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 :ملخصال

 على الحالة النفسية للطالب الجامعيبكثرة مواقع التواصل االجتماعي إستخدام  أثرالبحث في  هدفت هذه الدراسة إلى
. نةالعيّ لتوسيع مجال  تواصلوا مع عدد من الجامعات في الدول العربية، المسألةه حول هذًا استبيانالباحثون أعّد  بالتالي،العربي. 

الجمهورّية اللبنانّية، المملكة العربية السعودية، المملكة األردنية  نتائج كل من البلدان التالية:بناًء على النتائج األّولّية، إستندوا على 
 24و  18الذي تتراوح أعماره بين في هذه البلدان، من الشباب الجامعي تكّون مجتمع البحث . وبالتالي ودولة فلسطين ،الهاشمية

 . فرداً  668عّينة عشوائية من تكّونت و  ـسنة
بالنسبة  البلدوفق للشباب الجامعي العربي  بيئيةداللة إحصائية بين الخصائص الفروقات ذات وجود أظهرت النتائج 

بالحضور اإلحساس  هذه المواقع يعّززاستخدام كذلك، تبّين أّن . إلشباعات المحّققة عبر استخدام مواقع التواصل اإلجتماعيل
اإلدمان و  ستخدام مواقع التواصل اإلجتماعياليومي المعّدل الما بين  عالقة ذات داللة إحصائيةكما ظهر وجود . اإلجتماعي
، والخداع، والكذب، والشتيمة كالحجب اإلجتماعي التواصل مواقع على األصدقاء بعض ممارساتا أمّ  .واإلحباط ، والغيرةالسيبراني
 .باإلحباط العربي الجامعي الشباب شعور إلى دفعفت والتشهير

 الحضور اإلجتماعي، اإلحباطاإلدمان السيبراني، ، اإلجتماعيمواقع التواصل : الكلمات المفتاحية

 :مقدمةال
. وأضحى العالم أكثر من أي وقت مضى، حياتنا اليومية، وحتى حياتنا الحميمة والخاصةتغزو مواقع التواصل اإلجتماعي، 
مواقع التواصل اإلجتماعي تسّهل اإلتصال باآلخرين، لكّنها بالمقابل، تنتزعنا من  صحيح أنً بأسره عبارة عن شبكة عنكبوتية رقمية. 

فقد ضحّينا بالمحادثة وجهًا لوجه وبالعالقات االنسانية مقابل مجّرد اإلتصال  الحياة الواقعية لترمينا في غياهب الحياة اإلفتراضّية.
 (24، ص. 2000ا" )اللبان، كنولوجيا مدمرة لدرجة تهدد بإلغاء فوائدهتصبح التأثيرات غير المرغوبة للت"وبالتالي، بشخص بعيد. 
مجّرد مواقع على االنترنت، بل ( وغيرها ، التويتر، اإلنستغرام واليوتيوبالفيسبوك)ك، لم تعد مواقع التواصل االجتماعي بالفعل

 وباتت تحقق مختلف اإلشباعات لمستخدميها.، للعديد من األفراد اليومية واالجتماعية الحياةباتت جزءًا ال يتجّزأ من 
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الغيرة واإلحباط. وقدِ خلصت كراسنوفا ب رتبطي ام مواقع التواصل اإلجتماعي أصبحاستخد انتشارإضافًة إلى ذلك، يبدو أّن 
بجعل  ،الفيسبوكمواقع التواصل اإلجتماعي استخدامًا في العالم، ونعني أكثر هام ات( إلى Krasnova et al., 2013)وزمالؤها 

 يمكنه ،مستخدميه تعساء وغيورين. ويمكننا أن نعزو ذلك لكون اإلبتعاد عن الحياة اإلجتماعية لإلنعزال ضمن إطاٍر إفتراضي
 .النفسي بالتالي، الطريق نحو الغيرة واإلحباط هم، معّبدًا ماحكاوتلويث  إدراكهم تشتيت

تساعد العديد من الناس على  ، إذمختلف أنواع مواقع التواصل اإلجتماعيبالمقابل، نالحظ اإلقبال اليومي المتزايد على 
 مواقع هذه اللقد أحدثت بالفعل،  وعلى تحقيق إشباعات قد ال يتمّكنون من تحقيقها على أرض الواقع.االجتماعي  الشعور بحضورهم

إلبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تهمهم  لهمعالمًا افتراضيًا فتح المجال  وشّكلتفي حياة األفراد،  تغييرًا كبيراً 
 .(479 – 478، 2009)حسن،  ةيّ كل حرّ بو 

 :مشكلة الدراسة
الذي مواقع التواصل االجتماعي، األمر  األساتذة والمسؤولين في الجامعة، إنكباب الطالب على إستخدام يالحظ  العديد من 

نحو التسلية والترفيه. يصل بعضهم الى اإلفراط  والتثبت في سلوك  قد يصبح طقسًا يؤدونه   يحُول إهتمامهم عن الجهد والمثثابرة
 يوميًا إلشباع حاجة لديهم. ساعين وراء تخفيف توتر الحاجة، يقعون في منزلقات سلبية تؤثر على حالتهم النفسية.

مع آخرين أينما كانوا على وجه األرض، قد يجدون سهولة في اإلتصال  مواقع التواصل االجتماعي صحيح أّن مستخدمي
ويمتلكون القدرة على معرفة المستجدات كافة، ويصلون بسرعة إلى المعلومات التي يبغونها، إال أّننا الحظنا، كباحثين وأساتذة 

يؤّجج الغيرة في  جامعيين مراقبين لسلوكيات طالبنا، التأثير السلبًي لهذه المواقع والمنصات اإلجتماعية على البعض منهم. ال بل
كلية التربية، القيام  -نفوسهم. وكي ال يبقى األمر في مجال التكهنات والشّك، قررنا، كمجموعة من الباحثين في الجامعة اللبنانية 

بدراسة على عّينة من الطالب الجامعيين في لبنان ودول عربّية أخرى بهدف دراسة دوافع الطالب الجامعين الستخدام مواقع 
 :مما ورد نطرح التساؤالت التالية إنطالقاً ل اإلجتماعي، واآلثار النفسية المترّتبة عن هذا األمر. التواص

 ما هي التأثيرات النفسية إلستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي على هؤالء الطالب؟ 
 اإلجتماعي؟إلى استخدام مواقع التواصل  في مختلف البلدان العريّبة ما الذي يدفع الطالب الجامعيين 
  من بلٍد إلى آخر؟استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي  منإلشباعات المحّققة لهل تختلف 
 :الدراسة فروض
 التالية: فروضاإلشكالية التي طرحناها أعاله، نتقّدم بال تساؤالتعلى كإجابة 
  يوجد عالقة ذات داللة يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين المعّدل اليومي الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي

 .لشباب الجامعي العربيوالشعور بالغيرة عند ا
  اإلدمان السيبراني عند الشباب يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين معّدل استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي و

  معي العربي.الجا
 باإلحباط.الشباب الجامعي العربي مواقع التواصل اإلجتماعي إلى شعور  على األصدقاء ممارساتؤّدي ت 
  بالحضور اإلجتماعي.للشباب الجامعي العربي يعّزز استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي إحساس 
  )إلشباعات المحّققة ل بالنسبةتوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين الخصائص الجغرافية للشباب الجامعي العربي )البلد

 عبر استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي 
 :الدراسة أهداف

 :يلي ما إلى للتعرف الحالية الدراسة تسعي الدراسة هذه تسعى
  والتأثيرات النفسية جتماعياإل التواصل لمواقع الجامعي الشباب استخدام معدلالعالقة ما بين. 
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 مواقعهذه ال ستخدامال هؤالء الشباب دوافع. 
 .أهم الموضوعات التي يحرص الشباب الجامعي على مناقشتها عبر مواقع الشبكات االجتماعية 
 التعليق الرأي، إبداء: مثل ،أشكال المشاركة... 
 الجامعي. بين الشباب اً استخدام االجتماعي التواصل مواقع أكثر 
 جتماعياإل التواصل مواقع استخدام خالل من قةالمحقّ  اإلشباعات. 
  هؤالء الشباب ي يعيش فيهالبلد الذبيان إمكانية اختالف كل ما سبق ذكره وفق.  
 جتماعي اإل التواصل مواقع استخدام أسباب ببحث تهتمعربية وعالمية أخرى  دراساتبنتائج  الدراسة هذه نتائج مقارنة

 . النفسّية على الشباب الجامعي  وتأثيراته االستخدام هذا ودوافع
 :أهمّية الدراسة

فضالً ، ةـات االجتماعيـعلى العالقم مواقع التواصل اإلجتماعي ة بتأثير استخداـات المتعلقـالدراسالعديد من رغم وجود 
 سيةـالنف اآلثار تتناول بيةعرال راساتالد من الكثير نجد ّننا لمإال أهذه المواقع، على ان ـدمالتي قد تنتج عن اإلسية ـالنفآلثار عن ا

 الحديثة اإلعالمية الظواهر أهم من باعتبارها وذلك ،مستخدميها ىـعلشبكات االجتماعية ـع الـاقلمو سلبيةـوال ةـااليجابي ةـواالجتماعي
 النقاط اآلتية:تتجلى أهمية الدراسة في . وبالتالي، تـباالنترن ةـالمتعلق
 االجتماعي. تتناول ظاهرة هامة من ظواهر العصر الحديث  أال وهي استخدام مواقع التواصل  
  المملكة األردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية وفلسطين( مّما يعطيها عربية )لبنان،  دولتشمل الدراسة الراهنة عدة

 القدرة على التعميم. 
  واإلشباعات المتأّتية عن هذا األمر. مواقع التواصل اإلجتماعياستخدام وراء في الدوافع تبحث 
 الدور األهمولهم  العنصر األنشط في المجتمعات همعّينة من الشباب الجامعيين باعتبار تحليل نتائج ومعطيات على  عملت 

 . في اإلنتاج والتطور
  :حدود الدراسة 

 سنة من كل من لبنان، المملكة  24و  18الدراسة الحالية على فئة الشباب الجامعيين الذين تتراوح أعمارهم بين  إقتصرت
تّم التواصل مع العديد من عمداء ومديري جامعات في الوطن  كونه األردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية وفلسطين

 العربي، لكننا لم نلَق التجاوب المطلوب إاّل من بعضهم فقط. 
  بإعدادها قمنا التي األداة  متغّيرات بمتغّيراتترتبط نتائج هذه الدراسة. 
 الفقرات عن العّينة باإلجابة أفراد ترتبط النتائج، وإمكانية تعميمها، بمدى مصداقية. 
 الحالية الدراسة يمكان تعميم النتائج فقط على المجتمعات المماثلة لمجتمع. 

 :البحث مصطلحات
 تواصل إجتماعي خدمة هي :اإلجتماعي التواصل مواقع (Social Networking Service )نشاءإ للمستخدمين تتيح 

 (.Reitz,2012, 3) .اآلخرين مع بالتواصل لهم تسمح كما ،وتنظيمها  لهم شخصية ملفات
 إيفانإدمان اإلنترنت. أول َمن وضع هذا المصطلح هو ُيعرف أيضًا ب: السيبرانيإلدمان ا ( غولدبيرغIvan K. Goldberg )

 اليومّية حياته مما قد يؤّثر على يومي،مفرط و  بشكلٍ  اإلنترنت المدمن الّشخص يستخدم. (Beato, 2010)1995في العام 
 .والقلق الّتوّتر من نوعاً  عنده ويخلق عليه سلباً  يؤّثر مّما ه.ئدقاصأو  ،تهعائلعمله و  من أهمّ  عالماً  اإلنترنتمن  ويجعل
 .ساعة أسبوعيا   40أكثر من  إدمان اإلنترنت بأنه استخدام شبكة اإلنترنت( 405Young ,2004 ,)يونغ  كيمبرلي فوتعر  
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استخدام اإلنترنت إضافًة إلى تحديد إلى إقرار األفراد أنفسهم بـأنهم مدمنون على اإلنترنت  بالنسبة إلينا إرتكزنا
 .ساعات يومياً  3أكثر من 

 اإلنترنت عبر محادثة في حقيقي أنه على ما شخصٍ إدراك  هو درجة :عبر وسائل التواصل اإلجتماعي الحضور اإلجتماعي 
(Prell, 2012, 57) .السياق، يهّمنا كيفّية تفاعل المستطلعين مع اآلخرين عبر مواقع التواصل اإلجتماعي. وفي هذا  
 :ما عن وجود عائق  ةتجانالمؤلمة المشاعر العلى أّنه مجموعة من ( 2011) العيسوي مع يمكن تعريف اإلحباط  اإلحباط

 الحالية هو إشباع الحاجات.وما يعنينا في الدراسة  .همشكالتحل أو  هحاجاتالفرد ليحول دون إشباع 

 لسابقةت اساالدراو اإلطار النظري  
  نظرية االستخدامات واإلشباعات(Uses and gratifications approach)  

والتعرض  .التعّرض اإلنتقائي، وهو مفهوم شائع فى علم االتصاالت ظهرت نظرية االستخدامات واإلشباعات بناًء على مبدأ
لمصدر معلومات يتوافق مع ميوله، رغباته وتفكيره، فيتجنب شعوريًا أو ال إلى تعريض نفسه اختياريًا اإلنسان االنتقائي هو ميل 

 (.1999شعوريًا مواقع اإلعالم التي ال تتفق معها )العبد، 
هيرتا " عالمة االجتماع، التي بدأت مع نظرية االستخدامات واإلشباعات ( رحلةWest & Turner, 2010وترنر ) وستويروي 
حول اإلشباعات المتحققة من االستماع إلى المسلسالت الصباحية، مرورًا بأفكار  1944( في العام Herta Herzog) ”هرتزوج
الذي استطاع، مع آخرين، تحويل مسار أهداف ( Katz) كاتزالتي عرضها عبر هرم الحاجات، وصواًل إلى ( Maslowماسلو )

اإلقناعية إلى كيفية نظر الجمهور إليها. فشرحوا األسس التي تقوم عليها هذه النظرية باعتبار أّن بحوث اإلعالم من معرفة تأثيراتها 
الجمهور ناشط، ويستخدم مواقع االتصال بطريقة موّجهة هدفها إشباع احتياجاته، وبناًء عليه فإّنه يختار الوسيلة الفضلى والمضمون 

 . (Katz, Blumler and Gurevitch, 1974)األكثر مالءمًة لذلك 
 :عناصر نظرية االستخدامات واإلشباعات .1

 شط االجمهور الن(Active Audience) ( الذي يتعّرض لهذه المواقع وفقًا لحاجاته ورغباتهDenis,1987).  
 األصول االجتماعية والنفسية الستخدامات مواقع اإلعالم. 
 .حاجات ودوافع تعرض الجمهور لمواقع اإلعالم 

( إلى أّن الكثير من الباحثين قد اهتّموا بدراسة دوافع استخدام األفراد لمواقع اإلعالم  وشبكة 2010) والسيدوقد أشار مكاوي 
 اإلنترنت، وكذلك باإلشباعات التى يحصلون عليها، وخلصوا إلى ما يلي: 

 تنقسم الدوافع إلى قسمين رئيسين:
: الدوافع النفعية المعرفية وهدفها اكتساب المعارف والمعلومات والخبرات من خالل نشرات  :(Instrumental Motive) أوالا

  .األخبار والبرامج التعليمية والثقافية
هدفها إضاعة الوقت والتسلية، غلبها التكرار والعادة. هي سلوكيات يو  :(Ritualized Motive) ثانياا: الدوافع الطقوسية

من المشكالت، من خالل البرامج الترفيهية، مثل المسلسالت، واألفالم، واالسترخاء، والصداقة، واأللفة مع الوسيلة، والهروب 
 .والمنوعات، وبرامج الترفيه المختلفة

 قد قّسم اإلشباعات كما يلي:  (Weiner, 1972أضف أّن "واينر" )
  ت:ى، وتحتوي على نوعين من اإلشباعاأوالا: إشباعات المحتو  

  : المحتوى ، وتنتج عن التعرض لمحتوى مواقع اإلعالم وينتج عنها نوعان من اإلشباعات هما إشباعات
وتتضمن الحصول على المعلومات وتأكيد الذات،  وترتبط بكثافة  :(Orientational Gratifications) إشباعات توجيهية -أ

 .التعرض واالهتمام واالعتماد على مواقع اإلعالم
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حيث يتّم استخدام مواقع اإلعالم لتحقيق إتصال بين األفراد وأصدقائهم  :(Social Gratifications) اجتماعية إشباعات -ب
 وأقربائهم.

 :وتنقسم إلى نوعين :(Process Gratifications) : إشباعات عملية االتصالثانياا 
 .والترفيهية التي تخفض التوترعبر المواضيع المسلية  :(Para Orientational) إشباعات شبه توجيهية -أ 

المواقع اإلعالمية. وتقوى هذه االفالم و حيث يتّم التماهي بشخصيات  :(Para Social) إشباعات شبه اجتماعية -ب
 اإلشباعات مع ضعف عالقات الفرد االجتماعية، وزيادة إحساسه بالعزلة.

تتالئم مع الدراسة الحالية؛ حيث يختار الشباب الجامعي مواقع بناًء على ما تقّدم، نعتبر أّن نظرّية االستخدامات واإلشباعات 
 الجمهور الناشط.   صفةوضعية محّققًا، بالتالي، وشغف التواصل اإلجتماعي التي ُتشبع احتياجاته، فينكّب على استخدامها باهتمام 

   نظرية الحضور االجتماعي(Social Presence Theory) 
الحضور  ( نظريةShort, J., Williams, E., & Christie, 1976) و"كريستي" أطلق كل من "شورت"، "ويليامز" 

بينهم، وحيث يرتبط هذا التفاعل بدرجة  في ما تواصلهم أثناء األفراد بين ياإلجتماع اإلجتماعي التي تقوم على فكرة التفاعل
 مع بعضهم الجسدي -الوجوديع اآلخرين وتفاعلهم التواصل المباشر م لهؤالء األفراد، الذي، بدوره، يعتمد على اإلجتماعى الحضور
 . البعض

( أّن هذه النظرية Sallnas et al., 2000رأى "سالناس" وزمالؤه ) التواصل اإلجتماعي ومواقعه المتعّددة، مواقعومع انتشار 
درجة وعي بدرجة الحضور االجتماعي تقاس  .االجتماعي من الحضور الى معيار واحدنسبة ل المختلفة، التواص مواقعتصّنف 

ة التأثير في قوّ  هذه النظريةتناولت وقد  .وخلف الجدار من وراء الشاشة الغير ثابت والغير واقعي اإلفتراضي تفاعلالبالشخص اآلخر 
 الاألمر الذي  ...،كاإلشارات واإلنفعاالت والصوت وغيرها ،من خالل اللغة المستخدمة اللفظية وغير اللفظيةالمباشر االتصال 

 .اإلنترنتفي اإلتصال عبر بنفس المستوى  توّفري
على تقديم  ،تعبر اإلنترن بالتالي، يمكننا أن نعّرف الحضور االجتماعي على أّنه قدرة المشاركين في مجتمع التواصل

  .وسيلة االتصال المستخدمة عبر هم تالأنفعاأرائهم و وصادقين في  كأشخاص حقيقيين  ،وعاطفياً  أنفسهم اجتماعياً 

مدى  على الدراسات حيث رّكزت عبر الشبكة العنكبوتية،ة ـالحديثل صـلتواال ائـوسانتشار  في ضوءز أهمية هذه النظرية كما تبر
اشر بوالتواصل الماعى ـالحضور اإلجتم نظرًا لقّلةبين األفراد  عياإلجتمال على العالقات اإلجتماعية والتفاع مواقعال ذهـأثير هـت

 .ستخدميهاـمعند  وجهًا لوجه
 المدخـــالت، العمليات التفاعلية والمخرجات. :(2009، حسنهي ثالث )، فأّما عناصر هذه النظرية

  متغيرات  لسمات المجتمعية )إستخدام الكمبيوتر(اسمات الشخصية، ، بنفسه ثقة الفرد، نذكر: الدوافع، مدخـــالتالمن
متغيرات الرسالة إسم مستعار(، بالحقيقي أو  اإلسمبالتسجيل ، كةالنص والصوت والصورة والحر  مكانية استخدامالوسيلة )إ

 )جاذبية وفائدة الرسالة وطابعها النفسي واإلجتماعي(.
 تشمل دخول األفراد في عمليات تواصل إجتماعية تفاعلية سواء من فرد لفرد، أو من مجموعة أّما العمليات التفاعلية، ف

عبر الرسائل النصية، والرسائل الفورية، والبريد اإللكتروني، والمنتديات، والدردشة من خالل من فرد لمجموعة لمجموعة أو 
 .مواقع التواصل اإلجتماعي

  الحوار والتفاعلالمخرجات بينما تشمل. 
استخدام مواقع التواصل  في معرفة دوافع ومبررات اإلجتماعي الحضور نظرية ستفيد الدراسة الحالية منبالتالي، ت
معهم إيجابًا  تفاعله ، ومدىمواقعهذه ال من خارج أصدقاءهب المستخدم معرفة تأثير مستوى  وتحديد النتائج تفسيراإلجتماعي،  وفي 

 كان أو سلبًا.
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  اإلحباطالغيرة و ات نظري  
 الشيء اهذ ىأدّ  حوا هذا الموضوع. وقد تحليالت الباحثين كما وتختلف ، في موضوع الغيرةالنظريات التي تبحث  تتعّدد

 ،المجال هذا في الرئيسة النظرية األفكار تلخيص ،أيضاً  ،الصعب من يجعل االختالف هذا غير أنّ  .هتماملإل مثيرة نتائج عّدة إلى
  ى.ر خأ نظريةإطار أي  في نتائجها تضع ال ما وغالباً ة، مختلف مصطلحات يستخدمون  الباحثين أنّ خاصًة 

 أن الباحثين العديد من رأىفقد  ،العالقات العاطفية في تلك الموجودة على البالغين عند الغيرة دراسات معظم محوررغم 
 أو الصداقات مثل العالقات من أخرى  أنواع في الغيرة إلى أيضاً  ؤديتالعاطفية،  العالقات في ةغير  مشاعر جنتِ تُ  التي العملية نفّس 
 ,Hart & Carrington هارت وكارينغتون  أبحاثظهرت وقد أ. (DeSteno et al., 2006; Harris, 2003) األشقاء بين

 الغيرة أساسكون يعّزز فرضّية ، مّما أشهرلتلك الموجودة عند أطفال ال يتجاوز سّنهم ست  أّن الغيرة عند الراشدين مماثلة ((2002
 المعرفيةو  االجتماعية هقدرات نضوج ومع .التفردي الرضع توقعات دتولّ  التي الرعاية مقدمي مع الثنائية التفاعالت تاريخ على يعتمد

 .اتالتوقع هذهل انتهاكاً  ليمثّ  آخر وطفل الرعاية مقدم بين تبادلال كان إذا ما تقييممن  الرضع تمكني
 هددي أن يمكن منافس وجود ، حيث أنّ الغيرة في ماً مه دوراً فيلعب ( Self representationتمثيل الذات ) تهديد أّما 

 .Harris & Darby, 2010, p) الذات تقدير الذاتية أو والهوية للشخص الذاتي التعريف جوانب بعض يتحدى ألنه خاص بشكل

51). 

حدا  ، مّما األفراد لدى الغيرة إنفعال ودرجة باإلحباط اإلصابة بين أّن الباحثين وجدوا عالقة طردّيةإلى ما سبق أضف 
 شعورذلك ال الغيرة (. بالتالي تصبح135، 2010 ،وعبد العزيز" )الخالدي أخرى  صورة في إحباط" بمثابة ر الغيرةاعتبببعضهم إلى ا 

 .بهرغب ي شيء لىإ صولفي الو  الفرد فشل عن تجانال مؤلمال
 دوافعه إشباع على قادرة غير أو كافية غير خبراته تكون و  عائق يعترضه عندما الفرد تواجه التى الحالةفهو  ،اإلحباط أّما

أخرى داخلية اإلجتماعي(، و -االقتصاديةالوضع  ، البيئة) خارجية منها ،عوامل عديدة نتيجة اإلحباط يحدثقد . و أهدافه وتحقيق
  .(ورغباته دوافعهالفرد ل إشـبـاع يمكن أن تحول دون  ةيّ نفس اتـصــراعو جسدّية)عيوب 

" اإلحباط" عليهـا طلـقيُ  النفسي التوتر منيؤّدي إلى حالٍة قد حاجاته إشباع  أو دوافعه إرضاء في المرء فشل وهكذا، فإنّ 
ن إدراك الفرد لعائق العملية التي تتضمّ  اإلحباط هو تلك بأنّ ( 2012الختاتنة ) ويضيف .(2000المليجي، ، 2011العيسوي، )

 .ع حدوث هذا العائق في المستقبليحول دون إشباع حاجاته أو توقّ 
 نورد ما يلي: حول اإلحباط النظرياتمن أشهر 

  واإل  العدوان - اإلحباط نظرية( زاحةdisplacement theory–aggression–frustration) 
 هااهتمام نصبّ ا التي 1939عام  (Dollard, Doob, Miller, Mowrer & Searsال)مجموعة ينا بها تتلك التي طالع

 :هذه النظرية على النقاط التالية قوكوت .على الجوانب االجتماعية للسلوك االجتماعي
 يجعله العقاب ألم من الفعل هذا له لما سيجلبه الفرد اإلحباط: حيث أّن إدراك منبع ضد مباشر عدوان إلى يؤدي اإلحباط 

 يمتنع عن القيام به.
 وينبع  ،األساس المثيرات غير أخرى  مثيرات إلى أو اإلستجابات اإلنفعاالت توجيه : حيث يتمّ أو اإلزاحة العدوان موضوع تغيير

 .عليه اإلعتداءعلى  قادر غيركونه  أو ،اإلحباط مصدر إلى الوصول في الفردعجز  ذلك من
 ما. حد إلى مقبوالً  طابعاً  وإكسابه العدوان شكل تغيير الفرد على غالباً  فالمجتمع تفرض :العدوان شكل تغيير 
 تجاه نفسه. : حيث يحّول الفرد عدوانيتهالعدوانية الذاتية 
  ( نظرية روزنزفايغ Rosenzweig) 

بين  وقد مّيز .افعو الد إشباع منع عن ناتجة والضغط التوتر حالة اإلحباط بأنه ( ,1938Rosenzweig)زنزفايغ رو ف عرّ 
 . واإلحباط الثانوي  اإلحباط األولي هما اإلحباط من نوعين
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يصبح ، وبالتالي نشطة احتياجات ةأي تلّبي نهائية حالة وجود لعدم نتيجة الذاتي، الرضا وعدم بالتوّتر األولي اإلحباط زيتمّ 
 . الملحة الحاجة إشباع دون  تحول صعوبات أو عقبات الثانوي  اإلحباط لشكّ تي أخرى، ناحية من موازيًا للحرمان.

 أو عقبة الجسم فيها يواجه مرة كل في أنه طالما اإلحباط، تعريف عند الثاني النوع إلى الخصوص، وجه على ،روزنزفايغ  ويشير
  .( Rosenzweig, 1976) حيوية حاجة ةأي إشباع إلى تؤدي طريقةب عليها التغلب يمكن ال صعوبة،

 :، نذكر منهاوفق نظرّية روزنزفايغ ( إلى وجود مصادر عديدة تسّبب اإلحباط1988كذلك، يشير زهران )
   :الفيضانات أو الزالزل أو كالبراكين الطبيعية الكوارث مثل ، اإلشباع دون  تحول التي أسباب مادية.  
  وأهدافه اإلنسان بين تحول التي والقوانين االجتماعية الضغوط أو الحرية من الحد مثل : اجتماعية سبابأ . 
  لمالإلى ا تحتاج التـي رغباتهالفرد ل تحقيق يحول دون  ألنـه ،ةحبطمال العوامل أهم يشّكل حيث أّن الفقر :اقتصادية أسباب . 
  الذي الخجـل ،اإلنجاز أو ق التفوّ  عدم القدرة على دوافعه، تحقيق من تمنعهالتي قد  ةبدانال أو ةعاقاإلمثل  : الذاتية العيوب 

 .باآلخرين االختالط من يمنعه
التي تدّل على الغيرة  التعابير ستطلعين لبعضلفهم أسباب اختيار الم اإلحباط اتبالتالي، تستفيد الدراسة الحالية من نظري

 .وتحليل النتائج على ضوئهامن ممارسات اآلخرين عبر مواقع التواصل اإلجتماعي، واإلحباط واإلنزعاج 

 :السابقة الدراسات
 : في العالم العربي والغربي نذكر منها القيام بها دراسات عديدة تمّ 

 ( 2013دراسة الفاضل) 
الدراسة إلى التوصل لمعرفة األبعاد االجتماعية والثقافية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي من قبل هذه وقد هدفت 

وقد توّصلت  .اإلشباعات التي يحققها استخدام هذه الشبكات تحديد إضافًة إلى، جامعة الملك سعودفي  بةً وطال الباً ط 384عّينة من 
أّما  ، ويليه اليوتيوب والسكايب.الفيسبوك، ثّم تويترهو ال أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخدامًا لدى الشباب أنّ إلى الدراسة هذه 

حب  ،التسلية والترفيهفكانت دوافع ال أهمّ أّما  وأربع ساعات يوميًا.بين ساعتين  ذه المواقع فقد تراوحت مامدة استخدامهم له
آخر ومتابعة  ،تبادل المعلومات، ومشاركة اآلخرين آرائهم وأفكارهم ،أوقات الفراغ ، تعبئةوالتعارف والتواصل مع اآلخرين ،االستطالع
 .اتتجدّ المساألخبار و 

 ( 2012عالونة ) دراسة 
يري، هدفت إلى التعّرف على دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز األردنيين للمشاركة في فعاليات الحراك الجماه

% يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي، حيث أّن 74,7وكان من أبرز النتائج أّن  . فردًا من النقابيين 296حيث ضّمت العّينة 
% يستخدمون اليوتيوب. كما أوضحت النتائج أن النقابيين 22.3% يستخدمون التويتر، و 27,1% يستخدمون الفيسبوك بينما 50,6

% يستخدمونها ما بين 38.9%، وما نسبته 47.5ساعات يوميا في استخدام مواقع التواصل بلغت نسبتهم  3الذين يمضون أقل من 
% 28.5% منهم يستخدمونها ألنها تتيح الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية، بينما يلجأ إليها 24,3كما أّن  .ساعات يومياً  5و 3

 للتواصل مع األصدقاء.
 ( 2012دراسة عابد)  

التي هدفت إلى معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى جمهور طالب الجامعات الفلسطينية، 
طالبًا جامعيًا. وقد أظهرت نتائج الدراسة أّن استخدام البريـد االلكتروني حل في المرتبة األولى بنـسبة  500وتكّونت عّينة الدراسة من 

% من هؤالء الطالب يستخدمون شبكات التواصل 40.4%. كما تبّين أّن 79.8المرتبة بنسبة  في الفيسبوك%، وجاء 88.8
 ساعات. 3االجتمـاعي مدة تتراوح ما بين الساعة الى اقل من 

 



ة | 242 ح ف ص ل  ا

 

 ( 2012دراسة المنصور) 
أّنه "لم يعد بإمكان خلصت إلى العربّية، وقد  اإللكترونية والمواقع اإلجتماعية للمواقع هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة هدفت

متصفحي اإلنترنت االستغناء عنها، لما توفره من أخبار وتغطية شاملة وعاجلة ومعلومات ومعارف مفيدة ومتنوعة، ومحادثة 
)دردشة( مع األهل واألصدقاء وزمالء الدراسة والعمل وتبادل الملفات والصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى أنها مجااًل مفتوحًا لتبادل 

 – 195راء والتعليقات على اآلراء والردود على تلك التعليقات، وخلق صداقات افتراضية جديدة واستراحة وثقافة وترفيه " )ص اآل
196  .) 

 ( 2011دراسة األحمري) 
ضّمت الدراسة وقد  ذلك. الدوافع وراء ، وتحديدلمواقع التواصل االجتماعي بابالشهدفت الدراسة إلى معرفة مدى استخدام 

وأربع ساعات  ثالثقد تراوحت ما بين ذه المواقع أّن مدة استخدامهم لهومن أهم نتائج الدراسة ًا. وديسعجامعيًا طالبًا  345من نة عيّ 
 معسهولة التواصل  أّما أهّم الدوافع فقد كانت: التويتر.% يستخدمون 33حوالي بينما بوك سالفي% منهم 52حوالي ستخدم ي .يومياً 

والمشاركة في القضايا الدينية ، مستجداتالالع على طّ اإل ،، والتعرف على أشخاص جدد واآلراءبادل األفكار ت ،األصدقاء
 واالجتماعية.

 (2011جرار ) دراسة 
عند  مجتمع الحقيقيالتفاعل مع وال العالقات األسرية على الفيسبوك استخدام آثارفي البحث إلى  هذه الدراسةهدفت 
وقد أظهرت نتائج عامًا.  24و  15بين تتراوح أعمارهم ما  ًا )ذكور وإناث(ابش 384الدراسة من  عّينة توتكَون. الشباب األردني

 ون حساباتهمدتفقّ ي % منهم73.8كما أّن % إناث. 44و ذكور  % منهم56 ، الفيسبوكحسابًا على  يملكون  %74.4 الدراسة أنّ 
 الفيسبوكصّرحوا بأّن  %45.6، غير أّن الوقت الذي يقضونه مع أسرهم صقلّ  الفيسبوكعلى اشتراكهم  أنّ  %57.4 . كما أشاريومياً 
  % من نفي هذا األمر أو تأكيده.14.2 يستطعبينما لم ، على حياتهمإيجابيًا أثر 
 (2011المصري ) دراسة 

 بدى الطالالتواصل االجتماعي لمواقع على اآلثار السلبية واإليجابية الناتجة عن استخدامم  فإلى التعرّ  دراسته هدفت
% يستخدمون مواقع التواصل 30 لت الدراسة إلى أنّ . وقد توّص جامعياً  طالباً  50نة عيّ ال وقد شملت .الجامعيين الفلسطينيين

على ساعات  3أكثر من يستغرقون   %26 بينما، من ساعة إلى ساعتين % يستخدمونها22 االجتماعي أقل من ساعة يوميًا، يليها 
تكمن في تغذية األزمات السياسية وزيادة االحتقان % من المستطلعين، 60وفق  ،هذه المواقعسلبيات  أبرز ن أنّ بيّ تكما  .مواقعهذه ال

% أّنها تؤدي 48كذلك اعتبر  الشخصيات المتطفلة والمغرورين. ل بيئة خصبة ألصحابتمثّ  % أّنها58كما رأى  .وتعميق الخالفات
 في الحوارات اعدهمعديدة تسعلى مواضيع  همفتعرّ  % أّن مواقع التواصل االجتماعي82في المقابل، أّكد  .عليها إلى اإلدمان

 اقشات.نمالو 
%، ثم 56 ةنسببالسياسة واالخبارية هي فيها المشاركة  المستطلعون ل ع التي يفّض يضاأهم المو  الدراسة أنّ أيضًا هذه وكشفت 

%، ثم المقاطع الفنية المأخوذة من المسرحيات واألفالم 52% لكل منهما ، يليها الدينية بنسبة 54الثقافية واالجتماعية بنسبة 
 . % لكل منها38واألغاني بنسبة 

  (2011) منصوردراسة 
حّل  وقد، اإلنترنت يمن يستخدموهم يدرسون في جامعة قناة السويس مصريًا طالبًا  250قامت الباحثة باختيار عينة من 

. %2.2 ةنسببموقع تـويتر ، يليه لدى الشباب الجامعي استخداماً بين المواقع االجتماعية  %2.4 بنسبة ىفي المرتبة األول الفيسبوك
 بةـمرتفي اللت في التواصل مع اآلخرين وتشكيل مجموعات من األصدقاء االجتماعي فقد تمثّ التواصل مواقـع استخدام أسباب أهم أما 
 %.27.4 عند ىاألول

 



ة | 243 ح ف ص ل  ا

 

 (2009خضر ) دراسة 
حيث كان هدف البحث هو التعّرف على دوافع  المصري،من الشباب الجامعي طالبًا  68قامت الباحثة باختيار عينة من 

التسلية والترفيه  % يبحثون عن69.9 وكـشف الدراسـة أنّ  استخدام الشباب لموقع الفيسبوك واألنشطة التي يمارسونها في هذا الموقع.
 ئهم. صور أصدقالبومات أمشاهدة  يعمدون إلى %67.7 كما أنّ  ،لفايسبوكلاستخدام  من خالل

 ( 2009دراسة عثمـان) 
، وكان هدف مـن جامعـة القـاهرةأخريات  200 و جامعـة الملـك سـعودمن  طالبة 200من عّينة على ُأجريـت هـذه الدراسـة 

 اإلشباعات التي تحققها منكما كشفت عن  ،السعودية والمصرية علـى الفتـاةإلستخدام اإلنترنت  المـؤثرة دراسة تحديد العواملهذه ال
السعوديات % من 12.5يات والمصر الفتيات من   %12.6أنّ إلى  الباحثة وتوصلتمواقـع التواصل االجتماعي. استخدامها  خالل

 .الشعور بالقلق والتوتر على إزالة نّ عدهيسالإلنترنت  اســـتخدامهنّ يعتبرن أّن 
 ( 2010دراسة الحمصي) 

ظاهرة  البحث فيالدراسة إلى  وهدفت( في جامعة دمشق، 36= إناث، 114))ذكور=طالبًا  150ُأجريت هذه الدراسة على
 وتوصلت الدراسة إلى. الفروق في اإلدمان على االنترنت اإلدمان على اإلنترنت وعالقتها بمهارات التواصل االجتماعي ومعرفة

جعل ياستخدام اإلنترنت ف ،بين اإلدمان على اإلنترنت ومهارات التواصل االجتماعي ة مادالة إحصائي ذات وجود عالقة ارتباطية
 .اإلناث يتعلقن باستخدام اإلنترنت أكثر من الذكور أنّ كذلك تبّين  .الفرد يخصص وقتًا أقل للنشاطات األخرى 

 (200٨العتيبي عام ) دراسة 
 –جامعة الملك فيصل  -طالب وطالبات في ثالث جامعات سعودية هي )جامعة الملك سعود علىُأجريت هذه الدراسة 

 لتوّص وقد  ف على دوافع استخدام الفيسبوك واإلشباعات المتحققه من استخدامه،دف إلى التعرّ ه حيث ،عبدالعزيز( جامعة الملك
 .كان الفضول الفيسبوكوراء استخدام أّما الهدف األساس  .الفيسبوك ون تخدمالمفحوصين يس% من 77 أنّ إلى  الباحث
 :فنذكر ،الدراسات األجنبّيةبين أّما من 

 ( دراسة المنايصAl-Menayes( )2015) 
 .أميركياً ًا يجامع اً بطال 1327نة من عيّ  علىدوافع استخدام وسائل التواصل االجتماعي  البحث فيهدفت هذه الدراسة إلى 

وسائل  ن ستخدمو ي . وكشف تحليل البيانات أن جميع المجيبين تقريباً على نظرية االستخدامات واإلشباعاتالدراسة  تستندوقد ا
 بخبرةبشكل إيجابي  الدوافعهذه  قد ارتبطت. و المعلوماتالترفيه، والبحث عن  فكانتدوافعهم للقيام بذلك ، أّما التواصل االجتماعي

 المستخدم، والوقت الذي يقضيه، ومستوى الرضا عن وسائل التواصل االجتماعي. 
 (2014اليوتيوب ) دراسة 

دراسة شملت الجمهور في المملكة العربية السعودية من خالل مراجعة الملفات الشخصية  YouTube اليوتيوب كما أجرت
 . خاصًة أّن "سلوك المستهلكين في المملكة العربية السعودية يتميز بتغيرات مستمرة". هذا الموقعلمستخدمي 

 من أبرز النتائج: 
 66 عامًا،  34و 18% من المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 
 83 ضعف من ال يستخدمون  2.9% يستخدمون اإلنترنت بصفة يومية ويزيد احتمال حضورهم األحداث المباشرة بواقع

 اليوتيوب.
 84% من المستخدمين في 84اليوتيوب في متابعة مستجدات األحداث، بينما يستفيد منه  من المستخدمين يستعينون ب %

 (.2014دو غايتانو، ) .% يستخدمونه في التفاعل االجتماعي والمشاركة61الترفيه مقابل 
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 (2015) غوغل دراسة 
بأّن السعوديين هم األكثر استخدامًا لليوتيوب حول صّرحت ( Google)ل غو غشركة ّن ( أ2015)كتب الحماديكذلك، 

وأّن شركة  ،مليون مشاهدة لليوتيوب يوميًا من السعودية 100أنه يتم تسجيل اإلحصائيات قد أظهرت و العالم بالنسبة لعدد السكان، 
قده من تشباب السعودي عن بعض ما يفدراسة وجدت فيها أّن اليوتيوب يقوم بتعويض القد أجرت  (N2V) المبادرات الوطنية

 .الترفيه
 ( دراسة فانسونVansoon( )2010) 

يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي، وقد هدفت إلى التعّرف شاب بريطاني  1600هذه الدراسة على عّينة من ُأجريت 
قد غّيرت نمط حياة أكثر من نصف أفراد العّينة  أّن مواقع التواصل اإلجتماعي على أثر استخدام هذه الشبكات، وتوّصل الباحث إلى

وقد كشفت الدراسة أيضًا  .فأصبحوا يقضون وقتّا أطول على شبكة اإلنترنت مّما يقضونه مع أصدقائهم الحقيقيين أو مع أفراد أسرهم
% 33فقط في فرنسا، و  %27أن نصّف مستخدمي اإلنترنت في بريطانيا هم أعضاء في أحد مواقع التواصل االجتمـاعي، مقارنة بـ 

 % في الواليات المتحدة.40اليابان، و  في
 ( دراسة كاربنسكيKarbiniski) (2010) 

من طالب الجامعات، وقد  219هدفت الدراسة إلى التعّرف على أثر استخدام الفيسبوك على التحصيل الدراسي لدى 
ما بين الوقت الذي يمضيه الطالب الجامعي في تصّفح الفيسبوك وتدّني درجاته في  أظهرت النتائج وجود عالقة إرتباطية

 % من المستطلعين قد رأوا أّن إدمانهم على تصّفح الفيسبوك أّثر سلبًا على تحصيلهم العلمي. 79اإلمتحانات. كما بّينت النتائج أّن 
  :منهج الدراسة

تصّنف الدراسة الحالية في خانة المنهج الوصفي اإلرتباطي، كونها تعتمد على الوصف والتحليل والتفسير، وتقوم على 
المسح  أسلوب. وقد استخدمنا العربيلشباب الجامعي على الحالة النفسية لالتواصل اإلجتماعي مواقع استخدام  أثردراسة العالقة 

  داف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها.بفضل قدرته على تحقيق أه االجتماعي
 :أداة الدراسة

مواقع التواصل اإلجتماعي والحالة النفسية للمستخدمين من فئة  استخدام لدراسة العالقة بين استبيان بإعداد الباحثون  ماق
 .السابقة" "الدراساتفي سياق يها الموضوع التي أشرنا إل بهذا األدبيات واألبحاث المتعلقة استنادًا إلى وذلك الشباب،
 :بعاد التاليةتقيس األ فقرة 35من  ستبيانيتأّلف اال
 فقرات 5: ألفراد العّينة الديموغرافيةبالخصائص  بعد المتعّلقال 
 اتفقر  10الحضور اإلجتماعي: البعد المتعّلق ب 
 إلى: قسميَ ، و استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي عبر شباعات المحّققةاإلالبعد المتعّلق ب 

o :فقرات 6 الدوافع 
o فقرات 4: اإلهتمامات مواضيع 

 وَيقسم إلىاآلثار النفسية الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي ، : 
o   :راتفق 5اإلحباط 
o فقرات 4غيرة: ال 
o ةواحد فقرةدمان على استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي: اإل 

 ،على ستة أساتذة جامعيين أخصائيين في علم النفس العيادي واإلجتماعي واإلعالم ، فقد عرضناهاإلستبيانبالنسبة لصدق 
على قياس متغيرات دراستنا.  اوقدرته اصالحيتهصياغة كل فقرة من الفقرات، ووضوحها و  رأيهم في ما خّص  للوقوف على  وذلك
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وقد اّتفقوا جميعهم على مناسبة مضمون األسئلة ونوعيتها لما نبتغيه من خاللها. فنكون بالتالي، قد تحّققنا من الصدق الظاهري 
 )صدق المحتوى( ألداتنا. 
قمنا بتطبيق المقياس مرتين، بفارق زمني (، حيث test-retestلجأنا إلى طريقة االختبار وإعادة االختبار )بالنسبة للثبات، 

شخصًا، من نفس مجتمع الدراسة ولكن من خارج عّينتها. وقد استخدمنا  40مّدته ثالث أسابيع، على عّينة عشوائية مكّونة من 
في ما يتعّلق بثبات (. أّما 0.842التي أظهرت معامل إرتباط مرتفع ) (Pearson correlation) بيرسون  ارتباط معامل معادلة

 .0.811حيث بلغت قيمته  ،كرونباخ( α) ألفااألداة الداخلي، فقد تّم اختباره من خالل استخدام معامل 

 :مجتمع الدراسة وعّينته 
تّم جمع  وبالتالي، .من أجل تمرير االستمارة في كلياتهم تّم التواصل مع عمداء ومدراء جامعات في عدة بلدان عربية

 البيانات عن طريق االتصال بأفراد مجتمع البحث سواء مباشرًة أو عبر البريد اإللكتروني، حيث ُطلب منهم اإلجابة على أسئلة
 .اإلستمارة

المملكة األردنية (، 141المملكة العربية السعودية )، (312)الجمهورّية اللبنانّية من  جاءنابعد ورود اإلجابات، إحتفظنا بما 
جمهورية  لداللتها اإلحصائية عند المقارنة في ما بين الدول، وأعرضنا عّما وردنا من كل من (،89) فلسطيندولة و  (126) اشميةاله

نظرًا النتفاء القيمة اإلحصائية بسبب قّلة عدد اإلستجابات ، (1) المغربو ، (1) تونس(، 2(، العراق )3الجزائر )، (3) مصر العربّية
 (. 1)الجدول رقم 

العّينة سنة. وقد تكّونت  24و  18من الشباب العربي الجامعي الذي تتراوح أعماره بين تكّون مجتمع البحث بالتالي، 
حسابات ناشطة ، يملكون المملكة العربية السعودية، المملكة األردنية الهاشمية وفلسطين من كل من لبنان، اً فرد 668العشوائية من 

 شّكلين، بالتالي، أساس عّينة بحثنا الراهن. م التواصل اإلجتماعي مواقععلى 
 : عدد اإلستجابات تبعاا للبلد1جدول رقم         

 البلد العدد النسبة المئوية التكرار مالحظات

 لبنان 312 46.02 312 مقبول إحصائياً 

 السعودية 141 20.80 453 مقبول إحصائياً 

 االردن 126 18.58 579 مقبول إحصائياً 

إحصائياً مقبول   فلسطين 89 13.13 668 

 الجزائر 3 0.44 671 غير مقبول إحصائياا 

 مصر 3 0.44 674 غير مقبول إحصائياا 

 العراق 2 0.29 676 غير مقبول إحصائياا 

 المغرب 1 0.15 677 غير مقبول إحصائياا 

 تونس 1 0.15 678 غير مقبول إحصائياا 

 المجموع 678 100.00 678 
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 :اإلحصائيةاألساليب 
 :(، وقد استخدمنا األساليب اإلحصائية الوصفية من خالل استخدامSPSS 20) تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  والنسب المئوية، البسيطة التكرارات 
  ،المتوسطات الحسابية 
  كاي مربع اختبار(Chi Square Test)، 
  سبيرمانلمعامل إرتباط الرتب 
 بيرسون  معامل إرتباط، 
  ألفامعامل (α ) كرونباخ 
 :النتائج

 خصائص أفراد العّينة
%، 46.7 (312يشّكل اللبنانيون )ع =  .بناًء على متغّير البلد الراهنةلعّينة الدراسة ا( خصائص 2يبّين الجدول رقم )

من نسبة  %13.3( 8.9كما يشّكل الفلسطينّيون )ع = %، 21.21( 126%، واألردنوّيون )ع = 21.1( 141)ع =  ون والسعوديّ 
 العّينة. أفراد

شّكل الذكور )ع= ي% من عدد أفراد المستطلعين بينما 56.3 شّكلني( 376 = اإلناث )عنالحظ أّن  ،الجنسبالنسبة إلى 
 49ع= %(، ذكور: 84.3) 263 ع= إناث:للبلد على الشكل التالي: لبنان ) وفقاً  ر واإلناثو الذكتوّزع كما ي%. 43.7 ( 292

%(، ذكور: ع= 25.5) 36)إناث: ع= السعودية ، %(73.0) 65%(، ذكور: ع= 27.0) 24فلسطين )إناث: ع= %(، 15.7)
 %(. 57.9) 73%(، ذكور: ع= 42.1) 53واألردن )إناث: ع=  %(74.5) 141

 
 للجنس والبلد وفقاا توزيع المستطلعين  ( يبّينCrosstabمقارن ) تحليل (:2جدول رقم )

 Total البلد 

 لبنان فلسطين السعودية االردن

 الجنس

 انثى
Count 53 36 24 263 376 
% within 100.0 %69.9 %6.4 %9.6 %14.1 الجنس% 
% within 56.3 %84.3 %27.0 %25.5 %42.1 البلد% 

 ذكر
Count 73 105 65 49 292 
% within 100.0 %16.8 %22.3 %36.0 %25.0 الجنس% 
% within 43.7 %15.7 %73.0 %74.5 %57.9 البلد% 

Total 

Count 126 141 89 312 668 
% within 100.0 %46.7 %13.3 %21.1 %18.9 الجنس% 
% within 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 البلد% 

 
و  18الذين تتراوح أعمارهم ما بين األفراد ّن لتالي أللعمر، ونالحظ با وفقاً المستطلعين نسبة توزيع ( 3يتبّين من خالل الجدول رقم )

في حين  ،%(22.8، 152سنة )ع=  25و  22الفئة العمرية ما بين  تليهايشّكلون النسبة األكبر،  (%69.6، 465)ع =  سنة 21
كما نالحظ عدم وجود أي %(. 7.6، 51سنة يشّكلون نسبة قليلة من مجموع أفراد العّينة )ع=  25أّن األفراد األكبر من 
غير سنة ، 25و  22يقع ضمن الفئة العمرية ما بين % منهم 95.7بينما  يتجاوز عمر الخامسة والعشرين، المستطلعين السعوديين

  ه محض صدفة.أنّ  سوى أّن ذلك ال ُيفّسر 
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 والبلد لعمرل وفقاا توزيع المستطلعين  ( يبّينCrosstabمقارن ) تحليل(: 3جدول رقم )
 Total البلد 

 لبنان فلسطين السعودية االردن

 العمر

18-21 
Count 42 135 41 247 465 
% within 100.0 %53.1 %8.8 %29.0 %9.0 العمر% 
% within 69.6 %79.2 %46.1 %95.7 . البلد% 

22-25 
Count 81 6 20 45 152 
% within 100.0 %29.6 %13.2 %3.9 %53.3 العمر% 
% within 22.8 %14.4 %22.5 %4.3 %64.3 البلد% 

 فوق  وما 25
Count 3 0 28 20 51 
% within 100.0 %39.2 %54.9 %0.0 %5.9 العمر% 
% within 7.6 %6.4 %31.5 %0.0 %2.4 البلد% 

Total 

Count 126 141 89 312 668 
% within 100.0 %46.7 %13.3 %21.1 %18.9 العمر% 
% within 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 البلد% 

، 451)ع =  الفيسبوك( أّن موقع التواصل اإلجتماعي األكثر استخدامًا هو 4لص من خالل الجدول رقم )نستخ
%( ثالثًا، أّما 8.2، 55، بينما يأتي اإلنستغرام )ع = %( في المرتبة الثانية17.7، 118تيوب )ع = %(، في حين يحّل اليو 67.5

 %( فقد حّل أخيرًا.6.6، 44التويتر )ع = 
التواصل اإلجتماعي األكثر  مواقعأو  مواقع%( من 69.9) الفيسبوكيشّكل للبلد، ففي لبنان  وفقاً التراتبية تتغّير  ولكن هذه

 %(.4.2أّما الترتيب األخير فهو من نصيب التويتر )%( ثالثًا، 11.5ثّم يأتي اليوتيوب )%(، 14.4غرام )، يليه اإلنستاستخداماً 
التويتر  تليها نسبة استخداموتحتّل المرتبة األولى،  %85.4حوالي  إلى الفيسبوكترتفع نسبة استخدام طين، أّما في فلس

 %.1.1اليوتيوب بنسبة ورابعًا  %(4.5) اإلنستغرام يحّل ثالثًا استخدام %(، في حين 9.0)
 الفيسبوك%( المرتبة األولى من حيث اإلستخدام، يليه في المرتبة الثانية 51.1، يحتّل اليوتيوب )السعوديةإلى بالنسبة 

في البحث الراهن قد صّرح بأّنه األفراد المستطلعين %( كونه ال يوجد أي من 7.1التويتر ) وأخيرًا استخدام، ثّم يحّل ثالثًا %(41.8)
 .ع تواصل آخرأكثر من أي موق اإلنستغرام يستخدم 

التويتر أو مواقع التواصل اإلجتماعي األكثر استخدامًا، يليه  مواقع%( من 77.8) الفيسبوكيحتّل أّما بالنسبة إلى األردن، 
 %(.4.8) اإلنستغرام %( ثالثًا، أّما الترتيب األخير فهو من نصيب 7.1%(، ثّم يأتي اليوتيوب )10.3)
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 لبلدل وفقاا  مواقع التواصل اإلحتماعي األكثر استخداماا توزيع  ( يبّينCrosstab) مقارن  تحليل(: 4جدول رقم )
 

 Total البلد 

  لبنان فلسطين السعودية االردن

 استخداماً  ألكثرا

 إنستاغرام

Count 6 0 4 45 55 

% within 

 استخداماً _األكثر
10.9% 0.0% 7.3% 81.8% 100.0% 

% within 8.2 %14.4 %4.5 %0.0 %4.8 البلد% 

 تويتر

Count 13 10 8 13 44 

% within 
 استخداماً _األكثر

29.5% 22.7% 18.2% 29.5% 100.0% 

% within 6.6 %4.2 %9.0 %7.1 %10.3 البلد% 

 فايسبوك

Count 98 59 76 218 451 

% within 
 استخداماً _األكثر

21.7% 13.1% 16.9% 48.3% 100.0% 

% within 67.5 %69.9 %85.4 %41.8 %77.8 البلد% 

 يوتيوب

Count 9 72 1 36 118 

% within 
 استخداماً _األكثر

7.6% 61.0% 0.8% 30.5% 100.0% 

% within 17.7 %11.5 %1.1 %51.1 %7.1 البلد% 

   Total 

Count 126 141 89 312 668 

% within 
 استخداماً _األكثر

18.9% 21.1% 13.3% 46.7% 100.0% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 البلد% 
 

 مواقع التواصل اإلجتماعياستخدام  اإلشباعات عبر
 التواصل اإلجتماعي هو مواقعإلى استخدام  الجامعي العربي ( أن أكثر ما يدفع الشباب5ول رقم )نالحظ من خالل الجد

الحاجة  ثةً بينما تحّل ثال%، 30.8(، ثّم يأتي في المرتبة الثانية إبداء الرأي بنسبة %33.52التواصل والمشاركة مع االصدقاء )
% 8.2، أّما هدف التعارف فقد حّل خامسًا بنسبة %(9.3الرغبة بمعرفة مستجدات االصدقاء )ليها ت، %(13.0للترفيه عن النفس )

 %(. 5.1هو المشاركة باأللعاب ) األقّل أهميًة بالنسبة للمستطلعينفيما كان الهدف 
االصدقاء ُيعتبر  مع المشاركةو  التواصلأّن  حيثغير أّن هذا الترتيب ال يمكن تعميمه على الدول األربع بشكٍل متساٍو، 

بنسبة اللبناني بالنسبة للشباب  ةانيفي الدرجة الثيأتي  لكّنه السعودّية واألردنفي  % على التوالي36.5% و 37.6 ةبنسب األهمّ 
في فلسطين إبداء الرأي فقد احتّل الدرجة األولى من األهمية %(. أّما بالنسبة إلى 15.7)الفلسطيني % وثالثًا بالنسة للشباب 35.6

لت ، حيث سجّ %(18.3%( واألردن )18.4السعودّية )كل من بينما جاء في الدرجة الثالثة في %( 36.9لبنان )و %( 47.2)
بالنسبة للشباب أهمّية  ، لكّنها ُتعتبر أكثر%19.0% و 21.3نسبتي ، على التوالي أيضًا الدرجة الثالثةالحاجة للترفيه عن النفس 

 مواقع %، أما الفلسطينيون فقد أعطوها الدرجة األخيرة على سّلم الدوافع الستخدام9.3بنسبة اللبناني حيث جاءت في المركز الثاني 
%(، 20.2في ما خّص معرفة مستجدات االصدقاء فقد احتّلت المرتبة الثانية عند الفلسطينيين ) %.4.5التواصل اإلجتماعي بنسبة 

وقد شّكل التعارف  %(.6.4سعوديين )%( وال7.7%(، واللبنانيين )8.7األردنيين )عند كلٍّ من  ةالمرتبة الخامسبينما جاءت في 
ّنه جاء خامسًا عند الفلسطينيين %(، غير أ8.3%( واللبنانيين )9.9الهدف الرابع من حيث األفضلّية عند كل من السعوديين )
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%( 9.5)األردنيون ، فقد صّنفها وبالنسبة للمشاركة باأللعاب %(.7.9%(، وفي المنزلة األخيرة بالنسبة لألردنيين )5.6)
  في الدرجة األخيرة.%( 2.2%( واللبنانيون )6.4السعوديون في الدرجة الخامسة ) وضعها، بينما رابعاً  %(6.7) الفلسطينيون و 

 للبلد وفقاا  دوافع استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي ( يبّينCrosstabمقارن ) تحليل(: 5جدول رقم )

 Total البلد 

  لبنان فلسطين السعودية االردن

 اإلستخدام_أسباب

 الرأي ابداء
Count 23 26 42 115 206 
% within 

 اإلستخدام_أسباب
11.2% 12.6% 20.4% 55.8% 100.0% 

% within 30.8 %36.9 %47.2 %18.4 %18.3 البلد% 

 النفس عن الترفيه

Count 24 30 4 29 87 
% within 

 اإلستخدام_أسباب
27.6% 34.5% 4.6% 33.3% 100.0% 

% within 13.0 %9.3 %4.5 %21.3 %19.0 البلد% 
      

 التعارف

Count 10 14 5 26 55 
% within 

 اإلستخدام_أسباب
18.2% 25.5% 9.1% 47.3% 100.0% 

% within 8.2 %8.3 %5.6 %9.9 %7.9 البلد% 

 مع المشاركة و التواصل
 االصدقاء

Count 46 53 14 111 224 
% within 

 اإلستخدام_أسباب
20.5% 23.7% 6.2% 49.6% 100.0% 

% within 33.5 %35.6 %15.7 %37.6 %36.5 البلد% 

 بااللعاب المشاركة

Count 12 9 6 7 34 
% within 

 اإلستخدام_أسباب
35.3% 26.5% 17.6% 20.6% 100.0% 

% within 5.1 %2.2 %6.7 %6.4 %9.5 البلد% 

 مستجدات معرفة
 االصدقاء

Count 11 9 18 24 62 

% within 
 اإلستخدام_أسباب

17.7% 14.5% 29.0% 38.7% 100.0% 

% within 9.3 %7.7 %20.2 %6.4 %8.7 البلد% 

Total 

Count 126 141 89 312 668 

% within 
 اإلستخدام_أسباب

18.9% 21.1% 13.3% 46.7% 100.0% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 البلد% 

(، نستطيع القول بوجود تأثير متبادل بين متغيري البلد α= 0.01أقل من ) Asymp. Sig. (2-sided)وحيث أّن قيمة 
ترتفع دوافع  (.6والدوافع، وبالتالي تختلف أفضلية الدوافع  وراء استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي باختالف البلدان )جدول رقم 

اغ معتقداتهم، محاولين إشبوإشباع رغبتهم في عرض أرائهم بحرية ، يجدون فرصة للتعبير عن واللبنانيين لدى الفلسطينيناء الرأي إبد
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لتكرار  مثيرًا إيجابياً ، يعتبر ودون رقابة بطريقة سريعة، دون تكلفةالرغبة  إشباع إن . رغبة الظهور والتاثير على المستطلعين
 االصدقاء مع المشاركة و التواصل دافع على إشباع تقريبأ السعودية، االردن ولبنانيتساوى  فتصبح سلوكًا معتادًا. المحاولة
 .وهي تتوافق مع الفرضية حول الحضور اإلجتماعي ميزة تكنولوجية قدمها تطور العصر يعتبرونها

دوافع استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي بالنسبة للعالقة ما بين (: إختبار كاي المربع 6جدول رقم )
 انلبلدوا

 
Value 

df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 79.567a 15 .000 

Likelihood Ratio 80.646 15 .000 

N of Valid Cases 668 
  

a. 1 cells (4.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.53 

 
التواصل اإلجتماعي  عبر مواقع( أن أكثر المواضيع التي يتابعها الشباب الجامعي العربي 7نالحظ من خالل الجدول رقم )

 %(7.5) ثقافية%( المواضيع ال18.3) سياسيةالالمواضيع  %(،70.4)جتماعية اإلالمواضيع  :ي بالترتيب التنازلي كالتاليه
 . %(3.9)دينية المواضيع الو 

لكل بلد  وفقاً تعّمق أكثر بالنتائج العند  .جميع أفراد العّينة الراهنة ىددوافع والحاجات لاإلجتماعية الالمواضيع  تتصدر 
% من 89.7 حوالي علمًا أنها تشّكل تحتلّ . بالفعل، يتبّين أّن تياالنسب المئوّية رغم التقارب باألفضل تفاوتعلى حدة، نالحظ 

% عند 57.3الشباب األردني، و % عند 59.5اللبناني، بينما تنخفض هذه النسبة إلى  المواضيع التي يتابعها الشباب الجامعي
في كل من السعودي. أّما بالنسبة إلى المواضيع السياسية، فقد حصدت المركز الثاني  % عند الشباب45.4الشباب الفلسطيني، و 

ن اإلشباعات التي إ (.%12.7، بينما حّلت بالمركز الثالث في األردن )%(7.4ولبنان ) %(28.1لسطين )%(، وف41.1السعودية )
التي  ،التي تتبلور في اإلهتمام بالمواضيع السياسية رغبة في الظهورلوا ،التعارف والتسليةو  في الدردشة تكثر تحرك الشباب الجامعي

 يحيكوا واقعهم ولو كانوا على خطاء.المفروض عليهم. يريدون ان  اإلجتماعيتجسد ثورتهم على الوضع 
%( 7.9فلسطين )في  %(، والثالث23.0الثاني في األردن )فقد احتلت المركز في ما خّص المواضيع الثقافية، 

الثقافية يحصلون عليها في المدارس  فاالشباعات %(.6.4والرابع في السعودية )%( رغم الفروقات بالنسب المئوّية، 1.6ولبنان)
  .والجامعات

%(، واألردنيون 6.7يشارك فيها المستطلعون الفلسطينيون )أّما المواضيع الدينّية، فقد جاءت في آخر سّلم المواضيع التي 
تأخذ حيزًا   تإن هذه اإلهتماما %(.7.1بينما جاءت ثالث أكثر موضوع يشارك فيه السعوديون ) %(1.3%(، واللبنانيون )4.8)

 أوفر عند الفئة األكبر سننًا.
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للبلد وفقاا مواقع التواصل اإلجتماعي  أكثر المواضيع متابعةا عبر(: 7جدول رقم )  
 Total البلد 

 لبنان فلسطين السعودية االردن

 المواضيع

 اجتماعية
Count 75 64 51 280 470 
% within 100.0 %59.6 %10.9 %13.6 %16.0 المواضيع% 
% within 70.4 %89.7 %57.3 %45.4 %59.5 البلد% 

 ثقافية
Count 29 9 7 5 50 
% within 100.0 %10.0 %14.0 %18.0 %58.0 المواضيع% 
% within 7.5 %1.6 %7.9 %6.4 %23.0 البلد% 

 دينية
Count 6 10 6 4 26 
% within 100.0 %15.4 %23.1 %38.5 %23.1 المواضيع% 
% within 3.9 %1.3 %6.7 %7.1 %4.8 البلد% 

 سياسية
Count 16 58 25 23 122 
% within 100.0 %18.9 %20.5 %47.5 %13.1 المواضيع% 
% within 18.3 %7.4 %28.1 %41.1 %12.7 البلد% 

Total 

Count 126 141 89 312 668 
% within 100.0 %46.7 %13.3 %21.1 %18.9 المواضيع% 
% within 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 البلد% 

 

(، نستطيع القول بوجود تأثير متبادل بين متغيري البلد α= 0.01أقل من ) Asymp. Sig. (2-sided)وحيث أّن قيمة 
 (.8باختالف البلدان )جدول رقم  والمواضيع، وبالتالي تختلف أفضلية المواضيع التي يتابعها مستخدمو مواقع التواصل اإلجتماعي

توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين الخصائص الجغرافية للشباب الجامعي العربي  ة:يالوبالتالي يمكننا تأكيد فرضّيتنا الت
 استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي. المحّققة عبر  لإلشباعات بالنسبة ()البلد

انلبلدواالمواضيع للعالقة ما بين المربع بالنسبة  (: إختبار كاي٨جدول رقم )  
 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 167.453a 9 .000 

Likelihood Ratio 156.185 9 .000 

N of Valid Cases 668 
  

a. 2 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3.46. 

 :اإلجتماعيلحضور ا
، ثّم يليها 500و  101%( لعدد األـصدقاء يتراوح ما بين 39.2( أدناه أّن النسبة األكبر )9ضح من قراءة الجدول )يتّ 

% وعند 16.8صديق إلى  1000%، وتتدّنى هذه النسبة عند َمن لديهم أكثر من 32.5صديق بنسبة  1000و  501العدد ما بين 
 %.  11.5صديق إلى  100َمن لديهم أقل من 



ة | 252 ح ف ص ل  ا

 

( Friends%( يعرفون أقّل من نصف عدد األصدقاء )42.8ّن النسبة األكبر من المستطلعين )نالحظ أيضًا أفي المقابل، 
 على مواقع التواصل اإلجتماعي.

أكثر من ست مّرات في اليوم  مواقع التواصل اإلجتماعي% من المستطلعين يتفّقدون 71.9كذلك، تظهر النتائج أّن حوالي 
 مرات(. 10% أكثر من 18.6مرات،  10و  6% ما بين 53.3الواحد )

% من األصدقاء الموجودين على صفحاتهم 5% من المستطلعين سبق لهم أن قابلوا أقل من 82.2إضافًة إلى ذلك، 
 % من هؤالء األصدقاء. 10% قد قابلوا أكثر من 7.5الخاصة، بينما فقط 

ي الدردشات، اشعر بأني سأصبح منسيًا وغير أّما بالنسبة  للفقرة التي تنّص على التالي: "اذا مضى عدة أيام و لم اشارك ف
%( في حين نفى 5.1% ، صحيح= 49.6% من المستطلعين قد أقّروا بذلك )نوعًا ما= 54.7موجود"، أظهرت النتائج أّن حوالي 

 اإلجتماعي، وسائل التواصل علىوكيانهم الى مدى نشاطهم  فإذا كان نصف المستطلعين يعزون وجودهم   %.45.4ذلك حوالي 
ويحتمل  الذي يفتقر الى الصدق والموضوعية ،على خطورة الولوج في هذا العالم اإلفتراضي ،يجدر بنا إحاطة الموضوع بالتوعية

 غالبًا بعض المبالغة.
%( أنهم يجدون سهولة في التحدث مع 46.7% ، صحيح= 22.3% من المستطلعين )نوعًا ما= 69.0صّرح حوالي  فيما

هذه نسبة عالية للطالب الذين  %.31.0رفاقهم عبر وسائل التواصل االجتماعي أكثر من وجها لوجه، في حين نفى ذلك حوالي 
والسيطرة  وممارسة جرأتهمتبار ينحرمون بالتالي من إخ ،ذلك المواجهةعبر اإلنترنيت، يتحاشون ب بناء عالقات إجتماعيةيفضلون 

 إنتاجهم ومستقبلهم.إضطرابًا يعيق  نخشى ان يصبح هذا التكيف على الحياء والخجل.
% من المستطلعين أّن حياتهم أفضل على وسائل التواصل االجتماعي أكثر مما هي في  57.8حوالي  بالمقابل، ال يعتقد

 %(. 9.4%، دائمًا= 32.85% )أحيانًا= 42.2بينما كان اإليجاب بنسبة   الواقع
% فقط قد صّرحوا بأّنهم لم يلتقطوا قط صورًا لهم بغية نشرها عبر مواقع التواصل اإلجتماعي، 17.2كما نالحظ أيضًا أّن 

  ما يلتقطون الصور كي ينشروها. غالباً % أّكدوا أّنهم 29% يقومون بهذا العمل من حيٍن إلى آخر بينما 53.7بينما 
%( من أفراد العّينة أّنهم يعّبرون عن فرحهم عبر مواقع 31.9%، أحيانًا= 39.2% )دائمًا= 71.1وقد أوضح حوالي 

ى تتاجيج الغيرة لدى قد تؤدي هذه الظاهرة ال % منهم.28.9التواصل االجتماعي وذلك كلما كانوا فرحين، بينما نفى ذلك حوالي 
 ، فيشعرون باألسى واللوعة.واقعهم بأوضاع رفاقهمالذين يقارنون البعض، 

، مجرد متصفحين للتحديثات واالخبارفقط يصفون أنفسهم ب% 14.4حوالي  أّما بالنسبة لكيفّية المشاركة، تظهر النتائج أنّ 
أو تغريدات  ( Share) ( أو مشاركة بوستاتLikeون بالنقر على أيقونة )قوم%( ي52.4أكثر من نصف المستطلعين ) بينما

(Retweet أصدقائهم على مواقع التواصل االجتماعي. في حين أّن حوالي )يشاركون أحيانًا في بعض المناقشات 32.5 %
 .هذه المواقعن من حيث التعليقات عبر يناشطيعتبرون أنفسهم % فقط 0.7حوالي بالرغم من أّن والتعليقات، 
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يعّزز استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي إحساس الشباب الجامعي العربي بالحضور نا التالية: وبالتالي يمكننا تأكيد فرضّيت
 .اإلجتماعي

 
 (: أجوبة المستطلعين بالنسبة للفقرات التي تدّل على الحضور اإلجتماعي9جدول رقم ) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 11.5 11.5 11.5 77 100  من أقلّ  عدد األصدقاء

 28.3 16.8 16.8 112 1000 من أكثر

 67.5 39.2 39.2 262 500 الى 101 من

 100.0 32.5 32.5 217 1000 الى 501 من

Total 668 100.0 100.0  

 42.8 42.8 42.8 286 %50 من أقل نسبة المعارف

 63.2 20.4 20.4 136% %75 من أكثر

 100.0 36.8 36.8 246 %75 و %50 بين

Total 668 100.0 100.0  

معدل الزيارات 
 اليومية

 28.1 28.1 28.1 188 مرات 1-5

 81.4 53.3 53.3 356 مرات 6-10

 100.0 18.6 18.6 124 مرات 10 من أكثر

Total 668 100.0 100.0  

 مقابلة االصدقاء

 46.3 46.3 46.3 309 %2 من أقل

 53.7 7.5 7.5 50 % 10 من أكثر

 64.1 10.3 10.3 69 %10 و %5  بين

 100.0 35.9 35.9 240 %5و %2 بين

Total 668 100.0 100.0  

 الشعور النسيان

 5.1 5.1 5.1 34 صحيح

 50.4 45.4 45.4 303 صحيح غير

 100.0 49.6 49.6 331 ما نوعاً 

Total 668 100.0 100.0  

 سهولة التحدث
 

 46.7 46.7 312 صحيح
46.7 
 

 77.7 31.0 31.0 207 صحيح غير

 100.0 22.3 22.3 149 ما نوعاً 

Total 668 100.0 100.0  

 32.8 32.8 32.8 219 احيانا الحياة أفضل

 90.6 57.8 57.8 386 مطلقاً 

 100.0 9.4 9.4 63 دائماً 

Total 668 100.0 100.0  

 53.7 53.7 53.7 359 احيان إلتقاط الصور

 82.8 29.0 29.0 194 دائماً 

 100.0 17.2 17.2 115 مطلقاً 

Total 668 100.0 100.0 
 



ة | 254 ح ف ص ل  ا

 

 التعبير عن الفرح

 31.9 31.9 31.9 213 احيانا

 71.1 39.2 39.2 262 دائماً 

 100.0 28.9 28.9 193 مطلقاً 

Total 668 100.0 100.0 
 

أو  shareأو  likeأكتفي ب  كيفية المشاركة
retweet 350 52.4 52.4 52.4 

 المناقشات بعض في احياناً  أشارك
 84.9 32.5 32.5 217 التعليقات و

 ومجرد المناقشات، في اشارك ال أنا
 واالخبار للتحديثات متصفح

96 14.4 14.4 99.3 

 100.0 7. 7. 5 التعليقات حيث من ناشط

Total 668 100.0 100.0  

 السيبراني  اإلدمان
( أّكدوا 99% من المستطلعين )ع= 14.8" نالحظ أّن حوالي أجد نفسي مدمناا على مواقع التواصل االجتماعيالفقرة "جوابًا على 

%( إعتبر نفسه نوعًا ما مدمنًا. وبالتالي، 43.7، 292(. غير أّن العدد األكبر )ع= 277% منهم )ع= 41.5هذا األمر، بينما نفاه 
 (10(. )الجدول رقم 391% )ع= 85.5صل االجتماعي هي فعليًا فإّن نسبة المدمنين على مواقع التوا

 
 

 

 

 

 

على    العالقة بين المعّدل اليومي الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي وتصريح المستطلعين بأنهم  يبّين( 11الجدول رقم )
 مدمنون على مواقع التواصل اإلجتماعي. ونالحظ ما يلي:

 مواقع التواصل %( من الذين يستخدمون 22.0%، نوعًا ما = 7.3% )صحيح =29.3فقط حوالي  أّكد هذا األمر
 % نفوا ذلك.70.7، بينما اإلجتماعي  بمعّدل يومي أقل من ساعة 

 مواقع التواصل %( من الذين يستخدمون 40.8%، نوعًا ما = 15.2صحيح =% )56.0حوالي  أّكد هذا األمر
 % نفوا ذلك.44.0، بينما  بين ساعة وثالث ساعاتاإلجتماعي  بمعّدل يومي ما 

  مواقع التواصل %( من الذين يستخدمون 51.6%، نوعًا ما = 15.5صحيح =% )67.1حوالي أّكد هذا األمر
 % نفوا ذلك.32.9، بينما حوالياإلجتماعي  بمعّدل يومي يتعّدى ثالث ساعات 

 
 
 
 

( : العدد والنسب المئوية إلعتقاد المستطلعين أنهم مدمنون على مواقع 10جدول رقم )
 التواصل اإلجتماعي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 14.8 14.8 14.8 99 صحيح

 56.3 41.5 41.5 277 صحيح غير

 100.0 43.7 43.7 292 ما نوعاً 

Total 668 100.0 100.0  
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 عليها تخدام مواقع التواصل اإلجتماعي والرأي حول اإلدمان( : العالقة بين المعّدل اليومي الس11جدول رقم )

 Total اإلدمان 

 ما نوعاً  صحيح غير صحيح

 اليومي_المعدل

 ساعة من أقل
Count 3 29 9 41 

% within 100.0 %22.0 %70.7 %7.3 اليومي_المعدل% 

% within 6.1 %3.1 %10.5 %3.0 اإلدمان% 

 ساعات ثالث من أكثر
Count 39 83 130 252 

% within 100.0 %51.6 %32.9 %15.5 اليومي_المعدل% 

% within 37.7 %44.5 %30.0 %39.4 اإلدمان% 

 ساعات ثالث الى ساعة من
Count 57 165 153 375 

% within 100.0 %40.8 %44.0 %15.2 اليومي_المعدل% 

% within 56.1 %52.4 %59.6 %57.6 اإلدمان% 

Total 

Count 99 277 292 668 

% within 100.0 %43.7 %41.5 %14.8 اليومي_المعدل% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلدمان% 

(، نستطيع القول بوجود تأثير متبادل بين متغيري اإلدمان α= 0.01أقل من ) Asymp. Sig. (2-sided)وحيث أّن قيمة 
)جدول رقم  مواقع التواصل اإلجتماعيوالمعّدل اليومي، وبالتالي ترتبط النظرة إلى اإلدمان السيبراني بالوقت الذي يمضيه األفراد على 

وصبح ، نشاطينحل ال. بواجباتهم تجاه انفسهمب المغرية، فهو على حساب إهتمام الشباكان كل هذا الوقت يهدر امام الشاشة  ذاإ (.12
 .اإلنتاجيةو  ستقراراإللتحقيق  المثابرةسعي و لل تتالشى العزيمة و الفرد عرضة لإلحباط 

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين معّدل استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي وبالتالي يمكننا تأكيد فرضّيتنا التالية: 
 .عند الشباب الجامعي العربي اإلدمان السيبرانيو 

(: إختبار كاي المربع بالنسبة للعالقة ما بين معدل استخدام 12جدول رقم )
 مواقع التواصل اإلجتماعي والشعور باإلدمان عليها

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23.882
a

 4 .000 

Likelihood Ratio 23.899 4 .000 

N of Valid Cases 668 
  

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 6.08. 

 الغيرة
أو غير التواصل االجتماعي يؤجج الغيرة والحسد لدى االفراد(  مواقع)استخدام مباشر ثالث فقرات تناولت الغيرة بشكل ٍ 

من أعتبر أّنه   - و ممالً  اً رى ذلك مزعجأفي عرض صورهم، التواصل االجتماعي  مواقععلى  األصدقاءمعظم )يبالغ  مباشر
 .(نشر صور وأخبار نجاحات الفرد على الصفحة الشخصيةبالكبرياء التباهي 
أّن استخدام لمختلف أنماط األجوبة، وبالتالي نالحظ أّن الذين يعتبرون لمئوّية ا نسبالاألعداد و ( 13الجدول رقم ) يلّخص

نفوا % 29.9بينما فقط  %(38.9%، أحيانًا= 31.1% )نعم=70.0حوالي التواصل االجتماعي يؤجج الغيرة يشّكلون ما نسبته  مواقع
 ذلك.
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نالحظ أّن حوالي  في عرض صورهمالتواصل االجتماعي  مواقعاألصدقاء على تشير إلى مباالغة معظم فقرة التي بالنسبة لل
 نفوا هذه الفكرة.% منهم 22.5يؤّكدون هذه الفكرة بينما من المستطلعين %( 50.9%، أحيانًا= 26.6% )نعم=77.5

، التباهي بنشر صور وأخبار نجاحات الفرد على صفحته الشخصية ،والغطرسة للفقرة التي تقول أّنه من الكبرياءأّما بالنسبة 
 % لم يؤّيدوها.22.5يؤّيدون هذه الفكرة بينما  %(41.0%، أحيانًا= 36.5)نعم=% 77.5 نالحظ أيضًا أّن 

 %( يتمنون لو كانوا مكان أصدقائهم عندما يشاهدون صور43.4%، أحيانًا= 22.8% )نعم= 66.2كما نالحظ أّن 
 % منهم.33.8ويقرأون التعليقات عليها، بينما نفى ذلك  عبر مواقع التواصل اإلجتماعي نشاطاتهم

المستطلعين بالنسبة للفقرات التي تدّل على الغيرةأجوبة (: 13جدول رقم )  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

التواصل  مواقعاستخدام 
 االجتماعي يؤجج الغيرة

 

 31.1 31.1 31.1 208 نعم

 70.1 38.9 38.9 260 احيانا

 100.0 29.9 29.9 200 كال

Total 668 100.0 100.0  

يبالغ معظم المشاركين في 
 عرض صورهم

 26.6 26.6 26.6 178 نعم 

 77.5 50.9 50.9 340 احيانا 

 100.0 22.5 22.5 150 كال 

 Total 668 100.0 100.0  

نشر بكبرياء هو التباهي 
وأخبار نجاحات  صور

الفرد على صفحته 
 الشخصية

 36.5 36.5 36.5 244 نعم 

 77.5 41.0 41.0 274 احيانا 

 100.0 22.5 22.5 150 كال 

 Total 668 100.0 100.0   

عندما تشاهد صور 
نشاطات اصدقائك 

تتمنى ان  ، هلوالتعليقات
 تكون مكانهم ؟

 43.4 43.4 43.4 290 احيانا

 77.2 33.8 33.8 226 كال

 100.0 22.8 22.8 152 نعم

Total 668 100.0 100.0  

 

دّلت د وق لمعادلة سبيرمان. وفقاً  متغيرات الفقرات المذكورة أعالهمختلف بين رتباط اإلمعامل فيبّين  ،(14الجدول رقم )أّما 
  :ذالنتائج على التالي
 ( بين0.01يوجد عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) بمبالغة واإلعتقاد  تأّجج الغيرة

 .(0.467)ر =  اآلخرين
  واإلعتقاد بكبرياء  تأّجج الغيرة ( بين0.01ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) يوجد عالقة

 (. 0.770اآلخرين )ر = 
 ( بين0.01يوجد عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) اإلعتقاد بكبرياء اآلخرين 

 (. 0.431)ر = الغتهم واإلعتقاد بمب
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 التي تدّل على الغيرةمتغّيرات مختلف المعامل ارتباط سبيرمان بين ): 14جدول رقم )

 الغيرة_تأجيج اآلخرين_مبالغة اآلخرين_كبرياء 

Spearman's rho 

 اآلخرين_كبرياء
Correlation Coefficient 1.000 .431

**
 .770

**
 

Sig. (1-tailed) . .000 .000 

N 668 668 668 

 اآلخرين_مبالغة
Correlation Coefficient .431

**
 1.000 .467

**
 

Sig. (1-tailed) .000 . .000 

N 668 668 668 

 الغيرة_تأجيج
Correlation Coefficient .770

**
 .467

**
 1.000 

Sig. (1-tailed) .000 .000 . 

N 668 668 668 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

حول إذا ما وتصريح المستطلعين التواصل اإلجتماعي  مواقععالقة بين المعّدل اليومي الستخدام ال( 15الجدول رقم ) يبّين
 ما يلي: الحظون. هذه األخيرة تأّجج الغيرة كانت

 التواصل اإلجتماعي   مواقع%( من الذين يستخدمون 41.5%، أحيانًا= 26.8)نعم=% 68.3حوالي  أّكد هذا األمر
 % نفوا ذلك.31.7، بينما فقط بمعّدل يومي أقل من ساعة 

 مواقع التواصل اإلجتماعي  %( من الذين يستخدمون 36.5%، أحيانًا= 40.9)نعم=% 73.4حوالي  أّكد هذا األمر
 % نفوا ذلك.22.6، بينما فقط  بمعّدل يومي ما بين ساعة وثالث ساعات

  التواصل اإلجتماعي   مواقع%( من الذين يستخدمون 40.3%، أحيانًا= 25.1)نعم=% 65.4حوالي أّكد هذا األمر
 % نفوا ذلك.34.7حوالي، بينما فقط يتعّدى ثالث ساعات بمعّدل يومي 

، التواصل اإلجتماعي يؤّجج الغيرة مواقعاستخدام أّن  ون عتبر ي %(38.9%، أحيانًا= 31.1)نعم=% 70.0حوالي رغم أّن 
 هايستخدمون % 37.7 حوالي، بينما أقل من ساعةبمعّدل يومي  مواقعفقط يستخدمون هذه ال% 6.1حوالي أّن أيضَا إال أننا نالحظ 

وبالتالي، نستنتج أّن حوالي  يتعّدى ثالث ساعات. بمعّدل يومي هايستخدمون% 56.1، وبمعّدل يومي ما بين ساعة وثالث ساعات
 يوميًا. بمعّدل يتعّدى الساعة مواقع التواصل اإلجتماعيتستخدم ، المطلقة، أي الغالبية 93.8%

  لغيرةوالرأي حول ا( : العالقة بين المعّدل اليومي الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي 15جدول رقم )

 Total الغيرة_تأجيج 

 كال احيانا نعم

 اليومي_المعدل

 ساعة من أقل
Count 11 17 13 41 

% within 100.0 %31.7 %41.5 %26.8 اليومي_المعدل% 

% within 6.1 %6.5 %6.5 %5.3 الغيرة_تأجيج% 

 ثالث ساعات  من أكثر
 

Count 94 151 130 375 

% within 100.0 %34.7 %40.3 %25.1 اليومي_المعدل% 

% within 56.1 %65.0 %58.1 %45.2 الغيرة_تأجيج% 

 ساعات ثالث الى ساعة من
Count 103 92 57 252 

% within 100.0 %22.6 %36.5 %40.9 اليومي_المعدل% 

% within 37.7 %28.5 %35.4 %49.5 الغيرة_تأجيج% 

Total 

Count 208 260 200 668 

% within 100.0 %29.9 %38.9 %31.1 اليومي_المعدل% 

% within 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 الغيرة_تأجيج% 
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(، نستطيع القول بوجود تأثير متبادل بين متغيري الغيرة α= 0.01أقل من ) Asymp. Sig. (2-sided)وحيث أّن قيمة 
يوجد عالقة ذات داللة يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما  وبالتالي يمكننا تأكيد فرضّيتنا التالية:(. 16والمعّدل اليومي )جدول رقم 

 .بين المعّدل اليومي الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي والشعور بالغيرة عند الشباب الجامعي العربي
معدل استخدام مواقع التواصل  لعالقة ما بين(: إختبار كاي المربع بالنسبة ل16جدول رقم )

 وتأجيج الغيرةاإلجتماعي 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20.325a 4 .000 

Likelihood Ratio 20.252 4 .000 

N of Valid Cases 668   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
12.28. 

 اإلحباط
مستطلعين من ال %(44.8%، أحيانًا= 34.6)دائمًا= % 79.3أّن حوالي ( 17نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم )

، بينما نفى ذلك حوالي سلبية تجاهههم قع التواصل اإلجتماعييتأّثرون سلبًا عندما تكون ردود فعل اآلخرين عبر موا
 % منهم.20.6

يربطون حزنهم أو %( 53.3%، أحيانًا= 28.7)دائمًا= % 82.0 حوالي ، أنّ أيضاً  ،كما تظهر النتائج
مواقع التواصل  من خالل الصور التي يعرضونها عبر فرحين همءصدقاأ ون شاهدياءهم بسوء حظهم عندما ياست

 لم تنطبق عليهم هذه الفقرة.% فقط 18.0، في حين أّن اإلجتماعي
قد تعّرضوا أقّله مّرًة واحدة لإلساءة عبر مواقع التواصل % 68.0حوالي نالحظ أيضًا أّن ، ذلكإضافًة إلى 

مواقع التواصل اإلجتماعي إلى شعور  ممارسات األصدقاءعلىؤّدي توبالتالي يمكننا تأكيد فرضّيتنا التالية:  اإلجتماعي.
 باإلحباط. الشباب الجامعي العربي 

اإلحباط(: أجوبة المستطلعين بالنسبة للفقرات التي تدّل على 17جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 سلباً  التأثر

 44.8 44.8 44.8 299 احياناً 

 79.3 34.6 34.6 231 دائماً 

 100.0 20.6 20.6 138 مطلقاً 

Total 668 100.0 100.0  

 الحظ سوء
 

 53.3 53.3 53.3 356 احيانا

 71.3 18.0 18.0 120 مطلقاً 

 100.0 28.7 28.7 192 دائماً 

Total 668 100.0 100.0  

 الشعور
 

 6.7 6.7 6.7 45 والحزن  االسى

 60.2 53.4 53.4 357 بمشاركتهم الرغبة

 79.3 19.2 19.2 128 فرحين النهم الفرح

 100.0 20.7 20.7 138 المباالة

Total 668 100.0 100.0  

 إلساءة التعرض
 

 38.0 38.0 38.0 254 كال

 100.0 62.0 62.0 414 نعم

Total 668 100.0 100.0  
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من قبل اآلخرين عبر ( Block)مستطلعين قد تعّرضوا للحجب % من ال37.2أّن ( 18يتبّين من خالل الجدول رقم )
رابعًا  الكذبوقد حّل % منهم. 16.7داع، في حين كانت الشتيمة من نصيب للخ %20.8ّرض تع، بينما مواقع التواصل اإلجتماعي

 من اإلساءات. % 11.4كانت نسبته لتشهير فقد اأّما ، بالنسبة ألنواع اإلساءات%( 14.0)

 تعّرض لها المستطلعون التي  اتأنواع اإلساء(: 1٨جدول رقم )

 اإلساءة نوع
 

 (Block) 37.2 37.2 37.2 154 حجب 
 58.0 20.8 20.8 86 خداع 
 72.0 14.0 14.0 58 كذب

 88.6 16.7 16.7 69 شتيمة
 100.0 11.4 11.4 47 تشهير
Total 414 100.0 100.0  

 
 النتائج مناقشة

 أهم بيانات العّينة  
(، المملكة العربية 312) ّيةلبنانال مهورّيةالجكل من من عربيًا طالبًا جامعيًا  668على عّينة مكّونة من  تّمت الدراسة بناءً         

لذكور يشّكلون % وا56.3اإلناث يشّكلن ، حيث أّن (89فلسطين )دولة ( و 126(، المملكة األردنية الهاشمية )141السعودية )
 سنة(. 25قّلة قليلة يزيد عمرها عن سنة ) 25و  18، تتراوح أعمارهم ما بين 43.7%

 الفيسبوك%( تفّضل استخدام 67.5األغلبّية الساحقة )أّن أظهرت نتائج إجابات المستطلعين، أفراد عّينة الدراسة الراهنة، بشكٍل عام، 
. وقد تجانست هذه %(6.6التويتر )و %( 8.2اإلنستغرام )و   %(17.7اليوتيوب )وذلك على حساب  كمنّصة تواصل مع اآلخرين

المستخدمين إال أّن الترتيب  تفاوت نسببشكٍل عام، وبالنسبة لألردن بشكٍل خاص رغم ( 2012عالونة ) دراسةالنتائج مع نتائج 
ستخدام نسبة اخّص ا ( في م2012عابد )مع نتائج دراسة  %(85.4) بت جدًا نتائج دراستنامن جهٍة أخرى، تقار  .بقي نفسه
عند  الفيسبوكالتي أظهرت أيضًا ريادة  (2011دراسة منصور )كما نذكر، في السياق ذاته،  %( في فلسطين.88.8) الفيسبوك

ما دّونه الحمادي نتائج دراستنا  أّكدتللدراسات السعودية، فقد أّما بالنسبة  اإلنترنت من قبل الطلبة الجامعيين المصريين.تخدمي مس
من حيث  الذي يليه التويتر الفيسبوكفي ما خّص ترتيب  (2011) دراسة األحمري  ائجنتمع و ، في ما خّص اليوتيوب( 2015)

   .من حيث اإلستخدام الفيسبوكالتي وجدت تفّوقًا للتويتر على ( 2013، واختلفت مع نتائج دراسة الفاضل )اإلستخدام

 استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي عبر الطالب الجامعيين إشباعات
 اإلهتماماتتنّوع و اختالف الثقافات إلى وفق البلد، وقد يكون مرّد ذلك  مواقع التواصل اإلجتماعي دوافع استخدام إختلفت         

بالنسبة للتواصل مع االصدقاء،  (2010وفانسون ) (2012المنصور )مع تلك التي حصل عليها  نتائج دراستناوقد جتماعية، اإل
 نسبة للتعارف.لالفاضل با، ومع والترفيهالتسلية ( في ما خّص 2009) رخض( و 2012الفاضل )( و 2015المنايص ) كل منومع 

تلك على المواضيع االجتماعية والسياسية ب تفّوق اإلهتمامحيث  (2011دراسة المصري )كذلك، تتجانس النتائج مع ما حصدته 
 الدينية.

 في استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي الحضور االجتماعي
كبير مع حيث يتفاعل بشكل أظهرت نتائج الدراسة الحالية أّن الجمهور العربي ناشط جدًا عبر مواقع التواصل االجتماعي          
بة والتعليقات على صفحات أصدقائه، مما يتوافق مع الكتاعن إنفعاالته، ومن خالل عّبر اإلشارات والرموز التي تمن خالل اآلخرين 
هذه النتائج تثبت صّحة وبالتالي، نستطيع القول بأّن  (.Sallnas et al., 2000وزمالؤه )"سالناس" ( و2009حسن ) طروحات
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مواقع أو وسائل التواصل اإلجتماعي على مستوى العالم اإلفتراضي بشكٍل عام وعلى مستوى  وفاعلية نظرية الحضور االجتماعي
 بشكٍل خاص.

 اإلجتماعياستخدام مواقع التواصل  على اإلدماني السيبراني
، %( اعتبرت نفسها مدمنة على مواقع التواصل االجتماعي85.5أظهرت نتائج إجابات المستطلعين أّن األغلبّية الساحقة )         

كما وتتالقى هذه النتائج مع حًا هذه المواقع. عدد الساعات التي يقضيها الفرد متصفّ هذا اإلقرار بشكل مباشر مع ارتفاع  وارتبط
 (.Vansoon, 2010وفانسون ) (Karbiniski, 2010) كاربنسكيو (  2011) المصري من بينها نذكر دراسة يدة دراساٍت عد

 الغيرة والمعّدل اليومي الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي
داك عن ع ،اقع التواصل اإلجتماعيمو  مستخدمي % من70.0 عند واضحةوجود غيرة  الدراسةهذه أظهرت نتائج           

أظهرت اإلختبارات اإلحصائية إرتباط الغيرة بمعدل ساعات وقد  اإلجابات األخرى والتي تدّل على الغيرة بشكل غير مباشر
 ,.Krasnova et al)كراسنوفا وزمالؤها هذه النتائج مع نتائج تتالقى  وبالتالي، لتصّفح هذه المواقع.اإلستخدام اليومي لإلنترنت 

قد تصل بعدم االهتمام، بالغيرة واإلحباط و  :يترجمعدم التجاوب والمشاركة على الصور من قبل األصدقاء ، التي وجدت أن (2013
ألنه لم بعد بضعة أسابيع ، ولكنه اعاد فتحها الفيسبوكعلى  تخدمين الغاضبين الى إقفال صفحتهالمسأحد بهذا ما حدا  .الى الغضب

 إشباع رغبته في المتابعة.على مقاومة  يقوَ 
  استخدام مواقع التواصل اإلجتماعيبسبب  اإلحباط 

و أ سلبًا بالردود السلبية%( 79.3)حيث تتأّثر الغالبية نستنتج من خالل نتائج أجوبة المستطلعين عالمات إحباط            
 ،(Krasnova et al., 2013)كراسنوفا وزمالؤها  اجات، مما يتالءم مع استنتعبر مواقع التواصل اإلجتماعي لهمآلخرين اإنتقادات 

 (. 1988حباط )زهران، اإل أسبابوكذلك تلتقي مع 

 :التوصيات
 تساعد حيث النفسي الصعيد على أهميتها من الرغم على اإلجتماعي، التواصل مواقع أنّ  إلى نشير البحث، هذا نهاية في
 مما معهم والتفاعل اآلخرين مع التواصل عملّية تسّهل حيث اإلجتماعي الصعيد وعلى ودوافعهم، حاجاتهم إشباع على مستخدميها

 اإلدمان إلى بهم تؤّدي ،ًً  أّنها إاّل .  السياسية اإلفكار وتنشر العام الرأي تحرك الشهرة، تؤمن اإلجتماعي، بالحضور اإلحساس يعّزز
  غالباً  بهم تودي مغلوطة معلومات ضحّية فيقعون  اآلخرين مع المباشر تواصلهم من وتخّفف اإلجتماعية عزلتهم من فتزيد السيبراني،

  .والحسد بالغيرة والشعور اإلحباط إلى
 :التالية بالتوصيات الباحثون  يتقّدم المنطلق هذا من
 إشباع على القدرة تسلب التي اإلجتماعي التواصل مواقع إستخدام على اإلدمان لظاهرة الترّبص ضرورة على التأكيد :أوالً 
 .للفرد النفسية للصحة الضرورية األخرى  اإلحتياجات

  خطورة على وللتوعية الضارة، اآلثار هذه حول الجمهور لتثقيف الجهود من المزيد بذل إلى الحاجة على التشديد :ثانياً 
  .اإلنترنت عبر سلوكهم بشأن واعية قرارات باتخاذ للناس يسمح مما والموضوعية الصدق الى يفتقر إفتراضي بعالم واإلنغماس الولوج

 اإلنزالق من وتحصينهم الفايسبوك موقع إستخدام كيفية على والشباب الطالب لتوعية وتربوية إعالنية بحمالت القيام :ثالثاً 
 .والخداع الكذب بمخاطر

 باألخالق تطيح قد التي الرأي، إبداء في الحرية إستخدام في اإلفراط أثر وتراعي ترتقب أخالقية منظومة وضع :أخيراً 
 .واإلتزان بالحكمة تتحلى أن يجب اإلجتماعية المواضيع في الرأي إبداء في فالحرية. والحروب الغرائز وتشعل
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the impact of social networking sites on the 

psychological state of the Arab university student. Therefore, the researchers prepared a 

questionnaire on this subject, and continued with a number of universities in the Arab countries. 

Based on the preliminary results, they took into considerration the results of the following countries: 

Lebanon, Saudi Arabia, the Hashemite Kingdom of Jordan and the State of Palestine. The research 

community was, therefore, a university youth in these countries, aged between 18 and 24 years and a 

random sample of 668 individuals. 

The results showed that there were statistically significant differences between the 

geographical characteristics of the Arab university youth according to the country in relation to the 

satisfaction achieved using social networking sites. The use of these sites also enhances the sense of 

social presence. There was also a statistically significant relationship between the daily use of social 

networking sites with cyber addiction, jealousy and frustration. Some of the practices of the friends 

on social networking sites such as blocking, deception, lying, insulting and defaming lead Arab 

university youth to frustration. 
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 المالحق

 الئحة إسمية بالمحكمين

 تربوي علم نفس  محمد بسام سكريةالدكتور 
 علوم تربوية البا معربسالدكتور 
 علم نفس عيادي جومانا العقيقي ةالدكتور 
 علم نفس إجتماعي فاديا حطيط ةالدكتور 

 تكنولوجيا التربية  ميالد سعدالدكتور 
 إعالم واتصاالت  ميشال اللفةالدكتور 

 
 اإلستمارة

 للطالب النفسية الحالة على وأثرها االجتماعي التواصل "مواقع بعنوان دراسة بإجراء ون من الجامعة اللبنانية/ لبنانباحث يقوم
 . دولّية عبر متعّددة مقارنة دراسة " وهيالجامعي

بة وذلك بغية تحقيق ، مع اإلشارة أّن األسماء غير مطلو مارةاالست فقرات جميع عنبكل شفافية  اإلجابة كمعلي تمّنىلذلك ن
 البحث ألغراض وهي تامة بسرية ستعامل أيضاً  تقدمونها سوف التي كما أّن االستجابات أعلى درجة من السرّية والموضوعية.

 فقط. العلمي
 البلد    _________________ .1
 الجنس .2

a. أنثي 
b. ذكر 

  العمر .3
a. 18-21 
b. 22-25 
c. 25  وما فوق 

 معدل ساعات استخدام االنترنت في اليوم الواحد .4
a. أقل من ساعة 
b.  أكثر من ثالث ساعات 
c. من ساعة الى ثالث ساعات 

 ما هي وسيلة التواصل االجتماعي التي تستعملها أكثر من غيرها .5
a. إنستاغرام 
b. تويتر 
c. فايسبوك 
d. يوتيوب 

 الخاصة على وسائل التواصل االجتماعي ؟كم مشترك )صديق( لديك في صفحاتك  .6
a.   100أقّل من 
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b.  1000أكثر من 
c.  500الى  101من 
d.  1000الى  501من 

 ما هي نسبة االصدقاء على صفحاتك الذين تربطك بهم معرفة سابقة؟ .7
a.  50أقل من% 
b.  75أكثر من% 
c.  75% و 50بين% 

معرفة سابقة، ما هي نسبة الذين قابلتهم وجها من بين االصدقاء الذي كونتهم من خالل وسائل التواصل االجتماعي  دون  .8
 لوجه في ما بعد؟

a.  2أقل من% 
b.  10أكثر من % 
c.   10% و 5بين% 
d.  5% و2بين% 

 هل تعرضت لالساءة من قبل احد هؤالء االصدقاء عبر هذه الوسائل؟ .9
a. كال 
b. نعم 

 اذا كان الجواب نعم، ما هو نوع االساءة  .10
a. ( حجبBlock) 
b.  خداع 
c. كذب 
d. شتيمة 
e. تشهير 

 ّدل اليومي للزيارات التي تقوم بها على صفحتك على  وسائل التواصل االجتماعي؟ما هو مع .11
a. 1-5 مرات 
b. 6-10 مرات 
c.  مرات 10أكثر من 

 ما هو أكثر األسباب التي تحثك على استخدام وسائل التواصل االجتماعي؟ 
 كال نعم 

   ابداء الرأي    .12
   الترفيه عن النفس .13
   التعارف .14

   االصدقاء التواصل و المشاركة مع .15
   المشاركة بااللعاب .16
   معرفة مستجدات االصدقاء .17
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 ما المواضيع التي تشارك بها عبر وسائل التواصل االجتماعي؟
 كال نعم 

   اجتماعية .18
   ثقافية .19
   دينية .20
   سياسية .21
 يرأيك، هل استخدام وسائل التواصل االجتماعي بكثرة  يؤجج الغيرة والحسد لدى االفراد؟ .22

a. نعم 
b. احيانا 
c. كال 

 كيف لك ان تصف مشاركتك في المناقشات عبر وسائل التواصل االجتماعي؟ .23
a.  أكتفي بlike  أوshare  أوretweet 
b. أشارك احيانًا في بعض المناقشات و التعليقات 
c. أنا ال اشارك في المناقشات، ومجرد متصفح للتحديثات واالخبار 
d. ناشط من حيث التعليقات 

 .رك في الدردشات، اشعر بأني سأصبح منسيا و غير موجوداذا مضى عدة أيام و لم اشا .24
a. صحيح 
b. غير صحيح 
c. نوعًا ما 

 اجد سهولة في  التحدث مع رفاقي عبر وسائل التواصل االجتماعي  اكثر من وجها لوجه .25
a. صحيح 
b. غير صحيح 
c. نوعًا ما 

 هل تتأثر سلبًا عندما  تكون ردود فعل اآلخرين سلبية تجاهي؟ .26
a.  ًاحيانا 
b.  ًدائما 
c.  ًمطلقا 

 عندما تشاهد صور اصدقائك فرحين و انت حزين و مستاء، هل تربط ذلك بحظك السيء؟ .27
a.  ًاحيانا 
b.  ًدائما 
c.  ًمطلقا 

 عندما تشاهد صور نشاطات اصدقائك و التعليقات تتمنى ان تكون مكانهم ؟ .28
a. نعم 
b. احيانا 
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c. كال 
 التواصل االجتماعياسعى غالبا اثناء تواجدي مع االصدقاء اللتقاط صور جميلة كي اضعها على وسائل  .29

a. احيانا 
b.  ًمطلقا 
c.  ًدائما 

 .عندما اكون فرحا، ارغب بالتعبير عن هذا الفرح عبر وسائل التواصل االجتماعي .30
a. احيانا 
b.  ًدائما 
c.  ًمطلقا 

 تعتبر من الكبرياء التباهي بننشر صور وأخبار نجاحات الفرد على الصفحة الشخصية .31
a. نعم 
b. احيانا 
c. كال 

 صورهم، ارى ذلك مزعج و ممليبالغ معظم المشاركين في عرض  .32
a. نعم 
b. احيانا 
c. كال 

 هل تعتقد ان حياتك افضل على وسائل التواصل االجتماعي اكثر مما هي في الواقع؟ .33
a. احيانا 
b.  ًمطلقا 
c.  ًدائما 

 اذا كنت وحيدا في المنزل ورأيت اصدقاءك ناشطين على وسائل التواصل االجتماعي، كيف يمكن أن تشعر؟ .34
a.  االسى والحزن 
b.  بمشاركتهمالرغبة 
c. الفرح النهم فرحين 
d. المباالة 

 اجد نفسي مدمنا على وسائل التواصل االجتماعي .35
a. صحيح 
b. غير صحيح 
c. نوعًا ما 

 

 


