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 عةلتواصل االجتماعً من طبلب الجامتباٌن الحاجات النفسٌة لدى مستخدمً مواقع ا
 ) الفٌسبوك أنموذجا ( 

 
 إعداد

 سعاد بدر أحمد حسٌن
 

                                   أ.د/ أحمد عبدالفتاح عٌاد
 جامعة طنطا (       –أستاذ علم النفس اإلكلٌنٌكً )كلٌة اآلداب 

 

 المستخلص:

 مً مواقع التواصل االجتماعً منخدهتم الدراسة الحالٌة  بمعرفة تباٌن الحاجات النفسٌة لدى مستت
 Descriptive Studطبلب الجامعة ) الفٌسبوك أنموذجا ( بهدؾ  الدراسات المٌدانٌة الوصفٌة 

سجٌلها حٌث ٌتم مٌدانٌاً دراسة الحقائق الراهنة وتصنٌؾ البٌانات والحقائق التً تم تجمٌعها وت
 وتفسٌر هذه البٌانات، واستخبلص النتائج والدالالت المفٌدة منها .

( طالبا وطالبة ممن ٌدرسون بالكلٌات 022وقد تكونت  عٌنة الدراسة : من عٌنة عمدٌة قوامها) 
( طالبة حٌث بلػ متوسط أعمارهم 122)  ( طالبا122) اآلداب ، والحقوق ( ، بواقع )  النظرٌة

.اشتملت أدوات الدراسة الحالٌة على مقٌاس استبٌان الحاجات  (5,,,معٌاري )  ( وانحراؾ15,92)
 النفسٌة ، تم استخدام األسالٌب االحصائٌة التالٌة وذلك للتحقق من فروض الدراسة :

  معامبلت االرتباط-1
 (. Zالتكرارات والنسب المئوٌة وقٌمة ) -0
 المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة .-,
  ت( للفروق بٌن المتوسطاتاختبار )-4

  -وانتهت نتائج الدراسة الى ما ٌلى :
وفقا لكل من النوع ) ذكور  تتباٌن معدالت استخدام المبحوثٌن لمواقع التواصل ) الفٌسبوك ( أسبوعٌا --

، إناث( وكذلك أن أكثر األماكن التً ٌستخدم المبحوثون من خبللها الفٌسبوك وفقاً للنوع جاءت كما ٌلى 
المنزل ، الجامعة ، لدى بعض األصدقاء ، المقاهى والكافٌهات ، لدى األقارب وجاءت تلك الفروق  -:

 ( .2,21فى اتجاه الذكور عن اإلناث وذلك عند مستوى الداللة ) 
كما جاءت أهم الحاجات النفسٌة المتحققة للمبحوثٌن من خبلل مواقع التواصل االجتماعً وفق الترتٌب -

المساعدة على شؽل اوقات الفراغ والتخلص من   -هذه الحاجات وذلك كما ٌلى : التالً حسب أهمٌة
الملل ، المساعدة فً الحصول على المعلومات والبٌانات التً أحتاجها، تكوٌن الصداقات والعبلقات 
االجتماعٌة، المساعدة فً نسٌان المشاكل والمتاعب الٌومٌة ، تعلم عادات صالحة وسلوكٌات سلٌمة ، 

ؾ على مجرٌات األمور واألحداث فً بلدان العالم المختلفة ، الحصول على المعارؾ والثقافات التع رُّ
المختلفة ، تحقٌق مزٌدا من االثارة والتشوٌق عند االستخدام الجمٌع ، التطوٌر من مستوى عبلقتً 

لطبٌة وما االجتماعٌة مع اآلخرٌن ، تعلم عادات صالحة وسلوكٌات سلٌمة ، الحصول على النصائح ا
ٌتصل بالموضة والجمال ،و بالنظر إلى هذه النتائج شكلت ما ٌمكن أن ٌسمى بالدوافع الملحة لدى عٌنة 
الدراسة من الطبلب والطالبات واحتلت رتب متقدمة علماً بؤن هذه الدوافع تعّد خلٌطاً من الدوافع 

 الطقوسٌة والمنفعٌة 
 

 قع التواصل االجتماعً ،  الفٌسبوكالحاجات النفسٌة ، مواتاحٌة : إلفتالكلمات ا
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 قدمةالم
  أصبحت تقنٌات االتصال ونقل المعلومات رافداً أساسٌاً، وركناً مهماً فً بناء منظومة اإلنسان-: 

النفسٌة واالجتماعٌة، واالقتصادٌة، والسٌاسٌة، والثقافٌة، فً ظل التحوالت والتطورات المعرفٌة فً 
  هذا العصر.

ن بالمعلومات منذ القدم فٌسود هذا العصر "تكنولوجٌا المعلومات". بمعنى أننا نعٌش ورؼم اهتمام اإلنسا
عصراً ٌختلؾ بصورة كٌفٌة عن ذي قبل. إذ أن المعرفة والمعلومات فً هذا العصر صارت صناعة 

 تستقطب استثمارات ضخمة لجمع المعلومات وتحوٌلها من صورتها الخام إلى خدمات معلوماتٌة.
عصر المعلومات الحالً باستثمار العقل البشري فً مجال المعلومات، واستخدام  وبذلك ٌتمٌز

الحاسبات اآللٌة فً جمعها ومعالجتها، واستخدام اإلنترنت كوسٌلة لنقلها وتبادلها وكذلك لما لئلنترنت 
 من مزاٌا فً إمكانٌة وسرعة االتصال طوال الٌوم فقد ازداد االهتمام باستخدامه، خاصة مع النمو

  الهائل فً كم وكٌؾ المعلومات المتاحة على الشبكة.
( لسد فراغ اجتماعً صاحب استخدام اإلنسان 0224ظهرت منذ عام )  وهذه الشبكات االجتماعٌة

 للحاسب اآللً فً جمٌع أنشطته وتؤثٌر استخدام هذا الحاسب على الحٌاة االجتماعٌة.
رصد أفكارهم بصفة   ستخدمها طبلب الجامعة فًوتعد الشبكات االجتماعٌة من أكثر المواقع التً ٌ

مستمرة واشتراكهم مع اآلخرٌن فً نفس األفكار أو اتباع اتجاه معٌن وتقدٌم معلومات وآراء تخدم تلك 
 األفكار .

وبما أن هذه الشبكات فرضت نفسها بشكل فًعال على مستخدمً شبكة اإلنترنت ودائما ما ٌشعر الفرد 
فراد المعروفٌن وؼٌر المعروفٌن على حد السواء ، وٌكون مجبر على بؤنه محاصر من جمٌع األ

فضبلً عن اإللحاح دون كلل أو ملل لدعوته للتعرؾ   استقبال كم كبٌر من الرسائل والدعوات الٌومٌة
 علٌهم ، وقد تكون حائراً أمام من ٌقترح علٌك من الموقع أن ٌكون ضمن مجال اهتمامك وؼٌرها.

ل االجتماعً أٌضا على أنها منظومة من الشبكات االلكترونٌة عبر االنترنٌت وتعرؾ مواقع التواص
تتٌح للمشترك فٌها إنشاء موقع خاص فٌه ومن ثم ربطه من خبلل نظام اجتماعً الكترونً مع أعضاء 

 آخرٌن لدٌهم االهتمامات والهواٌات نفسها.
االنترنٌـت خدمـات لمستخدمٌها تتٌح لهم  وتعرؾ على أنها المواقع االلكترونٌة التً توفر فٌهـا تطبٌقات

إنشاء صفحة شخصٌة معروضة للعامة ضمن موقع أو نظام معٌن ، وتوفر وسٌلة اتصال مع معارؾ 
منشئ الصفحة أو مع ؼٌره من مستخدمً النظام، وتوفر خدمات لتبادل المعلومات بٌن مستخدمً ذلك 

 (012: 0215الموقع أو النظام عبر االنترنت. ) أحمد عٌاد، 
( بؤنها: منظومة من الشــبكات اإللكترونٌة التً تسمح للمشترك ,01: 0212وٌعرفها ) أحمد عٌاد، 

فٌها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه من خبلل نظام اجتماعً إلكترونً مع أعضاء آخرٌن لدٌهم 
 نفس االهتمامات والمٌول .

جتمع االفتراضً مثل موقع ماي سبٌس فمواقع شبكات التواصل االجتماعً شكل من أشكال الم
والفٌسبوك والتً جذبت المبلٌٌن من المستخدمٌن فً أنحاء العالم وكثٌرا منهم دمجوا استخدامات هذه 

 ( .(Dunne, Lawlor& Rowley, 2010,48 المواقع فً روتٌن حٌاتهم الٌومٌة.
 بعض خصائص الشبكات االجتماعٌة خاصة الفٌسبوك

ماعٌة فً خصائص أساسٌة بٌنما تتماٌز بعضها عن األخرى بممٌزات تفرضها تشترك الشبكات االجت 
 طبٌعة الشبكة ومستخدموها وأبرز تلك الخصائص:

 ( : Profile Pageالملفات الشخصٌة / الصفحات الشخصٌة ) 
فمن خبلل الملفات الشخصٌة ٌمكنك التعرؾ على اسم الشخص ومعرفة المعلومات األساسٌة عنه    

نس ، تارٌخ المٌبلد ، البلد ، االهتمامات والصورة الشخصٌة باإلضافة إلى ؼٌرها من مثل : الج
 المعلومات.
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وٌعد الملؾ الشخصً بوابة الدخول لعالم الشخص، فمن خبلل الصفحة الرئٌسٌة للملؾ الشخصً  
ى ؼٌر الصور الجدٌدة التً رفعها ؟ إل  وما  ٌمكنك مشاهدة نشاط الشخص مإخراً، ومن هم أصدقاإه ؟

 ذلك من النشاطات.
 (( : Friends/ Connectionsاألصدقاء والعبلقات  .0

وهم بمثابة األشخاص الذٌن ٌتعرؾ علٌهم الشخص لؽرض معٌن .وتطلق الشبكات االجتماعٌة    
االجتماعٌة   مسمى " صدٌق " على هذا الشخص المضاؾ لقائمة أصدقائك ، بٌنما تطلق بعض المواقع

 ل أو عبلقة " على هذا الشخص .مسمى " اتصا  األخرى
 إرسال الرسائل : .,

وتتٌح هذه الخاصٌة إمكانٌة إرسال رسالة مباشرة للشخص، سواء كان فً قائمة األصدقاء لدٌك أو       
 لم ٌكن.

 :  ألبومات الصور .4
تتٌح الشبكات االجتماعٌة لمستخدمٌها إنشاء عدد ال نهائً من األلبومات ورفع مئات الصور فٌها 

 ة مشاركة هذه الصور مع األصدقاء لبلطبلع والتعلٌق حولها.وإتاح
 :  المجموعات  .9

تتٌح كثٌر من مواقع الشبكات االجتماعٌة خاصٌة إنشاء مجموعة اهتمام، حٌث ٌمكنك إنشاء مجموعة    
، وٌوفر موقع الشبكة االجتماعٌة لمالك المجموعة والمنضمٌن إلٌها   وفقاً ألهداؾ محددة  بمسمى معٌن

احة أشبه ما تكون بمنتدى حوار مصؽر وألبوم صور مصؽر كما تتٌح خاصٌة تنسٌق االجتماعات مس
أو األحداث ودعوة أعضاء تلك المجموعة له ومعرفة عدد  Eventsعن طرٌق ما ٌعرؾ بـ 

 الحاضرٌن من عدد ؼٌر الحاضرٌن.
 

 الصفحات : .2
بطرٌقة فّعالة حٌث تعمل حالٌا ً على  وقد ابتدع الفٌسبوك فكرة هذه الصفحات ، واستخدمتها تجارٌا ً

إنشاء حمبلت إعبلنٌة موّجهة تتٌح ألصحاب المنتجات التجارٌة أو الفعالٌات توجٌه صفحاتهم 
وإظهارها لفئة ٌحددونها من المستخدمٌن وتقوم الفٌس بوك باستقطاع مبلػ عن كل نقرة ٌتم الوصول 

 لها من قبل أي مستخدم قام بالنقر على اإلعبلن .
وتقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة ٌتم فٌها وضع معلومات عن المنتج أو الشخصٌة أو الحدث  

بإضافة ماٌهمهم من   إن وجدوا اهتماما ً قاموا  وٌقوم المستخدمون بعد ذلك بتصفح تلك الصفحات التً
 تلك الصفحات إلى ملفهم الشخصً.

عٌة حسب جنسٌة األشخاص، أو على اساس ( مواقع الشبكات االجتما0212وتقسم ) أمانى مجاهد  
 :    االهتمام الموضوعً لها، إلى نوعٌن هما

 المواقع االجتماعٌة الشخصٌة : .1
وهً مواقع تعمل على التواصل االجتماعً بٌن األصدقاء والمعارؾ فٌما بٌنهم بجمٌع األشكال   

سبلت الشخصٌة ومشاركة االتصالٌة وتتكون من ملفات شخصٌة للمستخدمٌن وخدمات عامة مثل المرا
الصور والملفات الصوتٌة والمرئٌة والروابط والنصوص و المعلومات والمناسبات 

 ,My space, Twitterاالجتماعٌـــــة...ألخ، ومن المواقع االجتماعٌة الشخصٌة األكثر انتشارا 
Face book.ألخ .... 

 الموقع االجتماعً المإسسً : .0
ات المواقع االجتماعٌة الشخصٌة وٌضاؾ إلٌها بعض الخدمات التً تقدم هذه المواقع عادة نفس خدم

تهم الشركات، وأمور التوظٌؾ وتبادل الخبرات العلمٌة، بحٌث نجد أن معظم مستخدمً هذه المواقع 
الشركات والمإسسات ، أو من ٌمثلها أو من األشخاص ذوي االهتمام بؤمور األعمال، وأشهرها   هم

 ".Linked Inموقع "
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سوؾ ٌعرض الباحثان فً هذا المجال أشهر مواقع التواصل االجتماعً استخداماً وشٌوعاً لدى و   
 -الشباب وهو موقع الفٌسبوك والذى ٌمكن تناوله على النحو التالً :

ٌمكن الدخول إلٌها مجاناً وتدٌره شركة "فٌس  شبكة اجتماعٌة( عبارة عن Facebookفالفٌسبوك )
لها، والمستخدمون بإمكانهم االنضمام إلى الشبكات التً تنظمها  ةكملكٌة خاصبوك" محدودة المسئولٌة 

  المدٌنة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقلٌم، وذلك من أجل االتصال باآلخرٌن والتفاعل معهم.
كذلك، ٌمكن للمستخدمٌن إضافة أصدقاء إلى قائمتهم وإرسال الرسائل إلٌهم، وأًٌضا تحدٌث ملفاتهم 

 األصدقاء بؤنفسهم.الشخصٌة وتعرٌؾ 
الوالٌات المتحدة فً  دارس التمهٌدٌةوالم الكلٌاتوٌشٌر اسم الموقع إلى دلٌل الصور الذي تقدمه  

 الحرم الجامعًدرٌس والطلبة الجدد، والذي ٌتضمن وصًفا ألعضاء إلى أعضاء هٌئة الت األمرٌكٌة
 (. 021: 0210كوسٌلة للتعرؾ إلٌهم .)إبراهٌم عبد الوكٌل الفار،

األمرٌكٌة منذ إنشائه  Harvardفً جامعة هارفارد  Face bookاستخدام موقع الفٌس بوك  وقد بدأ
الطالب بتلك الجامعة أنذاك،  Mark Zuckerbrg( بواسطة مارك ركٌربرج 0224فبراٌر 4قً ) 

عندما جلس أمام شاشة الكمبٌوتر فً حجرته بمساكن الطلبة فً جامعة هارفارد األمرٌكٌة، وبدأ ٌصمم 
اً جدٌداً على شبكة اإلنترنت حٌث كان لدٌه هدؾ واضح، وهو تصمٌم موقع ٌجمع زمبلءه فً موقع

إذا تم بنجاح، سٌكون له شعبٌة جارفة،   الجامعة لتسهٌل عملٌة التواصل بٌن طلبة الجامعة على أساس
 ومن هنا جاءت فكرة أنشاء موقع الفٌس بوك.

هارفارد، وأكتسب شعبٌة واسعة بٌنهم، األمر الذي فسرعان ما لقى الموقع رواجاً بٌن طلبة جامعة 
للموقع لتشمل كل الجامعات األُخرى وأٌضاً طلبة المدارس الثانوٌة   الدخول  شجعه على توسٌع قاعدة

 ألنهم ٌسعون إلى التعرؾ على الحٌاة الجامعٌة.
من طبلب  ( لٌضم جمٌع مستخدمً دول العالم0222؛   سبتمبر 11ثم انتشر الموقع سرٌعاً فً )

  الجامعات باستخدام البرٌد اإللكترونً العادي
إن ما ٌنشر على موقع الفٌسبوك من أشعار وقصص ورواٌات هً عبارة عن ٌومٌات شخصٌة أو 
خلجات أو مكنون نفسً توضح وجه الشخص كاتب هذه الخواطر ؛ ولذلك فهناك من ٌعرؾ الفٌس بوك 

فهذا هو األصل وفكرة الفٌس بوك تماما مثل كراسة " كراسة أو كتاب الوجه لهذا الشخص،   بؤنه
  المذكرات أو الٌومٌات

ثم قرر )مارك زوكر بٌرج ( أن ٌخطو خطوة أخرى لؤلمام وهً أن ٌفتح أبواب موقعه أمام كل من 
ٌرؼب فً استخدامه ، وكانت النتٌجة طفرة فً عدد مستخدمً الموقع حول العالم حتى صار أكثر 

   نترنت من حٌث االستخدامالمواقع على شبكة اإل
( ( للتواصل مع المستخدمٌن األخرٌن Face Bookوٌستخدم طبلب الجامعة موقع الفٌس بوك   

وللتفاعل معهم ؛ لمعرفة االهتمامات المشتركة بٌنهم ومناقشة اآلراء المختلفة واكتشاؾ كل ما هو جدٌد 
 Phaticت بها معلومة حقٌقٌة حتى وإن تضمن هذا التفاعل والتواصل مجرد تبادل رسائل لٌس

Communion   وقد ٌتم ذلك فً حائط المستخدمٌنWall  فً صفحاتهم الشخصٌة، بحٌث ٌترك
األصدقاء رسائلهم فً العلن، وهً رسائل قد تعبر عن مشاعر أو تعكس أنشطة فردٌة أو مشتركة بٌن 

                              (1920: 0225المستخدمٌن وأصدقائهم. ) محمود حمدي عبد القوي ، 
وٌعرؾ الباحثان الفٌسبوك على أنه: " موقع من مواقع التواصل االجتماعً الذى ٌقبل على استخدامه 
الشباب الجامعً للتفاعل فٌما بٌنهم لمعرفة كل ما هو جدٌد فً مجال دراستهم والمجاالت الحٌوٌة 

 األخرى.
 بعض خصائص موقع الفٌس بوك :

ك عدداً من الخصائص التً تتٌح للمستخدمٌن إمكانٌة التواصل مع بعضهم ٌتضمن موقع الفٌسبو
 -البعض منها ماٌلى:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
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وهى عبارة عن مساحة مخصصة فً صفحة الملؾ الشخصً ألي مستخدم   :Wallلوحة الحائط  -1
ٌبحث تتٌح لؤلصدقاء إرسال الرسائل المختلفة إلى هذا المستخدم، وهً رسائل قد تعبر عن مشاعر أو 

 س أنشطة فردٌة أو مشتركة بٌن المستخدمٌن وأصدقائهم.تعك
تعتمد على االهتمامات المشتركة بٌن المستخدمٌن وهً مصممة   Groupsمجموعات النقاش  -0

بهدؾ السماح ألؼلبٌة المستخدمٌن بطرح ومناقشة القضاٌا والموضوعات المختلفة، ألنها المكان األمثل 
 السٌاسٌة واألفكار والمشاعر مع المستخدمٌن اآلخرٌن.للمشاركة بالموضوعات االجتماعٌة و

( وهً خاصٌة  0222سبتمبر 2:تم اإلعبلن عن هذه السمة فً )   New Feedتؽذٌة األخبار  -,
فً الموقع تتٌح للمستخدمٌن التعرؾ على أخبار أصدقائهم من المتسخدمٌن عند حدوث أى تؽٌٌر فً 

تماعٌة، واألحداث الجدٌدة فً مجموعات نقاش مشتركٌن ملفاتهم الشخصٌة أو شبكة عبلقاتهم االج
 (.214,0225فٌها)أسامة المدنى،

وهى التً تتٌح للمستخدمٌن إرسال "نكزة" افتراضٌة إلثارة االنتباه إلى :        pokesسمة النكزه  -4
 بعضهم البعض )وهً عبارة عن إشعار ٌخطر المستخدم بؤن أحد األصدقاء ٌقوم بالترحٌب به(.

وهذه الخاصٌة تمكن المستخدمٌن من تحمٌل :  Video and Photoesخاصٌة الصور والفٌدٌو  -9
الصور ومقاطع الفٌدٌو ومشاركتها على هذا الموقع باإلضافة إلى إمكانٌة تسهٌل لقطات الفٌدٌو 

 المباشرة وإرسالها كرسالة مرئٌة وصوت وصورة.
تٌح للمستخدمٌن إمكانٌة اإلعبلن عن اي منتج وهذه الخاصة ت:   Market placeخاصٌة اإلعبلم -2

 ٌودون اإلعبلن عنه أو البحث عن اي منتج ترؼب فً شرائه.
وتتٌح للمشتركٌن إمكانٌة البحث عن حدث ما جاري حدوثه وأخبار  : Eventاألحداث الهامة  -2

 االصدقاء به..
أصدقائهم بؤماكنهم وما ٌقومون  التً تتٌح للمستخدمٌن إمكانٌة إببلغخاصٌة الحالة : وهى الخاصٌة -8

  به من أعمال فً الوقت الحالً .
  بعض ممٌزات الفٌسبوك:     

  -ٌتمٌز الفٌسبوك عن مواقع الشبكات االجتماعٌة ببعض المٌزات منها ما ٌلى :
 . ٌساعد المستخدمٌن على إبراز وتشكٌل صفحاتهم الشخصٌة بالطرٌقة التً ٌرٌدونها 
   تصمٌم البروفٌل ٌستطٌع كل مستخدم منProfile   الخاص به، والتحكم فً رإٌة

 الملفات والمعلومات الشخصٌة المتاحة.
  ٌُمكن المستخدمٌن من حرٌة تداول وتبادل كل ما ٌرٌدون من معلومات وبٌانات فً أسرع

  وقت ممكن دون قٌود .
   كما ٌرجع سر نجاح الفٌس بوك فً قدرته على تصنٌؾ أعضائه ولٌس مجرد ربطهم

بعض، فقد استطاع الموقع أن ٌجمع كل ممٌزات التواصل على اإلنترنت مثل الشات والمدونات بل ب
 (5,2: 0225وٌضٌؾ إلٌها الكثٌر .)نرمٌن زكرٌا خضر، 

   باإلضافة إلى إمكانٌة رفض األخرٌن إال إذ كان األفراد ٌنتمون لنفس المجموعة أو لدٌهم
 أصدقاء مشتركون .

 سرة لسلوك استخدام الفٌسبوك:بعض األطر النظرٌة المف
 تتعدد النظرٌات والنماذج التً تفسر استخدام الفٌسبوك منها ما ٌلً:

  :Approach Gratification  &usesنموذج االستخدامات واإلشباعات 
ٌعد نموذج االستخدامات واإلشباعات أحد النماذج النظرٌة التً ظهرت فً مرحلة ما ٌسمً بالتؤثٌرات 

ائل اإلعبلم والتً ظهرت خبلل السبعٌنات من القرن الماضً وٌعتمد مدخل االستخدامات المعتدلة لوس
واإلشباعات على فكرة مفادها أن استخدامات األفراد لنفس الرسالة ٌمكن أن تختلؾ باختبلؾ األهداؾ 
التً ٌسعى هإالء األفراد لتحقٌقها، كما أن تؤثٌرات وسٌلة إعبلمٌة معٌنة ترتبط إلً حد كبٌر 
باالختبلفات القائمة بٌن األفراد فً تعامبلتهم مع الوسٌلة، ومن ثم فإن حاجة األفراد ورؼابتهم، 



 المجلة العلمية بكلية اآلداب   العدد 41 لسنة 0202                                        

2 
 

وتوقعاتهم تعد جمٌعا متؽٌرات وسٌطة بٌن الرسائل اإلعبلمٌة وتؤثٌرات تلك الرسائل )أسامة 
 (.214,0225المدنى،

  وٌقوم مدخل االستخدامات واإلشباعات على خمسة فروض هً:
وسائل االتصال باإلٌجابٌة والنشاط، وأن استخدامه وسائل االتصال موجه  ٌتسم جمهور .1

 لتحقٌق أهداؾ معٌنة.
 ٌختار الجمهور وسائل اتصال محددة إلشباع حاجاته. .0
 تختلؾ درجة إشباع الحاجات المختلفة للجمهور وفقا الختبلؾ وسائل االتصال. .,
ته وتحدٌدها، فبالتالً فإنه ٌختار بما أن الجمهور وحده القادر على تقدٌر حاجاته واهتماما .4

 الوسائل والمضامٌن التً تشبع هذه االحتٌاجات.
ٌمكن االستدالل على المعاٌٌر الثقافٌة السائدة فً أي مجتمع من خبلل استخدامات  .9

الجمهور لوسائل االتصال المختلفة، ولٌس من خبلل محتوى الرسائل التً تقدمها وسائل االتصال 
 (.129، 0214؛ علً نجادات، 052، 0214)تحسٌن منصور، 

& Kats, Blumer)  كما ٌقوم هذا المدخل حسب ما حددها كل من كاتز، وبلومر، وجورفٌتش       
Guervits)   على أن حاجات األفراد التً تحتاج إلى إشباع عن طرٌق استخدام وسائل اإلعبلم

  ومواقع التواصل االجتماعى أو ؼٌرها هً :
  الحاجات المعرفٌةCognitive Needs  وهى الحاجات المرتبطة بالمعلومات :

 وفهم البٌئة المحٌطة وهً تشبع الحاجة إلى حب االستطبلع واالكتشاؾ  والمعارؾ ومراقبة
  الحاجات الوجدانٌةAffective Needs وهى الحاجات المرتبطة بتقوٌة الخبرات :

على البهجة والترفٌه من الدوافع العامة التً الجمالٌة، والبهجة، والعاطفة لدى األفراد والسعً للحصول 
 ٌتم إشباعها عن طرٌق وسائل اإلعبلم فهً مرتبطة بالنواحً العاطفٌة والمشاعر.

  ًحاجات االندماج الشخصPersonal Integrative of needs وهى الحاجات :
خصً، ومركز المرتبطة بتقوٌة شخصٌة األفراد من حٌث المصداقٌة والثقة، وتحقٌق االستقرار الش

 الفرد االجتماعً، وتنبع هذه الحاجات من حاجة األفراد إلى تحقٌق الذات.
  ًحاجات االندماج االجتماعSocial Integrative of needs وهى الحاجات :

المتعلقة بالتواصل مع العائلة واألصدقاء والعالم الخارجً، وهً حاجات تنبع من حاجة الفرد لبلنتماء 
 للجماعة.

 هروب حاجات الEscapist needs وهى الحاجات المرتبطة برؼبة الفرد فً الهروب :
وإزالة التوتر، والرؼبة فً تؽٌٌر المسار بعٌدا عن اآلخرٌن، فهً تعكس كل ما هو مرتبط بالترفٌه، 
والتسلٌة، والتً تدخل ضمن الحاجة إلى التخلص من العزلة، واإلحساس بالضٌق والملل، وعدم 

 (.025، 0219؛ نشوى البربري،14-,1، ,021ن المطٌري، الشعور بالوحدة )حس
 وفٌما ٌلً عرض لعناصر نموذج االستخدامات واإلشباعات والحاجات النفسٌة:

فعنصر النشاط أو الفعالٌة لدى الجمهور ٌشٌر إلى الدافع األساسً،   الجمهور النشط: .1
تعرض لوسائل اإلعبلم، وإن واالنتقائٌة واألذواق واالهتمامات التً ٌمكن أن تحدث فً حالة ال

تؤثٌر وسائل اإلعبلم ٌتم من خبلل االنتقاء الذي ٌعتمد على الفروق الفردٌة، حٌث ٌتباٌن الناس فً 
إدراكهم لنفس الرسالة، كما ٌختلفون فً طبٌعة استجاباتهم لها . )حسن مكاوي، لٌلى السٌد، 

1558 ،044.) 
 ات واإلشباعات:األصول االجتماعٌة والنفسٌة لنموذج االستخدام .0
 :تإكد معظم الدراسات على وجود عبلقة وثٌقة بٌن الظروؾ  األصول االجتماعٌة

االجتماعٌة للفرد، وبٌن استخدامه لوسائل اإلعبلم، فؤعضاء الجمهور ال ٌتعاملون مع وسائل اإلعبلم 
ات اجتماعٌة باعتبارهم أفراًدا معزولٌن عن واقعهم االجتماعً، وإنما باعتبارهم هم أعضاء فً جماع

  منتظمة وشركاء فً بٌئة ثقافٌة واحدة.
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 توجد األصول النفسٌة التً ٌمكن أن تإدي إلى وجود دوافع تحدد أصول األصول النفسٌة :
 selectiveكثٌرة من استخدامات وسائل اإلعبلم، وقد أدى ظهور مفهوم اإلدراك االنتقائً 

perception أن األنماط المختلفة من البشر ٌختارون  القائم على الفروق الفردٌة إلى افتراض
وٌفسرون محتوى وسائل اإلعبلم بطرق متنوعة ومتباٌنة، وأن العوامل النفسٌة ٌمكن أن تإدى إلى خلق 

كما ٌمكنها أن تحدد أصول الكثٌر من هذه االستخدامات )نٌاؾ   حافز الستخدام وسائل اإلعبلم
  (02، 0214السلٌطى،

  واصل االجتماعً :دوافع التعرض لمواقع الت
       تقوم دوافع التعرض لمواقع التواصل االجتماعً على محورٌن أساسٌٌن هما: 

بهدؾ تمضٌة الوقت واالسترخاء، والهروب من   وتعنً التعرض لتلك المواقع دوافع طقوسٌة :
 االجتماعً.الروتٌن الٌومً، واأللفة مع الوسٌلة ، والصداقة، والتواصل 

عنً التعرض لوسٌلة معٌنة بهدؾ إشباع الحاجات من المعلومة والمعرفة، والخبرات، وت :دوافع نفعٌة
؛ 052، 0214والتعرؾ إلى الذات، ومراقبة البٌئة المحٌطة لتحقٌق منفعة، شخصٌة )تحسٌن منصور،

 (.2، 0212إبراهٌم أحمد، 
مواقع الشبكات وقد أضاؾ بعض الباحثٌن نوعٌن من الدوافع ٌتعلقان بدوافع استخدام األفراد ل

 االجتماعٌة على شبكة اإلنترنت ومنها موقع الفٌسبوك وهً:
وتتمثل فً السعً إلى إقامة عبلقات جٌدة، والحرص على التفاعل االجتماعً،  الدوافع االجتماعٌة:

والمشاركة االجتماعٌة مع أفراد األسرة واألصدقاء ، فضبل عن حرٌة التعبٌر عن الرأي فً 
  ا المختلفة.الموضوعات والقضاٌ

مثل الرؼبة فً االختٌار والسٌطرة على المضمون  الدوافع المتعلقة باستخدام وسائل اإلعبلم الجدٌدة:
، 0210التً ترجع إلى خاصٌة التفاعلٌة التً تتمٌز بها هذه الوسائل )عبد الصادق عبد الصادق، 

022- 021.)  
 واقع التواصل االجتماعً خاصة اإلشباعات والحاجات النفسٌة المتحققة من التفاعل مع م

 -:  الفٌسبوك
ٌشٌر إشباع الوسٌلة إلى مزٌد من االستجابات الفورٌة المرتبطة بالحاجة وٌمكن وصؾ تلك اإلشباعات  

  على النحو التالً :
 :وهً التً تنتج من التعرض لمحتوى وسائل االتصال وهً نوعان  إشباعات المحتوى

 هما:
 :اكتساب الفرد لمعلومات جدٌدة أو مهارات عامة، أو  وتتمثل فً إشباعات توجٌهٌة

متخصصة، وتؤكٌد الذات، ومراقبة البٌئة، وهً إشباعات ترتبط بكثرة التعرض واالهتمام، واالعتماد 
 على وسائل االتصال.

 :وهً التً تربط بٌن المعلومات التً ٌحصل علٌها الفرد وشبكة  إشباعات اجتماعٌة
 لتحدث مع اآلخرٌن، واإلحساس بالتمٌز، والقدرة على حل المشكبلت.عبلقاته االجتماعٌة، مثل ا

 :وهً التً تتحقق نتٌجة اختٌار الفرد لوسٌلة اتصال معٌنة، وتنقسم إلى: إشباعات عملٌة 
وهً مكملة لئلشباعات التوجٌهٌة، وتتمثل فً الشعور بالراحة واالسترخاء،  إشباعات شبه توجٌهٌة:* 

 والمتعة وتجدد النشاط.
وهً مكملة لئلشباعات االجتماعٌة، مثل استخدام مواقع التواصل  إشباعات شبة اجتماعٌة:  *

للتخلص من اإلحساس بالعزلة والملل، والضٌق، وتزداد فاعلٌة هذه اإلشباعات مع تزاٌد   االجتماعى
، 0214؛ تحسٌن منصور،110، 0214)علً نجادات،  عزلة الفرد وضعؾ عبلقاته االجتماعٌة .

052.) 
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ومن خبلل ما سبق ٌمكن القول بؤن نموذج االستخدامات واإلشباعات ٌحاول تفسٌر سلوك استخدام 
األفراد لمواقع التواصل االجتماعً فً ضوء حاجاتهم ودوافعهم والعائد، أو اإلشباع الذي ٌتحقق من 

  هذا االستخدام.
 نموذج العامل المزدوج )الثنائً(الستخدام الفٌسبوك:

The dual-factor model of face book use                                          
أن الدافع الستخدام الفٌسبوك فً المقام   ( صاحبا هذا النموذج0210ووفقا "لنادكارنً، وهوفمان" )

األول ٌرجع الثنٌن من الحاجات النفسٌة االجتماعٌة وهما : الحاجة إلى االنتماء ، والحاجة إلى تقدٌم 
 ت.الذا

ٌتسم فً الظروؾ العادٌة باالستمرارٌة وهو إن كان   فاالنتماء عملٌة مكتسبة تستند إلى استعداد فطري 
ٌقوم على إشباع الحاجات والدوافع فإنه ٌإول باإلنسان إلى التفاعل )اإلٌجابً( مع الذات واآلخرٌن 

  حب هذا التفاعل عادةوإلى االنتساب إلى جماعة ما ٌشعر الفرد بؤنه جزء منها وعضو فٌها وٌصا
 (.1,2 ،0212باالرتٌاح )زٌنب دروٌش، سامٌة شحاتة، 

فالحاجة إلى االنتماء هً الدافع األساسً للتواصل والتوافق مع اآلخرٌن ، والحصول على القبول 
 االجتماعً.

وراء استخدام الفٌسبوك حٌث ٌسمح الفٌسبوك   وٌمكن اعتبار الحاجة إلى االنتماء من الدوافع
ستخدمٌن التواصل مع اآلخرٌن ، والتعرؾ علٌهم وبالتالً تلبٌة الحاجة إلى االنتماء للم
(Koseoglu,2015,40، إلى وجود عبلقة قوٌة بٌن ,021(، حٌث أشارت دراسة )سٌدمان ،)

 العصابٌة واستخدام الفٌسبوك وذلك لتلبٌة الحاجة إلى االنتماء وطلب الدعم االجتماعً.
فع الثانً الستخدام الفٌسبوك حٌث ٌساعد الفٌسبوك المستخدمٌن فً إدارة وتقدٌم وٌعد تقدٌم الذات الدا

ذواتهم، وتستخدم أنشطة الفٌسبوك مثل نشر الصور، والمعلومات الشخصٌة، ومحتوى الحائط فً تقدٌم 
توفر مكان فرٌد للمستخدمٌن لتقدٌم ذواتهم   الذات، فمواقع الشبكات االجتماعٌة

(Koseoglu,2015,40.) 
كذلك فإن تقدٌم الذات ٌعد عملٌة مستمرة من إدارة االنطباع وٌمكن لهذٌن العاملٌن أن ٌعمبل معا، ولكن  

  (.Hofmann ,2012, 245  &Nadkarniٌمكن أن ٌكون كل منهم الدافع الستخدام الفٌسبوك )
ت بؽرض وٌعرؾ "سكلنكر" عملٌة إدارة االنطباع : بؤنها أنشطة ؼرضٌة موجهة للتحكم بالمعلوما

التؤثٌر وتشكٌل انطباع لدى الحضور، كذلك ٌبٌن "سكلنكر" بؤن األفراد عندما ٌحاولون التحكم 
باالنطباع لدى اآلخرٌن عن أنفسهم فإن األنشطة التً ٌمارسونها هً ما نستطٌع أن نطلق علٌه " تقدٌم 

 (.0212، 004الذات" )أحمد اللوؼانً، 
م لدى اآلخرٌن سواء كان هذا االنطباع صحٌحا أو ؼٌر وٌحاول األفراد خلق انطباع مرؼوب عنه

صحٌح وتقدٌم الذات ما هو إال محاولة لتشكٌل انطباعات الناس عنا لكً نكسب مزٌدا من القبول أو 
 (.111، 0211التؤثٌر أو االستحسان )رٌاض العاسمً، فتحً الضبع،

لكل منها شروطها ونتائجها فً وهناك خمس استراتٌجٌات عامة لتقدٌم الذات ٌستخدمها األفراد، و
  انطباعات اآلخرٌن وهً:

وتعنً محاولة الفرد تولٌد انطباع إٌجابً  :Ingratiationالحظوة من قبل اآلخرٌن  .1
ا مماثبلً لما لدٌهم من مشاعر، وتتضمن  ًٌ لدى اآلخرٌن بؤنه شخص محبوب، وٌثٌر تعاطًفا وجدان

ت ؼٌر الصرٌح ، تقدٌم الخدمات لآلخرٌن ومدح هذه االستراتٌجٌة سلوًكا عاًما مثل: مدٌح الذا
اآلخرٌن، وتعزٌز الذات وتدعٌم لما تقوم به من أعمال فً تفاعلها مع اآلخرٌن، فاألشخاص الذٌن 
ٌستخدمون هذا األسلوب لدٌهم جاذبٌة ومرح، ولكن ٌجب الحذر من المبالؽة فً استخدام هذا 

 تخدمه متملق.األسلوب؛ ألنه ربما ٌعتقد الشخص المقابل أن مس
وتعنً تسامً الفرد بذاته، واعتقاده فً قدرته على  :Promotion-Selfترقٌة الذات  .0

إنجاز األعمال التً ٌقوم بها بدقة متناهٌة، وتعزٌز نفسه أمام اآلخرٌن مما ٌولد لدٌهم مشاعر 
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ا ٌسلكه الفرد فً ذلك، و ًٌ ٌتمثل فً: القٌام االحترام والتقدٌر، وتتضمن هذه االستراتٌجٌة سلوًكا إٌجاب
بؤداء األعمال على أحسن صورة، وأن لدٌه قدرات أفضل مما لدى ؼٌره ولدٌه أسالٌب سلوكٌة 
تساعده فً االرتقاء بالذات نحو األفضل، والدرجة المرتفعة على هذا األسلوب تشٌر إلى أن 

اه مشاكل الؽٌر، ولكن مستخدمه لدٌه مهارة اجتماعٌة فعالة، وٌتمتع باإلٌثار وااللتزام واإلٌجابٌة تج
 اإلسراؾ فً استخدامه قد ٌإدي إلى أن ٌنظر للفرد على أنه مزٌؾ ومؽرور

وٌعنً اعتماد الفرد على أسلوب التخوٌؾ  :Intimidationلتهجم أو التخوٌؾ اا .,
والتهدٌد وإٌذاء اآلخرٌن مادٌا ومعنوٌا، وبطرٌقة مباشرة وؼٌر مباشرة ألجل تولٌد انطباع لدٌهم 

ال ٌرحم كل من ٌقؾ فً طرٌق ؼاٌاته وحاجاته، وتتضمن هذه االستراتٌجٌة بؤنه شخص 
السلوكٌات التالٌة: االعتداء على اآلخرٌن مادٌا، التقلٌل من شؤن اآلخرٌن، إظهار الؽضب، لذا 

 ٌصبح مستخدم هذا األسلوب شخًصا مرفوًضا من قبل اآلخرٌن.
لفرد أثناء تقدٌم نفسه لآلخرٌن وٌعنً سعً ا :Exemplificationالتمثٌل أو المثالٌة  .4

إلى تكوٌن انطباع لكسب ثقتهم به على أنه شخص مثالً، ومحب لهم وهو خٌر من ٌقدم المشورة 
 والنصٌحة لهم، ومتفانً فً خدمتهم، وأنه خٌر من ٌضحً بنفسه من أجلهم.

وٌعنً اعتماد الفرد فً تقدٌم ذاته لآلخرٌن على إظهار  :Supplicationالتوسل  .9
بمظهر الضعٌؾ العاجز بهدؾ الوصول إلى أهدافه عن طرٌق استدرار عطؾ اآلخرٌن نفسه 

؛ 110، 0211)رٌاض العاسمً، فتحً الضبع،   وشفقتهم علٌه وذلك لمساعدته وتقدٌم العون له . 
 (.2,,، 0212إٌناس ؼرٌب، 

 
 :ًتقدٌم الذات عبر مواقع التواصل االجتماع 

ما ٌرؼبون أن ٌمثلوا به، أي ٌتظاهرون باألشٌاء التً ٌحبونها فً ؼالبا ما ٌتمثل األشخاص الرقمٌون، ب
الحدٌث وفً التعرٌؾ بؤنفسهم وبآرائهم وأفكارهم وؼٌر ذلك، ولٌس شرطا أن ٌكونوا كذلك فً واقع 
األمر، فالشًء المشترك بٌن معظم المتمثلٌن افتراضٌا هو تمثلهم بما ٌرٌدون من اآلخرٌن أن ٌروهم 

تقدٌم الذات ٌجد األفراد أن لدٌهم فرصة لتقدٌم ذواتهم المثالٌة فً عالمهم االفتراضً  به؛ ووفقا لنظرٌة
 (.149، 0228)علً رحومة،

وٌتمتع مستخدمو مواقع التواصل االجتماعً بفرصة التحكم أكثر بتقدٌم ذواتهم، فاألفراد تكون لدٌهم 
 & Kramerوجها لوجه . ) الفرصة للتفكٌر فً أي من جوانب ذواتهم ٌقدمون مقارنة بالتفاعل

Winter,2008, 106.) 
وتشٌر بعض الدراسات إلى أن الناس عبر مواقع التواصل االجتماعً تمٌل إلى التعبٌر عن ذواتهم 

 (.Manago ,Graham, Greenfield&Salimkhan,2008, 446  )  المثالٌة أو المحتملة .
ا ٌقدم فٌه الفرد ذاته ومع ذلك ٌرى البعض أن مواقع التواصل االجتماعً ت      ًٌ شكل سٌاًقا اجتماع

الحقٌقٌة، فمواقع التواصل االجتماعً تعكس ما هو موجود بالفعل فً البٌئات الشخصٌة الخاصة 
  (.Back et al., 2010, 372كاألفكار وصور الوجه والسلوك االجتماعً )

الوقت الحالً ولكن ال  فاألشخاص ٌمٌلون إلى تقدٌم ذواتهم الحقٌقٌة وما ٌمتلكون من مٌزات فً
 (.Seidman,2014, 368ٌعبرون عنها عادة لآلخرٌن)

وتشٌر األبحاث الحدٌثة إلى أن الشباب ٌقدم جوانب مختلفة من ذواتهم على اإلنترنت مثل الذات 
&  Dennis,2014, 179)  الحقٌقٌة، والذات المثالٌة والذات الزائفة.

Michikyan,Subrahmanyam .) 
ٌة تشتمل على مشاعر أصٌلة حقٌقٌة، وٌتم فهم الذات المثالٌة من حٌث السمات فالذات الحقٌق

المثالٌة)على سبٌل المثال الطموحات واآلمال، والرؼبات( وقد تنطوي الذات على االصدارات اإلٌجابٌة 
ن للفرد والسلبٌة للذات على سبٌل المثال إذا كانت الذات الحقٌقٌة للفرد ال تتوافق مع الذات المثالٌة ٌمك

سلبٌة للذات تواجه المشاعر المرتبطة بالرفض على سبٌل المثال )الكآبة(، وإن لم ٌكن   تطوٌر صورة



 المجلة العلمية بكلية اآلداب   العدد 41 لسنة 0202                                        

12 
 

هناك خبلؾ بٌن الذات الحقٌقٌة والمثالٌة ٌمكن للفرد أن ٌواجه نتائج إٌجابٌة )أي ٌشعر بالتوازن( ، أما 
على الذات وقد تحدث لدوافع  الذات الزائفة)الوهمٌة( تنطوي على الشعور والعمل بطرق ال تصدق

مختلفة مثل الخداع أو التضلٌل)تقدٌم المعلومات التً ال تكون صادقة تماما( أو االستكشاؾ )محاولة 
  إٌجاد جوانب مختلفة للذات( أو لتلقً اإلعجاب أو االستحسان من اآلخرٌن

                         (Michikyan, Dennis & Subrahmanyam,2015,56.) 
 

  نموذج االستخدام التعوٌضً لئلنترنت:
  النموذج أن مواقؾ الحٌاة السلبٌة التً ٌتعرض لها الفرد تكون الدافع وراء استخدام الفرد  ٌفترض هذا

 لئلنترنت للتخلص من المشاعر السلبٌة.
ٌاة فالمبدأ األساسً لنموذج االستخدام التعوٌضً ٌكمن فً رد فعل الفرد تجاه وضعه السلبً فً الح 

 والذي ٌعوضه عن طرٌق استخدام تطبٌق اإلنترنت.
فالنموذج التعوٌضً الستخدام اإلنترنت ٌستند إلى دوافع نفسٌة واجتماعٌة التً لم ٌتم إشباعها فً  

الحٌاة الواقعٌة، على سبٌل المثال فاألشخاص الذٌن ٌشعرون بالقلق االجتماعً، والذٌن ٌجدون 
الحٌاة الواقعٌة، ٌلجاإن الستخدام مواقع التواصل االجتماعً،  صعوبات فً التفاعل االجتماعً فً

 حٌث ٌشعرون بؤمان أكثر لعدم كشؾ هوٌتهم.
ففً مثل هذه الحالة ٌكون الدافع الستخدام اإلنترنت ٌرتكز على حاجة فً الحٌاة الحقٌقٌة لم تحقق، وأن  

قوٌة لقضاء المزٌد من الوقت عبر استخدام اإلنترنت ٌخفؾ من المشكلة الحقٌقٌة، فٌشعر الفرد برؼبة 
-Kardefelt)  اإلنترنت، مما ٌإدي إلى إشكالٌة النتائج مثل إدمان اإلنترنت والعزلة االجتماعٌة . 

Winther, 2014,352-353.) 
فالفرد الذي ٌجد صعوبة فً التواصل وبناء عبلقات مع اآلخرٌن ٌجد فً مواقع التواصل االجتماعً 

إلكترونً للتواصل مع اآلخرٌن بصورة ؼٌر مهددة، فمن خبلل التفاعل  فرصة للتخفً وراء ستار
سواء بتبادل الرسائل أو المحادثات، ٌعوض الفرد ما افتقده فً عالم الواقع، فقد أصبح اإلنترنت وسٌلة 

، 0212)خالد عمران،         هروب نفسً تلهً مستخدمها عن مشكبلت الواقع أو صعوبات الحٌاة .
 (08-02، 0212ٌونس،  ، بسمة82- 82

 النموذج البنائً:
وهذا النموذج ٌهتم بعولمة العبلقات االجتماعٌة وشبكات التواصل االجتماعً وحسب هذا النموذج فإن 
مواقع التواصل هً مجموعة من العبلقات التً ٌكونها مجموعة من األفراد وتكون ذات نمط خاص و 

ابة( بٌن مجموعة من الفاعلٌن، وعلٌه فإن تحلٌل هذه نوعً على سبٌل المثال )التعاون، النصح، الرق
 (101: 0214الشبكات ٌقوم على منهجٌة لوصؾ عولمة البناء التفاعلً لهذا المجتمع. ) هبة ربٌع ، 

فمواقع التواصل االجتماعً قد جعلت عبلقات األفراد أكثر تداخبل واعتماد بعضها على بعض مما كان 
بح كل فرد ٌعٌش فً الساحة الخلفٌة لآلخر، فشبكة الترابط ونقاط علٌه األمر فً الماضً، حٌث أص

الوصل االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة التً تتقاطع خطوطها وتتجاوز الحدود تإثر تؤثٌرا حاسما 
على األفراد المشاركٌن فٌها، فنحن نعٌش الٌوم فً عالم تزاٌد فٌه اعتمادنا المتبادل مع اآلخرٌن حتى 

 طراؾ األخرى فً هذا التشابك المتبادل تعٌش على بعد آالؾ األمٌال منا.لو كانت األ
  نظرٌة الحلقة االجتماعٌة:

 "وهً تقوم على وصؾ وربط الشبكات من خبلل صفات وسمات داخلٌة )داخل الشبكة(.
مع بعضهم   فمواقع التواصل االجتماعً وفق هذه النظرٌة هو تفاعل مجموع المستخدمٌن لهذه الشبكة

فق رموز وشفرات معٌنة، قواعد توفرها لهم هذه المواقع ما ٌنجم عنه نظام معرفً داخلً خاص بهذه و
 األخٌرة.

فالتفاعبلت االجتماعٌة فً مواقع التواصل االجتماعً هً إطار مترابط العناصر من األؼراض 
لمتبعة واألنماط واألهداؾ والحاجات المشتركة بٌن األعضاء، وأٌضا اللوائح و القواعد والسٌاسات ا
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التً تفرز من خبلل هذه التفاعبلت بما ٌدعم الثقافة المشكلة، سواء أكانت فً أصولها لدى المشاركٌن 
أو إفرازاتها من جراء التفاعبلت الجدٌدة فً هذه البٌئة العبلئقٌة التً تكونت فً المجتمع االفتراضً. ) 

 (002:  0215أحمد عٌاد ، 
 عٌة بثبلث سمات وهً:حٌث تتعمق الحلقات االجتما

 ـ التماسك الداخلً والذي ٌمثل قوة العبلقات بٌن األفراد واألعضاء المشكلٌن للحلقة االجتماعٌة.
 ـ الهوٌة التً تمٌز حلقة اجتماعٌة عن األخرى.

ـ تكامل األدوار بٌن األعضاء المشكلٌن لهذه الحلقة أو هذا التشابك االجتماعً كما أن األفراد قد ٌنتمون 
 دة شبكات اجتماعٌة أو لحلقات اجتماعٌة.لع

  نظرٌة الشبكة االجتماعٌة:
  وهً نظرٌة تتناول بالفحص والكشؾ والدرس نماذج و خصائص الروابط االجتماعٌة

  وعبلقاتها بحٌاة األفراد والمنظمة االجتماعٌة .
ط شبكات وتستخدم هذه النظرٌة إطار الدراسة كٌؾ ٌرتبط الناس بعضهم ببعض، من خبلل أواس

الحواسٌب وتتضمن هذه الخصائص تركٌب الشبكات، وحجم الشبكات، ومدى الشبكة والتردد االتصالً 
بٌن الناس وكثافة الروابط المتبادلة بٌن األشخاص وخصائص األعضاء وتارٌخ الشبكة والمورد المتاح 

 (0,1: 0225للشبكة كما أشار إلى ذلك وٌهان وفرانك.) رضا عبد الواحد أمٌن ، 
 نظرٌة رأس المال االجتماعً االفتراضً:

ثورة مناظرة فً المفاهٌم منها االنترنت وخصوصا   لقد ترادؾ مع ظهور الثورة االتصالٌة المعلوماتٌة
مواقع التواصل االجتماعً، حٌث أعادت هذه األخٌرة التشكبلت التفاعلٌة التً ظهرت فً إطار ما 

تراضً، ومن هذه المفاهٌم رأس المال االجتماعً فً سٌاقه ٌمكن تسمٌته بإعادة المفاهٌم على نحو اف
 االفتراضً.

فهذه النظرٌة ترى أن رأس المال االجتماعً على الصعٌد االفتراضً ٌتؤسس بناء على شبكة من 
االرتباطات بٌن أفراد التفاعبلت االفتراضٌة المنتشرة فً مواقع التواصل االجتماعً، إذ أن المجال 

عبر تفاعبلت االنترنت التً تشكل آلٌة التواصل لتحقٌق رأس المال االجتماعً االفتراضً ٌتؤسس 
االفتراضً،" وذلك عبر عدة من الخصال والسمات طرحها و هً التبادل المعلوماتً و الدعم 

  (119:  0215االجتماعً . ) أحمد عٌاد ، 
عاد التقنٌة و االجتماعٌة، فً فؤما األولى فٌقصدان بها المجال الذي ٌساهم فً حل المعضبلت ذات األب

حٌن أن العنصر الثانً وٌعنٌان به الدعم الذي ٌستفٌد به الفرد من خبلل امتبلكه شبكة من العبلقات 
 عبر تفاعبلت المجتمع االفتراضً.

فقوة رأس المال االفتراضً مستمدة من شبكة العبلقات التً تتم فً رحاب االنترنٌت أو باألحرى فً 
االجتماعً، والتً تقوم على المصالح المتجانسة والتً ٌمكن االستفادة منها فً تحقٌق شبكات التواصل 

مصالح متبادلة بٌن األعضاء من ذوي االهتمامات الواحدة، وتجدر اإلشارة إلى أن تفاعبلت المجتمع 
ال ترتبط بوقت معٌن وهذا ٌعطً رصٌد اكبر لشبكة  –مواقع التواصل االجتماعً  –االفتراضً 

  (101قات . ) أحمد عٌاد ، المرجع السابق ، العبل
فعنصر العبلقات المتبادلة وتكامل االهتمامات المشتركة بٌن األفراد فً هذه الشبكة عوامل تساهم فً 
تشكٌل رأس المال االفتراضً فً شبكات التواصل االجتماعً التً من الممكن تشكٌل منافع لؤلفراد و 

 الجماعات.
ٌتضح أن الدوافع والحاجات لها دور هام فً استخدام األفراد للفٌسبوك حٌث إذن ومن خبلل ما سبق 

نجد نموذج االستخدامات واإلشباعات والذى ٌركز على أن األفراد ٌستخدموا مواقع التواصل 
 االجتماعً التً تلبً وتشبع احتٌاجاتهم النفسٌة واالجتماعٌة.

رى أن الدافع الستخدام الفٌسبوك أنما ٌرجع الثنٌن نموذج العامل المزدوج الستخدام الفٌسبوك ٌ  كذلك 
 من الحاجات النفسٌة واالجتماعٌة هما الحاجة إلى االنتماء، والحاجة إلى تقدٌم الذات.
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فً حٌن نجد نموذج االستخدام التعوٌضً لئلنترنت ٌشٌر إلى أن األفراد الذٌن ٌعانون من ضؽوط 
 إلى اإلنترنت حٌث ٌشعرون باألمان والراحة . ومشكبلت فً الحٌاة الواقعٌة ٌقومون باللجوء

أٌضا النموذج البنائى والنماذج التى ناقشت التفاعل من خبلل مواقع التواصل االجتماعى من وجهة 
 نظر سٌكو إجتماعٌة .

  -وهناك عدد من الدالئل البحثٌة تشٌر الى ما سبق طرحة وٌمكن تناوله على النحو التالً :
( دراسة هدفت إلى معرفة خصائص مستخدمً موقع 0225الواحد أمٌن ، فقد أجرى ) رضا عبد -

الٌوتٌوب على اإلنترنت من الشباب الجامعً ومعرفة أنماط االستخدام وأسسه ومدى انتشاره بٌن هذه 
الفئة العمرٌة الهامة، وإسهامهم فً إنتاج الرسائل اإلعبلمٌة التً تبث من خبلل الموقع، وذلك بالتطبٌق 

 ( مبحوثا من الطلبة الدارسٌن فً جامعات مملكة البحرٌن العامة والخاصة.100مكونة من )على عٌنة 
وقد توصلت نتائج تلك الدراسة إلى أن الشباب الجامعً فً مملكة البحرٌن، ٌستخدمون االنترنت  

 بشكل كثٌؾ، وأن كل الشباب الجامعً من عٌنة الدراسة فً البحرٌن ٌعرفون تلك المواقع التً تسمح
لمستخدمٌها مشاهدة وإرفاق مقاطع الفٌدٌو وتبادل مشاهدتها على االنترنت والذي ٌؤتً فً مقدمتها 

 موقع )ٌوتٌوب(.
كما بٌنت الدراسة أن الوسائل التً عرؾ بها الشباب الجامعً موقع ) ٌوتٌوب( كانت كما ٌلى المواقع  

التلفزٌون، وهو ما ٌشٌر إلى أهمٌة  االلكترونٌة األخرى، ثم األصدقاء، ثم الصحؾ الورقٌة، وأخٌرا
 االنترنت كمصدر رئٌسً فً الحصول على المعلومة، خاصة لدى الشباب.

وقد تمثلت دوافع استخدام الشباب الجامعً لموقع )ٌوتٌوب( فً الرؼبة بإمدادهم باألخبار الهامة  
  عرض لنمط إعبلمً جدٌد.المصورة واللقطات اإلخبارٌة النادرة، ثم التسلٌة والترفٌه والفضول فً الت

أما فٌما ٌتعلق باالشباعات المتحققة، فقد جاءت االشباعات المعرفٌة فً مقدمة االشباعات التً تحققت 
 لعٌنة الدراسة تبلها تحقٌق إشباعات التسلٌة والترفٌه وشؽل أوقات الفراغ عند هإالء الطلبة.

(حٌث إستهدفت تلك Lenhart& Madden,2017وفى دراسة أجراها كل من لٌنهارت ومادن )
الدراسة إلى التعرؾ على طبٌعة الحٌاة التً ٌعٌشها جٌل الشباب من األمرٌكٌٌن، وذلك من خبلل 
استخدامهم لبلنترنت وشبكات التواصل االجتماعً، وما الذي ٌتشاركون به وال ٌتشاركون مع الؽٌر 

ناء تواجدهم على هذه الشبكات أم ال؟ عبر هذه الشبكات، وهل ٌلعب األهل دوراً فً مراقبة األبناء أث
( مبحوثا من المراهقٌن والمراهقات األمرٌكٌٌن، 5,9وذلك من خبلل التطبٌق على عٌنة مكونة من )

 عاماً(، وأولٌاء أمورهم. 12-10ممن تتراوح أعمارهم ما بٌن )
على شبكات %( من المراهقٌن األمرٌكٌٌن لدٌهم حساب 99وقد توصلت نتائج تلك الدراسة إلى أن )

%( من هإالء ال ٌشاركون مستخدمً الشبكات االخرى 22التواصل االجتماعً، وأن ما نسبته )
%( من أولئك الذٌن ٌسمحون للؽٌر باالطبلع على 42معلوماتهم على هذه الشبكات، وأن ما نسبته )

 الجدٌة ثانٌاً.معلوماتهم ٌزودون الؽٌر بمعلومات مظللة لحماٌة أنفسهم أوالً وللمزاح والعبث وعدم 
كما توصلت الدراسة اٌضا إلى أن ؼالبٌة المراهقٌن ٌستخدمون شبكات التواصل االجتماعً لكً ٌبقوا  

%( من أفراد العٌنة شعروا بالخوؾ ,0اتصال مع االصدقاء أو تكوٌن صداقات جدٌدة، وأن )  على
 عندما تم التواصل معهم من قبل ؼرباء عبر شبكات التواصل االجتماعً.

ما توصلت الدراسة كذلك إلى أن الوالدٌن ٌقومان بمراقبة أبنائهم لمعرفة المواقع التً ٌتعرضون لها، ك
وذلك من خبلل بعض البرامج الخاصة بهذا الشؤن او من خبلل وضع جهاز الكمبٌوتر فً مكان عام 

 فً المنزل ومراقبة االبناء بصورة مباشرة.
( ) دراسة استهدفت التعرؾ على أثر Rice,2018&Wakefieldكما أجرى واكفٌلد وراٌس  

  تكنولوجٌا االتصاالت على الشباب فً المجال الشخصً والمجال االجتماعً والمجال العاطفً
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالٌة :

 ٌمكن أن تؽٌر    –بداٌة من الهواتؾ الخلوٌة إلى اآلي باد والكمبٌوتر –أن تكنولوجٌا االتصاالت   *
 أوجها فً حٌاتنا على الصعٌد الشخصً واالجتماعً والثقافً، واالقتصادي والفكري أٌضا.
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(هدفت تلك الدراسة إلى تفسٌر كٌؾ ٌقدم مستخدمو Strano,2018وفى دراسة أجراها سترانو ) 
 Profileالشبكات االجتماعٌة أنفهسم على موقع الفٌسبوك، ال سٌما ما ٌتعلق بصورهم الشخصٌة )

Images)  ،من حٌث االسس المستخدمة فً االختٌار، وفً تؽٌٌر الصورة الشخصٌة من وقت آلخر
 ( مبحوثا .402وهل ٌتؤثر هذا االختٌار بالنوع االجتماعً والعمر وذلك من خبلل عٌنة مكونة من )

 Profileوقد كشفت نتائج تلك الدراسة أن المتزوجات من أفراد العٌنة ؼالبا ما ٌقمن بتؽٌٌر صورهن )
Images.للتؤكٌد على رؼبتهن فً الصداقة والعبلقات الحمٌمٌة ،) 

كما كشفت الدراسة كذلك أن النساء المتزوجات والرجال على حد سواء، ٌرؼبون بوضع الصور  
العائلٌة، اتً تدلل على العبلقات الحمٌمة بٌن أفراد األسرة الواحدة وأن تفسٌر وتؤوٌل وفهم معانً هذه 

 وث آلخر وفقا للنوع االجتماعً.الصور ٌختلؾ من مبح
كما كشفت الدراسة أٌضاً أن مسـتخدمً الفٌسـبوك من كبار السن من الجنسٌن ال ٌمٌلـون الى تؽٌٌـر 

(، الشخصٌة منفردة على Profile Imagesصورهم على الموقع، وٌقومون بنشر صورهم )
 الفٌسبوك .

 Cody Morris Paris, Woojin Lee, Paul)  وأجرى كودى مورٌس وآخرون
Seery,2019 قٌاس دور الصفحات الشخصٌة فً موقع   ( دراسة هدفت الى التعرؾ علىFace 

Book  فً التروٌج لؤلحداث االجتماعٌة الممٌزة المستخدمٌن، وقد أجرٌت تلك الدراسة على عٌنة من
فً  مائة مستخدم من مستخدمً الموقع، الذٌن تمت دعوتهم لحضور أحداث اجتماعٌة تم طرحها

 صفحات الموقع، وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالٌة :
إٌجابٌاً فً قبولهم للموقع وسلوكٌاتهم تجاه حضور  Face Bookتإثر ثقة المستخدمٌن فً موقع  -

 الحدث الذي تمت اإلشارة إلٌه.
ابً قد ٌإثر بشكل إٌج Face Bookإن قبول المستخدمٌن لصفحات األحداث االجتماعٌة فً موقع  -

 فً نواٌاهم لحضور الحدث الذي تم التروٌح له فً الموقع.
تعتمد على    Uses and Gratifications Theoryونظرا ألن الحاجات النفسٌة واإلشباعات 

اهتمام الفرد بالرسائل التً تجلب له السرور وتساعده على إشباع حاجاته ورؼباته ولو كانت هذه 
،ففى دراسة   ٌتعرض لها إذا توقع فائدتها فً تحقٌق نوع من اإلشباع الرسائل ال تتفق مع أفكاره، فإنه
كان الهدؾ منها التعرؾ على االستخدامات المختلفة للشباب ( 1558قامت بها) نجوى عبد السبلم 

 المصري لشبكة اإلنترنت وأنماط هذا االستخدام.
نترنت وبلػ إجمالً العٌنة وقد اعتمدت الدراسة على عٌنة عمدٌة من الشباب الذٌن ٌستخدمون اإل

 سنة. 9, -18( مبحوثا تتراوح أعمارهم بٌن  145حوالً )
واستندت الدراسة إلى استمارة االستبٌان كؤداة؛ لجمع البٌانات حول استخدامات الشباب لشبكة 

 اإلنترنت، وكذلك على المقابلة الشخصٌة التلٌفزٌونٌة.
 :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

* تنوع استخدامات الشباب المصري لشبكة اإلنترنت، حٌث ٌستخدمها البعض كوسٌلة للحصول على 
 المعلومات، سواء كانت علمٌة أو فنٌة أو سٌاسٌة أو اقتصادٌة أو رٌاضٌة.

* الشباب ٌمٌلون إلى استخدام اإلنترنت بكثافة، وبلػ من ٌستخدمونها بشكل ٌومً فً الترتٌب األول، 
 ٌستخدمونها أكثر من مرتٌن فً األسبوع.وتبلها من 

* الشباب ٌستخدمون اإلنترنت ساعتٌن فً كل مرة، وفً المركز األخٌر بعض أفراد العٌنة ٌقضون 
 أكثر من ثبلث ساعات منذ استخدامهم لئلنترنت.
دراسة عن العوامل المإثرة فً تعرض الشباب  (1555كذلك أجرت) مٌرفت محمد كامل الطرابٌشً ،

( 22,للمواقع على اإلنترنت وقد أجرٌت الدراسة على عٌنة من الشباب المصري قوامها ) المصري
مبحوثا واستندت على استمارة االستبٌان؛ كؤداة لجمع البٌانات عن تعرض الشباب المصري للمواقع 

 على شبكة اإلنترنت.
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 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :
اقع بهدؾ الحصول على التسلٌة، والترفٌه، والتعلٌم، والتثقٌؾ، ثم * تعرض الشباب المصري للمو

مراسلة األصدقاء عن طرٌق البرٌد اإللكترونً، والمحادثة مع اآلخرٌن من خبلل الحجرات 
 المخصصة لذلك.

* جاء تعرض الشباب المصري ٌومٌاً لهذه المواقع فً الترتٌب األول، ثم التعرض أسبوعٌاً فً الترتٌب 
والتعرض مرتان فً األسبوع فً الترتٌب الثالث، والتعرض مرتان فً الشهر فً الترتٌب  الثانً،

 الرابع، وفً الترتٌب األخٌر تعرض هإالء الشباب مرة كل شهر.
دراسة بهدؾ التعرؾ على استخدام الشباب العربً   ( 0222بٌنما أجرى) سامً عبد الرإوؾ طاٌع ،

امهم، وأوقات االستخدام لهإالء الشباب، واعتمدت على عٌنة لئلنترنت والفوائد المرجوة من استخد
 الجزائر(. -الكوٌت –اإلمارات  -السعودٌة –عمدٌة من خمسة بلدان )مصر 

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
* المعلومات أهم فائدة ٌحصل علٌها المبحوثٌن من اإلنترنت ، وكانت التسلٌة وقضاء وقت الفراغ 

 ائدة الثانٌة، وكانت البنات أكثر جدٌة من الذكور فٌما ٌتعلق باستخدامهم لئلنترنت.الف
% من عٌنة الدراسة ٌستخدمون اإلنترنت واستخدامهم لئلنترنت كان شائعاً فً 20.2*وأن حوالً 

 مقاهً اإلنترنت والمنازل.
إلجازات وعطبلت نهاٌة * حظٌت الفترة المسائٌة على أعلى استخدام ثم فً فترة النهار، وأثناء ا

 األسبوع.
التعرؾ على معدالت استخدام   من خبللها إلى  دراسة سعت( ,022كما أجرت )نرمٌن سٌد حنفً 

( عاماً، وكذلك التعرؾ على أهم  01 -,1اإلنترنت لدى عٌنة األبناء ممن تتراوح أعمارهم بٌن) 
ماكن استخدام عٌنة الدراسة لشبكة األسباب التً تدفع العٌنة الستخدام شبكة اإلنترنت ومعرفة أ

 فً سمات الشبكة كوسٌلة اتصال. -محل الدراسة -اإلنترنت وكذلك معرفة رأي مستخدمً اإلنترنت
واستخدمت الباحثة منهج المسح بشقٌه الوصفً والتحلٌلً لعٌنة من األسر المصرٌة التً تستخدم أحد 

ن أبنائها اإلنترنت بالتطبٌق على عٌنة عمدٌة قوامها أبنائها على األقل اإلنترنت أو التً ال ٌستخدم أي م
 ( مفردة.422)

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالٌة :
%( ٌلٌها 49.2* أن معظم األبناء من مستخدمً اإلنترنت من فئة االستخدام المتوسط جاءت بنسبة )

ام شبكة اإلنترنت بهدؾ (، وقد جاء استخد18.4%( ثم االستخدام الكثٌؾ )2,االستخدام الضعٌؾ )
%(، وأخٌراً 92.4%( ولتمضٌة الوقت )98.4%( ثم الدوافع النفعٌة )22.4جمع المعلومات بنسبة )

 %(.42.4للترفٌه )
ٌُعد الذكور أكثر تردداً على مقاهً اإلنترنت مقارنة باإلناث.  * 

استخداماً لئلنترنت داخل أن ذوي المستوٌات االجتماعٌة االقتصادٌة المتوسطة هم األكثر   * كما وجدت
%( ٌلٌهم 0.,2%(، أما المستوٌات المنخفضة فمعظم أبنائهم ال ٌستخدمون اإلنترنت )24.5المنزل )

 %(.1%( وأخٌراً من ٌستخدمها خارج المنزل بنسبة )9.8,من ٌستخدمها داخل المنزل )
(، ٌلٌه الدخل المتوسط 0222* استخدام اإلنترنت فً مقاهً اإلنترنت أعلى فً فئة الدخل المرتفع )

( فقط، هذا ٌعكس أن استخدام اإلنترنت فً مقاهً 12.4(، ثم الدخل المنخفض بنسبة )1824بنسبة )
 اإلنترنت ٌرتبط بالدخول المرتفعة أكثر من المنخفضة .

( طالب وطالبة بجامعات القاهرة 422( بدراسة على عٌنة شملت ),022وقام ) أمٌن سعٌد ،
%( من 24والجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة. ومما كشفت عنه الدراسة أن حوالً ) والمنصورة واألزهر

الشباب ٌعتقدون أن هناك مخاطر أخبلقٌة لئلنترنت، وأن استخدام الشباب لهذه التقنٌة سلبً إلى حد 
  كبٌر اإلباحٌة والمحادثة وتحمٌل األؼانً والنؽمات واالنضمام لجماعات عالمٌة مشبوهة(، وقد جاء

فٌه على رأس الموضوعات التً ٌتصفح الشباب مواقعه على اإلنترنت، ثم الثقافة، ثم الرٌاضة. التر
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ومع أن الدراسة قد تعرضت لبحث اتجاهات الشباب نحو التؤثٌر األخبلقً لئلنترنت لم ٌحاول الباحث 
 التصدي لدراستها بصورة مقارنة بٌن الجنسٌن.

إلى التعرؾ على حجم ودوافع استخدام الشباب   هدفت(0224وفى دراسة قامت بها ) أمنٌة السٌد ،
للمواد المقدمة على األقراص المدمجة واإلشباعات المتحققة منها، وعبلقة ذلك ببعض المتؽٌرات 

بٌن   ( مبحوثا من الشباب تتراوح أعمارهم4,8الدٌموؼرافٌة، وقد طبقت الدراسة على عٌنة قوامها )
 كبرى.( سنة من إقلٌم القاهرة ال9,: 18)

  -وقد انتهت نتائج الدراسة الى ما ٌلى :
ساعات( ٌومٌاً فً  ,* ٌؤتً استخدام أفراد العٌنة للمواد المقدمة على األقراص المدمجة ما بٌن )ساعة: 

 %(.42.9المرتبة األولى بنسبة )
 %(.8%( ٌلٌها أقل من ساعة ٌومٌاً بنسبة )9.,4ساعات فؤكثر بنسبة ) ,* ٌلٌها من 
راد العٌنة إلى الدوافع النفعٌة من استخدام المواد المقدمة على األقراص المدمجة بنسبة * ٌمٌل أف

%( وكان أعلى دافع طقوسً هو قضاء وقت 02.5%( بٌنما بلؽت نسبة الدوافع الطقوسٌة )20.1)
 %(.04.0الفراغ بنسبة )

ستخدام األقراص المدمجة * ٌمٌل معظم أفراد العٌنة إلى التركٌز وعدم القٌام بؤي نشاط آخر أثناء ا
 %(.2.,2بنسبة )

%( ٌلٌها 90.2* بالنسبة لنوع المحتوى المستخدم: تحتل أؼنٌات الفٌدٌو كلٌب المركز األول بنسبة )
 %(.,.42%( ثم ألعاب الحاسب اآللً بنسبة )48.0المواد الدٌنٌة بنسبة )

إلنترنت لدى عٌنة من طلبة للكشؾ عن دوافع استخدام ا  ( بدراسة0224وكذلك قام تحسٌن منصور )
( طالباً وطالبة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن 2,,جامعة البحرٌن، مكونة من )

الدافع األول الستخدام اإلنترنت لدى الطلبة طلب المعرفة، ٌلً ذلك المتعة والتروٌح، ثم تكوٌن عبلقات 
زى لمتؽٌر الجنس. فً حٌن هناك فروق دالة فً اجتماعٌة. ولٌست هناك فروق فً دوافع االستخدام تع

مجال المعلومات تعزى لمتؽٌر الكلٌة لصالح طلبة كلٌة التربٌة. فً حٌن هناك فروق دالة فً مجال 
االندماج االجتماعً تعزى لمتؽٌر مدة استخدام اإلنترنت لصالح مستخدمً اإلنترنت ألكثر من ثبلث 

  مستخدمً اإلنترنت راضون عن نتائج استخدامهم.%( من 89سنوات. كما كشفت الدراسة أن )
( بهدؾ رصد أبعاد وآلٌات التفاعلٌة فً  0225وفى دراسة قامت بها ) سماح عبد الرازق الشهاوي ، 

المواقع الموجهة للشباب على شبكة اإلنترنت والتعرؾ على مستوٌات التفاعلٌة الوظٌفٌة التً تتٌحها 
  هذه المواقع.

مقٌاس لرصد مستوٌات   سة على المنهج المسحً ، وتمثلت ادوات الدراسة فً : واعتمدت الدرا    
التفاعلٌة فً المواقع محل الدراسة. واداة االستقصاء للتعرؾ على استخدامات الشباب الجامعً 

بواقع)   (مبحوثا 492عٌنة الدراسة قوامها )  المصري لؤلدوات التفاعلٌة. وأجرٌت الدراسة على
 -االزهر -على جامعتً )القاهرة 0225ماٌو 01إبرٌل 12لكل جامعة من الفترة من   ( مبحوثا192

  أكتوبر( .2
 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :       

* ارتفاع معدل تعرض الشباب عٌنة الدراسة لئلنترنت فقد اتضح أن النسبة األكبر من المبحوثٌن 
 ساعات.4تتراوح بٌن ساعتٌن ألقل من ٌستخدمون اإلنترنت بشكل ٌومً لمدة 

* تتمثل اإلشباعات والحاجات النفسٌة التً تحققها قراءة تعلٌقات اآلخرٌن على الموضوعات للتعرؾ 
% للتعرؾ على وجهات نظر مختلفة فً هذه 51,9على آراء الؽٌر فً الموضوعات المنشورة 

 %.2,1,% التواصل مع زوار الموقع 90,0الموضوعات بنسبة 
* جاء اتجاه الشباب عٌنة الدراسة نحو اإلنترنت بشكل عام ونحو المواقع الشبابٌة على شبكة اإلنترنت 

 اتجاهاً محاٌداً.
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دراسة بهدؾ معرفة مدى استخدام أساتذة جامعة دمشق   ( 0215كذلك أجرت ) بارعة حمزة شقٌر ، 
الدراسة   الستخدام، وقد اعتمدت هذهلئلنترنت ودوافع استخدامهم له واإلشباعات المتحققة نتٌجة هذا ا

( مفردة من أساتذة الجامعة بدمشق، واعتمدت 122على المنهج المسحً، وتمثلت عٌنة الدراسة فً )
  الدراسة على صحٌفة االستبٌان، وكانت أهم نتائج الدراسة ما ٌلً:

 أن معظم أساتذة جامعة دمشق ٌستخدمون اإلنترنت منذ أكثر من أربع سنوات. -
النسبة الكبرى منهم ٌستخدمونه لمدة ساعتٌن ٌومٌا وذلك بدافع الحصول على البحوث الحدٌثة  -     

 والدراسات البلزمة للعمل البحثً وتطوٌر المنهج الدراسً.
( دراسة بهدؾ التعرؾ على استخدامات طلبة الجامعات 0211بٌنما أجرت )هند عٌد وسماح العشً 

Face bookالمنتظمة فً مدٌنة ؼزة لموقع  منهج المسح، وتمثلت   " "، وقد اعتمدت الدراسة على
صحٌفة االستقصاء، وعٌنة طبقٌة تم اختٌارها بطرٌقة عشوائٌة بسٌطة من طلبة   ادوات الدراسة فً

% من مجموع  2,9الجامعات الثبلث المنتظمة )اإلسبلمٌة، األزهر، األقصى( فً محافظة ؼزة، بواقع 
  مجتمع الدراسة

 -  دراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وتوصلت ال
بنسبة  Face Bookكشفت الدراسة أن هناك إقباال كبًٌرا من أفراد العٌنة على استخدام موقع  -
%( ، وجاءت هذه النتٌجة من مجموع اإلجابة على نعم، وجاءت بنسبة مقاربة لها استخدامهم ,,20)

 Faceوأن نسبة من ال ٌستخدمون موقع %،  15,8وكانت بنسبة  Face Bookللموقع الشهٌر 
Book 7,9% وهذا ما دلت علٌه الزٌادة الكبٌرة فً عدد مستخدمٌه حسب موقع تشكرونش حٌث ،

 ملٌون عن العام الماض. 092ملٌون شخص بزٌادة  42تخطى حاجز 
من صدٌق بنسبة  Face Bookوكشفت الدراسة أن األكثرٌة من عٌنة الدراسة تعرفوا على موقع  -

من مدرسً الجامعة بنسبة  Face Book  % وأن األقلٌة من عٌنة الدراسة تعرفوا على موقع4,4,
% وهذا ٌعنً أن األصدقاء هم األكثر تؤثًٌرا على بعضهم البعض وؼٌاب هذا التؤثٌر لدى أساتذة 12,8

 الجامعات.
ٌلبً   Face Bookوكشفت الدراسة أٌضا أن األكثرٌة من عٌنة الدراسة ٌعتقدون بان موقع 

% وجاءت بنسبة مقاربة لها من عٌنة الدراسة ٌعتقدون بان موقع 02,4احتٌاجاتك الجامعٌة بنسبة 
Face Book  وأن األقلٌة من عٌنة الدراسة ال ٌعتقدون   41,2ٌلبً احتٌاجاتك الجامعٌة بنسبة ،%

 %.1,5,  ٌلبً احتٌاجاتك الجامعٌة بنسبة و  Face Bookبان موقع 
هً أوال للتواصل مع األقرباء  Face Bookسة بؤن الدوافع وراء استخدام العٌنة لموقع وبٌنت الدرا -

واألصدقاء فً الداخل والخارج وإلبداء الرأي فً بعض القضاٌا وللتسلٌة وقضاء وقت الفراغ وللتعرؾ 
 على أصدقاء آخرٌن وبحًثا عن الثقافة والكتساب معارؾ وخبرات وللتواصل مع جماعات ذات اهتمام

 مشترك.مما ٌدلل أن الفٌسبوك فً بداٌة االمر لم ٌكن سوى شبكة للتواصل االجتماعً.
استهدفت التعرؾ  )  (Richard & Basil ,2011  وفى دراسة أجراها كل من رٌتشارد وباسٌل -

على عادات وأنماط مشاهدة طلبة الجامعات األمرٌكٌة لؤلخبار، ودوافعهم من وراء متابعة األخبار عبر 
 ئل االتصال المختلفة، والعبلقة بٌن وظائؾ األخبار التقلٌدٌة.وسا

مفردة(  0025وقد أجرٌت هذه الدراسة على عٌنة عشوائٌة من طلبة الجامعات الحكومٌة األمرٌكٌة )
 18% من الذكور ممن تتراوح أعمارهم 42% من اإلناث، 94من الذكور واإلناث موزعٌن كالتالً 

وقد ات الكبرى موزعٌن جؽرافٌاً فً الشرق والؽرب والوسط الؽربً عاماً من الدارسٌن بالجامع
 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هامة منها :

 * ٌشاهد معظم عٌنة الدراسة من الذكور، واإلناث األخبار.
 * بلػ متوسط تعرض الطبلب لؤلخبار التً ٌقدمها التلٌفزٌون ثبلث ساعات وسبع دقائق فً األسبوع.

اإلخبارٌة كؤهم مصدر لعٌنة الدراسة لمعرفة األحداث الجارٌة وخاصة فً  C. N. N* جاءت شبكة 
 وقت األزمات.
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* زاد استخدام عٌنة الدراسة لؤلخبار التً تقدمها وسائل االتصال المختلفة نتٌجة الرتفاع الحاجة لدٌهم 
 لمراقبة البٌئة.

توى استخدام أكبر لؤلخبار التً تقدمها * أبدى الطبلب الذٌن لدٌهم احتٌاجات أكثر لمراقبة البٌئة مس
 وسائل االتصال من الذٌن ال ٌهتمون بمراقبة البٌئة.

* أٌدت اإلناث استخداماً متحفظاً لؤلخبار وذلك فً حالة تعرضهم لوسائل االتصال بدافع الهرب 
 والتسلٌة.

 .Cن والتعرض لشبكة * توجد عبلقة ذات داللة إحصائٌة بٌن دوافع التسلٌة، ومشاهدة أخبار التلٌفزٌو
N. N. 

* كما كان من أهم نتائج هذه الدراسة إلى االتجاه المعاكس للدراسات التً تشٌر إلى أن مشاهدة األخبار 
 التلٌفزٌونٌة تصٌب المشاهدٌن بحمى الصورة التلٌفزٌونٌة التً ال تدفع إلى سلوك بعٌنه.

فت التعرؾ على نتائج استطبلع ( دراسة استهد Pinkleton, B. E,2012 )كما أجرى بنكلٌتون
للرأي أجري عن طرٌق التلٌفزٌون لناخبٌن مسجلٌن فً مدٌنة واشنطن األمرٌكٌة للتعرؾ على الطرق 
التً من خبللها ٌرتبط التعرض لوسائل اإلعبلم والرضا عن األداء اإلعبلمً بالسخط السٌاسً، أو فً 

 المقابل بالفعالٌة السٌاسٌة.
بار نموذجٌن األول: تضمن مقاٌٌس للرضا عن وسائل اإلعبلم وذلك للتنبإ وقد قامت الدراسة باخت

 بمستوى السخط السٌاسً لدى المواطنٌن.
الثانً: تم فٌه دراسة استخدام وسائل اإلعبلم بصفة منتظمة واألهمٌة التً ٌدركها المتلقٌن لهذه  

 الوسائل.
 وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :

ت نتائج هذا االستطبلع عن أن مقاٌٌس الرضا عن وسائل اإلعبلم كانت ذات قدرة أكبر على أسفر-
الكشؾ عن المواقؾ السابقة تجاه اإلعبلم مقارنة بالمواظبة على استخدام وسائل اإلعبلم أو المقاٌٌس 

مقاٌٌس  المدركة ألهمٌة اإلعبلم، وإن كانت هذه المقاٌٌس سواء مقاٌٌس استخدام وسائل اإلعبلم أو
 األهمٌة قد تنبؤت فقط بالجوانب السلبٌة وبصفة أساسٌة تجاه الحمبلت االنتخابٌة.

كما أوصت الدراسة بضرورة تركٌز علماء العلوم االجتماعٌة على رضا المواطنٌن عن األداء -
 اإلعبلمً لفهم دور وسائل اإلعبلم فً صنع القرار السٌاسً.

 Song, I., Larose , R., Eastin , M.,S & .lin)  وقد أجرى سونج والروس واٌستان ولن
,C,2014.)  بعنوان : إشباعات اإلنترنت وإدمان اإلنترنت : من خبلل االستخدامات وسوء   دراسة

االستخدامات لوسائل اإلعبلم الحدٌثة وقد سعت هذه الدراسة إلً فحص مفهوم إشباعات اإلنترنت حٌث 
 -حددت سبعة عوامل من اإلشباعات وهً:

المجتمع الواقعً، بحث المعلومات، الخبرة الجمالٌة، المكافؤة المالٌة، التسلٌة، الوضع الشخصً،  
تكوٌن العبلقات. وأٌضاً إلً معرفة العبلقة بٌن محتوي اإلشباعات ومٌول إدمان اإلنترنت وما إذا كؤنت 

 .  عملٌة إشباعات اإلنترنت ترتبط بإدمانه أم ال
من طلبة الجامعة الذٌن ٌدرسون االتصاالت وكانت نسبة الذكور   (458)وتكونت عٌنة الدراسة من 

%. أما أدوات الدراسة فقد تمثلت فً مسح تضمن إشباعات اإلنترنت وإدمان 5,% واألناث 21
 اإلنترنت . وانتهت نتائج الدراسة إلى ما ٌلى :

  وجود عبلقة بٌن إشباعات اإلنترنت والمٌل نحو إدمانه . - 
مع الواقعً لم ٌكن له ظهور سابق فً استخدام اإلنترنت واإلشباعات لكن كثٌرا من األفراد أن المجت -

 ٌستخدمون اإلنترنت لتكوٌن عبلقات تختلؾ بشكل كلً عن عبلقاتهم فً الحٌاة العامة .
أن بعض المستخدمٌن ربما ٌلجؤون إلً تقلٌل التحكم فً السلوك فً محتوي االستخدام المتزاٌد علً   -

 ة اإلنترنت.شبك
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أنه من المحتمل أن بعضا من األنشطة علً اإلنترنت من الممكن أن تحقق كبل من عملٌة ومحتوي  -
اإلشباعات فعلً سبٌل المثال من الممكن أن ٌتشجع الفرد من خبلل متعه التسوق عبر اإلنترنت وبالمثل 

  حصٌلة امتبلك منتج مرؼوب ٌتم توصٌلة إلً المنزل .
 ,Kankwenda W. Chigona, G. Manjoo  ند وشٌكونا ومانجوو )بٌنما أجرى خانو

S,2018 دراسة استهدفت التعرؾ على أسالٌب استخدام الطبلب فً جنوب أفرٌقٌا لئلنترنت عن )
  -طرٌق الجوال واإلشباعات المتحققة منه وانتهت نتائج الدراسة الى ما ٌلى :

 ع المراهقٌن الستخدام اإلنترنت عن طرٌق الجوال.* التفاعل االجتماعً من أكثر اإلشباعات التً تدف
تفضٌل العٌنة استخدام اإلنترنت عن طرٌق الجوال وفً بعض الحاالت استخدام الجوال هً الوسٌلة  

 الوحٌدة للتعامل مع اإلنترنت
( دراسة بهدؾ التعرؾ على طبٌعة دوافع استخدامات  John R ,2018كما أجرى جون راكٌس )

الدراسة على عٌنة من طبلب   بكات التواصل االجتماعى مع االصدقاء وقدأجرٌتالشباب لمواقع ش
  -( طالب وتوصلت تلك الدراسة الى النتائج التالٌة : 112الجامعات قوامها )

 ال توجد فروق بٌن الذكور واإلناث ودوافع استخداماتهم لمواقع شبكات التواصل مع االصدقاء. -
شبكات التواصل مع االصدقاء ألوقات طوٌلة ٌومٌاً للبحث عن  تستخدم ؼالبٌة الطبلب مواقع -

 االصدقاء القدامى وتكوٌن صداقات جدٌدة.
توجد فروق بٌن الذكور واإلناث فً عدد أصدقائهم فً مواقع الشبكات التواصل االجتماعً مع  -

 االصدقاء.
 Faceالنفسٌة لموقع بهدؾ التعرؾ على التؤثٌرات   ( دراسة Calalima,2019  كااللٌما)  واجرى
Book  فً المستخدمٌن وفقاً لنظرٌة تؤكٌد الذاتself- affirm tic theory  التً تشٌر إلى عبلقة

البٌانات والمعلومات التً ٌضعها المستخدمون فً صفحاتهم الشخصٌة بتدعٌم االحساس بالذات والحالة 
 العاطفٌة لدٌهم.

   ج أهمها :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ    
ٌإثر إٌجابٌاً فً المستخدمٌن حٌث  Face Book* إن التعرض للصفحات الشخصٌة فً موقع 

ٌشعرهم بحب اآلخرٌن لهم ودعمهم وتواصلهم معهم كما أنه من جانب آخر ٌدفعهم إلى اإلحساس 
 بالعطاء والشعور برد الجمٌل لؤلخرٌن.

سلباً فً قٌام المستخدمٌن بؤداء مهامهم فً لفترات طوٌلة، ٌإثر  Face Book* إن استخدام موقع 
 الحٌاة.

 اإلجراءات المنهجٌة للدراسة
 -أوالً: المنهج المستخدم فً الدراسة:

سٌتم استخدام المنهج الوصفً المسحً للتحقق من صحة فروض البحث وذلك لقدرة هذا المنهج علً 
 لمدروس.التحكم فً العدٌد من المتؽٌرات التً ٌمكن أن تإثر فً السلوك ا

حٌث ٌتم مٌدانٌاً  Descriptive Studyفالدراسة الحالٌة تنتمى إلى الدراسات المٌدانٌة الوصفٌة 
دراسة الحقائق الراهنة والمتعلقة بطبٌعة ظاهرة أو موقؾ أو مجموعة من األوضاع وتصنٌؾ البٌانات 

 ئج والدالالت المفٌدة منها .والحقائق التً تم تجمٌعها وتسجٌلها وتفسٌر هذه البٌانات، واستخبلص النتا
 عٌنة الدراسة : -  ثانٌا

) اآلداب ،   ( طالبا وطالبة ممن ٌدرسون بالكلٌات النظرٌة022اختٌار عٌنة عمدٌة قوامها)  تم 
( وانحراؾ 15,92( طالبة حٌث بلػ متوسط أعمارهم )122)  ( طالبا122والحقوق ( ، بواقع )

  (5,,,معٌاري ) 
 

 ٌنة الدراسة المٌدانٌة :مبررات اختٌار ع   
 لقد تم اختٌار الفرقتٌن الثالثة والرابعة وذلك لؤلسباب اآلتٌة :     
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ما تمثله هذه الفترة من حٌاة الشباب الجامعً لما لها من تؤثٌرات فً مختلؾ المواقؾ التً  .1
ٌحتاجها  ٌعٌشها طالب الجامعة فً حاضره ومستقبله ، وما ٌمر به من خبرات حٌاتٌة تتراكم فً ذهنه

 دائماً كلما نضج سناً وتفكٌراً .
هذه الفترة من الجامعة هً بداٌة خروج الطبلب إلى الحٌاة بدروبها الواسعة لٌشقوا   .0

طرٌقهم نحو المستقبل بما حصلوا علٌه من علوم مختلفة ومتنوعة ٌطبقوها فً حٌاتهم لٌصنعوا عن 
 طرٌقها مستقبلهم .

ة والوسائل التكنولوجٌا بؤنواعها المختلفة وما تحققه لهم االرتباط الوثٌق بٌن طبلب الجامع  .,
 من إشباعات مختلفة حسب استخداماتهم لها .

براعة طبلب الجامعة فً هذه الفترة من استخدام وسائل تكنولوجٌا االتصال : اإلنترنت )   .4
 –اعً : الفٌسبوك مواقع التواصل االجتم –المواقع الثقافٌة  –المواقع اإلخبارٌة  –البرٌد اإللكترونً 

 بمهارة وقدرة فائقة .  ٌوتٌوب ( والمحمول –توٌتر 
اإلقبال المتزاٌد من الشباب الجامعً على مثل تلك األنواع المختلفة من التكنولوجٌا التً   .9

 جعلها هإالء الشباب من أساسٌات الحٌاة التً ال ٌستطٌع أي شخص االستؽناء عنها .
احل التً ٌمر بها طبلب الجامعة ألنهم فً مرحلة تكوٌن هذه المرحلة أٌضاَ من أهم المر  .2

           األفكار واالتجاهات التً ٌكونوها نحو كل ما ٌرٌدون .
 ثانٌا: أدوات الدراسة:

 -اشتملت أدوات الدراسة الحالٌة على المقاٌٌس التالٌة:
  إعداد : الباحثان استبٌان الحاجات النفسٌة .1

 -وات الدراسة الحالٌة :وفٌما ٌلى وصؾ لكل أداة من أد
  إستبٌان الحاجات النفسٌة إعداد : الباحثان-

اعتمدت الدراسة الحالٌة علً االستبٌان باعتبارها إحدى أدوات جمع البٌانات فً إطار منهج المسح ، 
لجمع بٌانات الدراسة المٌدانٌة، وقد تم تطبٌق االستبٌان من خبلل المقابلة المقننة مع المبحوثٌن ، وهو 
ما ٌعطً الفرصة للتؤكد من فهم المبحوث لؤلسئلة الواردة بها من ناحٌة ، ومواجهة ما قد ٌطرأ من 

 صعوبات أثناء التطبٌق من ناحٌة أخرى .
  :خطوات إعداد استمارة االستبٌان -
قاما الباحثان بتحدٌد أهداؾ االستبٌان فً ضوء مشكلة الدراسة وفروضها ومتؽٌراتها ، وكذلك  -1

وذلك للوقوؾ علً الصٌاؼة المناسبة   فراد العٌنة التً ستطبق علٌهم استمارة االستبٌان،تحدٌد أ
 للمبحوثٌن من ناحٌة ، وتحقٌق أهداؾ الدراسة من ناحٌة أخرى .

تم إعداد االستمارة فً شكلها المبدئً وذلك فً شكل أسئلة تتضمن الحاجات النفسٌة المتحققة من  -0
جتماعً ) الفٌسبوك ( ، وذلك لمراعاة صدق المحتوى من خبلل التؤكد من استخدام مواقع التواصل اال

مراعاة التسلسل   أن العبارات التً تتضمنها االستمارة تؽطً أبعاد المشكلة موضوع الدراسة، مع
 المنطقً لهذه األسئلة .

د العٌنة، حٌث وقد اعتمدت أسئلة االستبٌان بشكل أساسً علً األسئلة المؽلقة، وذلك لتسهٌل مهمة أفرا
إن هذا النوع من األسئلة ال ٌرهق المبحوثٌن، وٌوفر الوقت الذي تتطلبه اإلجابة باإلضافة إلً تسهٌل 

 جمع البٌانات ، وتفرٌؽها وتحلٌلها.
الستمارة االستبٌان فقد تم تطبٌق االستمارة فً شكلها   ولقد قامت الباحثة بإجراء دراسة استطبلعٌة -,

( مبحوثا من الطبلب والطالبات بكلٌتً اآلداب والعلوم 2,تطبلعٌة مكونة من )األولً على عٌنة اس
 -، وذلك بهدؾ التعرؾ علً :  ( طالبة19( طالبا ، )19الطبٌة المساعدة بواقع ) 

 مدى فهم المبحوثٌن ألسئلة استمارة االستبٌان . -
 ثة .التعرؾ على األسئلة الصعبة التً تحتاج إلً تعدٌل وتوضٌح من الباح -
 تحدٌد الفترة الزمنٌة التً تتطلبها اإلجابة علً تساإالت االستبٌان . -
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 التعرؾ علً مشكبلت العمل المٌدانً . -
ونتٌجة لبلختبار القبلً تم تؽٌٌر صٌاؼة بعض األسئلة ، و إضافة بعض البدائل، و حذؾ بعض البدائل 

 وإؼبلق بعض األسئلة المفتوحة .  ،
  بٌان ومراجعتها ، ودراستها علمٌا ، ومنهجٌا من خبلل عرض االستبٌان علًدراسة استمارة االست -4

 والمحكمٌن وذلك بهدؾ التعرؾ علً:  ثبلثة من الخبراء
 مبلحظات الخبراء والمحكمٌن علً استمارة االستبٌان سواء بالحذؾ ، أو اإلضافة أو التعدٌل . -
 ع الدراسة .معالجة استمارة االستبٌان للجوانب المتعددة لموضو -
 صبلحٌة االستبٌان منهجٌا للحصول علً إجابات صحٌحة وؼٌر متحٌزة من أفراد العٌنة. -
  صٌاؼة استمارة االستبٌان فً صورتها النهائٌة. -9

بعد إبداء الخبراء والمحكمٌن مبلحظاتهم، وتوجٌهاتهم، وتنفٌذ هذه المبلحظات العلمٌة علً االستمارة 
الضافة والتعدٌل، تمت صٌاؼة االستمارة فً شكلها النهائً الذي تم تطبٌقه والتى تمثلت فى الحذؾ وا

 علً عٌنة الدراسة.
 صدق وثبات االستبٌان -

  : صدق االستبٌان
ٌقصد بالصدق أن تقٌس استمارة االستبٌان ما وضعت لقٌاسه ، وقد أجرى اختبار الصدق للتؤكد من 

، حٌث تم تحدٌد أهداؾ الدراسة   Content validityصدق االستبٌان من حٌث صدق المحتوى 
وتساإالتها ،وكذلك مراجعة بعض الدراسات السابقة ، ثم وضع األسئلة التً تؽطً أهداؾ وتساإالت 

 الدراسة.
وتم التحقق من الصدق الظاهري لبلستمارة من خبلل عرضها علً مجموعة من المحكمٌن فً 

 ٌل االستمارة وفقا لما أبدوه من مبلحظات.المجاالت التً ترتبط بموضوع الدراسة ، وتم تعد
  ثبات االستبٌان

( مبحوثا من الطبلب 2,فقد تم تطبٌق االستمارة فً شكلها األولً على عٌنة استطبلعٌة مكونة من )
( طالبة وبعد فاصل زمنى اسبوعان أعٌد 19( طالبا ، )19والحقوق بواقع )   والطالبات بكلٌتً اآلداب
( وهو معامل 2,82معامل االرتباط بٌن التطبٌقٌن وصل معامل الثبات الى) نفس التطبٌق وبحساب 

 ثبات مرتفع وٌمكن االطمئنان الٌه فً الدراسة الحالٌة .
  -األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسة الحالٌة :

 تم استخدام األسالٌب االحصائٌة التالٌة وذلك للتحقق من فروض الدراسة :
 معامبلت االرتباط  
  ( التكرارات والنسب المئوٌة وقٌمةZ .) 
 . المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة 
 اختبار )ت( للفروق بٌن المتوسطات  

  نتائج الفرض االول       
  تتباٌن معدالت استخدام المبحوثٌن لمواقع التواصل ) الفٌسبوك ( أسبوعٌا

 الستخدام مواقع التواصل االجتماعى . وفقا لكل من النوع ) ذكور ، إناث( وكذلك االماكن المفضلة
  (1  جدول رقم )                                

  عدد مرات استخدام المبحوثٌن للفٌسبوك فً األسبوع وفقاً للنوع) ذكور ،إناث(    
  

 النـــوع
 عدد المرات

 اإلجمالً إناث ذكور

 
 % ك % ك % ك

 12 02 5 5 11 11 مرة واحدة أسبوعٌاً 



 المجلة العلمية بكلية اآلداب   العدد 41 لسنة 0202                                        

01 
 

 10,92 09 11 11 14 14 ان فً األسبوعمرت

 02 42 12 12 ,0 ,0 ثبلث مرات فً األسبوع

 92,92 119 ,2 ,2 90 90 أربع مرات فؤكثر

 122 022 122 122 122 122 اإلجمالــً

       4درجة الحرٌة =                    ,82,9= 0قٌمة كا 
 2.221= دالة عند مستوي الداللة              48,.2معامل التوافق = 

 
 وهى قٌمة  ,82,9، وجد أنها =  4للجدول السابق عند درجة حرٌة = 0بحساب قٌمة كا

 . 2.221دالة إحصائٌاً عند مستوى داللة 
   مما ٌشٌر الى وجود عبلقة دالة إحصائٌاً بٌن  48,,2كما بلؽت قٌمة معامل التوافق

جمالً عٌنة الدراسة ممن ٌستخدمون )الفٌس إ  إناث( وعدد مرات استخدام المبحوثٌن -النوع )ذكور
 بوك (

 أن نسبة من ٌستخدمون ) الفٌس بوك ( مرة   كما تشٌر نتائج الجدول السابق أٌضا الى
% من إجمالً عٌنة الذكور فً 11% من إجمالً عٌنة الدراسة موزعة بٌن 12واحدة أسبوعٌاً بلؽت 

 % من إجمالً عٌنة اإلناث .5مقابل 
 من إجمالً من 10,92ن ٌستخدمون اإلنترنت مرتان أسبوعٌاً كما جاءت نسبة م %

% 11% من إجمالً عٌنة الذكور فً مقابل 14ٌستخدمون الفٌس بوك من عٌنة الدراسة موزعة بٌن 
 من إجمالً عٌنة اإلناث.

   من إجمالً 02بٌنما جاءت نسبة من ٌستخدمون اإلنترنت ثبلث مرات فً األسبوع %
% من إجمالً عٌنة الذكور فً ,0من إجمالً عٌنة الدراسة موزعة بٌن  من ٌستخدمون الفٌس بوك

 % من إجمالً عٌنة اإلناث.12مقابل 
   ًمن إجمالً 92,92وبلؽت نسبة من ٌستخدمون اإلنترنت أربع مرات فؤكثر أسبوعٌا %

% من إجمالً عٌنة الذكور فً 90من ٌستخدمون الفٌس بوك من إجمالً عٌنة الدراسة موزعة بٌن 
 % من إجمالً مفردات عٌنة اإلناث .,2قابل م

 (    0  جدول ) 
 األماكن التً ٌستخدمها المبحوثون من خبللها الفٌسبوك وفقاً للنوع) ذكور ، إناث (

 النوع
 االماكن المفضلة

 مستوى  zقٌمة  اإلجمالً االناث الذكور
 الداللة

 الترتٌب

 % ك % ك % ك

 1 2,21 2,92 24,9 145 81 81 28 28 المنزل

 0 2,21 0,,, 5 18 2 2 11 11 الجامعة

 4 2,21 01,, 9,9 11 4 4 2 2 المقاهً والكافٌهات

 , 2,21 4,28 2,9 19 9 9 12 12 لدى االصدقاء

 , , 4 4 لدى االقارب
 

 9 ؼٌر دالة 1,12 9,, 2

 122 122 122 122 اإلجمالً
 

022 122    

 -تكشؾ نتائج الجول السابق عما ٌلى :
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 ن أكثر األماكن التً ٌستخدم المبحوثون من خبللها الفٌسبوك وفقاً للنوع جاءت كما ٌلى أ
:- 

  جاء فً الترتٌب األول ألكثر االماكن المفضلة الستخدام الفٌس بوك المنزل ، حٌث جاء
% 28% من إجمالً عٌنة الدراسة الكلٌة ممن ٌستخدمون الفٌس بوك موزعة بٌن 24,9بنسبة بلؽت 
% من إجمالً عٌنة اإلناث فقد وجدت فروق بٌن النسبتٌن حٌث 81عٌنة الذكور فً مقابل  من إجمالً

 ،.2.21( وهذه القٌمة دال إحصائٌاً عند مستوى داللة  Z6,57بلؽت قٌمة) 
  وجاء فً الترتٌب الثانً ألكثر االماكن المفضلة الستخدام الفٌس بوك ) الجامعة (، حٌث

% (من 11لكلٌة للدراسة ممن ٌستخدمون الفٌس بوك ، موزعة بٌن )العٌنة ا  % ( من5جاءت بنسبة )
  % (من إجمالً عٌنة اإلناث2إجمالً عٌنة الذكور فً مقابل )

  (فقد وجدت فروق بٌن النسبتٌن حٌث بلؽت قٌمة  Z3,32   ًوهذه القٌمة دال إحصائٌا )
 ،2.21عند مستوى داللة 

  استخداما للفٌسبوك هو لدى بعض األصدقاء وجاء فً الترتٌب الثالث أن من أكثر االماكن
ممن ٌستخدمون الفٌس بوك ، موزعة   % (من إجمالً عٌنة الدراسة الكلٌة2,9حٌث جاءت بنسبة )

% (من إجمالً عٌنة اإلناث ،فقد وجدت فروق بٌن 9%( من إجمالً عٌنة الذكور فً مقابل)12بٌن )
 ،2.21حصائٌاً عند مستوى داللة ( وهذه القٌمة دال إZ 4,68النسبتٌن حٌث بلؽت قٌمة)

  ًكما جاء فً الترتٌب الرابع أن من أكثر االماكن استخداما للفٌس بوك هو المقاه
عٌنة الدراسة الكلٌة ممن ٌستخدمون الفٌس   % ( من إجمال9,92ًوالكافٌهات حٌث جاءت بنسبة )

ة اإلناث فقد وجدت % من إجمالً عٌن4% (من إجمالً عٌنة الذكور فً مقابل 2بوك موزعة بٌن) 
 .  2,21( وهذه القٌمة دال إحصائٌاً عند مستوى داللة  Z 3,21فروق بٌن النسبتٌن حٌث بلؽت قٌمة )

  وجاء فً الترتٌب الخامس أن من أكثر االماكن استخداما للفٌس بوك هو لدى االقارب
ن إجمالً %( م4%( من إجمالً من ٌستخدمون الفٌس بوك موزعة بٌن ) 92,,حٌث جاء بنسبة )

% ( من إجمالً عٌنة اإلناث ، وقد وجدت فروق ؼٌر دالة إحصائٌا بٌن ,عٌنة الذكور فً مقابل )
 ( .Z 1,10النسبتٌن حٌث بلؽت قٌمة )

 -وٌنص على ما ٌلى :  الفرض الثانى
تتباٌن الحاجات النفسٌة وٌختلؾ ترتٌبها حسب أهمٌتها لمستخدمً مواقع التواصل االجتماعً ) 

 ( لدى عٌنة الدراسة من )الذكور ، االناث ( .الفٌسبوك 
 (,جدول )

 Z)  الحاجات النفسٌة وترتٌبها لمستخدمً مواقع التواصل االجتماعً ) الفٌسبوك ( وقٌمة )
 لدى عٌنة الدراسة من )الذكور ، االناث ( .

 النوع
 الحاجات
 النفسٌة

 الترتٌب مستوى الداللة        zقٌمة  اإلجمالً االناث الذكور

 ك
 

 % ك % ك %

 ٌساعدنً على شؽل اوقات الفراغ
 والتخلص من الملل 

 1 ؼٌر دالة 1,18 40 40 00 00 02 02

 ٌُساعد فً الحصول على المعلومات 
 والبٌانات التً أحتاجها

12 12 10 10 08 08 ,,41 2,21 0 

 تكوٌن الصداقات
 والعبلقات االجتماعٌة 

12 12 11 11 02 02 ,,,9 2,21 , 

 ٌساعدنً فً نسٌان المشاكل
 والمتاعب الٌومٌة 

 4 ؼٌر دالة 1,18 00 00 12 12 10 10
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 ٌعلمنً عادات صالحة 
 وسلوكٌات سلٌمة

12 12 2 2 12 12 0,25 2,29 9 

ؾ على مجرٌات األمور   التعرُّ
 واألحداث فً بلدان العالم المختلفة.

 

 2 ؼٌر دالة 1,08 14 14 2 2 8 8

 الحصول على المعارؾ
 والثقافات المختلفة 

 2 ؼٌر دالة 1,99 10 10 2 2 9 9

 ٌحقق مزٌدا من االثارة
 والتشوٌق عند االستخدام 

 8 ؼٌر دالة 2,58 11 11 2 2 9 9

 ٌطور من مستوى عبلقتً
 االجتماعٌة مع اآلخرٌن 

, , 2 2 12 12 0,21 2,29 5 

 ٌعلمنً عادات صالحة 
 وسلوكٌات سلٌمة

, , 2 2 5 5 0,28 2,29 12 

 الحصول على النصائح الطبٌة 
 وما ٌتصل بالموضة والجمال

, , 9 9 8 8 0,5, 2,29 11 

 اإلجمالً
 

122 122 122 122 
 

022 122    

 -تكشؾ نتائج الجدول السابق عما ٌلى :
أن أهم الحاجات النفسٌة المتحققة للمبحوثٌن من خبلل مواقع التواصل االجتماعً جاءت وفق الترتٌب 

   -سب أهمٌة هذه الحاجات وذلك كما ٌلى :التالً ح
فقد جاء فً الترتٌب األول الحاجة الى المساعدة على شؽل اوقات الفراغ والتخلص من الملل ، بنسبة 

عٌنة الدراسة الكلٌة من الجنسٌن ممن ٌستخدمون الفٌسبوك موزعة بٌن   % من إجمإلى40بلؽت 
جمإلى عٌنة اإلناث ، وجاءت الفروق بٌن % من إ00% من إجمإلى عٌنة الذكور فً مقابل 02

 ( . 1,18المحسوبة) Zالنسبتٌن ؼٌر دالة إحصائٌاً حٌث بلؽت قٌمة 
بٌنما جاء فً الترتٌب الثانً الحاجة الى المساعدة فً الحصول على المعلومات والبٌانات التً أحتاجها 

خدمون الفٌسبوك ، موزعة عٌنة الدراسة من الجنسٌن ممن ٌست  % من إجمال08ً، فقد جاءت بنسبة 
% من إجمالً عٌنة اإلناث ، حٌث ووجد فروق بٌن 10% من إجمالً عٌنة الذكور فً مقابل 12بٌن 

( وجاءت 41,,المحسوبة )  Z،حٌث بلؽت قٌمة 2.221النسبتٌن دال إحصائٌاً عند مستوى داللة 
 الفروق فً اتجاه الذكور .

وٌن الصداقات والعبلقات االجتماعٌة حٌث جاءت بنسبة كذلك جاء فً الترتٌب الثالث الحاجة الى تك
% من إجمالً 12% من إجمالً عٌنة الدراسة من الجنسٌن ممن ٌستخدمون الفٌسبوك موزعة بٌن 02

% من إجمالً عٌنة اإلناث ، حٌث وجدت فروق بٌن النسبتٌن دال إحصائٌاً 11عٌنة الذكور فً مقابل 
 ( وجاءت الفروق فً اتجاه الذكور.9,,,  المحسوبة) Zة ، فقد بلؽت قٌم2.21عند مستوى داللة 

وجاء فً الترتٌب الرابع الحاجة الى المساعدة فً نسٌان المشاكل والمتاعب الٌومٌة حٌث جاءت بنسبة 
% من إجمإلى عٌنة 10ممن ٌستخدمون الفٌسبوك موزعة بٌن   % من إجمالً عٌنة الدراسة00

 اإلناث، ولم توجد فروق دالة احصائٌا بٌن النسبتٌن. % من إجمإلى عٌنة12الذكور فً مقابل 
% 12وجاء فً الترتٌب الخامس الحاجة الى تعلم عادات صالحة وسلوكٌات سلٌمة حٌث جاءت بنسبة 

% من إجمالً عٌنة 12من إجمالً عٌنة الدراسة من الجنسٌن ممن ٌستخدمون الفٌسبوك موزعة بٌن 
ناث ، حٌث وجدت فروق بٌن النسبتٌن دالة إحصائٌاً عند % من إجمإلى عٌنة اإل2الذكور فً مقابل 

 ( وجاءت الفروق فً اتجاه الذكور .0,25المحسوبة )  Z، فقد بلؽت قٌمة 2.29مستوى داللة 
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ؾ على مجرٌات األمور واألحداث فً بلدان العالم المختلفة  وجاء فً الترتٌب السادس الحاجة الى التعرُّ
% من 8عٌنة الدراسة ممن ٌستخدمون الفٌسبوك موزعة بٌن   ً% من إجمال14حٌث جاءت بنسبة 

ولم توجد فروق دالة احصائٌا بٌن   % من إجمالً عٌنة اإلناث ،2إجمإلى عٌنة الذكور فً مقابل 
  النسبتٌن .

بٌنما جاء فً الترتٌب السابع الحاجة الى الحصول على المعارؾ والثقافات المختلفة حٌث جاءت بنسبة 
% من إجمإلى عٌنة الذكور 9لً عٌنة الدراسة ممن ٌستخدمون الفٌسبوك موزعة بٌن % من إجما10

  % من إجمالً عٌنة اإلناث ولم توجد فروق دالة احصائٌا بٌن النسبتٌن2فً مقابل 
وجاء فً الترتٌب الثامن الحاجة الى تحقٌق مزٌدا من االثارة والتشوٌق عند االستخدام الجمٌع حٌث 

% من إجمإلى 9ممن ٌستخدمون الفٌسبوك موزعة بٌن   إجمالً عٌنة الدراسة % من11جاءت بنسبة 
  ولم توجد فروق دالة احصائٌا بٌن النسبتٌن .  % من إجمالً عٌنة اإلناث2عٌنة الذكور فً مقابل 

وجاء فً الترتٌب التاسع الحاجة الى التطوٌر من مستوى عبلقتً االجتماعٌة مع اآلخرٌن حٌث جاءت 
% من إجمإلى عٌنة الذكور فً ,من إجمالً عٌنة الدراسة من الجنسٌن ، موزعة بٌن % 12بنسبة 
% من إجمإلى عٌنة اإلناث ، وقد وجدت فروق دالة احصائٌا بٌن النسبتٌن عند مستوى داللة 2مقابل 
 وذلك فً اتجاه عٌنة االناث . 0,21المحسوبة  Z،حٌث بلؽت قٌمة 2.29

% من 5الى تعلم عادات صالحة وسلوكٌات سلٌمة حٌث جاءت بنسبة وجاء فً الترتٌب العاشر الحاجة 
% من 2% من إجمالً عٌنة الذكور فً مقابل ,إجمالً عٌنة الدراسة من الجنسٌن ، موزعة بٌن 

،حٌث 2.29إجمالً عٌنة اإلناث ، وقد وجدت فروق دالة احصائٌا بٌن النسبتٌن عند مستوى داللة 
 فً اتجاه عٌنة االناث . وذلك 0,28المحسوبة  Zبلؽت قٌمة 

وجاء فً الترتٌب الحادي عشر الحاجة الى الحصول على النصائح الطبٌة وما ٌتصل بالموضة 
% من إجمالً ,% من إجمالً عٌنة الدراسة من الجنسٌن ، موزعة بٌن 8والجمال حٌث جاءت بنسبة 

احصائٌا بٌن النسبتٌن عند  % من إجمالً عٌنة اإلناث ، وقد وجدت فروق دالة9عٌنة الذكور فً مقابل 
 وذلك فً اتجاه عٌنة االناث ,0,5المحسوبة  Z،حٌث بلؽت قٌمة 2.29مستوى داللة 

  -وٌمكن تفسٌر ذلك فً ضوء ما ٌلى :
ٌبلحظ أن دوافع االستمتاع والتسلٌة وشؽل أوقات   (,بالنظر إلى هذه النتائج كما ٌوضحها جدول ) 

دقاء القدامى، وزٌادة المعرفة واالطبلع على أحدث التطورات الفراغ، والبقاء على اتصال مع االص
المحلٌة والدولٌة، ومعرفة مواقع االصدقاء القدامى، وتقوٌة الصداقات الحقٌقٌة، والبحث عن قواعد 
للمناقشة والتفاعل االجتماعً شكلت ما ٌمكن أن ٌسمى بالدوافع الملحة لدى عٌنة الدراسة من الطبلب 

 رتب متقدمة علماً بؤن هذه الدوافع تعّد خلٌطاً من الدوافع الطقوسٌة والمنفعٌة .والطالبات واحتلت 
وتعد تلك النتائج منطقٌة حٌث أن طبلب الجامعة ٌستخدمون شبكات التواصل االجتماعً الكتساب 
معارؾ للمعرفة أكثر بالعالم وما ٌدور فٌه ومستجدات ما ٌحدث فً شتً المجاالت العلمٌة والفكرٌة 

وٌنظر إلٌها البعض على أنها توفر مزٌد من الخبرات والمعارؾ   ٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌةوالس
والقٌم هذا فضبل عن حب االطبلع والمعرفة والمناقشات حول المناهج والمحاضرات ومراجعتها 

رة والتواصل مع األفراد ذوا االهتمامات المشتركة والتواصل مع الزمبلء واألصدقاء وأفراد األس
وتجدد العبلقات بؤصدقاء الماضً وإبداء الرأي الحر والحوار وتبادل األفكار والتعرؾ على أفراد من 
دول أخري وثقافات مختلفة هذا فضبل عن تنمٌة المهارات الشخصٌة والخبرات الحٌاتٌة والتعامل 

ن المشكبلت اآلخرٌن وان البعض ٌستخدم شبكات التواصل االجتماعً للتسلٌة والترفٌه والهروب م
  األسرٌة والتخلص من ضؽوط البطالة وعدم العمل والفراغ والتعارؾ علً أصدقاء من الجنس اآلخر

 وتكوٌن صداقات والتسوق والبحث عن وظائؾ ونشر األعمال واإلبداعات .
كما أن البعض من مستخدمً شبكات التواصل االجتماعً ٌعتبرونها بدٌبل للحٌاة االجتماعٌة التقلٌدٌة  
والتعرؾ والحوار فى موضوعات ثقافٌة واجتماعٌة ودٌنٌة ووطنٌة وسٌاسٌة ودٌنٌة   لتواصل بالدخولل

 هذا فضبل عن الرٌاضٌة واأللعاب والتسلٌة .
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وقد تفسر تلك النتٌجة للصراع الفكري الذي ٌتعرض له مستخدمً شبكات التواصل االجتماعً بسبب 
االفتراضٌة التً ٌعٌشون فٌها عبر شبكات التواصل  اختبلؾ بٌئتهم التً ٌعٌشون فٌها مع البٌئة

االجتماعً وما تحتوٌه من قٌم وعادات وتقالٌد وأفكار دٌنٌة وسٌاسٌة وهذا بدوره قد ٌنعكس بشكل 
سلبً علً الوحدة االجتماعٌة والوحدة األسرٌة وافتقاد التقبل والحرمان والوحدة االنفعالٌة ومن ثم 

ة وربما ٌرجع إلى أن شعور الطلبة بان شبكات التواصل االجتماعً هً زٌادة الشعور بالوحدة النفسٌ
نافذة الحرٌة التً تخلصهم من سوء الفهم بٌنهم وبٌن أسرهم التً جعلتهم ٌشعرون بالملل والشعور 
بالوحدة والعزلة لعدم وجود شخص ٌمكن اللجوء إلٌه عند الحاجة واإلحساس بالفراغ وفقدان األصدقاء 

 الناس قرٌبٌن منهم وٌمكن االعتماد علٌهم .ووجود قلة من 
هذا فضبل عن عدم االنسجام مع إفراد األسرة والزمبلء بالجامعة وسوء اإلدراك والفهم الخاطئ لطرٌقة 
التفكٌر والدوافع وتسفٌه اآلراء وعدم المشاركة بالرأي مع األصدقاء وأفراد األسرة واألساتذة بالجامعة 

ماعٌة سطحٌة وبسٌطة فً الواقع وعمٌقة وقوٌة فً شبكات التواصل لما االجت  جعل سلسلة العبلقات
توفره من شعور بالرضا والتوافق مع األصدقاء علً تلك الشبكات هذا فضبل عن تحقٌق القبول 
والمرؼوبٌة االجتماعٌة فً تلك البٌئة االفتراضٌة ومن ثم المشاركة الوجدانٌة التً تعوض الشعور 

جاهل فً البٌئة الحقٌقٌة كما انه إذا ما واجه الطلبة صعوبة فً تحقٌق نتائج بالرفض والحرمان والت
اٌجابٌة ترضٌهم وترضً أسرهم فؤن ذلك قد ٌنعكس فً نفوس الطلبة وبالتالً زٌادة فً المشاعر 

 السلبٌة والشعور ببعض االضطرابات النفسٌة .
( والتً أفادت بؤن دوافع    (AL-Saggaf,2011دراسة   وهذه النتٌجة تتفق مع ما توصلت إلٌه

الفتٌات السعودٌات من استخدامهن للفٌسبوك تمثلت فً الحفاظ على روابط الصداقة مع أقرانهن القدامى 
&  Lenhartوالجدد، ومشاركة اآلخرٌن أفكارهم، والتسلٌة والترفٌه، وتتفق أٌضاً مع دراسة 

Madden,2017)  دمون شبكات التواصل االجتماعً لكً ( والتً أفادت بؤن ؼالبٌة المراهقٌن ٌستخ
ٌبقوا على اتصال مع األصدقاء أو تكوٌن صداقات جدٌدة، وتتفق كذلك مع ما توصلت إلٌه دراسة ) 

(، والتً أفادت أن دوافع التسلٌة والترفٌه جاءت على رأس دوافع استخدام 0225نرمٌن زكرٌا خضر ،
  طبلب الجامعات المصرٌة لموقع الفٌسبوك.

سق هذا التفسٌر مع نموذج االستخدامات واإلشاعات المرتكز فً بعض جوانبه على مفهوم وربما ٌت
اإلدراك االنتقائً والمرتكز على نظرٌة الفروق الفردٌة ، وٌقوم على افتراض أن الجماهٌر المختلفة 

 .  ممن الناس ٌختارون ألنفسهم محتوى وسائل اإلعبلم بطرٌقة متنوعة وفقا للظروؾ النفسٌة للمستخد
( أول من قدم تحلٌبل شامبل لدور المتؽٌرات النفسٌة فً استخدامات 10: 1524وٌعد )ماك جوٌر، 

دافعا مستمدة من  12وسائل اإلعبلم واشباعاتها ، حٌث قدم تصنٌفا شامبل للدوافع النفسٌة ٌحتوي على 
تٌن رئٌسٌتٌن كل فئة النظرٌات النفسٌة المفسرة الستخدام وسائل اإلعبلم ، وصنؾ هذه الدوافع فً فئ

 دوافع وهما: 8تشمل 
   الفئة األولى: الدوافع المعرفٌة كالحاجة لبلتساق واالنتماء واإلثارة واالستقبلل والمنفعة -
الفئة الثانٌة : الدوافع الشعورٌة كالحاجة إلى تحقٌق الذات والتدعٌم والتوكٌد والدفاع عن الذات  -

 ( .019: 0225،  دالهادىواالندماج والتمثل .) أحمد سمٌر عب
كما ٌفترض مدخل االستخدامات واإلشباعات أن أفراد الجمهور مدفوعون بمإثرات نفسٌة واجتماعٌة  

وثقافٌة الستخدام وسائل اإلعبلم لتحقٌق أو انجاز أؼراض معٌنة ٌطلق علٌها اإلشباعات ، وهذه 
استخدام الجمهور إلحدى وسائل اإلعبلم اإلشباعات ٌتم التعبٌر عنها من خبلل أفراد الجمهور أنفسهم، ف

ٌقدم مكافآت قد ٌتوقعها األفراد من خبلل خبراتهم السابقة مع وسائل االتصال ، وتعتبر هذه المكافآت 
 تؤثٌرات نفسٌة ٌقٌمها األفراد بعد انتهاء العملٌة االتصالٌة.

، وإشباع الدافع قد ال ٌكون   وٌقصد باإلشباع هنا إرضاء الحاجة وتحقٌق المطلب الذي ٌلح علٌه الدافع 
كامبل وقد ٌحدث بشكل ؼٌر مباشر فكثٌرا ما ٌتعرض الفرد إلى وسائل اإلعبلم ولدٌه حاجات معٌنة 

 . ٌرٌد إشباعها إال أنه قد ٌتحقق بعضها وقد تتحقق إشباعات لم تكن مقصودة من قبل
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فمنهم من صنفها إلى إشباعات  وتتعدد تصنٌفات باحثو المدخل الشباعات الجمهور من وسائل اإلعبلم 
 حالٌة وإشباعات مإجلة ، وآخرون قسموها إلى إشباعات تعلٌمٌة وإشباعات ترفٌهٌة .

( إشباعات الجمهور من وسائل اإلعبلم إلى : مراقبة البٌئة ، إقامة عبلقات 1548وقد صنؾ الزوٌل ) 
 متبادلة ، الترفٌه ، ونشر الثقافة .

إلى اكتساب المعلومات ، التفاعل   (010: 1520و بلومر وبراون ،  بٌنما صنفها كل من ) ماكوٌل
 . االجتماعً، تحدٌد الهوٌة الشخصٌة، التسلٌة ، والترفٌه

 ( إلى نوعٌن رئٌسٌٌن هما:011: 1589كما صنفها كل من ) لورانس و وٌنر ، 
  إشباعات المحتوى: -أ 

، وٌطلق علٌها أٌضا اإلشباعات النفعٌة ،  وهً التً تتحقق من خبلل التعرض للرسالة اإلعبلمٌة    
 -وتنقسم إلى نوعٌن هما:

 وتتضمن هذه اإلشباعات الحصول على المعلومات والمعرفة وتؤكٌد إشباعات توجٌهٌة :
الذات واكتشاؾ الواقع والحصول على المنفعة المتعلقة باتخاذ القرارات ، وهً ترتبط بكثرة التعرض 

 سائل االتصال .واالهتمام واالعتمادٌة على و
 ٌقصد بها الربط بٌن المعلومات التً ٌحصل علٌا الفرد وشبكة   :إشباعات اجتماعٌة

عبلقاته االجتماعٌة مثل القدرة على التحدث مع اآلخرٌن فٌما ٌتم التعرض له والقدرة على إدارة 
 -النقاش والتعامل مع المشكبلت وتنقسم إلى نمطٌن:

مل حصٌلة من المعلومات المإٌدة تستخدم فً المناقشة إشباعات اجتماعٌة إقناعٌة : وتش .1
 والتفاعل االجتماعً .

التً تهتم   إشباعات اجتماعٌة هزلٌة : وتؤخذ شكل المنفعة االجتماعٌة والشخصٌة .0
باألشٌاء المثٌرة الستخدامهم فً المناقشات مع األصدقاء ) مصطفى حمدى أحمد محمد ، 

0220)                         
  :  إشباعات عملٌة االتصال –ب   

وهً التً تتحقق من خبلل عملٌة االتصال نفسها واختٌار وسٌلة اتصالٌة معٌنة، وال ترتبط      
  -بخصائص الرسالة أو المضمون ، وتنقسم إلى نوعٌن هما:

 وٌرى البعض أنها مكملة لبلشباعات التوجٌهٌة، وتتمثل فً إشباعات شبه توجٌهٌة :
التوتر والدفاع عن الذات والشعور بالراحة واالسترخاء وتجدد النشاط واستعادة تخفٌؾ اإلحساس ب

 الحٌوٌة ،وتتحقق من خبلل التعرض لبرامج اإلثارة والتسلٌة والبرامج الترفٌهٌة.
: وٌرى البعض أنها مكملة لئلشباعات االجتماعٌة ، وتمثل فً التخلص من  إشباعات شبه اجتماعٌة
مع شخصٌات وسائل اإلعبلم ، وتزداد هذه اإلشباعات إذا كانت عبلقات المتلقً  الملل والعزلة والتوحد

 االجتماعٌة
إذن ٌمكن فهم تباٌن الحاجات النفسٌة والتى كشفت عنها نتائج الدراسة الحالٌة كما ٌوضحها جدول 

الذي ( فى ضوء الطرح السابق وكذلك فى أن تلك الحاجات ٌمكن من خبللها تحقٌق إشباع التنفٌس 12)
ٌتمثل فً خبرات اإلثارة أو التخلص من القلق وإشباع مراقبة البٌئة الذي ٌتمثل فً إدراك المعلومات 

 التً تشكل أهمٌة خاصة لبعض األفراد .
إذن وفى ضوء أدبٌات الدراسة الحالٌة وماتوصلت إلٌها من نتائج ٌؤمل الباحثان أن تجرى دراسات 

لحدٌثة فً معالجة قضاٌا الشباب، وكذلك دراسة العبلقة بٌن أخرى تهتم بدور تكنولوجٌا االتصال ا
 للبرٌد اإللكترونً واإلشباعات المتحققة منه .  استخدامات طبلب مختلؾ المراحل التعلٌمٌة

 مستخلص الدراسة

تهتم الدراسة الحالٌة  بمعرفة تباٌن الحاجات النفسٌة لدى مستخدمً مواقع التواصل االجتماعً من 
 Descriptive Study) الفٌسبوك أنموذجا ( بهدؾ  الدراسات المٌدانٌة الوصفٌة  طبلب الجامعة



 المجلة العلمية بكلية اآلداب   العدد 41 لسنة 0202                                        

02 
 

حٌث ٌتم مٌدانٌاً دراسة الحقائق الراهنة وتصنٌؾ البٌانات والحقائق التً تم تجمٌعها وتسجٌلها وتفسٌر 
 هذه البٌانات، واستخبلص النتائج والدالالت المفٌدة منها .

( طالبا وطالبة ممن ٌدرسون بالكلٌات 022ٌنة عمدٌة قوامها)وقد تكونت  عٌنة الدراسة : من ع 
( طالبة حٌث بلػ متوسط أعمارهم 122)  ( طالبا122) اآلداب ، والحقوق ( ، بواقع )  النظرٌة

.اشتملت أدوات الدراسة الحالٌة على مقٌاس استبٌان الحاجات  (5,,,( وانحراؾ معٌاري ) 15,92)
 االحصائٌة التالٌة وذلك للتحقق من فروض الدراسة : النفسٌة ، تم استخدام األسالٌب

  معامبلت االرتباط .1
 (. Zالتكرارات والنسب المئوٌة وقٌمة )  .0
 المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة . .,
  اختبار )ت( للفروق بٌن المتوسطات .4

  -وانتهت نتائج الدراسة الى ما ٌلى :
وفقا لكل من النوع ) ذكور  ل ) الفٌسبوك ( أسبوعٌاتتباٌن معدالت استخدام المبحوثٌن لمواقع التواص --

، إناث( وكذلك أن أكثر األماكن التً ٌستخدم المبحوثون من خبللها الفٌسبوك وفقاً للنوع جاءت كما ٌلى 
المنزل ، الجامعة ، لدى بعض األصدقاء ، المقاهى والكافٌهات ، لدى األقارب وجاءت تلك الفروق  -:

 ( .2,21ناث وذلك عند مستوى الداللة ) فى اتجاه الذكور عن اإل
كما جاءت أهم الحاجات النفسٌة المتحققة للمبحوثٌن من خبلل مواقع التواصل االجتماعً وفق الترتٌب -

المساعدة على شؽل اوقات الفراغ والتخلص من   -التالً حسب أهمٌة هذه الحاجات وذلك كما ٌلى :
ات والبٌانات التً أحتاجها، تكوٌن الصداقات والعبلقات الملل ، المساعدة فً الحصول على المعلوم

االجتماعٌة، المساعدة فً نسٌان المشاكل والمتاعب الٌومٌة ، تعلم عادات صالحة وسلوكٌات سلٌمة ، 
ؾ على مجرٌات األمور واألحداث فً بلدان العالم المختلفة ، الحصول على المعارؾ والثقافات  التعرُّ

ا من االثارة والتشوٌق عند االستخدام الجمٌع ، التطوٌر من مستوى عبلقتً المختلفة ، تحقٌق مزٌد
االجتماعٌة مع اآلخرٌن ، تعلم عادات صالحة وسلوكٌات سلٌمة ، الحصول على النصائح الطبٌة وما 
ٌتصل بالموضة والجمال ،و بالنظر إلى هذه النتائج شكلت ما ٌمكن أن ٌسمى بالدوافع الملحة لدى عٌنة 

ة من الطبلب والطالبات واحتلت رتب متقدمة علماً بؤن هذه الدوافع تعّد خلٌطاً من الدوافع الدراس
 الطقوسٌة والمنفعٌة 

 قائمة المراجع
 أوالً : المراجع العربٌة :

( :   تربوٌات الحاسوب ومناهج التعلٌم فً عصر المعلومات، 0210إبراهٌم عبد الوكٌل الفار) (1
 دار المعارؾ.

(: استتخدامات الطلبتة الٌمنٌتٌن للفٌستبوك واإلشتباعات المتحققتة منته. 0212حمد )إبراهٌم قائد أ (0
 .12-1(،02مجلة دراسات وأبحاث: جامعة الجلفة، )

( :  استتخدام المتراهقٌن لئلنترنتت وعبلقتته بمستتوى الطمتوح 0225أحمد سمٌر عبتد الهتادي ) (,
ات لدٌهم، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، جامعة عٌن شمس: معهد الدراست

 العلٌا للطفولة.
( : علتتم التتنفس االجتمتتاعً ، طنطتتا ، دار المصتتطفى للطباعتتة 0212أحمتتد عبتتدالفتاح عٌتتاد )  (4

 والنشر .
( : علتتم التتنفس االجتمتتاعً التطبٌقتتً ، طنطتتا ، دار المصتتطفى 0215أحمتتد عبتتدالفتاح عٌتتاد )  (9

 للطباعة والنشر .
كلٌتة التربٌتة األساستٌة فتً ضتوء (: أسالٌب تقتدٌم التذات لطتبلب 0212أحمد عٌسى اللوؼانً ) (2

كلٌتة التربٌتة،  -بعض المتؽٌترات. مجلتة كلٌتة التربٌتة: جامعتة اإلستكندرٌة
02(1 ،)002-094. 
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(: استتتخدامات الشتتباب الستتعودي الجتتامعً للمضتتمون السٌاستتً 0225أستتامة ؼتتازي المتتدنً ) (2
للمتتتدونات اإللكترونٌتتتة واإلشتتتباعات المتحققتتتة منهتتتا. مجلتتتة كلٌتتتة اآلداب 

 .208-959(، 02حلوان، ) بجامعة
 (  : مواقع الشبكات االجتماعٌة.0212أمانى جمال مجاهد ) (8
( : استخدام الشتباب المصتري للمتواد المقدمتة علتى األقتراص المدمجتة 0224أمنٌة السٌد علً) (5

واإلشتتتباعات المتحققتتتة، رستتتالة ماجستتتتٌر، جامعتتتة عتتتٌن شتتتمس: معهتتتد 
 الدراسات العلٌا للطفول.

(: أستالٌب تقتدٌم التذات واستتراتٌجٌات حتل الصتراع فتً ضتوء 0212إٌناس محمود ؼرٌتب ) (12
أنماط التعلتق الوجتدانً لتدى المقبلتٌن علتى التزواج: دراستة تنبإٌته. مجلتة 

 .52, -02,(، 1)29جامعة طنطا،  -كلٌة التربٌة
 (  : العنؾ اإلعبلمً سٌكولوجٌة العدوان نفسٌا واجتماعٌا.0215بارعة حمزة شقٌر  ) (11
(: إدمتتان شتتبكات التواصتتل االجتمتتاعً وعبلقتهتتا باالضتتطرابات 0212)بستتمة حستتٌن ٌتتونس  (10

النفستتٌة لتتدى طلبتتة الجامعتتة فتتً محافظتتة ؼتتزة. )رستتالة ماجستتتٌر ؼٌتتر 
 منشورة(، كلٌة التربٌة، جامعة األزهر، ؼزة: فلسطٌن.

م(:استخدام اإلنترنت ودوافعها لدى طلبة جامعة البحرٌن:دراستة 0214تحسٌن بشٌر منصور) (,1
 . 82/00جامعة الكوٌت ،المجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة، العدد مٌدانٌة، 

(: دور شتتبكات التواصتتل االجتمتتاعً فتتً تحقٌتتق احتٌاجتتات 0214تحستتٌن بشتتٌر منصتتور ) (14
الشتتتتتتتتتتتباب الجتتتتتتتتتتتامعً األردنتتتتتتتتتتتً، المجلتتتتتتتتتتتة األردنٌتتتتتتتتتتتة للعلتتتتتتتتتتتوم 

 .22, -082(،0)2االجتماعٌة،
رٌاته المعاصرة. القاهرة: الدار (: االتصال ونظ1558حسن عماد مكاوي، لٌلى حسٌن السٌد ) (19

 المصرٌة اللبنانٌة.
(: االستتخدامات السٌاستٌة لموقتع التواصتل االجتمتاعً" تتوٌتر" ,021حسن قطٌم المطٌري ) (12

من قبل الشباب الكوٌتً. )رسالة ماجستٌر ؼٌتر منشتورة(، كلٌتة اإلعتبلم، 
 جامعة الشرق األوسط.

اقع التواصتل االجتمتاعً وأثتره علتى قتٌم (: إدمان مو0212خالد عبد اللطٌؾ محمد عمران ) (12
التسامح وقبول اآلخر لدى طبلب كلٌتة التربٌتة جامعتة ستوهاج متن وجهتة 
نظرهم. المتإتمر التدولً للجمعٌتة التربوٌتة للدراستات االجتماعٌتة بعنتوان 

م. جامعتتة عتتٌن 0212أكتتتوبر  4-,التستتامح وقبتتول اآلختتر، المنعقتتد فتتً 
 .128-20شمس. 

( : استخدامات الشباب الجامعً لموقع " ٌوتٌوب " على شبكة 0225) رضا عبد الواحد أمٌن (18
اإلنترنتتت . ورقتتة بحثٌتتة قتتدمت إلتتى المتتإتمر األول " اإلعتتبلم الجدٌتتد : 
تكنولوجٌا جدٌدة ... لعالم جدٌد" والذي عقد فً رحاب جامعة البحرٌن فً 

  911م، منشورات جامعة البحرٌن ص 0225أبرٌل  5 – 2الفترة ما بٌن 
– 9,2.  

(: استتتتراتٌجٌات تقتتتدٌم التتتذات 0211رٌتتتاض ناٌتتتل العاستتتمً، فتحتتتً عبتتتد التتترحمن الضتتتبع ) (15
وعبلقتهتتا بتتالقلق االجتمتتاعً لتتدى طتتبلب الجامعتتة: دراستتة مقارنتتة علتتى 

كلٌتة  -عٌنات مصرٌة سورٌة. دراسات تربوٌتة ونفستٌة: جامعتة الزقتازٌق
 .199 -121(، ,2التربٌة، )

(: االنتمتتاء واألمتتن النفستتً لتتدى 0212مٌر شتتحاتة  )زٌنتتب عبتتد المحستتن دروٌتتش، ستتامٌة ستت (02
دراسة تحلٌلٌة. المإتمر اإلقلٌمً الثانً لعلتم التنفس، المنعقتد فتً  -الطبلب
 .122-1,9. 1/10/0212-05/11الفترة 



 المجلة العلمية بكلية اآلداب   العدد 41 لسنة 0202                                        

05 
 

ستامً عبتد الترإوؾ طتاٌع: "استتخدام اإلنترنتت فتً العتالم العربتً"، جامعتة القتاهرة: المجلتة  (01
 .0222دٌسمبر  –العدد الرابع، أكتوبر  المصرٌة لبحوث الرأي العام،

(: اتجاه الشباب الجامعً نحتو العبلقتة بتٌن التعترض 0210عبد الصادق حسن عبد الصادق ) (00
لموقتتع الفٌستتبوك والهوٌتتة الثقافٌتتة: دراستتة مقارنتتة بتتٌن مصتتر والبحتترٌن. 

 .008-159(، 142مجلة دراسات الخلٌج والجزٌرة العربٌة، )
استخدام المتزوجات العامبلت فً الجامعتات األردنٌتة للفٌستبوك (: 0214علً عقله نجادات ) (,0

واإلشباعات المتحققة منه "دراسة مسحٌة على عٌنة من جامعة الٌرموك". 
 .1,1-,12(، 1)2المجلة األردنٌة للعلوم االجتماعٌة،

(. 42,(: علتتم االجتمتتاع اآللتتً. سلستتلة عتتالم المعرفتتة. العتتدد )0228علتتً محمتتد رحومتتة ) (04
 لمجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب.الكوٌت: ا

( : لؽة الصتحافة وحتروب المفتاهٌم ،القتاهرة ، دار العتالم  0225محمود حمدي عبد القوي )  (09
 العربً السلسلة : اتجاهات حدٌثة فى اإلعبلم.

( : استخدامات المراهقٌن للقنوات الفضتائٌة واإلشتباعات 0220مصطفى حمدى أحمد محمد ) (02
سحٌة مقارنتة علتى عٌنتة متن الشتباب فتى المنٌتا، رستالة المتحققة دراسة م

 .,12ماجستٌر ، ص
( : العوامتتل المتتإثرة فتتً تعتترض الشتتباب المصتتري 1555مٌرفتتت محمتتد كامتتل الطرابٌشتتً) (02

للمواقع على اإلنترنت"، جامعتة حلتوان: مجلتة كلٌتة اآلداب، ٌولٌتو ،العتدد 
 السادس.

لشباب المصري لشبكة اإلنترنتت، دراستة (: أنماط ودوافع استخدام ا1558نجوى عبد السبلم) (08
 -09استطبلعٌة، جامعتة القتاهرة، المتإتمر العلمتً الرابتع لكلٌتة اإلعتبلم، 

 ماٌو. 02
( : اآلثار النفسٌة واالجتماعٌة الستخدام الشباب المصري لمواقع 0225نرمٌن زكرٌا خضر ) (05

 الشبكات االجتماعٌة .
ٌتا االتصتال الحدٌثتة علتى أنمتاط االتصتال (: أثتر استتخدام تكنولوج,022نرمٌن ستٌد حنفتً ) (2,

األسري فً مصر، رسالة ماجستتٌر ؼٌتر منشتورة، جامعتة القتاهرة: كلٌتة 
 اإلعبلم.

(: استتخدام شتبكات التواصتل االجتمتاعً وعبلقتته بتذكاء 0219نشوى عبتد الحلتٌم البربتري ) (1,
الوجتتدان ومفهتتتوم المواطنتتتة لتتدى طتتتبلب الجامعتتتة. مجلتتة كلٌتتتة التربٌتتتة، 

,2(4 ،)155- 042. 
(: دور وسائل اإلعبلم المرئٌة والمستموعة فتً بتث األؼتانً فتً 0214نٌاؾ أحمد السلٌطً ) (0,

دولة الكوٌت دراسة تطبٌقٌة على عٌنات من الجمهتور. )رستالة ماجستتٌر 
 ؼٌر منشورة(، كلٌة اإلعبلم، جامعة الشرق األوسط.

ر المصتتطفى للطباعتتة ( : علتتم التتنفس االجتمتتاعً ، طنطتتا ، دا0214هبته بهتتً التتدٌن ربٌتتع )  (,,
 والنشر .

علتم التتنفس االجتمتتاعً ، ؼتتزه، دار الشتتروق للطباعتتة  : (0211هنتد عٌتتد وستتماح العشتتً ) (4,
 والنشر.
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Abstract:                                                  

The current study is concerned with knowing the variation in 
psychological needs of users of social networking sites from 
university students (Facebook as a model) with the aim of 
descriptive field studies, where the current facts are studied in the 
field, the data and facts that have been collected and recorded, the 
interpretation of these data, and the drawing of useful results and 
indications from them. 
The study sample consisted of (200) male and female students 
studying in theoretical colleges (arts and law) by (100) male and 
female (100) female students, with an average age of (19.50) and a 
standard deviation of (3.39). The tools of the current study included 
the Psychological Needs Questionnaire Scale, the following 
statistical methods were used to verify the study hypotheses: 
1. Correlation coefficients 
2. Frequencies, percentages, and (Z) value. 
3. Averages and standard deviations. 
4. (T) test for differences between the averages 
- The rates of the respondents' use of social media (Facebook) vary 
on a weekly basis according to each gender (males and females). 
Also, the most places that the respondents use Facebook through 
according to their gender are as follows: - Home, university, some 
friends, cafes and cafes, at Relatives, and these differences came in 
the direction of males from females at the level of significance 
(0.01). 
The most important psychological needs met by the respondents 
through social networking sites came in the following order, 
according to the importance of these needs, as follows: - Helping to 
fill free time and get rid of boredom, help in obtaining the information 
and data I need, form friendships and social relations, help forget 
Daily problems and troubles, learn good habits and correct 
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behaviors, learn about the course of affairs and events in different 
countries of the world, Obtaining knowledge and different cultures, 
achieving more excitement and suspense when using everyone, 
developing from the level of my social relationship with others, 
learning good habits and sound behaviors, obtaining medical advice 
and what is related to fashion and beauty, and by looking at these 
results, what can be called urgent motives The study sample of male 
and female students occupies advanced ranks, noting that these 
motives are a mixture of ritual and utilitarian motives. 
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