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Abstract: 

This study aimed to identfy the effect of the use of 

social- networking sites on the social alienation of young 

people . 

The researcher used descriptive method in his study and 

relied on the question aire as a research tool in collecting 

in formation about the respondents and chose an 

objective sample consisting of (200) samples . 

The study concluded anumber of results  

1- The withdrawal of the unviersity young people  

from their families and societies, and their sense of non-

belonging to the red real reality and preference for 

virtual  reality which ful filled their selt – being as they 

clain. 

2- The university young people tend to use sites 

more than other aetivites. 
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 انًقذية 

لقد حققت تكنموجيا االتصاؿ نقمو نوعيو في مجاؿ التواصؿ مف خالؿ التطورات 
اليائمة التي شيدتيا والتي غيرت بدورىا العديد مف المفاىيـ واالدوار .                                        

نما أصبح لو العديد مف  فاألنترنت لـ يعد يؤدي دور نقؿ المعمومات وارساليا فقط , وا 
فضائو الواسع , والذي نجح باالنعكاسات االجتماعية والثقافية , إذ يعد الرابط بيف اجزاء العالـ 

في فتح الطريؽ لمتقارب والتعارؼ بيف المجتمعات , وتبادؿ اآلراء واألفكار , ونقؿ الثقافات 
مف خالؿ بناء عالقات اجتماعية افتراضية عف طريؽ مواقع التواصؿ االجتماعي التي 

                     أصبحت وسيمة فعالة لمتواصؿ .                                           
وُتعد ىذه المواقع مف بيف أكثر المظاىر التكنموجية تجميًا , والتي نجحت إلى حٍد كبير في فتح 

فرص جديدة أماـ األفراد لمتفاعؿ مع فئات مختمفة في مختمؼ اماكف العالـ .                        
تواصؿ الحديث داخؿ المجتمع , لقد فتحت مواقع التواصؿ االجتماعي مجااًل أماـ انماط ال

فيناؾ مف يعدىا مصدر مف مصادر تنشيط الحوار والتفاعؿ االجتماعي , وىناؾ مف 
يستخدميا ألجؿ التسمية والترفيو , أو لتقريب المسافات , وآخروف يستخدمونيا لميروب مف 

ة مع الواقع مما يؤدي الى العزلة االجتماعية , وبالتالي انخفاض المشاركة االجتماعي
إلى مشاركة اآلخريف , واالحساس بالرفض في عالقاتو  بافتقارهالمحيطيف , إذ يشعر الفرد 

االجتماعية .                                                                                                   
ف كاف يعبر عف  نموجية ساىمت بشكؿ أو تكطفرة أف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي وا 

بأخر في تقريب المسافات بيف األفراد , إال أنو بالمقابؿ عزؿ األفراد اجتماعيًا , وساىـ في 
تفكيؾ العالقات بينيـ , مما قاد إلى انعكاسات سمبية عمى المجتمع ككؿ .                                

المواقع , وبطريقة تسترعي االنتباه  لقد أصبح الشباب يقضوف وقتًا طوياًل في التعرض ليذه
ود يقوالعزلة واالبتعاد عف الحياة الواقعية و  االغترابوتسميط الضوء عمييا , مما يؤدي الى 

الى تأثيرات سمبية عمى طبيعة عالقاتيـ االجتماعية كاألسرة واالصدقاء وزمالء الدراسة 
 والعمؿ وغيرىـ . 

 مشكمة البحث : 
االجابة عمى التساؤؿ الرئيس اآلتي : ) ما انعكاسات  تتمخص مشكمة بحثنا في  

 اعتماد الشباب الجامعي العراقي لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى اغترابيـ المجتمعي ( .
 وتندرج تحت ىذا التساؤؿ جممة تساؤالت فرعية , ىي : 
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المجتمعي عند الشباب  االغترابكيؼ يؤثر استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى 
 لجامعي ؟ا

 ما طبيعة استخداـ الشباب الجامعي العراقي لمواقع التواصؿ االجتماعي ؟
 ما عادات وانماط استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الشباب ؟

 ما الدوافع والحاجات التي تكمف وراء استخداـ الشباب الجامعي لممواقع ؟  
 ما االشباعات التي يحققيا استخداـ المواقع لمشباب ؟

 لماذا يمجأ الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي ؟
 ما انعكاسات استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى العالقات االجتماعية ؟ 

 ما اآلثار االيجابية والسمبية الستخداـ الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي ؟ 
 التواصؿ االجتماعي ؟ما طبيعة العالقات االجتماعية بينيـ عبر مواقع 

 واقعيـ الحقيقي ؟  عف ىؿ عزلت مواقع التواصؿ االجتماعي الشباب الجامعي
 أىمية البحث :    

تأتي أىمية البحث بسبب التسارع في التكنموجيا الحديثة , وانتشار استخداميا , 
وتنامي االعتماد عمى خدماتيا في شتى مياديف الحياة , وتحوليا الى جزء مف الحياة اليومية 

سحب العالقات االجتماعية الواقعية الى  نحولدى العديد مف الشباب , وظيور اتجاه جديد 
, مما قد يحدث العديد مف االنعكاسات عمى نمط العالقات االجتماعية  العالـ االفتراضي

السائدة في المجتمع وىو ما سنتناولو في بحثنا .                                                                   
تكويف المزيد مف العالقات االفتراضية مف خالؿ  نحو إذ يمكف مالحظة شيوع اتجاه جديد

واقع التواصؿ االجتماعي , مما يجعؿ ضرورة تسميط الضوء عمى انعكاسات استخداـ مواقع م
التواصؿ االجتماعي عمى العالقات الواقعية .                                              

المجتمعي مف افرازات التكنموجيا الحديثة , إذ أصبح الشباب يقضوف جؿ  االغترابفموضوع 
ي استخداميا , وبالمقابؿ قؿ تفاعميـ األسري واالجتماعي , فكانت النتيجة انعزاليـ أوقاتيـ ف

 واغترابيـ عف محيطيـ االجتماعي .                                                 
كما يمكف أف نعد الموضوع حيوي وراىف , إلى جانب ما يتوفر فيو مف مواصفات    

 عممية منيجية . 
 بحث :داف الاه
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 تتجسد االىداؼ التي يرمي الييا البحث في االتي : 
المجتمعي  االغترابالتعرؼ عمى اثر استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى 

 لمشباب الجامعي 
 الكشؼ عف طبيعة استخداـ الشباب الجامعي العراقي لمواقع التواصؿ االجتماعي 

 التواصؿ االجتماعي التعرؼ عمى عادات وانماط استخداـ الشباب لمواقع
 الكشؼ عف الدوافع والحاجات وراء االستخداـ 

 عات المتحققة جراء استخداـ المواقع باالتعرؼ عمى االش
 التعرؼ عمى االسباب وراء لجوء الشباب الجامعي ليذه المواقع 

 التعرؼ عمى انعكاسات استخداـ المواقع عمى العالقات االجتماعية 
 التعرؼ عمى االثار االيجابية والسمبية الستخداـ المواقع 

 الكشؼ عف طبيعة العالقات االجتماعية عبر ىذه المواقع 
 الكشؼ عف دور المواقع في عزؿ الشباب الجامعي عف واقعو الحقيقي   

 منيج البحث : 
ز أف اختيار منيج مالئـ لمبحث ىو مف أىـ الخطوات التي يتبعيا الباحث في انجا 
    .كونو أداة لإلجابة عمى التساؤالت والختبار الفروض والذي يقع عميو عبء تحقيقيالبحثو , 

ونظرًا لكوف طبيعة موضوع البحث ىي التي تفرض نوع المنيج المتبع , فيذا البحث يندرج 
يرىا فسية التي تيدؼ الى دراسة واقع االحداث والظواىر , وتحاوؿ تصفضمف الدراسات الو 

 .  (1) ا مف أجؿ تصحيح ىذا الواقع , وجراء تعديالت فيو , واستكمالو وتطويرهوتحميمي
والمنيج الوصفي ىو الذي يتناسب مع طبيعة البحث ومتطمباتو , وذلؾ في جانبو 
المتصؿ بالدراسات المسحية والتي اثبتت كفائتيا في دراسة مواقؼ الناس واتجاىاتيـ بشأف 

 اىر . مختمؼ القضايا والموضوعات والظو 
 أداة جمع البيانات : 

عمى الباحث تحديد األداة أو األدوات المناسبة لجمع البيانات الالزمة لبحثو , واختيار 
األداة يعتمد أساسًا عمى طبيعة البحث , ومدى مالئمة ىذه األداة لمبيانات المراد دراستيا , 

ة والوقت المتاح لو , ومدى وطبيعة المجتمع وافراد البحث , وظروؼ الباحث وامكاناتو المادي
 (   .0اتقانو الستخداـ ىذه األداة أو تمؾ في جمع البيانات )
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سمح لنا بجمع أكثر األدوات التي ت باعتبارهوقد اعتمدنا عمى )االستبياف( كأداة رئيسة 
ف بشكؿ معمؽ .                                                      يمعمومات عف المبحوث

مشكمة البحث  واضحة ومعبرة عف ةحاولنا قدر المستطاع أف تكوف اسئمة االستمار وقد 
 وتساؤالتو , بحيث تحقؽ قدرًا مف التوازف في تغطية كؿ التساؤالت الفرعية .

 عينة الدراسة : 
دية( وىي العينة التي يتـ انتقاء افرادىا صاعتمدنا في اختيار العينة عمى )العينة الق

الباحث نظرًا لتوافر بعض الخصائص في أولئؾ األفراد دوف غيرىـ , بشكؿ مقصود مف 
كوف تمؾ الخصائص ىي مف األمور اليامو بالنسبة لمدراسة , كما يتـ المجوء ليذا النوع مف لو 

العينات في حالة توافر البيانات الالزمة لمدراسة لدى فئة محددة مف مجتمع الدراسة األصمي 
(3. ) 

 ر, نظرًا القتصا االعينة , ألف طبيعة بحثنا تفرض عمينا اختيارىأما سبب اختيار ىذه 
 بحثنا عمى مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي دوف غيرىـ .       

( مفرده , عمى عينو مف التخصصات االنسانية 022اختار الباحث عينو مف )  
تي يالنبار ممثمة بكمتي )االعالـ والطب( وجامعة ايكمبوالعممية مف الجامعة العراقية ممثمة 

)اآلداب والطب( , وقد جاء اختيار الجامعتيف كوف الجامعة العراقية تقع في بغداد أما جامعة 
األنبار فتقع في مجتمع ذي طابع قبمي محافظ .                                                             

( 188ى , فقد أستقر العدد النيائي عمى )ونظرًا لعدـ استرجاع بعض االستمارات , وألغاء أخر 
 .  ةاستمار 

 مجاالت الدراسة :
  كؿ دراسة عممية متنوعت مجاالت الدراسة الى مجاؿ )مكاني وزماني وبشري(, ف

مجاالت وحدود معينة ترسـ المعالـ االساسية ليا , ومجاالت  يتوافر عمى قسـ ميداني البد أف
 ىذا البحث ىي : 

 المجال المكاني:
يقصد بالمجاؿ المكاني لمبحث , المنطقة الجغرافية , أو المكاف الذي تجري فيو 

ـ تطبيؽ البحث في مقر جامعتي األنبار والعراقية ألف ذلؾ يتيح فرص تالدراسة الميدانية , و 
 ف . يمجتمع البحث وااللتقاء بالمبحوث التواجد في
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 المجال الزماني: 
إلى  1/1/0219قتيا الدراسة الميدانية مف ويقصد بو الفترة الزمنية التي استغر 

1/4/2289. 
 :المجال البشري

ىو مجتمع الدراسة , أي األفراد الذيف سيتـ التعامؿ معيـ , والذيف ستجري عمييـ  
 الدراسة الميدانية , وفي ىذا البحث شمؿ طمبة جامعتي األنبار والعراقية .

 الصدق والثبات : 
أو الخاصية التي  ةعمى اختبار أو قياس السم نقصد بصدؽ االستبياف مدى قدرتو

صمـ مف أجؿ اختبارىا أو قياسيا , ولمتعرؼ عمى مدى الصدؽ الظاىري , قاـ الباحث 
بآرائيـ ووجيات نظرىـ حوؿ مدى وضوح  لالستنارة   *  بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف

حور الذي تنتمي إليو , صياغة كؿ عبارة مف عبارات االستبياف , ومدى مالئمة كؿ عبارة لمم
 وعمى ضوء مالحظاتيـ قمنا بإجراء التعديالت الالزمة , وتـ اعداد االستبياف بصورتو النيائية 

 :  الثبات
ىو االتساؽ في نتائج اداة الدراسة , ونقصد بو مدى اتساؽ واستقرار نتائج االستبياف 

ة .                                       فيما لو طبؽ مرتيف أو أكثر عمى نفس العينة في مناسبات مختمف
%( مف حجـ 12ثبات البيانات استخدـ الباحث اسموب اعادة االختبار وذلؾ بتوزيع )الولقياس 

 وض فييا . غمالعينة االصمية لموقوؼ عمى جوانب القصور وال
 :الدراسات السابقة 

 ات االجتماعية ()انعكاسات استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى نمط العالق-
ىدفت الدراسة الى تحديد اسباب اقباؿ الجزائرييف عمى استخداـ مواقع التواصؿ 
االجتماعي , اضافة الى معرفة انعكاسات استخداـ ىذه المواقع عمى نمط العالقات 

                           االجتماعية الساندة باألسر الجزائرية .                                                        
( 1222واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي , واختارت العينة القصدية والتي بمغ حجميا )

 مفردة .

                                                 

  َوال بركات ، اَعكاسات استخذاو يواقع انتواصم االجتًاعي عهى ًَظ انعالقات االجتًاعية ، دراسة

 . 5172ييذاَية عهى عيُة يٍ انًستخذييٍ انجزائرييٍ ، اطروحة دكتوراِ جايعة يحًذ خيضر ، بسكرِ ، 
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 وتوصمت إلى نتائج , أبرزىا : 
 موقع فيس بوؾ أىـ موقع التواصؿ التي يستخدميا الجزائريوف .
الى ىذه المواقع أكثر أغمب مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي يسجموف دخوليـ 

 مرات باألسبوع . 4مف 
 أغمب المبحوثوف يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي داخؿ المنزؿ وخارجو معًا .

 )استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعية(  -0
القات ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف آثر استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية في الع

االجتماعية مف خالؿ دراسة عينة مف مستخدمي موقع فيس بوؾ في الجزائر .        
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي , واعتمدت االستبياف والمالحظة كأداتيف لجمع البيانات , 

 ( مبحوثًا .082وقد وجو االستبياف الى عينو قصدية مف المستخدميف الجزائرييف قواميا )
 لمجتمعيا االغتراب
 :  االغترابمفيوم 

, وتنوعت مجاالت استخدامو , وقد  االغترابتعددت التعريفات التي تناولت مفيوـ 
أشتقت ىذه التعريفات جميعًا مف فكرة االنعزاؿ , واالنفصاؿ وعدـ التوافؽ مع المجتمع , إلى 

جانب تفكؾ العالقات بيف األفراد .                                                              
لمجدؿ , بسبب كثرة تداولو , وبالرغـ مف  مف أكثر المصطمحات آثارةً  االغترابويعد مصطمح 

الت التي بذلت تشير إلى حاو تاب حوؿ المفيوـ , فأف كؿ الماختالؼ آراء الباحثيف والكُ 
كاالنسالخ عف المجتمع , الفشؿ في  االغترابعاد في مفيوـ , ص تضميف بعض االب

                                    التكيؼ االجتماعي وعدـ الشعور باالنتماء .                         
بشكؿ عاـ ىو اضطراب نفسي يعبر عف اغتراب الذات عف ىويتيا , وبعدىا عف  االغترابو 

                                               الواقع , وانفصاليا عف المجتمع , وىو بمثابة غربو عف النفس والعالـ وغربو عف البشر .                                            
نفسية جسمية تترجـ إلى  ألمراضعمى أنو سوء تكيؼ لمفرد يعرضو  االغترابوالمجتمع يفيـ 

انحرافات بمسارات عده كالخروج عمى النظاـ والتمرد والتعصب والعنؼ وما يصاحبو مف 
.               (4)امراض اجتماعية تتمخص في السمبية والالمباالة وفقد االنتماء الوطني 

                                                 

*  يريى َريًاٌ َويار ، استخذاو يواقع انشبكات االجتًاعية وتأثيرِ في انعالقات االجتًاعية ، دراسة عيُة

  5175نخضر ، باتُّ / انجزائر . يٍ يستخذيي يوقع فيس بوك في انجزائر ، رسانة ياجستير ، جايعة انحاج
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وعدـ التوافؽ مع االفراد المحيطيف داخؿ الوسط االجتماعي  العزلةمف خالؿ  االغترابمى جويت
االندماج مع افراد الجماعة فيسود الفتور والبرود في عالقة الفرد و , فتقؿ درجة التفاعؿ 

      االجتماعية مع اآلخريف .                                                  
, فالكثير مف االفراد يعجزوف عف التكيؼ  واليامشيةالتراجع  االغترابومف نتائج    

أيضًا العزلة االجتماعية وتآكؿ االنتماء , وىي التي  االغترابمع حركة المجتمع , ومف نتائج 
دوف االىتماـ بروح الجماعة , وكذلؾ ضمور التواصؿ وبروز  الفرديةتكوف قائمة عمى 

 االجتماعية والنفسية .                                                                                        الحواجز
شعور  الذات , والمتمثمة في باحتقارفتعزي الى الشعور  االغترابأما اسباب الشعور ب

      (5) والذات الواقعيةالفرد بتقدير سيء نتيجة الوعي بالتباعد بيف الذات المثالية المفضمة 
بأنو ) انفصاؿ االنساف عف وجوده االنساني , إذ يصاحب ىذا الشعور  االغترابويعرؼ 

باالنفصاؿ بعض العوامؿ التي تتمثؿ في التمرد التشاؤـ العجز , العزلة االجتماعية , 
 .  (6) الالمعيارية  الالمعنى (

رًا الى االرتباط بذاتو فتقنساف بكونو ميعد حالة مف االنفصاؿ يشعر فييا اال االغترابف
, وبالترابط مع اآلخريف , وذلؾ إلحساسو النابع مف فقداف اليوية وانعداـ اليدؼ في الحياة , 

المعايير االخالقية , فتكوف النتيجة  ةإذ تكوف حياتو بال معنى يستحؽ , وكذلؾ فقدانو لقيم
يكتسب تقبمو لذاتو مف خالؿ التفاعؿ مع كيؼ شعوره بالوحدة واالنعزاؿ , ويكفي اف نعمـ الفرد 

 .  (7) اآلخريف وتقبميـ لو
لقياـ بأدواره بأنو : ) فقداف اإلنساف القدرة عمى ا االغترابوىناؾ مف يعرؼ    

.                                                                                            (8)االجتماعيةبسيولو(
يعبر عف ما يعانيو الفرد مف انفصاؿ عف ذاتو , أذ ينفصؿ الفرد عف مشاعره  االغترابو 

 .  (9) ورغباتو ومعتقداتو , وىو فقداف االحساس بالوجود الفعاؿ
 :  االغترابمظاىر و ابعاد 

عمى مجموعة مف االبعاد والمظاىر االساسية التي تحدد مالمحو  االغترابيشتمؿ 
 وتضعو في إطار يسيؿ معو دراستو , وتتمثؿ ىذه االبعاد والمظاىر في : 

:                                                                                             العجز-1
جييا , كما أنو ال ار عمى التأثير في المواقؼ التي يو يقصد بو شعور الفرد بأنو غير قاد
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, ومصيره ليس بيده , بؿ تحددىا قوى خارج  بإرادتويستطيع أف يتخذ قراراتو , أو يقدر مصيره 
.                                                (12)والعجز  باإلحباطارادتو , ومف ثـ يشعر 

د السيطرة بمحيطو االجتماعي فأنو سيصبح عاجزًا عف اتخاذ ومما الشؾ فيو أف الفرد أذا فق
يع توقع ما سيحدث لو أي قرار مصيري في حياتو , أو في حياة اآلخريف , وبالتالي ال يستط

 مستقباًل . 
 الالمعنى : -0

وىو شعور الفرد بأنو ال يوجد شيء لو قيمة او معنى في الحياة , نظرًا لخموىا مف 
ونقص في التواصؿ بيف الحاضر والمستقبؿ ,أي ضياع المغزى وعدـ األىداؼ والطموحات 

وجود غاية ممموسو لمفرد , ومرد ذلؾ راجع إلى صعوبة الحياة وتعقدىا , وفقداف الحماس 
 الذي يشكؿ حافزًا لمفرد , وبالتالي شعور الفرد بالالمعنى في حياتو . 

 الالمعيارية :  -3
السموؾ االنساني وتوجيو , ومف ثـ رفض الفرد  تعبر عف انييار المعايير التي تنظـ

لمقيـ السائدة , وكذلؾ رفض الثقافات التي يعترؼ بيا المجتمع والتي تشكؿ كيانو باالضافة 
الى رفض معايير النجاح بسبب عدـ ثقتو بالمجتمع الذي يعيش فيو وال مؤسساتو القائمة , 

و , ومف ثـ يظير قار تو وتقاليده واعوبالتالي تباعد الفرد عف مجتمعو , ورفض قيمو وعادا
 .(11)سموكًا جديدًا كاالنسحاب والرفض واليروب مف واقعو االجتماعي الذي يعيش فيو  

 عف الذات :  االغتراب -4
وتعني عدـ قدرة الفرد عمى التواصؿ مع نفسو , وشعوره باالنفصاؿ عف ما يرغب اف 

رد الذي ينفصؿ عف ذاتو ومشاعره سيشعر احساسو بنفسو في الواقع , فالف يكوف عميو وبسبب
, وبالتالي فقداف االتصاؿ   (10) حقيقي , أو بمعنى آخر لـ يعد لو وجود بأف وجوده غير

بيف الذات الواعية لمفرد والذات العقمية , ويتضح ذلؾ في صورة السموؾ الالواقعي , 
قيقي , كما يعاني احساسًا واالحساس بالفراغ والممؿ والفتور , وشعور الفرد بأف وجوده غير ح

 متزايدًا بالبعد عف المحيطيف والشعور بالضياع .
  التمرد :  -5
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ويعني الرغبة في البعد عف الواقع والخروج عف المألوؼ والشائع , وعدـ االلتزاـ 
بالعادات والقيـ السائدة واالحساس بضرورة الثورة والتغيير , وقد يكوف التمرد عمى النفس 

 .(13) و عمى قضايا وموضوعات أخرىوالمجتمع , أ
 العزلة االجتماعية : -6

ويقصد بيا شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي واالفتقار لألمف والعالقات االجتماعية 
زاؿ عف االىداؼ الشعور بالرفض االجتماعي واالنع ةالحميمة , كما قد يصاحب العزل

                                                    .                         (14)الحقيقيةلممجتمع
أي تجنب االتصاؿ باآلخريف والبعد عف المشاركة بأي نشاطات اجتماعية نتيجة شعور الفرد 

نتيجة عدـ االندماج الفكري في  بالعزلةبالعزلة عف اآلخريف , ومف جانب آخر قد يشعر الفرد 
لشعور بالبعد  يواكبونو فكريًا مما يتولد في نفسو االمجتمع , إذ يجد الفرد نفسو وسط اناس ال

 بيف فكره وفكرىـ . 
 :  االغترابأنواع 

ظاىرة انسانية ال ترتبط بمكاف او زماف , فحيثما يوجد اإلنساف , قد يكوف  االغتراب
 , فيي :  االغترابىناؾ اغتراب بمختمؼ صوره واشكالو , أما أىـ أنواع 

ماعي :                                                                    النفسي واالجت االغتراب -1
ويقصد شعور الفرد باالنفصاؿ عف المجتمع الذي ينتمي إليو , ويعد ىذا النوع بمثابة انعكاس 
لوضع الفرد في المجتمع نتيجة ما يوقعو المجتمع في الفرد مف عقوبات العزؿ أو النبذ بسبب 

ىو مف  ةعتقدات والعادات والتقاليد واالعراؼ السائدة , فالمغترب بصوره عامالخروج عف الم
 .  (15) خرج عف المألوؼ االجتماعي

 الديني :  االغتراب -0
في االدياف عمى أنو االنفصاؿ والتجنب , وىو انفصاؿ  االغترابورد ىذا النوع مف 

 .  (16اإلليية )الفرد عف الذات 
 الروحي :  االغتراب -3

أي اغتراب االنساف عف الزمف الذي يعيشو , وااللتجاء إلى تمجيد الماضي الذي 
بو , فينفصؿ عف تاريخو الحالي ليعيش  واإلشادةيكوف بالنسبة لو موضوعًا جماليًا فقط 

 .  (17)  بوجدانو في الزمف القديـ
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 السياسي :  االغتراب
شيوعًا في المجتمع المعاصر  االغترابالسياسي واحدًا مف اكثر انواع   االغترابيعد 

بوجو عاـ , وفي المجتمعات العربية بوجو خاص , وتبدو مظاىره وتجمياتو في العجز 
السياسي الذي يشير إلى أف الفرد المغترب ليس لديو قدرة عمى أف يصدر قدرات مؤثرة في 

 .  (18) الجانب السياسي , كما يفتقد الى المعايير والقواعد المنظمة لمسموؾ السياسي 
الُذىاني :                                                                           االغتراب -5

وىو العجز التاـ عف التعامؿ مع الواقع بسبب عدـ النضج وبدائية اآلنا االعمى مما يستدعي 
 استبدالو بواقع آخر مف وضع تخيالت الفرد . 

الُعصابي :                                                                              االغتراب -6
وتو في الجياز التنفسي بيف اآلنا والرغبات المكب ةيشير ىذا النوع إلى تمؾ النزاعات المضطرب

 او يعيش الفرد حرب ُعصابيو .
 خصائص الشخصية المغتربة : 

 بالخصائص اآلتية :تتميز الشخصية المغتربة 
 عدـ وجود ىدؼ يرشد مسيرتو في الحياة وينقذه مف الضياع .       .1
ضعؼ في معاييره االجتماعية , االمر الذي يجعمو عاجزًا عف إقامة حوار بينو وبيف  .0

 نفسو مف جانب , وبينو وبيف مجتمعو مف جانب آخر , فتكوف النتيجة عزلو اجتماعية .         
 ره عبثيو , وعدـ وجود معنى ليا .    لمحياة نظ ةالنظر  .3
شعوره أنو مجرد مف انسانيتو , ويعامؿ عمى ىذا االساس , مما يجعمو يشعر بعدـ  .4

 األماف واالطمئناف .  
 ضعؼ شديد بالثقة بالنفس . .5
 الشعور باغتراب الذات عف ىويتيا وعف الواقع .    .6
 الشعور بالسخط والعدوانية .                      .7
 ر بالعجز .             الشعو  .8
 تمرده ورفضو ألي التزامات يضعيا المجتمع , ويعمؿ عمى مقاومتيا بكؿ السبؿ .         .9

                                                                                                                                                                                                                                                                         فقداف االنتماء سواء لعقيده دينيو او لموطف بسبب اىتزاز القيـ وعدـ اكتراثو بيا .                                                .12
 تماعي واغتراب الشباب : مواقع التواصل االج
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يمثؿ الشباب الفئة األكبر في المجتمع وىـ ثروتو الحقيقية التي يتكأ عمييا , أذ تبذؿ 
جميع المجتمعات جيودًا جباره لتييئة البيئة المالئمة ليـ وفي مختمؼ جوانب الحياة , وال 

والحرص الشديد لتفادي الوقوع في األزمات واالنحرافات عف  بالمتابعةيمكف تحقيؽ ذلؾ إال 
المجتمعي الذي تمتاز  االغترابالمسار الطبيعي لصيرورة المجتمع , كالوقوع في مأزؽ 

العالقات االجتماعية األسرية لدى الشباب نتيجة الشعور بعدـ الرضا والرفض ناىيؾ  بانييار
فعمو ليس لو قيمة ولف يالمجتمع , لشعوره بأف ما  عف الالمباالة والتمرد عمى ما ىو سائد في

 يؤثر عمى المحيط الخارجي .                       
فيناؾ العديد مف السمبيات تنعكس بالسوء حتمًا عمى مستخدمييا وخاصة عند االفراط 

اـ , وتأثيرىا عمى الجوانب السموكية واالجتماعية فتجعميـ في عزلو اجتماعية خدفي االست
وؿ دوف مشاركتيـ في تبادؿ اآلراء وحؿ المشكالت فيصبح المستخدـ فقيرًا اجتماعيًا , تح

الذي يواجو ىذه الفئة مف المجتمع مف اعقد المشكالت التي باتت تيددىـ  االغترابوليذا كاف 
,  لعصر, ففئة الشباب ىي االكثر تأثرًا بحكـ تعامميا مع كؿ ما ىو جديد وتقبؿ مستحدثات ا

 يـ أكثر عرضو وتأثرًا بيا , وبالتالي فقداف التفاعؿ مع األسرة واالصدقاء . مما يجعم
المجتمعي , أذ أنيا فرضت عمى  االغترابفمواقع التواصؿ االجتماعي رسخت 

مستخدمييا نوعًا مف العزلة واالنقطاع عف الحياة العامة , فالوقت الذي يقضيو الشباب عمى 
ياة االجتماعية , واالستخداـ المفرط ليا يتناقض مع تمؾ المواقع ىو وقت مستقطع مف الح

والممارسات األسرية  األنشطةالتفاعؿ االجتماعي الطبيعي , ويؤثر عمى انخراط الفرد في 
واالجتماعية ويؤثر عمى تكيفو فال يجد ذاتو داخؿ ىذا التكويف االجتماعي , فيشعر باالنعزاؿ 

 .(19)كائف وما ينبغي أف يكوف  والوحدة ويسبب حالو مف التناقض بيف ما ىو 
ظاىرة اجتماعية نفسية شائعة في كثير مف المجتمعات بغض النظر  االغتراباذف ف

عف النظـ االيدلوجيات السائدة , كما تعد ازمة معاناة لإلنساف المعاصر , واف تعددت 
 مصادرىا واسبابيا .

القتيـ بذاتيـ المجتمعي ىو احد االزمات التي تواجو الشباب قي ع االغترابف
واالخريف , فالكثير منيـ يعيشوف داخؿ اسوار انفسيـ في نفور مقصود او غير مقصود عف 

 (.02مجتمعيـ  )
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وبال شؾ فأف مواقع التواصؿ االجتماعي تجذب أكبر عدد مف المتمقيف ليا , وخاصة 
اؿ فئة الشباب , وألطوؿ وقت ممكف , مستنده في ذلؾ الى كؿ ما ىو جديد متطور في مج

تقنيات االتصاؿ والتكنولوجية .                                                                 
ونتيجة لمتغيرات والتحوالت الحاصمة في المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية ظير عمى 

العربي بدأ مسرح الحياة االجتماعية حالة تبني الذات لقيـ الالمعيارية , أذ بدا واضحًا االنساف 
باالبتعاد عف القيـ والمعايير االيجابية في سموكو الذي اضحى يداه بأنو  األخيرة اآلونةفي 

غير مرغوب فيو في ظؿ السياؽ االجتماعي الذي يعيش فيو , أذ يشعر الفرد بأنو يعيش في 
تسـ واحتياجاتو , الى جانب عدـ قدرتو التنبؤ بالمستقبؿ , كما ت لرغباتوعالـ ال يستجيب 

                           برفضو لمقيـ الخاصة بحضارتو , واالنعزاؿ عف اآلخريف وعف ذاتو .                                                                 
يمكف اف توصؼ بأنيا الظروؼ التي تصاحب مراحؿ  فشبابنا اليوـ يمروف بظروؼ أبسط ما

ف عدـ االستقرار , وقمؽ وعدـ وضوح الرؤى , مما يجعؿ الشباب االنتقاؿ , وما يكشفيا م
 دائمًا في موقؼ االحباط واالنسحاب .  

 
 
 
 
  
 -  ميدانيةالدراسة ال  -

 ني( يوضح نوع المبحوث8جدول )
 النسبة المئوية التكرار النوع
 %61,72 116 ذكر
 %38,32 70 أنثى

 %122 188 المجموع
 

%( , أما نسبة اإلناث 61,72الى أف نسبة الذكور بمغت )( 1تشير بيانات جدوؿ )
 %( .38,32لمرتبة الثانية بنسبة )فقد جاءت با
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 في( يوضح اعمار المبحوث0جدوؿ )
 النسبة المئوية   التكرار    العمر          
         18- 02              47            05% 
         02- 00              87         46,49  % 
         00- 04              39           02,74% 
 %7,97          15              فأكثر 04         
 %122           188              المجموع                

ف إال أف أفراد العينة الذيف تتراوح ي( الخاص بأعمار المبحوث0تشير بيانات جدوؿ )
%( مف إجمالي 46,49( عامًا أحتموا المرتبة األولى بنسبة بمغت )00-02اعمارىـ ما بيف )

 أفراد العينة . 
                                                                                    

( عامًا بنسبة بمغت 18 -02راوح اعمارىـ ما بيف )واحتؿ المرتبة الثانية المبحوثوف الذيف تت
امًا المرتبة الثالثة ( ع04 -00وناؿ المبحوثوف الذيف تتراوح اعمارىـ ما بيف ),  %(05)

وبالمرتبة الرابعة واألخيرة جاء المبحوثوف الذيف تتعدى اعمارىـ  %(02,74)بنسبة بمغت
 ( . 7,975( عامًا وبنسبة بمغت )04الػ)

 
 

 كميات التي ينتمي الييا المبحوثينيوضح ال( 3جدول )
 النسبة المئوية     التكرار           الكميات          
 %54,06           120            اإلنسانية         
 %45,74           86            العممػػػية         
 %122             188            المجموع         

( إلى أف الكميات اإلنسانية جاءت بالمرتبة األولى بنسبة بمغت 3بيانات جدوؿ )تشير 
 %( .45,74%( , بينما جاءت الكميات العممية بالمرتبة الثانية بنسبة )54,06)

 يوضح المرحمة الدراسية لممبحوثيف( 4جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية        التكرار          المرحمة الدراسية      
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 %93,61      176           بكموريوس        
 %6,39       10           دراسات عميا         

 %122           188          المجموع          
( الخاص   المرحمة الدراسية المبحوثوف إأل أف افراد العينة مف 4تشير بيانات جدوؿ )

بينما بمغت نسبة مف ىـ في الدراسات العميا  %( ,93,61مرحمة البكموريوس بمغت نسبنيـ )
(6,39. )% 

( يوضح عدد الساعات التي يقضييا المبحوثون في استخدام مواقع التواصل 5جدول )
 األجتماعي 

 النسبة المئوية التكرار عدد الساعات
 %12, 12 19 أقؿ مف ساعتيف

 %42,95 77 ساعات 4 -0مف 
 %36,72 69 ساعات 6 -4مف 

 %9,26 17 ساعات 7أكثر مف 
 %3,19 6 لمواقع بشكؿ يومياستخداـ ا ال

 %122 188 المجموع
 

ف في استخداـ و ( الخاص بعدد الساعات التي يقضييا المبحوث5تشير بيانات جدوؿ )
( ساعات بمغت 4-0أف أفراد العينة الذيف يقضوف مف ) لىمواقع التواصؿ االجتماعي يوميًا إ

( ساعات بالمرتبة 6-4جاء المبحوثوف الذيف يقضوف مف )%( , في حيف 42,95نسبتيـ )
ف الذيف يقضوف )أقؿ مف ساعتيف( فقد نالوا ي%( , اما المبحوث36,72سبة بمغت )الثانية بن

ف الذيف يقضوف )اكثر مف و %( , في حيف جاء المبحوث12,12المرتبة الثالثة بنسبة )
                                          %( .   9,26ساعات( بالمرتبة الرابعة وبنسبة بمغت )7

وبالمرتبة األخيرة , جاء المبحوثوف الذيف ال يستخدموف المواقع بشكؿ يومي بنسبة بمغت 
(3,19 . )% 

 تسجيل الدخول لمواقع التواصل االجتماعي  مرات عدديوضح ( 6جدول )
 النسبة المئوية التكرارمرات تسجيؿ الدخوؿ 
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 يومياً 
 %4,78 9 مرة واحدة

 %05,55 48 مرات 4 -0مف 
 %47,87 92 مرات 4أكثر مف 

 %01,82 41 أوقات الفراغ
 %122 188 وعمالمج

 
ات تسجيؿ الدخوؿ الى مواقع التواصؿ مر  د( الخاص بعد6تشير بيانات جدوؿ )

 وامرات( يوميًا جاء4أف افراد العينة الذيف يسجموف دخوؿ المواقع أكثر مف ) ىاالجتماعي إل
ف لدييـ شغؼ ييشكموا حوالي نصؼ افراد العينة . ما يدؿ عمى أف المبحوثلبالمرتبة االولى 

في تسجيؿ الدخوؿ إلى المواقع بيف الفينو واالخرى .                                                 
مغت المرتبة الثانية وبنسبة ب مرات( 4-0ف )مف الذيف يدخموف المواقع و واحتؿ المبحوث

الدخوؿ لمواقع التواصؿ )اوقات الفراغ(  ف الذيف يسجموفو %( . بينما جاء المبحوث05,55)
%( .                                                         01,82بالمرتبة الثالثة بنسبة بمغت )

 %( . 4,78ف الذيف يدخموف )لمرة واحدة( بنسبة بمغت )و وبالمرتبة االخيرة جاء المبحوث
 

 ن لمواقع التواصل االجتماعي ي( يوضح مدة استخدام المبحوث7جدول )
 النسبة المئوية التكرار مدة استخداـ المبحوثوف لممواقع

 %7,97 15 أقؿ مف سنة
 %46,82 88 سنوات 3مف سنة إلى 

 %31,91 62 سنوات 6 -4مف 
 %13,30 05 سنوات 6أكثر مف 

 %122 188 وعمالمج
لمواقع  يـف الذيف مضى عمى استخدامي( الى أف المبحوث7تشير بيانات جدوؿ )

%( 46,82سنوات( جاءوا بالمرتبة االولى بنسبة بمغت )3التواصؿ االجتماعي مف )سنة الى 
المرتبة ( سنوات 6-4ف الذيف مضى عمى استخداميـ لممواقع مف )و .  بينما احتؿ المبحوث
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ف الذيف امضوا )أكثر مف و %( , في حيف جاء المبحوث31,91الثانية وبنسبة بمغت )
%( .                                    13,30سنوات( بالمرتبة الثالثة وبنسبة بمغت )6

قؿ مف سنة ف الذيف مضى عمى استخداميـ لممواقع أو وبالمرتبة الرابعة واألخيرة جاء المبحوث
 %( . 7,97غت )بنسبة بم

 ن الستخدام مواقع التواصل االجتماعي ي( يوضح الوقت المفضل لممبحوث8جدول )
 النسبة المئوية      التكرار           الوقت المفضؿ

 %00,34      40             الصباح
 %  02,74       39             الظير
 %51,59       97             المساء

 %5,33         12             الميؿبعد منتصؼ 
 %122       188           وعمالمج

 
( الخاص بالوقت المفضؿ لدى افراد العينة الستخداـ مواقع 8تشير بيانات جدوؿ )

التواصؿ االجتماعي الى انيـ يفضموف فترة )المساء( وشكمت اكثر مف نصؼ اجابات 
تمثؿ فترة راحة بالنسبة ليـ يتواصموف مع %( اذ انيا 51,59ف وبنسبة بمغت )و المبحوث

االصدقاء ويتصفحوف المواقع أضافة الى النشر والتعميؽ والدردشة .                                     
ف الذيف يفضموف استخداـ المواقع )صباحًا( المرتبة الثانية بنسبة بمغت و واحتؿ المبحوث

%( . 02,74يرًا( بالمرتبة الثالثة وبنسبة بمغت )%( , بينما جاء الذيف يفضمونيا )ظ00,34)
ف الذيف يفضموف االستخداـ )بعد منتصؼ الميؿ( بنسبة بمغت و وبالمرتبة االخيرة جاء المبحوث

%( .   ما يدؿ عمى أف افراد العينة ال يسيروف ألوقات متأخرة في استخداـ مواقع 5,33)
 التواصؿ االجتماعي . 

 ن مواقع التواصل االجتماعي ويستخدم فيو المبحوث ( يوضح المكان الذي9جدول )
 النسبة المئوية التكرار المكاف
 %62,43 139 المنزؿ

 %7,80 18 الجامعة
 %5,03 10 مقيى االنترنت
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 %06,50 61 في أي مكاف
 %122 032 وعمالمج

 
ف مواقع التواصؿ و ( الخاص بالمكاف الذي يستخدـ فيو المبحوث9تشير بيانات جدوؿ )
%( منيـ يفضموف استخداـ ىذه المواقع في )المنزؿ( , بينما 62االجتماعي الى اف اكثر مف )

%( مف 7,80%( منيـ الى انيـ يفضموف استخداميا )في أي مكاف( , وأكد )06,50أشار )
اد افراد العينة الى انيـ يفضموف استخداميا في )الجامعة( وىي نسبة قميمة تدؿ عمى اف افر 

 العينة ال يفضموف استخداـ المواقع في الجامعة بحكـ انشغاليـ بالمحاضرات .    
%( منيـ الى انيـ يفضموف استخداـ المواقع في )مقاىي 5,03في حيف أكد )  
 االنترنت( .

 ( يوضح الذين يستخدم معيم المبحوثون مواقع التواصل االجتماعي 82جدول )
 النسبة المئوية التكرار اقعاالشخاص الذيف يستخدـ معيـ المو 

 %70,87 137 لوحدؾ
 %03,41 44 مع اصدقائؾ

 %3,70 7 مع افراد عائمتؾ
 %122 188 المجموع
   

( الخاص بالذيف يستخدـ معيـ المبحوثوف مواقع التواصؿ 12تشير بيانات جدوؿ )
)لوحدىـ(  ف الى انيـ يفضموف استخدامياو %( مف المبحوث70أذ أشار أكثر مف ) ,االجتماعي

بعيدًا عف مراقبة أحد مف أجؿ المحافظة عمى خصوصيتيـ بعيدًا عف مف حوليـ .                  
%( مف أفراد العينة الى انيـ يفضموف استخداميا مع )االصدقاء( مف اجؿ 03,41وأشار )

 خمؽ حالة مف البيجة والسرور قريبًا مف اصدقائيـ المفضميف .
ف إلى انيـ يفضموف استخداميا مع )افراد العائمة( وىي ي%( مف المبحوث3,70وأكد )

نسبة منخفضة تدؿ عمى انيـ يريدوف اليروب مف رقابة العائمة عمى استخداميـ لممواقع كي ال 
 يتواصموف .يتعرضوا لممسائمة مف الوالديف حوؿ انماط االستخداـ ومع مف 

 نو( يوضح أي المواقع أكثر استخدامًا عند المبحوث88جدول )
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 النسبة المئوية التكرار المواقع المفضمة
 %07,05 115 فيس بوؾ

 %0,36 12 تويتر
 %3,55 15 يوتيوب

 % 4,73 02 غراـتانس
 %00,28 93 فايبر

 %01,29 89 واتس آب
 %13,74 58 تمغراـ

 %4,06 18 سناب شات
 %2,94 4 سكايب
 %122 400 المجموع

   
( الخاص بالمواقع األكثر استخدامًا بالنسبة ألفراد العينة الى 11تشير بيانات جدوؿ )

%( 07,05أف موقع )فيس بوؾ( أحتؿ المرتبة األولى كأكثر المواقع استخدامًا بنسبة بمغت )
%( , واحتؿ )واتس آب( المرتبة 00,28بينما جاء موقع )فايبر( بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت )

%( , بينما ناؿ موقع )تمغراـ( المرتبة الرابعة بنسبة بمغت 01,29بمغت ) بنسبةالثالثة 
%( , وحصؿ 4,73%( .  في حيف جاء موقع )انستغراـ( بالمرتبة الخامسة بنسبة )13,74)

 %( .         4,06موقع )سناب شات( عمى المرتبة السادسة نسبة بمغت )
%( وناؿ موقع )تويتر( المرتبة 3,55واحتؿ موقع )يوتيوب( المرتبة السابعة بنسبة )  

 ,%(2,94%( , وبالمرتبة األخيرة جاء موقع )سكايب( بنسبة بمغت )0,36الثامنة بنسبة )
ف يستخدموف مواقع متعددة وال يقتصروف عمى يمف بيانات الجدوؿ الى أف المبحوثنستنتج 

 تفادة مف خالؿ الخدمات التي يقدميا كؿ موقع . موقع واحد وذلؾ باالس
 ن لمدخول لمواقع التواصل االجتماعي و( يوضح األسم الذي اختاره المبحوث82جدول )

 النسبة المئوية التكرار االسـ الذي اختاره المبحوثوف
 %76,59 144 أسـ حقيقي
 %03,41 44 أسـ مستعار

 %122 188 المجموع
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الدخوؿ لمواقع التواصؿ  اف الذيف اختارو ي( الى أف المبحوث10)تشير بيانات جدوؿ 

%( .                                              76,59االجتماعي بأسمائيـ الحقيقية بمغت نسبتيـ )
فدخموا المواقع بأسمائيـ  ةما يدؿ عمى أف افراد العينة ال يحاولوف التخفي خمؼ اسماء مستعار 

 ير شخصياتيـ الحقيقية . الصريحة التي تظ
 %( مف أفراد العينة . 03,41) مستعارةاسماء  ابينما كانت نسبة الذيف اختارو 

 ل معيم المبحوثون في مواقع التواصل االجتماعي م( يوضح الذين يتعا83جدول )
 النسبة المئوية التكرار الذيف يتعامؿ معيـ المبحوثوف

 %01,40 45 األىؿ واألقارب
 %42,47 85 المقربوفاألصدقاء 

 %06,01 55 زمالء الدراسة
 %11,92 05 الذيف تعرفت عمييـ في المواقع

 %122 012 المجموع
 

( الخاص بالذيف يتعامؿ معيـ المبحوثوف في مواقع التواصؿ 13تشير بيانات جدوؿ )
.         %(42,47االجتماعي الى أف )األصدقاء المقربوف( جاءوا بالمرتبة األولى بنسبة بمغت )

%( , وناؿ )األىؿ واألقارب( 06,01بينما احتؿ )زمالء الدراسة( المرتبة الثانية بنسبة )
 %( , وبالمرتبة األخيرة جاء الذيف تعرؼ عمييـ المبحوثوف في01,40المرتبة الثالثة بنسبة )
 %( . 11,92المواقع بنسبة بمغت )

 ن ألصدقائيمو( يوضح معايير اختيار المبحوث84جدول )
 النسبة المئوية التكرار معايير اختيار األصدقاء

 %11,92 32 عمى أساس القرابو
 %33,73 85 عمى أساس الصداقو

 %02,63 50 عمى أساس االىتماـ المشترؾ
 %12,71 07 عمى اساس االنسجاـ الفكري

 %12,34 06 عمى اساس المستوى المعرفي والثقافي
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 %10,69 30 ال يوجد معيار محدد
 %122 050 المجموع

 
ف ألصدقائيـ إلى أف و ( الخاص بمعايير اختيار المبحوث14تشير بيانات جدوؿ )

%(  فيما جاء معيار )االىتماـ 33,73( احتؿ المرتبة األولى بنسبة بمغت )الصداقةمعيار )
%( , اما )ال يوجد معيار محدد( فقد ناؿ المرتبة 02,63المشترؾ( بالمرتبة الثانية بنسبة )

%( 11,92( عمى المرتبة الرابعة بنسبة )القرابة%( , وحصؿ معيار )10,69لثالثة بنسبة )ا
%(  وبالمرتبة األخيرة 12,71اـ الفكري( فقد جاء بالمرتبة الخامسة بنسبة )جسناما معيار )اال

%( . ونستنتج مف ذلؾ اف 12,69جاء معيار )المستوى المعرفي والثقافي( بنسبة بمغت )
 .ايير عدة في اختيار االصدقاء ف معو لممبحوث

 ن يقبمون طمبات صداقو ووضح االسباب التي تجعل المبحوثي( 85جدول )
 النسبة المئوية التكرار األسباب

 %17,64 36 لمتعرؼ عمى أصدقاء جدد
 % 49,52 121 لتبادؿ االخبار والمعمومات

 %03,26 47 لتكويف عالقات
 %9,82 02 لمتباىي بالعدد الكبير مف االصدقاء

 %122 024 المجموع
 

ف يقبموف و الى أف مف أبرز االسباب التي تجعؿ المبحوث (15تشير بيانات جدوؿ )
ىي )لتبادؿ االخبار والمعمومات( وبحوالي نصؼ اجابات افراد العينة بنسبة  الصداقةطمبات 

%( .                                                                                            49,52بمغت )
اء %( , و) لمتعرؼ عمى اصدق03,26بينما جاءت )لتكويف عالقات( بالمرتبة الثانية بنسبة )

%( وبالمرتبة الرابعة واألخيرة جاءت )لمتباىي 17,64جدد( احتمت المرتبة الثالثة بنسبة )
 %( . 9,82بالعدد الكبير مف االصدقاء( بنسبة بمغت )

 ( يوضح االشباعات التي تحققيا مواقع التواصل االجتماعي86جدول |)
 النسبة المئوية التكرار االشباعات المتحققة
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 %35,63 67 صداقوتكويف عالقات 
 %10,03 03 عالقات مع النوع اآلخر

 %12,63 02 إيجاد حموؿ لمشاكمي
 %0,15 4 تعمـ لغات أخرى

 %39,36 74 التعرؼ عمى ثقافات آخرى
 %122 188 المجموع

 
ف يستخدموف مواقع التواصؿ ي( الى أف اغمب المبحوث16تشير البيانات جدوؿ )

%(  39,36ثقافات أخرى( أذ حصمت عمى نسبة بمغت )االجتماعي مف أجؿ )التعرؼ عمى 
%( .     35,63بينما جاء االشباع الثاني مف آجؿ )تكويف صداقات( بالمرتبة الثانية بنسبة )
%( .           10,03واحتؿ )تكويف عالقات مع النوع اآلخر( المرتبة الثالثة بنسبة بمغت )

%( وبالمرتبة الخامسة 12,63بنسبة بمغت ) ونالت )ايجاد حموؿ لمشاكمي( المرتبة الرابعة
 %( .0,15ات أخرى( بنسبة بمغت )غواألخيرة جاءت )تعمـ ل

 ن الستخدام مواقع لمتواصل االجتماعي و( يوضح العوامل التي دفعت المبحوث87جدول )
 النسبة المئوية التكرار العوامؿ

 %14,25 44 التواصؿ مع األىؿ واألصدقاء
 %32,99 97 لمتسمية والترفيو

 %15,27 47 إلمالء وقت الفراغ
 %0,55 8 لمحوار وتبادؿ الرأي مع األخريف

 %10,14 38 العزلةلمتخمص مف 
 %7,20 00 لمبحث والدراسة

 %3,19 12 لمتعرؼ عمى اصدقاء جدد
 %1,59 5 لمبحث عف االصدقاء القدامى

 %3,51 11 لتكويف عالقات غرامية
 %0,03 7 ومواكبة التطوراتلمحصوؿ عمى االخبار 

 %0,03 7 لمتخمص مف القمؽ والممؿ
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 %5,43 17 زيادة المعمومات والمعارؼ
 %122 313 المجموع

 
ف الستخداـ مواقع و ( الخاص بالعوامؿ التي دفعت المبحوث17تشير بيانات جدوؿ )

ف و المبحوثالتواصؿ االجتماعي الى أف )التسمية والترفيو( كانت العامؿ األوؿ الذي يدفع 
%( .                  32,99الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي أذا احتمت المرتبة األولى بنسبة بمغت )

%( , وناؿ )التواصؿ مع 15,27وقت الفراغ( بالمرتبة الثانية وبنسبة ) إلمالءبينما جاء )
لعزلة( عمى %( , وحصؿ )التخمص مف ا14,25االىؿ واالصدقاء( المرتبة الثالثة بنسبة )

%( , وجاء )البحث والدراسة( بالمرتبة الخامسة وبنسبة 10,14المرتبة الرابعة بنسبة بمغت )
   %(.                                                                                  5,43%( , واحتمت )زيادة المعمومات والمعارؼ( المرتبة السادسة بنسبة بمغت )7,20)

%( .                        3,51وبالمرتبة السابعة جاءت )لتكويف عالقات غرامية( وبنسبة بمغت )
%( , واحتمت )لمحوار 3,19ونالت )التعرؼ عمى اصدقاء جدد( المرتبة الثامنة وبنسبة )

      %( .                     0,55وتبادؿ الرأي مع األخريف ( المرتبة التاسعة وبنسبة بمغت )
وجاءت )لمحصوؿ عمى األخبار ومواكبة التطورات( و)لمتخمص مف القمؽ والممؿ( بالمرتبة 

%( .                                        0,03) العاشرة وبنفس النسبة اذ حصمت عمى
وبالمرتبة الحادية عشر واألخيرة جاءت )لمبحث عف االصدقاء القدامى( بنسبة بمغت 

طبيعيًا اف تحتؿ ىذه المرتبة بحكـ أف افراد العينة ىـ في مقتبؿ العمر  %( . وكاف1,59)
 وليس لدييـ اصدقاء قدامى .

ن لعالقاتيم الحقيقية بعد استخداميم لمواقع التواصل و( يوضح تقييم المبحوث88جدول )
 االجتماعي . 
 النسبة المئوية    التكرار       ف لعالقاتيـ الحقيقيةثيتقييـ المبحو 

 %15,95       32        بقيت عمى حاليا      
 % 74,48        142        تراجعت        
 %9,57         18         اختفت تمامًا       
 %122          188       المجموع       
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ف لعالقاتيـ الحقيقية بعد استخداـ و يـ المبحوثيتقب( الخاص 18تشير بيانات جدوؿ )
التواصؿ االجتماعي إلى أف عالقاتيـ االجتماعية تراجعت بعد استخداميـ لمواقع مواقع 

%( ما يدؿ عمى أف ىذه المواقع آثرت وبشكؿ واضح عمى 74,48التواصؿ وبنسبة بمغت )
      .                                                                                 ةقات االجتماعية لمطمبالعال

%( .          15,95ف إلى أف ىذه العالقات )بقيت عمى حاليا( وبنسبة بمغت )و بينما أشار المبحوث
 %( . 9,57وأشار المبحوثوف إلى أف ىذه العالقات )اختفت تمامًا( وبنسبة بمغت )

 ( يوضح مستوى العالقات االفتراضية المبحوثون89جدول )   
 النسبة المئوية رالتكرا مستوى العالقات االفتراضية

 %64,36 101 جيػػػػػػد
 %06,27 49 متوسػػػط
 %9,57 18 ضعيػػػػػؼ
 %122 188 المجمػػػػوع

 
ف )جيد( يمبحوثلمراضية ( إلى أف مستوى العالقات االفت19تشير بيانات جدوؿ )

 %( مف افراد العينة.64,36وأشار الى ذلؾ )
%( منيـ إلى أف 9,57ف . وأشار )ي%( مف المبحوث06,27بينما اجاب بػ)متوسط( )

 مستوى العالقات االفتراضية لدييـ )ضعيؼ( . 
 ( يوضح نمط العالقات التي يفضميا المبحوثوف02جدوؿ )

 النسبة المئوية   التكرار            نمط العالقات المفضمة
 %12,63 02 العالقات الواقعية

 %13,80 06 العالقات االفتراضية
 %75,55 140 االثناف معػػػػاً 

 %122 188 المجموع
( الخاص بنمط العالقات المفضمة لدى المبحوثوف إلى أنيـ 02تشير بيانات جدوؿ )

%( .                                 75,55يفضموف )االثناف معًا( واحتمت المرتبة األولى بنسبة بمغت )
%( .                     13,80افراد العينة )العالقات االفتراضية( وبنسبة بمغت ) مف بينما فضؿ البعض
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%( منيـ إلى أنيـ يفضموف )العالقات الواقعية( وىي نسبة منخفضة ما يدؿ 12,63وأشار )
 ى الحقيقي الذي ال يحقؽ ذاتيـ . عمى أف افراد العينة يفضموف الواقع االفتراضي عم

 االستنتاجات 
اب الشباب الجامعي مف األسرة والمجتمع وشعورىـ بعدـ االنتماء لمواقع انسح -1

 الحقيقي وتفضيؿ الواقع االفتراضي , والذي برأييـ يحقؽ ذاتيـ . 
المجتمعي نتيجة االستخداـ الطويؿ والمكثؼ  االغترابشعور الشباب الجامعي ب -0

 سرة واالقارب والمحيط لمواقع التواصؿ االجتماعي مما جعميـ يشعروف بالعزلة عف اال
 بشكؿ عاـ االجتماعي 
بسبب معاناة الشباب الجامعي مف العزلة االجتماعية والشعور بالوحدة لذلؾ  -3
 االستخداـ المكثؼ لمواقع التواصؿ االجتماعي مف اجؿ التعويض . يمجؤوف الى
يقي يرى الشباب الجامعي اف المواقع االفتراضية ىي البديؿ االنسب لمواقع الحق -4

 لدييـ . االغترابوالذي ال يحقؽ ذاتيـ , وبالنتيجة يعزز شعور 
اف الشباب الجامعي يميموف الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي اكثر مف  -5

 النشاطات االخرى . 
انخفاض دور األسرة والمجتمع في توعية االبناء وتبصيرىـ بتأثيرات مواقع  -6

 التواصؿ االجتماعي وانعكاساتيا عمييـ . 
وجد الشباب الجامعي في ىذه المواقع فرصة لمتعبير عف آرائيـ وتوجياتيـ  -7

 الفكرية والتي قد ال يستطيعوف التعبير عنيا صراحة في المجتمع الواقعي .
ير مف الشباب الجامعي يعدوف التواصؿ مف خالؿ المواقع اسيؿ بكثير مف الكث -8

التواصؿ في الحياة الواقعية والتي تحكميا عادات وتقاليد المجتمع الذي يعيشوف فيو والتي 
 تفرض عمييـ التقيد بيا . 

الوقت الذي يقضونو في التحدث عبر المواقع اكثر بكثير مف الوقت الذي  -9
 ؿ والمحيط االجتماعي .يقضونو مع األى

تراجعت العالقات االجتماعية الحقيقية بشكؿ كبير بعد استخداـ الشباب  -12
 الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي . 
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ارىا عبر الشباب الجامعي عف الرضا الكبير عف مستوى عالقاتيـ االفتراضية باعتب
 البديؿ عف واقعيـ الحقيقي .

 المقترحات 
وخاصة بيف فئة  ,االستخداـ االمثؿ لمواقع التواصؿ االجتماعي التوعية بضرورة -1

 الشباب إذ انيـ األكثر استخدامًا ليذه المواقع . 
 تحديد اوقات معينة الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي . -0
يات اشغؿ اوقات الفراغ بأنشطة ىامة بعيدًا عف التعرض الطويؿ كممارسة اليو  -3
 .المفضمة

ب الجامعي بالواقع مف خالؿ صمة االرحاـ والتواصؿ مع االقارب ربط الشبا -4
 والجيراف ىذه العالقات التي تكاد تكوف اختفت مف مجتمعنا اليـو .

ضرورة استفادة الشباب الجامعي مف ىذه المواقع وما تقدمو مف برامج تعميمية في  -5
 مجاؿ البحث والدراسة وتطوير امكانياتيـ .

 االحاالت
 159, ص  0222د الحميد , البحث العممي في الدراسات االعالمية , القاىرة , عالـ الكتب , محمد عب -1
. 
 0214مناؿ ىالؿ المزاىرة , مناىج البحث االعالمي , عماف , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ,  -0

 . 146, ص
 .120, ص1983الشروؽ , محمد عبد الحميد , تحميؿ المحتوى في بحوث االعالـ , جده , دار  -3
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