  

ال حيسون "صّرحوا أّن أهم ما جيعلهم يستغرقون وقتا طويال على املوقع وال يستطيعون التحكم به هو أهنم ( 22%)
مبرور الوقت أثناء االستخدام حىت ولو كان  اإلحساسعدم إّن . أثناء استخدامهم ملوقع الفيس بوك" مبرور الوقت

الفرد يسجل دخوله إىل املوقع حمّددا السبب واهلدف إال أنّه جيد نفسه قد متادى، ويرجع ذلك إىل كون هذا املوقع 
يتمتع جباذبيه كبرية، فهو عبارة عن جمتمع آخر موازي غري أنّه مينح الفرد فرصة ألن يكّون ذاته الثانية اليت مل 

إىل " Erik Brink " ولقد توصلت دراسة. ع حتقيقها يف واقعه، فهناك ميكنه أن يعيش املثالية اليت حيلم هبايستط
هم أكثر األشخاص الذين يرون أن موقع ( 21-10)وح أعمارهم ما بني اأّن أفراد العّينة من الشباب الذين ترت 

 .  الفيس بوك موقع مثري مقارنة ابلفئات األخرى
، فالدردشة عرب املوقع هي (%05.2)بثاين أعلى نسبة قدرت بـ " الدائم ابلدردشة نشغالاال"ويليه سبب 

     وأييت عامل. أهم خدماته وهي الوسيلة اليت تبين أو حتافظ على عالقات الصداقة القائمة من خالل املوقع
إخباراي وإعالميا جيعل  صرحاميثل املوقع ف، (%02.1)بنسبة " ألنه يوّفر كم هائل من املعلومات املتسارعة"
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مث تواجد . هرأي وإبداءاجملال أمامه للتفاعل إىل فتح  إضافةاملستخدم يعرف ما حيدث عرب العامل يف الّلحظة ذاهتا 
، فيؤمن العديد من األفراد أبهنم مدمنون على املوقع وواعون (%01.2)بنسبة  "ألنين مدمن على املوقع"سبب 

بنسبة " ألّن عملي مرتبط ابملوقع"مث بنسبة قليلة جاء سبب . أصبح مرض العصربواقعهم، خاصة وأن هذا األمر 
، فيعتمد الكثريون على املوقع كمنرب للعمل قد تكون من أجل تكوين العالقات االجتماعية وابلتايل  (0.1%)

بنسبة " أفضل مشاهدة كل ما هو جديد"وأخريا سبب . واإلشهاركسب الزابئن واملوالني أو كأداة للتسويق 
والذي يتعلق ابألشخاص الفضوليني أكثر واّلذين يسعون دائما ملعرفة آخر أخبار أصدقائهم وما قاموا ( 2.5%)

 .ملعلومات املختلفةإىل رصد خمتلف ا إضافةفعله،  بنشره أو
يوّضح أسباب عدم القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق أثناء استخدام موقع ( 41)جدول رقم  -

 .حسب متغرّي اجلنس لدى أفراد العينة الفيس بوك

 
 اجملموع أنثى ذكر

 %ن ت %ن ت %ن ت
 44 52 51 22 21.1 11 ال أحس مبرور الوقت
 11.4 02 01.0 2 0.2 5 ألّنين مدمن على املوقع

 12.2 10 0.0 1 15 05 االنشغال الدائم ابلدردشة مع األصدقاء
 2.2 01 01.0 0 2.2 1 هو جديد أفّضل مشاهدة كل ما

 14.1 02 02.5 01 05 2 ألنّه يوفر كم هائل من املعلومات واألخبار املتسارعة
 9.1 00 5.2 2 00.1 2 ألّن عملي مرتبط ابملوقع

 111 114 22.1 24 44.2 21 اجملموع
 P=1.125قيمة  00.251= 1كا 5=درجة احلرية

 حول سؤال القدرة على التحكم يف الوقت أثناء استخدام املوقع" ال"الذين أجابوا بـ ( 112)من ( 022)أجاب على هذا السؤال 
 

بنسبة " ال أحس مبرور الوقت"ابلنسبة للذكور أعلى نسبة كانت لعامل أنه يتوّضح من خالل البياانت 
االنشغال الدائم "و" ألّنين مدمن على املوقع "انية وابلتساوي حاز كل من سبيب مث يف املرتبة الث( 20.0%)

ألنّه يوفر كم "جاء كل من ( %02.1)، واثلثا وبنسب متساوية قدرت بـ (%00.1" )ة مع األصدقاءابلدردش
أفضل مشاهدة  "، وأخريا جاء عامل "ألّن عملي مرتبط ابملوقع"وعامل " هائل من املعلومات واألخبار املتسارعة

 (.%2.5)بنسبة " كل ما هو جديد
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 واثنيا متوقع سبب( %51)بـ " ال أحس مبرور الوقت"تصدر ، حيث اإلانثوكان تقريبا نفس الرتتيب لدى 
وهي نسبة قريبة من تلك اليت حّققها الذكور، واثلثا ( %02.2)بنسبة " االنشغال الدائم ابلدردشة مع األصدقاء"

كانت متقاربة مع نتيجة ف، (%05.1)بنسبة " ألنّه يوفر كم هائل من املعلومات واألخبار املتسارعة"جاء عامل 
الذي جاءت نسبته أقل بكثري من ( %01.2)بنسبة " ألّنين مدمن على املوقع"ذكور، أما رابعا مت رصد عامل ال

انث، املوقع مقارنة ابإل على إدماانتلك اليت حققها الذكور، وهو ما يؤكد النتائج السابقة حول كون الذكور أكثر 
إىل أّن  إشارةيف ( %02.1)فيما حّقق الذكور ( %2.2)بنسبة ضعيفة قدرت بـ " ألّن عملي مرتبط ابملوقع"ويليه 

الذكور يستخدمون موقع الفيس بوك من أجل أعماهلم أكثر، وحييل إىل قدرهتم  ومتكنهم من توظيف كل ما هو 
متاح من تكنولوجيات اتصالية بغية حتسني وتطوير أنفسهم يف مجيع اجملاالت ومنها املهنية، خاّصة وأنّه يوفّر 

 "أفضل مشاهدة كل ما هو جديد" سبب وأخريا على غرار الذكور كان. جتماعية ابلدرجة األوىلالعالقات اال
بني اجلنسني يف   إحصائيةعن وجود فروق ذات داللة ( 1كا) وكشف اختبار(. %1.1)فة قدرت بـ بنسبة ضعي

أسباب عدم القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق أثناء استخدام موقع الفيس بوك، حيث جاءت قيمة 
(P=1.125 ) (.1.15)دالة عند مستوى الداللة املعنوية 
يوّضح أسباب عدم  القدرة على التحكم يف الوقت أثناء استخدام موقع الفيس بوك ( 44)جدول رقم  -

 .العينة حسب متغري السنلدى أفراد 

 
 اجملموع 11 -12 12 -11 19-11
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت

 44 52 22.2 12 51 12 20.0 2 ال أحس مبرور الوقت
 11.4 02 2.1 5 01.2 5 00.1 2 ألنين مدمن على املوقع

 12.2 10 02.1 2 02.2 0 0.1 2 االنشغال الدائم ابلدردشة مع األصدقاء
 2.2 01 01.0 0 1.1 0 1.1 0 هو جديد أفضل مشاهدة كل ما

 14.1 02 02.1 2 05.1 2 02.1 2 ألنه يوفر كم هائل من املعلومات واألخبار املتسارعة
 9.1 00 2.0 1 2.2 1 02.1 2 ألن عملي مرتبط ابملوقع

 111 114 41.1 22 14.1 42 12.4 11 اجملموع
 P =1.522قيمة 0.020=1كا 01= درجة احلرية

 حول سؤال القدرة على التحكم أثناء استخدام الفيس بوك" ال"الذين أجابوا بـ  ( 112)من أصل ( 022)هذا السؤال أجاب على 
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 يالحظ أن سبب( 10-00)عن جمموعة من املؤشرات، والبداية بفئة  (22)رقم تكشف معطيات اجلدول 
على الرتبة " ألّنين مدمن على املوقع"ليحوز سبب  ،(%20.0)جاء أّوال بنسبة " مبرور ابلوقت اإلحساسعدم " 

ألّن عملي "و" كم هائل من املعلومات املتسارعة  ألنّه يوّفر"، وبنفس الرتبة جاء كل من (%00.1)بنسبة  ةالثاني
، وأخريا تواجد سبب (%0.1)بنسبة " االنشغال الدائم ابلدردشة"، ويليهم سبب (%02.1)بنسبة " مرتبط ابملوقع

عدم "سبب( 15-11)وابالنتقال إىل الفئة (. %1.1)بنسبة ضعيفة جدا " شاهدة كل ما هو جديدأفضل م"
بثاين أعلى نسبة " االنشغال الدائم ابلدردشة"ب مث يليه سب( %51)جاء أّوال بنسبة " مبرور ابلوقت اإلحساس
واتليا تواجد ( %05.1)بنسبة " كم هائل من املعلومات املتسارعة  ألنه يوفر"، مث يليه سبب (%02.2)قدرت بـ 

قدرت " ألّن عملي مرتبط ابملوقع"عيفة تواجد سبب ضوبنسبة ، (%01.2)بنسبة " ألّنين مدمن على املوقع"سبب 
( 21-11)ابلنسبة لفئة  أما (.%1.1)بنسبة " أفّضل مشاهدة كل ما هو جديد"، وأخريا جاء سبب (%2.2)بـ 
ألنه يوّفر كم هائل من "فيما جاء اثنيا سبب  ،(%22.2)بنسبة " تمبرور الوق اإلحساسعدم "تصدر سبب  يضاأ

ويليهم سبب ( %02.1)بنسب متسوية قدرت بـ " االنشغال الدائم ابلدردشة"و" املعلومات األخبار املتسارعة
( %2.0)بنسبة " ابملوقع ألن عملي مرتبط" ، مث سبب (%01.0)بنسبة " أفضل مشاهدة كل ما هو جديد"

 (.%2.1)الرتتيب بنسبة " ألّنين مدمن على املوقع" تذّيل سبب"وأخريا 
مبرور الوقت هو ما جيعلهم غري  اإلحساسوعموما أمجع كل األفراد من كل الفئات العمرية على أّن عدم 

لنتائج إىل أّن الفئة    كما أشارت ا.قادرين على التحكم يف املّدة اليت يقضوهنا يف استخدام موقع الفيس بوك
يرون أنفسهم أهّنم مدمنون على املوقع وهو ما أّكدته النتائج السابقة حول احلجم الساعي  (00-10)

. لالستخدام، فيما مل يكن هذا العامل مهما لدى الفئات األكرب وحّل حمله سبب الدردشة مع األصدقاء لديهم
التحكم يف الوقت أثناء ليؤكد عدم وجود فروق حسب متغري السن يف عدم القدرة على ( 1كا)وجاء اختبار 

 (.1.15)غري دالة عند مستوى الداللة ( P =1.522)استخدام موقع الفيس بوك، حيث جاءت قيمة 
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ثناء استخدام موقع   أيف الوقت املستغرق  يوضح أسباب عدم القدرة على التحكم( 42)جدول رقم  -
 .الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري املستوى التعليمي

 
 اجملموع دراسات عليا جامعي اثنوي متوسط

 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت
 44 52 20.2 00 22.2 11 22.1 01 22.2 5 ال أحس مبرور الوقت
 11.4 02 1.2 0 01.2 1 02.0 0 21 1 ألّنين مدمن على املوقع

 12.2 10 02 1 02.5 0 02 2 11 2 االنشغال الدائم ابلدردشة مع األصدقاء
 2.2 01 00.1 5 2.2 2 2.0 0 11 11 مشاهدة كل ماهو جديدأفضل 

 14.1 02 11.2 2 02.5 0 2.0 0 1.2 0 يوّفر كم هائل من املعلومات واألخبار املتسارعة
 9.1 00 2.2 2 5.5 2 02 2 11 11 ألّن عملي مرتبط ابملوقع

 111 114 11.1 41 41 22 12.2 11 11.1 12 اجملموع
 حول سؤال التحكم يف الوقت أثناء استخدام موقع الفيس بوك "ال" الذين أجابوا بـ( 112)ن أصل م( 022)أجاب على هذا السؤال 
 1.115=مستوى الداللة 12.222= 1كا 05= درجة احلرية

  
سط اعتربوا أنفسهم مدمنون على املوقع وذلك ما و أبن أفراد املستوى املت (25)رقم ول تديل معطيات اجلد

 اإلحساسعدم "، فيما جاء سبب (%21)يستطيعون التحكم يف وقتهم أثناء االستخدام وذلك بنسبة جيعلهم ال 
بنسبة " االنشغال ابلدردشة مع األصدقاء"، وحّل اثلثا سبب (%22.2)اثنيا بنسبة أقل بقليل قدرت بـ " ابلوقت

( %1.2)بنسبة ضعيفة بلغت " يوفر كم هائل من املعلومات واألخبار املتسارعة"وأخريا كان سبب أنّه ( 11%)
لنرصد اختالفا واضحا لدى املستوى الثانوي، . فيما مل تسجل األسباب املتبقية أي حضور على هذا املستوى

، ويليه كل من (%22.1)أوال بنسبة قاربت نصف أفراده بلغت " مبرور الوقت اإلحساسعدم "حيث كان عامل 
ألنين "، مث جاء سبب (%02)بنسبة " ل ابلدردشة مع األصدقاءاالنشغا"و" ألّن عملي مرتبط ابملوقع"عاملي 

ألنه يوّفر كم هائل "و" هو جديد أفضل مشاهدة كل ما"، وأخريا متوقع سبيب (%02.0)بنسبة " مدمن على املوقع
 (.%2.0)بنسبة ضعيفة قدرت بـ " من األخبار واملعلومات املتسارعة

عدم "ات العليا نالحظ تقاراب كبريا بينهما، حيث تصّدر سبب وابالنتقال إىل املستويني اجلامعي والدراس 
ألنّه يوّفر كم هائل من "واثنيا برز سبب ( %20.2)و( %22.2) -على التوايل-بنسب " مبرور الوقت اإلحساس

" االنشغال الدائم ابلدردشة"، ويليه سبب (%11.2)و( %02.5) -التوايل على -بنسب"املعلومات املتسارعة 
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، وقد اختلفوا يف ترتيب األسباب املتبقية، حيث لدى اجلامعي حّل يف  املرتبة الرابعة سبب (%02)و( %02.5)بـ 
، وأخريا (%2.2)بـ " أفضل مشاهدة كل ما هو جديد"، مث يليه سبب (%01.2)بنسبة " ألّنين مدمن على املوقع"

أفضل "ت العليا فلقد حّل رابعا سبب ، أّما ابلنسبة للدراسا(%5.5)بـ " ألّن عملي مرتبط ابملوقع"حّل سبب 
وأخريا ( %2.2)بنسبة " ألّن عملي مرتبط ابملوقع"، مث يليه سبب (%00.1)بنسبة " مشاهدة كل ما هو جديد

 إحصائيةأنه توجد فروق ذات داللة ( 1كا)ووّضح اختبار (. %1.2)بنسبة " ألنين مدمن على املوقع"سبب  حلّ 
أسباب عدم القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق يف استخدام موقع الفيس حسب متغري املستوى التعليمي يف 

وكنتيجة كان عدم (. 1.15)جاءت دالة عند مستوى الداللة املعنوية ( P =1.115)بوك، حيث جند أّن قيمة 
مبرور الوقت أهم العوامل اليت متنع األشخاص من التحكم يف وقتهم أثناء استخدام املوقع ابلنسبة جلميع  اإلحساس

على موقع الفيس بوك، كما برز سبب األخبار واملعلومات  اإلدماناملستوايت، فيما انفرد مستوى املتوسط بسبب 
 .ت العليااملتسارعة اليت يوفرها املوقع لدى املستويني اجلامعي والدراسا

 .حتديد األسباب قبل الولوج إىل موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة .1.1
يوّضح حتديد أسباب استخدام أفراد العّينة ملوقع الفيس بوك حسب املعطيات العامة   ( 42)جدول رقم  -

 .ومتغري اجلنس

 
 اجملموع أبدا اندرا أحياان دائما

 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت
 111 020 11.2 20 01.0 12 51.5 011 01.2 22 ذكر
 24.1 125 00.2 10 11.2 20 25.5 012 11.0 51 أنثى
 111 411 12.1 21 12.2 21 42.9 112 11.2 92 اجملموع

 P=1.111 22.201= 1كا 1= درجة احلرية
  

بوك قبل ولوجه، دون أسباب استخدامهم ملوقع الفيس عرّب حوايل نصف أفراد العينة أهنم أحياان ما حيدّ 
دون أسباب استخدامهم ملوقع من أفراد العّينة أهنم دائما ما حيدّ ( %02.1)كما صرّح (.%22.0)سبة نوذلك ب

( %05.2)، ليبق اما حيددوهنأهنم اندرا  صّرحوامن أفراد العينة ( %01.1)ما نسبته أّن  جند يف حني. الفيس بوك
 . منهم يرون أهّنم ال حيددون األسباب أبدا

، فلقد كانت قبل الدخول األسبابعلى حتديد أكثر حرصا  كنّ   اإلانثوتشري النتائج بكل وضوح إىل أّن 
يف صفة  بينما حدث العكسمن الذكور، ( %01.2)مقابل ( %11.0)بـ " دائما"عالية يف كل من صفة ن نسبته
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حققت اإلانث " اندرا"صفة انث، أّما ابلنسبة لمن اإل( %25.5)مقابل ( %51.5)حيث سجل الذكور " أحياان"
مقابل ( %11.2)لصاحل الذكور " أبدا"مقابل الذكور، لتنقلب األمور يف صفة ( %11.2)نسبة أعلى أيضا بـ 

تبعا ملتغري  إحصائيةإىل وجود فروق ذات داللة ( 1كا)وأشار اختبار (. %00.2)اخنفاض كبري لدى الفتيات بـ 
دالة عند مستوى ( P =1.111)قيمة ع الفيس بوك، حيث جاءت اجلنس يف حتديد األسباب قبل استخدام موق

 (.1.15)الداللة 
غري أنّه ميكن احلديث عن أّن الفرق بني اجلنسني ليس واضحا كثريا، حيث تبادلوا األدوار يف مجيع  

  وأقل نسبة يف صفة " دائما"احلاالت مع وجود قدرة أكثر لدى اإلانث، ابعتبار أهنم سجلوا أعلى نسبة يف صفة 
 ".أبدا" 
 .ملوقع الفيس بوك حسب متغري السنيوضح حتديد أسباب استخدام أفراد العينة  ( 42)جدول رقم  -

 
 اجملموع أبدا اندرا أحياان دائما

 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت
19-11 05 10.2 11 22.0 02 00.1 01 11.2 21 12.1 
11-12 11 05.2 11 20.0 15 02.2 11 05.2 012 11.1 
12-11 51 10.1 002 51.2 22 02.2 22 02 121 24.2 
 111 411 12.1 21 12.2 21 42.9 112 11.2 92 اجملموع

 P  =1.152قيمة 11.202= 1كا 01 =درجة احلرية

 
" أحياان"مما لوحظ من معطيات اجلدول يتضح أنّه سجلت أعلى النسب ابلنسبة إىل كل الفئات يف صفة 

 (.10-00) لفئة( %22.0)مث ( 15-11)لفئة ( %20.0)منهم و( %51.2)أبولوية لصاحل الفئة الكربى بنسبة 
-بنسب قدرت ( 21-11)و( 10-00)نالحظ تقاراب بشكل كبري يف النتائج بني الفئة " دائما"وابلنسبة لصفة 

 (.15-11)فقط للفئة ( %05.2)مقابل ( %10.1)و( %10.2)بـ  -على التوايل
لـفئة ( %00.1)مقابل ( %02.2)أبقل نسبة قدرت بـ ( 21-11)شهدت تواجد فئة " اندرا "أما صفة 

حيث سجلت أكرب فئة أقل نسبة " أبدا"ونفس األمر ينطبق على صفة (. 15-11)لفئة ( %02.2)و( 00-10)
-00)وارتفاع أكرب لدى ( %05.2)بـ ( 15-11)ابرتفاع قليل لدى فئة ( %02)مقارنة ابلفئتني األخرتني بنسبة 

 .(%11.2)بنسبة ( 10
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إىل حتديد األسباب قبل الدخول إىل موقع هي األكثر ميال ( 21-15)وتؤكد النتائج أن الفئة األكرب سنا 
مع وجود ". اندرا  وأبدا"وأقل النسب يف " دائما وأحياان"الفيس بوك، بدليل أهنا سجلت نسب مرتفعة يف كل من 

فتجده مييل إىل ، كلما وضحت أهدافه أكثر  الفرد زاد سنما وهذا األمر منطقي، فكلّ . تفاوت بني الفئتني األصغر
له املنفعة فقط على مجيع مناحي حياته، كما جتده ينظم أمور حياته وفق خمططات توفر له  أن يفعل ما حيقق

مل يكن هناك فروق ( 1كا)غري أّن هذه االختالفات مل تشر إىل وجود فروق، فحسب نتائج اختبار . الوقت واجلهد
= P)، فكانت قيمة إليهحسب متغري السن يف حتديد أسباب استخدام املوقع قبل الولوج  إحصائيةذات داللة 

 (.1.15)غري دالة عند مستوى الداللة ( 1.152
يوضح حتديد أسباب استخدام أفراد العينة ملوقع الفيس بوك حسب متغري  املستوى  ( 49)جدول رقم  -

 .التعليمي

 
 اجملموع أبدا اندرا أحياان دائما

 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت
 1.1 21 21 01 01.5 5 25 02 01.5 5 متوسط
 14.9 12 10.2 02 02.1 00 22.0 10 02.1 00 اثنوي
 41 001 02.2 11 00.2 22 22.0 02 02.1 25 جامعي

 11.1 022 0.0 02 05 11 52.0 20 12.0 22 دراسات عليا
 111 411 12.1 21 12.2 21 42.9 112 11.2 92 اجملموع

 P =1.101قيمة 22.152= 1كا 00 =درجة احلرية
 

إىل أّن املستوى التعليمي كان له دورا ابرزا جدا يف عملية حتديد أسباب استخدام موقع  يؤشر اجلدول
رتبت النسب تصاعداي، حيث  " دائما"فيبدو جليا أنه يف صفة . الفيس بوك قبل الولوج إليه من طرف أفراد العينة

( %01.5)سط أقل نسبة بواقع ما زاد املستوى التعليمي زاد حتديد األسباب بصفة دائمة، فسجل مستوى املتو كلّ 
 .يف مستوى الدراسات العليا وهي أعلى نسبة( %12.0)لرتتفع تدرجييا يف كل مستوى تعليمي وتصل إىل 

رتبت النسب بصفة تصاعدية من أقل مستوى وهو " أحياان"نفس األمر ينطبق على حتديد األسباب بصفة 
(. %52)أعلى نسبة عند مستوى الدراسات العليا بـ لرتتفع عند كل مستوى وتصل إىل ( %25)املتوسط بـنسبة 

وأعلى ( %01.5)أين سجل املتوسط أقل نسبة أيضا " اندرا"كما لوحظ أنه حدث بعض التذبذب ابلنسبة لصفة 
 (.%00.2)نسبة كانت للمستوى اجلامعي بـ 
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جاءت مؤكدة للنتائج السابقة، حيث جاءت النسب مرتبة ترتيبا " أبدا"صفة النتائج يف صفة  غري أنّ  
وتقل تدرجييا مع كل مستوى إىل غاية مستوى الدراسات ( %21)تنازليا من أقل مستوى أي املتوسط بواقع 

 %(.0.0)العليا، الذي سجل أقل نسبة  قدرت بـ 
التعليم مينح للفرد النضج الفكري  يف حتديد األسباب، هذا ألنّ  ومما سبق، فاملستوى التعليمي عامل مهم 

، حىت ولو كان أهدافهيفيده وحيقق  مباوميكنه من التسلح ابلوعي والذي يؤدي بدوره إىل ترشيد االستخدام 
وأثبت . إال أنه ميكن أن يصرف هذا الوقت يف منحى خيدم توجهات الفرد وحاجياته ،االستخدام لوقت طويل

حسب متغري املستوى التعليمي يف حتديد أسباب استخدام موقع  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ( 1كا)ر اختبا
دالة عند مستوى الداللة  (P =1.101) قيمة الفيس بوك قبل الولوج إليه من طرف أفراد العينة، فجاءت

(1.15.) 

 .أسباب استخدام أفراد العينة ملوقع الفيس بوك  .4.1
 .يوضح أسباب استخدام أفراد العّينة ملوقع الفيس بوك حسب املعطيات العامة (41)جدول رقم  -

 %النسبة  التكرار 
 11.1 222 األخبار واملعلومات

 02.1 121 التواصل مع األصدقاء
 2.5 052 التواصل مع العائلة واألقارب

 2.0 021 إجناز األعمال ومتابعتها
 5.0 02 إقامة العالقات اجلديدة

 01.2 000 واكتساب اخلربات التعلم
 2.0 011 التسلية والرتفيه
 2.0 10 اهلروب من الواقع
 0.1 021 شغل وقت الفراغ

 1.0 010 اجملموع متابعة اإلعالانت التجارية والتسوق
 1.2 5 البحث عن الوظائف

 011 0122 اجملموع
  

كسبب أّول الستخدام موقع " املعلومات واألخبار"الحظ أنّه جاء عامل ي( 22)من خالل اجلدول رقم 
ليليه سبب ( %02.1)بـ " التواصل مع األصدقاء"مث بنسبة قريبة منه  (%11.1)الفيس بوك لدى أفراد العينة بـ 

املختلفة بـ حول خمتلف األمور سواء كان اكتساب املعارف العلمية أو املهارات " التعلم واكتساب اخلربات"



 عرض ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية  الفصل اخلامس
                                             

820 

" لتسلية والرتفيها" مث جاء بعده سبب( %2.0)بـ " التواصل مع األسرة"ويليه وبنسبة قريبة جدا سبب ( 01.2%)
" جناز األعمال ومتابعتهاإ"، مث تواجد سبب (%0.1)بنسبة " شغل وقت الفراغ"سبب ليليه ( %2.5)بنسبة 
عكس مدى  ا العامل الذيذه ،(%1.0)بـ " والتسوقعالانت التجارية متابعة اإل" ليليه عامل( %2.0) بنسبة

عالانت، الفيس بوك فيما خيص التسويق واإل األمهية اليت أصبحت تتميز هبا مواقع التواصل االجتماعي على غرار
الوسيلة األكثر جناعة يف جلب الزابئن واملوالني نظرا للشعبية الكبرية اليت توفرها مثل هذه املواقع،  ىحيث أضح

حتديد اجلمهور املتماثل يف االهتمامات بدقّة من خالل اجلماعات االفرتاضية اليت تنمو داخل  إمكانيةإىل  إضافة
بة الثالثة بعد كل رتامل فاحتلّ  انل هذا العامل أمهية على عكس دراستنا،" سعاد بومدين"ففي دراسة . فضاءاته

 .من أفراد العينة( %02.2)ء بنسبة فجا( %00.0)والتسلية والرتفيه ( %10.0)األخبار واملعلومات 
فقط، وذلك ( %5.0) من األمهية، حيث سجل نسبة ابلكثري" العالقات اجلديدة إقامة"ومل حيظ سبب 

يشري إىل أّن األفراد عرب موقع الفيس بوك يسعون إىل احلفاظ على العالقات القائمة وتدعيمها أكثر من البحث 
أن مستخدمي املوقع مييلون أكثر إىل  حول (1112بيمبك وزمالئه، )وهو ما يؤكده  .العالقات اجلديدة إقامةعلى 

وتدعم دراسة أجنبية فكرة أّن إقامة  (1).التفاعل مع أصدقائهم الواقعيني، أكثر من التفاعل مع أشخاص جدد
املرتبة السابعة  العالقات اجلديدة كان دافعا ضعيفا من أجل استخدام مواقع التواصل االجتماعي حيث أتخر إىل

 (2).فقط من أفراد يعتربون أنه دافع مهم( %01.0)ضمن جمموعة من الدوافع املختلفة، فسجلت النتائج  أّن 
البحث عن "، وأضاف بعض أفراد العينة سبب (%2.0)الرتتيب بواقع " ب من الواقعاهلرو "وأخريا تذيّل سبب 

 (.%1.2)بواقع مخس مفردات وبنسبة " فالوظائ
أّن مواقع التواصل االجتماعي هي مواقع مهمة لتلقي املعلومة سواء من األصدقاء فكرة النتائج تعّزز وعليه، 

أو من خمتلف املنصات والصفحات اليت حتوي كم غزير من املعلومات وبرتاكم معلومايت فائق السرعة، فهي مبثابة 
ني اإلعالمية املختلفة عرب املوقع يلقى كل هذه األمهية كما أّن متابعة املضام. بث مباشر ملا حيدث يف العامل أمجع

جرد دخوله إىل املوقع مبوذلك راجع لسهولة هذه العملية، فالعناوين الرئيسية واألخبار املتسارعة جيدها الفرد أمامه 
 .سابقاعلى الصفحة الرئيسية، وال يستدعي ذلك البحث أو االختيار أو الدخول إىل املواقع اإلخبارية كما كان 

، وانطالقا من أن أّي مستخدم ملواقع التواصل االجتماعي إمنا يستخدمه لغرضه األساسي أال وهو التواصل 
وهذا ما تدعمه النتائج، حيث أّن التواصل مع األصدقاء أو مع األقارب والعائلة سجل املراتب أوىل بني خمتلف 

الفيس بوك "بعنوان ( 1101)التيلغراف الربيطاينة صحيفة ا وحول هذا أشارت دراسة ُنشرهت. أسباب االستخدام
                                                           

 .15مرجع سابق، ص : حسين دمحم نصر (1)
(2 (

 Ecar research study8: op.cit. 
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حتدثت عن الرغبات اليومية لكل شخص ووجدت أبنه من الصعوبة " والكحول ثر إدمان من التبغوالتويرت أك
على  اإلدمانتدفع إىل  اليتوعندما نود الوقوف على األسباب مقاومة رغبة البقاء متصال على شبكات التواصل، 

فإننا سوف جند أّن السبب يف ذلك يعود إىل حماولة االرتباط مع اآلخرين، حيث  ،االجتماعي هذه مواقع التواصل
أان مؤمن أبن الدافع األساسي لالجنذاب حنو الفيس بوك "سر الّلجوء هلذه املواقع يف عبارة " مايكل"يفّسر الدكتور 

ات البشرية خملوقات اجتماعية تعيش يف اآلخرين، فالكائن وبقية مواقع التواصل االجتماعي هو أمل االرتباط مع
 (1)".وسط اجتماعي، وحنن نرغب إبقامة العالقات من أجل تعزيزها وتطويرها

مبكانة مهمة لدى أفراد العينة توازاي وطبيعة عّينة الدراسة اليت  " التعلم واكتساب اخلربات"كما حظي دافع 
على توظيف هذا املوقع يف دراستهم وتلقي املضامني كان جلهم طلبة من خمتلف املستوايت، وابلتايل يعملون 

التعلم هو مسة ألّي فرد بصرف النظر عن  ىالتعليمية حول ّتصصاهتم أو حول اهتماماهتم األخرى، ومع ذلك يبق
 .خصائصه

ت بشغل وق من التسلية والرتفيه وانتهاء   واملالحظ أّن الدوافع الطقوسية لالستخدام مل تكن يف املقدمة ابتداء  
الفراغ مل يكن يف املقدمة، غري أنّه حّقق نسبة معتربة ال تقّلل من أمهيته، فالشباب عموما حبكم أهّنم ليس لديهم 
مسؤوليات أسرية يف أغلب األحيان يتوفر لديهم الوقت، وكذا ميكن احلديث هنا عن نقص الرعاية الشبابية أين 

وعموما . انثاإلقع كبديل عّما ينقصهم خاّصة منهم ميكن هلم أن يقضوا أوقات فراغهم فيتجهون إىل املوا
 .وأخريا لدوافع طقوسية يستخدم أفراد العينة موقع الفيس بوك لدوافع معرفية ابلدرجة األوىل مث لدوافع اجتماعية

اليت أكّدت أّن طلبة جامعة اجلزائر كان دافعهم األّول " صونيا عبديش"وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة 
املوقع األزرق هو الدوافع املعرفية، اليت تتمثل أساس يف تلقي املعلومات واألخبار واملعارف بنسبة الستخدام 

التسلية والرتفيه )بينما اختلفت معها يف املرتبة الثانية، حيث جاءت الدوافع الطقوسية اليت تشمل  ،(20.1%)
عالء الدين "كما وافقت دراسة . اعية اثلثا، فيما احتّلت الدوافع االجتم(واهلروب من الواقع وشغل وقت الفراغ

السبب الرئيسي الستخدام  اليت أّكدت أن التواصل مع األصدقاء والتعرف على أصدقاء جدد كاان" أمحد خليفة
مرمي " مع دراسيت هذه النتائج واتفقت. ملواقع التواصل االجتماعي( طالب اجلامعة ابجلامعات العراقية)أفراد العينة 

كان فيهما التواصل والتفاعل مع اآلخرين وتلقي املعلومات واألخبار أهم دوافع   أين" ال بركاتنو "و "نومار
اليت وجدت أّن أهم ما جيعل أفراد العّينة " سعاد بومدين"مع دراسة و . استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة

غري أهّنا ، (%10.0)اجلديدة بنسبة يقبلون على استخدام موقع الفيس بوك هو توفريه لألخبار واملعلومات 

                                                           
 .15/10/1100: ، اتريخ الزايرة https://bit.ly/2PXqJjA:متاح على ،"ادمان الفيس بوك" حول مقاالت حبثية: مهند حبيب مساوي (1)



 عرض ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية  الفصل اخلامس
                                             

823 

ت اثنيا على عكس دراستنا اليت كانت فيها اختلفت معها يف الدوافع الطقوسية على غرار التسلية والرتفيه اليت حلّ 
دراسة كل من نتائج  خالفت بينما جند أهّنا .الدوافع االجتماعية متقدمة على الدوافع الطقوسية واحلاجات اهلروبية

واليت أفادت بتقّدم الدوافع الطقوسية على غرار اهلروب من املشاكل والتسلية وقضاء وقت  (1)"سعيدعبد اجلواد "
الفراغ واكتشاف عامل االنرتنيت على الدوافع املعرفية على غرار معرفة آخر التطورات وتبادل املعلومات مع 

( 21-10)اليت أدىل فيها الشباب الذين يرتاوح أعمارهم بني  Erik Brink"(2)"األجنبية لـ   و الدراسة. اآلخرين
  (.%21)سنة أّن املوقع هو موقع تسلية بنسبة 

 .يوّضح أسباب استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري اجلنس( 21)جدول رقم  -

 
 اجملموع أنثى ذكر

 Pقيمة 
 %ن ت %ن ت %ن ت

 1.012 22.1 222 22 022 01.2 052 األخبار واملعلومات
 1.522 22.1 121 15.5 052 10.1 021 التواصل مع األصدقاء

 1.112 12.1 052 22.1 22 22.2 20 التواصل مع العائلة واألقارب
 1.112 11 021 21.2 22 11.2 52 إجناز األعمال ومتابعتها
 1.111 11.1 02 2.2 11 20.2 11 اقامة العالقات اجلديدة

 1.022 41.9 000 25.0 011 22.0 25 واكتساب اخلرباتالتعلم 
 1.111 12.4 121 12.2 21 21.2 21 التسلية والرتفيه
 1.120 12.2 10 02.0 25 01.1 22 اهلروب من الواقع
 1.120 11.4 021 12.1 12 21.2 21 شغل وقت الفراغ

 1.101 11.1 010 11.0 22 11.1 51 متابعة اإلعالانت التجارية والتسوق
 1.111 1.1 5 0.2 2 1.5 0 البحث عن الوظائف

 ////// 111 411 24.1 112 42.2 119 اجملموع
 

يف املقدمة بنسبة  " األخبار واملعلومات "ضح أنّه ابلنسبة للذكور جاء دافع يتّ ( 51)من خالل اجلدول رقم 
" الرتفيه والتسلية"مث دافع ( %10.1)بنسبة " التواصل مع األصدقاء"ويليه دافع ( %01.2)كبرية جدا بلغت 

" التعلم واكتساب اخلربات" مث متوقع دافع (%22.2)بنسبة " التواصل مع العائلة واألقارب"، ويليه دافع (21.2%)

                                                           
 .001مرجع سابق، ص : عبد اجلواد سعيد (1)

(2)
 Erik Brink: Perception of Facebook among age groups, 2017.available on: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1063320/fulltext.pdf. 
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بنسبة " العالقات اجلديدة إقامة"مث دافع ( %21.2)بنسبة  "شغل وقت الفراغ"ويليه دافع ( %22.0)بنسبة 
متابعة "، ودافع (%11.2)بنسبة " جناز األعمال ومتابعتهاإ"األخرية تواجد دافع ، ويف املراتب (20.2%)

أبمهية كبرية فتذيّل الرتتيب بنسبة " اهلروب من الواقع"دافع  ظبينما مل حي، (%11.1)بنسبة " اإلعالانت التجارية
(01.1% .) 

التواصل مع "مث ( %22" )اتاألخبار واملعلوم"ولوحظ اختالف نسيب لدى اإلانث غري أّن كل من سبيب  
اكتساب "فيما تقّدم سبب . حافظا على الصدارة وبنسب متقاربة مع الذكور أيضا( %15.5" )األصدقاء

" التواصل مع العائلة واألقارب"، مث جاء سبب (%25.0)لديهن مقارنة ابلذكور فجاء بنسبة " املعلومات واخلربات
الذي احتل املرتبة ( %12.2" )التسلية والرتفيه"كور، ويليه دافع وهي نسبة قريبة من نسبة الذ ( %22.1)بنسبة 

( %12.1)بنسبة "شغل وقت الفراغ "واتليا تواجد دافع . ابإلانثالثالثة لدى الذكور حمرزا أمهية كبرية مقارنة 
ب لقضاء لعدم توفر وقت فراغ كبري لألنثى أو أهنا ال ترى أنه األداة األنس إشارةبتأخر واضح لدى اإلانث يف 

بنسبة " اهلروب من الواقع"و( %11.0) نسبةب" متابعة اإلعالانت التجارية"ليأيت كل من سبيب . وقت فراغها
يف املراتب األخرية على غرار ما سجل لدى الذكور، حيث مل يسّجل أي تفاوت واضح، واملالحظ أن ( 02.0%)

برتبة " العالقات اجلديدة إقامة"وأخريا، جاء سبب  تلبية احلاجات اهلروبية مل تكن دافعا أساسيا لدى اجلنسني،
ويعترب هذا  السبب األكثر اختالفا فيه بني اجلنسني، حيث . فقط( %2.2)متأخرة جدا مقارنة ابلذكور وبنسبة 

فاإلانث ال يسعني إىل إقامة عالقات جديدة على املوقع على عكس  ،وابلتايل. انل أمهية كبرية لدى الذكور
اليت كشفت أّن األفراد يسعون إىل  "مرمي نومار"توصلت إليه بعض الدراسات على غرار  دراسة  ماوهذا . الذكور

طلبات الصداقة من  ناإلانث ال يقبل ،كما أنّ اجلديدةتدعيم العالقات القدمية أكثر من البحث عن العالقات 
الذكور أّن املوقع هو أداة فعالة  ويرى. ن يف الواقع االفرتاضي على غرار واقعهمهالغرابء وهن حذرات يف تعامل

وقبول طلبات الصداقة من أجل  إرسالالعالقات االجتماعية املختلفة فهم أكثر انفتاحا وجرأة يف  إلقامة
عربت أربعة مفردات منهن  ،وأخريا. ات العاطفية بني اجلنسنياالستكشاف، ويتضمن هذا السبب أيضا العالق

حسب و (. %1.5)مقابل مفردة واحدة من الذكور بـ ( %0.2)ن الوظائف بـ أهّنن يستخدم املوقع بدافع البحث ع
التواصل مع األصدقاء، التواصل مع العائلة واألقارب،  هناك فروق بني اجلنسني يف كل من مل يكن (1كا)اختبار

والبحث عن  انت التجاريةعال، متابعة اإلاجناز األعمال ومتابعتها، التعلم واكتساب اخلربات، اهلروب من الواقع
غري دالة عند ( P) =1.522 ،1.112،1.112 ،1.022،1.120 ،1.101 ،1.111جاءت قيم ، فالوظائف
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شغل ، العالقات اجلديدة، التسلية والرتفيه إقامةبينما كانت هناك فروق بينهم يف كل من  ،(1.15)مستوى الداللة 
 (. 1.15)وهي دالة عند مستوى الداللة  (P=1.111 ،1.111 ،1.120)وقت الفراغ، بقيم على التوايل 

رتبت ، فلقد هناك اختالفات كبرية بني اجلنسنيوعموما ما ميكن استخالصه من نتائج اجلدول أنّه مل تكن  
فجاءت الدوافع املعرفية يف الدرجة األوىل مث االجتماعية يف الدرجة الثانية وأخريا ، بنفس الطريقة امالدوافع لديه

واختلفت هذه . وهذا نظرا الشرتاك اجلنسني يف العديد من السمات واخلصائص. رجة الثالثةالطقوسية يف الد
اليت وجدت اختالفا بني اجلنسني حيث الذكور كانت دوافعهم معرفية " صونيا عبديش"النتيجة مع ما توصلت إليه 

 .طقوسية دوافعهن انث فكانتاإلابلدرجة األوىل أّما 
 .أسباب استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العيّنة حسب متغري السنح يوضّ ( 21)جدول رقم  -

 
 اجملموع 11 -12 12 -11 19-11

 Pقيمة 
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت

 1.112 22.1 222 01.2 020 25.5 21 15.2 21 األخبار واملعلومات
 1.112 22.1 121 11.0 021 25.5 21 22.1 51 التواصل مع األصدقاء

 1.205 12.1 052 21 05 21.1 21 22.0 11 العائلة واألقاربالتواصل مع 
 1.112 11 021 22.2 22 21.1 20 02.1 01 اجناز األعمال ومتابعتها
 1.100 11.1 02 01.5 22 02.1 15 10.5 11 اقامة العالقات اجلديدة
 1.205 41.9 000 12.5 015 21.0 50 25.2 15 التعلم واكتساب اخلربات

 1.022 12.4 011 22.0 01 22.2 51 25.2 21 والرتفيهالتسلية 
 1.110 12.2 10 00.0 10 01.5 10 12.0 02 اهلروب من الواقع
 1.110 11.4 021 15.2 11 21.1 21 21.0 21 شغل وقت الفراغ

 1.211 11.1 010 10.1 50 12.5 25 10.2 05 متابعة اإلعالانت التجارية والتسوق
 1.521 1.1 5 0.1 2 1 1 0.2 0 البحث عن الوظائف

 /////// 111 411 24.2 112 11.1 112 12.1 21 اجملموع
 

موقع الفيس بوك بدرجة أكرب من الفئات ( 21-11)تشري معطيات اجلدول إىل أّن تستخدم الفئة األكرب 
أقل للفئة منهم، وبنسبة ( %01.2)، وذلك بنسبة عالية جدا بلغت "األخبار واملعلومات"األخرى بدافع تلقي 

 .منهم( %15.2) بنسبة وأخريا الفئة الصغرى( %25.5)تقدر بـ ( 15-11)الوسطى 
، (%25.5)بنسبة " التواصل مع األصدقاء"فتصدرت الرتتيب يف كل من سبب ( 15-11)أّما الفئة 

سجلت أقل نسبة ( 21-11)يف حني ( 10-00)وبنسبة قريبة جند ( %21.0)بـ " التعلم واكتساب اخلربات"و
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فارق كان حاضرا بقوة لدى الفئة الوسطى لكن ب" متابعة اإلعالانت والتسوق"أيضا ابلنسبة لسبب (. 12.5%)
( 10-00)مقابل تقارب شديد بني الفئتني األخرتني، حيث فئة ( %12.5)قدرت نسبتهم بـ بري، فليس ابلك

اجناز األعمال "كما حضي عامل  (.%10.1)سجلت نسبة ( 21-11)وفئة ( %10.2)سجلت نسبة 
أقل نسبة بـ ( 10-00)يف حني كانت الفئة ، (21-11)و( 15-11)ابرتفاع واضح لدى الفئتني " ومتابعتها

بنسب متقاربة جدا بني مجيع الفئات، هذا " التواصل العائلة واألقارب"بينما جاء سبب . منهم فقط( 02.1%)
ن التواصل خاصة يف حالة البعد بني األهل واألقارب لكون هذا السبب يعتمد على مدى حاجة الفرد هلذا النوع م

 .فقط
( %10.5)بنسبة بلغت " عالقات جديدة إقامة"تصدرت الرتتيب يف سبب ( 00-10)ة لفئة بوابلنس

(. %01.5)بنسبة ( 21-11)فقط و( %02.1)بنسبة ( 15-11)خرتني حيث األ وبفارق كبري عن الفئتني
عامل ابرز يف استخدام املوقع من قبل الفئة الصغرى أبعلى نسبة بـ " التسلية والرتفيه"دافع  وأيضا جند أنّ 

شغل "إىل عامل  إضافة(. %22.2)أبقل نسبة ( 21-11)مث الكربى ( 15-11)، فالفئة الوسطى (25.2%)
مث ( %21.1)ها بلغت نسبت( 15-11)مث فئة ( %21.0)م واضح هلذه لفئة بـنسبة أين لوحظ تقدّ " وقت الفراغ

أمهية كبرية لدى " الواقع من اهلروب"كما سجل عامل (. %15.2)بنسبة ( 21-11)ابخنفاض ملحوظ لدى فئة 
( %01.5)بنسبة ( 15-11)منهم، مقابل اخنفاض واضح لدى الفئة ( %12.0)هذه الفئة أبعلى نسبة قدرت بـ 

 (.%00.0)بنسبة ( 21-11)و
ام موقع مل تكن هناك فروق حسب متغري السن ابلنسبة ألسباب استخدأنّه ( 1كا)وأوضحت نتائج اختبار 

العالقات اجلديدة، التعلم واكتساب اخلربات،  إقامةالتواصل مع العائلة واألقارب،  الفيس بوك اليت تتمثل يف
 =P) -على الرتتيب- Pالتسلية والرتفيه، متابعة اإلعالانت التجارية، البحث عن الوظائف، حيث جاءت قيم 

فيما كانت توجد فروق (. 1.15)غري دالة عند مستوى الداللة ( 1.521، 1.022،1.211، 1.205 ،1.205
يف األخبار واملعلومات، التواصل مع األصدقاء، اهلروب من الواقع، شغل وقت الفراغ واجناز  إحصائيةذات داللة 

، P= 1.112 ،1.112 ،1.112، 1.110) -على الرتتيب- Pاألعمال ومتابعتها تبعا ملتغري السن، فجاءت قيم 

وابلتايل ظهرت كل الدوافع ذات أمهية سواء كانت معرفية   (.1.15)دالة عند مستوى الداللة املعنوية ( 1.110
كاألخبار أو اجتماعية كالتواصل أو طقوسية كالتسلية والرتفيه واقامة العالقات اجلديدة وشغل وقت الفراغ 

ألصغر سنا واملتمثل يف فئة اجاءت يف أعلى مستوايهتا لدى الشباب ( الطقوسية)ة واحلاجات اهلروبية وهذه األخري 
توازن واستقرار نفسي وعاطفي  إحداث، وهذا يعكس طبيعة احتياجات هذه الفئة اليت تسعى إىل (00-10)
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اليت يسعون إىل  اإلشباعاتمن خالل استخدام املوقع بطرق حتقق هلم بعض  ،والتنفيس عن مشاعرها وانفعالهتا
سنة إىل الدوافع املعرفية واالجتماعية أكثر واملتمثلة ( 10)بينما جنحت الفئتني األخرتني أي األكثر من . حتقيقها

وتقاربت . فع الطقوسيةايف تلقي األخبار واملعلومات والتواصل واكتساب املعارف واخلربات مع إمهال نسيب للدو 
دفعتهم ( 12-00)وح أعمارهم مابني االيت أدلت أبن الفئة اليت ترت " شصونيا عبدي"هذه النتيجة مع دراسة 

-15)منهم، بينما الفئة ( %20)احلاجات اهلروبية والوجدانية الستخدام موقع الفيس بوك ابلدرجة األوىل وبنسبة 
هذه وتوافقت (. %22.1)هي سبب استخدامهم للموقع ابلدرجة األوىل وبنسبة  اإلدراكيةكانت احلاجات ( 21

مقارنة ( 15-05)حول أّن الدوافع الطقوسية كانت أهم لدى الفئة الصغرى " صونيا عبديش"النتيجة مع دراسة 
 .(21-15)ابلفئة الكربى 
 يوّضح أسباب استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري ( 21)جدول رقم  -

 .املستوى التعليمي

 
 اجملموع دراسات عليا جامعي اثنوي متوسط

 Pقيمة 
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت

 1.110 22.1 222 22.5 002 25.0 020 22.2 50 12.5 12 األخبار واملعلومات
 1.222 22.1 121 10.2 20 12 011 20.2 21 22.5 20 التواصل مع األصدقاء

 1.022 12.1 052 21.1 25 20.2 21 25.2 12 21.5 02 التواصل مع العائلة واألقارب
 1.111 11 021 21.0 11 12.0 52 11.2 02 01 2 اجناز األعمال ومتابعتها
 1.111 11.1 02 02.1 10 02.0 12 22.2 11 25 02 اقامة العالقات اجلديدة
 1.112 41.9 000 21.0 11 20.2 02 21.0 10 11.5 2 التعلم واكتساب اخلربات

 1.111 12.4 011 12.0 20 22 11 52.0 22 55 11 التسلية والرتفيه
 1.101 12.2 10 2.5 02 05.2 10 11.1 02 11.5 2 اهلروب من الواقع
 1.122 11.4 021 12.0 22 22.1 12 21.1 11 21.5 02 شغل وقت الفراغ

 1.015 11.1 010 02.1 11 15.0 22 20.1 11 11 0 متابعة اإلعالانت التجارية والتسوق
 1.020 1.1 5 1.12 2 0 1 1 1 1 1 البحث عن الوظائف

 ////// 111 142 111 142 111 191 111 24 111 41 اجملموع 
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التواصل "من نظرة فاحصة إىل البياانت املتوفرة يف اجلدول، نالحظ أنّه ابلنسبة ملستوى املتوسط أخذ دافع 
 ،(%12.5)بنسبة اثنيا " األخبار واملعلومات"منهم، مث يليه دافع ( %22.5)املرتبة األوىل بنسبة " مع األصدقاء

 (.%55)بنسبة " التسلية والرتفية"أّما املرتبة الثالثة ظهر دافع 
األخبار "لكن برتتيب خمتلف أين برز دافع ولدى املستوى الثانوي ظهرت نفس العوامل الثالثة أوال، 

فثالثا جاء دافع ، (%20.2)بنسبة " التواصل مع األصدقاء"واثنيا توجد دافع ( %22.2)أوال بنسبة " واملعلومات
، هذا األخري مل يكن له أمهية  (%52.0)بنسبة أعلى من اليت حققها املستوى املتوسط قدرت بـ " التسلية والرتفيه"

 (.%12.0)و( %22)كبرية لدى اجلامعي أو الدراسات العليا أين كان بنسبة على الرتتيب 
املتوسط املستوى ليرتاجع لدى ( %21.1)الثانوي بنسبة مستوى رابعا لدى  "شغل وقت الفراغ"وجاء 

، بينما شهد (%22.1)اجلامعي بنسبة املستوى وبنسبة قريبة له حّققها ( %21.5)للمرتبة السادسة بنسبة 
اخنفاض لدى فئة الدراسات العليا، والذي تكثر لديهم املسؤوليات العلمية واالجتماعية، فال يكون الوقت متوفرا  

 .م موقع الفيس بوك كثريا من أجل صرفه على استخدا
يف املرتبة " األخبار واملعلومات" اختلف الوضع لدى املستوى اجلامعي أين الحظنا استقرار تواجد دافع

، غري أن نسبته اخنفضت (%12)اثنيا بنسبة " التواصل مع األصدقاء"، مث (%25.0)األوىل بنسبة عالية بلغت 
 (.%20.2)بنسبة " التعلم واكتساب اخلربات"هو ويدخل عامل جديد اثلثا و . عن املستويني السابقني

وابلنسبة ملستوى الدراسات العليا يتقاسم مع املستوى اجلامعي نفس الرتتيب وبنسب متقاربة أيضا، حيث 
ة ببنس" التواصل مع األصدقاء"متوقع دافع  واثنيا( %22.5)أوال بنسبة " األخبار واملعلومات"جاء سبب 

هذا العامل مل حيّقق نسب عالية لدى (. %21.0)بنسبة " تعلم واكتساب اخلرباتال"مث اثلثا  برز ( 10.2%)
فالطلبة عموما يستخدمون املوقع ألغراض تعليمية من  ،وهنا برز جيدا أثر املستوى التعليمي. املستويني السابقني

نه يف حياهتم خالل العمل على اكتساب خمتلف املعارف سواء حول ّتصصاهتم العلمية أو من أجل ما حيتاجو 
 .اليومية، كما أّن املستوى التعليمي يرفع قدرة الشخص على االستفادة من استخدام املواقع يف أمور مفيدة أكثر

الفيس بوك يف البيئة التعليمية العليا كوسيلة للتعلم بطرق متعددة تتمثل يف كونه بيئة تعاونية ويستخدم موقع 
والتوجيه وتعّلم الّلغات األجنبية وكذا  واإلرشاديئة افرتاضية للتعلم بتمام وكووسيلة للتواصل مع األفراد من نفس االه

  (1).اخل...النقاشات إجراء

                                                           
(1)

 Ismael Esquivel Gámez: Educational use of Facebook in higher-education environments: current 

practices and guidelines, Proceedings of (INTED) Conference, Madrid, Spain ,2015 
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، بينما (%11.2)وكذا الثانوي بـ ( %01)أقل نسبة لدى املتوسط بـ " اجناز األعمال ومتابعتها"وانل سبب 
يب بـ تهو من تذيل الرت " اهلروب من الواقععامل "اختلف األمر لدى اجلامعي والدراسات العليا، إذ وجد أّن 

، هذا العامل انل نسب أكرب لدى املستويني املتوسط والثانوي فكان اثلث أقل ترتيب (%2.5)و( 02%)
 (. %11.1)واثين أقل نسبة لدى الثانوي بـ ( %11.5)للمتوسط بـ 

وتراجع ملرتبة خامسة ( %25)ة يف املرتبة الرابعة لدى املتوسط بنسب" عالقات جديدة إقامة"وجاء دافع  
، يف حني حّقق نسب قليلة جدا لدى املستويني (%22.2)لدى املستوى الثانوي وبنسبة متقاربة جدا بلغت 

يرجع  هذا لكون عينة دراستنا من املتوسط والثانوي هم أغلبهم يقعون يف الفئة العمرية . اجلامعي والدراسات العليا
 .والبحث عن القبول االجتماعياليت تسعى لالستكشاف ( 00-10)

التواصل مع األصدقاء هم العوامل األكثر أمهية الستخدام إىل  إضافةإّن االطالع على املعلومات واألخبار 
م كمية معلومات ال متناهية تفيد الفرد يف موقع الفيس بوك من طرف أفراد العينة ويبدو األمر بديهيا،  فاملوقع يقدّ 

متتاز ابلسرعة الفائقة والتنوع والغزارة، والتواصل هو السبب  إعالميةما أن املوقع هو منصة تسيري حياته اليومية، ك
حيث ،ال داخل مجاعةالرئيسي يف ظهور مواقع التواصل االجتماعي، فالفرد كائن اجتماعي ال ميكن له أن يعيش إ

 .يليب ذلك له التواجد ضمن جمموعة كما يسعى دائما للحفاظ على مكانته ضمنها
 أن املستوى التعليمي له أثر واضح على دوافع استخدام موقع الفيس بوك فنجد إّن النتائج السابقة تبنّي  

ني على حدا، املتوسط مع الثانوي واجلامعي مع الدراسات العليا، وهذا لتقارب يتقاراب وتشاهبا كبريا بني كل مستو 
املوقع أداة للتواصل ابلدرجة األوىل إلقامة العالقات  ني األقل إىل اعتباريوعليه مييل املستو . املميزات بينهم

بينما املستويني األعلى يرون أن استخدامهم للموقع بسبب . االجتماعية وكذا الرتفيه والتسلية واهلروب من الواقع
 االطالع على كل جديد من األخبار واملعلومات كأهم سبب مث التواصل مع األصدقاء مث التعلم واكتساب اخلربات
.   التعليمية أو االجتماعية، وهذا ما فرضه كون أغلبهم يتمدرسون عرب خمتلف األطوار اجلامعية أو الدراسات العليا

تبعا ملتغري املستوى التعليمي جتاه أغلب أسباب  إحصائيةتبني أّن هناك فروق ذات داللة ( 1كا)وحبسب اختبار 
 إقامةمتثلت يف األخبار واملعلومات، اجناز األعمال ومتابعتها، واليت  ،استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة

العالقات االجتماعية، التعلم واكتساب اخلربات، التسلية والرتفيه، اهلروب من الواقع، شغل وقت الفراغ،  حيث 
دالة عند ( P =1.110 ،1.111 ،1.111 ،1.112 ،1.111 ،1.101 ،1.122) -على التوايل - P جاءت قيم

تبعا ملتغري املستوى التعليمي  إحصائيةغري أنه مل تكن هناك فروق ذات داللة (. 1.15)الداللة املعنوية مستوى 
عالانت التجارية والتسوق مع العائلة واألقارب، متابعة اإل جتاه كل من سبب التواصل مع األصدقاء، التواصل
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عند ( P =1.222 ،1.022 ،1.015 ،1.020) -على التوايل -Pوالبحث عن الوظائف، حيث جاءت قيم 
 (. 1.15)مستوى الداللة 

 :النشاطات اليت يقوم هبا أفراد العينة عند استخدامهم ملوقع الفيس بوك  .2.1
تتنوع النشاطات اليت ميكن أن يقوم هبا املستخدم عرب الفضاء األزرق نتيجة توفر اخلدمات واملزااي ويعمل 

خدماته وإضافة اجلديد ويعترب إعطاء  تطوير علىحيث عمل منذ البداية  ،املوقع على منح مستخدميه املزيد
 .الفرصة للمطورين يف املشاركة يف عملية حتديث املوقع هو السبب األول يف جناحه واستمراريته

يوضح النشاطات اليت يقوم هبا أفراد العينة عند استخدامهم ملوقع الفيس بوك حسب ( 21)جدول رقم  -
 .العامةاملعطيات 

 %النسبة  التكرار 
 01.2 102 اجملموعاتيف  النشر على الصفحة الشخصية أو 
 00.2 055 التعليق على منشورات اآلخرين

 02 001 واإلعجابالدعم 
 11.1 110 الدردشة مع األصدقاء

 01 052 االطالع على جديد األصدقاء
 2.1 015 ااي املطروحةضالنقاش حول الق
 02 002 مع اآلخرين تقاسم املعلومات

 أخرى
 1.2 2 ممارسة األلعاب

 1.0 00 التصفح دون تفاعل
 011 0122 اجملموع

 
أبعلى نسبة " الدردشة مع األصدقاء"بّينت املعطيات أّن أفراد العينة يستخدمون املوقع األزرق من أجل 

من أهم النشاطات اليت يقوم هبا مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي، سواء مع  ، فالدردشة(%11.1)بلغت 
أشخاص يعرفوهنم أو ال يعرفوهنم، فاحلديث يف هذه احلالة يكون أكثر صراحة؛ فالشخص ألنه وراء اجلهاز 

ان يف حالة اتصال يستطيع التعبري بصراحة ويبوح عن ذاته كما يصرح مبشاعره اليت ال ميكن له التصريح هبا لو أنّه ك
، وهي خدمة ال (%01.2)بنسبة " نشاط النشر على الصفحة الشخصية أو يف اجملموعات"مث اتليا جاء . مباشر

تقل أمهية عن الدردشة، حيث يقوم املستخدم بوضع مشاعره وعواطفه أو أفكاره أو املعلومات املختلفة على 
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هداف يريد حتقيقها كالشهرة والتعاطف وجذب حائطه لتصل إىل اجلميع أو إىل أشخاص حمّددين وفق أ
أعطت للجمهور فرصة إنتاج وصياغة املضامني واليت كانت حكرا على  فالبيئة اإللكرتونية احلديثة .اخل...االنتباه

وهو ما يعكس هذا النشاط يف حده األقصى، حيث يبدأ ابلتفاعل مع املضامني إضافة إىل  (1).القائم ابالتصال
وتساوى . التعرض للمضامني اليت تناسب أذواقه وميوالته وتليب حاجاته لتنتهي حبدود إنتاج املضموناالنتقائية يف 

االطالع على "مث برز نشاط (. %02)بنسبة " اآلخرينتقاسم املعلومات مع "و" واإلعجابالدعم "نشاطي 
سواء " رات اآلخرينالتعليق على منشو "، ليأيت نشاط (%01)من خالل منشوراهتم بنسبة " جديد األصدقاء

يف " نشاط النقاش حول القضااي املطروحة"، وأخريا تذيّل (%00.2)أصدقاء أو أعضاء اجملموعات بنسبة 
الصفحات واجملموعات الفيسبوكية املختلفة، واليت غالبا ما ترتبط مبوضوع راهن أو حدث ما أو حىت فكرة معينة 

 (.%2.1)بنسبة 
مها موقع الفيس بنسبة متثلت يف ممارسة األلعاب اليت يقدّ  كما أضاف املبحوثون نشاطات أخرى،

فردا ( 00)فيما عرب . ، فاملوقع يقدم العاب تشاركية يقوم فيها الفرد بدعوة أحد أصدقائه ملشاركته اللعبة(1.2%)
 أو تعليقا كما أنّه ال يفضل الدردشة عرب إعجاابمنهم أهنم يتصفحون املوقع دون تفاعل، أي أنّه ال يبدي 

اخل، وهذا النوع من األشخاص هم غري اجتماعيون أو قد يكون املوقع ابلنسبة هلم لالطالع على األخبار ...املوقع
وعموما يّتسم أفراد العينة ابالجيابية والفاعلية، فهم . فقط، وليس لتدعيم صورته وتواجده يف اجملتمع االفرتاضي

، وهذا ما ضي املتاح على املوقع وهو ما يدعم صفة اجملتمع فيهيقومون بكل النشاطات املتاحة على الفضاء االفرتا
تفرتضة نظرية االستخدامات واإلشباعات اليت ترى أن اجلمهور يتسم ابالجيابية والنشاط وليس جمرد متلقي سليب، 

خالل فوسائل االتصال احلديثة ومن بينها مواقع التواصل االجتماعي كرست ميزة التفاعلية إىل أبعد احلدود من 
 .توفري آليات إيصال رجع الصدى اآلين

 إرسالأو التعليق أو الدردشة أو  فاإلعجابم من نشاطات هتدف إىل التواصل البشري كل ما تقدّ 
 املعلومات إىل اآلخرين هي طرق خمتلفة من التواصل، غري أّن نشاط الدردشة هو األكثر رواجا بني أفراد العينة،

رة اليت هتدف إىل تكوين العالقات االجتماعية وتعزيزها، واليت قد تكون عالقات ألهّنا أكثر األساليب املباش
وحول هذا أوضحت . العمل وتبادل املصاحل إطارشخصية كعالقات الصداقة أو عالقات عاطفية  أو عالقات يف 

بنسبة االفرتاضي هي عالقات صداقة  اليت يكوهنا الفرد يف الفضاءأّن العالقات " صونيا عبديش"دراسة 
وتوافقت هذه النتيجة مع (. %0.2)وأخريا العالقات العاطفية بـ ( %11.0)مث عالقات التعاون بـ ( 50.2%)

                                                           
 .11النظرايت العلمية يف اإلعالم اإللكرتوين، مرجع سابق، ص : عبد الواجد أمنيرضا ( 1)
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الدردشة هي أكثر النشاطات اليت  حت أنّ وضّ اليت " نبيلة جعفري"اجلزائرية لـ  الدراسةمن بينها  عديد الدراسات 
عبد " العربية لـوالدراسة  (.%05.2)الصفحة الشخصية ، مث النشر على (%10.0)يقوم هبا أفراد العينة بنسة 

اليت توصلت إىل أّن الدردشة  والتعليق على اآلخرين والنشر على احلائط هي أهم  (1)"الكاظم دمحم وسعد كاظم
ليت ا" سعاد بومدين"إىل دراسة  إضافة(. املعلمات يف حمافظة القادسية العراقية)النشاطات اليت يقوم هبا أفراد العينة 

 .هي أكثر النشاطات تداوال بني أفراد العّينة( %10.2)ونشر الصور على احلائط ( %12.1)أدلت أبّن الدردشة 
ح  النشاطات اليت يقوم هبا أفراد العينة عند استخدامهم ملوقع الفيس بوك حسب يوضّ  (24)جدول رقم  -

 .متغري اجلنس
 اجملموع أنثى ذكر 

 Pقيمة 
 %ن ت %ن ت %ن ت

 1.220 41.4 102 22.2 001 25.2 20 النشر على الصفحة الشخصية أو اجملموعات 
 1.212 12.2 055 22.1 22 20.2 21 التعليق على منشورات اآلخرين 

 1.022 41 001 20.2 20 21.2 02 واإلعجابالدعم 
 1.222 21.9 110 11.2 021 12.1 011 الدردشة مع األصدقاء
 1.120 12.1 052 11.2 11 20.2 01 األصدقاءاالطالع على جديد 

 1.102 19.9 015 11.2 11 20.0 12 النقاش حول القضااي املطروحة 
 1.110 41.2 002 22.2 011 21.2 00 تقاسم املعلومات مع اآلخرين 

 1.1 2 1.0 1 0 1 ممارسة األلعاب أخرى 
1.122 

 1.2 00 0.2 2 2.5 2 التصفح دون تفاعل
 ////// 111 411 24.2 112 42.2 119 اجملموع 

  
 تصدرة جدا بني اجلنسني حيث باجلدول أعاله، ظهرت النتائج متقار  اليت أدىل هباالل املعطيات من خ 

النشر على "انث، مث إلل( %11.2) نسبة مقابل للذكور (%12.1)بنسبة  "مع األصدقاء الدردشة" نشاط
، ورمبا هذا (%22.2)للذكور مقابل زايدة قليلة لدى اإلانث ( %25.2)بنسبة " الصفحة أو يف اجملموعات

التفاوت البسيط يرجع لطبيعة األنثى اليت غالبا ما تكون أكثر انفتاحا يف التعبري عن نفسها ومشاعرها وأفكارها 

                                                           
، جملّـة العلــوم اإلنســانية، كليـة الرتبيــة للعلــوم (دراســة مســحية)املتحققـة  واإلشــباعاتاســتخدام املعلمــات للفـيس بــوك : عبةد الكةةاظم دمحم، سةةعد كةةاظم (1)

 .1101، 1، العدد 12اإلنسانية، اجمللد 
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، ويلي لإلانث( %20.2)مقابل للذكور ( %21.2)بنسبة  "واإلعجابالدعم "نشاط متوقع مث . مقارنة ابلذكر
م نشاط تقاسم املعلومات مع للذكور يف حني تقدّ ( %21.2) بنسبة" االطالع على جديد األصدقاء"نشاط 

" التعليق على منشورات األصدقاء"ة للذكور كل من نشاطي بل الرتتيب ابلنسوتذيّ (. %22.2)بـ  لإلانثاآلخرين 
 ل الرتتيب كل من نشاطيفتذيّ  اإلانث، أّما (%20.0) بنسبة" النقاش حول القضااي املطروحة"و( %20.2) بنسبة

أما (. %11.2)رت بـ بنسب متساوية قدّ " االطالع على جديد األصدقاء"و" قاش حول القضااي املطروحةالن"
 عيفة جدا لكليهما، كما لوحظ أنّ ضسب بنعرب املوقع جاء  "لكرتونيةلعاب اإلاأل"فيما خيص ممارسة نشاط 

انث كرب من اإلأبهّنم يتصفحون فقط دون التفاعل أبحد النشاطات السابقة بنسبة أالذكور عربوا من  (2.5%)
خاّصة يف ظل عدم انث أكثر نشاطا على املوقع ولو بشكل بسيط، اإل أنّ  ورمبا تشري هذه النتيجة إىل. (0.2%)

تفاعالهتا االجتماعية ، فكما هو معلوم أّن األنثى يف جمتمعنا ح بذاهتاوجود مالذ آخر لكي تعرب عن نفسها وتصرّ 
تكون أكثر فاعلية يف املوقع عكس الذكور الذين ميكنهم التعبري عن أنفسهم  حمدودة، وهو ما يدفع هبا إىل أن

 .من خالل مساحة احلرّية املتاحة له على أرض الواقعأكثر يف الواقع 
فامليزات اليت ، وكبني اجلنسني يف ممارسة النشاطات على موقع الفيس ب وعموما ال يوجد اختالف واضح

، حيث أثبت أنه ال توجد فروق (1كا)وهو ما تدعمه نتائج اختبار . مها يستخدمها اجلنسني بنفس الطريقةيقدّ 
ك، وذلك الفيس بو  حسب متغري اجلنس يف النشاطات اليت  يقوم هبا أفراد العّينة على موقع إحصائيةذات داللة 

، واإلعجابابلنسبة للنشر على الصفحة الشخصية أو اجملموعات، التعليق على منشورات اآلخرين، الدعم 
الدردشة مع األصدقاء، النقاش حول القضااي املطروحة، تقاسم املعلومات مع اآلخرين، ممارسة األلعاب ويف حالة 

، P =1.220 ،1.212 ،1.022 ،1.222 ،1.102) -على التوايل- Pالتصفح دون تفاعل، حيث جاءت قيم 
 إحصائيةووجدت فروق ذات داللة (. 1.15)غري دالة، ألهّنا أكرب من مستوى الداللة املعنوية ( 1.122، 1.110

دالة عند ( P=1.120)حسب اجلنس ابلنسبة لسبب االطالع على جديد األصدقاء فقط، حيث وجدان أّن قيمة 
 (.1.15)مستوى الداللة 
ارب بني اجلنسني فرضته طبيعة املوقع، حيث يوفّر هذه اخلدمات املتنوعة وأكثر من أجل جذب هذا التق

املستخدم وجعله فردا فعاال ضمن الفضاءات االفرتاضية اليت يوفرها، وعليه فمن الصعب أن جتد الشخص 
شر يسّهل لألفراد املنطوين يستخدم املوقع وال يبدي أّي تفاعل، خاّصة وأّن االتصال عرب املوقع هو اتصال غري مبا

 . أنفسهم وإظهارآرائهم  إبداء إمكانيةواملنعزلني 
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اليت يقوم هبا أفراد العينة أثناء استخدامهم ملوقع الفيس بوك حسب  يوضح النشاطات (22)جدول رقم  -
 .متغري السن

 
 اجملموع 11 -12 12 -11 19-11

 Pقيمة 
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت

 1.211 41.4 102 22.0 001 20.2 50 50 21 الشخصية أو اجملموعاتالنشر على الصفحة 
 1.222 12.2 055 25.1 01 25.0 22 22.5 21 التعليق على منشورات اآلخرين

 1.215 41 001 21.2 22 25 52 22.2 22 الدعم واالعجاب
 1.111 21.9 110 52.2 010 25 21 21.5 51 الدردشة مع األصدقاء
 1.122 12.1 052 20.0 22 20.2 51 22.0 22 األصدقاءاالطالع على جديد 

 1.010 19.9 015 22 22 10.2 22 11.2 02 النقاش حول القضااي املطروحة
 1.110 41.2 002 51.1 000 20.2 20 22.0 12 تقاسم املعلومات مع اآلخرين

 أخرى
 1.1 2 1.2 0 0.5 1 0.2 0 ممارسة األلعاب

1.020 
 1.2 00 1.5 1 2.2 5 1 1 التصفح دون تفاعل

 /////// 111 411 24.2 112 11.1 112 12.1 21 اجملموع
 

وبنسبة عالية جدا وصلت " الدردشة مع األصدقاء"نشاط  لديهاتصدر ( 10-00)تشري النتائج إىل أّن فئة 
منهم، ليليه ( %50)املرتبة الثانية بنسبة " النشر على الصفحة أو يف اجملموعات"، مث حاز نشاط (%21.5)إىل 

فحازت النشاطات ( 15-00)أّما ابلنسبة لفئة (. %22.2)يف املرتبة الثالثة بنسبة " واإلعجابالدعم "نشاط 
بنسبة أعلى من الفئة السابقة " الدردشة مع األصدقاء"الثالثة السابقة على الصدارة أيضا، حيث جاء نشاط 

 قل من الفئة السابقةبنسبة أ" ة أو يف اجملموعاتالنشر على الصفحة الشخصي"، مث نشاط (%25)وصلت إىل 
 (.%25)لكن بنسبة أّقل عن الفئة السابقة بنسبة " الدعم واإلعجاب" نشاط ، ويليه(%20.2)رت بـ قدّ 

جند نفس الرتتيب أيضا يف اثنني من النشاطات مع اخنفاض ملحوظ يف ( 21-11)وابحلديث عن فئة 
فقط مقارنة ابلنسب العالية ( %52.2)رغم أنه جاء أوال، إاّل أنّه بنسبة  "الدردشة مع األصدقاء"النسب، فنشاط 

بنسبة " النشر على الصفحة الشخصية أو يف اجملموعات"وبعده متوقع نشاط . اليت حققتها الفئتني السابقتني
ملعلومات مع تقاسم ا"، ولقد متّيزت هذه الفئة أبمهية نشاط (%22.0)مقاربة لنسب الفئتني السابقتني قّدرت بـ 

النشر على الصفحة الشخصية أو يف "ليحّل نشاط (. %51.1)الذي حّل يف املرتبة الثالثة بنسبة " اآلخرين
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االطالع على "وأخذ نشاط (. %21.2)رت بـ يف املرتبة الرابعة بنسبة أقل من الفئتني السابقتني قدّ " اجملموعات
كما أخذ نفس الرتبة لدى الفئتني األخرتني بنسب كبرية ( %20.0)املرتبة اخلامسة بنسبة " جديد األصدقاء

 (. %20.2)و( %22.0)بـ   -على التوايل-قدرت 
املرتبة ما قبل األخرية لدى مجيع الفئات أبعلى نسبة " التعليق على منشورات اآلخرين"بينما أخذ نشاط 

لفئة            ( %25.1)ونسبة ( 15-11)لفئة ( %25.0)مقابل نسبة ( %22.5)وصلت لـ ( 10-00)لدى 
بـ ( 21-11)أخريا أبعلى نسبة لدى فئة " النقاش حول املوضوعات املطروحة " ليحل نشاط (. 11-21%)
وتشري النتيجة األخرية إىل  ،(%11.2)بنسبة ( 10-00)وأقل لفئة ( 15-11)لفئة ( %10.2)مقابل ( 22%)

ليس مهما جدا لدى  آلخرين حول خمتلف املواضيع وهو ماأّن الفئة األكرب هلا القدرة على النقاش والتحاور مع ا
كما أضاف املبحوثون نشاط ممارسة .الفئات األصغر، وهذا يرجع للنضج الفكري واالجتماعي للفئة املعنية

وفرد واحد من فئة   ( 15-11)وفردين من فئة ( 10-00)األلعاب الذي حاز على اهتمام فرد واحد من فئة 
(11-21.) 

حسب متغري السن يف أغلب النشاطات  إحصائيةجند أنّه ال توجد فروق ذات داللة ( 1كا)اختباروبتطبيق 
اليت يقوم هبا أفراد العّينة على موقع الفيس بوك، وذلك يف النشر على الصفحة الشخصية أو يف اجملموعات، 

لعاب ويف حالة ممارسة األ، النقاش حول القضااي املطروحة، واإلعجابات اآلخرين، الدعم ر التعليق على منشو 
( P =1.211 ،1.222 ،1.215 ،1.010 ،1.020) -على التوايل-  P، حيث جاءت قيمالتصفح دون تفاعل

بينما وجدت فروق يف كل من الدردشة مع األصدقاء واالطالع (. 1.15)غري دالة عند مستوى الداللة املعنوية 
، P =1.111) -على الرتتيب- Pعلى جديد األصدقاء وتقاسم املعلومات مع اآلخرين، حيث جاءت قيم 

 (.1.15)دالة عند مستوى الداللة املعنوية ( 1.110، 1.122
وبذلك ميكن ( 10-00)النشاطات لدى فئة ابلنسبة جلميع  -غالبا -وعلى اعتبار أن النسب مرتفعة 

فيميل األفراد . القول أهّنا الفئة األكثر نشاطا على موقع الفيس بوك، حيث يقل النشاط كّلما زاد سن أفراد العينة
األصغر سنا إىل حب الظهور أكثر والتعرف على األفراد يف حماولة منهم إىل تكوين عالقات اجتماعية لتأمني 

ماعية، وكذلك حب االستكشاف والفضول جيعلهم أكثر تفاعال من غريهم، والعكس ابلنسبة شباعاهتم االجتإ
لألكرب تستقر غالبا احلياة عندهم، خاّصة يف جانب األصدقاء والعالقات، وابلتايل تتحول اهتماماهتم حنو حميطهم 

جة املسؤوليات املرتاكمة سواء إىل عامل عدم توفر الوقت ملمارسة النشاطات بكثافة نتي وإضافةاالجتماعي أكثر، 
من أفراد العينة حول أهّنم ال يتفاعلون أبي ( 00)وهو ما أتكد من خالل ما صرّح به . الدراسية أو االجتماعية
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عدم تواجد أي فرد من ( 21-11)لفئة ( %1.5)و( 15-11)فئة ل( %2.2)من األشكال مقابل بنسبة شكل 
أبّن مجيع الفئات اليت تفيد " سعاد بومدين"وتوافقت نتائج هذا اجلدول مع دراسة  .يف هذا اخليار( 10-00)فئة 

يستخدمون املوقع األزرق للدردشة ابلدرجة األوىل ومشاركة الصور أو املعلومات ( 00)من سن  العمرية ابتداء  
 .الثانية ابلدرجة (النشر)والروابط سواء على احلساب الشخصي أو اجملموعات 

يوضح النشاطات اليت يقوم هبا أفراد العينة أثناء استخدامهم ملوقع الفيس بوك حسب ( 22)جدول رقم  -
 .متغرّي املستوى التعليمي

 
 اجملموع دراسات عليا جامعي اثنوي متوسط

 P قيمة
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت

 1.100 41.4 102 21.0 52 50.1 22 52.1 25 15 11 النشر يف الصفحة الشخصية أو اجملموعات
 1.112 12.2 055 22.2 55 10.5 51 22.2 10 51 11 التعليق على منشورات اآلخرين

 1.150 41 001 20.2 10 21.1 11 52.1 25 51 11 الدعم واالعجاب
 1.012 21.9 110 55.0 00 12.0 005 12.0 22 21.5 12 الدردشة مع األصدقاء

 1.112 12.1 052 10.5 21 21.1 11 52.0 22 22.5 05 االطالع على جديد األصدقاء
 1.100 19.9 015 22.2 22 21.2 51 11.2 02 02.5 2 النقاش حول القضااي املطروحة
 1.110 41.2 002 52.2 22 20.2 21 22 15 11.5 2 تقاسم املعلومات مع اآلخرين

 أخرى
 1.1 2 1.1 0 0.12 1 1 1 1.5 0 ممارسة األلعاب

1.212 
 1.2 00 2.2 5 1.2 5 0.5 0 1 1 التصفح ون تفاعل

 ////// 111 411 11.1 142 41 191 14.2 24 1.1 41 اجملموع

 
الدردشة مع "أعلى نسبة يف نشاط  امن خالل استقراء اجلدول أعاله، يتبني أن مستوى املتوسط سجلو 

وجاء اتليا كل من  ،(%15)بـ " النشر على الصفحة الشخصية أو اجملموعات"مث نشاط ( %21.5)بـ " األصدقاء
 .لكل منهما( %51)بنسبة " واإلعجابالدعم "و" اآلخرينالتعليق على منشورات "نشاطي 

وتقريبا نفس األمر ينطبق على املستوى الثانوي، غري أن هذه النشاطات متارس بنسب أقل، حيث جاء 
النشر على الصفحة الشخصية "واثنيا يتقامسها كل من نشاطي ( %12.0)أوال بـ " الدردشة مع األصدقاء"نشاط 

بنسبة " االطالع على جديد األصدقاء"، بينما اثلثا جاء نشاط (%52.1)بـ " واإلعجابالدعم "و" أو اجملموعات
 .الذي متوقع يف املرتبة الرابعة ابلنسبة ملستوى املتوسط( 52.0%)
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لرتتيب لكن بنسبة أقل من ا" الدردشة مع األصدقاء"إىل املستوى اجلامعي أيضا تصّدر نشاط  نتقالوابال
بـنسبة " النشر على الصفحة الشخصية أو يف اجملموعات"مث يليه نشاط ( %12.0)املستويني السابقني بـ 

بـنسب متساوية " االطالع على جديد األصدقاء"و" واإلعجابالدعم "، ليربز اثلثا كل من نشاطي (50.1%)
 أنّ  غري احتلت املراتب األوىل لدى املستوايت الثالثة،وعليه نالحظ أّن نفس النشاطات (. %21.1)قدرت بـ 

مستوى املتوسط كانوا أكثر نشاطا، فسّجلوا نسب أعلى مقارنة بباقي املستوايت؛ أي الثانوي واجلامعي،  أفراد
 .هذه النتائج إىل كثافة واضحة يف ممارسة تلك النشاطات تشريو 

سبة متصدرا بن" الدردشة مع األصدقاء"ء نشاط لنجد اختالفا لدى مستوى الدراسات العليا، حيث جا
بنسبة "تقاسم املعلومات مع اآلخرين"اط ، ويليه نش(%55.0) رت بـابقي املستوايت قدّ  منخفضة على

النشر على الصفحة الشخصية أو "، ويليه نشاط (%20.2)بنسبة " واإلعجابنشاط الدعم "، مث برز (52.2%)
نسبة مقارنة ابملستوايت األخرى كما أنّه أتخر إىل املرتبة الثالثة لدى هذا  وهي أقل( %21.0)بـ " يف اجملموعات

نشاط االطالع "، فيما تذيل الرتتيب (%22.2)بنسبة " التعليق على منشورات اآلخرين"املستوى، مث جاء نشاط 
فيها  ، حيث كان نشاطا ابرزا لدى املستوايت األخرى، واليت كان(%10.5)بنسبة " على جديد األصدقاء

ملستوى ( %11.2)ملستوى املتوسط و( %02.5)أقل النشاطات أمهية بنسبة " النقاش حول القضااي املطروحة"
عند مستوى الدراسات ( %22.2)و( %21.2)حيث ظهر بنسبة ، الثانوي، ويزداد أمهية لدى املستوى اجلامعي

 .العليا
إىل سنهم كون أغلبهم يقعون يف  فةإضاميكن احلديث عن أن أصحاب املستوى األعلى حبكم مستواهم 

يدردشون مع أصدقاءهم لكن بدرجة متوسطة، وهذا النشاط ليس مهما لدى اجلميع  ( 21-11)الفرتة العمرية 
كما يتقامسون املعلومات فيما بينهم، انطالقا من مكتسباهتم العلمية ومشوارهم الذي ميلي عليهم أن يتعاونوا فيما 

هلم وكذا تقديرهم للمعلومات اهلامة حول خمتلف املواضيع والعمل مشاركتها مع بينهم من أجل استكمال أعما
 . األصدقاء، يف حني هذا النشاط مل يكن ابرزا لدى املستوايت األخرى خاّصة مستوى املتوسط

أما ابلنسبة لنشاط ممارسة األلعاب ظهر بطريقة متذبذبة لدى كل من املتوسط واجلامعي والدراسات  
فقط دون القيام بتلك النشاطات متركز أغلبهم يف  "املوقعيتصفحون "ول األشخاص الذين صرحوا أهنم وح. العليا

جند أنّه ال توجد فروق ( 1كا)وبتطبيق اختبار (.%2.2)والدراسات العليا بنسبة ( %1.2)املستوى اجلامعي بنسبة 
النشاطات اليت يقوم هبا أفراد العينة على موقع  بعضحسب متغري املستوى التعليمي يف  إحصائيةذات داللة 

الفيس بوك، وذلك يف الدردشة مع األصدقاء، النقاش حول القضااي املطروحة، ممارسة األلعاب ويف حالة التصفح 
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ى الداللة غري دالة عند مستو ( P =1.012 ،1.212 ،1.100) -على التوايل-  Pدون تفاعل، حيث جاءت قيم
بينما وجدت فروق يف كل من النشر على الصفحة الشخصية أو يف . كانت أكرب  القيم ألنّ ( 1.15)املعنوية 

اجملموعات، التعليق على منشورات اآلخرين، الدعم واالعجاب، االطالع على جديد األصدقاء وتقاسم املعلومات 
ند مستوى دالة ع( P =1.100 ،1.112 ،1.112 ،1.110) -على الرتتيب- Pمع اآلخرين، حيث جاءت قيم 

 .ألهّنا كانت أصغر( 1.15)الداللة املعنوية 

 .قة من استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينةاحملقّ  اإلشباعات. 2.1
االجتماعية  حلاجاتعلى تلك اليت هلا عالقة اب اإلشباعاتلقد ركزت الباحثة أثناء بنائها هلذا لسؤال 

ر من القيود االجتماعية، حتقيق الذات، االنفتاح التحرّ )والنفسية  ذات العالقة مبفهوم االغرتاب االجتماعي وهي 
موقع  اليت يرون أنّ  اإلشباعاتالعديد من  ا، غري أّن أفراد العينة اختارو (على العامل، الراحة والرضا عن النفس

 : اجلدولقها هلم كما هو مبني يفالفيس بوك حقّ 
احملققة من استخدام موقع الفيس بوك  لدى أفراد العينة حسب  اإلشباعاتيوضح ( 22)جدول رقم  -

 :املعطيات العامة
 %النسبة  التكرار 

 02.2 01 التحرر من القيود االجتماعية
 00.5 20 حتقيق الذات

 02.2 21 الراحة والرضا عن النفس
 20.2 211 االنفتاح على العال
 1.2 02 التشبع املعريف والعلمي

 2.10 02 حتقيق التواصل والعالقات االجتماعية
 1.0 5 التعبري احلر عن النفس
 1.2 05 الرتفيه والرتويح عن النفس

 0.2 01 الفورية واآلنية يف احلصول على املعلومات
 1.2 1 الكسب املادي
 011 105 اجملموع
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حّقق ( %20.2)يقارب نصف أفراد العينة بنسبة ما  أعاله، يبدو واضحا أنّ من خالل قراءة أولية للجدول 
إّن عامل االنفتاح على العامل يشمل يف طياته العديد ". االنفتاح على العامل" إشباعهلم استخدام موقع الفيس بوك 

تماعية مع األشخاص عالقات اج وإقامةاألخرى اليت تعين معرفة أخبار العامل ومتابعة املستجدات  اإلشباعاتمن 
النقاشات  إجراءو من كل األحناء، سواء يف بيئة داخلية أو خارجية والتعرف على خمتلف الثقافات واحلضارات، 

دائما  والشباب بطبيعتهم حمبون لالستكشاف واملعرفة والتعرف على اآلخر املختلف ومتطلعني .اخل...واحلوارات
قع التواصل وموقع الفيس بوك خاّصة ذلك األثر الكبري على حتقيق ، من هنا كان ملوا...لتحسني أمناط حياهتم

مبواقع التواصل  ظهور وسائل االتصال الرقمية بصفة عامة انتهاء   هأّن أهم ما خّلف اإلشارةكما جتدر  .هذه احلاجة
شؤونه كثر من ن العاملي أأإىل مواطن عاملي وأصبح يهتم ابلشاالجتماعي هو حتول الفرد من مواطن حملي 

دته فكرة القرية العاملية اليت حتدث عنها مارشال ماكلوهان يف نظريته اليت صاغ أفكارها قبل جسّ  الداخلية، وهذا ما
 .أن تكتمل مالمح الثورة االتصالية الرقمية

، فاملستخدم حيس أبنه (%02.2)بنسبة " الراحة والرضا عن النفس" إشباعواختار املبحوثون بنسبة أقل 
العالقات  إبقامةإىل أهّنا تسمح له  إضافةمثل غريه يواكب ما حدث من تطورات تكنولوجية وحضارية، 

" ر من القيود االجتماعيةالتحرّ " إشباعكما جاء .والصداقات والتعبري عن نفسه أكثر وهو ما يعّزز الراحة النفسية
ع افرتاضي يتمكن الفرد فيه من التمرد أو اخلروج عن ما هو سائد ، من خالل ما توفره من واق(%02.2)بنسبة 

خاّصة ابلنسبة جملتمعاتنا العربية اليت ال زالت حتكمها جمموعة من  ،من طقوس وتقاليد وعادات ال حتظ برضاه
أقل نسبة " تحتقيق الذا" إشباعوأخريا أخذ . تالئم متطلبات هذا العصر وشبابه -أحياان- التقاليد املتوارثة ومل تعد

ز ذاته ، وهذا األخري من أهم احلاجات اليت يصبو الفرد إىل أن حيّققها، فهو دائما يبحث عّما يعزّ (%00.5)بـ 
أنفسهم وجتاوز بعض العوائق اليت حالت  إبرازويثبتها، من هنا كان للموقع الوقع البالغ األثر يف متكني األفراد من 

 Erik""وحول هذه النقطة، تشري دراسة أجنبية لـ . شباب األصغر سنادون حتقيق ذواهتم، خاّصة ابلنسبة لل

Brink
من أفراد العينة الذين ( %11)من طرف  وإثباهتاإىل أّن موقع الفيس بوك بعترب أداة لتأكيد الذات  (1)

 .سنة فيما قّل اعتباره هكذا لدى الفئات العمرية األكرب( 21 -10)ترتاوح أعمارهم بني 
شباعات أخرى متثلت يف إوأضاف املبحوثون اشباعات أخرى متنوعة كانت يف جمملها تدور حول ستة 

، (%1.2)بـ  "املعرفية والعلمية اإلشباعات"، مث (%2.10)بـنسبة  "العالقات االجتماعية وإقامةحتقيق التواصل "
بنسبة " الفورية واآلنية يف تلقي املعلومات واألخبار" إشباع، ويليه (%1.2)بـ  "الرتفيه عن النفس" إشباعليليه 

                                                           
(1)

 Erik Brink: op cit. 
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" الكسب املادي" إشباعوأخريا (. %1.0)بنسبة " التعبري عن النفس" إشباعوبنسب ضعيفة جدا برز ( 0.2%)
حيث  وهذا العامل يرتبط ابلذين يكون عملهم مرتبط ابالنرتنيت أو مواقع التواصل االجتماعي،( 1.2%)

 .البيعوالرتويج و لتسويق وعمليات التواصل مع الزابئن ل خريةتستخدم هذه األ
احملققة من استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب متغري  اإلشباعاتيوّضح ( 29)جدول رقم  -

 .اجلنس

 
 اجملموع أنثى ذكر

 Pقيمة 
 %ن ت %ن ت %ن ت

 1.101 19.1 01 02.2 22 12.1 20 التحرر من القيود االجتماعية
 1.252 12.1 20 02.0 25 00.0 21 حتقيق الذات

 1.125 11.1 21 02.0 25 12.2 22 الراحة والرضا عن النفس
 1.021 21.1 211 20.2 012 11.0 020 االنفتاح على العال

اشباعا
 ت

 أخرى

 1.1 02 5.0 01 1.11 5 التشبع املعريف والعلمي

1.022 

 4.1 02 2.0 2 5.15 01 حتقيق التواصل والعالقات االجتماعية
 1.1 5 1 1 1.5 5 التعبري عن النفس
 1.4 05 2.2 0 2.5 2 الرتفيه عن النفس

 1.2 01 1.5 1 2.12 1 الفورية واآلنية يف احلصول على املعلومات
 1.4 1 1 1 0.10 1 الكسب املادي

 ////// 111 411 111 112 111 119 اجملموع
 

حصل على أعلى  "االنفتاح على العامل" إشباعيّتضح لنا من خالل االطالع على معطيات اجلدول أّن 
ويف ( %12.1)بنسبة " التحّرر من القيود االجتماعية" إشباعمنهم، مث يليه ( %11.0)نسبة لدى الذكور بنسبةـ 

بنسبة " حتقيق الذات" إشباع، ويليه (%12.2)بنسبة " الراحة النفسية والرضا عن النفس" إشباعاملرتبة الثالثة جاء 
وابلتايل انفرد االنفتاح على العامل بنسبة عالية فاقت نصف أفراد العينة مقابل تراجع واضح (. 00.0%)

 .شباعات املوالية أين سجلت نسب متواضعةلإل
الذي حافظ على الصدارة، كما أنّه " االنفتاح على العامل" إشباعانث فيما عدا اإل واختلف الرتتيب لدى

إىل " الراحة النفسية والرضا عن النفس" إشباعمنهم، وتقدم ( %20.2)حّقق نسبة أعلى من الذكور وذلك بـ 
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ر من القيود التحرّ " إشباعوأتخر ( %02.0)بـنسبة " حتقيق الذات" إشباع، مث  يليه (%02.0)املرتبة الثانية بـ 
 .قها الذكوروهي نسبة أقل بكثري من النسبة اليت حقّ ( %02.2)إىل املرتبة الرابعة بواقع " جتماعيةاال

حتقيق " إشباع لذكور كانل ه ابلنسبةضعيفة، نالحظ أنّ  األخرى اليت حققت نسب لإلشباعاتابلنسبة  أّما 
الفورية "مث  (%2.5)بـ " الرتفيه عن النفس" إشباعمث ( %5.15)أوال بنسبة " التواصل والعالقات االجتماعية

، ليليه (%2.5)بنسبة " الرتفيه عن النفس" إشباع، وتواجد (%2.12)بنسبة  "واآلنية يف احلصول على املعلومات
على -بنسب متقاربة جدا قدرت " التعبري عن النفس، احلصول على املعارف واملعلومات"املتمثلة يف  اإلشباعات

 .منهم( %0.10)بواقع فردين وبنسبة " الكسب املادي" إشباع، وأخريا (%1.1)و( %1.5)بـ  -التوايل
حتقيق التواصل " إشباعويليه ( %5.0)بنسبة " املعريف والعلمي اإلشباع"انث، تصّدر وابحلديث عن اإل 

ء عامل برتتيب خمتلف فقط، مث جا اإلشباعاترت نفس ، أي أهّنا تصدّ (%2.0)بنسبة " والعالقات االجتماعية
، ولوحظ (%1.5)بـنسبة " الفورية واآلنية يف احلصول على املعلومات" إشباعويليه ( %2.2)بـ " الرتفيه عن النفس"

 . مل يسجلن أي تواجد على مستوى كل من التعبري عن النفس والكسب املادي اإلانثأّن 
حسب متغري اجلنس يف أغلب  إحصائيةجند أنّه ال توجد فروق ذات داللة ( 1كا)وبتطبيق اختبار 

اليت حيققها استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة، وذلك يف كل من حتقيق الذات، الراحة  اإلشباعات
بري عن والرضا عن النفس، االنفتاح على العامل، التشبع املعريف والعلمي، حتقيق التواصل والعالقات االجتماعية، التع

على -  Pالفورية واآلنية يف احلصول على املعلومات والكسب املادي، حيث جاءت قيم النفس، الرتفيه عن النفس،

بينما وجدت (. 1.15)غري دالة عند مستوى الداللة املعنوية ( P=1.252 ،1.125 ،1.021 ،1.022) -الرتتيب
عند مستوى دالة ( P=1.101)التحّرر من القيود االجتماعية، حيث جاءت قيمة  إشباعفروق بني اجلنسني يف 

 (.1.15)الداللة املعنوية 
انث كن أكثر تعطشا لالنفتاح النسبة لإلبف ،مل يكن ملتغري اجلنس أثر كبري لكن أحدث اختالفات طفيفة 

على العامل نتيجة القيود االجتماعية اليت تفرض على األنثى يف جمتمعاتنا احملافظة، فتلجأ إىل مواقع التواصل بغية 
وغم هذا إال أّن الذكور يرون أّن املوقع هو فضاء لتجاوز بعض . عرب الفضاء االفرتاضياالستكشاف والتواصل 

، من خالل الظهور ابلصورة اليت يريدوهنا وكذا التعبري اإلانثالقيود االجتماعية وأنه وسيلة لتحقيق ذاهتم أكثر من 
اللوايت كن أقل انث عكس اإل قيقي،احلر عّما جيول خبواطرهم ورفض ما ال يتقبلونه من ممارسات يف جمتمعهم احل

 .شباعني رغم أّن القيود االجتماعية يف جمتمعنا متارس على األنثى أكثر من الذكراهتماما هبذين اإل
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احملّققة من استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة حسب متغري  اإلشباعاتيوّضح ( 21)جدول رقم  -
 .السن

 
 اجملموع 11 -12 12 -11 19-11

 Pقيمة 
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت

 1.111 19.1 01 01.1 12 12.1 21 25.2 15 التحّرر من القيود االجتماعية

 1.111 12.1 20 00.0 10 11 10 10.2 05 حتقيق الذات

 1.111 11.1 21 02.5 21 12.1 21 21.0 21 الراحة والرضا عن النفس

 1.002 21.1 211 21.0 021 11.0 02 11.0 22 االنفتاح على العال

 اشباعات
 أخرى

 1.1 02 2.1 00 2.2 5 0.2 0 التشبع املعريف والعلمي

1.120 

 4.1 02 5 01 2.2 1 0.2 0 حتقيق التواصل والعالقات االجتماعية

 1.1 5 0.1 2 1.2 0 1 1 التعبري عن النفس

 1.4 05 2.1 01 2.0 2 0.2 0 الرتفيه عن النفس

 1.2 01 2.2 0 1.2 2 0.2 0 احلصول على املعلوماتالفورية واآلنية يف 

 1.4 1 1 1 1.2 0 0.2 0 الكسب املادي

 ////// 111 411 111 112 100 112 111 21 اجملموع

  
، مث "االنفتاح على العامل" إشباعأّن موقع الفيس بوك حيّقق هلم ( 10-00) من أفراد الفئة( %11.0)صرّح 

التحّرر " إشباع، ومتوقع يف املرتبة الثالثة (%21.0)على املرتبة الثانية بنسبة " الراحة والرضا عن النفس" إشباعحاز 
 ".حتقيق الذات" إشباعمنهم أنّه يوفر هلم ( %10.2)منهم، وأخريا عرّب ( %25.2)بنسبة " من القيود االجتماعية

جاءت بنفس ترتيب الفئة السابقة، مع اختالف يف  اإلشباعاتنالحظ أّن ( 15-11)أّما ابلنسبة لفئة  
، مث يليه بنسب (%11.0)رت بـ قدّ  بنسبة أعلى من الفئة السابقة" االنفتاح على العامل" إشباعالنسب حيث جاء 

، وأخريا حّل (%12.1)بنسبة " الراحة والرضا عن النفس"و" التحّرر من القيود االجتماعية" متساوية كل من
 (. %11.12)بنسبة " حتقيق الذات" إشباع

نسبة أعلى " االنفتاح على العامل" إشباعخيتلف الوضع نوعا ما، حيث انل ( 21-11)وابالنتقال إىل الفئة 
املوالية، فلقد جاء  لإلشباعات، بينما اخنفضت النسب كثريا ابلنسبة (%21.0)من الفئتني السابقتني بنسبة بلغت 

يف املرتبة الثالثة بـنسبة " حتقيق الذات" إشباع، مث يليه (%02.55)بنسبة " لنفسالراحة والرضا عن ا" إشباع
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، واليت أخذت مرتبة (%01.1)يف املرتبة األخرية بنسبة بـ " التحّرر من القيود االجتماعية" إشباعمث ( 00.0%)
 .متقدمة أكثر لدى الفئتني السابقتني

نسب ( 10-00)سب ضعيفة نوعا ما، سّجلت فئة األخرى اليت جاءت بن لإلشباعاتأّما ابلنسبة  
التشبع املعريف والعلمي وحتقيق التواصل والعالقات االجتماعية والتعبري عن النفس "متساوية وضعيفة لكل من 

بينما نالحظ ارتفاع النسب (. %0.2)قّدرت بـ " نية يف احلصول على املعلوماتالفورية واآلوالرتفيه عن النفس و 
مث بنسبة " يق التواصل والعالقات االجتماعيةحتق" إشباعلصاحل ( %2.2)أين سّجل ( 15-11)الفئة قليال لدى 

الفورية " إشباعمث ( %2.0)بنسبة " الرتفيه عن النفس" إشباعويليه " التشبع املعريف والعلمي"صاحل ل( 2.2%)
ضعيفة جدا تذيّل الرتتيب كل من  ، وأخريا بنسب متساوية و (%1.2)بنسبة " واآلنية يف احلصول على املعلومات

 (.%1.2)بنسبة " التعبري عن النفس والكسب املادي" إشباعي
حتقيق التواصل والعالقات " إشباعجاءت النتائج مقاربة للفئة السابقة، حيث كان ( 21-11)وعن الفئة 

الرتفيه " إشباعجاء  يبةقر ، وبنسبة (%2.1)بنسبة " التشبع املعرف والعلمي"ويليه ( %5.10)بنسبة " االجتماعية
 إشباع، وأخريا تواجد (%2.2)بنسبة " الفورية واآلنية يف احلصول واملعلومات"، ويليه (%2.1)بنسبة " عن النفس

  .لدى هذه الفئة" الكسب املادي" إشباع،كما سجل غياب (%0.2)بنسبة " التعبري عن النفس"
اليت  اإلشباعاتحسب متغري السن يف  إحصائيةجند أنّه ال توجد فروق ذات داللة ( 1كا)وبتطبيق اختبار

قها استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة، وذلك يف كل االنفتاح على العامل، التشبع املعريف والعلمي، حيقّ 
ورية واآلنية يف احلصول على حتقيق التواصل والعالقات االجتماعية، التعبري عن النفس، الرتفيه عن النفس، الف

غري دالة عند ( P=1.002 ،1.120)تقّدر بـ  -على الرتتيب-  Pاملعلومات والكسب املادي، حيث جاءت قيم
 إشباعبينما وجدت فروق بني الفئات العمرية يف . كانت أكرب (القّيم)ألهّنا ( 1.15)مستوى الداللة املعنوية 

 -الرتتيب على- P حيث جاءت قيمالتحّرر من القيود االجتماعية وحتقيق الذات والراحة والرضا عن النفس، 
(P=1.111،1.111 ،1.111 ) وذلك لصاحل الفئات األصغر سنا،  (.1.15)دالة عند مستوى الداللة املعنوية

فيبدو جليا أّن الشباب األصغر سنا مييلون أكثر إىل اعتبار املوقع هو أداة للتحّرر من القيود االجتماعية وحتقيق 
تزيد كلما قّل  اإلشباعاتالذات وكذا الراحة والرضا عن النفس مقارنة ابألكرب سنا، فيالحظ أّن النسب يف هذه 

يسعون إىل التغيري وإىل التخلص  ،الشباب األصغر سنا أو املراهقون هم أفراد متمردون غالبا نّ فاملعروف أ. السن
أجل من  ،من القيود األسرية واخلروج من محايتها والقيود واالجتماعية اليت تفرض عليهم قالبا جاهزا يتصرفون وفقه

خالل العيش فيه كذات اثنية يوفر هذه  فموقع الفيس بوك من. ذواهتم كأفراد مستقلني وفاعلني إثباتحماولة 
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من خالل منحهم آليات إلظهار أو إخفاء ما يرغبون وفق تصوراهتم عن أنفسهم  الفرصة الكبرية هلؤالء األفراد
إّن اهلّوية "...حول هذه املسألة  (1)"سوزان غرينفيلد"تقول وهنا  .والصورة اليت يريدون تقدميها عنها إىل اآلخرين

فراد الذين اليت تصّور على موقع الفيس بوك هي ذات مشيدة عن عمد، كما أهنا مرغوبة اجتماعيا يطمح إليها األ
  ."نوا من حتقيقهاكممل يت
احملققة من استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة حسب  اإلشباعاتيوضح ( 21)جدول رقم   -

 .متغري املستوى التعليمي

 
 اجملموع دراسات عليا جامعي اثنوي متوسط

  Pقيمة
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت

 1.111 19.1 01 01.1 00 02.0 12 22 15 21 01 التحّرر من القيود االجتماعية
 1.111 12.1 20 01.1 00 02.2 15 21.0 10 02.5 2 حتقيق الذات

 1.111 11.1 21 01.1 05 00.1 22 22.2 11 51.5 10 الراحة والرضا عن النفس
 1.025 21.1 211 10 011 20.2 021 12.0 22 12.5 12 االنفتاح على العال

 اشباعات
 أخرى

 1.1 02 2.2 00 1.0 2 0.5 0 1.5 0 التشبع املعريف والعلمي

1.002 

 4.1 02 1.0 01 2.1 1 2.0 1 1.5 0 التواصل والعالقات االجتماعيةحتقيق 
 1.1 5 0.2 1 0.12 1 0.5 0 1 1 التعبري عن النفس
 1.4 05 2 1 2.1 1 2.0 1 1.5 0 الرتفيه عن النفس

 1.2 01 2.2 5 2.1 1 0.5 0 1 1 الفورية واآلنية يف احلصول على املعلومات
 1.4 1 1 1 0.12 1 1 1 1 1 كسب املال

 ////// 111 411 11.1 142 41 191 14.2 24 1.1 41 اجملموع

 
 اإلشباعاتمن خالل النتائج املوّضحة يف اجلدول نالحظ أنّه ابلنسبة للمستوايت الثالثة األوىل جاءت 

الذي جاء أّوال، فلقد سّجل " االنفتاح على العامل" إلشباعنسبة البغري أّن النسب اختلفت، ف ،بنفس الرتتيب
( %10)بـ  -على التوايل-فقدرت النسب ، خرينمقارنة ابملستويني اآل( %20.2)املستوى اجلامعي أعلى نسبة 

اثنيا " الراحة والرضا عن النفس" إشباعللمتوسط، فيما جاء ( %12.0)للثانوي و( %12.5)للدراسات العليا و
 إشباعويليه . للثانوي واجلامعي( %00.1)و( %22.2)مقابل ( %51.5)مستوى املتوسط بـ  أبعلى نسبة عند

املتوسط  ض لدى املستوىاخنفو ( %22.11)أبعلى نسبة لدى املستوى الثانوي بـ " التحّرر من القيود االجتماعية"
رابعا أبعلى " ق الذاتحتقي" إشباعبينما حّل (. %02.0) إىلاجلامعي ض أكثر لدى املستوى فواخن( %21) إىل

                                                           
 .021مرجع سابق، ص : سوزان غرينفيلد (1)



 عرض ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية  الفصل اخلامس
                                             

305 

للمستوى اجلامعي،  (%02.2)ملستوى ملتوسط و( %02.5)مقابل ( %21.0)نسبة لدى املستوى الثانوي بـ 
 (. %01.1)وأبقل نسبة لدى مستوى الدراسات العليا 

يالحظ اختالف من حيث الرتتيب وكذا النسب املسّجلة، حيث   ،وابحلديث عن مستوى الدراسات العليا
، بينما (%10.11)أوال وبنسبة عالية على غرار ابقي املستوايت وصلت إىل " االنفتاح على العامل" إشباعكان 

( %01.1)لكن بنسبة قليلة قّدرت بـ " التحّرر من القيود االجتماعية"و" حتقيق الذات"إشباعي كل من  اثنيا جاء
 .فقط( %01.1)بـ " الراحة والرضا عن النفس" إشباعلكل منهما وفيما حّل اثلثا  

قّل النظر إىل موقع  توحي النتائج أبنّه كّلما زاد املستوى التعليمي، االنفتاح عن العامل إشباعما عدا وفي
وهي نفس النتيجة اليت أدىل . الفيس بوك على أنّه أداة لتحقيق الذات أو الراحة أو التحّرر من القيود االجتماعية

 .هبا اجلدول السابق
اليت حّققت نسب ضعيفة نوعا ما، فإّن املستوايت الثالثة األوىل جاءت  شباعاتاإلابلنسبة لباقي  ماأ

التشبع املعريف "بنسب ضعيفة ومتقاربة، بينما االختالف بدا واضحا ابلنسبة ملستوى الدراسات العليا، أين جاء 
بـ " العالقات االجتماعيةالتحقيق التواصل و " وإشباع( %2.2)بنسبة معتربة مقارنة ابملستوايت األخرى بـ " والعلمي

 الفورية واآلنية يف" إلشباع( %2.2)و" الرتفيه والرتويح عن النفس" إلشباع، وابلنسبة (%2.10)و( 1.0%)
سّجل هذا املستوى النسب (. %0.2)بنسبة " التعبري عن النفس" إشباعتذيّل  ، وأخريا"احلصول على املعلومات

مبا حيققه املوقع على صعيد مسريهتم العلمية أو  وإدراكافأفراده هم األكثر وعيا . األعلى مقارنة ابملستوايت األخرى
وبتطبيق  .ق التواصل والعالقات االجتماعيةياملعرفة والعلم وكذا حتق إشباعالعملية، من خالل الرتكيز على 

اليت  اإلشباعاتحسب متغري املستوى التعليمي يف  إحصائية توجد فروق ذات داللة جند أنّه ال( 1كا)اختبار
االنفتاح على العامل، التشبع املعريف  من حيّققها استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة، وذلك يف كل

الفورية واآلنية يف احلصول والعلمي، حتقيق التواصل والعالقات االجتماعية، التعبري عن النفس، الرتفيه عن النفس، 
غري دالة عند ( P=1.025 ،1.002) -على التوايل -  Pعلى املعلومات والكسب املادي، حيث جاءت قيم

بينما وجدت فروق بني املستوايت التعليمية يف اشباع التحّرر من القيود (. 1.15)مستوى الداللة املعنوية 
 -التوايل على- P النفس، حيث جاءت قيماالجتماعية، وحتقيق الذات والراحة والرضا عن 

(P=1.111،1.111 ،1.111 ) (1.15)املعنوية دالة عند مستوى الداللة. 
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 :العّينة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب االجتماعي لدى أفرادعالقة : احملور الرابع .4
العزلة االجتماعية، )العالقة بني أبعاد االغرتاب األربعة يف دراستنا ابلكشف عن احملور  هذايتعلق  

حيث ابستخدام موقع الفيس بوك،  -واليت حتّدد مفهوم االغرتاب االجتماعي-( المعىنالالمعيارية، الالهدف، ال
 مت حتويلو . التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية لكل عبارة من عبارات احملور على حدا مت حساب

طرح أدىن درجة  :يلي درجات املقياس إىل فرتات تقيس لنا مستوى االستجابة حنو العبارة أو احملور ككل وفق ما
احلد األدىن  فيكون ( 1.0)تقّسم على أعلى درجة فتكون النتيجة ( 2)فتكون النتيجة ( 5)من أعلى درجة ( 0)
 :كما هو موّضح يف اجلدول املوايل  ،(0.0)أي ( 0+1.0)واألعلى هو  (0)لمجال األّول هول

يوضح جماالت مستوى استجابة أفراد العينة جتاه مقياس االغرتاب االجتماعي يف ( 21)رقم  جدول -
 .عالقته ابستخدام موقع الفيس بوك

 تقدير االستجابة اجملال
 جدا  منخفض 0.01 -0

 منخفض 1.11 -0.00
 متوسط 2.21 -1.10
 مرتفع  2.11 -2.20

 مرتفع جدا 5 -2.10
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 .عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابلعزلة االجتماعية لدى أفراد العينة. 1.4
 .أفراد العينة لدىيوّضح عالقة بعد العزلة االجتماعية ابستخدام موقع الفيس بوك  (21)رقم جدول  -

 عبارات بعد العزلة االجتماعية وعالقته ابستخدام موقع الفيس بوك
املتوسط  معارض بشدة معارض حمايد موافق موافق بشدة

 احلسايب
االحنرا  
 املعياري

رتبة 
 العبارة

درجة 
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت املوافقة

 مرتفع 0 0.12 2.51 05.2 10 22.0 022 02.2 01 02.0 12 2.0 10 ال أشعر ابلعزلة  عندما استخدم موقع الفيس بوك
 متوسط 2 0.11 1.21 02.1 52 12.0 012 15.1 000 12.2 000 2.2 21 استخدامي ملوقع الفيس بوك عزز من تواصلي مع عائليت

 منخفض 2 0.12 1.01 22.2 021 22.5 025 11.2 22 1.2 21 2 02 احلقيقيني بسبب أصدقاء جدد عرب موقع الفيس بوكفقدت أصدقائي 
 متوسط 2 0.12 1.00 02.2 25 12.5 011 11.2 22 12.2 012 00.0 20 لدي أصدقاء افرتاضيون عرب موقع الفيس بوك أكثر من أصدقائي يف الواقع

 منخفض 2 0.12 1.55 15.1 012 15.2 001 15.1 012 02.2 25 1.2 21 بوك بدال من زايرة أقاريبأفضل استخدام موقع  الفيس 
 مرتفع 1 0.12 2.50 2.2 02 05 15 12.2 010 20.2 011 02.0 22 ستمتع ابجللوس مبفردي عندما موقع استخدم الفيس بوكأ

 متوسط 5 0.02 1.22 01.2 20 15.2 001 21.2 022 00.2 01 0.2 21 جمتمعيعندما أرى العامل يف موقع الفيس بوك أحس أّنين ال أنتمي إىل 
 منخفض 0 0.02 1.11 21.0 022 20.1 022 11.0 02 01.2 22 5.2 12 ال أشارك يف املناسبات االجتماعية املختلفة بسبب انشغايل ابلفيس بوك

 متوسط 1 0.15 1.12 02.0 12 20.2 021 22.1 020 02.0 12 2.0 10 جعلين موقع الفيس بوك متحرر من التزامايت جتاه احمليطني يب
أنزعج عندما تتم دعويت ملناسبات اجتماعية ألنين أفضل البقاء على 

 تواصل مع أصدقائي عرب موقع الفيس بوك
 منخفض 01 0.10 1.02 21 051 10.1 012 12.1 011 2.5 20 1.2 01

 متوسط //// 1.92 1.21 وعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاجملم
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رتفع احملور تراوحت بني امليالحظ أّن درجة املوافقة ابلنسبة جلميع عبارات  ،(11)رقم من خالل اجلدول 
-2.51)املتوسطات احلسابية ما بني ، وتراوحت "جدا مرتفع أو جدامنخفض "بلوغ درجات  دون واملنخفض،

 :مرتفعة، والبداية ابلعبارات اليت كانت فيها درجة موافقة أفراد العّينة ( 1.02
أبعلى متوسط حسايب " ال أشعر ابلعزلة عندما استخدم موقع الفيس بوك"العبارة  جاءت يف املرتبة األوىل

منهم بينما ( %05.2)وعارض بشدة ( %22.0)نسبة ، حيث عارض أغلب أفراد العيّنة العبارة ب(2.51)قدره بـ 
، وابلتايل فأفراد (%02.2)بـ  اأّما احملايدين فقّدرو ( %2.0)واملوافقني بشدة بـ ( %02.0)كان املوافقني يقّدرون بـ 

وهنم العّينة ال يغنيهم استخدامهم للموقع عن احمليطني هبم، وال يعتربون أّن أصدقاءهم عرب الفضاء االفرتاضي يعّوض
عن اجللسات مع العائلة أو األصدقاء، ولذلك فهم يشعرون ابلعزلة االجتماعية عندما يستخدمون موقع الفيس 

حيث أّن حوايل نصف أفراد العّينة مل يوافقوا على " مرمي نومار"وتوافقت هذه النتيجة تلك اليت حتدثت عنها . بوك
يط االجتماعي، فهم دائما حباجة إىل الشعور أبهّنم مندجمني أّن موقع الفيس بوك يشعرهم ابلعزلة والوحدة عن احمل

 .يف جمتمعهم ومع احمليطني هبم، فالواقع االفرتاضي ال يليب هلم حاجاهتم االجتماعية ابلكامل
توسط مب الثانية يف املرتبة" أستمتع ابجللوس مبفردي أثناء استخدامي ملوقع الفيس بوك"فيما كانت العبارة 

( %05)، أّما املعارضني فكانوا بنسبة (%02.0)ووافق بشدة ( %20.2)حيث وافق  ،(2.50)حسايب قدره 
منهم، فاملوقع يوّفر هلم الراحة والسكينة ويشكل هلم هرواب ( %12.2)، بينما حايد (%2.2)واملعارضني بشدة 

 . القواعد والنظم امللزمة غوط العمل أو الدراسة إىل عامل افرتاضي تزول فيه كلضاليومية و  مؤقتا من االنشغاالت
استخدامي ملوقع "تصدرت عبارة : ة للعبارات اليت كانت فيها درجة موافقة  أفراد العينة متوسطة متثلت يفبوابلنس

حيث سجلت ( 1.21)مبتوسط حسايب يبلغ  ،يف املرتبة الثالثة وجاءت" الفيس بوك عّزز من تواصلي مع عائليت
وعارض ( %12.0)، بينما عارض (%2.2)بينما كان املوافقون بشدة ( %12.2)أعلى نسبة يف صفة موافق بـ 

، وميكن احلديث يف هذا املنحى عن أّن (%15.1)، بينما من اّتذوا موقف احلياد كانوا بنسبة (%00.1)بشدة 
حيث قل وقت اجللوس واحلديث مع أفراد األسرة بسبب االنشغال  ،املوقع قد أفقد البعض التواصل مع عائلته

ملوقع، غري أنه فتح آفاقا جديدة للعائلة، خاّصة يف حالة البعد املكاين بني أفراد العائلة الواحدة فعمل على اب
حيث بلغ " نوال بركات"وهو ما أتّكد أيضا من خالل دراسة . تقريب املسافات والتقليل من العزلة العائلية

موقع الفيس بوك أفادهم يف التواصل مع األقارب  أّن اشرتاكهم يف( طالب اجلامعة)من أفراد العّينة ( 11.0%)
عّززت من  وتقاراب واضحا بني الرأيني أيغري أنّه من خالل النسب يبدو أّن هناك جتاذاب . البعيدين مكانيا
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من الطالبات كن موافقات أو موافقات بشدة ( %01) أنّ " حنان الشهري"وأكدت دراسة . والعكس تواصلهم
 .يف تسهيل التواصل مع األقارب البعيدين مكانيا، وابلتايل تعزيز التواصل العائلي حول أّن املوقع أفادهن

قّلل من تواصل أفراد العّينة وجها لوجه مع  الفيس بوكأبّن استخدام موقع ( 1101 نومار، نرميان)وأدلت 
أصدقائهم وأسرهم، وكذا الوقت الذي يقضونه معهم، وهو ما أدى إىل االنسحاب امللحوظ للفرد من التفاعل مع 
اجلماعات االجتماعية احلقيقية، وتعويضها جبماعات افرتاضية جتعل الفرد الذي حيس ابالنتماء إىل اجلماعات 

، كما أكدت نتائجها أّن ...(األسرة، األصدقاء)ابالنتماء إىل اجلماعات األولية  إحساسهن االفرتاضية أكثر م
املوقع ساهم يف احلفاظ على العالقات االجتماعية القدمية والقائمة، وتوسيعها من خالل بقاء التواصل بينهم، 

يد من الباحثني أّن كثرة كما أوضح العد.إضافة إىل حتويل بعض العالقات االفرتاضية إىل عالقات واقعية
التعامل مع وسائل االتصال احلديثة، سيؤدي إىل عزل األفراد عن بعضهم البعض، ومن مث التأثري سلبيا على 
العالقات االجتماعية فيما بينهم، فضال عن خلق نوع من التوحد والعزلة لدى األفراد، ممّا يؤدي إىل القضاء 

 (1).ىل جانب تعطيل احلياة االجتماعية وبعدها عن املسار الصحيحعلى مفهوم األسرة بعالقاته السّوية إ
يف املرتبة " لدي أصدقاء افرتاضيون عرب موقع الفيس بوك أكثر من أصدقائي يف الواقع"مث تلي العبارة 

ملوافق بشدة، بينما ( %00.0)ملوافق ( %12.2)، وأبعلى نسبة يف صفيت (1.00)الرابعة، ومبتوسط حسايب قدره 
ونسبة املعارضة عموما كانت أكرب . منهم( %11.2)، فيما حايد (%02.2)وعارض بشدة ( %12.5) عارض

من املوافقة، وابلتايل تشري هذه النتائج إىل أّن الصداقات عرب موقع الفيس بوك هي جمرد صداقات سطحية وأحياان 
، يتميز هبا مشكال جمتمعا افرتاضيااليت تكون جمرد أرقام على الصفحة الشخصية، فاملوقع وبرغم امليزات التفاعلية 

ن من مد ورغم هذا إال أنّه مكّ . أنّه ال ميكن أن حيمل بني طياته تلك العالقات العميقة اليت تتميز ابحلميمية إالّ 
جسور التواصل مع األفراد املنقطعني عن بعضهم،كما أنه يساعد يف والدة عالقات حقيقية غالبا ما تبدأ على 

 .ي على الواقعمستواه وتنته
أصدقاء الفيس بوك  نّ أب أفراد العينة صرّحأين " مرمي نومار"النتيجة تلك اليت حتدثت عنها  هذه وخالفت

أكثر من أصدقاء الواقع وكانت النتيجة لصاحل املوافقة أكثر من املعارضة بتفاوت قليل فقط، خاّصة ابلنسبة للفئة 
واحلديث هنا هو ليس حول عدد األصدقاء، بل أولئك األفراد االفرتاضيون الذين تكّونت بينهم (. 05-15)

عالقات وطيدة قريبة يف تفاصيلها من الصداقات الواقعية، وهذا األمر ليس ابلسهل حصوله افرتاضيا، وهو ما بّرر  
 .حمايد منهم أخذ موقف بريالذين عارضوا العبارة أكثر من الذين وافقوا عليها يف وجود عدد ككون 

                                                           
 .01مرجع سابق، ص: انيف بن ثنيان آل سعود (1)
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يف املرتبة اخلامسة " عندما أرى العامل يف موقع الفيس بوك أحس أّنين ال أنتمي إىل جمتمعي"العبارة تلتها مث 
ملوافق بشدة، لرتتفع النسب يف ( %0.2)يف درجة موافق و( %00.2)وبنسبة ( 1.22)مبتوسط حسايب قدره 

، وعليه املوقع مل يكن له أثر  (%21.2)، أّما احملايدين فمثلوا (%01.2)ومعارض بشدة ( %15.2)معارض  درجة
وبرغم أّن االجتاه . األفراد ابالنتماء إىل جمتمعهم وشعورهم ابلعزلة الثقافية واالجتماعية عليه إحساسكبري يف عدم 

حمايد إاّل أّن نسبة املعارضة عموما كانت لنصف أفراد العّينة ورغم مشاعر الرفض للواقع السيئ املعاش يف جمتمعنا 
ا احملّلية وأوطاهنا وترى نفسها جزء فيها وواجب عليها اجلزائري إاّل أّن نسبة كبرية منهم ال زالت متمسكة مبجتمعاهت

 .املشاركة يف البناء
يف املرتبة السادسة، مبتوسط " جعلين موقع الفيس بوك متحّرر من التزامايت جتاه احمليطني يب"ومتوقعت العبارة 

نسبة بينما سجلت  وافقمل( %02.0)نسبة بشدة و  وافقمل( %2.0)نسبة فكانت  (1.12)حسايب قدره 
مع أّن املوقع حاز على و . من أفراد العينة (%22.1)ملعارض بشدة، فيما حايد ( %02.0)ملعارض و( 20.2%)

بل اقتصر ذلك على فئة قليلة  ،وقت كبري من يوميات األفراد، إال أنّه مل يغنيهم عن التفاعل العائلي لدرجة كبرية
 . نوعا ما

أفضل استخدام موقع الفيس بوك "فتتواجد العبارة : وكانت درجة موافقة األفراد منخفضة يف العبارات التالية
 (%1.2) ، فسّجلت نسبة(1.55) قدره يف املرتبة الثامنة، مبتوسط حسايب اليت جاءت "بدال من زايرة أقاريب

وعارضت بشدة ( %15.2)بلغت كبرية   نسبة تحملايد، فيما عارض( %15.1)ملوافق و( %02.2)ملوافق بشدة و
وافقت هذه و  .وابلتايل يؤكد األفراد على استمرارهم لزايرة أقارهبم وأهاليهم مىت ما لزم األمر(. %15.1)نسبة 

أّن ( عينة من الشاب بوالية الطارف)حيث عارض أغلب أفراد العينة " سفيان ساسي"النتيجة ما جاءت به دراسة 
خالفت هذه النتيجة بينما . ّلت بسبب االنشغال الدائم ابستخدام مواقع التواصل االجتماعيزايراهتم إىل أقارهبم ق

اليت أمجع فيها أفراد العّينة أّن مواقع التواصل االجتماعي عّوضت التواصل " ميان نويإ"ما توصلت إليه دراسة 
 .قع االفرتاضياحلقيقي وقّللت من املشاركة يف املناسبات العائلية بسبب اندماجهم يف الوا

يف املرتبة السابعة، " ال أشارك يف املناسبات االجتماعية املختلفة بسبب انشغايل ابلفيس بوك" العبارة وتلي
أين نفى أفراد العّينة أن يكون استخدام الفيس بوك قد حال بينهم وبني املشاركة يف ( 1.11)قدره حسايب مبتوسط 

ملوافق بشدة ( %5.2)عارض مقابل مل( %20.1)عارض بشدة ومل( %21.0)فكانت نسبة  ات العائليةباملناس
وخالفت هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة . من أفراد العّينة( %11.0)ملوافق، فيما حايد ( %01.2)ونسبة 

اليت أمجع فيها أفراد العّينة أّن مواقع التواصل االجتماعي عّوضت التواصل احلقيقي واستعانوا هبا " نوي إميان"



 عرض ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية  الفصل اخلامس
                                             

380 

ب تبادل رسائل التهنئة بدل الزايرات والّلقاءات احلميمية، وكذلك قّللت من املشاركة يف املناسبات العائلية بسبل
 .اندماجهم يف الواقع االفرتاضي

جاءت يف املرتبة " فقدت أصدقائي احلقيقيني بسبب أصدقاء جدد عرب موقع الفيس بوك"أما عن عبارة  
( %22.5)و ملوافق،( %1.2)ملوافق بشدة و( %2)، حيث سجلت نسبة (1.01)التاسعة، مبتوسط حسايب قدره 

وعليه نفى أغلب أفراد العّينة أن يكون املوقع . منهم( %11.2)ملعارض بشدة، فيما حايد ( %22.2)ملعارض و
لعالقات يعّوض أصدقاء الواقع نظرا للحميمية الكبرية اليت تتمتع هبا العالقات عرب الواقع، وحييل إىل استمرارية ا

فال ميكن لعالقة حقيقة أن تعوض . لتعزيز التواصل إضايف كإجراءالقدمية وأهّنا فقط تنتقل إىل الواقع االفرتاضي  
أخرى افرتاضية تفتقد إىل أساسيات االتصال الفعال والناجح يف حاالت عديدة، نتيجة نقص بعض امليكانيزمات 

 .اخل...سدكاإلمياءات وتعابري اجلابلثقة   الشعوراليت تدعم 
أنزعج عندما تتم دعويت ملناسبات اجتماعية ألّنين أفضل البقاء على تواصل مع أصدقائي "مث جاءت عبارة  

فقط ( %1.2)حيث وافق بشدة ( 1.02)يف املرتبة األخرية أبقل متوسط حسايب قدره " عرب موقع الفيس بوك
أعرب جل  منهم، وعليه( %12.1)حايد بينما ( %10.1)وعارض ( %21)فيما عارض بشدة ( %2.5)ووافق 

" مرمي نومار"وتدعم . أّن استخدام املوقع ليس حاجزا أمام تلبية دعوات املناسبات االجتماعية املختلفةأفراد العينة 
أّن نشاطاهتم االجتماعية يف املناسبات العائلية ( %10.1)وعارض ( %12)هذه النتيجة حيث عارض بشدة 

أين عارض أغلب أفراد العينة أّن " سفيان ساسي"، وكذلك دراسة مون املوقعيستخد بدءواتراجعت منذ 
 .استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي قّلل من املشاركة يف النشاطات واملناسبات األسرية والعائلية واالجتماعية
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 .ابلالمعيارية لدى أفراد العينة عالقة استخدام موقع الفيس بوك .1.4
 :يوّضح عالقة بعد الالمعيارية ابستخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة( 21)جدول رقم  -

 عبارات بعد الالمعيارية وعالقته ابستخدام موقع الفيس بوك
 املتوسط معارض بشدة معارض حمايد موافق موافق بشدة

 احلسايب
 االحنرا 
 املعياري

 رتبة
 العبارة

درجة 
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت املوافقة

 منخفض 01 0.12 1 22.2 000 12.2 010 12.1 011 2.0 10 2.1 02 أحب تقليد السلوكيات الغربية اليت أراها عرب موقع الفيس بوك
 مرتفع 0 0.01 2.22 22 012 21.2 022 00.2 00 1.1 12 5.0 11 ال أفضل اتباع القيم األجنبية اليت أراها من خالل موقع الفيس بوك

 منخفض 2 0.02 1.12 21.2 052 12.2 010 12.2 010 01.1 21 2.0 10 جعلين  موقع الفيس بوك أفقد بعض من القيم األخالقية
 مرتفع 1 0.11 2.22 20.2 021 20.0 015 02.0 10 0.5 22 2.2 22 ال أرى أّن استخدامي ملوقع الفيس بوك أثر على قيمي الدينية سلبيا

 منخفض 0 0.02 1.22 21.2 020 11.0 001 11.0 001 01.5 52 2.2 01 جعلين الفيس بوك ال أتبع معايري وقيم اجملتمع الذي أعيش فيه
 متوسط 5 0.02 1.22 2.1 20 12.0 012 10.1 012 11.1 21 00.1 22 جعلين الفيس بوك أشعر ابلرفض لبعض قيمنا االجتماعية

 متوسط 2 0.02 1.10 02.1 02 12.2 012 12.2 012 01.1 21 1 11 على موقع الفيس بوك ما ال أقوم به يف الواقع أرى أنين أنشر
 متوسط 2 0.02 2.11 2.2 21 05.1 11 21.0 021 21 021 01.1 52 مكنين موقع الفيس بوك من أن أنتقد مؤسسات اجملتمع وقوانينه

 متوسط 1 0.02 1.25 01.1 21 12.1 015 20.2 020 10.2 22 5.5 12 الشباب احلقيقيةأعتقد أّن عامل الفيس بوك يناسب معايري 
 متوسط 2 0.11 1.01 02.0 10 11.1 20 22.1 010 10.2 22 2.2 02 عندما استخدم الفيس بوك أحس أنين أنتمي إىل جمتمعي أكثر

 متوسط //// 1.29 1.94 موعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاجمل
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(. 2.22 -1)عبارات هذا البعد ما بني وسطات احلسابية ل، تراوحت املت(12)من خالل اجلدول رقم  
ال "على هذا املستوى، حيث جاءت عبارة   تنيتواجدت عبار ، فرتفعةوالبداية ابلعبارات ذات درجة املوافقة امل

بلغ  حسايب يف املرتبة األوىل وأبعلى متوسط" القيم األجنبية اليت أراها من خالل موقع الفيس بوك إتباعأفّضل 
وعارض ( %21.2)فقط من أفراد العّينة، بينما عارض %( 1.1)ووافق ( %5.0) حيث وافق بشدة ،(2.22)

راسة على معارضة هذه عيّنة الد إمجاعوميكن مالحظة . من أفراد العينة( %00.2)فيما حايد (. %22)بشدة 
إىل أتثر أفراد العّينة كل ما  إشارةالعبارة، حيث يفّضلون اتباع القيم األجنبية اليت يروهنا عرب موقع الفيس بوك يف 

ينبع من اخلارج من قيم وسلوكيات وعادات قد تكون موافقة أو معارضة جملتمعنا وما حيدث فيه خاّصة الشباب 
 .األصغر سنا

، "ال أرى أّن استخدامي ملوقع الفيس بوك أثر على قيمي الدينية سلبيا" الثانية، جاءت العبارة يف املرتبة و 
( %0.5)وافق بشدة ومل( %2.2) :، حيث جاءت النسب كما يلي(2.22)بثاين أعلى متوسط حسايب قدر بـ 

أمجع  إذن لقد .منهم (%02.0)فيما حايد  ،عارض بشدةمل( %20.2)نسبة عارض و مل( %20.0)نسبة ملوافق و 
تيجة ننشري إىل تلك ال اإلطارويف هذا . أفراد العينة على أّن موقع الفيس بوك أثر على قيمهم الدينية بطريقة سلبية

وقد يتجلى . االنرتنيت يؤثر سلبا على املعتقدات الدينية لألفراد أنّ  أكدتاليت " رمي العبودي"اليت أدلت هبا دراسة 
اخل، نتيجة استهالك وقتهم ...لفرائض واملمارسات الدينية اليومية كالصالة أو قراءة القرآنا أداء إمهالهذا األمر يف 

. وطاقتهم يف استخدام املوقع والغوص يف حمتوايته دون االنتباه إىل جوانب حياهتم مبا يف ذلك اجلانب الديين
 الذين املبحوثني من(  (39.6%ما نسبته أن حول" خالد منصر"وتقاربت هذه النتيجة مع ما أدلت به دراسة 

 احلياة يف اإلسالم بتعاليم األفراد التزام من قّلل قد واالتصال اإلعالم استخدام تكنولوجيا أنّ على فكرة  يوافقون
الدراسة حيث   عّينة من( %(18.4نسبتهم  فبلغت حمايدين وقفوا الذين ، أما(41.8%)يعارض  بينما اليومية،

 .أكثر من الذكور اإلانثكان املعارضون من 
بينما جاءت جل العبارات الواردة يف هذا البعد بدرجة موافقة متوسطة ومبتوسطات حسابية ترتاوح مابني  

مكنين موقع الفيس بوك من أن أنتقد مؤسسات "يف املرتبة الثالثة عبارة  :ومتثلت فيما يلي( 1.11-2.21)
، (%21)نسبة  املوافقونو ( %01.1)قون بشدة نسبة سجل املواف حيث ،(2.11)مبتوسط حسايب قدره " اجملتمع
إّن مواقع (. %21.0)نسبة  فيما حايد( %2.2)دة نسبتهم ن بشو واملعارض( %05.1)ن نسبتهم و عارضأّما امل

 فيه الفرد عن معارضته لفكر أو ملمارسات أو سياسات معينة سواء دميقراطيا يعرّب  التواصل عموما وفرت فضاء  
جلهات ومؤسسات رمسية أو غري رمسية، إّن عملية نقد مؤسسات اجملتمع دون متييز هو رفض للواقع ورفض 
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 لالندماج يف اجملتمع قد تكون هذه الظاهرة صحية إذا ما توفرت آليات النقد البناء والذي يهدف إىل التغيري حنو
األحسن، أما إذا كانت يف شكل هروب من الواقع ورفض املؤسسات االجتماعية، فهذا يندمج حتت مسمى 

 .      رفض املعايري واليت تعترب إحدى أبعاد االغرتاب وأمهها
مبتوسط " عندما استخدم موقع الفيس بوك أحس أنين أنتمي إىل جمتمعي أكثر"ويف املرتبة الرابعة عبارة 

ملوافق، وكانت نسبة املعارضني ( %10.2)ملوافق بشدة و( %2.2)، فجاءت النسب بـ (1.01)حسايب قدره 
، أما احملايدين فمثلوا نسبة كبرية بلغت (%11.1( )%02.0)بـ  -على التوايل-واملعارضني بشدة أكرب وقدرت 

له بعد االنفتاح الكبري مل يكن للموقع أثر كبري يف تعزيز انتماءهم جملتمعهم بل رمبا زاد من رفضهم (. 12.2%)
على العامل ورؤية اجملتمعات املتقدمة، مع أّن املوافقني نسبة معتربة جدا من خالل تكوينهم جملموعات افرتاضية على 

 .املوقع متشاركني يف االهتمامات اليت حتاكي جمتمعهم احلقيقي
 :يف العبارات التالية( 1 -1.22)بينما كانت درجة املوافقة منخفضة ومبتوسطات حسابية ترتاوح ما بني 

مبتوسط حسايب " جعلين الفيس بوك ال أتّبع املعايري وقيم اجملتمع الذي أعيش فيه"ففي املرتبة اخلامسة جند عبارة 
، وبنسبة أعلى لصاحل املعارضني (%01.5)، واملوافقني %(2.2)،حيث كان املوافقني بشدة (1.22)قدره 

، وعلى العموم كان األغلبية يرون (%11.0)أّما احملايدين فمثلوا نسبة  ،(%21.2)بشدة  نيواملعارض( 11.0%)
السعيد "وأشارت دراسة . أّن املوقع مل يؤثر على التزامهم ابلقواعد اجملتمعية من قيم ومعايري نشؤوا يف ظلها

يتفاعلون وفق  أّن البيئة االجتماعية هي اليت تضبط سلوك الشباب يف التفاعالت اليومية وجتعلهم (1)"بومعيزة
الثقافة والتقاليد والقيم السائدة يف اجملتمع وأّن سلوكيات الشباب ّتضع للضبط االجتماعي الذي تفرضه 

غري أنّه من املعروف أّن االنرتنيت عموما قد أعادت . مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة واجلماعات األّولية
نية القيمية والسلوكية لألفراد، وهو ما جتسد يف نسبة املوافقني على تشكيل القيم اجملتمعية وأحدثت حتوالت على الب

من أفراد العّينة ( 02.12)اليت أفادت أّن  (2)"دمحم الفاتح محدي"كما تقاربت النتيجة مع دراسة .العبارة
 ونيعيشيستخدمون االنرتنيت من أجل تبين قيم جديدة والتخلي عن القيم التقليدية السائدة داخل البيئة اليت 

حول دور الثقافة اجلماهريية يف تشكيل قيم الشباب  (3)"تومي اخلنساء" وحول هذه النقطة أوضحت دراسة. فيها

                                                           
 .مرجع سابق :السعيد بومعزة 1))
رسـالة  -طلبـة جامعـات الشـرق أمنوذجـا -استخدام تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثـة وانعكاسـاهتا علـى قـيم الشـباب اجلـامعي: دمحم الفاتح محدي (2)

 .1111قسنطينة،  -ماجستري، جامعة األمري عبد القادر
دور الثقافة اجلماهريية يف تشكيل هّوية الشباب اجلزائري، أطروحة دكتوراه، شعبة علم االجتماع، كليـة العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، : اخلنساء تومي (3)

 .1102بسكرة،  -جامعة  جممد خيضر
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صّرحوا أبهّنم يتمردون على القيم االجتماعية احملّلية ويتجاوزون الضوابط، حيث حدث ( %01.0)اجلامعية أّن 
وتبدو النتيجة بعيدة على ما . أقرب إىل االغرتاب انصهار هلويتهم ضمن ثقافات وهّوايت وافدة يف حالة هي

نسبة املوافقني قليلة خاّصة أّن الثقافة اجلماهريية هي وليدة وسائل اإلعالم عموما تقليدية   تتوصلنا إليه أين كان
 .وتنميط الثقافات إىل درجة كبريةكانت أو حديثة، على غرار مواقع التواصل االجتماعي اليت عملت على تقريب 

يف املرتبة السادسة، " جعلين موقع الفيس بوك أشعر ابلرفض لبعض قيمنا االجتماعية"مث جاءت العبارة 
نسبة   ملوافق، وملعارض( %11.1)بشدة، و ملوافق%( 00.1)، فكانت نسبة (1.22)مبتوسط حسايب قدره 

واملالحظ هنا أّن . لعّينةمن أفراد ا( %10.1)، أما احملايدين فمثلوا  (%2.1)وملعارض بشدة نسبة ( 12.0%)
املوافقني واملوافقني بشدة أكثر من املعارضني أو املعارضني بشدة وترتجم هذه النتيجة انفتاح أفراد العّينة على العامل 
واجملتمعات األخرى ليقارنوا بينها وبني جمتمعاهتم احمللية، خاّصة فيما تعلق ببعض القيم البالية اليت تتوارثها األجيال 

وممارسة فقط، أو ميكن احلديث عن أتثر الشباب عموما ابلقيم الغربية واالنبهار هبا مهما كان نوعها، يف  عادة
هو خارجي حتت مسمى  واملعروف يف جمتمعاتنا العربية االنبهار بكل ما. عملية هي أقرب إىل التقليد األعمى فقط

إىل أنه كان نصف أفراد العينة يتمنون " ساريحلمي خضر "، ويف هذا املنحى توصلت دراسة "التغريب الثقايف"
العيش يف جمتمع آخر غري اجملتمع القطري بسبب ما يرونه عرب االنرتنيت من تقدم وحتّضر، وكانت نسبة الذكور 

وبغض النظر عن القيم الدينية، فاجملتمعات الغربية خاّصة حتمل قيم اجتماعية متس خمتلف احلياة  . اإلانثأكثر من 
اخل، واليت حتضى أبمهية كبرية أضحت كثقافة مغروسة أّدت إىل التقدم احلضاري ...مل وقيمة العلمكقيمة الع

 .املشهود على مجيع املستوايت
يف املرتبة السابعة، مبتوسط " أرى أّنين أنشر على موقع الفيس بوك ما ال أقوم به يف الواقع"وتلي عبارة 

، أما ابلنسبة لصفة معارض سجلت نسبة (%01.1)، وملوافق ملوافق بشدة( %1)، فوردت نسبة (1.10)حسايب 
، وابلتايل، نصف أفراد العّينة مل (%12.2)، أّما احملايدين فكانوا (%02.1)ومعارض بشدة بنسبة ( 12.2%)

ال يفعله يف  يكن لديهم ازدواجية يف املعايري، حيث تتضارب القيم اليت حيملها، فينشر رمبا ما خيالف عقيدته وما
ملوافقة على هذه العبارة، ورمبا يعّزز هذا الوضع احلرية املتاحة على مواقع انسبة واقع، بينما ال ميكن االستهانة بال

زجيمونت "ويتحّدث عامل االجتماع البولندي . التواصل أو جتسيد دور الذات األخرى اليت يريد الفرد أن يتمثل هبا
، والذي قّسمه إىل عامل حقيقي حنياه، وعامل افرتاضي حنيا به، فريى حول تفصيله بني يف العالقة بني عاملني" ابومان

أّن مواقع التواصل االفرتاضية قد عكست القواعد اليت ينبين عليها التفكري والشعور، فأصبح العامل االفرتاضي هو 
 ال تعرب ابلضرورة عن واليت -املعيار الذي حيتكم إليه العامل احلقيقي، ال العكس، وهبذا تصبح شهرة مواقع التواصل 
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ويوّضح األمهية اليت أصبحت  (1).شيئا حقيقيا يستحق كل هذا اجملهود لعرض الذات -قيمة صاحبها يف الواقع
عليها هذه املواقع، فهي أصبحت مصدرا ألمناط السلوك والقيم؛ أي أهّنا أفرزت مناذج جديدة أصبح يقتدى هبا يف 

ذلك أن تكنولوجيا املعلومات ليست جمرد وسائل يسخرها اإلنسان لتطوير بيئته الثقافية واالقتصادية  .الواقع
وحتقيق متطلبات عصره، ولعل الرأي السائد قد يعتربها حيادية غارقة برمتها يف حميط املكوانت املادية، إّن 

ابلقيم اليت تغرّي من التفكري والسلوك، تكنولوجيا املعلومات كغريها من االبتكارات التقنية السابقة مدجمة 
 (2).فهي تصنع الفرد أكثر مما يصنعها

يف املرتبة الثامنة، مبتوسط " أعتقد أّن عامل الفيس بوك يناسب معايري الشباب احلقيقية"مث جاءت عبارة  
، (%10.2)قة واملواف( %5.5)أّن نسبة املوافقة بشدة قّدرت بنسبة  ت النتائج، حيث رصد(1.25)حسايب قدره 

ويبدو . منهم( %20.2)، فيما حايد (%01.1)واملعارضني بشدة نسبة ( %12.1)أّما املعارضني فسجلوا نسبة 
 احملايدين مثلوا نسبة أنّ  إىل إضافةجليا أّن عدد املعارضني واملعارضني بشدة أكثر من املوافقني واملوافقني بشدة 

فرغم أّن موقع الفيس بوك يقّدم للشباب عاملا تذوب فيه كل الفوارق الثقافية واحلواجز املكانية ويبتعد فيه . كبرية
الفرد عن األنظمة االجتماعية والسياسية اليت حتد من حرّية ممارسة ذاته، إاّل أنّه بنظرهم هو جمّرد عامل ومهي ال 

 . سدهم بذواهتم ومبجتمعاهتميعكس ما حيملونه من قيم ومبادئ ومعايري جت
يف املرتبة التاسعة، مبتوسط " جعلين موقع الفيس بوك أفقد بعض من القيم األخالقية "ومتوقعت عبارة 

منهم، أّما املعارضني فكانت ( %01.1)من أفراد العّينة ووافق ( %2.0)، فوافق بشدة (1.12)حسايب قدره 
، فيما سّجل احملايدون (%21.2)املعارضون بشدة أعلى نسبة ليحّقق ( %12.2)نسبتهم كبرية بلغت 

يربز من خالل النتائج أتثري موقع الفيس بوك على قيم أفراد العّينة األخالقية، حيث اعتربوا أّن املوقع (. 12.2%)
إحدى ( اإلسالميالدين  إطارخارج )قد أثر سلبيا على بعض قيمهم ورمبا تكون العالقات العاطفية بني اجلنسني 

على  اإلدمانعلى الدردشات حول املوضوع، ويعترب  واإلدمانإىل مشاهدة احملتوايت والصور اإلابحية  إضافةأمهها 
 .على االنرتنيت عموما اإلدمانأحد أهم أنواع  اإلابحيةمشاهدة أو احلديث عن 

املرتبة األخرية، أبدىن  يف" أحب تقليد السلوكيات الغربية اليت أراها عرب موقع الفيس بوك" وتذيلت عبارة 
منهم، فيما حّقق ( %2.0)من أفراد العينة، ووافق ( %2.1)، أين وافق بشدة نسبة (1)متوسط حسايب يقّدر بـ 

                                                           
 .02/00/1100، اتريخ الزايرة، https://bit.ly/2sK5Gn9: متاح على االجتماعي بنرجسية مراتديها، كيف تساهم مواقع التواصل (1)
 اتريـــخ ،http://nmconf.uob.bh/download/book/arabic.pdf :اإلعـــالم اجلديـــد النظـــام والفوضـــى، متـــاح علـــى: عبةةةد هللا احليةةةدري (2)

 .10/11/1102: الزايرة

https://bit.ly/2sK5Gn9
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، بينما كان احملايدون (%22.2)واملعارضون بشدة بنسبة أكرب قدرت بـ ( %12.2)املعارضون نسبة كبرية بلغت 
نة يعارضون تقليد السلوكيات الغربية، خاّصة إذا كانت جمرد تقليد وال وعليه فأغلب أفراد العي. منهم( 12.1%)

إال نسبة ضعيفة جدا منهم اليت تقوم بذلك من شدة االنبهار ابلثقافات . أو أخالقية إسالميةحتمل أّي قيم دينية 
ت العالقة ابملظهر الوافدة، ورمبا يقتصر األمر على فئة الشباب األقل سنا، خاصة فيما تعّلق ببعض السلوكيات ذا

ملية تتجسد يف سلوكيات متارس اخل، فعملية تبين القيم هي ع...اخلارجي أو طريقة احلديث والتصّرف يف الشارع 
أرض الواقع قد يتعرضون لالستهجان والرفض أحياان، وأحياان أخرى فرضت بعض هذه السلوكيات  على

 .نرتنيتوأصبحت أمرا حمتوما خاصة يف اجليل الذي يعرف جبيل اال
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 .لدى أفراد العّينة المعاابل عالقة استخدام موقع الفيس بوك .1.4
 :ابستخدام موقع الفيس بوك من طر  أفراد العينةالالمعا  عالقة بعديوّضح ( 24)جدول رقم  -

 يف عالقتها ابستخدام موقع الفيس بوكالمعا ال عبارات بعد
 املتوسط معارض بشدة معارض حمايد موافق موافق بشدة

 احلسايب
 االحنرا 
 املعياري

رتبة 
 العبارة

درجة 
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت املوافقة

 منخفض 01 0.11 1.10 25.0 051 12 012 12.1 011 01.5 52 2.0 10 أرى أن حيايت دون معىن يف غياب موقع الفيس بوك
أن األفراد انجحون من خالل نقلهم لتجارهبم  أحس بتدين قيمة ذايت عندما أرى

 الشخصية عرب موقع الفيس بوك
 متوسط 2 0.02 1.15 00.2 00 11.0 002 20.2 020 02.0 22 5.5 12

 متوسط 1 0.01 1.22 00.2 22 11.0 21 25.0 051 15.2 001 2.2 21 عندما أستخدم موقع الفيس بوك أحس ابألمل يف احلياة
 منخفض 2 0.11 1.22 22.5 025 11.2 22 11.0 001 01.2 22 1.5 10 حيركها الفيس بوك وال يوجد جمال ألحتكم بذايت عندما استخدمهأشعر أنين أداة 

 مرتفع 0 0.12 2.25 5.0 11 01.5 52 12.5 002 21 001 01.2 51 موقع الفيس بوك أكسبين معاين جديدة ومجيلة حول احلياة
 متوسط 2 0.10 1.21 01.2 22 00.2 01 10.1 011 12.2 011 0.2 21 بعض معتقدات اجملتمع الذي أعيش فيهسهل يل الفيس بوك التخلي عن 

 منخفض 5 0.02 1.52 02.1 02 12.1 010 21.5 021 02.2 11 1.5 10 سبب يل استخدام موقع الفيس بوك مشاعر االحباط يف نفسي
 منخفض 1 0.01 1.52 10.2 22 12 002 12.0 011 01.1 21 5.5 12 وجتارب انجحة عرب املوقعاحلياة ابلنسبة يل هي كل ما أراه من مظاهر مجيلة 

 منخفض 2 0.01 1.52 11.1 20 11.0 002 20.2 021 02.0 10 5.0 15 أشعر أنين ذو قيمة أكرب منذ بدأت استخدم موقع الفيس بوك
 منخفض 0 0.02 1.22 12.5 011 20.1 025 15.2 001 02.2 11 2.1 11 هلاحررين موقع الفيس بوك من من التقاليد االجتماعية ألنه ال معىن 

 متوسط //// 1.22 1.22 موعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاجمل
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بوك أكسبين معاين موقع الفيس "، حيث متثلت يف رتفعةواحدة ضمن درجة املوافقة امل تواجدت عبارة 
( %01.2)وافق بشدة ما نسبته  حيث( 2.25)يف املرتبة األوىل أبعلى متوسط بلغ " جديدة ومجيلة حول احلياة

، فيما حايد %(5.0)بشدة  نيعارضاملو ( %01.5)وقّلت نسبة املعارضني إىل ( %21)من أفراد العينة، ووافق 
وافقوا على أّن املوقع منحهم معاين مجيلة حول احلياة ميكن  واملالحظ أّن أكثر من نصف أفراد العينة(. 12.5%)

السبب إىل أنه شكل هلم مساحة حرّة للبوح خبواطرهم وأفكارهم وممارسة ما ال يستطيعون يف الواقع، كما  إرجاع
يهم كما عرض عل  ،العالقات االجتماعية وإقامةعيه ليعرفهم على أفراد من كل الثقافات افتح هلم العامل على مصر 

للهروب من ظروف سيئة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية  فضاء   هلم جتارب النجاح وعرفهم ابهتماماهتم وشكل
 .وسهل هلم القيام مبهامهم

ومتثلت يف ( 1.15-1.22)أما العبارات ذات درجة املوافقة املتوسطة فرتاوحت متوسطاهتا احلسابية ما بني  
مبتوسط  يف املرتبة الثانية "عندما أستخدم موقع الفيس بوك أحس ابألمل يف احلياة"جاءت العبارة : العبارات التالية

( %11.0)أّما املعارضني فمثلوا نسبة ( %15.2)ووافق ( %2.2)، ولقد وافق بشدة نسبة (1.22) قدره حسايب
يل من املعارضة واملالحظ أّن نسبة املوافقة أكثر بقل(. 25.0%)فيما حايد ( %00.2)واملعارضني بشدة نسبة  

مع تواجد نسبة كبرية للحياد، وابلتايل املوقع قد يفتخ آفاقا أمام أفراد يفتقدون لعالقات صداقة أو ال جيدون من 
 . االجتماعي واملنعزلني والذين ال ميلكون املهارات الالزمة لالندماجاالنطوائيني يشاركهم اهتماماهتم أو األشخاص 

" سهل يل الفيس بوك التخلي عن بعض معتقدات اجملتمع الذي أعيش فيه"عبارة أما املرتبة الثالثة جاءت ال
 ، ونسبة (%12.2)واملوافقني ( %0.2)فكانت نسبة املوافقني بشدة ( 1.21) بـحسايب يقدر  مبتوسط

، توحي النتائج بقدرة املوقع على (%10.1)، أّما احملايدين (%01.2)واملعارضني بشدة  للمعارضني، (00.2%)
تغيري حول ما ال يعجبهم يف حميطهم من خالل التعبري احلر عن أنفسهم ورفضهم  إلحداثدفع لألفراد  إعطاء

 .خاصة فيما تعلق بتلك املعتقدات البالية اليت مل تعد ذات أمهية يف وقتنا املعاصر ،لواقعهم
نقلهم لتجارهبم أحس بتدين قيمة ذايت عندما أرى أّن األفراد انجحون من خالل "وجاءت العبارة  

%( 5.5)، حيث وافق بشدة (1.15)يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب قدره " الشخصية عرب موقع الفيس بوك

أدلت %(. 20.2)أما احملايدين فكانوا (. %00.2)وعارض ( %11.0)، بينما عارض بشدة (02.0)ووافق 
ل هذا الشعور العتبارهم أنّه موقع يفيد يف التواصل النتائج ابرتفاع املعارضة أين اعتربوا أّن املوقع ال يوّلد مث

ك الذين يقارنون أنفسهم بغريهم ابملوافقة فهم أولئ أّما الذين عرّبوا. مخمتلف املهام املنوطة هب وأداءاالجتماعي 
وأهنم أفراد أقل  ابإلحباطفرؤيتهم لصور الغري وهم يف حاالت من الفرح أو السفر أو النجاح جتعلهم يشعرون 
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 متثلت يف دراسة أمريكية أجريت على عّينة من الشباب وهذا ما أشارت إليه. مستوى وحظا من الغري
أّن أولئك الذين يستخدمون مواقع تواصلية متعددة ارتفعت  ، حيث(21-02)فردا بني ( 0220)

ابالكتئاب مبعدل ثالثة مرات مقارنة ابلذين يستخدمون موقعا أو موقعني، وقد يرجع  إصابتهماحتماالت 
السبب يف ذلك إىل الشعور ابلغرية أو احلقد ألّن اآلخرين ينشرون صورا أو تعليقات، قد توحي أبهّنم 

حيث توصلت  ن،فاملوقع يوفر فرصة مقارنة الفرد لنفسه مع اآلخري .يتمتعون حبياة أكثر سعادة أو أكثر جناحا
أبّن استخدام موقع الفيس بوك يزيد من مسألة املقارنة  Ayala Arad and others))(1)دراسة أجنبية لـ  

االجتماعية بني األفراد أكثر من أولئك الذين ال يستخدمونه، وهو ما يقّلل من سعادهتم، حيث يشعرون أهّنم أقل 
وأجريت ( 12-02)أعمارهم مابني  ترتاوحغري أّن هذه النتيجة اقتصرت على الشباب األصغر أي الذين ، مستوى

 .سنة من كال اجلنسني( 25-02)الدراسة على عّينة ترتاوح أعمارهم مابني 
وابلنسبة للعبارات اليت كانت فيها درجة املوافقة منخفضة فكانت للعبارات اليت تراوحت متوسطاهتا 

يف  اإلحباطسّبب يل استخدام موقع الفيس بوك مشاعر "العبارة : ومتثلت يف( 1.10-1.52)بني  احلسابية
، حيث سجلت النتائج أّن نسبة املوافقني (1.52)املرتبة اخلامسة ومبتوسط حسايب يبلغ  اليت متركزت يف" نفسي
ا احملايدين فكانوا ، أم(%02.1)وعارض بشدة ( %12.1)فيما عارض %( 02.2)واملوافقني ( %1.5)بشدة 

جتنح النتائج إىل اجيابية أفراد العينة كمستخدمني ملوقع الفيس بوك وأهّنم يتمتعون حبصانة نفسية (. 21.5%)
د من رؤية اآلخرين أهنم أكثر جناحا منك، حيث يشعر يف مثل يتولّ  هذا األخري، و ابإلحباطمتنعهم من الشعور 

ب أن يعمل الفرد على جتنب األشخاص أو املنشورات اليت يرى أهنّا هذه املواقف أنه شخص انقص، وابلتايل جي
إّن األفراد الذين يستخدمون االنرتنيت  (2)(1101 الطراونة وملياء الفنيح، انيف)وحسب  .تغذي هذا الشعور فيه

ذلك إىل ارتفاع  عبكثرة يكون مستوى االكتئاب لديهم أعلى من املستخدمني املعتدلني أو غري املستخدمني، ويرج
مستوى الطموح لدى الشباب عموما، والذي يزداد بزايدة اطالعهم ومشاركتهم الشؤون العاملية يف كافة اجملاالت 

ال يستطيع فيه حتقيق طموحاته، ليصعب عليه  الذي (العربية)دم بواقع جمتمعه طواليت توفرها اإلنرتنيت، ليص
الشعور ابإلحباط والتوتر واالكتئاب، األمر الذي يقوده إىل الشعور  التكيف مع ذلك الواقع، وهو ما يؤدي به إىل

 .ابالغرتاب عن جمتمعه

                                                           
(1)

 Ayala Arad, Ohad Barzilay, Maayan Perchick: The Impact of Facebook on Social Comparison 

and Happiness: Evidence from a Natural Experiment, 2015, Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2916158   
 .211مرجع سابق، ص  :انيف الطراونة، ملياء الفنيح (2)
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احلياة ابلنسبة يل هي كل ما أراه من مظاهر مجيلة وجتارب انجحة عرب "يف املرتبة السادسة جاءت عبارة و 
( %01.1)قون نسبة واملواف( %5.5)نسبة بشدة  فسجل املوافقون( 1.52)مبتوسط حسايب " موقع الفيس بوك

 .من أفراد العّينة (%12.0) فيما حايد( %10.2) نسبة بشدة ونعارضاملو ( %12)ـ نسبة فمثلوا ونعارضأما امل
التجارب الناجحة غري أهنم ال على نفتحون من خالهلا طا للحياة اجلميلة بل هو انفذة يوعليه مل يكن املوقع ميثل من

ومهي وبني ما هو موجود يف فهم بذلك يعون الفجوة الكبرية بني ذلك العامل اليرون أنه يعكس الواقع كليا، وعليه 
 . رض الواقعأ أي يعيشون جتارهبم وطموحاهتم علىالواقع، 
يف املرتبة السابعة، " أشعر أّنين ذو قيمة أكرب منذ بدأت استخدم موقع الفيس بوك"فيما تلتها العبارة  

ونسب أعلى لصاحل ( %02.0)واملوافقة %( 5.0)نسبة املوافقة بشدة وكانت (. 1.52)مبتوسط حسايب قّدر بـ 
تؤكد الدراسات أّن (. %20.2)وابلنسبة حملايد جاءت بنسبة ( %11.1)واملعارضة بشدة ( %11.0)املعارضة 

التواصل وتطوير املهارات، وهو ما يؤدي إىل  آلياتموقع الفيس بوك يعّزز تقدير الفرد لذاته من خالل تسهيل 
غري أّن مستوى االستجابة املتوسط جتاه . التوافق النفسي واالجتماعي اليت تؤدي إىلزايدة مستوايت الشعور ابلثقة 

. هذه العبارة انتج عن وجود فئة ذات مستوى تعليم عايل متلك العوامل اليت تساعدها على تعزيز تقدير الذات
من أفراد العينة أهنا عملت ( %21.5)هذا الطرح حيث صرّح  (1)"ضيف هللا عودة ودمحم سليم"سة ودعمت درا

حتقيق ذواهتم من خالل تقدميها ابلصورة اليت تساهم يف  منهم يرون أهّنا ( %22.5)الثقة ابلنفس و إكساهبمعلى 
 .دراتهيريدها الفرد، وهو ما يعمل على زايدة الثقة لدى الفرد وإميانه بنفسه وق

مبتوسط   "حّررين موقع الفيس بوك من التقاليد االجتماعية ألنه ال معىن هلا"ويف املرتبة الثامنة جاءت عبارة 
ملعارض ( %20.1)و( %02.2)وموافق ( %2.1)وجاءت نسبة موافق بشدة تقدر بـ ( 1.22)حسايب قدره 

الشباب ال يعتربون املوقع   ة لتؤكد أنّ ر العباأتيت هذه  .للمحايدين( %15.2)ملعارض بشدة، وتبقت ( %12.5)و
كأداة للتحرر من التقاليد االجتماعية أو العادات املختلفة رغم وجود فئة تتبىن الطرح املعاكس نظرا لكونه عامل 

فالعادات والتقاليد االجتماعية مغروسة يف الفرد منذ نعومة . موازي حتكمه قوانني أخرى ال متت إىل الواقع بصلة
 .يتخلى عنها أو يتجاوزها بسهولة، إال إذا كان حيمل يف مساته الشخصية بذور التمرد أظافره وال ميكن له أن
يف املرتبة " أشعر أّنين أداة حيركها الفيس بوك وال يوجد جمال ألحتكم بذايت عندما استخدمه" وتليها العبارة 

 ملعارض( %11.2)و (%01.2)ملوافق بشدة، وملوافق نسبة ( %1.5)، فجاءت نسبة (1.22)التاسعة مبتوسط 

                                                           
أثر شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية على اجتاهات طلبة اجلامعات يف األردن، جملة مؤتة للبحوث والدراسـات، : ضيف هللا عودة، دمحم سليم (1)

 (.212،250)، 1102 ، 2، العدد10سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد 
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زت هذه األرقام النتيجة اليت وعزّ (. %11.0)ملعارض بشدة، بينما سجل احملايدون نسبة ( %22.5) ونسبة
توصلنا إليها يف سؤال التحكم يف الوقت أثناء استخدام موقع الفيس بوك أين أجاب نصف أفراد العينة أهّنم 

لتبق نسبة كبرية للموافقني واملوافقني بشدة يرون أن . وقعقون يف املالتحكم يف وقتهم جيدا وال يستغر  يستطيعون
املوقع أيخذ منهم القدرة على السيطرة على سلوكاهتم أثناء استخدامه، وهذا راجع لسحر املوقع من حيث ما 

 .ايته واهتماماته وتشعره أبنّه يف عامله احلقيقياالفرد هو  تشاركيقّدمه من حمتوايت متنوعة ومجاعات افرتاضية 
حسايب قدره متوسط " أرى أّن حيايت دون معىن يف غياب موقع الفيس بوك"وأخريا جاءت العبارة 

وارتفعت النسبة ( %01.5)فسجلوا نسبة  ونفقط أّما املوافق( %2.0) نسبةب ابشدة قدرو  فاملوافقون، (1.10)
يتضح أن عموما . منهم( %12.1)، بينما حايد (%25.0)، واملعارضني (%12)لدى املعارضني بشدة بنسبة 

 .ثر يف سري أمور حياهتمة اتصالية فقط وال ميكن هلا أن أتهو أداوقع امل نّ أأكثر من غريهم ويعتربون  املعارضني
ات الواقعية الراسخة ابلفعل، ية من العالقميتلكون شبكات صحّ  األفراد الذين  إىل أن" سوزان غرينفيلد"وتشري 

وخالفت هذه النتيجة تلك اليت  (1).فقط طيف امتالكهبساطة كشيء إضايف من اللّ ون إىل استخدام املوقع بؤ يلج
م ال جيدون معىن حلياهتم دون وسائل من أفراد العينة أهنّ ( %22.1)حيث وافق " منصر خالد"توصل إليها 

اجلنسني عارضت هذا الطرح وسّجل تقارب كبري بني ( %01.1)فيما بقيت نسبة قليلة فقط  ،االتصال احلديثة
ورمبا يرجع االختالف إىل مشولية الدراسة جلميع وسائل االتصال احلديثة ومل يقتصر . على مستوى هذه النتيجة

 .األمر على موقع تواصل اجتماعي واحد على غرار دراستنا رغم أمهيته الكبرية لدى الشباب اليوم
 

                                                           
 .011، ص مرجع سابق :سوزان غرينفيلد (1)
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 . لدى أفراد العينة هد ابلال يس بوكعالقة استخدام موقع الف. 4.4
 .ابستخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة هد يوّضح عالقة بعد الال (22)رقم جدول  -

 عبارات بعد الالهد  يف عالقته ابستخدام موقع الفيس بوك
 املتوسط معارض بشدة معارض حمايد موافق موافق بشدة

 احلسايب
 االحنرا 
 املعياري

رتبة 
 العبارة

درجة 
 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت املوافقة

 منخفض 01 0.02 1.10 22.1 051 10.1 011 11.1 21 00.2 22 2.2 01 أنسى التفكري يف أهدايف املسقبلية  عندما استخدم موقع الفيس بوك
 منخفض 2 0.11 1.25 10.1 011 15.2 001 15.1 012 05.2 12 5.2 12 عامل الفيس بوك جعلين أشعر أّنين بدون طموحات وأحالم مقارنة ابآلخرين

أخبار )أستطيع حتقيق النجاح ابالعتماد على ما يوفرة الفيس بوك من فرص 
 (اخل...ومعلومات وعالقات 

 متوسط 1 0.01 2.12 2.1 22 00.5 01 12.2 010 22.1 010 00.0 50

 منخفض 0 0.01 1.51 10.2 25 21 021 12.0 011 02.2 11 2.1 11 منذ بدأت استخدم الفيس بوك أصبحت أقلق على مستقبلي
من خالل اطالعي على جتارب اآلخرين عرب موقع الفيس بوك أصبحت أؤمن بقدرايت 

 أكثر وواثق يف نفسي
 مرتفع 2 0.11 2.20 5.5 12 00.0 50 12.2 000 22.2 021 05.2 10

 متوسط 5 0.11 2.12 5.5 12 11.1 02 15.2 001 20.0 010 2.2 21 حتقيق أهدايفساعدين الفيس بوك يف آداء واجبايت ومهامي بغية الوصول إىل 
 مرتفع 0 0.01 2.21 15.1 012 21.2 022 00.1 22 2.2 22 5.0 15 مل يؤثر استخدامي ملوقع الفيس بوك على خططي املستقبلية

 متوسط 2 0.01 2.21 2.2 22 02.0 12 11.0 001 20.1 012 01 51 الفيس بوكمت أصبحت أستطيع ابداء آرائي واملعارضة يف املواضيع بعدما استخد
 متوسط 2 0.02 2.01 01.2 25 11.0 02 12.1 015 22.1 010 0.0 25 تساعدين جمموعات الفيس بوك يف حتديد أهدايف أكثر من خالل تشارك االهتمامات

 مرتفع 1 0.12 2.22 12.0 012 22.2 011 02.0 10 02.1 52 00.0 20 قضاء وقت طويل على موقع الفيس بوك ال مينعين من حتقيق أهدايف
 متوسط //// 1.21 1.19 اجملمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع
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من خالل النتائج املّوضحة يف اجلدول أعاله نرصد العبارات اليت جاءت فيها درجة موافقة أفراد العّينة  
يف املرتبة "  يؤثر استخدامي ملوقع الفيس بوك على خططي املستقبليةمل"جاءت العبارة : يف العبارات التالية مرتفعة
وعارض بشدة ( %02.0)وعارض ( %20.1)افق وو ( %01)أين وافق بشدة ( 2.21)أبعلى متوسط بلغ األوىل 

أي أّن أغلبهم يعترب املوقع أداة مهّمة تساعد على التخطيط للمستقبل، نتيجة  (.%11.0)، بينما حايد (2.2%)
 .قةهو ما سنتحدث عليه يف عبارة الحره من فرص لتحقيق الذات و ما يوفّ 

" موقع الفيس بوك ال مينعين من حتقيق أهدايف قضاء وقت طويل على"أما يف املرتبة الثانية جاءت العبارة 
، فيما حايد (%02.1)من أفراد العينة، ووافق ( %00.0)، حيث وافق بشدة (2.22)مبتوسط حسايب قدره 

منهم، وابلتايل فأفراد العينة يرون أّن قضاء ( %12.0)وعارض بشدة ( %22.2)منهم، بينما عارض ( 02.0%)
عود سلبا على حتقيق أهداف حياهتم، خاّصة أن أغلب أفراد عينتنا هم طلبة من وقت طويل يف استخدام املوقع ي

أّن  إىل وتوصلت العديد من الدراسات. خمتلف املستوايت، وابلتايل سيكون هذا ضد حتصيلهم الدراسي
اليت قام ( 1101 كارنيسكي،)ضعف التحصيل الدراسي على غرار دراسة االستخدام املكثف للمواقع يؤدي إىل 

على التحصيل الدراسي لدى طلبة  "فيس بوك" صل االجتماعيقع التو اهبا من أجل استكشاف أثر استخدام مو 
اجلامعات، فتوصلت إىل أّن املوقع له أتثري سليب على التحصيل الدراسي، وذلك من خالل الساعات الطويلة اليت 
يقضوهنا يف االستخدام والذي يؤدي إىل جمموعة من املشكالت، مثل النوم أثناء الدروس وضعف الرتكيز وتشتت 

(1).اخل...خر عن االلتحاق أبقسامهم الدراسيةأذكار والتوضعف القدرة على االست الذهن
 

من خالل اطالعي على جتارب اآلخرين عرب موقع الفيس بوك "أما املرتبة الثالثة كانت لصاحل العبارة  
( %05.2)حيث وافق بشدة نسبة  ،(2.20)مبتوسط حسايب بلغ " أصبحت أؤمن بقدرايت أكثرا وواثق يف نفسي

، فيما حايد (%5.5)واملعارضني بشدة نسبة ( %00.0)، أما املعارضني فمثلوا نسبة (%22.2)ووافق نسبة 
وعليه إّن االنفتاح على جتارب اآلخرين خاصة منها الناجحة تبعث األمل يف النفس،  . من أفراد العينة( 12%)

بغض النظر عن نوع اهلدف، فاملوقع هو عبارة  أهدافهكما متد الفرد ابملعلومات واآلليات اليت تساعده على حتقيق 
واملساعدات من خرباء  واإلرشادعن جتمعات ذات اهتمامات مشرتكة توفر املساندة االجتماعية من خالل النصح 

 .أحياان أو أشخاص عاديني

                                                           
 ،https://www.hespress.com/writers/339200.html:  التحصـيل الدراسـي ومواقـع التواصـل االجتمـاعي، متـاح علـى: عمر اهلةوان (1)

 .01/00/1100: اتريخ الزايرة

https://www.hespress.com/writers/339200.html
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املرتبة الرابعة يف : أما العبارات اليت كانت فيها درجة موافقة أفراد العّينة متوسطة متثلت يف العبارات التالية 
مبتوسط " آرائي واملعارضة يف املواضيع بعدما استخدمت موقع الفيس بوك إبداءأصبحت أستطيع " جند العبارة 
، بينما (%20.1)أّما املوافقون فسجلوا ( %01)، حيث كان املوافقون بشدة تقّدر نسبتهم بـ (2.21)حسايب بلغ 

من أفراد العينة، ويرجع ارتفاع نسبة املوافقة ( %11.0) حايد فيما ، (%2.2)وعارض بشدة ( %02.0)ارض ع
للتخفي وراء األمساء املستعارة  إمكانيةإىل ما يتيحه من  إضافةيوفره املوقع من حرّية لكن بعيدا عن املواجهة ما إىل 

وعدم كشف اهلوية احلقيقية، وابلتايل مينح قدرة أكثر على التصريح واحلديث حىت حول املواضيع احلساسة 
اليت أمجع فيها أفراد " إميان نوي"ويف هذه النقطة تقاربت نتيجتنا مع النتيجة اليت توصلت إليها (. الطابوهات)

شبكات التواصل االجتماعي ساعدهتم على التعبري عن آرائهم دون مواجهة، كما  العينة إىل حد كبري على أنّ 
صّرحوا أّن مواقع التواصل ( طلبة من جامعات األردن)أّن أفراد العّينة " ضيف هللا عودة، دمحم سليم"أابنت دراسة 

عن اآلراء الشخصية جتاه  منهم، أي القدرة على التعبري( %21.5)االجتماعي منحتهم احلرّية الفكرية بنسبة بلغت 
 .خمتلف املواضيع والقضااي السياسية واالجتماعية

واجبايت ومهامي بغية الوصول إىل حتقيق  أداءساعدين الفيس بوك يف "يف املرتبة اخلامسة جاءت العبارة  
ل بينما سجّ ( %20.0)واملوافقون ( %2.2)أين كان املوافقون بشدة ( 2.12)مبتوسط حسايب قدره " أهدايف

 .من أفراد العينة( %15.2)، بينما حايد (%5.5)واملعارضون بشدة نسبة ضعيفة ( %11.1)املعارضون 
أستطيع حتقيق النجاح ابالعتماد على ما "اليت جاءت يف املرتبة السادسة  وهو ما تدعمه العبارة املوالية 

وكانت نسبة ( 2.12) قدره مبتوسط حسايب(" اخل...أخبار ومعلومات وعالقات)الفيس بوك من فرص  هيوفر 
منهم ( %00.5)وانلت العبارة نسبة معارضة أقل قدرت بـ ( %22.1)واملوافقني ( %00.0)املوافقني بشدة 

 (.%12.2)، أما احملايدين فسجلوا (%2.1)ومعارض بشدة ضعيفة قدرت بـ 
جمموعات الفيس بوك يف  تساعدين"ة السابعة لتبق نسبة املوافقة عالية لدى العبارة اليت جاءت يف املرتب

( %0.0)حيث وافق بشدة  ،(2.01)مبتوسط حسايب قّدر بـ  "حتديد أهدايف أكثر من خالل تشارك االهتمامات
، أما احملايدين فمثلوا (%01.2)ومعارضني بشدة ( %11.0)مقابل نسبة معارضني قّدروا بـ ( %22.1)ووافق 
 .ومؤكدة لنتائج العبارة السابقة( %12.1)نسبة 

فهو يوفر الفرصة لبناء  ،ر نتائج العبارات الثالث أبّن املوقع يوفر آليات عديدة لتسهيل احلياةوتفسّ  
العالقات االجتماعية اليت تساعد الفرد يف الوصول إىل مبتغاه كما يوّفر آلية االتصال الفوري والفّعال، حيث 

كموجه وداعم للفرد يف   مامات املشرتكة اليت تعملت االهتذاإىل توفريه اجلماعات  إضافةنية أزاحت احلواجز املكا
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تكنولوجيا اإلعالم  أنّ  فكرة( 1110 الباقي أبو زيد، عبد، حلمي عمار)دراسة  وتؤكد. اخل...أغلب األحيان
واالتصال قدمت اجيابيات أكثر من السلبيات، مثل سهولة التواصل وتقدمي فرص للعمل والتنمية الفكرية وزايدة 

 (1).املعلومات وتوفرها
حيث اتليا متوقعت العبارة الثامنة : بينما جاءت موافقة أفراد العينة بدرجة منخفضة جتاه العبارات املوالية

حيث انلت متوسط حسايب قدره " منذ بدأت استخدم الفيس بوك أصبحت أقلق على مستقبلي" واليت متثلت يف
، وسجل احملايدون نسبة (%02.2)لوا نسبة أما املوافقني فسجّ ( %2.15)وكانت نسبة املوافقني بشدة ( 1.51)
أن تواجد  ل معارضة نصف أفراد العينة إالّ ظويف (. %10.2)وعارض بشدة ( %21)فيما عارض ( 12.0%)

فقني كان كبريا، فاملستخدم للموقع يصطدم بكل األفراد الناجحني وكذا الذين يعرضون أنفسهم وجتارهبم، وهو ااملو 
القيام مبا جيعله يشعر أنه ميكن له أن يضمن حتقيق أهدافه املستقبلية، حىت ال يشعر أنه أقل مستوى على  فزهما حي

 .من اآلخرين
عامل الفيس بوك جعلين أشعر أنين بدون طموحات وأحالم مقارنة "العبارة  ويف املرتبة التاسعة جند 
وزادت نسبة املعارضني ( %05.2)ووافق ( %5.2)، حيث وافق بشدة (1.25)مبتوسط حسايب قدره " ابآلخرين

 وكما حتدثنا سابقا أنّ . منهم( %15.1)، فيما حايد %(10.1)ين بنسبة  واملعارض( %15.2)بشدة بنسبة 
الذين يضعون صور ممتلكاهتم أو جناحاهتم جيعلون الفرد يشعر أنه أقل قيمة  آلخرينا عندما يروناد أحياان األفر 

د يف النسبة املعتربة اليت حققها املوافقون أو املوافقون بشدة غري أّن أكثر من نصف أفراد العينة منهم، وهو ما جتسّ 
 .مل يشعرهم املوقع هبذه الفكرة
أبقل متوسط " قبلية عندما استخدم موقع الفيس بوكتأنسى التفكري يف أهدايف املس"ة وأخريا جاءت العبار 

لرتتفع نسبة املعارضة إىل ( %00.2)واملوافقون ( %2.2)أين سجل املوافقون بشدة نسبة  ،(1.10)حسايب قدر بـ 
فراد العينة يرون أف(.%11.1)، ونسبة معتربة ألولئك احملايدين قدرت بـ (%22.1)واملعارضة بشدة إىل ( 10.1%)

حيول دون  أنّه ال ميكن أنّ  وذو أمهية كبرية يف حياهتم، إالّ هم رغم من أنه يستهلك وقتأّن موقع الفيس بوك و 
 .التفكري يف ما يريدون حتقيقه، والعكس من ذلك فاستخدامه يفتح أمامهم الفرص أكثر

 
 
 

                                                           
 .20مرجع سابق، ص : حنان الشهري (1)
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 األربعة  االجتماعي واالجتاه العام ألبعاد االغرتاب احلسابيةح املتوسطات يوضّ  (22)جدول رقم  -
 (:، الالهد المعاة االجتماعية، الالمعيارية، الالعزل)

أبعاد االغرتاب وعالقتها ابستخدام 
 موقع الفيس بوك

 املتوسط احلسايب
 العام

 االحنرا  املعياري
 العام

 مستوى االستجابة
 العام

 طـــــمتوس 1.14 1.18 د ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبعد الاله
 طـــــمتوس 1.18 4.82 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبعد الالمعياري

 طـــــمتوس 1.91 4.91 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبعد العزلة االجتماعي
 طـــــمتوس 1.18 4.19 ةةةةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمعةةةةةةبعد ال

 طـــــمتوس 1.17 4.81 ةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالجتةةةةةاه العةةة
 
، فتصّدر بعد االجتماعي االجتاه العام ألفراد العّينة جتاه عبارات أبعاد االغرتاب (11)رقم يوّضح اجلدول  

واحنراف معياري ( 2.10)قع ضمن درجة املوافقة املتوسطة والذي قّدر بـ ي والذي الالهدف أبعلى متوسط حسايب
قع الفيس بوك بدرجة ، حيث كان مستوى شعور أفراد العّينة ابلالهدف يف عالقته ابستخدام مو (1.11)قدر بـ 

بعدم وضوح األهداف لديه وأّن احلياة متضي دون هدف أو غاية، ومن  والالهدف هو شعور الفرد. متوسطة
مث يفقد الفرد اهلدف من وجوده ومن عمله ومن معىن االستمرارية يف احلياة، ويرتتب عن ذلك اضطراب 

ال حيمل أي مغزى وال به  يقوم ما وأّن كل هلا أي أنه يرى أّن احلياة ال معىن (1).سلوك الفرد وأسلوب حياته
صبحوا يشعرون بعدم وجود مغزى من القيان أبمور أما يرتبط بواقع جمتمعنا احلايل فاألفراد  وهو. ق له أي منفعةحيقّ 

القنوط يف غياب الدميقراطية كما أّن الواقع السياسي واالقتصادي يف جمتمعنا احمللي يدفع إىل اليأس و .دنيوية
وذلك من خالل االنفتاح على جمتمعات أخرى متقدمة  ،نقائص جمتمعاهتمالسياسية، فاستخدام املوقع بني هلم 
 .وتثمن الفرد كوحدة أساسية مشاركة يف بناء الوطن ترى كل فرد هو قيمة فعلية يف جمتمعه

وابحنراف معياري قدر بـ ( 1.02) له احلسايب العاماملتوسط  فلقد بلغمث اتليا جاء بعد الالمعيارية، 
، ويقع ضمن جمال درجة املوافقة املتوسطة، وعليه إّن أفراد العينة يشعرون ابلالمعيارية نتيجة استخدامهم (1.50)

وتعين الالمعيارية تصارع وتضارب القيم ابلنسبة للفرد كما تعين رفض التقيد  .ملوقع الفيس بوك مبستوى متوسط

                                                           
 .15، مرجع سابق، ص دمحم الشريف انصري  (1)
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ويتصل هذا البعد كثريا ابلتغريب الثقايف الذي . االجتماعية بكل ما حتمله من مركبات ثقافية أو مادية نظمةابأل
 أو بشكل تتدخلعموما  االتصال احلديثة وسائل وال ننكر اليوم أن .يبدو جليا أنه منتشر جدا بني شباب اليوم

 و القيم وهذه ،املختلفة االجتماعية املواقف إزاء احلديث اجملتمع يف الشباب واجتاهات قيم يف تكوين آبخر
 أي يف اجملتمع البنيوية التغريات الذي يعمق الشيء السابق اجليل اآلابء أو اجتاهات عن متاما قد ّتتلف جتاهاتاال

هو  احلديثة جمتمعاتنا نراه يف الذي التغيري مظاهر ولعل أبرز، أعضاء اجملتمع بني العالقات السائدة يف التغريات
وهو  (1).نرتنيتاإل رأسها احلديث وعلى االتصال وسائل زتهالذي عزّ  التباعد هذا اآلابء واألبناء أجيال بني التباعد
ع من الفجوة بني األجيال واليت تتجسد يف التضارب الفكري والثقايف والرغبة يف االنفصال عن اجملتمع، ما وسّ 

فال مكان ، لعامل الذي حيلم به الشباب اليومالعملية، فهو ميثل ذلك از استخدام موقع الفيس بوك من هذه ويعزّ 
فيه لقيود األنظمة االجتماعية، كما ميكن احلديث هنا عن ما يعرف ابلتغريب الثقايف والذي يعترب نتاج وسائل 

إال أّن االنصهار  ،االتصال احلديثة، ورغم أّن االنفتاح الكبري الذي أفرزته مواقع التواصل االجتماعي ظاهرة صحية
 استمرارية الثقايف للثقافات احمللية  يف الثقافة الغربية طغت على الظاهرة إىل احلد الذي يشكل خطرا حقيقيا على

 .الثقافاتتنوع 
، ويقع (1.21)وابحنراف معياري قيمته ( 1.22)بعد العزلة االجتماعية، مبتوسط حسايب يقدر بـ  ويليه

توسطة، وعليه إّن أفراد العينة يشعرون ابلعزلة االجتماعية نتيجة استخدامهم ملوقع ضمن جمال درجة املوافقة امل
سواء أسرته أو أصدقائه أو اخنفاض تفاعله معهم به فهي انفصال الفرد عن احمليطني . الفيس بوك مبستوى متوسط

فاعل هو افرتاضي فقط أو تأّن هذا ال وقد يكون الفرد متفاعال عرب موقع الفيس بوك إالّ . ومشاركته االجتماعية
دت مفهوم اجملتمع االفرتاضي يف شكله مواقع التواصل االجتماعي اليت جسّ ثر الفيس بوك هو من أك فموقع .ومهي

ليها الفرد حيث إج املثايل، فهو جيمع بني اجلماهري ذات االهتمامات واملشرتكة ويوفر املساندة االجتماعية اليت حيتا 
كما أن الوقت الطويل الذي .دائمة إنسانيةة وحاجة مجاعة، خاّصة وأّن االنتماء هو ضرور يشعر أبنه منتمي إىل 

يقضيه الفرد يف استخدام املوقع مهما اختلفت دوافعه فإنه يؤثر بشكل ما على التفاعالت االجتماعية األسرية أو 
سفيان "ما توصلت إليه دراسة وخالفت هذه النتيجة  .خارج األسرة وهذا يضعف استمرارية العالقات االجتماعية

اليت جاء فيها أتثري الفيس بوك على العالقات االجتماعية دون املتوسط، يف إشارة إىل وجود أتثري  (2)"ساسي

                                                           
، 1، العــدد 0جملــة القادسـية يف اآلداب والعلـوم الرتبويــة، اجمللـد  ،وسـائل االتصــال احلديثـة ودورهـا يف احــداث التغـري االجتمـاعي: جةابر الغةرايب فةةالح (1)

 .101ص  ، 1112
 .مرجع سابق: سفيان ساسي 2))
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منخفض، حيث فّسرت هذه النتيجة بتدين ساعات االتصال ابملواقع االجتماعية يف املنازل وقوة العالقات األسرية 
 . ألفراد العينة

( 1.12)ضمن درجة املوافقة املتوسطة، وقّدر بـ  قعيوالذي أبدىن مبتوسط حسايب  الالمعىن بعدوأخريا جاء 
يف عالقته ابستخدام موقع الفيس بوك بدرجة  المعىن، فأفراد العينة يشعرون ابل(1.10)وابحنراف معياري قيمته 

ا تسري احلياة ال معىن هلا وأهنّ  أنّ  الفرد يرى أنّ ، ويقصد به هدفالالبعد له عالقة مباشرة ب هذا البعدو . متوسطة
وفق منطق غري معقول، فيشعر أّن حياته عبث ال جدوى منها فيفتقد واقعيته وحييا هنبا ملشاعر الالمباالة 

عدم وجود مرشدا أو موجه للسلوك أو االعتقاد، ومن مثة الشعور بعدم فهم اجلوانب اليت وابلتايل يرى  (1).والفراغ
 يكون فيها، واليت تؤثر عليه، وعدم فهم اجلوانب املختلفة اليت تعتمد عليها حياته وسعادته، وهبذا املفهومهو موجل 

 ولقد عمدت وسائل (2).الشخص مغرتاب عندما تكون احلوادث اليت تؤثر عليه غري مدركة أو مفهومة ابلنسبة له
كل  رتوفّ  اليت الفاضلة ما يسمى ابملدينة تشكيل إىل يف مقدمتها مواقع التواصل االجتماعي احلديثة االتصال

 االلتصاق وشديدو ابلطموح العامل املليء هذا يف يبحرون مأهنّ األفراد  فيشعر السعيد والرفاهية، العيش مستلزمات
 ،العامل هذا وبني بينهم ردمها تفصل ميكن ال واسعة هّوة نجيدو  على الواقعحالم به وعند حماولتهم جتسيد هذه األ

 هم إىليدفع قد األمر الذي الطموح، هذا حتقيق ر مستلزماتتوفّ  حملدودية هاإلي يف الوصول صعوبة فيالقي األفراد
  (3).فيهانشأوا  اليت وأسرهم عن أنفسهم مغرتبني فيعيشون ،إليه للوصول مشروعة ومنحرفة غري سلوكيات إتباع

واليت ربطت ما بني العوملة واالغرتاب وانطالقا من أّن " انصري دمحم شريف" وتقاربت هذه النتيجة مع دراسة 
فإنّنا نرى أّن هذه النتيجة ترتبط  ،العوملة تعتمد على وسائل اإلعالم ابلدرجة األوىل يف نشر مبادئها وقيمها

ستنا، واليت توصلت إىل وجود عالقة طردية بينهما، حيث كان شعور الطلبة ابالغرتاب بدرجة متوسطة، ومن ابدر 
ث األبعاد فكان لديهم شعور متوسط بكل من الالمعىن والالهدف والعزلة االجتماعية والالمعيارية على غرار حي

 دراستنا، بينما خالفتها يف ترتيب األبعاد، حيث جاء بعد الالمعيارية أبعلى متوسط حسايب لدى أفراد العينة ليليها
أّن وسائل االتصال  فكرة حيث تعّزز نتائج الدراسة. تماعيةالعزلة االجبعد الالهدف وأخريا  بعد الالمعىن، مث بعد

 .واملعايري احلديثة عملت على عوملة الثقافات والقيم
واليت احتوت على نفس أبعاد " دمحم بن سليمان، محد بن انصر"مع تلك اليت توصل إليها  كما تقاربت

أبعلى متوسط مث العزلة االجتماعية مث بعد  (القريب من مفهوم الالهدف) االغرتاب يف دراستنا، فجاء بعد العجز
                                                           

 .110ص  سابق،مرجع : عيسى قبقوب، عتيقة سعيدي (1)
 .025مرجع سابق، ص : نصر الدين جابر، مسعودة بن علية (2)
 .102مرجع سابق، ص : جابر الغرايب فالح (3)
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نه ميكن التنويه ابلنتيجة أال إ "ميان نويإ"بعاد االغرتاب يف دراسة أورغم اختالف  .وأخريا بعد الالمعىن الالمعيارية
 .فراد العينةأ ىكرب متوسط حسايب لدالالمعيارية أب بعد جاءف ،ليهاإاليت توصلت 
تقع ضمن اجملال د االغرتاب األربعة إال أّن مجيعها ورغم تباين املتوسطات احلسابية ألبعا ،وعليه

 سالفيابالغرتاب االجتماعي يف عالقته ابستخدام موقع  يشعرون فراد العينةأن أىل ، وهو ما يشري إاملتوسط
حدا بشكل أكثر واتليا سنتعرف على نسب كل مستوى من مستوايت االغرتاب على  .بوك مبستوى متوسط

 .دقة
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II. عرض ومناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات 
يشعر أفراد العينة مبستوى مرتفع من االغرتاب االجتماعي نتيجة استخدام : الفرضية األوىل -

 .موقع الفيس بوك
قع ابستخدام مو أفراد العّينة على مقياس االغرتاب االجتماعي وعالقته  توزيع يوّضح (22) رقمجدول  -

 :الفيس بوك
 %النسبة التكرار ستوىامل

 2.0 10 جدا اغرتاب منخفض

 20.0 025 اغرتاب منخفض

 21.0 111 اغرتاب متوسط

 01.2 20 اغرتاب مرتفع

 0.2 1 اغرتاب مرتفع جدا

 011 222 اجملموع

 (1.52)االحنراف املعياري العام  (1.02)املتوسط احلسايب العام 
 

لنا مالمح عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب االجتماعي لدى أفراد من خالل اجلدول تتضح 
العينة، وكما ذكر سابقا مت تقسيم درجات املقياس فرتات يصنف ضمنها أفراد العينة، حيث سّجلت النتائج أّن ما 

، حيث انلت يقارب نصف أفراد العّينة هم مغرتبون اجتماعيا نتيجة استخدام موقع الفيس بوك بدرجة متوسطة
وهي نسبة  ( %20.0)، فيما انلت الفئة املغرتبة بدرجة منخفضة اثين أعلى نسبة بـ (%21.0)هذه الفئة نسبة 

ليحّقق كل من املغرتبني بدرجة ( %01.2)كبرية، أّما الفئة ذات االغرتاب املرتفع حّققت نسبة معتربة وصلت إىل 
جند أّن املغرتبني مبستوى مرتفع جدا مثلوا نسبة ضئيلة جدا ، وأخريا (%2.0)منخفضة جدا نسبة ضعيفة قدرت بـ 

وكما هو مالحظ يف اجلدول فإّن املتوسط احلسايب جلميع أفراد العّينة يقّدر بـ (. %0.2)أفراد ونسبة ( 1)متثلت يف 
 (.1.52)، وابحنراف معياري قدر بـ (2.21 -1.10)أي يقع ضمن النطاق املتوسط ( 1.02)

التواصل  ملوقعأفراد العينة نتيجة استخدامهم  ئج إىل وجود شعور االغرتاب االجتماعي بنيإذن، تشري النتا
مبستوى متوسط، غري أّن نسبة كبرية منهم تشعر ابالغرتاب االجتماعي مبستوى منخفض،   فيس بوك االجتماعي
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الء موقع الفيس بوك على هؤ  الفئة املغرتبة جدا واليت جاءت نسبتها معتربة توحي بتأثري إنكارأنّه ال ميكن  كما
 . مرتفعستوى مب ابالغرتاب االجتماعيبطريقة سلبية أفرزت شعورا 

، حيث كان مستوى "دمحم بن سليمان، محد بن انصر"ها هذه النتيجة مع تلك اليت توّصل إلي وتقاربت
مع النتائج التفصيلية أين كانت نسبة املغرتبون إىل حد  أكثر اغرتاب أفراد العّينة أقل من املتوسط، غري أهنا تقاربت

منهم يشعرون ابالغرتاب بدرجة أعلى من املتوسط، ( %22.1)من أفراد العينة و( %22.2)بنسبة ( منخفض)ما 
منهم غري ( %01.1)فيما تبقى ( %2.0)ئيلة جدا على غرار دراستنا قدرت بـ ضنما سّجل املغرتبون جدا نسبة بي

 (. مغرتبون بشكل منخفض)مغرتبون 
يف " انيف بن ثنيان آل سعود"بينما خالفت نتائج العديد من الدراسات العربية منها تلك اليت توصل إليها 

دراسته واليت كانت نتيجتها أّن مستوى االغرتاب االجتماعي عند املراهقني السعوديني يف عالقته ابستخدام 
يليه املستوى املتوسط لالغرتاب ( 2.0)وايته مبتوسط حسايب بلغ شبكات التواصل االجتماعي جاء يف أعلى مست

أي أّن نسبة املغرتبني ( 1.2)وأخريا املستوى املنخفض لالغرتاب مبتوسط حسايب قدر بـ ( 2.2)مبتوسط حسايب 
والقنوات االنرتنيت )حول عالقة وسائل االتصال احلديثة " دمحم عبده بكري دمحم"ودراسة . أعلى ابدرجة مرتفعة كانو 

يف أعلى ( عينة الدراسة)ابالغرتاب االجتماعي، حيث جاء اغرتاب الشباب اجلامعي ( الفضائية واهلاتف احملمول
للمغرتبني مبستوى متوسط ( %02.5)و( %00.2)مستوايته لدى فئة املغرتبني مبستوى مرتفع جدا بنسبة بلغت 

من عينة ( %10.1)اليت أبرزت أّن " ورندى أمين منص" ودراسة. للمغرتبني مبستوى منخفض( %1.2)و
 .لديهم مستوى منخفض من االغرتاب( %20.2)الدراسة مغرتبون، وأّن أكثر من ثلثي مفردات العينة 

مقابل ( %20.1)اليت جاءت فيها فئة املغرتبني جدا أبعلى نسبة قدرت بـ " خالد منصر" لـ والدراسة اجلزائرية
 .لفئة االغرتاب املتوسط( %11.1)منخفض ولفئة املغرتبني مبستوى ( 21.2%)

يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك  إحصائيةهناك فروق ذات داللة : ثانيةالفرضية ال -
 ةثالث تضمنوت (.اجلنس، السن، املستوى التعليمي)ابالغرتاب االجتماعي حسب املتغريات التالية 

 :فرضيات جزئية وتتمثل فيما يلي
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يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة (: أ)اجلزئية  الفرضية -
 .حسب متغري اجلنس لدى أفراد العينة االجتماعي

ولقياس الفروق بني متوسطات اجلنسني يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب االجتماعي قمنا 
 اإلحصائيةالذي جيرى يف حالة الكشف عن الفروق ذات الداللة ( Independent sample test)ابختبار 

 :وكانت النتائج كما هو موّضح يف اجلدول املوايل. بني عينتني مستقلتني
االغرتاب االجتماعي تبعا  اتبني متوسطلقياس الفروق ( T test)يوضح نتائج اختبار  (29)جدول رقم  -

 .ملتغري اجلنس
عالقة استخدام الفيس 
 بوك ابالغرتاب االجتماعي 

حجم 
 العينة

 املتوسط
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 (T)قيمة 
القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 15.21 002.52 020 ذكر
0.112 1.212 1.15 

غري دالة 
 11.22 001.11 125 أنثى إحصائيا

 
وهو ( 15.21)وابحنراف معياري يقدر بـ ( 002.52)أّن متوسط الذكور بلغ  (10)رقم يّتضح من اجلدول 

( T)قيمة  ، كما نالحظ أنّ (11.22)ابحنراف معياري يقدر بـ ( 001.11)انث الذي بلغ على من متوسط اإلأ
د فروق وعليه نقّرر أنّه ال توج(. 1.15)أكرب من مستوى الداللة ( 1.212)بقيمة احتمالية ( 0.112)قدرت بـ 

لذكور ومتوسط اغرتاب ل بني متوسط االغرتاب االجتماعي( 1.15)عند مستوى الداللة  إحصائيةذات داللة 
يف عالقة استخدام موقع  إحصائيةوعليه نرفض الفرض البحثي الذي ينص على وجود فروق ذات داللة  .اإلانث

 .الفيس بوك ابالغرتاب االجتماعي تبعا ملتغري اجلنس ونقبل الفرض العكسي
انث إىل كوهنما يعيشون يف بيئة واحدة تتميز بظروف اجتماعية  وجود فروق بني الذكور واإل ويرجع عدم

حيث مل تعد هناك ، نثى يف اجملتمعوهو عكسته التغريات اجملتمعية احلاصلة يف دور األ، ونفسية واقتصادية متماثلة
إىل أن أغلبهم طلبة ذوي  إضافة. فروق بني اجلنسني كما يف السابق على مستوى األسرة أو اجملتمع ككل

ما  بينهما خلدمات ومميزات موقع الفيس بوك، وهو اثلمستوايت تعليمية خمتلفة،كل هذا يفرض منط استخدام متم
، حيث مل يكن هناك فروق كبرية واإلشباعاتإىل الدوافع  إضافةط االستخدام أدلت به نتائج حموري عادات وأمنا

. ابلنسبة للجنسني -غالبا-وآاثر ذلك االستخدام متماثل  إفرازات، وابلتايل سيكون أّن اإلجاابتيف أغلب 
استخدام إىل عدم  وجود فروق بني اجلنسني فيما خيص استجاابهتم حنو طبيعة " نوي إميان"وأيضا تشري دراسة 
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إىل الظروف واالهتمامات  إضافةوترجع ذلك إىل التقارب الفكري بينهما . مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام
 .املشرتكة

حيث مل يكن هناك " دمحم بن سليمان، محد بن انصر"وهذه النتيجة توافقت مع نتائج دراسات كل من 
نتيجة استخدام االنرتنيت تعزى ملتغري اجلنس، حيث يف مستوى االغرتاب االجتماعي  إحصائيةفروق ذات داللة 

 إحصائية، كما وجدت فروق ذات داللة (1.15)غري دالة عند مستوى الداللة ( 1.21= ت)جاءت قيمة 
(. الالمعىن، الالمعيارية، الالهدف)ابلنسبة لبعد العجز فقط، فيما مل يكن هناك فروق ابلنسبة لألبعاد األخرى 

الثقايف لدى طلبة كلية العلوم أين مل يكن ملتغري اجلنس أي أثر على مستوى االغرتاب " إميان نوي"ودراسة 
بينهما  إحصائيةجة عدم وجود أي فروق ذات داللة ، وذلك نتيبسكرة-خيضرنسانية واالجتماعية جبامعة دمحم اإل

 .يف استخدامهم للفضائيات ومواقع التواصل االجتماعي
يف  إحصائية داللةجود عالقة ذات بو اليت أدلت " دمحم عبده بكري" فيما خالفت نتائج دراسات كل من 

القنوات  االنرتنيت،)ائل االتصال احلديثة درجة االغرتاب االجتماعي للشباب املصري املستخدم لوس
حيث أكدت عدم وجود فروق ذات " انيف بن ثنيان"ودراسة  .وفقا ملتغري اجلنس( الفضائية واهلاتف احملمول

تبعا ملتغري اجلنس يف عالقة استخدام مواقع التواصل اإللكرتوين واالغرتاب االجتماعي لدى  إحصائيةداللة 
حسب متغري  إحصائيةاليت أثبتت وجود فروق ذات داللة  "النجارعبد اهلادي " ودراسة .املراهقني السعوديني

اجلنس يف عالقة استخدام شبكة االنرتنيت ومستوى االغرتاب الثقايف لدى أفراد العّينة، أين كان الذكور 
 إحصائياحيث كانت هناك فروق دالة " مسية بن عمارة"ولنفس النتيجة توصلت . انثاغرتااب من اإلأكثر 

ت أّن الذكور أكثر اغرتااب من يف الشعور ابالغرتاب االجتماعي لدى الشباب املستخدم لالنرتنيت ووجد
 .انثاإل
يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة (: ب)الفرضية اجلزئية  -

 . االجتماعي تبعا ملتغري السن
القة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب االجتماعي قمنا ابختبار ولقياس الفروق بني فئات السن يف ع

للتحقق من داللة الفروق بني متوسطات ( one way- analysis of variance)األحادي  نحتليل التباي
 :وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول املوايل. اجملموعات الثالث للفئات العمرية
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بني متوسطات االغرتاب لقياس الفروق ( one way anova)اختبار  يوضح نتائج( 21)جدول رقم  -
 .االجتماعي لدى أفراد العينة تبعا ملتغري السن

عالقة استخدام الفيس بوك 
 الغرتاب االجتماعياب

 حجم
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 (f)قيمة 
القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

19- 11 21 011.10 10.12 
01.15 1.111 1.15 

دالة 
 إحصائيا

11- 12 012 001.11 11.51 
12- 11 121 010.22 12.12 

 
نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه الذي كشف عن وجود فروق ذات داللة  (12)رقم يوضح اجلدول 

( f)يف االغرتاب االجتماعي وعالقته ابستخدام موقع الفيس بوك تبعا ملتغري السن، حيث جاءت قيمة  إحصائية
ح كما يوضّ . إحصائياوهي دالة ( 1.15)أصغر من مستوى الداللة ( 1.110)بقيمة احتمالية ( 01.15)تقدر بـ 

-11)مث أقل بقليل متوسط الفئة ( 011.10)بـ ( 10-00)اجلدول ارتفاع املتوسط احلسايب للفئة العمرية األصغر 
 (.010.22)مبتوسط قدره ( 21-11)وأخريا الفئة العمرية األكرب ، (001.11)قدره  (15

ح سبب وماهية الفروق الذي توضّ ( scheffe)وملعرفة سبب الفروقات مت القيام ابختبار املقارانت البعدية 
 .كما هو موضح يف اجلدول املوايل ،إحصائياالدالة 

 (scheffe)يوضح نتائج املقارانت البعدية  (21)جدول رقم  -                               
 اإلحصائيةالداللة  القيمة االحتمالية الفرق يف املتوسطات االغرتاب االجتماعي

 إحصائياغري دالة  1.112 5.22112 19-11/11-12
 إحصائيادالة  1.111 02.12205 19-11/12-11
 إحصائيادالة  1.110 2.10510 11-12/12-11

 
أّن الفروق يف عالقة استخدام موقع ( scheffe)يبني االختبار البعدي  (21)من خالل اجلدول رقم 

ضد الفئات ( 21-11)الفيس بوك ابالغرتاب االجتماعي تبعا ملتغري السن تعود إىل الفرق بني الفئة العمرية األكرب 
عن الفئة العمرية ( 2.10510)وفارق يبلغ  ( 10-00)عن الفئة ( 02.12205)قدر بـ العمرية األقل بفارق 

. إحصائياوهي دالة ( 1.15)أقل من ( 1.110، 1.111)، حيث جاءت القيم االحتمالية على التوايل (11-15)
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االحتمالية ، حيث جاءت القيمة إحصائيامل يكن دال ( 15-11)و ( 10-00)بينما الفرق بني الفئتني العمريتني 
 (.1.15)أكرب من ( 1.112)

تعزى ملتغري السن لدى  إحصائيةوابلتايل نقبل الفرضية البحثية اليت تنص على أنه توجد فروق ذات داللة 
 .أفراد العينة، وذلك لصاحل الفئتني العمريتني األصغر

ّلما قّل السن زاد مستوى وتشري النتائج من خالل املتوسطات احلسابية للفئات العمرية املختلفة إىل أنه ك
العينة تتوزع على  كوناالغرتاب االجتماعي نتيجة استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة، وذلك يرجع إىل  

واليت ميكن احلديث عن أهنم يتميزون ( 10-00)سنة، حيث تضمنت فئات صغرى ( 01)فارق مداه الزمين 
بتغريات نفسية كبرية وسرعة التأثر أمام خمتلف ما حيدث يف بيئتهم، فيستخدمون  تتصفبصفات املراهقة املتأخرة و 

كثر آلاثر االستخدام أن وابلتايل قد يكونون معرضو  ،املوقع حلاجات هروبية تعوض هلم ما يشعرون أنه ينقصهم
طراابت نفسية، وكما هو معلوم أّن املراهقة هي مرحلة انتقالية ال حتصل يف الغالب دون حدوث اض .السلبية

فعملية البحث عن اهلوية لدى املراهق مّتصلة بصراعات اجملتمع، خاصة عندما ال يلتزم بضوابط السلطة ويعلن 
استقالله والتمرد عن الضوابط والعادات والتقاليد نتيجة التغريات اليت متس الوالدين، حيث يفقدون القدرة على 

ملعاملة إضافة إىل انقطاع التواصل الطبيعي بني أفراد األسرة، فيدفع السيطرة والتحكم ابألبناء وسوء التقدير وا
 (1).ابألبناء للبحث عن فضاءات توفر هلم شيء من الدفء وتليب حاجاهتم

وتتقارب هذه . ما ميكن أن جيدوه عرب االنتماء للجماعات االفرتاضية من خالل الفضاء األزرقوهو 
بينما . د يف تقارب النتائج بينهما وعدم وجود فرق دال معنوايما جتسّ  وهو( 15-11)املميزات مع الفئة العمرية 

إىل اكتساب الوعي الالزم يف  إضافةجتنح أكثر إىل التميز ابلنضج الفكري والنفسي ( 21-15)الفئة الكربى 
اة استخدام وسائل االتصال احلديثة على غرار موقع الفيس بوك، وابلتايل تكون أكثر صالبة أمام هذه األد

قع التواصل االجتماعي يكون انطالقا من اوعليه فإّن طبيعة التعامل مع مو . االتصالية سواء كوسيلة أو كمحتوى
املراد  واإلشباعاتز هبا كل فئة، حيث ّتتلف بينهم الدوافع واحلاجات التكوين النفسي والصفات اليت تتميّ 

 .ف يف األثر والتأثر بذلك العامل االفرتاضيحتقيقها من خالل ذلك االستخدام، وهو ما يؤدي إىل االختال
وجود ب واليت تفيد" دمحم بن سليمان، صبحي بن محد"  يجة دراستنا مع اليت توصلت إليها دراسةتوتوافقت ن

ويف ( العزلة، الالمعيارية، الالمعىن، الالهدف)مجيع أبعاد االغرتاب  تعزى ملتغري السن يف إحصائيةذات داللة وق فر 

                                                           
 .02، 01مرجع سابق، ص ص : سعاد جديدي (1)
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كانت هناك فروق بني فئة ، و (1.10)دالة عند مستوى الداللة (  ف)، حيث كانت قيمة أيضا الدرجة الكّلية
 .سنا كانت أكثر اغرتااب قلأي أن الفئة األ خرية،وذلك لصاحل هذه األ( 11-02)وأفراد فئة ( 15-10)

اليت أدلت " دمحم عبده بكري"ما جند أهنّا خالفت عدة دراسات مشاهبة، من بينها نتيجة دراسة بين
يف درجة االغرتاب االجتماعي، بني الشباب املستخدم لوسائل  إحصائيةبعدم وجود فروق ذات داللة 

اليت أثبتت عدم وجود فروق ذات  (1)"سنانصاحلة " وكذلك دراسة . االتصال احلديثة وفقا ملتغري السن
ث قسمت حي، تبعا ملتغري السن يف االغرتاب النفسي لدى املستخدمات لالنرتنيت إحصائيةداللة 

اليت أقّرت " انيف بن ثنيان"ودراسة (. سنة وأكثر 10)سنة وفئة ( 10-00)فئة  اجملموعتني العمريتني إىل
 املستخدمني ملوقع الفيس بوكاملراهقني السعوديني  لدى عدم وجود فروق يف درجة االغرتاب االجتماعي

 .بني الفئة األصغر سنا والفئة األكرب سنا
يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  :(ج)الفرضية اجلزئية  -

 .االجتماعي تبعا ملتغري املستوى التعليمي
التعليمية يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب االجتماعي قمنا ولقياس الفروق بني املستوايت 

للتحقق عن داللة الفروق بني ( one way- analysis of variance)ابختبار حتليل التباي األحادي 
 :وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول املوايل. متوسطات جمموعات املستوايت التعليمية األربعة حمل الدراسة

بني متوسطات االغرتاب لقياس الفروق ( one way anova)نتائج اختبار ( 21)جدول رقم يوضح  -
 .االجتماعي لدى أفراد العينة تبعا ملتغري املستوى التعليمي

الفيس  موقع استخدامعالقة 
 االجتماعي الغرتاباب بوك

حجم 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 (f)قيمة 
القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 02.02 012.11 21 متوسط

0.211 1.111 1.15 
دالة 

 إحصائيا
 12.10 012.12 12 اثنوي
 11.00 001.21 001 جامعي

 15.22 012.12 022 دراسات عليا

 

                                                           
 .مرجع سابق: صاحلة سنان (1)
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يف  إحصائيةأحادي االجتاه أبنه توجد فروق ذات داللة  ننتائج حتليل التباي (20)رقم ح اجلدول يوضّ 
( f)االغرتاب االجتماعي وعالقته ابستخدام موقع الفيس بوك تبعا ملتغري املستوى التعليمي، حيث جاءت قيمة 

ح كما يوضّ . إحصائياوهي دالة ( 1.15)أصغر من مستوى الداللة ( 1.111)بقيمة احتمالية ( 0.211)تقدر بـ 
مث أقل للمستوى الثانوي مبتوسط قدره ( 012.11)فاع املتوسط احلسايب ملستوى املتوسط بـ اجلدول ارت

ط بلغ سو قل مت، وأخريا مستوى الدراسات العليا أب(001.21)، مث املستوى الثانوي مبتوسط (012.12)
ح سبب وماهية اليت توضّ  (scheffe)وملعرفة سبب الفروقات مت القيام ابختبار املقارانت البعدية (. 012.12)

 .إحصائياالفروق الدالة 
 (scheffe)يوضح نتائج املقارانت البعدية ( 21)جدول رقم  -                             

 اإلحصائيةالداللة  القيمة االحتمالية الفرق يف املتوسطات 
 إحصائياغري دالة  1.225 0.05202 اثنوي/ متوسط
 إحصائيادالة  1.111 02.11212 جامعي/متوسط
 إحصائيادالة  1.111 05.05120 دراسات عليا/متوسط
 إحصائيادالة  1.111 01.01201 جامعي/اثنوي
 إحصائيادالة  1.111 02.22211 دراسات عليا/ اثنوي
 إحصائياغري دالة  1.001 0.02521 دراسات عليا/ جامعي 

 
أّن الفروق يف عالقة استخدام ( scheffe)البعدي  االختبار يبنّي ، حيث (21)رقم من خالل اجلدول 

موقع الفيس بوك ابالغرتاب االجتماعي تبعا ملتغري املستوى التعليمي تعود إىل الفرق بني املستويني األعلى ضد 
وبني املستويني املتوسط ( 02.112121)املستويني األدىن بفارق قّدر بني املستويني املتوسط واجلامعي بـ 

، ومن جهة أخرى بفارق بني املستويني الثانوي واجلامعي بقدر بـ (05.05120)لعليا بـ والدراسات ا
 (.02.22211)واملستويني الثانوي والدراسات العليا بفارق قدر بـ ( 01.01201)

وهي ( 1.15)أقل من ( 1.111، 1.111، 1.111، 1.111)حبيث جاءت القيم االحتمالية على التوايل  
، حيث جاءت القيمة االحتمالية إحصائيابينما الفرق بني املستويني املتوسط والثانوي مل يكن دال . إحصائيادالة 

( 1.001)وكذلك الفرق بني املستويني اجلامعي والدراسات العليا بقيمة احتمالية (. 1.15)أكرب من ( 1.225)
 (.1.15)أكرب من 
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تعزى ملتغري املستوى  إحصائيةد فروق ذات داللة وابلتايل نقبل الفرضية البحثية اليت تنص على أنه توج
وهذا يشري إىل وجود عالقة ارتباطية . وذلك لصاحل املستويني املتوسط والثانوي ،التعليمي لدى أفراد العينة

عكسية، حيث كلما زاد املستوى التعليمي قّل الشعور ابالغرتاب االجتماعي يف عالقته ابستخدام موقع الفيس 
 .بوك

املستوى التعليمي يكون له أثر كبري يف طبيعة استخدام موقع الفيس بوك فغالبا ما  إىل أنّ  إلشارةاوجتدر  
وترشيدا لالستخدام وفق ما يتطلبه من حاجات ودوافع  راكاوإدالتعليمية األعلى أكثر وعيا  يكون ذوو املستوايت

ى األكثر حضورا يف أقل الفرتات الزمنية ما سجل يف النتائج السابقة أين أوضحت أّن املستو  حمددة مسبقا، وهو
هو مستوى الدراسات العليا واألكثر حضورا على مستوى أطول مدة مها مستويي املتوسط والثانوي، وابلتايل مييل 

إىل احلد الذي قد خيلف آاثرا كبرية على عّدة  اإلفراطذوو املستوايت األعلى إىل االستخدام املعتدل بعيدا عن 
أّن هناك  (1)"بسمة حسني عيد"ويف هذا السياق كشفت دراسة  .مستوايت سواء اجتماعية أو نفسية أو صحية

على موقع الفيس بوك تبعا للمستوى الدراسي لدى طلبة جامعة  اإلدمانيف مستوى  إحصائيةفروق ذات داللة 
 .على استخدام موقع الفيس بوك إدماانملستوى الدراسي األدىن هو أكثر األزهر، حيت تبنّي أّن ا

فوجدت أّن " دمحم بن سليمان، محد بن انصر" وتوافقت هذه النتيجة مع تلك اليت توصلت إليها دراسة 
زلة، الع)هناك فروق يف مستوى الشعور ابالغرتاب االجتماعي نتيجة استخدام االنرتنيت جبميع أبعاده واملتمثلة يف 

جامعي، فوق )تعزى ملتغري املستوى التعليمي بني أفراد العينة يف املستوى التعليم  (معىنالالمعيارية، العجز، الال
، وذلك لصاحل اجملموعة ذات التعليم الثانوي فأقل، (اثنوي فأقل)وبني أفراد العّينة يف املستوى التعليمي ( جامعي

كما توافقت مع . ة استخدام االنرتنيت كّلما قّل املستوى التعليميحيث يزيد مستوى االغرتاب االجتماعي نتيج
إىل أّن طالبات املستوى األّول كّن األكثر اغرتاب نفسيا، مقارنة اليت أشارت " صاحلة بنت دمحم"دراسة 

  .بباقي طالبات املستوايت الدراسية األخرى من جمموعة املستخدمات لالنرتنيت
يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك  إحصائيةهناك فروق ذات داللة : لثةالفرضية الثا -

ثالثة فرضيات جزئية وهي   وتتضمن .ابالغرتاب االجتماعي لدى أفراد العينة تبعا لكثافة االستخدام
 : كالتايل

                                                           
شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها ابالضطراابت النفسية لـدى طلبـة اجلامعـة يف حمافظـة غـزة، رسـالة ماجسـتري،   إدمان: بسمة حسني عيد يونس (1)

 .1101غزة، فلسطني، -قسم علم النفس كلية الرتبية، جامعة األزهر
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يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة (: أ) الفرضية اجلزئية -
 .االجتماعي تبعا ألقدمية االستخدام لدى أفراد العينة

بني متوسطات االغرتاب لقياس الفروق ( one way anova)يوضح نتائج اختبار  (21)رقم جدول  -
 .ألقدمية االستخداماالجتماعي لدى أفراد العينة تبعا 

الفيس  موقع استخدامعالقة 
 الغرتاب االجتماعياببوك 

حجم 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 (f)قيمة 
القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 11.22 000.01 01 أقل من سنة

1.222 1.010 1.15 
غري دالة 
 إحصائيا

 11.12 005.11 01 سنة إىل ثالثة سنوات
 02.22 001.02 122 سنواتأربعة إىل ستة 

 12.25 000.20 22 سبعة إىل تسعة سنوات
 12.02 002.21 10 عشرة إىل إثين عشرة سنة

 
نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه، حيث بنّي أنه ال توجد فروق ذات داللة  (22)رقم يوضح اجلدول 

جاءت فيف االغرتاب االجتماعي وعالقته ابستخدام موقع الفيس بوك تبعا ملتغري أقدمية االستخدام،  إحصائية
. إحصائيادالة  غريوهي ( 1.15)أكرب من مستوى الداللة ( 1.010)بقيمة احتمالية ( 1.222)تقدر بـ ( f)قيمة 

سنة إىل "مث أقل بقليل متوسط فئة ( 000.01)بـ " أقل من سنة"كما يوضح اجلدول ارتفاع املتوسط احلسايب لفئة 
، ويليها متوسط (002.21)مبتوسط حسايب قدره " عشرة إىل إثين عشر سنة"مث فئة ( 005.11)بـ " ثالثة سنوات

سبعة إىل تسعة "وأخريا أقل متوسط حسايب كان لصاحل فئة ( 001.02)الذي قّدر بـ  سنوات "أربعة إىل ستة"فئة 
 .لتايل هناك تذبذب يف املتوسطات، وهو ما يعكس عدم وجود أي أثر هلذا العاملواب(. 000.20" )سنوات

تعزى ملتغري أقدمية  إحصائيةنرفض الفرضية البحثية اليت تنص على أنه توجد فروق ذات داللة  ،وابلتايل
ثورة حقيقية يف هي وذلك انطالقا من أّن مواقع التواصل االجتماعي  .استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة

التفاعل والتواصل بني األفراد، فالفرد  منطفهي الطفرة اليت أحدثت أسرع تغيري يف  ،طبيعة وسائل االتصال احلديثة
ا يقّدمه خدمات التعرض ملالذي يستخدم املوقع للمرة األوىل يتعلق به بسرعة رهيبة وال جمال للرتاجع عنه بعد 

حيث متنحهم املواقع األشخاص من خالل االهتمام الذي يتلقونه عربها وجتذب هذه . وفرية وتسهيالت متنوعة
إخل، ...صورهم ومشاعرهم وأعماهلم واجنازاهتم وممتلكاهتم إضافةّكنهم من ومت ،لتعبري على أنفسهمالفرصة الكاملة ل
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 واإلحساسلرضا والتعليقات، وهذا ما يزيد من الطمأنينة وا اإلعجابيتلقون ردود األفعال من اآلخرين يف شكل ف
 . بتقدير الذات لدى املستخدم

يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  (:ب)الفرضية اجلزئية  -
 .االجتماعي تبعا لدورية االستخدام لدى أفراد العينة

ني متوسطات االغرتاب لقياس الفروق ب( one way anova)يوضح نتائج اختبار  (24)رقم جدول  -
 .لدورية االستخداماالجتماعي لدى أفراد العينة تبعا 

استخدام الفيس عالقة 
 الغرتاب االجتماعياببوك 

حجم 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 (f)قيمة 
القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 12.22 002.10 211 كل يوم

1.520 1.112 1.15 
غري دال 
 إحصائيا

 00.25 000.22 12 كل أسبوع
 05.25 002.11 5 مرتني يف األسبوع

 02.11 22.11 2 مرتني يف الشهر -مرة 
 12.25 001.02 20 فرتات متباعدة

 
أحادي االجتاه الذي أابن عن عدم وجود فروق ذات داللة  ننتائج حتليل التباي (22)رقم  اجلدوليوضح 

يف االغرتاب االجتماعي وعالقته ابستخدام موقع الفيس بوك تبعا ملتغري دورية االستخدام، حيث جاءت  إحصائية
وهي غري دالة ( 1.15)أكرب من مستوى الداللة ( 1.112)بقيمة احتمالية ( 1.520)تقدر بـ ( f)قيمة 

ضح اجلدول أّن مجيع اجملموعات كانت متوسطاهتا متقاربة جدا، حيث سّجل أعلى متوسط كما يو .إحصائيا
فرتات "مث فئة ( 002.10)بـ " كل يوم"مث أقل بقليل متوسط فئة ( 002.11)بـ " مرتني يف األسبوع"حسايب لفئة 

 -مرة"وسط فئة وأخريا مت( 000.22)قدر بـ " كل أسبوع"، ويليها متوسط فئة (001.02)مبتوسط " متباعدة
 (.22.11" )مرتني يف الشهر

يف عالقة استخدام  إحصائيةوابلتايل نرفض الفرض البحثي الذي ينص على أنه توجد فروق ذات داللة 
ّن جل أفراد العينة متركزوا يف أبونفّسر هذه النتيجة . موقع الفيس بوك ابالغرتاب االجتماعي تبعا لدورية االستخدام

ق كبري فرتات متباعدة وكل أسبوع، وابلتايل مل تكن هناك ر رجة أوىل وبدرجة اثنية وبفااالستخدام اليومي بد
تناولته يف  -على حد علمها-وابلنسبة هلذا املؤشر مل جتد الباحثة أي دراسة . للخروج مبؤشرات واضحة إمكانية
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مجيع الدراسات على قياس فركزت . عالقته مبستوى االغرتاب نتيجة استخدام وسائل االتصال احلديثة بشكل عام
 . العالقة بني مستوى االغرتاب واحلجم الساعي لالستخدام، وسنتطرق إىل ذلك يف الفرضية املوالية

يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة (: ج)الفرضية اجلزئية  -
 .االجتماعي تبعا ملدة االستخدام لدى أفراد العينة

بني متوسطات االغرتاب لقياس الفروق ( one way anova)يوضح نتائج اختبار ( 22)جدول رقم  -
 .االجتماعي لدى أفراد العينة تبعا للمدة الزمنية الستخدام موقع الفيس بوك

استخدام الفيس بوك عالقة 
 الغرتاب االجتماعياب

حجم 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 (f)قيمة 
القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 12.22 011.02 52 أقل من ساعة

2.025 1.111 1.15 
دالة 

 إحصائيا

 11.00 010.02 012 ساعة إىل أقل من ساعتني
 12.00 000.12 01 ساعتان إىل أقل من ثالثة

 00.21 001.22 55 ثالثة إىل أقل من أربعة ساعات
 12.22 002.02 21 إىل أقل من مخسة ساعاتأربعة 

 012.22 012.22 50 مخس ساعات وأكثر

 
د فروق ذات داللة و وجعن أحادي االجتاه الذي أابن  ننتائج حتليل التباي (25)رقم يوضح اجلدول 

يف االغرتاب االجتماعي وعالقته ابستخدام موقع الفيس بوك تبعا ملتغري املدة الزمنية لالستخدام، حيث  إحصائية
وهي دالة ( 1.15)أصغر من مستوى الداللة ( 1.111)بقيمة احتمالية ( 2.025)تقدر بـ ( f)جاءت قيمة 

بـ " مخس ساعات وأكثر"ملوقع ملدة كما يوضح اجلدول ارتفاع املتوسط احلسايب لفئة الذين يستخدمون ا. إحصائيا
مقارنة ابلفئات ( 002.02)بـ " أربعة إىل أقل من مخسة ساعات"وفئة الذين يستخدمونه ملدة ( 012.22)

ر بـ يقدّ " ثالث إىل أقل من أربعة ساعات"األخرى اليت جاءت متوسطاهتا متقاربة، حيث كان متوسط فئة 
ساعة "مث متوسط فئة ( 000.12)قدر بـ " أقل من ثالثة ساعاتساعتان إىل "، ويليها متوسط فئة (001.22)

(. 011.02)بـ   رالذي يقدّ " قل من ساعةأ"وأخريا متوسط فئة  ،(010.02)الذي بلغ " إىل أقل من ساعتني
وضح سبب وماهية الفروق الدالة ي ذيال( scheffe)وملعرفة سبب الفروقات مت القيام ابختبار املقارانت البعدية 

     .إحصائيا
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 (scheffe)يوضح نتائج املقارانت البعدية  (22)رقم  جدول -                     

 مقارنة الفئات
الفروق يف 
 املتوسطات

القيمة 
 االحتمالية

 اإلحصائيةالداللة 

 إحصائياغري دالة  1.221 1.20122 أقل من ساعتني –ساعة /أقل من ساعة
 إحصائياغري دالة  1.000 2.21012 ثالث ساعاتأقل من  -ساعتان /أقل من ساعة
 إحصائياغري دالة  1.150 1.52521 أقل من أربعة ساعات -ثالثة / أقل من ساعة
 إحصائيادالة  1.121 00.21550 أقل من مخس ساعات -أربعة / أقل من ساعة
 إحصائيادالة  1.111 10.11052 مخس ساعات واكثر/أقل من ساعة 

 إحصائياغري دالة  1.221 1.10050 أقل من ثالث ساعات -ساعتان / ساعتنيأقل من  -ساعة 
 إحصائياغري دالة  1.021 2.15222 أقل من أربع ساعات-ثالثة /أقل من ساعتني -ساعة 
 إحصائياغري دالة  1.102 2.20211 أقل من مخس ساعات -أربعة /أقل من ساعتني -ساعة 
 إحصائيادالة  1.111 00.22515 وأكثرمخس ساعات / أقل من ساعتني -ساعة 
 إحصائياغري دالة  1.021 2.15222 أقل من أربعة ساعات -ثالثة /أقل من ساعتني -ساعة
 إحصائياغري دالة  1.222 0.12202 أقل من مخس ساعات -أربعة/ أقل ثالثة ساعات -ساعتان
 إحصائيادالة  1.110 01.22222 مخس ساعات وأكثر/ أقل من ثالثة ساعات -ساعتان 
 إحصائياغري دالة  1.001 5.01255 أقل من مخس ساعات -أربعة / أقل من أربع ساعات -ثالثة
 إحصائيادالة  1.101 02.10550 مخس ساعات وأكثر/أقل من أربع ساعات -ثالثة 
 إحصائياغري دالة  1.022 2.55112 مخس ساعات وأكثر/أقل من مخس ساعات -أربعة 

                                                   
ّن الفروق يف عالقة استخدام فإ( scheffe)الذي يبنّي االختبار البعدي  (21)من خالل اجلدول رقم  

يف املتوسطات بني  موقع الفيس بوك ابالغرتاب االجتماعي تبعا ملتغري املدة الزمنية لالستخدام تعود إىل الفرق
أقل من ساعة )وبني املدتني ( 00.21550)بفارق قدر بـ ( أقل من مخس ساعات-أربعة / ل من ساعةأق)املدتني 

مخس / أقل من ساعتني-ساعة )إىل الفرق بني مديت  إضافة( 10.11052)بـفارق يبلغ ( وأكثرمخس ساعات /
مخس ساعات / ساعاتأقل من ثالثة - ساعتان)مديت والفرق بني ( 00.22515)بفارق بقدر بـ ( ساعات وأكثر

مخس ساعات  /أقل من أربع ساعات-ثالثة )أخريا الفرق بني مديت و ( 01.22222)بفارق قّدر بـ  (وأكثر
أّقل من  (1.101، 1.110، 1.111، 1.111، 1.121)فنجد أّن القيم االحتمالية جاءت على التوايل  ،(وأكثر

أقل من -ساعة /أقل من ساعة)ما الفرق بني بين(. 1.15)عند مستوى الداللة  إحصائياوهي دالة ( 1.15)
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 ساعة)و( أقل من أربعة-ثالثة / أقل من ساعة)و (أقل من ثالث ساعات-ساعتان /أقل من ساعة) و (ساعتني
( أقل من أربع ساعات- ثالثة/أقل من ساعتني -ساعة)و( أقل من ثالث ساعات- ساعتان/ أقل من ساعتني-
أقل من أربعة -ثالثة /أقل من ساعتني- ساعة)و( من مخس ساعاتأقل -أربعة /أقل من ساعتني-ساعة )و

 أربعة/ أقل من أربع ساعات -ثالثة)و( أقل من مخس ساعات- أربعة/ أقل ثالثة ساعات- ساعتان)و( ساعات
، حيث إحصائيا، مل يكن داال (مخس ساعات وأكثر /أقل من مخس ساعات- أربعة)و( أقل من مخس ساعات-

، 1.222، 1.021، 1.102، 1.221،1.021، 1.150، 1.221،1.000)لية على التوايل جاءت القيم االحتما
 (.1.15)وهي غري دالة عند مستوى الداللة ( 1.15)أكرب من ( 1.022، 1.001

يف عالقة استخدام موقع  إحصائيةومنه نقبل الفرض البحثي الذي ينص على أنه توجد فروق ذات داللة 
الفيس بوك ابالغرتاب االجتماعي تعزى ملتغري املّدة الزمنية لالستخدام، وذلك لصاحل من يستخدمون املوقع ملدة     

ضد فئات الذين يستخدمونه ( مخس ساعات وأكثر)ومن يستخدمونه ملدة ( أقل من مخس ساعات -أربعة)
 . لفرتات زمنية أقل

ملدة الزمنية الستخدام موقع الفيس بوك والشعور ابالغرتاب عالقة طردية موجبة فكّلما وعليه فالعالقة بني ا
يف استخدام  اإلفراطوتفّسر هذه النتائج أبن . زادت املّدة الزمنية لالستخدام زاد الشعور ابالغرتاب االجتماعي

جتماعي إىل غاية عزهلم عن موقع الفيس بوك يؤدي تدرجييا إىل عزل األفراد اجتماعيا عن أسرهم وحميطهم اال
يعيشون فيه ما مل جيدوه يف واقعهم الذي  واقعهم ككل وانسحاهبم منه، فيجعل منهم مرتبطني ابلواقع االفرتاضي 

فتجدهم منتمني ومرتبطني جبماعاهتم االفرتاضية، كما يؤدي ذالك إىل رؤيتهم للواقع وفق ما يقدم هلم يف موقع 
وهو ما كشفت عنه العديد من . هم االجتماعي والشعور ابلوحدة النفسيةالفيس بوك فيقل مستوى اندماج

آاثر اجيابية لدى الفرد  وتساعده على  إحداثفاالستخدام الفّعال والرشيد للموقع يؤدي إىل  ،وابلتايل. الدراسات
اليت ( Sullivan & Paradise, 2012)دراسة أشارت إليه هو ما و . االندماج االجتماعي والتوافق النفسي

 faceهدفت إىل فهم تقدير الشباب لخآاثر السلبية على أنفسهم وعلى غريهم نتيجة استخدام موقع 

book ،توّصل الباحثان إىل أّن استخدام هذا األخري يؤدي إىل العزلة االجتماعية، وأّن استخدامه بطريقة ف
هناء أبو اليزيد، )ثبتت دراسة وأ (1).معتدلة يؤدي إىل مستوايت جيدة من التوافق النفسي واالجتماعي

                                                           
 .02، 02مرجع سابق، ص ص : سامي أمحد شناوي، دمحم خليل عباس (1)
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( أحد أبعاد االغرتاب)طويلة أي إىل درجة اإلدمان، خيلق االكتئاب  ملدة أن استخدام االنرتنيت( 1110
 (1).ال يؤدي إىل االكتئاب( عدم اإلدمان)بينما يف حالة االستخدام املعتدل 

دمحم بن سليمان، صبحي بن "راسة وتوافقت هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات العربية منها د
اليت أقّرت أّن هناك عالقة ارتباطية بني أبعاد االغرتاب االجتماعي والوقت املستغرق يف استخدام االنرتنيت، " محد

 اإلحساسوبينه وبني ( 1.0212)ابلعزلة  واإلحساسحيث بلغت قيمة معامل االرتباط بني الوقت املستغرق 
، (1.0211)ابلالمعىن  اإلحساسوبينه وبني ( 1.1112) ابلالمعيارية اإلحساسوبينه وبني ( 1.0021)ابلعجز 

هناك فروق ذات داللة  الذي وجدت أنّ " عبد اهلادي النجار "ودراسة  (.1.10)وكّلها دالة عند مستوى الداللة 
. اللييبلدى الشباب اجلامعي  ومستوى االغرتاب الثقايف( املدة الزمنية)بني كثافة التعرض لالنرتنيت  إحصائية

بني كثافة استخدام الشباب املصري  إحصائيةاليت أدلت بوجود عالقة ذات داللة " جممد بكري"دراسة و
وبني االغرتاب االجتماعي لديهم، يف مقابل عدم ( االنرتنيت والقنوات الفضائية)االتصال احلديثة  لوسائل

 إضافة .بني كثافة استخدامهم للهاتف احملمول وبني االغرتاب االجتماعي لديهم إحصائياوجود عالقة دالة 
 بني جمموعيت الدراسة إحصائيةاليت أشارت إىل وجود فروق ذات داللة " صاحلة بنت دمحم"دراسة إىل 

، تبعا ملتغري عدد ساعات االستخدام يف االغرتاب النفسي، (نرتنيتاملستخدمات وغري املستخدمات لإل)
ذلك لصاحل جمموعة املستخدمات لالنرتنيت لفرتة أربع ساعات فأكثر ضد الّلوايت يستخدمنها من ساعة و 

بني كثافة  إحصائيةاليت أثبتت وجود عالقة ذات داللة " انيف بن ثنيان"ودراسة  .إىل ثالثة سنوات
بينما  .جتماعي لديهملكرتوين وبني درجة االغرتاب االقني السعوديني لشبكات التواصل اإلاستخدام املراه

اليت مل جتد فروق معنوية بني مستوايت كثافة استخدام االنرتنيت  "سالم عبد القادرإ"نالحظ أهّنا خالفت دراسة 
  .ومستوايت االغرتاب لدى طالب اجلامعة

                                                           
 . 010الشباب اجلامعي ملوقع اليوتيوب على شبكة االنرتنيت، مرجع سابق، ص  استخدامات: رضا عبد الواجد أمني (1)
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III. النتائج العاّمة للدراسة يف ضوء التساؤالت: 
 .عادات وأمناط استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة ورحمنتائج  .1
 :  أقدمية استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة -

أكثر من نصف أفراد ف، (1110)تشري النتائج إىل أّن بداية استخدام أفراد العينة ملوقع الفيس بوك هي سنة 
حيث  . (%52.2)سنوات بنسبة قّدرت بـ " عة إىل ستةأرب"العينة يستخدمون موقع الفيس بوك ملدة ترتاوح بني 

سنوات، بينما جل " سبعة إىل تسعة"مث لفرتة " أربعة إىل ستة" كان أغلب أفراد الذكور يستخدمون املوقع لفرتة
سنوات، بينما شهدت الفرتات األخرى " سنة إىل ثالثة"و" أربعة إىل ستة"يستخدمن املوقع  لفرتة اإلانث أفراد 

كان نصف أفراد كل  ولعب عامل السن دورا كبريا يف أقدمية االستخدام، حيث . النسب بني اجلنسنيتقاراب يف
، كما أثبتت النتائج الفرتة الثانيةفيما اختلفوا يف " أربعة إىل ستة سنوات"يستخدمون املوقع ملدة  مرحلة عمرية
عرب الفيس بوك منذ مدة طويلة، عكس مستويي املتوسط والثانوي، " اجلامعي والدراسات العليا"ني ينشاط املستو 

وهو ما يدل ". عشر سنة اثينعشرة إىل "أين مت تسجيل شبه غياب اتم يف الفرتات الزمنية األطول، خاّصة فرتة 
ذات ووجدت فروق . وقع الفيس بوكعلى املستحداثت على غرار م اإلقبالعلى أّن املستوى التعليمي له دور يف 

بوك، بينما مل تكن هناك  حسب متغريي السن واملستوى التعليمي يف أقدمية استخدام موقع الفيس إحصائيةداللة 
 .حسب متغري اجلنس إحصائيةفروق ذات داللة 

 :لدى أفراد العينة عدد احلساابت الشخصية على موقع الفيس بوك -
، بينما كان الذين ميتلوكون حسابني نسبة  (%52)حساب واحد فقط  عينةميتلك أكثر من نصف أفراد ال

، وذلك رمبا من أجل فصل احلياة الشخصية والعائلية عن العملية، أو من أجل التسجيل ابسم (%21)كبرية أيضا 
امتالكا كثر أفيما كان الذكور . مستعار ميكنه من التعبري أكثر عن نفسه وأفكاره وآرائه دون قيود اجتماعية

( %20.2)ابلنسبة ملن ميلكون حسابني بواقع  تقاراب ،كما سجلوالإلانث( %50)مقابل  (%11) حلساب واحد
أفرادها نصف كل الفئات العمرية كانت  ه  غري أنّ  ،مل يكن لعامل السن أثر مهمو . لإلانث( %10.2)للذكور و

األمر كون أفراد هذه الفئة يتصفون ابلنضج  يفّسر هذاو  ،ميتلكون حساب واحد مع ارتفاع واضح لدى األكرب سنا
نصف أفراد كل مستوى من وابلنسبة للمستوى التعليمي كان أكثر . واالستقرار من اجلانب النفسي واالجتماعي

 غري أنّ ( %22.2)ميلكون حسااب وحدا فقط، ما عدا مستوى املتوسط الذي سجل أقل من نصف العينة بـ 
ات اجلنس ري ومل تكن هناك فروق تبعا ملتغ .العليا هم األكثر امتالكا حلساب واحداملستويني اجلامعي والدراسات 

 . والسن واملستوى التعليمي ابلنسبة لعدد احلساابت الشخصية على موقع الفيس بوك
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 : دورية استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة -
الفيس بوك يوميا بنسبة عالية جدا وصلت إىل  أشارت النتائج إىل أّن معظم أفراد عينة الدراسة يستخدمون 

فيما مل يبق إاّل القليل منهم أين توزعوا بني ابقي الفرتات األخرى،  فاستخدام املوقع أضحى روتينا ، %(02.0)
كما سجل تقاراب كبريا بني .يوميا ألفراد العينة وال ميكن االستغناء عنه يستخدمونه كل حسب دوافعه وحاجاته

مقابل اخنفاض طفيف لدى الذكور بنسبة ( %02.2)، حيث يستخدم اإلانث املوقع يوميا بنسبة انثواإلالذكور 
، قد يكون السبب يف هذا التفاوت كون اإلانث ال جيدون متنفسا آخر غري موقع الفيس بوك، خاّصة (01.0%)

واجلامعي املوقع يوميا  ويستخدم مستوى الدراسات العليا. يف ظل حقيقة ضرورة بقائهن وقت الفراغ يف املنزل
خاّصة وأّن جلهم الزالوا قيد الدراسة يستخدمون املوقع ألغراض علمية  ،بنسبة أعلى من ابقي املستوايت بقليل

ابمتياز تتجلى يف االنضمام للمجموعات اليت تقدم حملتوايت العلمية، وكذا تلقي أحدث املعلومات حول ما 
ذات  وأدلت النتائج بوجود فروق. م االهتمامات واملستوى التعليمي ذاتهيهمهم واالتصال والتواصل مبن يشاركوهن

 إحصائيةتبعا ملتغري السن يف دورية استخدام موقع الفيس بوك مقابل عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائيةداللة 
 .حسب متغريي اجلنس واملستوى التعليمي

 .دى أفراد العينةاملدة الزمنية املستغرقة يف استخدام موقع الفيس بوك ل -
غري أهنّا متقاربة يف نسبة االستخدام، واحتلت  ،يستخدم أفراد العينة موقع الفيس بوك لفرتات زمنية متباينة

الصدارة، وجتّسد هذه املدة الزمنية استخداما معتدال للموقع، تؤمن " سا 1أقل  -سا0" بني ترتاوحاملّدة الزمنية اليت 
اليت ّتلف آاثرا سلبية على املستوى النفسي  اإلدمانللفرد استخدام املوقع ومزاايه دون الوصول إىل مرحلة 

بنسبة " ثرسا وأك 2"وأشارت النتائج إىل أّن الذكور أكثر من اإلانث يف مدة االستخدام  .واالجتماعي والصحي
واتضح أّن الشباب األصغر سنا هم األكثر . فقط( %10.5)يستخدمون املوقع مقابل اإلانث بنسبة ( 20.0%)

استخداما للموقع من حيث املدة الزمنية، وميكن تفسري هذه النتيجة بتوفر أوقات الفراغ أكثر نتيجة قّلة 
يستخدمون املوقع ( 21-11)العينة األكرب سنا ، حيث كان أفراد -غالبا-املسؤوليات لصغر سنهم وعدم العمل 

وابلنسبة للمستوى . أكثر من غريهم مع وجود نسبة معتربة منهم يستخدمونه بدرجة ضعيفة معتدلةبدرجة 
فإّن مستوى الدراسات العليا هو األكثر حضورا يف أقل الفرتات الزمنية، بينما سجلت النتائج أّن األكثر التعليمي، 

 العليا وذلك انطالقا من أّن مستوى الدراسات. أطول مّدة مها مستويي املتوسط والثانوي حضورا على مستوى
أكثر وعيا خبطورة استخدام املوقع بدون قيود وال ضوابط كما أهّنم يتفادون االستخدامات السلبية للموقع وتضييع 
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حسب متغريات  إحصائيةلة وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دال. إضافة إىل تعدد املسؤوليات الوقت
 .اجلنس والسن واملستوى التعليمي جتاه املّدة الزمنية الستخدام موقع الفيس بوك

 : طبيعة حتديث احلالة على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة -
ث أفراد العينة حالة احلساب الشخصي على موقع الفيس مييل أفراد العينة إىل النشاط املعتدل، حيث حيدّ  

مث ( %20.2)بنسبة " اندرا"مث الشخصية على موقع الفيس بوك، ( %22.0)وذلك بنسبة  "أحياان" ك بصفةبو 
كما كان الذكور أكثر اهتماما بتحديث حاالهتم عرب موقع (. %0.0)بنسبة " أبدا " وأخريا ( %01.2)بـ " دائما"

( %05.2)وقدرت بـ " أحياان"و" دائما"الفيس بوك من اإلانث من خالل تسجيلهم أعلى النسب يف صفيت 
ر هذه النتيجة بكون الذكور أكثر راحة على املوقع يف ونفسّ . لإلانث( %22.0)و( %01.1)مقابل ( %50)و

خاصة فيما تعلق ابلبوح بنشاطاهتن  التعبري عن أنفسهم وإظهار ذواهتم مقارنة ابإلانث الاليت يتصرفن حبذر أكثر،
ئج أّن هناك اختالف بني الفئات العمرية فيما خيص حتديث احلالة عرب كما كشفت النتا  .اخل...ونشر صورهن

كما رصدت الدراسة أّن هناك أثر لعامل املستوى .موقع الفيس بوك، حيث كلما زاد العمر قّل حتديث احلالة
من التعليمي على حتديث احلالة على موقع الفيس بوك، من خالل تقارب النتائج بني مستويي املتوسط والثانوي 

جهة ومستويي اجلامعي والدراسات العليا من جهة أخرى، حيث كّلما اجتهنا إىل الصفات اليت تدل على كثرة 
حتديث احلالة يتواجد املتوسط والثانوي أعلى، وكّلما اجتهنا حنو الصفات اليت تدل على قّلة حتديث احلالة يتواجد 

يف حتديث  إحصائيةهناك فروق ذات داللة ت الدراسة أّن ووجد .املستويني اجلامعي والدراسات العليا أبعلى نسبة
 . رّي السنغاحلالة تبعا ملتغري اجلنس واملستوى التعليمي، فيما مل تسجل أي فروق تبعا ملت

 .صورة احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينةتغيري  -
صورة احلساب الشخصي، حيث كان جل أفراد العينة إّن أفراد العينة ليسوا نشيطني كثريا فيما خيص تغيري  

 حييلو " دائما" حتديث احلالة بصفة اإلانث يف وتفوق الذكور على(. %01.5)يغريوهنا إما بصفة أحياان أو اندرا 
إىل أهّنم يستخدمون صورهم الشخصية عادة   إرجاعهإىل نشاط الذكور أكثر على املوقع وأيضا ميكن  هذا األمر

أّن تغيري  أفادت النتائج كما .م على املوقع األزرق، وهذا األمر يعكس كثافة تغيريهم لصورهمكصور حلساابهت
كّلما فصورة احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك يتأثر تبعا ملتغري السن حيث شهدان فروقا واضحة بينهم، 

 إجاابتعامال قواي يف اختالف  شّكل املستوى التعليميو  .زاد السن قّل االهتمام بتغيري صورة احلساب الشخصي
األكثر تعليما هم األقل اهتماما بتغيري صورة احلساب الشخصي، وهو ما يوحي  حيث أّن األفراد، أفراد العينة

الذي تصاحبه جمموعة من التصرفات  ابإلدمانلنضج ووعي يف التعامل مع املوقع وأهّنم بعيدون عّما ما يعرف 
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تبعا ملتغريي السن  إحصائيةوكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة  .النرجسية من أجل كسب االهتمام
واملستوى التعليمي يف تغيري صورة احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك، بينما مل تكن هناك فروق حسب 

 .متغري اجلنس
 : نوع املعلومات يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة -

مث عرّب (. %51.2)اد العينة يضعون معلوماهتم احلقيقية على حساابهتم الشخصية بنسبة أكثر من نصف أفر 
منهم ( %02.1)وأخريا عرّب ، من أفراد العينة أهنم يستخدمون معلومات فيها مزيج من الصحة واخلطأ( 21.5%)

للمعلومات الصحيحة وأفادت النتائج أّن الذكور أكثر استخداما . أّن معلوماهتم الشخصية غري صحيحة كليا
التهديدات خوفا من  هن حول معلوماهتم الشخصيةوهذا يرجع لتحفظ ،(%51.1)انث مقابل اإل( 12.0%)

ورغم ذلك، هذه النتيجة تشري إىل امتالكهن القدرة على التعبري عن أنفسهن . لكرتوينعرب الفضاء اإل واملخاطر
ت من ذوي املستوايت التعليمية العالية، فالوعي والنضج بدون حواجز وبكل حرّية، هذا ألنّنا نتعامل مع مفردا

فاألفراد األكرب سنا يضعون معلومات  وابلنسبة لنمط املعلومات مقرتان ابلسن،. الفكري لعبا دورا يف هذا اجملال
صحيحة أكثر من األقل سنا، وذلك انطالقا من قدرهتم على التعبري عن أنفسهم بشكل كامل كما يعتربون أن 

كون استخدامهم للموقع هادف يم الشخصي هو مبثابة بطاقة تعريف هلويتهم عرب الفضاء االفرتاضي، ورمبا حساهب
ويلعب املستوى  .أكثر بعيدا عن لفت االنتباه والتقليد والتقمص أين تكون هذه الصفات أكثر للشباب األقل سنا

الشخصي، فاألكثر تعليما سجلوا أعلى نسبة  مة يف احلسابدومات املستخلالتعليمي دورا هاما يف حتديد نوع املع
أكثر  فيكونون، منفسهأية على من التعبري بكل حرّ  محيث هلم القدرة اليت متكنه، يف خيار املعلومات الصحيحة

وكشفت النتائج عن وجود . ممن املعلومات ما يسمح بتعرف اآلخرين عليه ونوبذلك يستخدمم، نفسهأثقة يف 
حسب متغريات اجلنس والسن واملستوى التعليمي يف نوع املعلومات املستخدمة يف  إحصائيةفروق ذات داللة 

 .احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك
 .أسباب اختيار نوع املعلومات يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة -
 :بوكيف احلساب الشخصي على موقع الفيس  يف حالة وضع معلومات صحيحة: أّوال

 علىحساابهتم الشخصية  يفتباينت األسباب اليت جعلت األفراد خيتارون أن تكون معلوماهتم صحيحة 
وهو األمر الطبيعي يف ابلدرجة األوىل،  " التعرف علي من طرف اآلخرين"موقع الفيس بوك، حيث كان سبب 

اضية اليت قد تكون مطابقة لواقع، ظل كون املوقع هو موقع للعالقات االجتماعية والصداقات واجلماعات االفرت 
حيث يرون أّن حساابهتم على املوقع هي امتداد لكينونتهم " ال يوجد سبب إلخفاء شخصييت"وأييت اثنيا سبب 
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وهذا ينطبق على األفراد " التعامل ابحرتافية يف بيئة عملي"ويليه . احلقيقية وال خيتلف الوضع يف الفضاء االفرتاضي
من أجل التعامل بكل شفافية ووضوح يف بيئتهم العلمية، سواء مع زمالئهم أو أساتذهتم أو  لبةالطالعاملني أو حىت 

عدم "سبب  مث. اخل...يف العمل مع رؤسائهم وزمالء عملهم أو الذين يكون عملهم عرب املوقع كالتسويق والبيع
ما خيص املوضوع، حيث ويتعلق هذا السبب بشفافية بعض مفردات العينة في" تفضيل الكذب حول شخصياهتم

أغلب أصدقاءهم عرب "سبب ويليه . مت ربطه ابلكذب كعامل غري أخالقي حىت ولو كان يف الفضاء االفرتاضي
وهذا خاص ابألشخاص الذين يتحفظون على الصداقات مع الغرابء وجل أصدقاءهم " املوقع يعرفوهنم يف الواقع

حيث يرون أّن " التعبري الكامل عن نفسي"خريا جاء سبب وأ. معروفني، وابلتايل مل يعد هناك سبب إلخفائها
 .املوقع هو فضاء حر من أجل الكشف عن الذات أكثر والبوح عن ما حيمله من آراء ومعتقدات وأفكار

تقاربت النتائج بني اجلنسني حيث اتفقا على أّن أهم سببني مها من أجل التعرف عليهم وال يوجد سبب 
أغلبهم من  أصدقائيألّن " ، غري أهنم اختلفوا ابلنسبة لباقي األسباب فتقدم سببإلخفاء شخصياهتم احلقيقية

انث من الغرابء مقارنة ابلذكور مث التعامل ابحرتافية وال أفضل الكذب حول الذي يعكس حذر اإل" الواقع
وابحلديث عن أثر . اإلانث أكثر رغبة التعبري عن أنفسهن مقارنة ابلذكورفشخصييت مث التعبري الكامل عن نفسي، 

كان سبب رغبة األفراد يف التعرف عليهم من قبل اآلخرين سبب مهم جدا من أجل وضع معلومات ،  السن
حقيقية بغية تسهيل عملية التواصل على املوقع ومد جسور العالقات القدمية إىل العامل االفرتاضي، وهو ما يؤّكد أّن 

بسبب ( 10-00)عية، هذا العامل كان ذو أمهية أكرب لدى الفئة مواقع التواصل أساسها إقامة العالقات االجتما
ة لألكرب بوابلنس. تركيبة هذه الفئة اليت تسعى إىل تكوين العالقات من أجل إثبات ذواهتم يف اجلماعات االنتماء

سنا ال يرون أّن هناك سبب إلخفاء شخصياهتم احلقيقية  يف رؤية أبن اجملتمع االفرتاضي هو جمتمع موازي لواقعهم 
وابلنسبة لإلجاابت حسب املستوى التعليمي كانت األسباب الثالثة األكثر . يّتبعون فيه نفس سلوكيات الواقع
عليهم من طرف اآلخرين، وعدم تفضيلهم الكذب حول  سهولة التعرف: أمهية جلميع املستوايت تتمثل يف

إىل رغبتهم يف التعامل ابحرتافية يف بيئة عملهم أو دراستهم، غري أنه لوحظ اختالف يف  إضافةشخصياهتم 
ووّضحت الدراسة عدم وجود فروق . الرتتيب، وابلتايل تفاوتت أمهية كل سبب حسب كل مستوى على حدا

ا ملتغريي اجلنس واملستوى التعليمي يف أسباب استخدام معلومات صحيحة على موقع بني تبع إحصائيةذات داللة 
 .الفيس بوك، فيما وجدت فروق حسب متغري السن
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 :يف حالة وضع معلومات غري صحيحة أو جزء صحيح وجزء غري صحيح يف احلساب الشخصي: اثنيا
بني أسباب نفسية وأخرى اجتماعية وأخرى تقنية تتأرجح تربيرات أفراد العيّنة لوضعهم معلومات غري 

أّن أفراد العّينة صّرحوا أبهّنم يضعون معلومات  اإلحصائياتوتبنّي . صحيحة أو خمتلطة على حساابهتم الشخصية
ابلدرجة األوىل، حيث يشكل هذا العامل حتدي لكل " احلفاظ على اخلصوصية"غري صحيحة أو خمتلطة بغية 

أين يستخدم األفراد أمساء ومعلومات خاطئة من أجل النشر  " التعامل حبرية"ويليه بسبب . مستخدم للفيس بوك
فيستخدم األفراد معلومات مغلوطة " تفادي املضايقات واإلزعاج" مث بسبب. كل املواضيعوالتحدث حبرّية يف  

ومتويهية من أجل احلد من ازعاج الفضوليني واملرتبصني واملتطفلني أو املعارف الذين ال يرغبون ابلتواصل 
فاألّول خيتار " أحب جتسيد الشخصيات"و" اخلوف من قرصنة احلساب" ويليه ابلتساوي كل من. اخل...معهم

التعرض للقرصنة أو االخرتاق، وابلتايل ال يشكل  إلمكانيةالفرد معلومات خاطئة أو خمتلطة وهو شكل احرتازي 
األمر خطرا إذا ما مل تكن املعلومات صحيحة، أما الثانية، فنجد أّن الفضاء االفرتاضي يزخر مبقّلدي الشخصيات 

. ء الشخصيات املشهورة احملبوبة لديهم قد تكون واقعية أو ومهيةفيعمد املستخدمون إىل تسمية أنفسهم أبمسا
اقتصر هذا السبب على اإلانث دون " أسباب عائلية متنعهم من إظهار شخصياهتم احلقيقية"وأخريا وجد سبب 

هم هلذا النوع من يعترب احلفاظ على اخلصوصية والتعامل حبرّية أهم األسباب اليت بّررت استخدامالذكور، كما 
 .يهنأهم األسباب لد احلفاظ على اخلصوصية وتفادي املضايقات واإلزعاجبينما ابلنسبة لإلانث كان ، املعلومات

حيث جاءت نفس ( 15-11)و( 10-00)وأشارت النتائج إىل أنه تقاربت األسباب ابلنسبة للفئتني العمريتني 
 "يةالتعامل حبرّ "و"احلفاظ على اخلصوصية " لت يفاألسباب يف املراتب الثالثة األوىل مع تقارب أيضا يف نسبها ومتث

مكانه  "اخلوف من القرصنة"ليحتل سبب ( 21-11)الذي أتّخر لدى الفئة  "حبهم لتجسيد الشخصيات"و
وابلنسبة للمستوى التعليمي، فلقد  . "تفادي املضايقات واإلزعاج"و "احلفاظ على اخلصوصية"ويتصدر كل من 

لتقارب بني كل مستويني يف العديد من لائج بني كل مستويني على حدا نظرا كشفت النتائج عن تقارب النت
أّول سببني مهمني لدى املستويني األدىن يف مقابل  "التعامل حبرية وجتسيد الشخصيات"املميزات، فكان عاملي 

 اإلزعاجاخلوف من القرصنة وتفادي " كل من  أهّنهما تذيال الرتتيب لدى املستويني األعلى ليحل حملهما
تبعا ملتغريات اجلنس والسن واملستوى التعليمي يف  إحصائيةوأدلت النتائج بوجود فروق ذات داللة . "واملضايقات

 .أسباب استخدام معلومات غري صحيحة أو خمتلطة يف احلساب الشخصي على موقع الفيس بوك
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 :عدد األصدقاء على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة -
بينما . صديق( 111-0)بوك يرتاوح بني  أفراد العينة عدد أصدقاءهم  على موقع الفيس من( %22)إّن 

عدد وأشارت النتائج أّن (. %20.5)بنسبة ( 011-0)نصف أفراد العّينة كان عدد أصدقاءهم يرتاوح بني 
حملافظة والذكورية ويرجع  هذا التفاوت إىل طبيعة جمتمعاتنا ا. أصدقاء اإلانث أقل بكثري من عدد أصدقاء الذكور

واليت ال زالت األنثى فيها تتصرف حبذر، كما أنه نالحظ أّن الواقع املعاش قد جتّسد يف الفضاء االفرتاضي على 
 .عمومااملوقع، حيث بقيت األنثى حمدودة احلرية والتصّرف رغم ما يوّفره هذا الفضاء من هامش كبري للحرية 

الذين مييلون إىل دت النتائج أّن األفراد األقل سنا هم األصدقاء، أكّ وعلى مستوى عامل السن يف عالقته بعدد 
وهذا راجع لطبيعة الشباب األصغر الذين يعتربون يف مهمة استكشاف ما حوهلم من خالل . مصادقة عدد كبري

 االجتماعي لكي يشعر أنه شخص ذو قيمة ومقبول يف وسطه اإلشباعالعالقات االجتماعية، بغية حتقيق  إقامة
كما لعب املستوى التعليم دورا ابرزا يف اختيار عدد األصدقاء لدى أفراد العّينة، فجنح املستويني   .االجتماعي

. (اجلامعي والدراسات العليا)إىل األعداد الكبرية من األصدقاء والعكس صحيح ( املتوسط والثانوي)األقل 
اجلنس واملستوى التعليمي يف عدد األصدقاء حسب متغريي  إحصائيةوأفادت الدراسة بوجود فروق ذات داللة 

 .فيما مل تكن هناك فروق حسب متغري السن. على موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة

 .نتائج حمور دوافع وإشباعات استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة. 1
 .حتكم أفراد العينة يف الزمن الذي يقضونه يف استخدام موقع الفيس بوك -

من أفراد العّينة أهنم يتحكمون يف وقتهم أثناء استخدام موقع الفيس بوك؛ أي يستطيعون ( %50.2)عرّب 
صّرحوا بعدم قدرهتم على التحكم يف الزمن ( %20.2)اخلروج منه يف الوقت الذي يناسبهم، فيما ما تبقى منهم 

( %52.5)اء استخدامهم للموقع بنسبة كان الذكور أكثر قدرة على ضبط وقتهم أثنف، الذي يقضونه على املوقع
كما مت رصد تقارب يف النتائج حسب متغري السن إاّل أنّه بدا واضحا أّن أفراد الفئة . لإلانث( %51.1)مقابل 

. هم األكثر حتكما يف الزمن الذي يقضونه يف استخدام املوقع األزرق حسب تقديرهم( 21-11)األكرب سنا 
ن املوقع دون شعور منهم إىل حد االستغراق، بينما مييل الشباب األكرب سنا إىل وعليه الشباب األصغر يستخدمو 

عليمي تكما مل يكن للمستوى ال. االستخدام عن وعي مبا خيدم متطلباته واحتياجاته بعيدا عن املبالغة واإلسهاب
استخدامهم ملوقع الفيس  أثر كبري على قدرة أفراد العّينة على التحكم أو عدم التحكم يف الوقت املستغرق أثناء

بوك، وهذا راجع لطبيعة املوقع فهو عموما عامل ساحر يستغرق الفرد فيه دون شعور منه أو وعي يف غالب األحيان 
 إحصائيةوأوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة . وال تتدخل يف هذه العملية متغريات أو مسات شخصية
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عليمي يف القدرة على التحكم يف الوقت أثناء استخدامهم ملوقع الفيس حسب متغريات اجلنس والسن واملستوى الت
 .بوك
       :موقع الفيس بوك يف استخدامأسباب القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق : أوال

رصدت النتائج مخس أسباب توجه الفرد أثناء استخدامه ملوقع الفيس بوك وحتول دون استغراقه لوقت 
واضحة إىل وجود فئة كبرية  إشارةبدرجة أوىل، يف  "تنظيم الوقت :بني خدماته وحمتوايته، وهيطويل يف التجول 

عدم توفر وقت الفراغ "ي ـويليه ابلتساوي سبب. هذا املوقع جيب أن يستخدم استخداما رشيدا منهم تعي أنّ 
لقان ابلسمات الشخصية ألفراد ويرتبط هذين السببني ببعض ويتع "واالهتمام جبوانب احلياة األسرية واالجتماعية

إىل وجود فئة كبرية منهم تتجاوز  إضافةفال يتوفر هلم الوقت الطويل  ،عّينتنا الذين أغلبهم طلبة مزاولني لدراستهم
موقع الفيس "الذين متنعهم مسؤولياهتم االجتماعية املختلفة من البقاء طويال على املوقع، مث سبب كون ( 15) سن

، أي أهنم ال يتفاعلون، وابلتايل يقتصر "مستخدمني متصفحني فقط"ّرر البعض أبهنم ، أخريا ب"بوك ممل
. اخل، وهو ما مينع بقائهم ملّدة طويلة على املوقع...استخدامهم على التصفح دون التفاعل أو الدردشة والنشر

ىل حد ما، بينما لدى اهتم الذكور مبسألة تنظيم الوقت على حساب العوامل األخرى اليت كان تواجدها قليل إو 
اإلانث تعددت األسباب وتنوعت وكلها كانت ذات أمهية، فاملعروف أّن األنثى يف جمتمعاتنا لديها مسؤوليات 

 .أسرية مبكرة، وهو ما جعلها ال جتد وقت فراغ كايف لالستخدام أو أّن املوقع ممل وال جيد فيه ما يثري االهتمام
األكرب سنا متيل إىل تنظيم وقتها أكثر، من الفئة كثريا بني مجيع الفئات غري أّن وأشارت النتائج إىل تقارب النتائج  

فيما مل  .أجل التوفيق بني كل متطلبات احلياة وخاّصة االهتمام ابجلانب االجتماعي واألسري مقارنة ابلفئة األصغر
يكن هناك اختالف واضح بني املستوايت التعليمية األربعة فيما خيص األسباب اليت متكنهم من السيطرة والتحكم 

تبعا ملتغريات اجلنس  إحصائيةوكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة . يف املّدة الزمنية لالستخدام
 .لوقت املستغرق أثناء استخدام موقع الفيس بوكوالسن واملستوى التعليمي يف أسباب عدم حتكمهم يف ا

 :موقع الفيس بوك يف استخدامأسباب عدم القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق : اثنيا
تبنّي النتائج أّن ما يقارب نصف أفراد العينة صّرحوا أّن أهم ما جيعلهم يستغرقون وقتا طويال على املوقع وال 

ويرجع ذلك إىل كون . "ال حيسون مبرور الوقت أثناء استخدامهم ملوقع الفيس بوك"يستطيعون التحكم به هو أهنم 
اليت يوفرها ، فالدردشة هي أهم اخلدمات "االنشغال الدائم ابلدردشة"ويليه سبب  ،هذا املوقع يتمتع جباذبيه كبرية

جيعل  إخباري وإعالميصرح  عن فاملوقع عبارة" توفر كم هائل من املعلومات املتسارعة"ويليه سبب . املوقع
مث بسبب . إىل فتح اجملال أمامه للتفاعل وإبداء رأيه إضافةاملستخدم يعرف ما حيدث عرب العامل يف الّلحظة ذاهتا 
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فيؤمن العديد من األفراد أبهنم مدمنون على املوقع وواعون بواقعهم، خاصة وأن هذا األمر  "على املوقع اإلدمان"
حيث يعتمد الكثريون على املوقع كمنرب للعمل " ألّن عملي مرتبط ابملوقع " بب مث ويليه س. أصبح مرض العصر

. قد تكون من أجل تكوين العالقات االجتماعية، وابلتايل كسب الزابئن واملوالني أو كأداة للتسويق واإلشهار
عرب الوسائل  نظرا للسرعة الفائقة اليت تتمتع هبا املعلومات" أفضل مشاهدة كل ما هو جديد"وأخريا سبب 

مبرور الوقت ابلدرجة  إحساسهموالذكور على حد سواء أّن أهم األسباب هي عدم  اإلانثواعترب كل من . الرقمية
األوىل مث الدردشة ابلدرجة الثانية أما اثلثا فكان لصاحل ميزة توفري كم هائل من املعلومات، وأمجع كل األفراد من  

مبرور الوقت هو ما جيعلهم غري قادرين على التحكم يف املّدة اليت  اساإلحسكل الفئات العمرية على أّن عدم 
يرون أنفسهم أهّنم مدمنون ( 10-00)كما أشارت النتائج إىل أّن الفئة .يقضوهنا يف استخدام موقع الفيس بوك

. لديهمعلى املوقع، فيما مل يكن هذا العامل مهما لدى الفئات األكرب وحّل حمله سبب الدردشة مع األصدقاء 
مبرور الوقت أهم العوامل اليت متنع األشخاص من التحكم يف  اإلحساسفإن عدم  ،وابلنسبة للمستوى التعليمي

على موقع  اإلدمانوقتهم أثناء استخدام املوقع ابلنسبة جلميع املستوايت، فيما انفرد مستوى املتوسط بسبب 
اليت يوفرها املوقع لدى املستويني اجلامعي والدراسات سبب األخبار واملعلومات املتسارعة  الفيس بوك، كما برز

اجلنس واملستوى التعليمي يف  يحسب متغري  إحصائيةوأوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة . العليا أكثر
أسباب عدم القدرة على التحكم يف الوقت املستغرق أثناء استخدام موقع الفيس بوك، فيما مل تسجل فروق 

 .حسب متغري السن
 .حتديد األسباب قبل الولوج إىل موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة -

دون أسباب استخدامهم ملوقع الفيس بوك قبل ولوجه، ما حيدّ  "أحياان"حوايل نصف أفراد العينة أهنم صرّح 
ملوقع دون أسباب استخدامهم ما حيدّ  "دائما"من أفراد العّينة أهنم ( %02.1)كما صرّح (.%22.0)سبة نوذلك ب

منهم ( %05.2)ما حيددوهنا، ليبق  "اندرا"أهنم  امن أفراد العينة عربو ( %01.1)يف حني ما نسبته . الفيس بوك
أكثر حرصا على حتديد أسباهبم قبل الدخول،  اإلانثوتشري النتائج إىل أّن . "أبدا"دون األسباب يرون أهّنم ال حيدّ 

-15)يف النتائج أن الفئة األكرب سنا ضوت. مقارنة ابلذكور" دائما"فلقد كانت نسبتهم عالية يف كل من صفة 
ا سجلت نسب مرتفعة يف  هي األكثر ميال إىل حتديد األسباب قبل الدخول إىل موقع الفيس بوك، بدليل أهنّ ( 21

، وهذا األمر منطقي. مع وجود تفاوت بني الفئتني األصغر". اندرا وأبدا"وأقل النسب يف " دائما وأحياان"كل من 
ق له املنفعة فقط على مجيع كلما وضحت أهدافه أكثر، فتجده مييل إىل أن يفعل ما حيقّ   الفرد سن زادفكّلما 

كما كان املستوى التعليمي عامل مهم يف حتديد األسباب، هذا ألّن التعليم مينح للفرد النضج   .مناحي حياته
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وأدلت  ،أهدافهد االستخدام وفق ما يفيده وحيقق الفكري وميكنه من التسلح ابلوعي والذي يؤدي بدوره إىل ترشي
تبعا ملتغريي اجلنس واملستوى التعليمي يف حتديد األسباب قبل استخدام  إحصائيةالنتائج بوجود فروق ذات داللة 

 . موقع الفيس بوك، فيما مل تكن هناك فروق تبعا ملتغري السن
 .أسباب استخدام أفراد العينة ملوقع الفيس بوك -

واألخبار مث التواصل مع األصدقاء ليليه التعلم واكتساب  املعلومات: األسباب مرتبة كما يليجاءت 
اخلربات حول خمتلف األمور سواء كان اكتساب املعارف العلمية أو املهارات املختلفة ويليه سبب التواصل مع 

ليليه عامل متابعة ، ال ومتابعتهااألسرة مث التسلية والرتفيه، مث شغل وقت الفراغ، مث تواجد سبب اجناز األعم
وأخريا ، .ابلكثري من األمهية، اجلديدة" العالقات اجلديدة إقامة"التجارية والتسوق، كما مل حيظ سبب  اإلعالانت

وعموما يستخدم . تذيّل سبب اهلروب من الواقع  الرتتيب، وأضاف بعض أفراد العينة سبب البحث عن الوظائف
 . بوك لدوافع معرفية ابلدرجة األوىل مث لدوافع اجتماعية وأخريا لدوافع طقوسية أفراد العينة موقع الفيس
فجاءت الدوافع املعرفية يف الدرجة األوىل مث االجتماعية يف لدى اجلنسني  بنفس الطريقةرتبت الدوافع 

ظهرت كل الدوافع ذات أمهية سواء كانت معرفية كاألخبار كما . الدرجة الثانية وأخريا الطقوسية يف الدرجة الثالثة
العالقات اجلديدة وشغل وقت الفراغ واحلاجات اهلروبية  وإقامةأو اجتماعية كالتواصل أو طقوسية كالتسلية والرتفيه 

 ، وهذا(10-00)واملتمثل يف فئة  سنا جاءت يف أعلى مستوايهتا لدى الشباب ألصغر( الطقوسية)وهذه األخرية 
توازن واستقرار نفسي وعاطفي والتنفيس عن مشاعرها  إحداثيعكس طبيعة احتياجات هذه الفئة اليت تسعى إىل 

سنة إىل الدوافع املعرفية واالجتماعية أكثر ( 10)بينما جنحت الفئتني األخرتني أي األكثر من . وانفعاالهتا
كما  .عارف واخلربات مع إمهال نسيب للدوافع الطقوسيةواملتمثلة يف تلقي األخبار واملعلومات والتواصل واكتساب امل

كان للمستوى التعليمي أثر واضح على دوافع استخدام موقع الفيس بوك، فنجد تقاراب وتشاهبا كبريا بني كل 
فيميل . ني على حدا، املتوسط مع الثانوي واجلامعي مع الدراسات العليا، وهذا لتقارب املميزات بينهميمستو 
ألقل إىل اعتبار املوقع أداة للتواصل ابلدرجة األوىل إلقامة العالقات االجتماعية وكذا الرتفيه والتسلية ني اياملستو 

استخدامهم للموقع بسبب االطالع على كل جديد من  بينما املستويني األعلى يرون أنّ . واهلروب من الواقع
 .واكتساب اخلربات التعليمية أو االجتماعية األخبار واملعلومات كأهم سبب مث التواصل مع األصدقاء مث التعلم

وابلتايل مل يكن هناك فروق بني اجلنسني يف كل من التواصل مع األصدقاء، التواصل مع العائلة واألقارب، اجناز 
األعمال ومتابعتها، التعلم واكتساب اخلربات، اهلروب من الواقع، متابعة اإلعالانت التجارية والبحث عن 

. العالقات اجلديدة، التسلية والرتفيه وشغل وقت الفراغ إقامةكانت هناك فروق بينهم يف كل من   بينما. الوظائف
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مل تكن هناك فروق حسب متغري السن ابلنسبة ألسباب استخدام موقع الفيس بوك اليت تتمثل يف التواصل مع و 
ية والرتفيه، متابعة اإلعالانت التجارية، العالقات اجلديدة، التعلم واكتساب اخلربات، التسل إقامةالعائلة واألقارب، 

يف األخبار واملعلومات، التواصل مع  إحصائيةالبحث عن الوظائف، فيما كانت توجد فروق ذات داللة 
كما هناك فروق ذات  .األصدقاء، اهلروب من الواقع، شغل وقت الفراغ واجناز األعمال ومتابعتها تبعا ملتغري السن

تبعا ملتغري املستوى التعليمي جتاه أغلب أسباب استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة واليت  إحصائيةداللة 
العالقات االجتماعية، التعلم واكتساب اخلربات،  إقامةمتثلت يف األخبار واملعلومات، اجناز األعمال ومتابعتها، 

جتاه كل  إحصائيةمل تكن هناك فروق ذات داللة  غري أنهالتسلية والرتفيه، اهلروب من الواقع، شغل وقت الفراغ، 
عالانت التجارية والتسوق والبحث عن من سبب التواصل مع األصدقاء، التواصل مع العائلة واألقارب، متابعة اإل

 .الوظائف
 :النشاطات اليت يقوم هبا أفراد العينة عند استخدامهم ملوقع الفيس بوك -

مث جاء نشاط . ستخدمون املوقع األزرق من أجل الدردشة مع األصدقاءأابنت النتائج أّن أفراد العينة ي 
النشر على الصفحة الشخصية أو يف اجملموعات كخدمة ال تقل أمهية عن الدردشة، حيث يقوم املستخدم بوضع 
مشاعره وعواطفه أو أفكاره أو املعلومات املختلفة على حائطه لتصل إىل اجلميع أو إىل أشخاص حمّددين وفق 

، مث برز نشاط اآلخرينوبنفس املرتبة كل من الدعم واإلعجاب وتقاسم املعلومات مع . هداف يريد حتقيقهاأ
االطالع على جديد األصدقاء من خالل منشوراهتم، ليأيت نشاط التعليق على منشورات اآلخرين سواء أصدقاء 

يف الصفحات واجملموعات الفيسبوكية  أو أعضاء اجملموعات، وأخريا تذيّل نشاط النقاش حول القضااي املطروحة
 .املختلفة
تصدرت نفس األسباب لدى اجلنسني واليت متثلت يف الدردشة مع األصدقاء مث النشر على الصفحة أو و  

، كما سجل الذكور نسبة أعلى يف التصفح فقط دون التفاعل مقارنة واإلعجابيف اجملموعات مث نشاط الدعم 
أكثر نشاطا على املوقع ولو بشكل بسيط، خاّصة يف ظل عدم  اإلانث النتيجة إىل أنّ ابإلانث، ورمبا تشري هذه 

وجود مالذ آخر لكي تعرب عن نفسها وتصرح بذاهتا أي تكون أكثر فاعلية يف املوقع عكس الذكور الذين ميكنهم 
هي ( 10-00)الفئة  كما أثبتت النتائج أنّ   .اخل...التعبري عن أنفسهم أكثر يف الواقع والتواصل مع األشخاص

فيميل األفراد األصغر سنا إىل . األكثر نشاطا على موقع الفيس بوك، حيث يقّل النشاط كّلما زاد سن أفراد العينة
شباعاهتم إحب الظهور أكثر والتعرف على األفراد يف حماولة منهم إىل تكوين عالقات اجتماعية لتأمني 

علهم أكثر تفاعال من غريهم، وهو ما أتّكد من خالل وجود االجتماعية، وكذلك حب االستكشاف والفضول جي
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وابلنسبة للنتائج حسب املستوى . نسبة أعلى من الذين يرون أنفسهم غري متفاعلني عرب املوقع من الفئات األكرب
نال  التعليمي، فلقد أدلت النتائج أنه كلما قّل السن كّلما زادت كثافة ممارسة النشاطات على موقع الفيس بوك، ف

، بينما حّل حمله (املتوسط، الثانوي، اجلامعي)كل من نشاطي الدردشة والنشر أّول اهتمامات املستوايت الثالثة 
وأثبت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة . نشاط تقاسم املعلومات مع اآلخرين لدى مستوى الدراسات العليا

الشخصية أو اجملموعات، التعليق على منشورات ابلنسبة للنشر على الصفحة حسب متغري اجلنس  إحصائية
، الدردشة مع األصدقاء، النقاش حول القضااي املطروحة، تقاسم املعلومات مع واإلعجاباآلخرين، الدعم 

حسب اجلنس  إحصائيةوجدت فروق ذات داللة اآلخرين، ممارسة األلعاب ويف حالة التصفح دون تفاعل، بينما 
يف  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة وحسب متغري السن  .جديد األصدقاء فقطابلنسبة لسبب االطالع على 

ات اآلخرين، ر أغلب النشاطات وذلك يف النشر على الصفحة الشخصية أو يف اجملموعات، التعليق على منشو 
وجدت بينما ، النقاش حول القضااي املطروحة، ممارسة األلعاب ويف حالة التصفح دون تفاعل، واإلعجابالدعم 

كما تبنّي   .فروق يف كل من الدردشة مع األصدقاء واإلطالع على جديد األصدقاء وتقاسم املعلومات مع اآلخرين
حسب متغري املستوى التعليمي يف الدردشة مع األصدقاء، النقاش حول  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة أنه 

بينما وجدت فروق يف كل من النشر على . فاعلالقضااي املطروحة، ممارسة األلعاب ويف حالة التصفح دون ت
الصفحة الشخصية أو يف اجملموعات، التعليق على منشورات اآلخرين، الدعم واإلعجاب، االطالع على جديد 

 .األصدقاء وتقاسم املعلومات مع اآلخرين
 .احملّققة من استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة اإلشباعات -

لدى أفراد العينة فهو يليب حاجة االستكشاف واملعرفة، والشباب " فتاح على العاملاالن" إشباعر تصدّ 
ويليه . دائما لتحسني أمناط حياهتم بطبيعتهم حمبون لالستكشاف واملعرفة والتعرف على اآلخر املختلف ومتطلعني

رات تكنولوجية فاملستخدم حيس أبنه مثل غريه يواكب ما حدث من تطو " الراحة والرضا عن النفس" إشباع
إىل أهّنا تسمح له إبقامة العالقات والصداقات والتعبري عن نفسه أكثر وهو ما يعّزز الراحة  إضافةوحضارية، 

واقع افرتاضي يتمكن الفرد فيه من  يقّدمفاملوقع  ،"التحرر من القيود االجتماعية" إشباعالنفسية، ومتركز بعده  
خاّصة ابلنسبة جملتمعاتنا العربية اليت ، التمرد أو اخلروج عن ما هو سائد من طقوس وتقاليد وعادات ال حتظ برضاه

وأخريا جند . تالئم متطلبات هذا العصر وشبابه -أحياان- ال زالت حتكمها جمموعة من التقاليد املتوارثة ومل تعد
، وهذا األخري من أهم احلاجات اليت يصبو الفرد إىل أن حيّققها، فهو دائما يبحث عّما يعزز "الذاتحتقيق " إشباع

وأضاف املبحوثون اشباعات أخرى متنوعة كانت يف جمملها تدور حول ستة اشباعات أخرى متثلت . ذاته ويثبتها
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الرتفيه عن النفس،  إشباعوالعلمية، ليليه املعرفية  اإلشباعاتيف حتقيق التواصل واقامة العالقات االجتماعية، مث 
 "الكسب املادي" إشباعوأخريا " التعبري عن النفس"مث  "لفورية واآلنية يف تلقي املعلومات واألخبارا" إشباعويليه 

ىل أنه إوأشارت النتائج . وهذا العامل يرتبط ابلذين يكون عملهم مرتبط ابالنرتنيت أو مواقع التواصل االجتماعي
النسبة لإلانث كن أكثر تعطشا لالنفتاح على العامل بن ملتغري اجلنس أثر كبري إال بعض االختالفات الطفيفة، فمل يك

نتيجة القيود االجتماعية اليت تفرض على األنثى يف جمتمعاتنا احملافظة، فتلجأ إىل مواقع التواصل بغية االستكشاف 
الذكور يرون أّن املوقع هو فضاء لتجاوز بعض القيود وغم هذا إال أّن . والتواصل عرب الفضاء االفرتاضي

شباعني اللوايت كن أقل اهتماما هبذين اإل اإلانثانث، عكس االجتماعية وأنه وسيلة لتحقيق ذاهتم أكثر من اإل
أّن الشباب األصغر سنا مييلون كما كان .رغم أّن القيود االجتماعية يف جمتمعنا متارس على األنثى أكثر من الذكر

أداة للتحّرر من القيود االجتماعية وحتقيق الذات وكذا الراحة والرضا عن النفس مقارنة ككثر إىل اعتبار املوقع  أ
اليت  اإلشباعاتحسب متغري اجلنس يف أغلب  إحصائيةوأثبتت النتائج ال توجد فروق ذات داللة  .ابألكرب سنا

يف كل من حتقيق الذات، الراحة والرضا عن النفس،  قها استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة، وذلكحيقّ 
االنفتاح على العامل، التشبع املعريف والعلمي، حتقيق التواصل والعالقات االجتماعية، التعبري عن النفس، الرتفيه عن 

 إشباعبينما وجدت فروق بني اجلنسني يف النفس، الفورية واآلنية يف احلصول على املعلومات والكسب املادي، 
حسب متغري السن يف  إحصائيةأنّه مل تكن هناك فروق ذات داللة ىل إ إضافة .التحّرر من القيود االجتماعية

االنفتاح على العامل، التشبع  من اليت حيققها استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العّينة، وذلك يف كل اإلشباعات
املعريف والعلمي، حتقيق التواصل والعالقات االجتماعية، التعبري عن النفس، الرتفيه عن النفس، الفورية واآلنية يف 

التحّرر من القيود  إشباعبينما وجدت فروق بني الفئات العمرية يف احلصول على املعلومات والكسب املادي، 
وأخريا ابلنسبة للمستوى التعليمي مل تسجل أي فروق ذات  .ات والراحة والرضا عن النفساالجتماعية وحتقيق الذ

يف كل االنفتاح على العامل، التشبع املعريف والعلمي، حتقيق التواصل والعالقات االجتماعية، التعبري  إحصائيةداللة 
بينما وجدت فروق يف . والكسب املادي عن النفس، الرتفيه عن النفس، الفورية واآلنية يف احلصول على املعلومات

 .التحّرر من القيود االجتماعية، وحتقيق الذات والراحة والرضا عن النفس إشباع
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 .عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب االجتماعي لدى أفراد العينة نتائج حمور. 1
 :العينةفراد أعالقة استخدام موقع الفيس بوك ابلعزلة االجتماعية لدى  -
استخدامهم للموقع ال يغنيهم عن احمليطني هبم، وال يعتربون أّن أصدقاءهم  أن أكثر من نصف أفراد العّينةأكد  -

عرب الفضاء االفرتاضي يعّوضوهنم عن اجللسات مع العائلة أو األصدقاء، ولذلك فهم يشعرون ابلعزلة االجتماعية 
 . عندما يستخدمون موقع الفيس بوك

ذلك أّن املوقع يوّفر هلم  ،ايل نصف أفراد العينة أهنم يستمتعون ابجللوس لوحدهم أثناء استخدام املوقعصرّح حو   -
الراحة والسكينة ويشكل هلم هرواب مؤقتا من االنشغاالت اليومية وضغوط العمل أو الدراسة إىل عامل افرتاضي تزول 

 . فيه كل القواعد والنظم امللزمة
وقت اجللوس واحلديث مع أفراد  حيث قلّ ، التواصل مع عائلتهمسة وقع قد أفقد البعض أثبتت النتائج أّن امل -

األسرة بسبب االنشغال ابملوقع، غري أنه فتح آفاقا جديدة للعائلة، خاّصة يف حالة البعد املكاين بني أفراد العائلة 
 .الواحدة فعمل على تقريب املسافات والتقليل من العزلة العائلية

أّن الصداقات عرب موقع الفيس بوك هي جمرد صداقات سطحية وأحياان تكون جمرد أرقام على  الدراسةت أشار  -
الصفحة الشخصية، فاملوقع وبرغم امليزات التفاعلية اليت يتميز هبا مشكال جمتمعا افرتاضيا إال أنّه ال ميكن أن حيمل 

هذا إال أنّه مكن من مد جسور التواصل مع األفراد  ورغم. بني طياته تلك العالقات العميقة اليت تتميز ابحلميمية
 .املنقطعني عن بعضهم،كما أنه يساعد يف والدة عالقات حقيقية غالبا ما تبدأ على مستواه وتنتهي على الواقع

األفراد ابالنتماء إىل جمتمعهم وشعورهم ابلعزلة الثقافية  إحساسمل يكن ملوقع الفيس بوك أثر كبري يف عدم  -
الرفض للواقع  إالّ أّن نسبة املعارضة كانت لنصف أفراد العّينة ورغم مشاعر املوافقة متوسطةوبرغم أّن . ماعيةواالجت

إاّل أّن نسبة كبرية منهم ال زالت متمسكة مبجتمعاهتا احملّلية وأوطاهنا وترى  ،السيئ املعاش يف جمتمعنا اجلزائري
 .ءنفسها جزء فيها وواجب عليها املشاركة يف البنا

إاّل أنّه مل يغنيهم عن التفاعل  ،رغم أن املوقع قد حاز على مساحة كبرية ضمن النشاطات اليومية ألفراد العينة -
 . العائلي لدرجة كبرية بل اقتصر ذلك على فئة قليلة نوعا ما

 ىلتبق ،العائلية نفى أغلب أفراد العّينة أن يكون استخدام الفيس بوك قد حال بينهم وبني املشاركة يف املناسبات -
هلا أمهيتها  ظلالتفاعالت عرب الفضاء االفرتاضي ت رغم أنّ ، التفاعالت االجتماعية الواقعية هي املفضلة لدى الفرد
 .على األقل لدى فئة معينة أو كتفاعالت تدعيمية أكثر
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زايرة أقارهبم وأهاليهم مىت ما يف  ستمراراال أّن استخدام موقع الفيس بوك ال مينعهم من العّينة أفرادنصف أّكد  -
 . لزم األمر

هذا النوع  تمتع هبا بنفى أغلب أفراد العّينة أن يكون املوقع يعّوض أصدقاء الواقع نظرا للحميمية الكبرية اليت  -
إىل استمرارية العالقات القدمية وأهّنا فقط تنتقل إىل الواقع االفرتاضي كإجراء  هذا األمر العالقات، وحييلمن 

 . لتعزيز التواصل ضايفإ
وال  ،أعرب جل أفراد العينة أّن استخدام املوقع ليس حاجزا أمام تلبية دعوات املناسبات االجتماعية املختلفة -

اليت ّتلق اللحمة بني أفراد اجملتمع وتنمي حس االنتماء  ،ميكن للفرد أن يعيش بعيدا عن مثل هذه املناسبات
 .لديهم

 :  فيس بوك ابلالمعيارية لدى أفراد العينةعالقة استخدام موقع ال -
يف اشارة إىل أتثر أفراد  ،القيم األجنبية اليت يروهنا عرب موقع الفيس بوك إتباعأهّنم يفّضلون  على عيّنةأفراد الأمجع  -

العّينة كل ما ينبع من اخلارج من قيم وسلوكيات وعادات قد تكون موافقة أو معارضة جملتمعنا وما حيدث فيه 
 .خاّصة الشباب األصغر سنا

وقد يتجلى هذا األمر يف . أمجع أفراد العينة على أّن موقع الفيس بوك أثر على قيمهم الدينية بطريقة سلبية -
اخل، نتيجة استهالك وقتهم وطاقتهم يف ...الفرائض واملمارسات الدينية اليومية كالصالة أو قراءة القرآن أداء إمهال

 .يف حمتوايته دون االنتباه إىل جوانب حياهتم مبا يف ذلك اجلانب الديين استخدام املوقع والغوص
مواقع و تقاربت االستجاابت بني املوافقني واملعارضني جتاه كون املوقع مكنهم من أن ينتقدوا مؤسسات اجملتمع،  -

اسات معينة سواء دميقراطيا يعرب فيه الفرد عن معارضته لفكر أو ملمارسات أو سي التواصل عموما وفرت فضاء  
 .جلهات ومؤسسات رمسية أو غري رمسية

بل رمبا زاد من رفضهم له بعد االنفتاح الكبري على  ،جملتمعهم أفراد العّينة مل يكن للموقع أثر كبري يف تعزيز انتماء -
العامل ورؤية اجملتمعات املتقدمة، مع أّن املوافقني نسبة معتربة جدا من خالل تكوينهم جملموعات افرتاضية على 

 .املوقع متشاركني يف االهتمامات اليت حتاكي جمتمعهم احلقيقي
وحييل هذا األمر . يف ظلها نشئوام ابلقواعد اجملتمعية من قيم ومعايري يرى األغلبية أّن املوقع مل يؤثر على التزامه -

إىل أّن احمليط االجتماعي هو الذي يتحكم يف طبيعة مثل هذه القيم واملعايري ووسائل اإلعالم عموما هي جزء 
 .   فقط من هذا احمليط خيتلف أتثريها انطالقا من عدة متغريات
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لى أّن املوقع جعلهم يشعرون ابلرفض لبعض قيمهم االجتماعية أكثر من سجلت النتائج أّن املوافقني ع -
املعارضني، وترتجم هذه النتيجة انفتاح أفراد العّينة على العامل واجملتمعات األخرى ليقارنوا بينها وبني جمتمعاهتم 

ط، أو ميكن احلديث عن أتثر احمللية، خاّصة فيما تعّلق ببعض القيم البالية اليت تتوارثها األجيال عادة وممارسة فق
 . الشباب عموما ابلقيم الغربية واالنبهار هبا مهما كان نوعها، يف عملية هي أقرب إىل التقليد األعمى فقط

عارض نصف أفراد العّينة فكرة أهنم  ينشرون على موقع الفيس بوك ما ال يقومون به يف الواقع، وابلتايل مل يكن  -
بينما سجلت نسبة موافقة معتربة، ورمبا يعّزز هذا الوضع احلرية املتاحة على مواقع  ،لديهم ازدواجية يف املعايري

التواصل أو جتسيد دور الذات األخرى اليت يريد الفرد أن يتمثل هبا كما تتيح له اجملال للتمرد على القيم اليت ال 
 . يؤمن هبا بل تفرضها النظم االجتماعية السائدة

ة أّن عامل الفيس بوك يناسب معايري الشباب احلقيقية، فرغم أّن موقع الفيس بوك يقّدم ال يعتقد أفراد العين -
للشباب عاملا تذوب فيه كل الفوارق الثقافية واحلواجز املكانية ويبتعد فيه الفرد عن األنظمة االجتماعية والسياسية 

ال يعكس ما حيملونه من قيم ومبادئ ومعايري  اليت حتد من حرّية ممارسة ذاته، إاّل أنّه بنظرهم هو جمّرد عامل ومهي
 . جتسدهم بذواهتم ومبجتمعاهتم

يربز من خالل النتائج أتثري موقع الفيس بوك على القيم ألخالقية ألفراد العّينة، حيث اعتربوا أّن املوقع قد أثر  -
إحدى أمهها ( سالمين اإلالدي إطارخارج )سلبيا على بعض قيمهم ورمبا تكون العالقات العاطفية بني اجلنسني 

 .اخل...على الدردشات حول املوضوع واإلدمانإىل مشاهدة احملتوايت والصور اإلابحية  إضافة
أغلب أفراد العينة يعارضون تقليد السلوكيات الغربية، خاّصة إذا كانت جمرد تقليد وال حتمل أّي قيم دينية  -

إال نسبة ضعيفة جدا منهم اليت تقوم بذلك من شدة االنبهار ابلثقافات الوافدة، ورمبا يقتصر  ،أو أخالقية إسالمية
األمر على فئة الشباب األقل سنا، خاصة فيما تعّلق ببعض السلوكيات ذات العالقة ابملظهر اخلارجي أو طريقة 

 .اخل...احلديث والتصّرف يف الشارع
 : لدى أفراد العينة معاالعالقة استخدام موقع الفيس بوك ابل -
السبب إىل أنه  إرجاعميكن ، و وافق أكثر من نصف أفراد العينة على أّن املوقع منحهم معاين مجيلة حول احلياة -

شكل هلم مساحة حرّة للبوح خبواطرهم وأفكارهم وممارسة ما ال يستطيعون يف الواقع، كما فتح هلم العامل على 
عرض عليهم جتارب النجاح وعرفهم و  العالقات االجتماعية وإقامةكل الثقافات عيه ليعرفهم على أفراد من  امصر 

 .للهروب من ظروف سيئة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية وسهل هلم القيام مبهامهم ابهتماماهتم وشكل فضاء  
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آفاقا ح ابألمل يف احلياة، كونه قد يفت ونسّ جعلهم حياستخدام موقع الفيس بوك ّن مييل أفراد العينة إىل اعتبار أ  -
يفتقدون لعالقات صداقة أو ال جيدون من يشاركهم اهتماماهتم أو األشخاص ، خاصة أولئك الذين فراداألأمام 

 . املنطوين واملنعزلني والذين ال ميلكون املهارات الالزمة لالندماج واالجتماعي
التخلي عن بعض معتقدات اجملتمع الذي سّهل  الفيس بوكموقع  عارضت أكرب نسبة من أفراد العّينة أنّ  -

دفع لألفراد إلحداث تغيري حول ما ال يعجبهم يف حميطهم من خالل التعبري احلر  إعطاء فعمل علىيعيشون فيه، 
ق بتلك املعتقدات البالية اليت مل تعد ذات أمهية يف وقتنا املعاصر،  ة فيما تعلّ خاصّ  ،عن أنفسهم ورفضهم لواقعهم

 .كما أّن التخلي عن مثل هذه املعتقدات يعرض الفرد التعرض للعقاب املعنوي
م عندما يرون أّن األفراد ال يوّلد الشعور بتدين قيمة ذواهت الفيس بوك نة أّن موقعنصف أفراد العيّ حوايل اعترب  -

يف التواصل االجتماعي انجحون من خالل نقلهم لتجارهبم الشخصية، وينبع ذلك من قناعتهم أبنّه املوقع يفيد 
 . خمتلف املهام املنوطة به وأداء

يف أنفسهم، وتشري هذه  اإلحباطاستخدام موقع الفيس بوك يسبب مشاعر  نصف أفراد العينة أنّ  حوايل نفى -
النتيجة إىل اجيابية أفراد العينة كمستخدمني للموقع، وأهّنم يتمتعون حبصانة نفسية متنعهم من الشعور ابإلحباط، 

 .لذي يتولد من رؤية اآلخرينا
مل يكن املوقع ابلنسبة ألفراد العينة ميثل منطا للحياة اجلميلة والتجارب الناجحة، بل هو  جمرد انفذة ينفتحون  -

يرون أنه يعكس الواقع كليا، فهم بذلك يعون الفجوة الكبرية بني ذلك  الو  التجارب الناجحةعلى من خالهلا 
 . موجود يف الواقع، أي يعيشون جتارهبم وطموحاهتم على أرض الواقع العامل الومهي وبني ما هو

عارض نصف أفراد العينة أهنّم يشعرون أهّنم ذوو قيمة أكرب منذ بدؤوا يستخدمون موقع الفيس بوك، وهذا انبع  -
د نسبة يف ظل وجو . من وجود فئة ذات مستوى تعليم عايل متلك العوامل اليت تساعدها على تعزيز تقدير الذات

 .معتربة ترى أنه يعزز شعورهم بقيمتهم أكثر
املوقع كأداة للتحرر من التقاليد االجتماعية أو العادات املختلفة رغم وجود  يرونال م أهنّ  أفراد العينة أّكد أغلب -

فالعادات والتقاليد . فئة تتبىن الطرح املعاكس نظرا لكونه عامل موازي حتكمه قوانني أخرى ال متت إىل الواقع بصلة
اوزها بسهولة، إال إذا كان االجتماعية مغروسة يف الفرد منذ نعومة أظافره وال ميكن له أن يتخلى عنها أو يتج

 .حيمل يف مساته الشخصية بذور التمرد
أبنفسهم  اأهّنم أدوات حيركها الفيس بوك وال يوجد جمال ليتحكمو  ونيشعر  كوهنمعارض أغلب أفراد العينة   -

تخدام عندما يستخدمونه، حيث عّززت هذه األرقام النتيجة اليت توصلنا إليها يف سؤال التحكم يف الوقت أثناء اس
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موقع الفيس بوك أين أجاب نصف أفراد العينة أهّنم يستطيعون التحكم يف وقتهم جيدا وال يستغرقون يف املوقع 
 . دون قصد

عارض أغلب أفراد العينة  فكرة أّن حياهتم دون معىن يف غياب موقع الفيس بوك، معتربين إايه أنّه أداة اتصالية  -
 . ور حياهتمفقط وال ميكن هلا أن أتثر يف سري أم

 :لدى أفراد العينة الهد عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابل -
وافق نصف أفراد العينة أّن استخدام موقع الفيس بوك مل يؤثر على خططهم املستقبلية، أي أّن أغلبهم يعترب  -

 .املوقع أداة مهّمة تساعد على التخطيط للمستقبل، نتيجة ما يوّفره من فرص لتحقيق الذات
يعود سلبا على حتقيق أهداف  الفيس بوك يرى أغلب أفراد العينة أّن قضاء وقت طويل يف استخدام موقع -

طلبة من خمتلف املستوايت، وابلتايل سيكون هذا ضد حتصيلهم الدراسي كما تقّلل من  همحياهتم، خاّصة أّن أغلب
 . تركيزهم على اجناز أعماهلم وواجباهتم

العينة على فكرة أهنم من خالل اطالعهم على جتارب اآلخرين عرب موقع الفيس بوك وافق أكثر من نصف أفراد  -
ة منها الناجحة تبعث أصبحوا يؤمنون بقدراهتم أكثر وواثقون يف أنفسهم، فاالنفتاح على جتارب اآلخرين خاصّ 

 .النظر عن نوعهابغض  أهدافهاألمل يف النفس، كما متد الفرد ابملعلومات واآلليات اليت تساعده على حتقيق 
آرائهم واملعارضة يف املواضيع بعدما استخدموا موقع  إبداءوافق نصف أفراد العينة أهنم أصبحوا يستطيعون  -

 إمكانيةويرجع ذلك إىل ما يوّفره من حرّية لكن بعيدا عن املباشرة واملواجهة يف ظل ما يتيحه من الفيس بوك، 
اهلوية احلقيقية، وابلتايل مينح قدرة أكثر على التصريح واحلديث حىت  للتخفي وراء األمساء املستعارة وعدم كشف

 (. الطابوهات)حول املواضيع احلساسة 
واجباهتم ومهامهم بغية الوصول إىل حتقيق  أداءوافق حوايل نصف أفراد العينة أن موقع الفيس بوك ساعدهم يف  -

 . أهدافهم
يستطيعون حتقيق النجاح ابالعتماد على ما يوّفرة الفيس بوك من فرص م ح حوايل نصف أفراد العينة أهنّ صرّ  -
 .(اخل...أخبار ومعلومات وعالقات)
جمموعات الفيس بوك تساعدهم على حتديد أهدافهم أكثر من خالل تشارك  لتبق نسبة املوافقة أعلى حول أنّ  -

يوفر الفرصة لبناء العالقات االجتماعية  فهو ،االهتمامات، وذلك ألّن املوقع يوفر آليات عديدة لتسهيل احلياة
اليت تساعد الفرد يف الوصول إىل مبتغاه كما يوّفر آلية االتصال الفوري والفّعال، حيث أزاحت احلواجز املكانية 

 . اخل...كموجه وداعم للفرد يف أغلب األحيان إىل توفريه جلماعات ذات االهتمامات املشرتكة اليت تعمل إضافة
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من نصف أفراد العينة فكرة أهنم منذ بدؤوا يستخدمون موقع الفيس بوك أصبحوا يقلقون على  عارض أكثر -
مستقبلهم، إال أّن تواجد املوافقني كان كبريا، فاملستخدم للموقع يصطدم بكل األفراد الناجحني وكذا الذين 

حىت ال  قيق أهدافه املستقبلية،حت ضمان يلزم من أجل يعرضون أنفسهم وجتارهبم، وهو ما يشعره بضرورة القيام مبا
 .ل مستوى من اآلخرينيشعر أنه أقّ 

م بدون طموحات وأحالم مقارنة عامل الفيس بوك جعلهم يشعرون أهنّ أّن عارض أكثر من نصف أفراد العّينة  -
احاهتم الذين يضعون صور ممتلكاهتم أو جن اآلخريناألفراد أحياان يشعرون أّن جيعل املوقع  نّ أابآلخرين، برغم 

 .د يف النسبة املعتربة اليت حققها املوافقون أو املوافقون بشدةأقل قيمة منهم، وهو ما جتسّ  مهنوأب أحسن منهم
قبلية عندما يستخدمون موقع الفيس بوك، فهم تأغلب أفراد العينة أهّنم ينسون التفكري يف أهدافهم املس عارض -

وذو أمهية كبرية يف حياهتم، إال أنّه ال ميكن أن حيول دون التفكري يف  يرون أنّه ورغم أنه يستهلك وقت أفراد العّينة
 .ما يريدون حتقيقه، والعكس من ذلك فاستخدامه يفتح أمامهم الفرص أكثر

 : مستوى شعور أفراد العّينة ابالغرتاب االجتماعي نتيجة استخدام موقع الفيس بوك -
وقع ماالغرتاب االجتماعي نتيجة استخدام  مبستوى متوسط من أشارت النتائج إىل أّن أفراد العينة يشعرون -

جاءت متباينة يف املتوسطات احلسابية غري أهّنا مجيعا  ،أبعاد االغرتاب االجتماعي األربعة أنّ  الفيس بوك، إالّ 
 .وقعت ضمن اجملال املتوسط

جاء بعد الالهدف يف : يلي ترتبت أبعاد االغرتاب االجتماعي يف عالقتها ابستخدام موقع الفيس بوك كما -
ويف املرتبة الثانية جاء بعد الالمعيارية مبتوسط حسايب قدره  ،(2.10)املرتبة األوىل أبعلى متوسط حسايب 

مبتوسط  المعىنوأخريا بعد ال، (1.22)قدره  حسايب بعد العزلة االجتماعية مبتوسط، ويف املرتبة الثالثة (1.02)
 .(1.12) حسايب قدره

IV. لدراسة يف ضوء الفرضياتالعامة ل نتائجال: 
يف عالقته  االجتماعي يشعر أغلب أفراد العّينة مبستوى مرتفع من االغرتاب :الفرضية األوىل. 1

 .ابستخدام موقع الفيس بوك
ّن ما يقارب نصف أفراد العّينة هم مغرتبون اجتماعيا نتيجة استخدام موقع الفيس بوك أبالنتائج  أفادت

، فيما انلت الفئة املغرتبة بدرجة منخفضة اثين أعلى %(21.0)حيث انلت هذه الفئة نسبة  بدرجة متوسطة،
 وناملغرتبمثل لي%( 01.2)، أّما الفئة ذات االغرتاب املرتفع حّققت نسبة معتربة وصلت إىل %(20.0)نسبة 

تفع جدا مثلوا نسبة ، وأخريا جند أّن املغرتبني مبستوى مر %(2.0)بدرجة منخفضة جدا نسبة ضعيفة قدرت بـ 
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فإّن أغلب أفراد العينة يشعرون ابالغرتاب االجتماعي نتيجة وعليه، . فقط %(0.2)ضئيلة جدا متثلت 
استخدامهم ملوقع الفيس بوك مبستوى متوسط أو منخفض، يف وجود نسبة قليلة ملرتفعي املستوى، وعليه مل تتحقق 

 .هذه الفرضية
يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك  إحصائيةداللة  هناك فروق ذات :الفرضية الثانية. 1

 (.اجلنس، السن، املستوى التعليمي)ابالغرتاب االجتماعي حسب املتغريات التالية 
يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة (: أ) الفرضية اجلزئية -

 .االجتماعي حسب متغري اجلنس
نتيجة  بني متوسط االغرتاب االجتماعي إحصائيةكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة 

ىل كوهنما يعيشون يف بيئة واحدة تتميز إويرجع ذلك . انثالذكور ومتوسط اإللدى  استخدام موقع الفيس بوك
ما خلدمات ومميزات موقع وهو ما يفرض منط استخدام متماثل بينه، بظروف اجتماعية ونفسية واقتصادية متماثلة

إىل  إضافةما أدلت به نتائج حموري عادات وأمناط االستخدام وتدعمت هذه الفكرة من خالل الفيس بوك، 
وآاثر  إفرازاتكبرية يف أغلب اإلجاابت، وابلتايل سيكون أّن   اختالفات، حيث مل يكن هناك واإلشباعاتالدوافع 

 .وابلتايل مل يتحقق هذا الفرض. لجنسنيابلنسبة ل -اغالب-ذلك االستخدام متماثل 
يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة (: ب)الفرضية اجلزئية  -

 .االجتماعي تبعا ملتغري السن
يف االغرتاب االجتماعي وعالقته ابستخدام موقع  إحصائيةأفادت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات داللة 

حيث من خالل مقارنة املتوسطات احلسابية للفئات العمرية املختلفة تبنّي أنه كّلما . الفيس بوك تبعا ملتغري السن
قّل السن زاد مستوى االغرتاب االجتماعي نتيجة استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة، وتعود هذه الفروق 

، وذلك يرجع (15-11)و( 10-00)ضد الفئات العمرية األقل ( 21-11)الفرق بني الفئة العمرية األكرب  إىل
ه توجد اختالفات على مستوى اخلصائص النفسية أي أنّ  ،(سنة01)نة تتوزع على فارق مداه الزمين العيّ  كونإىل  

 .قت هذه الفرضيةوابلتايل حتقّ . مواالجتماعية هلذه الفئات واليت بدورها أتثر على السلوك االتصايل هل
يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة (: ج) الفرضية اجلزئية -

 .االجتماعي تبعا ملتغري املستوى التعليمي
يف االغرتاب االجتماعي وعالقته ابستخدام موقع الفيس  إحصائيةأّكدت النتائج وجود فروق ذات داللة       

( اجلامعي والدراسات العليا) بوك تبعا ملتغري املستوى التعليمي، وأّن الفروق تعود إىل الفرق بني املستويني األعلى
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، صائياإحبينما الفرق بني املستويني املتوسط والثانوي مل يكن دال (. املتوسط والثانوي)ضد املستويني األدىن 
ما زاد املستوى التعليمي قّل الشعور ابالغرتاب أي أنّه كلّ  .وكذلك الفرق بني املستويني اجلامعي والدراسات العليا

إىل أّن املستوى التعليمي يكون له أثر كبري يف  اإلشارةوجتدر . االجتماعي يف عالقته ابستخدام موقع الفيس بوك
ما يكون ذوو املستوايت التعليمية األعلى أكثر وعيا واداراكا وترشيدا فغالبا  ،طبيعة استخدام موقع الفيس بوك

وابلتايل مييل ذوو املستوايت األعلى إىل االستخدام لالستخدام وفق ما يتطلبه من حاجات ودوافع حمددة مسبقا، 
 .حتققت هذه الفرضيةتكون قد وعليه  الدراسة،نتائج حسب ما أدلت به  اإلفراطاملعتدل بعيدا عن 

يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك  إحصائيةهناك فروق ذات داللة : الفرضية الثالثة. 1
 .ابالغرتاب االجتماعي لدى أفراد العينة تبعا لكثافة االستخدام

يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة (: أ)الفرضية اجلزئية  -
 .االجتماعي تبعا ألقدمية االستخدام لدى أفراد العينة

يف االغرتاب االجتماعي وعالقته ابستخدام موقع  إحصائيةبّينت النتائج أنّه ال توجد فروق ذات داللة 
مرة األوىل يتعلق به بسرعة رهيبة وال جمال فالفرد الذي يستخدم املوقع لل. الفيس بوك تبعا ملتغري أقدمية االستخدام

وجتذب هذه املواقع األشخاص . للرتاجع عن استخدامه بعد التعرض ملا يقّدمه خدمات وفرية وتسهيالت متنوعة
صورهم  إضافةحيث ميّكنهم من  من خالل االهتمام الذي يتلقونه عربها عن طريق التعبري على أنفسهم،

 .وعليه مل يتحقق هذا الفرض. إخل...م وممتلكاهتم ومشاعرهم وأعماهلم واجنازاهت
يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  (:ب)الفرضية اجلزئية  -

 .االجتماعي تبعا لدورية االستخدام لدى أفراد العينة
اعي وعالقته ابستخدام يف االغرتاب االجتم إحصائيةكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة 

موقع الفيس بوك تبعا ملتغري دورية االستخدام، ونفّسر هذه النتيجة أّن جل أفراد العينة متركزوا يف االستخدام اليومي 
للخروج  إمكانيةفرتات متباعدة وكل أسبوع، وابلتايل مل تكن هناك لصاحل بدرجة أوىل وبدرجة اثنية وبفارق كبري 

 .مل يتحقق هذا الفرض البحثي ،وعليه. مبؤشرات واضحة
يف عالقة استخدام موقع الفيس بوك ابالغرتاب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة (: ج)الفرضية اجلزئية  -

 .االجتماعي تبعا ملدة االستخدام لدى أفراد العينة
يف االغرتاب االجتماعي وعالقته ابستخدام موقع الفيس  إحصائيةأدلت النتائج بوجود فروق ذات داللة 

أقل من مخس  -أربعة)وذلك لصاحل الذين يستخدمون املوقع ملدة . بوك تبعا ملتغري املدة الزمنية لالستخدام
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. ضد فئات الذين يستخدمونه لفرتات زمنية أقل( مخس ساعات وأكثر)والذين يستخدمونه ملدة ( ساعات
فكّلما زادت املّدة  ،ة الزمنية الستخدام موقع الفيس بوك والشعور ابالغرتاب عالقة طردية موجبةفالعالقة بني املدّ 

الزمنية لالستخدام  زاد الشعور ابالغرتاب االجتماعي، فاإلفراط يف استخدام موقع الفيس بوك يؤدي تدرجييا إىل 
عن واقعهم ككل وانسحاهبم منه، فيجعل عزل األفراد اجتماعيا عن أسرهم وحميطهم االجتماعي إىل غاية عزهلم 

منهم مرتبطني ابلواقع االفرتاضي يعيشون فيه ما مل جيدوه يف واقعهم فتجدهم منتمني ومرتبطني جبماعاهتم 
 فيقل مستوى اندماجهم ،االفرتاضية، كما يؤدي ذالك إىل رؤيتهم للواقع وفق ما يقدم هلم يف موقع الفيس بوك

 .االجتماعي
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 :خامتة
وعلى رأسها موقع الفيس  مواقع التواصل االجتماعيمن أهم مظاهر تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ثورة  

بوك واليت انطلقت شرارهتا منذ بداية القرن الواحد والعشرين وحتّولت إىل ظاهرة عاملية يف زمن قياسي، أفرزت لنا 
جمتمعات افرتاضية حتمل بعض مالمح اجملتمعات احلقيقية، فعمد الشباب إىل اهلجرة الرقمية اجلماعية إليها، هذه 

ة للواقعية غري أهّنا تتمّيز عنها يف أهّنا متثل عاملا مزيفا أو ومهيا حتكمه قواعد مثالية اجملتمعات وإن كانت مشاهب
تمعه سواء اجيابيا أو أحياان ال توجد على أرض الواقع، أو أنه فضاء حر ميارس فيه الفرد ما عجز عن ممارسته يف جم

 .سلبيا
عالم واالتصال، فرغم أنه اختصر العامل يف قرية ابهظا للتطور التكنولوجي يف ميدان اإلالبشرية مثنا ودفعت  

نسالخ التباعد واإاّل أنه ابملقابل عمل على تكريس كل مظاهر ال واحدة وأزاح كل احلواجز اجلغرافية والثقافية،
وتتجلى هذه املظاهر واضحة خاصة ... خملفا عزلة اجتماعية وتغريبا ثقافيا ومشاعر سلبية االغرتابو  واالستالب

 .االستخدام السيئ وغري املرشد هلذه التكنولوجيات يف حالة
يف مستوى تلك العالقة اليت جتمع بني استخدام موقع الفيس بوك كنموذج للدراسة  هذه الدراسةحبثت و  

وبني مشاعر االغرتاب االجتماعي، واليت كشفت عن شعور الشباب اجلزائري مبستوى متوسط من االغرتاب 
تبدو هذه النتيجة مطمئنة يف ظل األمهية الكبرية هلذا املوقع لدى . وقع الفيس بوكاالجتماعي نتيجة استخدام م

لكنها حتمل يف شباب اليوم وانتمائهم املتزايد لفضاءاته ومجاعاته حىت أصبح جيّسد تفصيال مهما يف يومياهتم، 
مل  من عينة الدراسة لشبابكان بعض هؤالء ا  نّ إف، كثرأفهي البداية جليل سيغرتب  ،طياهتا العديد من الدالالت

فماذا نتوقع من جيل سوف  يةسر األواجللسات  العالقات االجتماعية على وانشؤ هذه التكنولوجيا بل  مع يولدوا
ما تومهنا بتلك املدينة  د واقعنا بقدرما جتسّ  اليت بقدر ،تكون تنشئته على يد هذه اجلماعات االفرتاضية الومهية

 .اخلاّصة فيها وفق مبادئهن يعيش أاليت حيلم أي منا 
وهذه الدراسة هي حماولة بسيطة إللقاء الضوء على زاوية من أتثريات استخدام مواقع التواصل االجتماعي  

وتوصي الدراسة إبجراء . على احلياة االجتماعية ككل، واليت كانت وال زالت مهدا للدراسات اإلعالمية املختلفة
ع األخذ ابالعتبار متغريات ومسات أخرى توّضح طبيعة ومستوى هذه العالقة املزيد من الدراسات يف هذا الشأن م

لشباب الذين جتاوزوا والعوامل اليت تؤثر فيها، كما تقرتح الرتكيز على فئات أخرى من فئات اجملتمع كاملراهقني أو ا
 .سن الثالثني
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مكتبة األجنلو : القاهرة)األسس العلمية لكتابة الرسائل اجلامعية، : عبد الغين دمحم، اخلضريي حمسن أمحد .17

 (.0221املصرية، 
 (.1100عربية،دار النهضة ال: ، بريوت0ط)البحث يف علوم اإلعالم واالتصال، : العبد هللا مي .11
 (.1111دار النهظة العربية، : ، بريوت0ط)نظرايت االتصال، : العبد هللا مي .16
، (التطبيقات-املراحل -القواعد )منهجية البحث العلمي : عبيدات دمحم، أبو نصار دمحم، مبيضني عقلة .14

 (.0222دار وائل للطباعة والنشر، : عمان)
 (.0205اجمللس الوطين للثقافة والفنون، : الكويت)الشباب العريب ومشكالته، : عزت حجازي .11
 (.1112مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت)دراسات يف االتصال، : عزي عبد الرمحان .12
دار التعليم : ، اإلسكندرية0ط)اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي العاملية، : عفيفي عالء الدين دمحم .11

 (.1105 ،اجلامعي
  (.1110وكالة الصحافة العربية ، : القاهرة)مزاايه ال حتصى، .. االنرتنيت عامل خميف: عكاشة أمري .11
 (.0221دار العريب، : القاهرة)تكنولوجيا املعلومات وصناعة االتصال اجلماهريي، : علم الدين حممود .19
دار صفاء للنشر : ، عمان0ط)مناهج وأساليب البحث العلمي، : عليان رحبي مصطفى، غنيم عثمان دمحم .18

 .1111، والتوزيع
ايهاب عبد الرحيم، : ، تر(كيف ترتك التقنيات الرقمية بصماهتا على أدمغتنا)تغري العقل : غرينفيلد سوزان .17

 (.1102اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،: الكويت)
 (.1111دراسات املشرق العريب، : عمان)املعجم اإلعالمي، : الفار دمحم مجال .91
 (.0205مديرية الواثئق واملكتبات الوطنية، : عمان)الشباب قضية ورعاية ودور، : لفاعوري خليلا .96
دار احلصاد للنشر والتوزيع، : ، دمشق0ط)دمحم سيد رصاص، : مفهوم اإلنسان عند  ماركس، تر: فروم إريك .94

0220.) 
 (.1100املكتبة الوطنية،: ، اخلرطوم0ط)أثر الفيس بوك على اجملتمع، : ضل هللا وائل مبارك خضرف .91
 (.0202املكتبة األجنلو مصرية، : ، القاهرة2ط)سيكولوجية املراهقة، : براهيمإ قنوش .92
 (.1102دار الفجر، : ، القاهرة0ط)اإلعالم اإللكرتوين واحملمول، : كمال وسام .91
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شادي : ة، ترمج(مواقع التواصل االجتماعي وفقدان اخلصوصية)أعرف من أنت وماذا فعلت : لوري أندروز .91
 (. 1105، دار العابيكان، (د، ب))الرواشدة، 

 (.1105، دار الفجر: ، القاهرة0ط)هبة ربيع، : أحدث وسائل اإلعالم اجلديدة، تر: ليفنسون بول .99
 ((.ت.د)، مراكز اإلعالم، (د، ب) )استخدامات الشبكات االجتماعية يف اإلعالم، : مأمون مطر .98
، 0ط)التواصل االجتماعي منصات للحرب األمريكية الناعمة،  شبكات: مركز احلرب الناعمة للدراسات .97

 (. 1101مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية، 
 (.1101دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، : عمان)نظرايت االتصال، : املزاهرة منال هالل .81
ملكتب العريب احلديث، ، االسكندرية، ا1ط)كيفية اعداد البحوث واإلعداد للمحاضرات، :مسعد حميي دمحم .86

1111.) 
 (.1110ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر)منهجية البحث يف العلوم السياسية واإلعالم، : مصباح عامر .84
 (.1102، دار النفائس: ، عمان0ط)ثورة الشبكات االجتماعية، : املقدادي خالد غسان .81
الدار اللبنانية املصرية، : ، القاهرة0ط)االتصال ونظرايته املعاصرة، : مكاوي حسن عماد، السيد ليلى .82

0220.) 
مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، : القاهرة)نظرايت اإلعالم، : مكاوي حسن عماد، الشريف سامي .81

1111.) 
 (.1112، (د،د،ن)، القاهرة)نظرايت االتصال، : مكاوي حسن عماد، العبد عاطف عديل .81
الدار العربية للنشر : القاهرة)تكنولوجيا املعلومات واالتصال، : مكاوي حسن عماد، علم الدين حممود .89

 (.1111والتوزيع،  
 (.1111، دار الفكر املعاصر: دمشق)علوم االتصال واجملتمعات الرقمية، : مهنا فرايل .88
 (.0222القاهرة، دار الشروق، : 0ط)يونية، موسوعة اليهود واليهودية والصه: امليسري عبد الوهاب .87
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  :، الدوحة0ط)فوائد وأضرار، -التقنيات احلديثة  :اليوسف شعاع .71

1111.) 
 (.1111ء، مطابع الوفا: الرايض، 0ط)خصائص الشباب، : اليوسف عبد هللا .76
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 :اجملالت العلمية والدورايت واملؤمترات -
االغرتاب يف النسق االجتماعي لدى الشباب اجلامعي يف ضوء بعض املتغريات، جملة : خالد دمحمأبو شعرية  .74

 .1102، الرايض ،1سات الرتبوية والنفسية، العدد اجلامعة االسالمية للدرا
امتالك طالبات اجلامعة املستخدمات وغري املستخدمات : أبو عبطة جوهرة، الفايز مىن، السعود لبىن .71

، جملة املنار، اجمللد (دراسة مقارنة)صل االجتماعي املهارات االجتماعية يف ضوء بعض التغريات لشبكات التوا
 .1105، 2، العدد 10
فاعلية برانمج ارشادي معريف سلوكي يف عالج االدمان على موقع  التواصل االجتماعي : أبو هدروس ايسرة .72

الدراسات اإلنسانية، جامعة الزرقاء، األردن، اجمللد الفيس بوك لدى عينة من املراهقات، جملة الزرقاء للبحوث و 
 .1101، 2، العدد 01
االغرتاب االجتماعي لدى الشباب األردين يف عصر العوملة، اجمللة األردنية للعلوم : أمساء رحبي، عالء زهري .71

 . 1101، 1، العدد 2االجتماعية، اجمللد 
استخدامات الشباب اجلامعي ملوقع اليوتيوب على شبكة االنرتنيت، منشورات : أمني رضا عبد الواجد .71

 .1112، -تكنولوجيا جديدة لعامل جديد-جامعة البحرين، أحباث املؤمتر الدويل حول اإلعالم اجلديد 
غرافيا الواقع واجلغرافيا بني ج)الفضاء السيبريي والعالقات االجتماعية يف اجملتمع االفرتاضي : بركات نوال .79

 .1102، 01، جملة علوم اإلنسان واجملتمع، العدد (االفرتاضية
انعكاسات استخدام مواقع  التواصل االجتماعي على منط العالقات االجتماعية، أطروحة : بركات نوال .78

 .1102بسكرة، -دكتوراه، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة دمحم خيضر
، 00االغرتاب مفهوم ودالالت، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد : بريشي مرايمة، مصطفى اندية .77

 .1105جامعة ورقلة، 
الكشفية حصن "الكشفية والشبكات االجتماعية، ورقة مقدمة للمؤمتر الكشفي الثاين : البشتاوي دمحم .611
 .1102، "اهلوية
اجلديد والديناميات الثقافية يف اجملتمعات املعاصرة، جملة االذاعات العربية، االتصال : بن رمضان يوسف .616

 .احتاد االذاعات العربية
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االغرتاب الوظيفي كشكل من أشكال املعاانة يف العمل، جملة العلوم : بن زاهي منصور، اتوريريت نور الدين .614
 .، جامعة ورقلة(د،ت)يف العمل، اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص ابمللتقى الدويل حول املعاانة 

مواقع التواصل االجتماعي وآاثرها األخالقية والقيمية، رسالة ماجسترية، قسم الدعوة : بن فتح دمحم علي دمحم .611
  .والثقافة اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية

ان واجملتمع، إدارة السمعة اإللكرتونية للمؤسسات يف ضوء اإلعالم اجلديد، جملة علوم اإلنس: بوزيد سليمة .612
 .1102، 01العدد 
دراسة )الشبكات االجتماعية وأثرها على العالقات االجتماعية لدى الطلبة : بوسلحة مفيدة، طهوري نبيل .611

، حبث مقدم للملتقى الدويل الثاين حول اجملاالت االجتماعي التقليدية واحلديثة وإنتاج اهلوية الفردية (ميدانية
 .1102واجلماعية يف اجملتمع اجلزائري، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، 

اجملتمعات االفرتاضية على شبكة اإلنرتنيت بني االنفتاح والعزلة، ورقة مقدمة للمؤمتر الدويل : بوعمر سهيلة .611
 .، اجلزائر1102، الثاين حول االعالم اجلديد وقضااي اجملتمع املعاصر، جامعة بسكرة

، جامعة 01تمع، العدد التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي، جملة علوم اإلنسان واجمل: بوغرة ابديس .619
 .1102، بسكررة

، جملة العلوم (دراسة ميدانية)القيم ومظاهر االغرتاب يف الوسط اجلامعي : اتيل مجال، بن زاف مجيلة .618
اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص ابمللتقى الدويل األّول حول اهلّوية واجملاالت االجتماعية يف ظل التحوالت 

 (.1100)اجلزائري، السوسيوثقافية يف اجملتمع 
، مداخلة ابملؤمتر الدويل الثاين (املخاطر اجملتمعية وآليات االحتواء واملواجهة)اإلعالم اجلديد : تريكي حسان .617

 .بسكرة -حول اإلعالم اجلديد وقضااي اجملتمع املعاصر، جامعة دمحم خيضر
، جملة (دراسة استكشافية)خلعة اهلوايت يف مواجهة تقانة اجملتمع الشبكي امل: تومي فضيلة، بوخبزة نبيلة .661

 .1105، جامعة رقلة، 10العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد
االغرتاب النفسي وتدين قيمة الذات،  جملة علوم اإلنسان واجملتمع، : جابر نصر الدين، بن علية مسعودة .666
 .1105بسكرة، -جامعة دمحم خيضر، 02 العدد
 .1110اجلزائر، ، 10االغرتاب، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة، العدد : جديدي زليخة .664
دراسة ميدانية يف اجملتمع )أتثري االتصال عرب االنرتنيت يف العالقات االجتماعية : حلمي خضر ساري .661

 .1110، 0/1، العدد12، جملة جامعة دمشق، اجمللد (القطري
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كيف نفكر يف مواقع الشبكات االجتماعية احدى عشر مسألة أساسية، مقال منشور،   :احلمامي الصادق .662
 .، تونس1101
مواقع التواصل االجتماعي واشكالية الفضاء العام، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد : محزة هواري .661

 .1105، جامعة جلزائر، 11
، وزارة اإلعالم، 0 ، العدد01 الفكر، اجمللد االغرتاب الديين عند فيورابخ، جملة عامل: حنفي حسن .661

 .0222الكويت، 
، وزارة اإلعالم، الكويت، 0العدد ، 01االغرتاب يف اإلسالم، جملة عامل الفكر، اجمللد : خليفة فتح هللا .669

0222. 
دور مواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز دميقراطية االتصال يف اليمن، ورقة مقدمة إىل : اخليشين صباح .668

 .1105ملتقى حول شبكة التواصل االجتماعي يف بيئة إعالمية متغرية،  معهد الصحافة وعلوم األخبار، تونس، 
، (الفيس بوك منوجا)جتماعي لألسرة االدمان على االنرتنيت وأثره على التوافق النفسي واال: دبراسو فطيمة .667

 .1102، 1جملة التغري االجتماعي، العدد 
استخدامات الشباب اجلامعي األردين ملواقع التواصل االجتماعي واشباعاهتا، جملة : الدليمي عبد الرزاق .641

  .1102، 01 علوم اإلنسان واجملتمع، العدد
ي يف ضوء العوملة الثقافية، جملة الشارقة للعلوم االغرتاب الثقايف لدى الشباب اجلامع: الرواشدة عالء .646

 . 1101، عمان، 2 اإلنسانية واالجتماعية، العدد
االغرتاب وعالقته ابالضطراب النفسي لدى طالبات السكن اجلامعي، رسالة : الزويد زينب حسن .644

 .1105ماجستري، قسم علم النفس،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة امللك عبد العزيز، 
، جملة (دراسة مدانية ملنطقة الطارف)الشباب واستخدامات شبكات التواصل االجتماعي : ساسي سفيان .641

 . (021-010)، 1102، 12احلكمة للدراسات االتصالية واالعالمية، العدد
التعرض لالنرتنيت وعالقته ببعض اآلاثر النفسية واالجتماعية لدى شباب الريف، أحباث : سعيد عبد اجلواد .642

 .1112لعامل جديد، منشورات جامعة البحرين، .. تكنولوجيا جديدة: املؤمتر الدويل حول اإلعالم اجلديد
 .، اجلزائر1102، 00اث، العددمواقع التواصل االجتماعي اإللكرتونية والشباب، جملة الرت : مسيشي وداد .641
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وأتثريها على درجة عالقتهم ( تويرت)استخدامات الشباب السعودي ملوقع التواصل االجتماعي : السويد دمحم .641
التطبيقات ...، حبث مقدم يف مؤمتر وسائل التواصل االجتماعية(دراسة ميدانية)بوسائل اإلعالم التقليدية 

 .، الرايض1105واالشكاالت املهنية، 
العدد ، 12الوحدة النفسية وعالقتها ابالكتئاب عند األطفال، جملة جامعة دمشق، اجمللد : لشبؤون دانياا .649

 .1102األول، 
وعالقته ابلتوافق ( الفيس بوك)استخدام شبكة التواصل االجتماعي : شناوي سامي أمحد، عباس دمحم خليل .648

 . 1102، 1، العدد 00النفسي لدى املراهقني، جملة جامعة، اجمللد 
أثر استخدام شبكات التواصل اإللكرتونية على العالقات االجتماعية : الشهري حنان بنت شعشوع .647

، رسالة ماجستري، قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، (الفيس بوك وتويرت منوذجا)
 .1102جامعة امللك عبد العزيز، 

جملة القادسية يف اآلداب  ،االتصال احلديثة ودورها يف احداث التغري االجتماعيوسائل : فالح جابر الغرايب .611
 . 1،1112، العدد 0وم الرتبوية، اجمللد والعل

، ورقة مقدمة إىل املؤمتر العاملي الثاين (التحدايت والفرص)اإلعالم اجلديد وقضااي اجملتمع : صاحل سعود .616
 .1100 لإلعالم اإلسالمي،

العالقة بني استخدامات اإلنرتنيت واالغرتاب : ليمان، املوسى محد بن انصرالصبيحي دمحم بن س .614
، جامعة االمام بن 11، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد (دراسة ميدانية)االجتماعي لدى الشباب 

 .1101سعود، الرايض، 
 االرشاد املهين، رسالة االغرتاب النفسي لدى العاطالت عن العمل يف ضوء حاجاهتن إىل: الصيادي مىن .611

 .1101ماجستري، قسم علم النفس الرتبوي، جامعة طيبة، اململكة العربية السعودية، 
، جملة العلوم اإلنسانية (دراسة ميدانية)املشكالت الشخصية واجملتمعية للشباب الكوييت : الطراح علي أمحد .612

  .1112، 1، العدد 02واالجتماعية، اجمللد 
، جملة (دراسة تطبيقية على اجملتمع الكوييت)الشباب واالغرتاب : الطراح علي أمحد، يوسف الكندري جاسم .611

 .0221الكويت، ، 15، العدد 02دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، اجمللد 
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استخدام اإلنرتنيت وعالقته ابلتحصيل األكادميي والتكيف االجتماعي : للفنيح ملياء الطراونة انيف، .611
، العدد 11الكتئاب ومهارات االتصال لدى الطلبة، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، اجمللد وا
0 ،1101. 

دور شبكات التواصل االجتماعي يف تعبئة الرأي العام الفلسطيين حنو التغيري االجتماعي : عابد زهري .619
 .1101، 11، جملة جامعة النجاح لألحباث، جملد (دراسة وصفية حتليلية)والسياسي 

جتماعية، شبكات التواصل االجتماعية والعالقات االجتماعية، جملة العلوم اإلنسانية واال: عبادة نور اهلدى .618
 .1101 ، جامعة اجلزائر،11العدد 
 .1101، بغداد، 0املقدمات الكالسيكية ملفهوم االغرتاب، جملة الكوفة، العدد : عبد اجلبار فاحل .617
واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية جبامعات صعيد مصر، : عبد العزيز خدجية .621

 . 1102لقاهرة، ، ا12 جملة العلوم الرتبوية، العدد
، جمّلة (دراسة مسحية)استخدام املعلمات للفيس بوك واالشباعات املتحققة : عبد الكاظم دمحم، سعد كاظم .626

 .1101، 1، العدد 12العلوم اإلنسانية، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية، اجمللد 
وث العربية، ورقة مقدمة ملؤمتر اشكاليات علوم اإلعالم واالتصال وانعكاساهتا على واقع البح: العبد هللا مي .624

 .1115بريوت،  -مؤسسة الفكر العريب- التعليم العايل
أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على مهارات : عبد املنعم دمحم، الطاهر الرشيد، غريب زينب .621

 (.ت.د)، الكرتونيا التواصل والشعور ابلوحدة النفسية لدى طلبة جامعة امللك فيصل، مقال منشور
الشباب اجلزائري والفيس بوك، بني فرص االستخدام ومعضلة االدمان، اجملّلة العربية : عبديش صونيا .622

 .1102 ،12لإلعالم واجملتمع، العدد 
لصناعة اإلرهاب واملوت، جملة احتاد االذاعات  ع التواصل االجتماعي منصات تستغلمواق: عسلون بنعيسي .621

 .1101، تونس، 0العربية، العدد 
منط العالقات االجتماعية يف ظل استخدام مواقع التواصل االجتماعي بني : األزهر، بركات نوالالعقيب  .621

 .1101بسكرة، -، جامعة دمحم خيضر02احلقيقي واالفرتاضي، جملة علوم اإلنسان واجملتمع، العدد 
وعالقته ( املكان الثالث)استخدام الشباب اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي : عالء الدين أمحد خليفة .629

 .1101 ،1، اجلزء 21ابلعفة واهلوية واخلصوصية، جمّلة اجلامعة العرقية، العدد 
 .1110، 0مظاهر االغرتاب لدى الطلبة السوريني، جملة جامعة دمشق، العدد : علي بشرى .628
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اآلاثر االجتماعية والسياسية لشبكات التواصل االجتماعي على املستخدمني من : علي عادل، رفيق بشرى .627
 . 1105، 1، العدد 22الشباب، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، اجمللد 

 .  1102، (ع.د)، جملة كتاابت كوم، (قراءة يف اشكالية املفهوم)االغرتاب : علي عبد الكرمي .611
، تونس، 0جملة االذاعات العربية، العدد  اإلعالمية عرب اإلعالم البديل،نشر املضامني: مريات أمالع .616

1101. 
، بغداد، 05االغرتاب االجتماعي وعالقته ابحلاجة إىل احلب، جملة كلية اآلداب، العدد : عناد مبارك بشرى .614

 (.ت.د)
 (.د، ت)الرشيد، مقال منشور، اجلزائر، مواقع التواصل االجتماعي ورهاانت االستخدام : عواج سامية .611
أثر شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية على اجتاهات طلبة اجلامعات يف : عودة ضيف هللا، سليم دمحم .612

 .1102، 2، العدد10األردن، جملة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد 
 .1100، (د، ب)أثر مواقع التواصل االجتماعية يف تنمية املسؤولية اجملتمعية لدى الشباب، : عوض حسين .611
االغرتاب النفسي وتعاطي املخدرات لدى املراهق املتمدرس، جملة العلوم : عيسى قبقوب، عتيقة سعدي .611

 .1105، 0، العدد 0النفسية والرتبوية، اجمللد 
، (ضرورة اجتماعية يف عامل متغري)االجتماعي  يف عصر شبكات التواصلاالتصال الشخصي : العيفة مجال .619

 .1102، جامعة عنابة، 01جملة علوم اإلنسان واجملتمع، العدد 
انعكاسات االعتماد على شبكات اإلعالم االجتماعي يف حتصيل املعرفة العلمية، : غزايل دمحم، صابر المية .618

 .1102، اجلزائر، 12ة، كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، العدد جملة احلكمة للدراسات االتصالية واإلعالمي
أتثري الفيس بوك على الثقافة السياسية واالجتماعية للشباب، ورقة مقدمة ملؤمتر الفيس بوك : ليلى علي .617

 .1112 والشباب، املركز العريب ألحباث الفضاء اإللكرتوين،
مكتبية متطورة، جملة دراسات املعلومات، العدد الشبكات االجتماعية يف تقدمي خدمات : جماهد أماين .611
 . 1100، جامعة املتوفية،10

دراسة حتليلية ملفهوم االغرتاب يف ضوء املتغريات العاملية املعاصرة لدى طالب الثانوية، : دمحم أماين عثمان .616
 .1102، مصر، 1جملة العلوم الرتبوية، العدد 

، (دراسة مسحية)ب العراقي لشبكات التواصل االجتماعي دوافع وأمناط استخدام الشبا: دمحم عمار طاهر .614
 .1105، بغداد، 10جملة آداب املستنصرية، العدد 
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، 22العدد  ، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،(اخلصائص واألبعاد)اهلوية االفرتاضية : مسعودة ابيوسف .611
 (.1100)، دي مرابحجامعة قاص

 .1105ندوة حول الشباب وأزمة االغرتاب االجتماعي، السعودية، : املصطفى عبد العزيز، النمر أسعد .612
دراسة للمجموعات اإلعالمية مبوقع الفيس )شبكات التواصل االجتماعي كأوعية علمية : منصر خالد .611
 .1105، جامعة خنشلة، 02/02، جملة الدراسات والبحوث االجتماعية، العدد (بوك

، (دراسة ميدانية)االغرتاب النفسي وأثره يف مسؤولية التحصيل األكادميي : دمحم، علي طربية محد املومين .611
 .1101 ،10 جملة جامعة القدس، العدد

عالقة شبكات التواصل االجتماعي ابالغرتاب االجتماعي للمراهقني يف اجملتمع : انيف بن ثنيان آل سعود .619
 .1102 ، اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال،00 ال، العددالسعودي، اجمللة العربية لإلعالم واالتص

الرهاانت االبستمولوجية والفلسفية للمنهج الكيفي، أحباث املؤمتر الدويل لإلعالم : نصر الدين العياضي .618
 . 1112اجلديد، منشورات جامعة البحرين، 

ورقة  أزمة اهلوية والالمعيارية،ي بني مشكالت الشباب يف اجملتمع اجلزائر : نصر الدين جابر، غسريي ميينة .617
  .1102، 1جامعة اجلزائر تنمية روح املواطنة يف اجملتمع،قضااي الشباب املعاصرة و  حولامللتقى الدويل مقدمة إىل 

دراسة حتليلية لإلنتاج العلمي )اجتاهات البحث والتنظري يف وسائل اإلعالم اجلديدة : نصر حسين دمحم .691
، -التطبيقات واإلشكاالت املنهجية -جبث مقدم ملؤمتر وسائل التواصل االجتماعي ،(املنشور يف  دورايت حمكمة

 .1105، الرايض
 ،0، العدد 01، جملة عامل الفكر، وزارة اإلعالم، اجمللد (اصطالحا ومفهوما وواقعا)االغرتاب : النوري قيس .696

 . 0222، الكويت
ري عرب الفيس بوك، مؤسسة مؤمنون بال حدود، انفصامية حقيقة اإلسم واهلوية للشباب اجلزائ: مهال فاطمة .694

 .1101الرابط، 

 : األطروحات والرسائل -
 ة دكتوراه، قسم علم النفسأساليب املعاملة الوالدية ومشاكل األبناء املراهقني، أطروح: بداوي مسعودة .691

 .1112جامعة اجلزائر،  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  ،وعلوم الرتبية واألرطفونيا
، (1101-0202دراسة حالة اجلزائر، )االغرتاب السياسي وأثره على املشاركة السياسية : بكار فتحي .692

 .1102سعيدة، -رسالة ماجستري، قسم العلوم السياسية والعالقات العامة، جامعة الطاهر موالي 
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لثقافة واجلنس، االجتاه حنو العنف وعالقته ابالغرتاب لدى الشباب يف ضوء متغريي ا: بلعابد عبد القادر .691
 .1102أطروحة دكتوراه، قسم علم النفس وعلوم الرتبية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، 

شبكات التواصل االجتماعي واهلوية الثقافية عند الطلبة اجلامعيني، رسالة ماجستري، : بلعباس بدر الدين .691
بسكرة، -إلنسانية واالجتماعية، جامعة دمحم خيضرقسم علم االجتماع، كلية العلوم ا  ّتصص علم اجتماع الرتبية،

1105.  
دراسة )استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة يف العالقات االجتماعية : بلموالي بدر الدين .699

 -، رسالة ماجستري، علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة دمحم خيضر(ميدانية
 .1101بسكرة، 

رسالة  ،دوافع استخدام اهلوية االفرتاضية يف الشبكات االجتماعية وأثرها على الفرد: بلوطي رحيانة .698
 .1105ماجستري، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة ابتنة، 

لدى "  الفيس بوك" عالقة مستوى النرجسية ابإلدمان على شبكة التواصل االجتماعي: بن جديدي سعاد .697
املراهق اجلزائري، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة، 

1101. 
ة لالجناز لدى االطارات الوسطى لقطاع الشعور ابالغرتاب الوظيفي وعالقته ابلدافعي: بن زاهي منصور .681

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم علم (دراسة ميدانية بشركة سونرتاك ابجلنوب اجلزائري)احملروقات 
 .1112النفس وتسيري املوارد البشرية، جامعة منتوري قسنطينة، 

قسم اللغة واألدب العريب، جامعة االغرتاب يف رواية كراف اخلطااي، رسالة ماجستري، : بن خروف مساح .686
 .1101ابتنة،
أمنوذجا وعالقته بظهور " الفيس بوك" مستوى االدمان على على مواقع التوصال االجتماعي: بوبعاية ميينة .684

بعض املشكالت النفسية  لدى عينة من تالميذ مرحلة الثانوية، رسالة ماجستري، قسم علم النفس، كّلية العلوم 
 .1101عية، جامعة املسيلة، اإلنسانية واالجتما

االغرتاب كمتغري وسيط بني تقدير الذات والنسق القيمي، أطروحة دكتوراه، قسم علم النفس، : بوتعين فريد .681
 . 1102ابتنة،  -جامعة احلاج خلظر

، رسالة (دراسة ميدانية)أثر استخدام االنرتنيت على اجتاهات الطلبة اجلامعيني وسلوكياهتم : بورحلة سليمان .682
 .1110 ،(اجلزائر)جستري، كلية علوم اإلعالم واالتصال، جامعة بن يوسف بن خدة ما
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أثر استخدام وسائط االتصال اجلديدة على عادات املشاهدة التلفزيونية، أطروحة دكتوراه، : سعاد بومدين .681
 .1100، 2قسم علوم االتصال، كلية علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر 

، (دراسة استطالعية بوالية البليدة)والسلوكيات لدى الشباب  وسائل اإلعالم على القيمأثر : ومعزة السعيدب .681
 . 1111 ،12أطروحة دكتوراه، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر

دور الثقافة اجلماهريية يف تشكيل هّوية الشباب اجلزائري، أطروحة دكتوراه، شعبة علم : تومي اخلنساء .689
 .1102بسكرة،  -العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة  جممد خيضراالجتماع، كلية 

انعكاسات الشبكات االجتماعية اإللكرتونية على اهلّوية الثقافية للشباب اجلامعي اجلزائري، : جعفري نبيلة .688
ة، قسنطين-أطروحة دكتواه، قسم الصحافة، كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري، جامعة صاحل بوبنيدر

1100. 
، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم (دراسة نظرية)االغرتاب احلضاري والعنف االجتماعي : جوزة عبد هللا .687

 .1102ابتنة،  -االجتماعية، جامعة احلاج خلضر
ومفهوم الذات والسلوك االحنرايف لدى املنحرفني يف مدينة الرايض، ( األنومي)الالمعيارية : حسن الشيخي .671

 .1112، قسم العلوم االجتماعية، جامعة انيف العربية للعلوم األمنيةرسالة ماجستري، 
 -استخدام تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة وانعكاساهتا على قيم الشباب اجلامعي: محدي دمحم الفاتح .676

 .1111قسنطينة،  -رسالة ماجستري، جامعة األمري عبد القادر -طلبة جامعات الشرق أمنوذجا
 1100 يناير 15استخدام الشباب مواقع الشيكات االجتماعية إلطالق ثورة : زةمحزة السيد مح .674

 .1101، رسالة ماجستري، كلية الرتبية النوعية، جامعة طنطا، (دراسة ميدانية)واالشباعات احملققة منها 
ااي دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية مشاركة الشباب الفلسطيين يف القض: محودة أمحد يونس دمحم .671

 .1102اجملتمعية، رسالة ماجستري، قسم الدراسات اإلعالمية، معهد البحوث والدراسات العربية، 
دراسة )االغرتاب النفسي لدى املسنني الذين يعملون يف أعمال خاصة : خليل هدى، عبد احلي عدانن .672

 .1112، رسالة ماجستري، قسم االرشاد النفسي، جامعة دمشق، (ميدانية
االغرتاب عند االمام علي من خالل هنج البالغة، أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العربية : داخمي محد مشعالة .671

 .1101وآداهبا، جامعة ابتنة، 
 -دراسة نفسية)االنتحار وامليول االنتحارية وعالقتها ابالغرتاب لدى عينة من الطلبة : دوداح علجية .671

 .1100، 1جتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، قسم علم اال(اجتماعية
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االغرتاب النفسي والقلق العام لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى مبكة : صاحلة بنت دمحم أمحد سنان .679
، رسالة ماجستري، قسم علم النفس، (دراسة مقارنة)املكرمة من املستخدمات وغري ااملستخدمات لالنرتنيت 

 .1102مكة املكرمة،  -عة أم القرىجام
، رسالة ماجستري، قسم (دراسة ميدانية)العالقة بني تلفزيون الواقع وظاهرة االغرتاب الثقايف : عبد األمري دمحم .678

 .1105اإلعالم، جامعة بريوت العربية، 
قسم ، مذكرة ماجستري، (أاثره ومعوقاته -ضوابطه -أنواعه)التواصل االجتماعي : العبد ماجد رجب .677

 .1100التفسري وعلوم القران، اجلامعة اإلسالمية غزة،
، أطروحة دكتوراه، قسم علوم (دراسة مسحية)الشبكات االجتماعية على االنرتنيت : عبديش صونيا .411

 .1102، 12اإلعالم، كلية علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر 
ثريها على عالقاهتم يف تبادل اخلربات استخدامات الشباب للشبكات االجتماعية وأت: عرفة أفنان طلعت .416

 .1105اجملتمعية، رسالة ماجستري، قسم اإلعالم، جامعة القاهرة، 
أثنوغرافيا مستخدمي الفيس بوك يف اجملتمع اجلزائري، رسالة ماجستري، قسم علوم اإلعالم : عساسي أمال .414

 .1102ابتنة، -واالتصال وعلم املكتبات، جامعة احلاج خلضر
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: اإلعـــــــــــــــــــــــــــالم اجلديـــــــــــــــــــــــــــد النظـــــــــــــــــــــــــــام والفوضـــــــــــــــــــــــــــى، متـــــــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــــــى: عبـــــــــــــــــــــــــــد هللا احليـــــــــــــــــــــــــــدري .416
http://nmconf.uob.bh/download/book/arabic.pdf 

: اإلعـــــــــــــــــــــــــــالم اجلديـــــــــــــــــــــــــــد النظـــــــــــــــــــــــــــام والفوضـــــــــــــــــــــــــــى، متـــــــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــــــى: عبـــــــــــــــــــــــــــد هللا احليـــــــــــــــــــــــــــدري .414
http://nmconf.uob.bh/download/book/arabic.pdf 

 .https://bit.ly/2mGFlmm :جناح الفيس بوك، متاح علىحقائق يف قصة : عبد هللا الرشيد .411

:  التحصـــــــــــــــــــيل الدراســـــــــــــــــــي ومواقـــــــــــــــــــع التواصـــــــــــــــــــل االجتمـــــــــــــــــــاعي، متـــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــى: عمـــــــــــــــــــر اهلـــــــــــــــــــوان .412
https://www.hespress.com/writers/339200.html. 

ـــــــــــومي .411 ـــــــــــاح علـــــــــــى: عمـــــــــــر بي  :أكـــــــــــادميون حيـــــــــــذرون مـــــــــــن ظـــــــــــاهرة اخلـــــــــــرس االجتمـــــــــــاعي، مت
http://www.emaratalyoum.com/local. 

ـــــــــــــــى: فاطمـــــــــــــــة اندي .411 ـــــــــــــــاح عل ـــــــــــــــنفس؟، مت ـــــــــــــــا الثقـــــــــــــــة ابل ـــــــــــــــى منحن ـــــــــــــــادر عل ـــــــــــــــوك ق ـــــــــــــــيس ب : هـــــــــــــــل ف
https://www.sasapost.com/how-social-media-affect-our-characters/ 

http://www.forbesmiddleeast.com/news/read/articleid/104
https://bit.ly/2QfZEEQ
https://bit.ly/2QfZEEQ
http://moslimonline.com/print_pal.php?id=3822
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/194/4/BoualamatAmina%28Full%29.pdf/
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/194/4/BoualamatAmina%28Full%29.pdf/
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/194/4/BoualamatAmina%28Full%29.pdf/
http://fr.slideshare.net/taghridali/ss-42236690
https://bit.ly/2O6fXT4
http://www.alghad.com/articles/
http://socialworker2009.ahlamontada.net/t1923-topic
http://nmconf.uob.bh/download/book/arabic.pdf
http://nmconf.uob.bh/download/book/arabic.pdf
https://bit.ly/2mGFlmm
https://www.hespress.com/writers/339200.html
http://www.emaratalyoum.com/local
https://www.sasapost.com/how-social-media-affect-our-characters/
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 .http://www.almaany.com/ar/dict/ar-a  :متاح على: قاموس املعاين اجلامع .419
 :صــــحيفة العــــرب اإللكرتونيــــة، متــــاح علــــى: لنوموفوبيــــاالقلــــق الرقمــــي يصــــيب مســــتخدمي االنرتنيــــت اب .418

http://www.alarab.co.uk/article . 

ـــــــــــــى: لقلـــــــــــــق الرقمـــــــــــــيا .417 ـــــــــــــاح عل ـــــــــــــة؟، مت ـــــــــــــق بوســـــــــــــائل التواصـــــــــــــل احلديث ـــــــــــــف تتوقـــــــــــــف عـــــــــــــن التعل  :كي
http://www.bbc.com/arabic/vert-fut-39059143 

 .https://bit.ly/2sK5Gn9: كيف تساهم مواقع التواصل االجتماعي بنرجسية مراتديها، متاح على .491

 :وك، متــــــــــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــــــــــــــىنشــــــــــــــــــــــــــــــــأة وتطــــــــــــــــــــــــــــــــور الفــــــــــــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــــــــــ: دمحم جــــــــــــــــــــــــــــــــابر خلــــــــــــــــــــــــــــــــف .496
https://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/56560 

دراســـــة )عالقــــة وســــائل االتصــــال احلديثـــــة ابالغــــرتاب االجتمــــاعي للشــــباب املصــــري : دمحم عبــــده بكــــري دمحم .494
ــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــة املصــــــــــــــــــــــــــرية لبحــــــــــــــــــــــــــوث اإلعــــــــــــــــــــــــــالم، العــــــــــــــــــــــــــدد (ميداني ــــــــــــــــــــــــــى. 1111، 1، اجملل ــــــــــــــــــــــــــاح عل : مت

http://socio.montadarabi.com/t2919-topic. 
-www.enpi: متـاح علـى. 1102استخدام وسائل التواصـل االجتمـاعي،: مركز معلومات اجلوار األورويب .491

info.eu. 

 .https://tigzal.wordpress.com :متاح على: ئرمستخدموا الفيس بوك يف اجلزا .492

 .https://bit.ly/2LFKSI6:  متاح على: مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي .491
ـــــــــــــــــــــــــــدى فلســـــــــــــــــــــــــــفة مدرســـــــــــــــــــــــــــة فرانكفـــــــــــــــــــــــــــورت .491 ـــــــــــــــــــــــــــى:  مفهـــــــــــــــــــــــــــوم االغـــــــــــــــــــــــــــرتاب ل ـــــــــــــــــــــــــــاح عل  :مت

http://www.mominoun.com/articles 

ــــــــــــــب مســــــــــــــاوي .499 ــــــــــــــة  حــــــــــــــول: مهنــــــــــــــد حبي ــــــــــــــوك" مقــــــــــــــاالت حبثي ــــــــــــــاح علــــــــــــــى"ادمــــــــــــــان الفــــــــــــــيس ب : ، مت
https://bit.ly/2PXqJjA  

 .http://www.alexa.com/topsites/countries/DZ:  املوقع اإللكرتوين .498
 /http://www.elbilad.net: املوقع اإللكرتوين .497
 .http://www.kb-baghdadi.net/vb/t124637.html: املوقع اإللكرتوين .481
 . https://bit.ly/2daz7Yr :اإللكرتويناملوقع  .486
 https://maktaba-amma.com/?p=11269 :املوقع اإللكرتوين .484
: اجلزائـــــــر الرابعـــــــة عربيـــــــا يف اســـــــتخدام شـــــــبكات التواصـــــــل االجتمـــــــاعي، متـــــــاح علـــــــى: املوقـــــــع اإللكـــــــرتوين .481

http://www.djazairess.com/elmustakbal/6694 

ــــــــــــى: املوقــــــــــــع اإللكــــــــــــرتوين .482 ــــــــــــوك، جريــــــــــــدة املقــــــــــــام، متــــــــــــاح عل ــــــــــــري مــــــــــــا بعــــــــــــد الفــــــــــــيس ب  :حيــــــــــــاة اجلزائ
http://www.elmakam.com. 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-a
http://www.alarab.co.uk/article.
http://www.bbc.com/arabic/vert-fut-39059143
https://bit.ly/2sK5Gn9
http://socio.montadarabi.com/t2919-topic
http://www.enpi-info.eu/
http://www.enpi-info.eu/
http://www.enpi-info.eu/
https://tigzal.wordpress.com/
https://bit.ly/2LFKSI6
http://www.mominoun.com/articles
http://www.alexa.com/topsites/countries/DZ
http://www.elbilad.net/
http://www.kb-baghdadi.net/vb/t124637.html
http://www.djazairess.com/elmustakbal/6694
http://www.elmakam.com/
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 .http://www.kb-baghdadi.net/vb/t124637.html: متاح على: املوقع اإللكرتوين .481
 .https://bit.ly/2x28bTN: متاح على: لكرتويناملوقع اإل .481
 .https://bit.ly/2SlOkrN: متاح على املوقع اإللكرتوين، .489
 .https://bit.ly/2NLKHbp: املوقع اإللكرتوين، متاح على .488
 . http: www.alexa.com: متاح على: موقع اليكسا .487
ــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــتخدام مواقــــــــــــــــــــــع التواصــــــــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــــــــاعي .471 ــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــــى: نشــــــــــــــــــــــرة توعوي : مت

http://www.jdf.gov.jo/ar/content/737. 

، متـــــــــــاح -اإلنســـــــــــان املـــــــــــدجن بثقافـــــــــــة اهلزميـــــــــــة -االغـــــــــــرتاب الثقـــــــــــايف املعاصـــــــــــر: علـــــــــــي أســـــــــــعدوطفـــــــــــة  .476
 . :http://www.civicegypt.org/?p=3424على

 

http://www.kb-baghdadi.net/vb/t124637.html
https://bit.ly/2x28bTN
https://bit.ly/2SlOkrN
https://bit.ly/2NLKHbp
http://www.jdf.gov.jo/ar/content/737
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 بسكرة-دمحم خيضر جامعة
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعي 

 قسم العلوم اإلنسانية 
 شعبة علوم اإلعالم واالتصال

 
 
 
 
 

 ثالث يف علوم اإلعالم واالتصالالطور المقدمة لنيل شهادة دكتوراه  طروحةأ          
 :اشرا  الدكتور      :                                                              الطالبة اعداد        
 سالمن رضوان                             سهام قنيفي                                                  
حول موضوع العالقة بني استخدام مواقع التواصل اإللكرتوين  طور اثلث يف اطار التحضري لشهادة دكتوراه       

الشباب اجلزائري، نرجو منكم تكرما االجابة بكل دقة وموضوعية على  لدىوبني االغرتاب االجتماعي ومظاهره 
 .األسئلة والعبارت الواردة يف االستبيان، ومساعدتنا يف الوصول إىل أشخاص آخرين

 : البياانت الشخصية: احملور األول
 : اجلنس. 1
 ذكر  -
 أنثى -
 :السن. 1
- 00-10 
- 11-15 
- 11-21 
 

 عالقة استخدام مواقع التواصل اإللكرتوين ابالغرتاب االجتماعي لدى
 .الشباب اجلزائري 

 دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي موقع الفيس بوك



 املالحق               
                                                                          

414 

 :التعليمياملستوى . 1
 ابتدائي -
 متوسط -
 اثنوي -
 جامعي -
 دراسات عليا -

.أمناط وعادات استخدام موقع الفيس بوك لدى أفراد العينة: احملور الثاين  

 منذ مىت وأنت تستخدم موقع الفيس بوك. 1
أقل من سنة -  
من سنة إىل ثالثة سنوات -  
من أربعة إىل ست سنوات -  
..................................................أذكرها، غري ذلك -  
كم عدد احلساابت اليت متلكها على موقع الفيس بوك؟. 1  
حساب -   

حسابني -  
ثالث حساابت -  

...............................................غري ذلك -  
هل تزور حسابك على موقع الفيس بوك ؟. 1  

  -كل يوم
كل أسبوع  -  

  -فرتات متباعدة
.......................................................، أذكرها غري ذلك -  

كم تستغرق من الوقت يف استخدام موقع الفيسبوك يف اليوم الواحد؟. 4  
أقل من ساعة -   

ساعة إىل أقل من ساعتني -  
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  -ساعتان إىل أقل من ثالث ساعات
ساعات ثالثة ساعات إىل أقل من أربع - 

أربع ساعات إىل أقل من مخسة ساعات -  
مخس ساعات وأكثر -  
هل تقوم بتحديث حالتك يف حسابك على موقع الفيس بوك؟. 2  
دائما -   

  -أحياان  
  -اندرا
  -أبدا
هل تقوم بتغيري صورة بروفايلك؟. 2  
 دائما -

  -أحياان
  -اندرا
  -أبدا
هل معلوماتك الشخصية يف حسابك على موقع الفيس بوك ؟  .2  
صحيحة -  

  -غري صحيحة
جزء صحيح وجزء غري صحيح -  
.......................................................................علل يف كل احلاالت  -  
 كم عدد أصدقائك على موقع الفيس بوك؟. 9
 1-50-  

50-100-  
100-150-  
150-200-  

 .............................................أ أذكرهغري ذلك
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. أسباب استخدام موقع الفيس بوك واالشباعات احملّققة لدى أفراد العينة: احملور الثالث  

 هل حتّدد أسباب استخدامك ملوقع الفيس بوك قبل الدخول اليه؟. 1
 دائما -
 أحياان -
 اندرا -
 أبدا -
  هل تتحكم يف وقتك عند دخولك إىل موقع لفيس بوك؟ .1
 نعم -
 ال -
 ............................................................أعط تفسريا إلجابتك يف كلتا احلالتني -
 ماهي أسباب استخدامك ملوقع الفيس بوك؟. 1
 األخبار واملعلومات -
 التواصل مع األصدقاء -
 التواصل مع العائلة واألقارب -
 اجناز االعمال ومتابعتها -
 اقامة عالقات جديدة -
 التعلم واكتساب اخلربات -
 التسلية والرتفيه -
 اهلروب من الواقع -
 شغل وقت الفراغ -
 عالانت التجارية والتسوقعة اإلمتاب -
 .................................................................، أذكرها غري ذلك -
 
 
 ماهي النشاطات اليت تقوم هبا عند زايرتك موقع الفيس بوك؟. 4
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 النشر على الصفحة الشخصة أو يف اجملموعات -
 خرينالتعليق على منشورات اآل -
 واإلعجابالدعم  -
 الدردشة مع األصدقاء -
 صدقائك وصورهم والتعليق عليهاأاالطالع على جديد  -
 النقاش حول القضااي املطروحة يف اجملموعات -
 تقاسم املعلومات مع اآلخرين -
 .......................................................، أذكرها غري ذلك -
 ماذا حيقق لك استخدامك ملوقع الفيس بوك؟. 2
 التحرر من القيود االجتماعية -
 حتقيق الذات -
 عن نفسك الراحة النفسية والرضا -
 االنفتاح على العامل -
 ...........................................................، أذكرها غري ذلك -

 . فراد العينةأيس بوك ابالغرتاب االجتماعي لدى عالقة استخدام موقع الف: احملور الرابع

 العبارات
موافق 
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

ابلعزلة عندما استخدم موقع الفيس بوكال أشعر        
      أحب تقليد السلوكيات الغربية اليت أراها عرب موقع الفيس بوك

      أرى أن حيايت دون معىن يف غياب موقع الفيس بوك
أنسى التفكري يف أهدايف املسقبلية عندما استخدم موقع الفيس 

 بوك
     

تواصلي مع عائليت ز مناستخدامي ملوقع الفيس بوك عزّ        
ال أفضل اتباع القيم األجنبية اليت أراها من خالل موقع الفيس 

 بوك
     

     أحس بتدين قيمة ذايت عندما أرى أن األفراد انجحون من 
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 خالل نقلهم لتجارهبم الشخصية عرب موقع الفيس بوك
 بدون طموحات وأحالم شعر أنينأعامل الفيس بوك جعلين 

خرينابآلمقارنة   
     

بسبب أصدقاء جدد عرب موقع  نيفقدت أصدقائي احلقيقي
 الفيس بوك

     

      جعلين موقع الفيس بوك افقد بعض من القيم األخالقية
ستخدم الفيس بوك أحس ابألمل يف احلياةأعندما        

ستطيع حتقيق النجاح ابالعتماد على ما يوفرة الفيس بوك من أ
اخل...ومعلومات وعالقات أخبار )فرص  ) 

     

كثر من ألدي أصدقاء افرتاضيون عرب موقع الفيس بوك 
صدقائي يف الواقعأ  

     

ال أرى أن استخدامي ملوقع الفيس بوك أثر على قيمي الدينية 
 سلبيا

     

 يوجد جمال ألحتكم بذايت أشعر أنين أداة حيركها الفيس بوك وال
كون يف داخلهأعندما   

     

صبحت أقلق على مستقبليأمنذ بدأت استخدم الفيس بوك        
قاريبأم موقع الفيس بوك بدال من زايرة أفضل استخدا       

جعلين استخدام موقع الفيس بوك ال أتبع معايري وقيم اجملتمع 
عيش فيهأالذي   

     

      موقع الفيس بوك أكسبين معاين جديدة ومجيلة حول احلياة
س بوك اطالعي على جتارب اآلخرين عرب موقع الفيمن خالل 
كثرا وواثق يف نفسيأؤمن بقدرايت أأصبحت   

     

      أستمتع ابجللوس مبفردي عندما استخدم موقع الفيس بوك
شعر ابلرفض لبعض قيمنا االجتماعيةأجعلين الفيس بوك        

سهل يل الفيس بوك التخلي عن بعض معتقدات اجملتمع الذي 
 أعيش فيه

     

ساعدين الفيس بوك يف آداء واجبايت ومهامي بغية الوصول إىل 
 حتقيق أهدايف
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نين ال أنتمي إىل أندما أرى العامل يف موقع الفيس بوك أحس ع
 جمتمعي

     

      أرى أنين أنشر على موقع الفيس بوك ما ال أقوم به يف الواقع
مشاعر االحباط يف نفسيسبب يل استخدام موقع الفيس بوك        

      مل يؤثر استخدامي ملوقع الفيس بوك على خططي املستقبلية
ال أشارك يف املناسبات االجتماعية املختلفة بسبب انشغايل 

 مبوقع الفيس بوك
     

      مكنين موقع الفيس بوك من أن أنتقد مؤسسات اجملتمع وقوانينه
أراه من مظاهر مجيلة وجتارب احلياة ابلنسبة يل هي كل ما 
 انجحة عرب موقع الفيس بوك

     

ستطيع ابداء آرائي واملعارضة يف املواضيع بعدما أأصبحت 
 استخدمت موقع الفيس بوك

     

      جعلين موقع الفيس بوك متحرر من التزامايت جتاه احمليطني يب
      أعتقد أن عامل الفيس بوك يناسب معايري الشباب احلقيقية

تساعدين جمموعات الفيس بوك يف حتديد أهدايف اكثر من 
 خالل تشارك االهتمامات

     

نين ذو قيمة أكرب منذ بدأت استخدم موقع الفيس بوكأأشعر        
ألنين أفضل البقاء أنزعج عندما تتم دعويت ملناسبات اجتماعية 

صدقائي عرب موقع الفيس بوكأعلى تواصل مع   
     

استخدم الفيس بوك أحس أنين أنتمي إىل جمتمعي أكثرعندما        
حررين موقع الفيس بوك من من التقاليد االجتماعية ألنه ال 

 معىن هلا
     

قضاء وقت طويل على موقع الفيس بوك ال مينعين من حتقيق 
  أهدايف املستقبلية
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 :ملخص
عالقة استخدام مواقع التواصل االجتماعي مبستوى الشعور إىل الكشف عن طبيعة هدفت هذه الدراسة 
مت اختيار موقع الفيس بوك  و  وحتديد أهم العوامل املؤثرة فيها، الشباب اجلزائري،ابالغرتاب االجتماعي لدى 

 معتمدةوتنتمي هذه الدراسة إىل حقل الدراسات الوصفية . كنموذج نظرا النتشاره الواسع بني الشباب اجلزائري
 مفردة( 222) رت بـقدّ  البياانت من عينة من مستخدمي املوقعسحي، وعلى االستبيان كأداة جلمع على املنهج امل

لكرتوين على موقع الفيس بوك يف من خالل توزيع استبيان إ ،سنة( 21-00)من الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 
 . أو روابط منشورة يف اجملموعات شكل رسائل خاصة

مستوى متوسط من االغرتاب االجتماعي لدى الشباب اجلزائري نتيجة عن وجود  كشفت النتائجولقد  
، وجاءت نسبة متوسطي (1.52)واحنراف معياري ( 1.02)مبتوسط حسايب بلغ  استخدام موقع الفيس بوك،

%( 01.2) بنسبة ومرتفعي االغرتاب%( 20.0) بنسبة منخفضي االغرتابمث ( %21.0)االغرتاب بنسبة 
عد الالهدف جاء بكما  %(.0.2)بنسبة ومرتفعي االغرتاب بشدة %( 2.0)بنسبة ومنخفضي االغرتاب بشدة 

يبلغ ويف املرتبة الثانية جاء بعد الالمعيارية مبتوسط حسايب  ،(2.10)يبلغ يف املرتبة األوىل أبعلى متوسط حسايب 
مبتوسط  المعىنوأخريا بعد ال، (1.22) يبلغ حسايب بعد العزلة االجتماعية مبتوسط، ويف املرتبة الثالثة (1.02)

ثرة يف هذه العالقة مل تتوصل الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة احصائية وعن العوامل املؤ . (1.12)يبلغ حسايب 
يف مستوى االغرتاب االجتماعي تعزى ملتغري اجلنس مقابل وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغريي السن 

 أقدميةو دورية ل تعزىعدم وجود فروق ذات داللة احصائية كشفت النتائج عن واملستوى التعليمي، كما  
 .الستخدامالزمنية لدة تعزى للم، بينما أفادت بوجود عالقة ذات داللة احصائية االستخدام

مواقع التواصل االجتماعي، موقع الفيس بوك، االغرتاب االجتماعي، االستخدام، الشباب، : ةالكلمات املفتاحي
 .اجملتمع االفرتاضي
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Abstract: 

This study aimed to reveal the nature of the relationship between using 

social networking sites and the level of feeling of social alienation among 

Algerian youth, and determining  the most important factors affecting in that 

relationship. We choose The site facebook  as a model according to its wide 

spread among Algerian youth. This study belongs to the field of descriptive 

studies based on the survey method, and the questionnaire as a tool to collect 

data from a sample of  facebook users estimated (433) ones, aged between (18-

30) years, Distributed as an electronic questionnaire on Facebook In the form of 

private messages or published links in groups. 

The results revealed an average level of social alienation feelings among 

Algerian youth wich related to use of Facebook, with an average mean of (2.83) 

and a standard deviation of (0.59). The results have been identified that The 

percentage of Who feel an average  social alienation were (46.1%), then who 

feel low alienation were (31.1%), and next, there was (16.3%) who feel height 

social alienation, and those with very low social  alienation were (4.8%), finaly, 

those with very  high feeling of  social alienation were only (1.3%). The results 

of the study reached that in the first place  was targetless  with the highest 

average mean of (3.08), second, after the  anomie with an average of (2.84), In 

the third place was social isolation with an average of (2.73), finally, 

meaningless with an average of (2.67). 

and for the factors influencing this relationship, the study did not find 

statistically significant differences in the level of social alienation attributed to 

the gender variable but there was  statistically significant differences due to the 

age and educational level. The results also revealed no statistically significant 

differences due to periodical and seniority of use, but there was a statistically 

significant relationship attributed to Duration of use. 

Key words: Social web sites, Facebook, social alienation, employment, youth, 

virtual society. 
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Résumé: 

Cette étude s’assigne comme objectifs de dévoiler la nature des rapports 

d’utilisation des réseaux sociaux et du sentiment d’aliénation sociale chez les 

jeunes algériens et de déterminer les importants facteurs affectant, dont le 

Facebook a été choisi comme modèle au regard de sa prépondérance entre les 

algériens. 

Incluse dans les études descriptives, cette recherche repose sur la méthode 

d’enquête et de questionnaire électronique ciblant un échantillon de quelques 

(433) jeunes aéronautes, âgés de (18-30) ans, répondant à des questions sur 

Facebook au travers des SMS ou des liens publiés en groupes. Les résultats 

obtenus font état d’un niveau moyen d’aliénation sociale la catégorie jeune en 

raison de l’utilisation de Facebook à un pourcentage de (2,83) et un écart 

standard de 0,59, alors la moyenne d’aliénés est établi à  (46,1%), puis les moins 

aliénés à un taux de (31,1%), les plus aliénés à (16,3%), ainsi que les moindres 

aliénés à 4,8%, et, enfin les plus grands aliénés à (1,3%). 

La même étude relève, ainsi, un taux des sans-buts à (3,08), suivi en 

seconde position par les non-standarisés avec un moyenne de  2.84, et en 

troisième place la réclusion sociale avec une moyenne de (2,73), et en dernière 

position les non-sensés avec une moyenne de (2,67). 

S’agissant des facteurs affectant ces rapports, l’étude n’a pas atteint des 

disparités statistiques dans l’aliénation sociale liée à l différence du genre, contre 

l’existence de différences statistiques entre l’âge et le niveau d’instruction. 

Aussi, Les résultats n’ont pas révélé  de dichotomies statistiques liées à la durée 

d’utilisation et de l’ancienneté. 

Mots-clés: Sites de réseaux sociaux, Facebook , Aliénation sociale, Utilisation, 

jeunes, communauté virtuelle. 

 


