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 :مقدمة

إن التطور السریعوالمذهل الذي عرفه العالم في مجال العلم والتكنولوجیا، وكذا العولمة 

تهیمن على الكون، والتي جعلت من العالم قریة متقاربة األطراف وذلك بفضل التي أخذت 

معطیات تفرض على تطور وسائل االتصال وغزو اإلعالم اآللي لجمیع مرافق الحیاة هي 

المجتمعات دیمومة التغیر والتجدد نتیجة تطلع أفرادها نحو مواكبة هذه التغیرات بغرض 

العلمیةخاصةالتكنولوجیةثورةعلمیةوعملیة هامة التطوراتاالستفادة منها، حیث أحدثت آخر 

النفسیة واالجتماعیة، وحتى عوامل الحیاة المحیطة به  اإلنسانغیرت مختلف جوانب حیاة 

، حیث أفضى االتصال الحدیثة التي جعلت المستحیل ممكنا والغائب حاضراوسائل  :مثال

التطور الهائل في تكنولوجیا االتصال إلى انتاج وسائل جدیدة عملت على تغییر عالقات 

أدت إلى االستغناء عن التي ة وأشكال تفاعلهم مع بعضهم البعض، و الناس االجتماعی

 ،سالم لشاشات األجهزة التي أصبح من شأنها اختزال الوقت والتكلفةاللقاءات التقلیدیة واالست

 .االجتماعي الموجودة عبر االنترنتخاصة ما أصبح یعرف بمواقع التواصل 

التفاعل بین مختلف شرائح التي تعتبر موسوعة علمیة مجانیة ومجاال للتواصل و و  

، حیث االجتماعیة واالقتصادیة ستویاتهمتهم ومعارفهم وما،وكافة فئاته بمختلف ثقافالمجتمع

أصبح مستخدموها في وتیرة متزایدة عموما والمجتمع الجزائري خصوصا حیث یعرف تزایدا 

المكانة وفقا لتعدد خدماته في عدد مستخدمي هذه المواقع خاصة الفیس بوك الذي نال هذه 

مكانیة استخدامه الفوریة كبیرا لدى  ف في اآلونة األخیرة اهتماماحیث عر .          ٕ                        وتنوعها وا 

وعلى وجه الخصوص الطلبة  ،مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي خاصة فئة الشباب

ما  ،وبالذات فئة الطالبات الالتي یعرفن تزایدا هائال في استخدامه والتواصل به ،الجامعیون

ألنه خلق مجتمعات جدیدة جعل هذا الموضوع یطرح تساؤالت كثیرة واستفسارات متنوعة 

بالمجتمعات االفتراضیة والتي تعادل وتفوق المجتمعات الحقیقیة، ما جعلها  یصطلح علیها

تؤثر في توافقهم النفسي االجتماعي هذا األخیر الذي شغل حیزا هاما في الدراسات والبحوث 

ألهمیته في حیاة الناس، ألنه یمثل الصحة النفسیة بعینها إذ یكون المتوافق نفسیا واجتماعیا 

وتفاعله مع بیئته الذي  ،ادرا على التنسیق بین حاجاته وسلوكه الهادفمتكامل الشخصیة ق

 .متصفا بتناسق سلوكه وعدم تناقضه یتحمل عناء الحاضر من أجل المستقبل 

وأن یكون منسجما مع معاییر مجتمعه دون التخلي عن استقاللیته مع تمتعه بنمو سلیم 

ي خضم هذا الزخم الهائل من غیر متطرف في انفعاالته مساهما في مجتمعه، ولكن ف
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إال أنه یمتلك وجها آخر إذا ما تم  ،التطور التكنولوجي وشیوع انتشاره وفوائده الكبیرة

استخدامه بسوء من طرف مستخدمیه بحیث یتأثرون به وعلى جمیع األصعدة، فقد یحدث 

 ذاتیةغیر مرغوبة ویطرح استفسارات كثیرة تخص معامالتهم االجتماعیة وتغیرات سلوكیات 

، وهذا ما نسعى لمناقشته في هذه الدراسة ثیروجه الخصوص نوع هذه العالقة والتأوعلى 

 -الفیس بوك-عالقة استخدام الطالبة الجامعیة لموقع التواصل االجتماعي: "المتمثلة في

قسم بحثنا إلى مجموعة من الفصول  ولدراسة هذا الموضوع "بتوافقها النفسي االجتماعي

 :حیث

تم فیه والذي  التیكانت بالجانب النظري األول منه إلى مدخل الدراسة خص الفصل

وفرضیات  مع طرح التساؤالت المناسبة للدراسةعرض اإلشكالیة في ضوء الدراسات السابقة 

، دوافع اختیار الموضوع مع ذكر أهمیة ، تطرقنا بعدها إلى تحدید أهداف الدراسةالبحث

حدود الدراسة، أما لباإلضافةالخاصة بالموضوع اإلجرائیة تحدید أبرز المفاهیم  الدراسة،

الشباب، تطرقنا فیه إلى مفهوم  فقد الطالبة الجامعیة الفصل الثاني والذي تمحور حول

المرحلة،حاجات الطالبة الشابة الضروریة وأبرز المشاكل التي تعاني وطبیعة هذه  خصائص

إذ یلیه الفصل  .تخدم جوانب الدراسة منها محاولین إعطاء نبذة شاملة عن الموضوع حیث

التعرض فیه إلى  وتم-بوكالفیس -موقع التواصل االجتماعي : جاء تحت عنوانالثالث الذي 

شبكة وآلیة التواصل بین األصدقاء نشأة ومفهوم الموقع، أبرز خصائصه وممیزاته، سمات ال

 على الطالبة الجامعیةباإلضافة إلى تحدید أبرز االثار اإلیجابیة والسلبیة للفیس بوك 

إلى تعریف  وتطرقنا فیهالتوافق النفسي االجتماعي،: هعنوانأما الفصل الرابعفكان 

فصیل أكثر بالتطرق إلى كل من التوافق النفسي على حدى، والتوافق تالتوافق حیث تم ال

وذلك بالتعرض إلى التعاریف،  ،االجتماعي على حدى ثم التوافق النفسي االجتماعي

لنعرض بعدها عملیة  وامل التي تعوق إتمام التوافق، مظاهر التوافقالمعاییر، المؤشرات، الع

 .التوافق النفسي االجتماعي وسیكولوجیته

حیث تم عرض  نهجیة،مإلجراءات الفخص فیه الفصل الخامس لالتطبیقي أما الجانب 

أدوات البحث مع دراسة الخصائص  فیها عرض التي تم كل من الدراسة االستطالعیة

 التي تم فیها تحدید العینة ومواصفاتها  الدراسة األساسیة، ثم السیكو متریة

حیث تم  :عرض وتحلیل نتائج الدراسة مع مناقشة الفرضیاتالسادس لفصل وجاء ال

المتوصل إلیها في التحلیل الكیفي للمعطیات مع تفسیر النتائج اعتمادا على النتائج استخدام 
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الذي یساعد في بینها أو االختالفاسات السابقة ومدى التوافق نتائج الدر هذه الدراسة في ضوء 

تأكید أو نفي فرضیات الدراسة للوصول في األخیر إلى بلورة النتائج المتحصل علیها من 

التي وجدتها متبوعة باالقتراحات ها بخاتمة شاملة للموضوع، لنختمعملیة المناقشة والتحلیل 

مفصل لقائمة المراجع والمصادر متبوعا  إلى عرضلنصل في األخیر الباحثة مهمة 

 .بالمالحق

 .....عرضنا بالفصل األول ونبدأ
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 :اإلشكالیة

إن التطور الهائل والمتسارع في تكنولوجیا االتصال في نهایة القرن الماضي أدى إلى 

الیومیة  األفرادإنتاج وسائل حدیثة في التواصل االجتماعي ،عملت على تغییر أنماط حیاة 

وعالقاتهم االجتماعیة،وطرق تفاعلهم التقلیدیة المألوفة،ویأتي االنترنت في مقدمة هذه 

نافس إذعمل أكثر من أي وسیلة أخرى على إحداث تغییرات جذریة،مست اإلنجازات دون م

وطالت معظم جوانب حیاتهم،بحیث أصبح االستخدام الكبیر للرصید االلكتروني حیاة األفراد 

 بإیجابیاتومواقع التواصل االجتماعي مهماجرى،وكأنه األصل الحقیقي للتفاعل االجتماعي 

كري والثقافي،بحیث ال یستطیع الشباب الیوم وعلى مدار من الجانب االجتماعي والتواصل الف

غیرهم،والتي تعد إحدى المواقع و ......... بوك أو التویترالساعة التوقف عن تفعیل الفیس

المهمة التي تستنفذ طاقاتهم وقدراتهم الجسدیة والفكریة،حیث یمضون جل الوقت المخصص 

ها ومضامینها ما جعلها تتمیز بخدماتها اختالف أنواعلها في تبادل ملفات األصدقاء على 

األعمار واألجناس  اختالفوتلقى رواجا كبیرا لدى كل شرائح المجتمع،على غرار 

واستهدافا، ما أكدته دراسات كثیرة  استخداماوالطبقات،حیث أصبحت فئة الشباب أكثر 

ذا التي تؤكد أن نسبة الشباب الذین یستخدمون ه SOCIALL BAKERكإحصائیات موقع 

بحیث یبلغ مستخدمي الفیس بوك  في الجزائر من الذكور  ٪46.79الموقع عامة تفوق 

ما یجعلها تحتل الصدارة، التي إذا أمعنا في قیمها وخصائصها  ٪32واالناث  ٪68الشباب 

وسلوكیاتها واتجاهاتها فإننا نجدها الفئة األكثر تأثرا وتأثیرا بما ینشر أو یبث أو یذاع عبر 

الشبكة، إذ نجد أن التعامل بها أصبح في كل األماكن ما أعطاها رواجا أكثر واستهالكا هذه 

واسعا وقدرة على تغییر أنماط حیاة هؤالء الشباب الیومیة وعالقاتهم االجتماعیة وطرق 

تها ، وتأثیر تفاعلهم التقلیدیة المألوفة من جانب االهتمام والفضول بما یحدث بین طیا

، وذلك بغیة التأقلم والتوافق مع المحیط وفرض الكیان والوجود في الجماعة الجماعة والرفاق

التي ینتمي إلیها،وهذه أبرز ممیزات الطالبات الجامعیات حیث أصبح عالم األنترنیت اآلن 

ثبات ذاتها أمام صدیقاتها أو                                               ٕ                             وسیلة شیقة وممتعة لقضاء أوقاتها وشغل فراغها وا 

معلومات ونظرا لما یمیزها من مواصفات خاصة على جمیع مماثالتها،ومصدرا مهما لتلقي ال

بها والنظر إلى متطلباتها والتفكیر بها ألن اهتمام الطالبة المتزاید  االهتماماألصعدة ،وجب 

للدراسة حقا وتسلیط الضوء علیها الضوء بخدمات األنترنیت وخاصة موقع الفیس بوك یدع 
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ل الكثیر من البحوث العلمیة توجه إلى هذا ، هذا ما جعمن جوانب متعددة وبرؤا مختلفة

 :الجانب من الموضوع من مثل دراسة

االنترنیت على اتجاهات الطلبة  استخدامأثر :"معنونة ب) 2008(سلیمان  دراسة ل بورحلة

، والتي تهدف إلى أثر االستخدام "-دراسة میدانیة بوالیة تیبازة –الجامعیین وسلوكیاتهم 

من الطلبة الجامعیین 200وما تفرزه من آثار على سلوكیات واتجاهات  لألنترنیتالیومي 

بطریقة قصدیة معتمدا على المنهج المسحي  اختیرواسنة ) 25-18(تتراوح أعمارهم ما بین 

االنترنیت من قبل الطلبة ال یكسبهم  استخدامأن :توصل إلى الوصفي والتحلیلي، حیث

نما استخ السلوكیاتبالضرورة  دامها كان من أجل البحث العلمي للتحصیل الدراسي          ٕ         السلبیة وا 

باإلضافة إلى انعدام العالقة بین مدة االستخدام ومشاعر العزلة االجتماعیة أو تشكیل 

المكتسبة وأنماط  السلوكیاتالعالقة بین  انعداماتجاهات الطلبة حول بعض القضایا مع 

الشبكات : بعنوان) 2012(د هماشساع: االستخدام والمحتویات، باإلضافة لدراسة لألستاذ 

شبكة الفیس بوك "–منظور قیميدراسة من –االجتماعیة وأثرها على الفرد و المجتمع 

حیث تمحورت في إبرازأهم سلبیات و إیجابیات الشبكات االجتماعیة على الفرد في " نموذجا

فیها  عتمدا االتصالي،مة من خالل قیم محتواه اإلعالمي و حد ذاته وعلى المجتمع بصفة عا

على القیم كأساس لتحدید آثار هذه الظاهرة االتصالیة وقد صاغ إشكالیة الدراسة وفق ما 

الشبكات االجتماعیة على الفرد والمجتمع إیجابا وسلبا من  ماهي آثار :یلي

من اثار " عزي عبد الرحمن ": منظورقیمي؟،متبنیا نظریة الحتمیة القیمیة ،وما أورده األستاذ 

على الفرد والمجتمع  بإسقاطهالى ثقافة الفرد والمجتمع من منظور قیمي حیث قام االعالم ع

،وربطها بمصطلح الشبكات االجتماعیة وتطبیقاتها متوصال ومفرزا على مجموعة من النتائج 

للشبكات االجتماعیة اثار مختلفة على الفرد والمجتمع منها السلبیة واالیجابیة،حیث :أهمها

ء كانت تمس مختلف القیم سواتتحدد حسب طریقة االستخدام وثقافة المستخدم وقیمه حیث 

تحت ) 2012(ودراسة لمریم نریمان نومار .دینیة او ثقافیة او اجتماعیة او نفسیة

هادفة الى " في العالقات االجتماعیة وتأثیرهاستخدام مواقع الشبكات االجتماعیة :"عنوان

الكشف عن اثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة في العالقات االجتماعیة من خالل 

تبیان لجمع بوك في الجزائر ،معتمدة على أداة االسالفیس تخدمي موقع دراسة عینة من مس

قضاء نسبة اكبر من :البیانات،حیث توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها
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بوك ویفضل اغلبهم خدمة التعلیقات الفیس المبحوثین اكثر من ثالث ساعات في استخدام 

الكبیر  التأثیر،إضافة الى اء الى جانب التثقیفالهل واألصدقوالدردشة او دافع التواصل مع ا

قاربهم واالنسحاب ا لوجه وفي تفاعل المستخدمین مع أسرهم وأفي االتصال الشخصي وجه

كما نجد في الدراسات العربیة التي اهتمت بهذا  .الملحوظ للفرد من التفاعل االجتماعي

 ادمان: "عنوان التي تحمل) 2010(دراسة سلطان عائض مفرح العصیمي :الموضوع

 ،"عالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاضاالنترنیت و 

االنترنیت لدى طالب المرحلة الثانویة  إلدمانالمستوى الفارق  إلى تحدیدوالتي تهدف 

اعتمد الباحث  ،حیثاالجتماعيوالكشف عن العالقة بین ادمان االنترنیت والتوافق النفسي 

التوافق النفسي ادمان االنترنیت ومقیاس في دراسته على المنهج الوصفي ومقیاس 

: أهمها،خلصت الى عدة نتائج طالبا 350بقا على عینة مكونة من ،اللذین طاالجتماعي

یت في فروق ذات داللة إحصائیة بین الطالب مدمني االنترنیت وغیر مدمني االنترن وجود

بعاد مقیاس التوافق النفسي االجتماعي لصالح غیر مدمني لثانویة في أطالب المرحلة ا

الندماج في السلبیة لالستخدام المفرط وتعویدهم على ا باألثاراالنترنیت مع ضرورة توعیتهم 

) 2008(سامیة یوسف احمد الحقیقیة ،ودراسةة عالقاتهم االجتماعیة الحیاة الواقعیة وزیاد

حیث "-دراسة سوسیولوجیة–ت واثارها على الشباب المصري االنترنی شبكة: "عنوانتحت 

أصبحت تشكل أهمیة  ألنهاعلیهم  وتأثیرهااكدت على أهمیة االنترنیت في حیاة المبحوثین

شباب هي مواقع كثر المواقع التي یفضلها الصوى في جمیع المجاالت ،كما بینت أن أق

باإلضافة إلى مواقع البحث، وذللك بسبب أن عدم المواقع الترفیهیة و  ،الدردشة والمحادثة

االستخدام الجید واالستفادة منها فیما تقدمه من مواد وبرامج مستخدمة دراسة وصفیة كاشفة 

أن معدل استخدام الشباب لشبكة االنترنیت في مصر یقترب في عدد : عن النتائج التالیة 

ثم فئة ) سنة27إلى 21من(الشباب  الساعات الیومیة أو عدد أیام األسبوع خاصة لدى فئة

المراهقین باإلضافة إلى الكشف عن میل مستخدمي هذه الشبكة إلى المواقع األجنبیة على 

التأثیر السلبي على العالقات االجتماعیة  وكذلك، احتیاجاتهمالمواقع العربیة ال تلبي  ناعتبارأ

 .والدخول في عزلة عن المحیط االجتماعي 
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واألبحاث تم التطرق لهذا الموضوع من باب عالقة موقع التواصل  اساتهذه الدر وعلى ضوء 

وعلیه  الجزائریة،بالتوافق النفسي االجتماعي لدى الطالبة الجامعیة -الفیس بوك–االجتماعي 

 :كالتاليتكون إشكالیة بحثنا 

 الطالبات الجامعیات لموقع التواصل االجتماعي الفیس بوك؟ استخدامما واقع -

هل هناك عالقة دالة إحصائیا بین استخدام الطالبات الجامعیات لموقع التواصل -

 االجتماعي؟االجتماعي وتوافقهم النفسي 

 :الدراسةفرضیات -2

 .مرتفعةبدرجة-بوكالفیس -موقع التواصل االجتماعيامعیات ستخدام الطالبات الجت-1

استخدام الطالبات الجامعیات لموقع بین  0.05هناك عالقة إیجابیة دالة احصائیا عند -2

 .التواصل االجتماعي وتوافقهم النفسي االجتماعي

 :أهداف الدراسة-3

تناول في الدراسة أحد المواضیع التي تهتم بالتوافق النفسي االجتماعي عند الطالبة الجامعیة ن

 :یهدف إلى والذي-بوكالفیس –وعالقته باستخدام موقع التواصل االجتماعي 

یجابیاتهالمتنوعة،رف على االعالم الجدید وآفاقه الواسعة وأشكاله التع-أ  .وسلبیاته  ٕ         وا 

التعرف على برامج التواصل االجتماعي وتأثیراتها السلبیة على الطالبة الجامعیة -ب

 .في عصر العولمة

التعرف على أسباب انتشار هذه البرامج في أوساط الطالبة الجامعیة بصورة -ج 

 .مذهلة

أهم االنعكاسات اإلیجابیة والسلبیة على الصحة النفسیة عند الطالبة  الكشف عن-د

 .الجامعیة وخاصة توافقها النفسي االجتماعي

 .التنویه بمدى خطورة هذه الظاهرة ومحاولة الكشف عن أهم أسبابها-ه

، واإلدمان یة الكامنة وراء االهتمام الكبیرالبحث عن أهم الدوافع النفسیة واالجتماع-و

 .واقع التواصل االجتماعي عند الطالبة الجامعیةعلى م

الطالبة الجامعیة من خالل استخدامها لها إن  المحققة لدىمعرفة أهم اإلشباعات-م

 .وجدت
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معرفة كیفیة تأثیر هذه الوسیلة على التوافق النفسي االجتماعي عند الطالبة -ن

 .الجامعیة

الجامعیة المستخدمة لمواقع  الوقوف على األنماط والسلوكیات الخاصة بالطالبة-ت

 .التواصل االجتماعي خاصة الفیس بوك

 :وتتلخص فیما یلي :دوافع اختیار الموضوع-4

 .االهتمام والمیول الشخصي للموضوع-أ

االنتشار الواسع للظاهرة والكبیر عند شریحة الطلبات الجامعیات خاصة وفي -ب

 .المجتمع عامة

االجتماعي وهذا بسبب إدراك أهمیتها من طرف جمیع اكتساب األنترنیت لطابعها -ج

 .الشرائح العمریة خاصة فئة الطالبات الجامعیات

التفاعلیة والتنوع،وتعدد الوسائط ومستویات االتصال : تمتعها بخصائص وسمات مثل-د

 .وهذا یكون له األثر البالغ على المستخدم

ما یجعلها تتناسب مع  توفر مواقع التواصل على معلومات في جمیع المجاالت-ه

 .معرفة ما إذا كانت فعال مستغلة بطرق إیجابیة أو سلبیة :أيالخصائص االجتماعیة 

 .خصوصیة هذه الشبكة وذلك لما توفره من فرص ال متناهیة لحریة التعبیر-و

في  الشباب وتغلغلهاحتالل الفیس بوك جزءا كبیرا من حیاة مجتمعنا الحالي خاصة -ن

 .اةشتى مجاالت الحی

وتكمن في طبیعة الظاهرة التي نتناولها بالدراسة ووقعها على  :أهمیة الدراسة-5

 :المجتمع

 .إثراء المكتبة بما یمكن أن تضیفه هذه الدراسة-أ

یجابیاتها وسلبیاتهاببرامج التواصل واالتصال الجدیدةالتعریف -ب  .  ٕ                    ،وا 

استخدام اإلعالم الرقمي لفت األنظار إلى المخاطر المتعددة الناتجة عن إساءة -ج

 .الجدید

للمجتمع،باعتمادها كوسیلة یجب تسلیط الضوء على كیفیة توظیفها توظیفا إیجابیا -د

 .العصر للتواصل والتعبیر وتبادل األخبار والمعلومات في جمیع المیادین

 .وقوع الطالبة الجامعیة ضحیة اإلدمان علیها-ه
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وشبكات التواصل االجتماعي خاصة في  االنتشار الهائل لمستخدمي هذه الوسائل-و

 .الجزائر

جسدیا وكذا على العالقات األسریة واالجتماعیة لدى معرفة مدى تأثیرها نفسیا و -م

 .الطالبة الجامعیة

 .اعتبارها دعامة أساسیة لمجتمعات العالم المعاصر-ن

بالغا قلة الدراسات في هذه الظاهرة على عكس الدول األجنبیة التي تولي اهتماما -ت

 .بهذا الموضوع

 :تعاریف اإلجرائیةال-6

-عبد الحمید بن بادیس-هي كل طالبة تدرس بجامعة مستغانم:الطالبة الجامعیة-أ

 .مستخدمة لموقع التواصل االجتماعي الفیس بوك

 :االجتماعي–التوافق النفسي -ب

هو حالة اتزان داخلي للفرد وشعور بالرضى والتقبل تمكنه من  :التوافق النفسي-1ب 

التعامل مع الواقع والبیئة بطریقة سلیمة تحقق للفرد االستقرار النفسي والقدرة على 

استثمار طاقته الداخلیة وقدراته في إنتاج مالئم في حدوده ویمكن الكشف عنه بواسطة 

 .اختبار التوافق النفسي

الذات، وم الواقع بحیث یحقق مفهالتوافق مع  االتزان،:عيالتوافق االجتما-2ب 

هو قدرة الفرد  وداخلي، أوهي فضاء استثمار  االخر، الهویة،االتصال مع االستقاللیة

على تكوین عالقات وصداقات بشكل مستمر وتكیفه مع االخرین من خالل تقبلهم 

قامة عالقات اجتماعیة سلیمة ویمكن الكشف عنه بواسطة                           ٕ                                                  واحترامهم والتفاعل معهم وا 

 .االجتماعياختبار التوافق 

مجتمعات ال أحد،كما یعتبر أشهرموقع من مواقع التواصل االجتماعيیعتبر :الفیس بوك-ج

على االنترنیت،وهو ملتقى مالیین المشتركین من مختلف االفتراضیة الرقمیة التي أنشئت 

 .بلدان العالم
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 :وتشمل:حدود الدراسة-7

 استخدامعالقة اقتصر موضوع الدراسة الحالیة على موضوع :الحدود الموضوعیة-ا

 .الطالبة الجامعیةبالتوافق النفسي االجتماعي عند موقع التواصل االجتماعي 

اإلقامة -جامعة عبد الحمید بن بادیس بمستغانملقد تمت الدراسة في :الحدود المكانیة-ب

 .-سریر للبنات2200الجامعیة 

تم تطبیق هذه الدراسة في بدایة الفصل الثاني من السنة :الحدود الزمنیة-ج

 .حتى الفصل األخیر من نفس السنة 2015/2016الدراسیة
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 قائمة المالحق
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  01الملحق رقم 

 اختبار التوافق النفسي االجتماعي

 كلیة العلوم االجتماعیة

 :المستوى الدراسي:                                 التخصص

 :السن            ذكر             أنثى: الجنس -

 ضعیف       جید        متوسط    : المستوى االقتصادي -

 ثانوي       جامعي متوسط       أمي       ابتدائي       : المستوى التعلیمي ألم -

 أمي       ابتدائي       متوسط       ثانوي       جامعي: المستوى التعلیمي ألب -

 :التعلیمیة

 نقدم لكم ھذا االختبار الذي یحتوي على مجموعة من األسئلة التي من خاللھا نطلب

اإلجابة التي تنطبق علیك، ولیست ھناك إجابة على  )X(منكم اإلجابة بوضع عالمة 

خاطئة أو صحیحة المطلوب منك أن تبین ما تراه وما تشعر بھ باإلجابة على جمیع 

 .األسئلة

 

                            

 

 

 

 .شكرا                                                                            
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 ال نعم ھل تستمر في العمل الذي تقوم بھ حتى ولو كان متعبا 01

 ال نعم ھل تتضایق  عندما یختلف معك الناس 02

ھل تشعر بعدم االرتیاح عندما تكون مع مجموعة مع الناس ال  03

 تعرفھم وھم من ذوي المناصب عالیة؟

 ال نعم

 ال نعم ؟وقعت فیھھل یصعب علیك االعتراف بالخطأ إذا  04

ھل تفكر في نوع العمل الذي تریده ویجب أن یذكرك بھ شخص  05

 إلنجازه؟

 ال نعم

منك زمالؤك في  ھل تتضایق وال تحتفظ بھدوئك عندما یستھزأ 06

 األمور سیئة؟ القسم وعندما تصبح

 ال نعم

 ال نعم تعتقد أنھ من السھل أن تقوم بما یخططھ لك زمالؤك؟ 07

 ال نعم أن معظم الناس یحاولون السیطرة علیك؟تعتقد  08

 ال نعم ھل تخسر عادة في اللعب؟ 09

یطاب منك عادة الحضور والمساعدة من أجل اإلعداد لحفالت  10

 مدرسیة؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تعتقد أن معظم الناس سیئین ؟ 11

 ال نعم ھل یعتقد معظم أصدقائك أنك شجاع؟ 12

 ال نعم وزمالؤك أنك ذكي ولدیك أفكار جیدة؟ھل یعتقد الناس  13

 ال نعم یھتم أصدقاؤك عادة بما تقوم بھ من أعمال؟ 14

 ال نعم تعتقد أن الناس ال یعاملونك معاملة حسنة ویظلمونك؟ 15

 ال نعم ھل یسر الزمالء أن تكون معھم؟ 16

 ال نعم ھل تعتقد أنك محبوب من طرف الزمالء والناس الذین ال تعرفھم؟ 17

 ال نعم ھل یظن الناس أنك سوف تنجح في عملك عندما تكبر؟ 18

ھل یسمح لك بأن تبدي رأیك في معظم األمور وأن تساعد والداك  19

 في اتخاذ القرارات؟

 ال نعم
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 ال نعم ھل یسمح لك بأن تختار أصدقائك ومالبسك؟ 20

 ال نعم أصدقائك؟ھل یسمح لك بأن تقوم بما تریده بكل حریة أكثر من  21

 ال نعم ھل تشعر بأنك تعاقب بسبب األمور التافھة كثیرا؟ 22

 ال نعم ھل تؤخذ من النقود ما یكفیك؟ 23

 ال نعم ھل یسمح لك بالذھاب إلى الحفالت وفي الرحالت مع أصدقائك؟ 24

 ال نعم ھل یوجھ إلیك التوبیخ في أمور لیس لھا أھمیة كبیرة؟ 25

 ال نعم تملك حریة كافیة للخروج مع أصدقائك؟ھل تشعر أنھ  26

 ال نعم ھل یقرر اآلخرون ما ینبغي أن تفعلھ في معظم األحیان؟ 27

ھل تجد من الصعب علیك أن تتعرف على طلبة جدد وتكون  28

 صداقات كافیة؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تعتبر نفسك قویا وسلیما مثل أصدقائك؟  29

طرف زمالئك ویسرھم أن تكون معھم ھل تشعر بأنك محبوب من  30

 في نفس القسم؟

 ال نعم

 ال نعم ھل یستمتع الناس بالتحدث إلیك وعادة ما یھتم زمالئك بآرائك؟ 31

 ال نعم ھل تشعر أنك مرتاح في الكلیة التي تذھب إلیھا؟ 32

 ال نعم ھل یظن أصدقاؤك أن والدك ناجح مثل آبائھم؟ 33

األساتذة یفضلون أن ال تكون في القاعة الذي ھل تشعر عادة بأن  34

 یدرسون فیھ؟

 ال نعم

 ال نعم ھل یحبك اآلخرون كما یحبون أصدقائك؟ 35

 ال نعم لك أن زمالءك یقضون وقتا ممتعا في بیوتھم أكثر منك؟ بدو ھل ی 36

غشون ویقومون بأعمال سیئة ھل الحظت أن معظم الناس سی 37

 ویقولون أقوال قبیحة؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تعرف أشخاص غیر معقولین لدرجة أنك تكرھھم؟ 38

 ال نعمھل الحظت أن معظم الناس یتصرفون بعدالة ویقومون بأعمالھم  39
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 ؟على أفضل وجھ

 ال نعم ھل ترغب في البكاء بسبب الطریقة التي یعاملك بھا الناس؟  40

 ال نعم واستغاللك؟ھل تشعر بأن األقویاء یحاولون دائما اإلیقاع بك  41

 ال نعم ھل لدیك مشكالت كثیرة تثیر قلقك أكثر من لدى زمالئك؟ 42

 ال نعم ھل تشعر دائما أنك وحید حتى مع وجود الناس حولك؟ 43

 ال نعم تظن أنھ من الصعب علیك أن تتكلم مع الجنس األخر؟  44

 ال نعم ھل ترى أن األصغر منك سننا یتمتعون بوقتھم أكثر منك؟ 45

 ال نعم ھل تتكرر إصابتك بالبرد؟ 46

ھل تفقد الكالم عندما  تغضب وتتضایق لحدوث تقلصات في  47

 عضالتك؟

ھل 

 نعم

 ال

 ال نعم ھل تؤلمك عیناك وتشعر بالتعب في معظم األحیان؟  48

ھل تنسى عادة ما تقرؤه وأنھ كثیرا ما تطلب من االخرین إعادة ما  49

 قالوه؟

 ال نعم

 ال نعم تنزعج كثیرا من الصداع؟ھل  50

 ال نعم ھل تشعر أنك غیر جائع أثناء موعد الطعام؟ 51

ھل تجد أن الكثیر من الناس ال یتكلمون بوضوح كافي حیث ال  52

 تفھمھم جیدا؟

 ال نعم

ھل یعتبرك معظم الناس غیر مستقر ألنھ من الصعب علیك أن  53

 تجلس ساكنا؟

 ال نعم

من الصعب أن تنام بسبب األحالم المزعجة ھل تجد عادة أنھ  54

 والكوابیس؟

 ال نعم

تظن أنھ من الضروري دائما أن تحافظ على وعیدك و مواعیدك  55

 وأن تقوم بالعمل الذي یجب علیك القیام بھ؟

 ال نعم

 ال نعم ھل من الضروري أن یكون رحیما من تحبھم؟ 56
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في مأزق  ھل من الصواب أن یضحك اإلنسان ویسخر ممن ھم 57

 ولدیھم أراء واعتقادات سخیفة؟

 ال نعم

ھل من الصواب أن تحتفظ وتأخذ األـشیاء التي تحبھا ألنك بحاجة  58

 ماسة إلیھا؟

 ال نعم

ھل من حق الناس أن یطلبوا من اآلخرین أن ال یتدخلوا في  59

 لشؤونھم؟

 ال نعم

 ال نعم إذا عرفت أنھ یمكنك الغش أتفعل ذالك؟ 60

 ال نعم المھم أن یتودد اإلنسان لجمیع الطلبة الجدد؟ ھل من 61

 ال نعم ھل ینبغي على اإلنسان أن یشكر اآلخرین على المجامالت؟ 62

ھل من الصواب أن تغضب على والدیك إذا رفضا أن تذھب إلى  63

 السینما أو الحفلة؟

 ال نعم

ھل یمكنك أن تخفي مضایقة الناس لك إذا ھزمت في لعبة من  64

 األلعاب؟

 ال نعم

 ال نعم ھل من السھل علیك أن تتذكر أسماء من تقابلھم؟ 65

تجد أن معظم الناس یتكلمون كثیرا لدرجة أن تقاطعھم حتى تقول  66

 ما تریده؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تستمتع عادة بالحدیث مع من تقابلھم ألول مرة؟ 67

 ال نعم اإلحسان؟ه جزاء ھل تجد أن اإلحسان 68

ھل تجد من الصعب أن تساعد في إعداد حفلة وتعد إحیاءھا إذا  69

 أصبحت مملة؟

 ال نعم

ھل تجد من السھل أن تكون صداقات جدیدة وأن تعرف الناس  70

 ببعضھم البعض؟

 ال نعم

ھل ترغب عادة في أن تشترك في بعض المباریات حتى ولو لم  71

 یسبق لك أن اشتركت فیھا؟ 

 ال نعم
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علیك أن توجھ عبارات رقیقة إلى من یحسن  ھل من الصعب 72

 التصرف؟

 ال نعم

ھل تضطر إلى أن تكون عنیفا مع الناس حتى تتحصل على  73

 حقوقك ولكي یعاملونك معاملة جیدة؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تشعر بسعادة إذا استطعت أن تعامل الظالمین بما یستحقون؟ 74

 ال نعم عما تملك؟ھل یدفعك زمالؤك الستعمال القوة دفاعا  75

تجد أن الكذب من أسھل الطرق التي یلجأ إلیھا الناي للتخلص من  76

 مشكالتھم؟

 ال نعم

 ال نعم ھل یحاول زمالؤك في القاعة لومك بسبب المشاحنات؟ 77

ھل یعاملك من في الكلیة عادة بطریقة سیئة جدا لدرجة أنك تشعر  78

 برغبة في كسر األشیاء؟

 ال نعم

الصواب أن تكون سافال مع الناس الذین یعاملونك باحتقار  ھل من 79

 لدرجة أنك تشتمھم؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تتمرد على أساتذتك والدیك إذا كانوا غیر عادلین نحوك؟ 80

ھل من الصواب أن تأخذ األشیاء التي یمنعھا عنك اآلخرین دون  81

 حق؟

 ال نعم

 ال نعم تقوم بعمل من األعمال؟ تشعر بأن والدیك عادة یجبرانك على أن 82

ھل تكون مرحا بعض الشيء مع أسرتك في المنزل وتقضي وقتا  83

 ممتعا؟

 ال نعم

ھل لدیك أسباب قویة تدعوك إلى أن تحب أحد والدیك أكثر من  84

 ؟األخر

 ال نعم

 ال نعم یرى والدیك أنك ستكون ناجحا في حیاتك؟ 85

خطأ حیث من الصعب علیك أن  ھل یرى والدیك أن كل ما تقوم بھ 86

 تكون لطیفا وأن تعمل على إسعادھما؟

 ال نعم



122 

 ال نعم ھل تتفق مع ولدك في األشیاء التي تحبھا؟ 87

 ال نعم ھل یمیل أھلك إلى الشجار وكثیرا ما یبدؤون في الشجار معك؟ 88

 ال نعم ھل تشعر عادة أن أحد من أسرتك ال یھتم بك؟ 89

 ال نعم بعیدا عن أسرتك؟ھل تفضل العیش  90

ھل تكون سعیدا في الكلیة إذا كان أساتذتك یفھمونك ویعاملونك  91

 بلطف؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تحب أن تمارس وتشترك في المباریات بالقدر الكافي؟ 92

ھل تشعر بأن بعض المقاییس صعبة لدرجة أنھا تعرضك لخطر  93

 الرسوب؟

 ال نعم

أساتذتك غیر عادلین في تصرفاتھم ھل فكرت في أن بعض  94

 ویھتمون اھتماما ضئیال بطلبتھم؟

 ال نعم

 ال نعم ھل یرى بعض زمالئك أنك تلعب لعبا عادال مثلھم؟ 95

ھل ترى أن بعض أساتذتك یجعلون من الدراسة عمال شاقا بسبب  96

 الدقة؟

 ال نعم

مع زمالئك في الكلیة وتقضي معھم وقتا ھل تستمتع بالحدیث  97

 ممتعا؟

 ال نعم

ھل تجد أنھ من الضروري أن تبتعد عن زمالؤك بسبب الطریقة  98

 التي یعملونك بھا؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تفضل التغیب عن الدراسة إن استطعت؟ 99

 ال نعم ھل تزور أصدقائك من الجیران ممن ھم في سنك؟ 100

 ال نعم ھل من عادتك التحدث مع منھم في سنك؟ 101

 ال نعم یخالف معظم جیرانك ممن ھم في سنك ما یفرضھ القانون؟ھل  102

وب الذین لدیھم شباب یتصفون حبھل معظم جیرانك من النوع الم 103

 بأخالق طیبة؟

 ال نعم
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ھل یوجد من بین جیرانك من تحاول أن تتجنبھم ألنھم یسببون لك  104

 اإلزعاج لدرجة أنك تخب أن تسيء إلیھم؟

 ال نعم

 ال نعم تذھب أحیانا لزیارة الجیران وتقضي معھم وقتا ممتعا؟ھل  105

 ال نعم ھل یوجد عدد من الجیران ال تھتم بزیارتھم؟ 106

ھل من الضروري أن تكون لطیف مع جمیع جیرانك مھما اختلفوا  107

 عنك؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تحب معظم من في سنك من الجیران؟ 108
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 ال نعم ھل تستمر في العمل الذي تقوم بھ حتى ولو كان متعبا 01

 ال نعم ھل تتضایق  عندما یختلف معك الناس 02

عندما تكون مع مجموعة مع الناس ال ھل تشعر بعدم االرتیاح  03

 تعرفھم وھم من ذوي المناصب عالیة؟

 ال نعم

 ال نعم ھل یصعب علیك االعتراف بالخطأ إذا وقعت فیھ؟ 04

ھل تفكر في نوع العمل الذي تریده ویجب أن یذكرك بھ شخص  05

 إلنجازه؟

 ال نعم

في ھل تتضایق وال تحتفظ بھدوئك عندما یستھزأ منك زمالؤك  06

 القسم وعندما تصبح األمور سیئة؟

 ال نعم

 ال نعم تعتقد أنھ من السھل أن تقوم بما یخططھ لك زمالؤك؟ 07

 ال نعم تعتقد أن معظم الناس یحاولون السیطرة علیك؟ 08

یطاب منك عادة الحضور والمساعدة من أجل اإلعداد لحفالت  09

 مدرسیة؟

 ال نعم

 ال نعم سیئین ؟ھل تعتقد أن معظم الناس  01

 ال نعم ھل یعتقد معظم أصدقائك أنك شجاع؟ 11

 ال نعم ھل یعتقد الناس وزمالؤك أنك ذكي ولدیك أفكار جیدة؟ 12

 ال نعم یھتم أصدقاؤك عادة بما تقوم بھ من أعمال؟ 13

 ال نعم تعتقد أن الناس ال یعاملونك معاملة حسنة ویظلمونك؟ 14

 ال نعم معھم؟ھل یسر الزمالء أن تكون  15

 ال نعم ھل تعتقد أنك محبوب من طرف الزمالء والناس الذین ال تعرفھم؟ 16

 ال نعم ھل یظن الناس أنك سوف تنجح في عملك عندما تكبر؟ 17

 ال نعمھل یسمح لك بأن تبدي رأیك في معظم األمور وأن تساعد والداك  18
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 في اتخاذ القرارات؟

 ال نعم أصدقائك ومالبسك؟ھل یسمح لك بأن تختار  19

 ال نعم ھل یسمح لك بأن تقوم بما تریده بكل حریة أكثر من أصدقائك؟ 20

 ال نعم ھل تشعر بأنك تعاقب بسبب األمور التافھة كثیرا؟ 21

 ال نعم ھل تؤخذ من النقود ما یكفیك؟ 22

 ال نعم ھل یسمح لك بالذھاب إلى الحفالت وفي الرحالت مع أصدقائك؟ 23

 ال نعم ھل یوجھ إلیك التوبیخ في أمور لیس لھا أھمیة كبیرة؟ 24

 ال نعم ھل تشعر أنھ تملك حریة كافیة للخروج مع أصدقائك؟ 25

 ال نعم ھل یقرر اآلخرون ما ینبغي أن تفعلھ في معظم األحیان؟ 26

ھل تجد من الصعب علیك أن تتعرف على طلبة جدد وتكون  27

 صداقات كافیة؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تعتبر نفسك قویا وسلیما مثل أصدقائك؟  28

ھل تشعر بأنك محبوب من طرف زمالئك ویسرھم أن تكون معھم  29

 في نفس القسم؟

 ال نعم

 ال نعم ھل یستمتع الناس بالتحدث إلیك وعادة ما یھتم زمالئك بآرائك؟ 30

 ال نعم ھل تشعر أنك مرتاح في الكلیة التي تذھب إلیھا؟ 31

 ال نعم یظن أصدقاؤك أن والدك ناجح مثل آبائھم؟ ھل 32

ھل تشعر عادة بأن األساتذة یفضلون أن ال تكون في القاعة الذي  33

 یدرسون فیھ؟

 ال نعم

 ال نعم ھل یحبك اآلخرون كما یحبون أصدقائك؟ 34

 ال نعم ھل یبدو لك أن زمالءك یقضون وقتا ممتعا في بیوتھم أكثر منك؟  35

أن معظم الناس سیغشون ویقومون بأعمال سیئة  ھل الحظت 36

 ویقولون أقوال قبیحة؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تعرف أشخاص غیر معقولین لدرجة أنك تكرھھم؟ 37
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ھل الحظت أن معظم الناس یتصرفون بعدالة ویقومون بأعمالھم  38

 على أفضل وجھ؟

 ال نعم

 ال نعم ھل ترغب في البكاء بسبب الطریقة التي یعاملك بھا الناس؟  39

 ال نعم ھل تشعر بأن األقویاء یحاولون دائما اإلیقاع بك واستغاللك؟ 40

 ال نعم ھل لدیك مشكالت كثیرة تثیر قلقك أكثر من لدى زمالئك؟ 41

 ال نعم ھل تشعر دائما أنك وحید حتى مع وجود الناس حولك؟ 42

 ال نعم تظن أنھ من الصعب علیك أن تتكلم مع الجنس األخر؟  43

 ال نعم ھل ترى أن األصغر منك سننا یتمتعون بوقتھم أكثر منك؟ 44

 ال نعم ھل تتكرر إصابتك بالبرد؟ 45

ھل تفقد الكالم عندما  تغضب وتتضایق لحدوث تقلصات في  46

 عضالتك؟

ھل 

 نعم

 ال

 ال نعم ھل تؤلمك عیناك وتشعر بالتعب في معظم األحیان؟  47

ھل تنسى عادة ما تقرؤه وأنھ كثیرا ما تطلب من االخرین إعادة ما  48

 قالوه؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تنزعج كثیرا من الصداع؟ 49

 ال نعم ھل تشعر أنك غیر جائع أثناء موعد الطعام؟ 50

یتكلمون بوضوح كافي حیث ال ھل تجد أن الكثیر من الناس ال  51

 تفھمھم جیدا؟

 ال نعم

ھل یعتبرك معظم الناس غیر مستقر ألنھ من الصعب علیك أن  52

 تجلس ساكنا؟

 ال نعم

ھل تجد عادة أنھ من الصعب أن تنام بسبب األحالم المزعجة  53

 والكوابیس؟

 ال نعم

تظن أنھ من الضروري دائما أن تحافظ على وعیدك و مواعیدك  54

 وأن تقوم بالعمل الذي یجب علیك القیام بھ؟

 ال نعم
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 ال نعم ھل من الضروري أن یكون رحیما من تحبھم؟ 55

ھل من الصواب أن یضحك اإلنسان ویسخر ممن ھم في مأزق  56

 ولدیھم أراء واعتقادات سخیفة؟

 ال نعم

ھل من الصواب أن تحتفظ وتأخذ األـشیاء التي تحبھا ألنك بحاجة  57

 إلیھا؟ماسة 

 ال نعم

ھل من حق الناس أن یطلبوا من اآلخرین أن ال یتدخلوا في  58

 لشؤونھم؟

 ال نعم

 ال نعم إذا عرفت أنھ یمكنك الغش أتفعل ذالك؟ 59

 ال نعم ھل من المھم أن یتودد اإلنسان لجمیع الطلبة الجدد؟ 60

 ال نعم ھل ینبغي على اإلنسان أن یشكر اآلخرین على المجامالت؟ 61

ھل من الصواب أن تغضب على والدیك إذا رفضا أن تذھب إلى  62

 السینما أو الحفلة؟

 ال نعم

ھل یمكنك أن تخفي مضایقة الناس لك إذا ھزمت في لعبة من  63

 األلعاب؟

 ال نعم

 ال نعم ھل من السھل علیك أن تتذكر أسماء من تقابلھم؟ 64

تقاطعھم حتى تقول  تجد أن معظم الناس یتكلمون كثیرا لدرجة أن 65

 ما تریده؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تستمتع عادة بالحدیث مع من تقابلھم ألول مرة؟ 66

 ال نعم ھل تجد أن اإلحسان جزاءه اإلحسان؟ 67

ھل تجد من الصعب أن تساعد في إعداد حفلة وتعد إحیاءھا إذا  68

 أصبحت مملة؟

 ال نعم

وأن تعرف الناس  ھل تجد من السھل أن تكون صداقات جدیدة 69

 ببعضھم البعض؟

 ال نعم

 ال نعمھل ترغب عادة في أن تشترك في بعض المباریات حتى ولو لم  70
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 یسبق لك أن اشتركت فیھا؟ 

ھل من الصعب علیك أن توجھ عبارات رقیقة إلى من یحسن  71

 التصرف؟

 ال نعم

ھل تضطر إلى أن تكون عنیفا مع الناس حتى تتحصل على  72

 ولكي یعاملونك معاملة جیدة؟حقوقك 

 ال نعم

 ال نعم ھل تشعر بسعادة إذا استطعت أن تعامل الظالمین بما یستحقون؟ 73

 ال نعم ھل یدفعك زمالؤك الستعمال القوة دفاعا عما تملك؟ 74

تجد أن الكذب من أسھل الطرق التي یلجأ إلیھا الناي للتخلص من  75

 مشكالتھم؟

 ال نعم

 ال نعم زمالؤك في القاعة لومك بسبب المشاحنات؟ھل یحاول  76

ھل یعاملك من في الكلیة عادة بطریقة سیئة جدا لدرجة أنك تشعر  77

 برغبة في كسر األشیاء؟

 ال نعم

ھل من الصواب أن تكون سافال مع الناس الذین یعاملونك باحتقار  78

 لدرجة أنك تشتمھم؟

 ال نعم

 ال نعم إذا كانوا غیر عادلین نحوك؟ ھل تتمرد على أساتذتك والدیك 79

ھل من الصواب أن تأخذ األشیاء التي یمنعھا عنك اآلخرین دون  80

 حق؟

 ال نعم

 ال نعم تشعر بأن والدیك عادة یجبرانك على أن تقوم بعمل من األعمال؟ 81

ھل تكون مرحا بعض الشيء مع أسرتك في المنزل وتقضي وقتا  82

 ممتعا؟

 ال نعم

لدیك أسباب قویة تدعوك إلى أن تحب أحد والدیك أكثر من ھل  83

 األخر؟

 ال نعم

 ال نعم یرى والدیك أنك ستكون ناجحا في حیاتك؟ 84

 ال نعمھل یرى والدیك أن كل ما تقوم بھ خطأ حیث من الصعب علیك أن  85
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 تكون لطیفا وأن تعمل على إسعادھما؟

 ال نعم تحبھا؟ھل تتفق مع ولدك في األشیاء التي  86

 ال نعم ھل یمیل أھلك إلى الشجار وكثیرا ما یبدؤون في الشجار معك؟ 87

 ال نعم ھل تشعر عادة أن أحد من أسرتك ال یھتم بك؟ 88

 ال نعم ھل تفضل العیش بعیدا عن أسرتك؟ 89

ھل تكون سعیدا في الكلیة إذا كان أساتذتك یفھمونك ویعاملونك  90

 بلطف؟

 ال نعم

 ال نعم تحب أن تمارس وتشترك في المباریات بالقدر الكافي؟ھل  91

ھل تشعر بأن بعض المقاییس صعبة لدرجة أنھا تعرضك لخطر  92

 الرسوب؟

 ال نعم

ھل فكرت في أن بعض أساتذتك غیر عادلین في تصرفاتھم  93

 ویھتمون اھتماما ضئیال بطلبتھم؟

 ال نعم

 ال نعم عادال مثلھم؟ھل یرى بعض زمالئك أنك تلعب لعبا  94

ھل ترى أن بعض أساتذتك یجعلون من الدراسة عمال شاقا بسبب  95

 الدقة؟

 ال نعم

ھل تستمتع بالحدیث مع زمالئك في الكلیة وتقضي معھم وقتا  96

 ممتعا؟

 ال نعم

ھل تجد أنھ من الضروري أن تبتعد عن زمالؤك بسبب الطریقة  97

 التي یعملونك بھا؟

 ال نعم

 ال نعم تفضل التغیب عن الدراسة إن استطعت؟ھل  98

 ال نعم ھل تزور أصدقائك من الجیران ممن ھم في سنك؟ 90

 ال نعم ھل من عادتك التحدث مع منھم في سنك؟ 100

 ال نعم ھل یخالف معظم جیرانك ممن ھم في سنك ما یفرضھ القانون؟ 101

 ال نعمھل معظم جیرانك من النوع المحبوب الذین لدیھم شباب یتصفون  102
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 بأخالق طیبة؟

ھل یوجد من بین جیرانك من تحاول أن تتجنبھم ألنھم یسببون لك  103

 اإلزعاج لدرجة أنك تخب أن تسيء إلیھم؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تذھب أحیانا لزیارة الجیران وتقضي معھم وقتا ممتعا؟ 104

 ال نعم یوجد عدد من الجیران ال تھتم بزیارتھم؟ھل  105

ھل من الضروري أن تكون لطیف مع جمیع جیرانك مھما اختلفوا  106

 عنك؟

 ال نعم

 ال نعم ھل تحب معظم من في سنك من الجیران؟ 107
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 03الملحق رقم 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

– مستغانم  –جامعة عبد الحمید بن بادیس 

 كلیة العلوم االجتماعیة

 قسم العلوم االجتماعیة

 شعبة علم النفس

 

 :بعد التحیة والتقدیر

 

عالقة استخدام الطالبة الجامعیة لموقع التواصل : حولبصدد اجراء بحث میداني 

االجتماعي في تخصص علم النفس العیادي -بتوافقھا النفسي " الفیس بوك"االجتماعي 

بكل صدق  ن االسئلة المطروحة في االستمارةرجو منكم االجابة عنوالصحة العقلیة 

ونحیطكم علما بان أمام اإلجابة المناسبة (/) وموضوعیة وذلك بوضع عالمة

 .العلميالبحث  إطارفي إال مات المقدمة من طرفكم لن تستغل المعلو

 

 

 تحت اشراف االستاذة        :                                                  من اعداد الطالبة

 عالق كریمة مرباح صابرة 

 

 

 

 2015/2016:الموسم الجامعي  
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 23-18:السن

24 -28 

28-32 

         32أكثر من 

 لیسانس                        ماستر : المستوى الدراسي

 ضعیفجید            متوسط               : المستوى المعیشي

 حضري                 شبھ حضري               ریفي: السكن

 ھل تستخدمین االنترنت – 1

 دائما            احیانا                   ابدا

 ھل الدخول الى شبكات التواصل االجتماعي احدى نشاطاتك الیومیة االساسیة؟-2

 ابدا     دائما                        احیانا              

 ھل تستخدمین الفیس بوك باستمرار؟-3

 دائما           احیانا                   ابدا

 ھل یتجاوز استخدامك للفیس بوكأكثر من ثالث ساعات یومیا؟-4

 دائما              احیانا               ابدا

 ھل تستخدمین الفیس بوك منذ مدة؟-5

 تقل عن سنة 

 أربع سنوات _ سنتین 

 أكثر من أربع سنوات

 ھل تتصفحین حسابك في الفیس بوكأكثر من ثالث مرات في الیوم الواحد؟-6

 دائما            احیانا                        ابدا

ھل ما زلت تتصفحین المواقع االجتماعیة االخرى منذ ان بدأت تتصلین بموقع -7
 الفیس بوك؟
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 احیانا                  ابدا           دائما

 ھل تفضلین تصفح الموقع؟-8

 صباحا         مساءا               ساعات متأخرة لیال   

 ھلیعلم أحد أفراد أسرتك بالشبكات التي تنضمین الیھا؟-9

 دائما احیاناابدا

 ھل تستخدمین الفیس بوك من اجل التسلیة والدردشة؟-10

 احیانا ابدادائما 

 ھل تستخدمین الفیس بوك من اجل اقامة روابط وعالقات جدیة؟-11

 دائما احیانا ابدا

 ھل تفضلین استخدام الفیس بوك عندما تكونین؟-12

 وحدك           مع اصدقائك               مع أفراد أسرتك 

 ھل ترین أن الفیس بوك أصبح لھ أھمیة في حیاتك؟-13

 ابدا         احیانا        دائما        

 ھل تستخدمین الفیس بوك من أجل المساعدة في إقامة نشاطات تطوعیة؟-14

 دائما             أحیانا                   أبدا

 ):ترتیبھا حسب مبدأ األفضلیة(ھل استطاع الفیس بوك ان یغیر من -15

 طریقة تفكیرك 

 وجھة نظرك

 طریقة تعاملك مع نفسك

 سلوكك مع اصدقائك

 سلوكك ومعاملتك مع أسرتك

 :رتب الخدمات الموجودة في الفیس بوك حسب مبدأ األفضلیة لدیك-16
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 األخبار             

 الفیدیوھات والصور

 التعارف والصداقة

 التعلیقات

 ھل ترین أن الفیس بوكإیجابي؟-17

 دائما           أحیانا            أبدا

 ھل یفوق عدد اصدقائك الخمسون؟ –18

 دائما            أحیانا            أبدا 

 :ھل تختارین اصدقاءك في الفیس بوك وفق المعاییر التالیة-19

 السن               المستوى الدراسي        المستوى الثقافي         منطقة السكن    

 ذكر          أنثى: الجنس

 طبیعة العمل

 تكتفین بقراءة مشاركة االصدقاء عندما تتصفحین الفیس بوك؟ھل -20

 دائما              أحیانا            أبدا 

 ھل تقومین بتعلیقات عند تصفحك لھذا الموقع؟-21

 دائما  أحیانا            أبدا

 ھل تعتقدین أن الفیس بوك قد ساھم في اشباع حاجاتك؟ -22

 یانا            أبدادائما            أح

 ھل تعتقدین ان مضامین ھذا الموقع تتماشى وطموحاتك واھتماماتك؟-23

 دائما             أحیانا        أبدا
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 ؟)ترتیبھا حسب مبدأ األفضلیة(ھل تعتقدین أنك تتصفحین ھذا الموقع من اجل -24

 المصداقیة في نقل االخبار

 التعلیم والتثقیف  

 ن نفسكالترفیھ ع

 بناء صداقات وعالقات  

 ھل تعتقدین ان الفیس بوكیساھم في الحد من تواصلك مع عائلتك؟-25

 دائماأحیانا           أبدا  

 ھل تنتمین الى مجموعات من اجل المحادثة مع الزمالء؟-26

 دائما              أحیانا          أبدا   

 الموقع؟أي لغة تستخدمین أثناء تصفحك لھذا -27

 عربیة اجنبیة               عامیة                   

 ھل تعتقدین أن الفیس بوك قد ساھم في الحد من تواصلك مع أصدقائك؟-28

 دائمأحیانا            أبدا

 ھل ترین أن عالقاتك االجتماعیة تطورت من خالل ھذا الموقع؟-29

 دائماأحیانا           أبدا 

 :ھل قام الفیس بوك بتنمیة ثقافتك العامة وفق-30

 أحیانا           أبدا  إعطائك معلومات جدیدة عامة                       دائما

 أحیانا           أبدا  إعطائك معلومات متعلقة بالدراسة                  دائما

 ھل تفضلین التصفح في ھدوء تام تجنبا لإلزعاج؟-31

 دائما            أحیانا              أبدا

 ھل تتفاعلینبسھولة مع أناس جدد دون معرفتھم في الواقع؟-32

 دائما           أحیانا             أبدا     



137 

 ھل تشاركین بمواضیع خاصة اثناء مشاركتك في ھذا الموقع؟-33

 دائما           أحیانا              أبدا     

 ھل ساھم الفیس بوك في تعزیز تواصلك مع محیطك؟-34

 دائما            أحیانا             أبدا      

 أي من ھذه المواضیع تجدین نفسك تعلقین علیھا أكثر؟-35

 دائما            أحیانا             أبدا:  مواضیع دینیة      

 ..............................................................................لماذا؟      

 دائما            أحیانا             أبدا : مواضیع سیاسیة     

 ..............................................................................لماذا؟     

 دائما            أحیانا             أبدا:       یع اقتصادیةمواض     

 ..............................................................................لماذا؟     

 دائما            أحیانا             أبدا:       مواضیع اجتماعیة     

 ..............................................................................لماذا؟    

 دائما            أحیانا             أبدا:           مواضیع ثقافیة    

 ..............................................................................لماذا؟    

 أحیانا             أبدا        دائما     :        مواضیع ریاضیة    

 ..............................................................................لماذا؟    

 

 أي من ھذه الصور تجدین نفسك تعلقین علیھا أكثر؟-36

 دائما             أحیانا               أبدا:   صور ساخرة    

 ..............................................................................لماذا؟    

 دائما             أحیانا               أبدا:   صور دینیة    
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 ..............................................................................لماذا؟    

 دائما             أحیانا               أبدا:   ومنسیةصور ر    

 ..............................................................................لماذا؟    

 دائما             أحیانا               أبدا:   صور واقعیة    

 ..............................................................................لماذا؟    

 ماذا ترین أن الفیسبوك قد أضاف لك في حیاتك؟-37

.......................................................................................... 

 

 شكرا على تجاوبك معي                           

 

 

 

 

 

 

 



 :ملخص البحث

 -العالقة بین استخدام الموقع االجتماعي تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن    

والتوافق النفسي االجتماعي للطالبة الجامعیة في دراسة تستهدف عینة  -الفیس بوك

) 2200(الجامعیة  باإلقامةقصدیة من الطالبات الجامعیات والمستخدمات للموقع 

وذلك باستعمال منهج  -الحمید بن بادیس مستغانمجامعة عبد  -سریر للبنات 

اختبار : البحث الوصفي التحلیلي ومن خالل تطبیق أداتي لقیاس الظاهرة تتمثل في

ماط استخدام الفیس بوك وذلك نالتوافق النفسي االجتماعي واستبیان یخص عادات وأ

عة من لجمع البیانات من المبحوثین ،وقد توصلت الدراسة في األخیر إلى مجمو 

 :النتائج أبرزها

 .الدراسة وتحققهاتأكید فرضیات  -

 بكثرة-بوكالفیس -استخدام أغلبیة المبحوثین لموقع التواصل االجتماعي  -

 .وبنسب كبیرة

على توافق الطالبة -الفیس بوك-ال دخل ألي متغیر في عملیة تأثیر  -

 .الجامعیة النفسي االجتماعي

 الجامعیة، التوافق النفسي االجتماعي الفیس بوك، الطالبة: الكلمات المفتاحیة -
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 :مصادر والمراجعال قائمة
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 :مصادر والمراجعال قائمة

 .القران الكریم●

 :المعاجم والقوامیس والموسوعات●

 أبو الفضل جمال ابن منظور، معجم لسان العرب، دار احیاء التراث، القاهرة، -

 1988 ،)2(الجزء

 :الكتب باللغة العربیة●

البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال، دیوان  المطبوعات أحمد بن مرسلي، مناهج  .1

 2005،)2(الجامعیة، الجزائر، ط

 2010،)1(أحمد محمد الزغبي، سیكولوجیة المراهقة،دارزهران النشر والتوزیع، عمان،ط .2

إلیسون نیكول، استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة قسم االتصاالت الالسلكیة والسلكیة  .3

 2007أ، -م-و

 2009الشبكات االجتماعیة واالعالم الجدید،الجزائر، 2وش ومرزوقي،الویب بخ .4

بن نورتون وكاتي سمیست، التجارة على االنترنت، ترجمة مركز التعریب و البرمجة ،  .5

 1997) 1(الدار العالمیة، ط

حامد عبد السالم زهران، الصحة النفسیة االنحالل النفسي، دار عالم الكتب القاهرة،  .6

 1995،)2(ط

حسین أحمد حشمت، مصطفى حسین باهي، التوافق النفسي واالتزان الوظیفي، دار - .7

 2006، )1(العالمیة للنشر والتوزیع، دون بلد، ط

حصین محمد نصر، االنترنت واالعالم والصحافة االلكترونیة، مكتبة الفالح للنشر ،ب  .8

 2004ط، 

تونس، المنظمة العربیة للتربیة  ،)في الثقافة والقوى البشریة(حمدي الكنیسي، ثقافة الشباب .9

 1995والثقافة والعلوم، 
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رمضان محمد القذافي، الصحة النفسیة والتوافق، المكتب الجامعي للحدیث، القاهرة،  .10

 1998،)3(ط

 2002،)1(سامي محمد ملحم، صعوبات التعلم، دار المیسرة، عمان، ط .11

 1983،)2(سامیة الساعاتي، الثقافة والشخصیة، دار النهضة العربیة، ط .12

-سهیر كامل أحمد، الصحة النفسیة لألطفال، مركز اإلسكندریة للكتاب، القاهرة، د .13

 .2001ط،

السید أحمد مصطفى عمر، البحث العلمي إجراءاته ومناهجه، مكتبة الفالح، مصر،  .14

 دس

 1981السید خیر اهللا، بحوث نفسیة وتربویة، دار النهضة العربیة، القاهرة، .15

 1999، )1(العولمة، عالم الكتب، القاهرة، طشاهین بهاء، االنترنت و  .16

    1999،)1(شاهین بهاء، االنترنت والعولمة، عالم الكتب، القاهرة، ط .17

صالح حسن أحمد الداهري، أساسیات التوافق النفسي واالضطرابات السلوكیة واالنفعالیة،  .18

 2008،)1(دار الصفاء للنشر والتوزیع عمان، ط

  2005،)1(ة النفسیة، دار وائل للنشر، بیروت، طصالح حسن الداهري، مبادئ الصح .19

 1992صالح محمد الفوال، مناهج البحث في العلوم االجتماعیة، مكتبة غریب، مصر،  .20

 1972،)2(طلعت عبد الرحیم، األسس النفسیة للنمو اإلنساني،دبي، دار القلم،ط .21

عباس محمود العوض، الموجز في الصحة النفسیة، دار المعرفة  .22

 1989،)1(ر،طالجامعیة،مص

عبد الرحمن الوافي، في سیكولوجیة الشباب، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر  .23

 1996،)1(والتوزیع، ط

 2002عبد اللطیف، آذار، مفهوم الذات والتكیف االجتماعي، دمشق دار كیوان، د ط،  .24

للثقافة عزت حجازي، الشباب العربي والمشكالت التي یواجهها الكویت، المجلس الوطني  .25

 1978والفنون 

علي لیلة،الشبابوالمجتمع،أبعاد االتصال واالنفصال،مصر،المكتبة المصریة للطباعة  .26

 2004والنشر والتوزیع،ب ط، 
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فتحي حسین عامر، وسائل االتصال الحدیثة من الجریدة إلى الفیس بوك، القاهرة،العربي  .27

 2011،)1(للنشر والتوزیع، ط

فؤاد البهىالسید،األسس النفسیة للنمو من الطفولة إلى الشیخوخة،دار الفكر العربي،  .28

  1998القاهرة

دراسة في السلوك اإلنساني وجوانبه، دار –مجدي محمد عبد اهللا،علم النفس العام  .29

 1996المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، دط،

االجتماعیة للشباب بین دردشة محمد السید حالوة، رجاء علي عبد العاطي، العالقات  .30

 2011االنترنت والفیس بوك، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع،

محمد شفیق الخطوات المنهجیة إلعداد البحوث االجتماعیة، االسكندریة، المكتب  .31

 1999الجامعي الحدیث 

ق النفسي، المكتبة الجامعیة محمد عبد الحمید محمد الشاذلي، الواجبات المنزلیة والتواف .32

 1995اإلسكندریة،مصر،

     1محمد عبد الحمید، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة، القاهرة، عالم الكتب،ط .33

مصطفى حمید الطائي، خیر میال أبو بك،مناهج البحث العلمي وتطبیقاتها في االعالم  .34

 2007والعلوم السیاسیة، اإلسكندریة،دار الوفاء،

 1978، )1(مي، التكیف النفسي، مصر للطباعة، مصر، طمصطفى فه .35

مصطفى فهمي، التوافق الشخصي واالجتماعي، مكتبة الخزناجي للنشر، القاهرة، د ط،  .36

1979 

موریس أنجرس، منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، ترجمة بوزید صحراوي  .37

 2006،)2(الجزائر،ط

لصحة النفسیة والتوافق النفسي، دار المعرفة، میرة محمد علي، أشرف عبد الغني ثریة، ا .38

 2004القاهرة، د ط، 

نوال محمد عطیة، علم النفس والتكیف النفسي واالجتماعي، دار القاهرة للكتاب، ط  .39

2001،1 

 2010وائل مبارك فضل اهللا، أثر الفیس بوك على المجتمع، السودان، .40
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 :المذكرات واالطروحات●

–أثر استخدام االنترنت على اتجاهات الطلبة الجامعیین وسلوكیاتهم سلیمان،بورحلة .1

 2008مذكرة لنیل شهادة الماجستر في علوم االعالم واالتصال،-دراسة میدانیة

 ریاشي سعید، التوافق النفسي االجتماعي للمسنین في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل  .2

 2009درجة دكتوراه دولة في علم النفس، جامعة الجزائر، .3

 :المجالت والجرائد●

 14،من 594الطفل الذي رفض ملیار دوالر،العدد:الخبر األسبوعي، مقال بعنوان .1

 2010جویلیة، 20إلى

راضي زاهر،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي،مجلة التربیة،  .2

 2003، 15جامعة عمان االهلیة، عمان، العدد

الشباب بین ثقافة التسلیة وعنف االنفجار، : الحرجةسلیمان إبراهیم العسكري، الكتلة  .3

 2006،)573(مجلة العربي، العدد

اقبال   األمیر السمالوطي، مشكلة االنتماء لدى الشباب، مجلة الثقافة النفسیة، العدد       .4

 1998، تشرین األول،09،مجلد36

 :المراجع باللغة األجنبیة●

1. GALLAND ,LES JEUNNE,EDITION LA DECOUVERTE ,PARIS1990 
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 إھداء

إلھي ال یطیب اللیل إال بشكرك وال النھار إال بطاعتك،كما ال تطیب اللحظات إال بذكرك وال 
 .االخوة إال بعفوك وال الجنة إال برؤیتك سبحانك ال إلھ إال أنت

إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة، إلى النبراس المضيء والرحمة المھداة، سیدنا محمد صلى 
 .هللا علیھ وسلم

 "وبالوالدین إحسانا: "من أنزل هللا في طاعتھما قرآنا حین قال سبحانھ إلى

إلى مالكي في الحیاة، الینبوع الذي لم یمل العطاء، إلى من كانت سعادتي وبسمة الحیاة إلى 
 بلسم الجروح،إلى من دعاؤھا سر نجاحي

 إلى أمي، ثم أمي، ثم الحبیبة أمي

، إلى الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي في طریق إلى من سعى وشقي ألنعم بالراحة والھناء
النجاح، إلى الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحلمھ وصبره، إلى الذي أحمل اسمھ بكل 

 افتخار   إلى العزیز أبي

 إلى منارة دربي أستاذتي الفاضلة، األستاذة عالق

 .إلى روحي وقمري في اللیالي الحالكة وشمسي في األیام المظلمة

قمر حیاتي قمر، سندي في ھذه الحیاة أخي سید أحمد وإلى من عرفت معھا معنى إلى 
 .الصداقة واألخوة شقیقتي زھراء وزوجھا الكریم

 .إلى كل العائلة الكریمة

 .وروح أخي الطاھرة عیسى إلى روحي جدي وجدتي تغمدھما هللا برحمتھ الواسعة

 .ذاإلى كل أساتذتي من المرحلة االبتدائیة إلى یومنا ھ

إلى كل أصدقاء الحیاة والدراسة خاصة فافة منصوریة، خیرة، سعاد، حیاة وعائالتھم 
 الكریمة، كما أخص بالذكر السید مدیر المركز الثقافي باأحمد وحرمھ الموقرة وأبنائھم

 .إلى أطفال الحجارة وشھداء العلم

 .الحر خاصة فرع مستغانممدرسة االتحاد العام الطالبي : إلى كل إخوتي وأخواتي في أحلى مدرسة

علم النفس العیادي والصحة ) 2016(إلى كل طلبة علم النفس خاصة السنة ثانیة ماستر دفعة
 .العقلیة

إلى من سقطوا سھوا من مذكرتي ال ذاكرتي ........إلى كل من یحملھم قلبي ولم یذكرھم قلمي 
 .أھدي ھذا العمل المتواضع

 



 ب 

وعرفان كرش                                             

من ال : "وعرفانا بقولھ صلى هللا علیھ وسلم" ولئن شكرتم ألزیدنكم: "مصداقا لقولھ تعالى
شكر كثیر وحمد طیب مبارك C عز وجل وألف صالة " .........یشكر الناس ال یشكر هللا

یھ وسلموألف سالم على سید الخلق محمد صلى هللا عل  

بعدھا أتقدم بالشكر الجزیل والعرفان بالجمیل واالحترام والتقدیر لمن غمرتني بالفضل 
الدكتورة : "واختصتني بالنصح وتفضلت علي بقبول االشراف على عملي المتواضع ھذا

.فقد كانت قبس الضیاء في عتمة البحر" عالق  

دخولي إلى المدرسة االبتدائیة إلى سنتنا إلى من تتالوا على تعلیمي كل األساتذة االفاضل منذ 
 ھاتھ

إلى من تقاسموا معي أعباء ھذا العمل المتواضع بتوجیھاتھم الرشیدة ونصائحھم المفیدة كل 
كما أتقدم -جامعة مستغانم-األستاذ بنجدیة واألستاذ مرنیز-جامعة معسكر–من األستاذ قرمان 

.بالشكر الجزیل إلى كل أساتذة قسم علم النفس  

ى معلمة من مدرسة الحیاة التي كانت نعم الناصحة األمینة ونعم األخت الوقور والتي إل
أفاضت علي بعلمھا وسماحتھا وسعة صدرھا، ومنحتني الثقة وغرست في نفسي قوة العزیمة 

 ولم تدخر أي جھد ولم تبخل علي بشيء من وقتھا الثمین إلیك فافة

(ITA)إلى كل عمال المكتبة بخروبة و 

-األخ محمد-ج مكتبة اإلعالم اآللي خاصة أمال ومكتبة الخوارزميإلى فو  

.سریرللبنات الذي ساعدني كثیرافي إنجاز عملي2200إلى كل طاقم عمال اإلقامة الجامعیة   

إلى كل أفراد عینة البحث الذین لوالھم لما تم ھذا العمل المتواضع أقدم كل الشكر واالمتنان 
.رفان الجمیلعلى تعاونھم وسماحتھم وأقدم ع  

.إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولھم مناقشة عملي المتواضع ھذا  

.شكر موصول لكل من قدم لنا دعواتھ وھمساتھ الطیبة  

ّ                                         وفي الختام نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من مد  لنا ید العون من قریب أو بعید إلنجاز ھذا                                            
.العمل المتواضع وإتمامھ  

......وكلمة تقدیر وعرفان من أعماق كیانيفلكل ھؤالء مني شكر موصول   
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 :ملخص البحث

الفیس  -تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین استخدام الموقع االجتماعي    

والتوافق النفسي االجتماعي للطالبة الجامعیة في دراسة تستهدف عینة قصدیة من  -بوك

 -سریر للبنات ) 2200(مة الجامعیة الطالبات الجامعیات والمستخدمات للموقع باإلقا

وذلك باستعمال منهج البحث الوصفي التحلیلي ومن  -جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم

اختبار التوافق النفسي االجتماعي واستبیان : خالل تطبیق أداتي لقیاس الظاهرة تتمثل في

حوثین ،وقد توصلت یخص عادات وأنماط استخدام الفیس بوك وذلك لجمع البیانات من المب

 :الدراسة في األخیر إلى مجموعة من النتائج أبرزها

 .تأكید فرضیات الدراسة وتحققها -

بكثرة وبنسب -الفیس بوك-استخدام أغلبیة المبحوثین لموقع التواصل االجتماعي  -

 .كبیرة

على توافق الطالبة الجامعیة -الفیس بوك-ال دخل ألي متغیر في عملیة تأثیر  -

 .ماعيالنفسي االجت

 الفیس بوك، الطالبة الجامعیة، التوافق النفسي االجتماعي: الكلمات المفتاحیة -
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 :تمهید

حیاة الناس حیث ارتبطت بجمیع إن وسائل االتصال الحدیثة غیرت أنماطا كثیرة في 

اتاحت العدید من جوانب حیاتهم كما جعلت العالم یبدو كقریة صغیرة خاصة اإلنترنت التي 

الخدمات من خالل وسائله المتنوعة التي یأتي في مقدمتها مواقع الشبكات االجتماعیة 

نهم نفس حیث أصبح األشخاص یقضون وقتا كبیرا مع اخرین یبادلو خاصة موقع الفیس بوك 

الفئات العمریة خاصة فئة الشباب، حیث  االهتمام ویشاركونهم نفس الفضاء ومن مختلف

ن قدم العدید  .أصبحت الشریحة األكثر استهدافا خاصة الطالبات الجامعیات             ٕ              هذا التطور وا 

قابل منها ما في المن التسهیالت واالیجابیات لهذه الفئة، فإنه طرح العدید من القضای

تماعیة والهویة حیث نتطرق في هذا الفصل إلى المفهوم ،العزلة االجالخصوصیةموضوع 

 . والنشأة، والخصائص والیة التواصل، وأبرز االثار السلبیة

 :the internet :األنترنتریف تع-1

عالمیة تربط عدة أالف من الشبكات ومالیین أجهزة الكمبیوتر المختلفة هي شبكة 

في ) the net(تكمن فائدة األنترنت التي تسمى أیضا الشبكة العالم، و في األنواع واألحجام 

 .المعلوماتتبادل وسیلة یتخذ منها األفراد والمؤسسات للتواصل و كونها 

ومعناها  شبكة المعلومات  )network. International(لكلمة إنجلیزیة وهي اختصار 

الشبكات  مع  موعة التي یتم فیها ربط  مج ،)24،ص2004حسین محمد نصر،(العالمیة 

و یكون لها الصناعیة األقمار و عن طریق الهاتف  بعضها البعض في العدید من الدول 

أجهزة   من خالل أجهزة الكمبیوتر المركزیة تسمى باسمالقدرة على تبادل المعلومات بینها 

كة بصورة التحكم بالشب وتخزین  المعلومات األساسیة فیها التي تستطیع  serverالخادم 

أي انها شبكة معلومات  .المستفیدینالتي یتخذها الفرد بأجهزة  عامة كما تسمى األجهزة،

واسعة النطاق غیر خاضعة ألي تحكم مركزي تضم بداخلها مجموعة شبكة حاسبات خاصة 

كما تستند في أساس . )12ص1999شاهین بهاء،( وعامة، منتشرة في جمیع أنحاء العالم

بن نورتون وكاتي (ها على النموذج المرجعي للترابط بین النظم المفتوحةعمل

 ).12،ص1997سمیست،
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 :لتعریف بالموقعا-2

هو ال یمثل منتدى االجتماعیة، و المواقع الشبكة بوك واحد من أهم قع الفیس یعتبر مو 

نما أصبح قاعدة تكنولوجیة سهلة بإمكان فقط و  اجتماعیا أن یفعل بواسطتها ما أي شخص ٕ                                      ا 

كما یسمح للمشترك فیه بإنشاء موقع ).218ص، 2008عباس مصطفى الصادق،( یشاء

، 2003راضي زاهر، (خاص به ومن ثم ربطه مع اخرین لدیهم االهتمامات والهوایات نفسها 

 ).23ص

 communication)dictionary of midiaاالتصالالم و قاموس اإلع هو یعرف 

and(: ویتیح نشر   2004أسس عام  االجتماعيعلى أنه  موقع  خاص بالتواصل

وقد وضع في البدایة  لخدمة طالب الجامعة وهیئة التدریس "  profiles"الصفحات الخاصة 

 .(merceldonesi ,2009 ,p117)لیشمل كل األشخاص  اتسعو الموظفین لكنه 

 :تهونشأ"face book"الفیس بوك موقع مفهوم -3

یمكن الدخول إلیه مجانا  و تدیره شركة فیس بوك  االجتماعيهو موقع ویب للتواصل 

إلى الشبكات التي  االنضماممحدودة المسؤولیة كملكیة خاصة لها  فالمستخدمون بإمكانهم 

التفاعل  مع األخرین  االتصال و تنظم من جهة العمل  أو المدرسة أو اإلقلیم ذلك من أجل 

أو  اكما هو معروف في أوروبا یشیر إلى دفتر  ورقي یحمل صور " فیس بوك "المصطلحو 

من هنا جاءت تسمیة الموقع  و تعتبر  راد في جامعة معینة أو مجموعة  و معلومات  ألف

هذه الطریقة شائعة لتعریف األشخاص  خصوصا في الجامعة األجنبیة ببعضهم حیث 

لمزید عن الطلبة المتواجدین في نفس یتصفح المنتسبون في الجامعة  هذه الدفاتر  لمعرفة ا

 .)www.wikipédia.com.08-03-2015.18h/30الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا،(الكلیة 

في  احیث كان طالب،2004فبرایر  04في  أطلق الموقعمارك زوكربیرغهو مؤسس الموقع -

كان الموقع في البدایة مخصصا فقط للطلبة في تلك الجامعة  لكن تم  وهار فوردجامعة 

في الموقع  و من ثم تم  باالشتراكتطویره الحقا  لیصبح في متناول الطلبة بشكل عام  

و یعتمد الموقع في ذلك على فیه سنة  المشاركة 13یتعدى عمره السماح ألي شخص  

حجم المشاركة فیه حیث یشهد زیادة في عدد األعضاء المسجلین : معطیین أساسیین هما 

فیه بشكل هائل كما یعتمد أیضا على تمیزه من الناحیة التكنولوجیة  و التي یرید أن یجعلها 

برید بأصبح مفتوحا للجمیع و  )50،ص 2011، 01مجلة الخلیج،العدد(متاحة للجمیع  
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تخدموه إنشاء ملفاتهم الشخصیة  وعرض  معلومات وصور  یستطیع  مسإلكتروني فعال و 

مركز اهتمام حیث احتل  هما جعل).41،ص2009بخوش مرزوقي،(...األشرطة و الفیدیوو 

محمد السید حالوة، رجاء علي عبد (ة في عدد المستخدمین على مستوى العالمالصدار 

من أكبر وأشهر المواقع العلمیة المتخصصة في  كما یعتبر). 114، ص2011العاطي،

عارف وبناء الصداقات على االطالق، ما سمح له بأن یصبح العالقات االجتماعیة والت

 ).205،ص2011فتحي حسین عامر،(مصدرا إعالمیا ضخما 

 :كیفیة التسجیل واالنضمامللموقع وواجهته وأدواته-4

شخصي أو حساب لمؤسسة في الموقع لكل من یرید فتح حساب مجانا التسجیل متاح 

المراد  وكلمة السر واسم المستخدمالبرید اإللكتروني  بسیطة تسجیلیتم عبر خطوات و 

المتألفة مجموعة من الشبكات الموقعمن  واألدوات فیتكونالواجهة أما  .للموقعبها الدخول 

والمدرسة العمل، الجامعة كان م األقالیم،على أساس  وتصنف المجموعاتمن أعضاء 

ثم یبدأ بالتصفح  الجدید أن یختار أحد تلك التصنیفات وبإمكان المشتركاالهتمام مكان أو 

 .لالشتراكفیهاواختیار مجموعة

شهرة التي التعلیقات إضافة إلى وجود نتیجة الل المجموعة هناك مساحة للتحاور و داخ

في المجموعة بدءا من األحداث القومیة أو ركون بها المشتتدون فیها أهم األخبار التي یهتم 

الشراء الخاصة المحلیة حتى أعیاد المیالد لألعضاء، كما یوجد مساحة إعالنات البیع و 

 ).2013أشهر المواقع االجتماعیة على االنترنیت،(بهم

 :بوكموقع الفیس  ممیزات-5

م ومن أهم ممیزات التصمی الزمنط خ"time line"عن تصمیم جدید للموقع باسمن أعل 

 :للموقعالجدید 

 .التاریخمحتویات البیدج الموجودة على الحائط حسب استرجاع سهولة  -1

و هي تمیز موضوع معین عن  طریق الضغط على النجمة  :nighlightsخاصیة  -2

 .الجانبیة  فهذا یجعل هذا  الموضوع یعرض بشكل عرضي على الصفحة  الرئیسیة 

 pin toیمكن تثبیت  موضوع معین بالضغط على  القلم ثم  : pin to topخاصیة   -3

top   لتثبیت المواضیع الممیزة أعلى الصفحة  كما  بالصورة. 
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للمشتركین بالصفحة إرسال رسائل ألصحاب یمكن  :messagesخاصیة الرسائل  -4

 .ویمكن الردعلیهاالصفحة 

  notification–اإلشعارات  –و فیها تظهر الرسائل  : adminpenal:التحكملوحة  -5

 .insightنشاط الصفحة   new likes.للمشتركین الجدد بالصفحة

و یمكن إضافة  تصمیم  ممیز  یعبر عن موضوع  :time line coverالغالف صورة  -6

 .الصفحة 

عند وجود تعلیق غیر مرغوب فیه یعتبر السبام لوجوده  :التعلیقاتخاصیة السبام في  -7

 . not spamبإمكان مدیر الصفحة حذفه أو عدم حذفه بالضغط على  الرابط وعلى 

ذلك بعد رفع و  (reposition photo):الحائطضبط الصورة بعد وضعها على   -8

الضغط على القلم أو على الصورة على الحائط یمكن عرضها بالشكل المناسب ب

 .باستخدامالفأرةضبط الصورة و  (reposition photo)الصورة واختیار

الین حیثاختلفت المساحة المقام علیها بالتایم أما بالنسبة للتطبیقات الترحیب تأثرت  -9

للزوار عنطریق نشر تظهر عل صفحة الترحیب أول صفحة من الممكن جالتطبیق و 

 .للزائرلیظهر أول صفحة الرابط الثابت للترحیب 

قع بالرغم من أن بعض المستخدمین أمر واعتبر التایم الین الشكل الجدید للفیس بوك وی

 .) www.conddabianlkhin.blog spot.com.2013(القدیمیفضلون الشكل 

 :سمات شبكة الفیس بوك-6

لسهولة تنفیذها و هناك ألعاب بیانات أو مسابقات من اكاستتم إنشاء التطبیقات  ·

الشركات المعروفة حالیا هناك عدد كبیر من التطبیقات فة و تتبع لكبرى مختل

فإذا أردت تنفیذ تطبیق معین یتم .منشأة من قبل الشركات و كذا المستخدمین 

فأنت كمشترك لدیك  طلب الدخول على بیاناتك الشخصیة ،تنبیهك بأن تنفیذه یت

ملف یتضمن صورتك و أي معلومات أخرى عنك و لدیك جدار تكتب فیه كما 

ء و ألبوم صور و ملفات أخرى و لدیك قائمة باألصدقاء الذین تضیفهم أو تشا

یضیفونك و بالتالي یستطیعون مشاهدة ملفك و كل ما تعرضه في مساحتك بل 

وقائمة أصدقائك بحسب ما تسمح لهم الخصوصیات  المتاحة عبر صاحب 

 .الصفحة نفسها
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 )photos:(الصور  خاصیة ·

یستعرض من خاللها ة إعداد ألبوم للصور الخاصة به و تتیح هذه الخاصیة للمشترك إمكانی 

 .صور أصدقائه المضافین إلیه

 )videos:(الفیدیوخاصیة  ·

هذا الموقع  ومشاركتها علىالفیدیوهات الخاصة به توفر للمشترك إمكانیة تحمیل 

رساله یل لقطات الفیدیو مباشرة تسج إضافة إلى إمكانیة صوت (مرئیة  كرسالة ٕ       وا 

 .)14ص، 2007إلیسون نیكول،( )وصورة

 : )marketplace:(اإلعالنخاصیة  ·

أو البحث عن أي لمشترك من اإلعالن عن أي منتج یود اإلعالن عنهتمكن ا

 .همنتج یرغب في شرائ

بكتابة نصوص هي الصفحة الشخصیة التي تسمح و  :عقلكأكتب ما یدور في  ·

ضافة روابط كموقع أخر أو   :إضافة فیدیو أو إنشاء مجموعة وصفحات ٕ                         وا 

 ) :groupe(المجموعات  :أوال-

سمیتها وكتابة تعریف عن أن ینشأ مجموعة عبر تیمكن لكل مشترك في الموقع 

كما أسلفنا سابقا یتم إنشاء للمجموعة  لبرید اإللكتروني الخاص بالمدیر،ثم االفكرة 

والمجموعات لدیها نفس عناصر االهتمامات مشتركة أو أعضاء نادي معین 

 .الشخصیةأدوات الصفحة و 

وملفات مساحة للحوار كتابة فیها لجمیع أعضاء المجموعة وألبوم صور و لل صفحة یسمح

 .صالحیاتكل ذلك یتم عبر فیدیو و 

 ):les pages(الصفحات ثانیا -

المجموعة فیما عدا أنها أكثر  استخداماتخصائص الصفحات لها نفس ممیزات و 

غالبا ما یكون هذا لكل المستخدمین و (home)تفاعال عبر ظهورها في الصفحة الرئیسیة 

بحیث تكون الصفحة وسیلة تواصل مع  معجبین لمشاهیر ونجوم المجتمع،التطبیق 

 الشخصیة المعینة 

وصور یظهر بهذه الصفحة كل ما هو جدید تعلیقات  (home)الصفحة الرئیسیة  :ثالثا-

وصور وأصدقاء یظهر لك تعلیقات  وربما قدالذین أضفتهم إلیك  وروابط أصدقائك
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فقط بعد أن یمر المستخدم عبر إعدادات الصالحیة بأن یشاهد  أصدقائكوذلك یحدث

 محتویات صفحته

 )games:(األلعاب *

أن یستخدمها  ویستطیع المستخدمالمغامرات ة، بالفیس بوك العدید من األلعاب المختلف

هو أنه یمكن  واألكثر أهمیةهذه األلعاب  والمثیر فيمرحلة تلو األخرى  ویختار مراحلها

 للمستخدم أن یدعو عدد من أصدقائه لممارسة لعبة معینة 

 )Events:(المناسبات*

 اجتماعمن خالل إقامة دعوة ألعضاء مجموعة معینة لحدث مهم أو عمل جماعي أو 

تكون  الحدث وتاریخ بدایتهونهایته وبعض المناسباتعلى أرض الواقع توضح فیه عنوان 

 ).15، ص2010وائل مبارك فضل اهللا،(مفتوحة ألي عضو في الفیس بوك 

 :بوكفي الفیس  كألیة التشبی-7

وأصدقاء یعرفهم وله المشترك الجدید في الفیس بوك یالحظ أنه یقترح إضافة أسماء 

 .لهمالمستخدم في معرفة الموقع  استغرابمما یثیر معهم تواصل

قائمة معارفك في البرید اإللكتروني و إن  ،قوانین  بامتالكتفسیر ذلك أن الموقع  یقوم 

إن كانوا أعضاء على الفیس بوك  لك  اقتراحو یقوم بعمل  Gmail ,Hotmail كان في 

و هذه الخطوة تتم كخرق واضح من شركات ،إلى الموقع  لالنضمامبدعوتهم  اقتراحأو 

و عبر خاصیة أصدقاء أصدقائك بإمكانك ،البرید اإللكتروني بدون مشورة صاحب البرید 

و  دائیةاالبتفي فترة وجیزة  التعرف و التواصل مع كل معارفك و زمالء الدراسة منذ 

عبر التشبیك مع مختلف الشبكات ثم مرحلة الجامعة و زمالء العمل  و لذلك ،الثانویة 

في هذهالشبكة تكون قد تواصلت و كونت شبكة كبیرة كلما مر الوقت تتزاید عضویة 

 .) guillou benjamin ,2010,p17(المستخدمین
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 :األعضاءألیة التواصل بین -8

 :comentaireالتعلیقات-8-1

لألعضاء المنتسبین لها  والمجموعاتوالصفحاتخاصیة التعلیقات متاحة بین األصدقاء 

 comentعلى زر والضغطفي مساحة التعلیق  بحیث یمكن للمستخدم أن یكتب تعلیق

 .فیدیونفس المساحة یمكنك أن تضیف رابط موقع أو صورة أو  فيإضافة تعلیق و 

 :tagsاإلثارة-8-2  

أصدقائك عبر  انتباهبحیث یمكنك أن تلفت ,و الفیدیو خاصیة اإلثارة متاحة في الصور 

اإلثارة لهم في صورتك أو في مقطع فیدیو المحمل عبر الفیس بوك و بالتالي ترسل لهم 

 .ألي تحدیث جدید في الصورة ت تنبیها 

 : j’aime:اإلعجاب-8-3

جموعة للممتاحة بین األصدقاء و الاتخاصیة معجب أیضا متاحة بنفس ألیة التعلیق

أن یعبر عن إعجابه بصورة أو رابط أو إذ یمكن للمستخدم المنضمین إلیها  والصفحات

 .نص من خالل الضغط على زر معجب

 :poke:النكز-8-4

ویعمل تحدث فقط بین األصدقاء بحیث یقوم المستخدم بتنفیذ ذلك على أحد أصدقائك 

 .)17مبارك خضر اهللا، مرجع سبق ذكره، صوائل (لصدیقه" نكزه"برد  األخر

 :الجامعیةلبة اسبوك على الطللفیأبرز األثار اإلیجابیة -9

وساحة العالم  ة علىعلبة في الفیس بوك نافذة مطلاوجد مجتمع الشباب بما فیهم الط

بداء الرأي له أقوى األسباب  حیاتهم كانتفاصیل  وفي التواصلومشاركة أصدقائها،        ٕ           للتعبیروا 

 .مستخدمي األنترنت بالفیس بوك بارتباط

v دائما إلقامة عالقات جدیدة باإلضافة للتواصل مع العالقات  تسعىلبة ابما أن الط

 اكتسبالذي  االفتراضيفي العالم  اماموقعا ه اتخذبوك  فإن الفیسالقدیمة 

 .ودورهبالزمن أهمیته 

v یجد نفسه  للنت مستخدمتلقائیا في عملیة النشر اإللكتروني فأي  استخدامها

 .وبالتالي قراءتهمعدل كتاباته  ازدادتللموقع قد  بانضمامه
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v إلى  انضمامهمعبر  والنشاطات الخیریةلهم في دعم الحمالت  المشاركة اإلیجابیة

مقدرة في قیاس قبول الرأي العام لتلك  تمثلها وأصدقاؤها بنسبةمجموعة معینة قد 

 .الفكرة

v  بالدعاة و طلبه العلم و االدباء و اإلعالمیین و  لالتصالیعتبر الفیس بوك فرصة

وائل مبارك خضر اهللا، مرجع سبق ذكره، ( وسائط المجتمع دونالمؤثرین في 

 .)23ص

 :الطالبةلفیس بوك على لاألثار السلبیة أبرز -10

ر خاصة الشباب سالح ذو حدین فكما أثر في حیاة الكثیر من البش االختراعیبقى هذا 

على لدیه  تحقیق األهدافساعدهم على تنفیذ أعمال كثیرة و مفیدة و  وو بالذات الطالبات 

 :منهاخاصة فئة الطالبات نذكر  ر من األثار السلبیة على مستخدمیهالجانب األخر الكثی

 :الوقتإضاعة ·

 ملف ومنیبدأ بالتنقل من صفحة إلى أخرى  إلى الموقع حتىبمجرد دخول المستخدم 

عتها في التعلیق على صور أصدقائها دون أي فائدة االساعات التي أض وال تدركإلى أخر 

ساعات في تصفح  10 تجنى فهناك مثال أعداد كبیرة من طالب الجامعات یقضون أكثر من

 .الفیس بوك فقط

ضعاف مهارة التواصل ·  :        ٕ                   اإلدمان وا 

 االجتماعیةالشبكة التي قد تشكل خطرا على مستخدمي  تعتبر أبرز األثار السلبیة

األسري و عن مشاركتهم في خصوصا الطالبات بحیث یؤدي إلى عزلهم عن واقعهم 

یؤدي إلى تطویر و بما أن التواصل بین الناس بشكل مباشر ،الفعالیات التي یقدمها المجتمع 

نمي عندهن الحس حیث ت ،اإلنساني  االتصالالمهارات التي تساعدهن في مجال 

فیستطیعون التعامل مع المواقف بذكاء و حنكة و هذا ما تفقده , األخرین  اتجاهبالمسؤولیة 

هارة التواصل المباشر مع ة االجتماعیة وفقدان مو ذلك یؤدي بهم للعزلاالجتماعیةالمواقع 

 ).23وائل مبارك خضر اهللا، مرجع سبق ذكره،ص(المجتمع
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 :الشخصیات انتحال ·

شخصیات المشاهیر تضرب أطنابها بقوة في الشبكات  انتحالفمازالت عملیات 

تزویر و كسب المال و  االبتزاز،العنكبوتیة و متخذة منها مكانا خصبا للتشویه و  االجتماعیة

 .الحقائق

 :المزعجةاإلعالنات الدعائیة  ·

لدعایات التي تدعوا لكسب الكثیر من ا 2010ونة األخیرة منذ منتصف ظهرت في اآل

بطریقة مزعجة في المجموعات التي بها ما یزید  وأصبحت تتكرراو زیارة مكان معین المال 

 .عضوعن األلف 

 :انعدامالخصوصیة ·

یر الجدل الذي دار حول حقیقة خصوصیة المستخدمین في الفیس بوك في تابع الكث

و سریة بیاناتهم من صور و معلومات التي أكد الموقع الحفاظ على سریتها و  2009نهایة 

و الصالحیات بحیث تواجه أغلبیة المواقع  اتفاقیةاالستخدامتمكینها لطرف ثالث في عدم 

و النفسیة ،ما یتسبب بالكثیر  من األضرار المعنویة الخصوصیة م انعداممشكلة  االجتماعیة

لتي تستغل بغرض ا،على الطالبة و حتى مادیة إضافة إلى ما یبثه من هموم و مشاكل 

الرقابة   انعدامو التشهیر فهناك من وجده مكانا للتسلیة و العبث و اإلساءة و السخریة 

شخصیات مشهورة أو  انتحالك و كذل،و ال یهتم للعواقب  االستخدامجعلت الشخص یسيء 

و ،و الدخول في خصوصیاتهم  االبتزازإنشاء عضویات مزورة بما یوقع البعض في قضایا 

لهذه  االستخدامالخصوصیة الكاملة في الفیس بوك یتطلب الحذر أثناء  فانعدامعلیه 

 .)24وائل مبارك خضر، مرجع سبق ذكره، ص(الشبكة

الشباب، تتمیز هذه اللغة بانها مصطلحات خاصة باإلضافة إلى ظهور لغة جدیدة بین 

ال یعرفها إال من یعاشرهم أو من یتواصل معهم باستمرار ویعرف تلك المصطلحات ویستخدم 

الشباب العربي عامة والجزائري خاصة في محادثتهم عبر الفیس بوك مصطلحات تهدد 

 .مصیر اللغة العربیة حیث تحولت إلى رموز وأرقام
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 :خالصة

تربط الشباب و  واألنظمة التياالجتماعیةمن الشبكات  وما یحتویهاالفتراضیلعالم إن ا

االهتمامات بحیث تصنف ضمن شبكات خاصة الطالبات مع اعضاء أخرین لدیهم نفس 

للویب ما تركها تصبح مشهورة و باألخص الفیس بوك الذي یعد أبرز هذه  الجیل الثاني

و التعارف و بناء العالقات حیث  اجتماعیةالشبكات و المتخصص في بناء عالقات 

برمجیات مفتوحة المصدر یمكن ألي مستخدم تطویر تطبیقاته و إتاحتها  ىبفضل تمیزه عل

للمستخدمین ما جعل عدد مستخدمیه یزداد یوما بعد یوم حتى صار یصطلح على المجتمع 

 .يالفیس بوكبالمجتمع 
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  :     تمهید      

                وقتنــا الحاضــر مــن     فــي         الموضــوع   ا                                                     یعــد الشــباب ثــروة األمــم والعمــود الفقــري لهــا، لــذا یعتبــر هــذ

       وسـواهم       الصحة                                وعلماء التربیةواالجتماع، علماء                              امة التي یهتم بها علماء النفس             المواضیع اله

                     ایمانا منها بـان االمـة     ها          تهتم بشباب                   جعل الدول المتقدمة          وهذا ما    ...       والدین              علماء السیاسة     من

                           والبشـریة وتنمیتهـا وتطویرهـا                                وذلك باالهتمـام بـالموارد المادیـة    ،                    بقوة شبابها وافرادها            تبقى وتتقدم 

                                             والنفســیة والتربیــة الصــالحةواإلیمان بــاللهوالوعي         البدنیــة         بالصــحة         االهتمــام     وكــذا               واالســتفادة منها

  .            وباهتماماتها          یتعلق بها         وجل ما                         یجعلها فائدة تعم المجتمع              والمعرفة ما

            ن النظـر إلــى                           لعمـر یتوقـف عنــدها المجتمـع عـ      ة مـن ا                               یعرفهـا علمـاء االجتمـاع بأنهـا مرحلــ

                           الـذي یتمتـع بـه الرجـل البـالغ                             في الوقت نفسه المركز الكامـل           وال یمنحه                      الفرد نظرته إلى الطفل 

  .         االجتماعیة                    او أدواره أو وظائفه 

  :      الشباب      تعریف  _ 1

                هـــا المرحلـــة التـــي            وبالتالي إن         وســـن الرشـــد         المراهقـــة                              الشـــباب اصـــطالح وصـــفي للفتـــرة بـــین 

                                                         غیـــر الناضـــج نفســـیا نمـــوه إلـــى أقصـــى حـــد ممكـــن فـــي نواحیـــه النفســـیة                   یمـــارس فیهـــا الناشـــئ 

     یاتــه                                                                    مــا مــن الناحیــة النفســیة فإنهــا مــن أدق المراحــل التــي یمــر بهــا اإلنســان فــي ح أ   ،       الجســمیة  و 

   هــا   فی                                ة مــن الناحیــة االجتماعیــة إذ یــتعلم                 مرحلــة دقیقــة فاصــل                ،كما تعتبــر هــذه               وهــي طویلــة نســبیا

                   تمـــع دیمقراطـــي وعلیـــه                                                            الناشـــئون تحمـــل مســـؤولیات االجتماعیـــة وواجبـــاتهم كمـــواطنین فـــي المج

     الـذي                 والـنمط الثقـافي                                                    لة او نتاجـا للتفاعـل بـین العوامـل الوراثیـة البیولوجیـة                 فالشاب یعتبر محص

                                ضـرورة بیولوجیـة لفـرض الفكـرة التـي                                        كما ان الشباب حقیقة اجتماعیـة ولـیس هنـاك    .        یعیش فیه

                ومــن ثــم مــنعهم مــن           البــالغین،                                                  تؤكــد انــه ینبغــي اســتمرار عــزل األشــخاص الصــغار عــن عــالم 

                                                                         األدوار االجتماعیة واالقتصادیة والجنسیة،ففي حدود الثامنة عشرة علـى األقـل یصـبح        ممارسة 

                 وعلى هذا النحـو ال                                بل قیمة النضج العقلي والفیزیقي    ، ة           الفیزیولوجی                         كل انسان بالغ من الناحیة 

   ).  28  ،ص    2004     لیلة،     على (  .       وعزلهم                           فات كثیرة فكرة تصنیف البشر         تعرف ثقا

ولذا اختلف الكثیرون في إیجاد تعریف شامل لمفهوم الشباب على الرغم من اتفاقهم  -

على أن مرحلة الشباب تشكل منعطفا حاسما على طریق تكوین الشخصیة اإلنسانیة 

نها المرحلة التي یكون فیها االنسان  قادرا ومستعدا على ) رجال كان أم امرأة(       ٕ                                   للفرد وا 

والممارسات الجدیدة التي من خاللها یستطیع العیش ر تقبل القیم والمعتقدات واألفكا
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، أو اعتباره )39،ص1978عزت حجازي،(في المجتمع والتفاعل مع االفراد والجماعات

فئة اجتماعیة تشیر أساسا إلى مرحلة معینة من العمر تعقب مرحلة المراهقة، وتبدو 

أو هو ) galland .1990.p23(خاللها عالمات النضج االجتماعي والنفسي والبیولوجي

القوة المنتجة في أقوى مراحلها ولذلك هو صاحب القدرة على التغیر السیاسي 

التیار اإلنساني من أفكار ومشاعر وقدرات جسمانیة : أو هوواالجتماعي واالقتصادي 

 ).83، ص1995حمدي الكنیسي،(وذهنیة 

تعتبر مرحلة ازمة یربط العدید من الناس مرحلة الشباب بمرحلة المراهقة التي وعلیه 

نتیجة العوامل العدیدة،كان یشعر بمشاعر نقص الكفاءة یشهد فیها الشباب المراهق الشقاء 

والضغوط االجتماعیة وفشل العالقة بالجنس ،والمكانة ونقص اشباع الحاجات 

االخر،والصراع بین الطفولة والرجولة واالنوثة ،حیث یجتاز الفرد مرحلة لیس فیها بالطفل وال 

،وكذا إحساسه بالصراع بین شعوره الشدید باالنتماء إلى الجماعة وبین میله  المرأةلرجل او با

إلى االستقالل ورغبته في االعتماد على والدیه ،وبین میله إلى التحرر من قیود االسرة 

وسلطتها والصراع الثقافي بین جیله والجیل االخر،إن مجمل هذه الصراعات تؤثر على 

تفكیره مما یؤدي به إلى تقلبات مزاجیة ،والمیل الشدید إلى الوحدة او إیجاد سلوكه وشعوره و 

المختلفة الجدید او ما یعرف بالمواقع االجتماعیة  باإلعالمحلول أخرى كاالرتباط الوثیق 

 .وبالذات الفیس بوك

        المرحلـة    هـو                 فردیـة وبالتـالي                                                   كما یعرفـه صـالح مخیمـر بانـه المـیالد الحقیقـي للفـرد كـذات 

  .                                                                        یكتمل فیها النمو الجسمي والعقلي على نحو یجعل المرء قادرا على أداء وظائفه      التي

  :                        خصائص النمو لهذه المرحلة  _  2

  :            النمو الجسمي  - 1- 2

من واألنثى و اهم مظاهر التغیر الجنسي هو نضج األعضاء التناسلیة عند الذكر 

التي أما التغییرات . بدء ظهور الشعر في أجزاء مختلفة من الجسم یزةتغییرات الجسمیة المم

و السریع في العادة قبل هذا النم ویبدأفتبدو واضحة في هذه المرحلة سم على حجم الج تطرأ

 لیأخذمع نهایة المرحلة طء بعد ذلك لیتوقف تماما یستمر لمدة عامین أو ثالثة ثم ببالبلوغ و 

 ).20، ص2006محمد اقبال محمود،(والفتاة جسم المرأة  لرجلفي النهایة جسم الفتى شكل ا
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            األنشطة التـي      كذا                                       نشطة الكتساب اللیاقة البدنیة والحركیة و                                 كما تزداد احتیاجات األفراد إلى األ

  .                   اكتساب المظهر الجید                               تهتم التي بدرجة وسالمة القوام و 

  :            النمو العقلي   2- 2

لة یصبح النهائیة في النمو العقلي في هذه المرحمنذ بدایتها الطفرة تشهد هذه المرحلة و 

أهمیة تطوره ذا والتوافق مع البیئة ومع ذاته لذا فإن النمو العقلي و  الشاب قادرا على التفسیر

نما كذأحد مظاهر النمو فقط و  ألنه قدراته بحیث تعتبر لك بسبب المكانة البالغة للعقل و ٕ       ا 

اتساع الخبرات ده كما تعتبر مرحلة تدریب و ستعداام قدرات الفرد و محددا في تقییعنصرا 

 .أیضا

  :       ممیزاته *

هب الریاضیة، الموا(تظهر القدرات الخاصة لمرحلة الوظائف العقلیة العلیا و تكتمل في ا

ى قمة یصل إلاء وهو القدرة الفطریة العقلیة و كما ینمو الذك )النشاطات الفكریة والثقافیة

 .)38،ص2006احمد الشتا،راویة هالل (المرحلة نضجه في آخر هذه 

   :             النمو الحركي  - 3- 2

واالضطراب الحركیوتأخذ التدریجي في نواحي االرتباك  االتزانویظهر من خالل 

النواحي النوعیة للمهارات الحركیة في التحسین لتصل إلى درجة عالیة من الجودة  مختلف

 ویتعلم مختلفالعضلي العصبي حیث یكتسب الشاب كما یالحظ ارتقاء مستوى التوافق

 الفتاةالعضالت التي یتمیز بها الفتى و  ضافة على زیادة قوةتثبیتها إواتقانها و الحركات 

 .)265،ص2004سامي محمد ملحم ،(

  :        االنفعالي       النمو- 4- 2

 وال یستطیعتتصف االنفعاالت في هذه المرحلة بأنها عنیفة ال تتناسب مع ممیزاتها 

عدم الثبات والتذبذب االنفعالي مظاهرها الخارجیة باإلضافة إلى  وال فيالتحكم فیها  الشاب

بین القوة  علیه فهو بحاجة دائمة إلى من یساعده على تحقیق االتزان في حیاته النفسیةو 

بین النقص الملموس في قدراته الضابطة التي یمكنها ان تتحكم في الجارفة النفعاالته و 

 .تحدي سلطة والدیهلكبار و هذا فإنه یمیل إلى نقد ا معافعه و دو 
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   :         االجتماعي       النمو- 5- 2

نما یدخل في دائرة أفراد الب كونه ال یقتصر فقط على الشاب إنه واسع ومتشع مجتمع  ٕ                           وا 

منهم، حیث یتصف النمو االجتماعي  كل فئةوالمواقف المتخذة منهم ونمط العالقة مع 

 :نفورهم عنهم، ویتضح ذلك فيأساسیة تبدو في تآلف مع االخرین أو ر وخصائص مظاهب

                            یحاول جذب انتباه الجنس األخر                               األخر بحیث یؤثر على نمط سلوكه و                میله الى الجنس   -

                        بالشعور بشخصیته ومكانته   ت           وتأكید الذا      الثقة -  

                               الخضوع ألسالیب األصدقاء والجماعة-

         مع الناس   ه                                     وبین األفراد األخرین حیث یلي أثار تفاعل              القائمة بینه        العالقات        إدراك-

  ،     2006               راویــــة هــــالل أحمــــد، (               حقوقـــه وواجباتــــه        إدراك                                اتســـاع دائــــرة التفاعــــل االجتمــــاعي مــــع -

   ).  40 ص

                للمیـــزات الجنســـیة                                       بنضـــج الغـــدد التناســـلیة ومـــن ثـــم االســـتجابة       ویبـــدأ  :       الجنســـي       النمـــو- 6- 2

  .     األخــر                  ل مــا یتعلــق بــالجنس                               ء العالقــات العاطفیــة واالهتمــام بكــ                         واالهتمــام بــالجنس األخــر وبنــا

   ).   257  ،ص    1998      السید،       البهي     فؤاد  (

  :      الشباب            خصائص مرحلة - 3

                                                                    أهم خصائص مرحلة الشباب والذي جعل لها هذه المكانـة الممیـزة فـي المجتمـع     من     لعل

                                        التـي تتسـم بـأعلى درجـة مـن النشـاط والحیویـة                                              والتأثیر الشامل علیـه، إنهـا تعبـر عـن تلـك الفئـة 

                                                         منفــردة، كمــا أنهــا تعتبــر أكثــر فئــات المجتمــع رغبــة فــي التجدیــد    ة                        لمــا لهــا مــن خــواص دینامیكیــ

  . )  10   ، ص    2006        العسكري،                سلیمان إبراهیم (                                          ومنطلقا إلى تقبل الحدیث من األفكار والتجارب

         المرحلــة   ه        تعتبــر هــذ          صــعب، كمــا             حدیــد نهایتهــا    ن ت  فــإ                              بمــا أن تحدیــد بدایــة الشــباب ســهل   و 

      بجمیــع                        الــى مرحلــة النضــج الشــامل            فــي نهایتهــا    ل                                     المعبــر الــى مرحلــة الرشــد أي أن الفــرد یصــ

               لــى أن طــول فتــرة        إلضــافة إ  با   ، ي                  واالنفعــالي واالجتمــاع                الجنســي، العقلــي       شخصــیته            جوانــب نمــو

ـــة فـــي إرادة                                          یعتمـــد علـــى ظـــروف المجتمـــع وكـــذا طبیعـــة أزمـــة ال       الشـــباب         الشـــباب                        نمـــو والمتمثل

        لبـاحثون          كمـا یصـف ا   .     واحـدة                          مـا یریـده ومـا یشـعر بـه دفعـة                                لخـروج مـن أهبـة المراهقـة وتحقیـق ا

   ه                        وهذا الصراع ینتج عـن رغبتـ          نفس الشاب                                  بأنها مرحلة الصراعات الداخلیة في               مرحلة الشباب

                                          حاجتـه الیهمـا وفـي الصـراع الخـارجي الـذي یحـدث                                    في االستقالل عن والدیه وفي نفـس الوقـت 

           احثون جملـة    البـ    قـدم                الوالـدین ولـذا                                                  بینه وبین مصـادر خارجیـة وخاصـة التـي تمثـل السـلطة مثـل 
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                                                        مــن ركــز علــى البعــد النفســي ومــنهم مــن ركــز علــى البعــد االجتمــاعي                 الخصــائص، فمــنهم   مــن 

                          هــذه الخصــائص لشــریحة الشــباب      أبــرز                        البیولــوجي،ویمكن إجمــال          علــى البعــد               وآخــرون ركــزوا

  :      التالي      النحو      على

                 للتغیــرات الجســمیة            وذلــك نظــرا                                 حساســیة الشــباب االنفعالیــة المختلفــة            وتعنــي شــدة  :         الرفاهیــة-

  .                                       السریعة التي یمر بها في أول هذه المرحلة

                                 وشخصـــیتهم ومســـتقبلهم ومـــیلهم للجـــنس                        حیـــث یهـــتم الشـــباب بمظهـــرهم   :        بـــالمظهر         االهتمـــام-

  .         االجتماعیة     تهم ا          واتساع عالق      اآلخر

                   بـذلك كـتم انفعـاالتهم                  والحیـرة محـاولین                  بالكآبـة، االنطـواء                          یشعر الشباب فـي هـذه الفتـرة  :      الكآبة-

  .      ولومهم                                           مشاعرهم من المحیطین بهم حتى ال یثیرون نقدهم 

             وال یســـتطیعون      العنـــف                  ویلجـــؤون الســـتخدام                        حیـــث یثـــورون ألتفـــه األســـباب،    :      والعنـــف       الحـــدة-

  .                                    التحكم في مظاهرهم الخارجیة االنفعالیة

           أنفســـهم بعـــد         یلومـــون    وقـــد                                   ینـــدفع الشـــباب وراء انفعـــاالتهم بســـرعة      حیـــث  :        واالنطـــالق        التهـــور-

                                                                 عالمـة مـن عالمـات سـذاجتهم البریئـة فـي المواقـف العصـبیة التـي لـم یتعـودوا           وقـد تكـون       أدائها 

  .      من قبل      علیها 

                                                              عند وقوع الشباب في مواقـف االختیـار بـین شـیئین نجـدهم فـي مـدة قصـیرة    :        والتذبذب        التقلب-

            والرضا وبـین             وبین السخط          واالستسالم                  قراراتهم من الغضب            وتذبذب في                     یتقلبون في انفعاالتهم 

  . ي                      وانعدام االستقرار النفس            تدل على قلة                والواقعیة وهي                        واألنانیة وبین المثالیة        االیثار

  :       وطبیعته        الشباب       مؤشرات   _  4

  . )  61  ،ص    1998   ،    طي                    اقبال األمیر السمالو  (     للذات        تأكیدا          استقاللیة      نزعة -

  .              التحدید والعمق                                     عدم االستقرار في المیول االجتماعیة إلى                    التحول من التنوع و -

  .      احترام            ر انضباطا و                    اتجاهه إلى سلوك أكث                     زیادة النشاط أي كان                    التحول من الثرثرة و -

                               ط بمجموعــة منتقــاة بحیــث یتحــول مــن                                               التحــول مــن الرغبــة فــي االرتبــاط بــالقطیع إلــى االرتبــا-

  .    عمقا      أكثر      لكنها                                ألصدقاء إلى صداقات أقل اتساعا و            د كبیر من ا  عد

                   مـل مـؤثر فـي العالقـات             االقتصـادي كعا                          ام بمركز األسرة االجتمـاعي و    هتم                التحول من عدم اال-

    إلـى                تكـوین الصـداقات                                رة مهمـة فـي تحدیـد هـذه العالقـات و                     على اعتبـار منزلـة األسـ          االجتماعیة 

  .            االهتمام بذلك
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  .      قدراته                                لى اختیار نشاط یتفق مع مواهبه و  إ              بعموم النشاط                      یتم التحول من االهتمام -

  .ٕ          ٕابداء رأیه                               ا یدور حوله من األحداث العامة و          بمناقشة م          المشاركة            یحاول الشاب   -

                                                                              اســتحداث أنمــاط ثقافیــة جدیــدة فــي المجتمــع كطــراز الملــبس واألجهــزة التــي یســتخدمها وحتــى -

   ).   201  ،ص    1983                سامیة الساعاتي،  (                          سلوكاته المستوحاة والمقلدة

  .             غیرات من حوله                                                                  رغبته في التجدید والتغییر فهو أكثر قدرة على التعامل واالستجابة للمت-

  .                                 حیویة عالیة وكذلك النشاط والمرونة-

        قــد یغضــب   و                                  اضــعة التــي لــم تســندها تجــارب تصــقلها               وبآرائــه المتو                        یعتــز الشــاب باســتقاللیته  -

  .    أخطأ          كثیرا إذا 

  :                                  یحاول جاهدا تحقیق بعض المطالب منها  -

  .          یتفق وجنسه          ر اجتماعي     بدو           وأن یقوم               نضجا مع أقرانه       أكثر                      ن تكون له عالقات جدیدة  أ  . 

                                     اســتخدامه بكفایــة وأن یختــار إحــدى المهــن    مــن            وأن یــتمكن                              أن یتقبــل الفــرد تكوینــه الجســمي  . 

  .           یتدرب علیها  و 

  .               الحیاة العائلیة                             االجتماعیة وان یستعد للزواج و                    تحمل فیه مسؤولیته              أن یقوم بعمل ی  . 

ـــه  أ  .  ـــیال فـــي               العقلیـــة، وأن              ن ینمـــي مهارت ـــه دل ـــة تكـــون ل ـــیم األخالقی                                               یكتســـب مجموعـــة مـــن الق

  .     سلوكه

  :               الشابة المراهقة                  التحدیات في حیاة               أبرز المشكالت و  _ 5

                                                                           الشابة الجامعیة من أكثر الفئات االجتماعیة شعورا بالتناقض بین الواقـع والطمـوح        تعتبر

                                                                                 ،وبین ما هو موجود وما ینبغي أن یكون فبعض مطالبها ال تجـد طریقـا للوجـود نظـرا لظروفهـا 

                                                                                 االجتماعیــة أحیانــا وبوضــعیتها االقتصــادیة أحیانــا أخــرى، وفــي الواقــع أن التصــور الــدقیق عــن 

                                                                یأخذ بعـین االعتبـار هـذین المعیـارین فـي وقـت مـتالزم ، ومنـه التوصـل إلـى                  الشباب ینبغي أن

                                                                      المرجــوة وهــو أن الشــباب یمثــل فئــة عمریــة تتمیــز  بعــدة صــفات وقــدرات اجتماعیــة        األهــداف 

ـــــة  ـــــى اخـــــتالف األوضـــــاع االجتماعی ـــــة إل ـــــة ونهای ـــــة بدای ـــــة العمری ـــــث تخضـــــع الفئ                                                                       ونفســـــیة حی

                                                مع ، وعلیه مرحلة الشباب هي اسـتمرار طبیعـي لعملیـة                                      واالقتصادیة والثقافیة السائدة في المجت

   ).   135  ،ص    2008              بورحلة سلیمان، (               الطفولة المبكرة                                   التنشئة االجتماعیة التي تبدأ بمرحلة 

         صـراع بـین    :                           وجود عدة صراعات داخلیة منهـا           الشابة من          حیث تعاني  :       الداخلي        الصراع- 1- 5

           االنوثــة بــین                                          علیهــا وصــراع بــین مخلفــات المراهقــة ومتطلبــات                            االســتقالل عــن األســرة واالعتمــاد
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                  ه مـــن شـــعائر ومبـــادئ  تـــ                  الـــدیني بـــین مـــا تعلم        الصـــراع            االجتماعیـــة،         التقالیـــد            الداخلیـــة و    ا  زهـــ    غرائ

                           الخاصــة للحیــاة أهمهــا الصــراع    ا      فلســفته         الجدیــد و        الناقــد    ا          بــین تفكیرهــ  و          هــي صــغیرة          مســلمات و   و 

  .                بین الجیل السابق                 من آراء وأفكار و    ا     ما له                 ا الذي تعیش فیه ب                الثقافي بین جیله

ــراب و - 2- 5             حــاول االنســالخ  ت   ك    ولــذل  ا          ال یفهمانهــ   ا                شــكو مــن أن والــدیه         فالشــابة ت  :       التمــرد          االغت

           هـــذا یســـتلزم   و    ا       وتمایزهـــ   ا                                               ٕ           عـــن مواقـــف وثوابـــت ورغبـــات الوالـــدین كوســـیلة لتأكیـــد وٕاثبـــات تفردهـــ

  ق                              أي توجیــه إنمــا هــو اســتخفاف ال یطــ                     عــد أي ســلطة فوقیــة او   ا ت                    معارضــة ســلطة االهــل ألنهــ

          المتیقظــة                      اســتهانة الــروح النقدیــة                                 ت موازیــة جوهریــا لقــدرات الراشــد و                  العقلیــة التــي أصــبح   ا       بقــدراته

   ا              تـــالي تظهـــر لـــدیه   بال                                مـــور كافـــة، وفقـــا لمقـــاییس المنطـــق و             إلـــى تمحـــیص األ   ا          التي تـــدفعه  و  ا    لـــدیه

  .         العدوانیة                                           سلوكیات التمرد والمكابرة والعناد والتعصب و 

             باالعتمـاد علـى    ا                               القسـوة المفرطـة یؤدیـان إلـى شـعوره                  فالتـدلیل الزائـد و   :        االنطواء  و        الخجل- 3- 5

     عتمــد  ت                ســتقل عــن األســرة و       ا ان ت         تتطلــب منهــ                     ، لكــن طبیعــة المرحلــة ا                   اآلخــرین فــي حــل مشــكالته

                                    االنسـحاب مـن العـالم االجتمـاعي واالنطـواء          لجـا إلـى ت  و    ا                        ، فتزداد حدة الصـراع لـدیه ا    نفسه     على

   .      الخجل  و 

  :      المزعج        السلوك- 4- 5

ــــذي یســــببه رغبــــة ــــار للمصــــلحة العامــــة                      مقاصــــدها الخاصــــة دون اع          فــــي تحقیــــق        الشــــابة                  وال                     تب

  :        وبالتالي

   مــع     كل     المشــا               دال والتــورط فــي                   تالف الممتلكــات والجــ                األفعــال الســیئة كــإ   ل  بكــ    قــوم           قــد تصــرخ وت

  .                    االهتمام بمشاعر غیرها     عدم

    حقــق             ا وتریــد ان ت      وعنادهــ   ا ه      عصــابیت      ن خــالل        تتصــرف مــ     حیــث :      الطبــاع      وحــدة         العصــبیة- 5- 5

  .                                                                     بالقوة والعنف الزائد وتكون متوترة بشكل یسبب ازعاجا كبیرا للمحیطین بها       البها  مط

                                 القطبـــین إمــا الجانـــب اإلیجـــابي فتتضـــح          إلـــى احـــد              فیهـــا الشــابة       تتجـــه  :              أزمـــة الهویـــة  - 6- 5

   أو    ا          وضوح هویتهـ            عاني من عدم  ٕ                                 وٕاما أن تتجه إلى الجانب السلبي و ت  ،  ا        عرف نفسه     ا و ت     هویته

       ة التـــي   ســـا                                                        بخلـــط األدوار أو شـــیوع الهویـــة، فتحدیـــد الهویـــة هـــو أشـــبه بالمر    ن       إریكســـو          مـــا یســـمیه 

  ن  أ   ن       أریكســو                       بطریقــة مثمــرة بحیــث یــرى    ا                نحــو تحقیــق أهــدافه                      ا علــى اســتكمال المســیرة       تســاعده

   مـا                     اد علـى اآلخـر مـن فكـرة                                  تخلـى بنجـاح عـن أمـن الطفولـة و االعتمـ   ن ت      ا مـن أ       ال بد لهـ        الشابة

                               یرضونها و القواعد الخلقیـة التـي                   اختیار القیم التي                        ،و علیه یجب على الشابة      منهم           تحدد لهن
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            ا بوضـــوح ممـــا     ذاتهـــ         الشـــابة       معرفـــة                      أزمـــة هویـــة تتســـم بعـــدم                            تأخـــذ بهـــا و لـــذا تعـــیش معظمهـــن

   الن   .                                         فـــي الوقـــت الحاضـــر و مـــاذا ســـیكون فـــي المســـتقبل   ا    نفســـه                       یـــنعكس علـــى عـــدم معرفتهـــا ل

    كــون                   ا فــي هــذه المرحلــة ت                         ینتقــل إلــى مســتوى القلــق ألنهــ ل                  عــدى مســتوى االهتمــام                تحدیــد الهویــة یت

                     ة ممــــا یــــؤدي إلــــى إثــــارة      فجائیــــ                     تحــــوالت كثیــــرة وســــریعة و  ل   ا     تعرضــــه ل            ة نحــــو ذاتــــه         أشــــد حساســــی

ٕ                     ٕانمـا عملیـة دینامیكیـة                    لیست عملیـة نمطیـة و           لذا فإنها                                      انفعاالت وأفكار غریبة وتساؤالت عدیدة و 

  .                                       التي تتدخل فیه العوامل المعقدة بأنواعها                        تتوقف على مراحل التفاعل 

    تلـح                وحاجـات أساسـیة                                           تعتبر من المشكالت الهامة ألن لكـل إنسـان دوافـع  :      الفراغ       أوقات- 7- 5

                                 االجتماعیــة فــي كثیــر مــن األحیــان تجعــل    ٕ                   وٕاشــباعها ولكــن القیــود                         علیــه مــن أجــل التعبیــر عنهــا 

                      التعبیـــر عنهـــا أقصـــى عنـــد              وتكـــون مشـــكلة         والحاجـــات                                 مـــن الصـــعب التعبیـــر عـــن هـــذه الـــدوافع 

                                           عنــــد الشــــابة ذو أهمیــــة كبیــــرة مــــن اشــــباع رغباتهــــا                              و لــــذا فــــإن تنظــــیم أوقــــات الفــــراغ    .      الشــــابة

       بتنظــیم                                                       اإلبداعیــة مــن خــالل الهوایــات و األنشــطة الیدویــة و االجتماعیــة    ا        و قــدراته   ا         وانفعاالتهــ

                  فسیة السـلیمة وكـذا                 حتفاظ بالصحة الن                                 صحة الفرد و كیانه و تساعده على اال                وقت الفراغ مهم ل

                                                                          التغلب على الشعور بالنقص و عكـس ذلـك فعـدم اسـتغالل هـذه األوقـات بشـكل مناسـب یـؤدي 

                                                       ر و االنحـراف عامـة و خاصـة الشـابات و لـذا فـإن الهوایـة تحقـق                         إلى الشعور بالملـل و الضـج

                                                             المعرفیــة، و اكتســاب المعــارف الجدیــدة عنهــا و كــذا اشــباع الحاجــات   ا              اشــباعا لحاجاتهــ       للشــابة 

  .                                                                 وتحقیق الراحة النفسیة وصوال إلى التوازن و التكیف النفسي و االجتماعي

 :الطالبة الشابة الحاجات األساسیة لدى-6

             عرفــــه فــــي جمیــــع                                               و التكیــــف النفســــي االجتمــــاعي الــــذي تعیشــــه الشــــابة و ت        ن النضــــج  إ -

      و دعـــم    ا                 مـــل علـــى إعـــداد نفســـه    ا تع                                             المســـتویات الشخصـــیة و النفســـیة و االجتماعیـــة یجعلهـــ

               ، و هــذا مــن خـــالل                          و تحقیــق الحیــاة المتكاملــة    ا               بغیــة تأكیــد ذاتهــ   ا             و تأكیــد وجودهــ   ا     مركزهــ

       السـلیم     هـا      و نمو    ا      توافقهـ               مسـاعدا علـى حسـن                   و التـي تعتبـر عـامال    ا          باع حاجاته          إرضاء و اش

                  ل الوالـــدین أوال ثـــم                 رة و هادئـــة مـــن قبـــ                             و ال یتحقـــق هـــذا إال بمعاملـــة مســـتق                و تحقیـــق االتـــزان

                  النفسـیة التـي یمكـن    ت                     مـن الصـرعات و االضـطرابا              ، حیـث یحمیهـا   فیـه          لـذي تعـیش        المحیط ا

                        تكــون الســبب فــي دمــار هــا      ة       غیــر ســوی   ت      ســلوكیا   ا                       إلــى االنحــراف و تبنــي لــدیه   ا        أن تــدفعه

                                                            كالعـــدوان و الجنـــوح و عـــدم تحمـــل المســـؤولیة و علیـــه یجـــب العمـــل علـــى    ا           ودمـــار محیطهـــ

   :                                              إیجاد وتحقیق و إرضاء هذه الحاجات المتمثلة في 
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  :                       الحاجة الى الحب والمحبة- 1- 6

     هـذا                 حتـاج الـى سـند فـي                                هـا بالوحـدة والضـیاع النفسـي لـذلك ت      شـعر فی                   تمر الشـابة بمرحلـة ت

   مـن                 بالمحبـة والـدفء                     الـى حـب االسـرة والشـعور               ا بـأمس الحاجـة  هـ    یجعل             والشتات ممـا       الضیاع 

    فهـي           الصـراعات        علـى تلـك              ا حتـى تتغلـب              وكـل مـن یحـیط بهـ        معلمیهـا   و    ا      واخوتهـ   ا          خالل والدیه

                       أي الحاجة الضـروریة إلـى    ة         والوجدانی         النفسیة             ي من الحاجات     ب وه                    تحتاج الى ان تحب وتح

  . )  33  ،ص    1996 ،      الوافي    حمن         عبد الر  (   من   األ

          اإلشـــباعات   فـــة    اكا                 الـــى جماعـــة تحقـــق له              تحتـــاج الشـــابة      عـــادة  :        االنتمـــاء           الحاجـــة الـــى - 2- 6

   كـل           ومنظماتـه                           االسـرة والمجتمـع بكـل مؤسسـاته    ا  لهـ             یجـب ان تـوفر                  واالجتماعیـة ولـذلك   ة     لنفسـی ا

                                والمدرســة والمجتمــع والجماعــة بحیــث        لألســرة                باالنتمــاء والــوالء    ا  ره    وتشــع   ا                 األنشــطة التــي تجــذبه

         العصـــابات             الشـــابة إلـــى                                  االســـرة والمدرســـة فـــي تحقیـــق ذلـــك فتتجـــه                      تكمـــن الخطـــورة فـــي فشـــل

   .  ا                                                      هذا الفشل الذي عجز الوالدین عن تحقیق أسلوب معامالتهم له                 والمنحرفة لتحقق        الجانحة 

  :                 الحاجة إلى الحریة- 3- 6

                            صــة مــن خــالل تفاعلهــا مــع الشــابة           لوالــدین خا               بالدرجــة األولــى ا                    یجــب ان تحقــق األســرة و 

                      التزامهــا أو قیودهــا عــن                                 ظــل قواعــد ویجــب ان تكثــر األســرة مــن               معنــى الحریــة فــي    ا  لهــ       لتحقــق

             كــذا النشــاطات                       فرصــة اختیــار األصــدقاء و          تتــاح لهــن        یجــب أن                  ســلوك الشــابات بــل         تصــرفات و 

     تــأتي   و                    ا ناضــجة صــالحةواعیة            یــة مــا یجعلهــ    األند                         ة والترفیهیــة والجمعویــة و                   االجتماعیــة والریاضــی

         صـالحا فـي      فـردا    ا        یصـنع منهـ                            ا بأسلوب دیمقراطي متحـرر مـا                           هذه الصفات وفق اشباع حاجاته

  .       عیش فیه              المجتمع الذي ت

  :               إلى تحقیق الذات        الحاجة- 4- 6

          دورا هامــا       یلعــب    هــو  و    ا       عــن نفســه   ا                     مرحلــة یتبلــور فــي فكرتهــ                        إن مفهــوم الــذات فــي هــذه ال

                                    لــذلك یجــب علــى الوالــدین مــن خــالل أســلوب ٕ                   وٕاثباتهــا وتأكیــدها و    ا             لــى تحقیــق ذاتهــ      تســعى إ     فهــي

                ام مثـل الراشـدین      احتـر           باهتمـام و    ا       وتعاملهـ   ا      تجاملهـ        ذلك بـان   و    ا    ذاته   ا              ا ان یحققوا له  عه         عاملتهم م م

  )   303   ، ص    1972   یم،        عبد الرح      طلعت ( .            ا التزال طفلة          عامل وكأنه        بحیث ال ت

  :               أبواب رئیسیة هي     ثالثة                أخرى تندرج ضمن                   وكل هذه الحاجات و 
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                                               تنبـــع مـــن طبیعـــة التكـــوین العضـــوي والجســـمي لـــدى الفـــرد           وهـــي التـــي  :               الحاجـــات األولیـــة   _ أ

     تهــدف                                         باع لكنهــا قویــة مــن حیــث التــأثیر واإللحــاح و                                 تكــون مشــتركة مــع الحیــوان وســهلة االشــ  و 

  .               العضوي في الجسم                                     الجسم ونضجه وتحقیق التوازن الوظیفي و          إلى نمو

    ممـا            دى الفـرد و                      حقیق التـوازن النفسـي لـ               بحیث تعمل على ت   ):          الوجدانیة (                الحاجات النفسیة   _  ب

                              اك تكامل بـین العملیـات النفسـیة                                                     ال شك فیه ان هذا األخیر مرتبط بالتوازن العضوي أي أن هن

  .      الصحیة     یة و        االجتماع                      والعقلیة والوجدانیة و 

    هـــي            طــة بــالفرد و  ی                                        وتشــمل كــل مالـــه عالقــة بــالمجتمع والبیئـــة المح  :                  الحاجــات االجتماعیـــة  _  ج

             تختلـف بـاختالف             والحضـارات و                حسب المجتمعـات    یر                                     تتأثر بعملیة االكتساب والتعلم بحیث تتغ

                                  تتفاعــل مــع بعضــها، كمــا تختلــف مــن فــرد                                 إن هــذه الحاجــات كثیــرا مــا تتــدخل و     حیــث   .       األفــراد

                        ة تختلـــف لحـــد مـــا عـــن حاجـــات       العربیـــ                   ه فـــإن حاجـــات الشـــابة    علیـــ                ومـــن مجتمـــع آلخـــر و      آلخـــر

                ألنهـــا تبقـــى ولیـــدة     یعـــة                                                  المجتمـــع الغربـــي ســـواء مـــن حیـــث الشـــدة او النـــوع او الطب           الشـــابة فـــي

         فقـد تبـین                                   حتى الظروف الراهنـة التـي تحـیط بهـم                                لتغیرات التي تطرأ على المجتمع و  ا           التطورات و 

  :                                                        من خالل بعض الدراسات ان أبرز الحاجات التي أصبحت ضروریة هي

         الواجبــات       ألداء        باإلضــافة               وتجــاه اآلخــرین                                        الحاجــة إلــى اإلحســاس بالمســؤولیة تجــاه الــذات   _  1

  .      الضمیر       بوازع

                                     قــدراتهم مــع تقبــل النقــد وعــدم التعصــب فــي          م وحــدود      أفكــاره     هم و                      المعرفــة الصــحیحة ال نفســ  _  2

  .     الرأي        الفكر و 

               التحلـــي بالصـــفات                               یحة مـــع إحیـــاء الوجـــدان األخالقـــي و   صـــح                        الحاجـــة إلـــى تربیـــة إســـالمیة   _  3

  .      الحیاء                        العادات والقیم واألخالق و                والمحافظة على      راعات                  الحمیدة مع حل الص

                        إتاحـــة الفرصـــة للتعبیـــر عـــن         االمـــن مـــع                                        إلـــى اإلحســـاس بالحریـــة الداخلیـــة والعدالـــة و         الحاجـــة  _  4

  .      األفكار        الذات و 

  .                                     ح المنافسة واالبتعاد عن الغش والوساطات   رو     زرع            الحاجة إلى   _  5

    قــیم   ال                عــن بعــض األفكــار و                  اإلقلیمیــة والتخلــي                                         الحاجــة إلــى توحیــد الصــفوف ونبــذ الطائفیــة و - 6

  .       اإلسالمیة               معالم الحضارة  و                           المستوردة مع إحیاء التراث 

ـــم والعلمـــاء                    إلـــى احتـــرام الوقـــت و         الحاجـــة- 7                      وتعزیـــز مكـــانتهم مادیـــا                                  تقـــدیره مـــع رفـــع شـــأن العل

  .      معنویا  و 
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        االلتــزام           اإلنتــاج مــع                                                           حاجــة إلــى الحــد مــن ســلبیة الشــباب وانســحابهم وحــثهم علــى العمــل و   ال- 8

  .ٕ              ٕاعالء كلمة الحق           بالقانون و 

     ....        الكحــول                                        والجریمــة وانتشــار اإلدمــان علــى المخــدرات و                            الحاجــة إلــى الحــد مــن االنحــراف - 9

  .                  أماكن ووسائل اللهو            مع الحد من   خ  ال

                    مواجهـة المشـاكل التـي           حاجـاتهم و           ٕ     الشـباب وٕاشـباع                    ضـع مـنهج موحـد لرعایـة              الحاجة إلـى و -  10

   ).  54   ، ص    2004                     یصل محمد خیر الزراد،  ف (   .           یعانون منها

  :    خالصة

                                                                                إن الشـباب شـریحة مهمـة فـي المجتمـع حیـث تعتبـر النـواة الفاعلـة والممیـزة تكوینـا وبنــاء، 

                            معرفــة خصائصــها وطبیعتهــا وأهــم              محیطهــا، لــذا                                        حیــث یمكنهــا التفاعــل واالنــدماج والتوافــق مــع 

                                                                              المشـــاكل التـــي تتعـــرض لهـــا هـــدفا هامـــا یســـاعد علـــى دراســـتها وفهـــم متطلباتهـــا للمســـاهمة فـــي 

                                                 إصالحها هـو إصـالح المجتمـع وتقدمـه ورقیـه فـي ظـل التطـور   :        ورها ألن         وتسویة أم       إصالحها 

                                                      إلى الموجة اإلعالمیـة التـي یقودهـا الشـباب حیـث یـؤثر ویتـأثر                       والتكنولوجي، باإلضافة       العلمي 

  .    فیها
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 :تمهید

هذا الفصل النتائج التي خلصت إلیها الدراسة المیدانیة بعد تطبیق استمارة یستعرض       

التوافق النفسي االجتماعي على أفراد عینة الدراسة من استخدام الفیس بوك، واختبار 

بینالجانب النظري والمیداني صحة الفروض من خالل الربطالطالبات الجامعیات والتحقق من 

 :للبحث، وفیما یلي تفصیل ذلك

 :ونبدأهابمایلي:االستمارةتفریغ عرض وتحلیل نتائج-1

 :عرض نتائج محور السمات العامة-1-1

 : توزیع أفراد العینة حسبمتغیر الجنس.1.1.1

 مفردة تمثلها الطالبة الجامعیة المستخدمة للفیس بوك) 100(تتمثل عینة الدراسة في 

 .والمتمدرسة بجامعة مستغانم

 :ویوضحها الجدول التالي: توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن.2.1.1

 :السن متغیر یبین توزیع أفراد العینة حسب): 03(الجدول رقم

 السن حجم الفئة التكرار النسبة المئویة

23 23 100 18-23 

42 42 100 24-28 

27 27 100 28-32 

 32أكثر من  100 08 08

 :المجموع 100 100 100

 

أي فتوة الشباب  سنة )28-24(نالحظ من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة ینتمون إلى 

 )32-28(ینتمون إلى فئة) 27(، في المقابل نجد نسبة )42(وقلب مرحلة الشباب بنسبة 

سنة، والنسبة ) 23-18(فتنتمي إلى فئة) 23(وهي نسبة تقل عن التي قبلها،أما نسبةسنة 

 ).08:(سنة وتقدر ب) 32(األقل تنتمي إلى فئة أكثر من 
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 :ویوضحها الجدول التالي: توزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى الدراسي.3.1.1
 

 :المستوى الدراسي متغیر یبین توزیع أفراد العینة حسب):04(رقم جدولال          

 المستوى الدراسي حجم الفئة التكرار النسبة المئویة

 لسانس 100 50 50

 ماستر 100 50 50

 المجموع 100                  100 100

 

نالحظ من خالل الجدول ان افراد العینة یتقاسمون بالتساوي بین التخصصین لسانس 

 .ما یدل على ارتفاع المستوى الدراسي) ٪50(وماستر بنسبة 

 

 :ویوضحها الجدول التالي :العینة حسب متغیر المستوى المعیشيتوزیع .4.1.1

 :المعیشي حسب متغیر المستوىیبین توزیع العینة ): 05(ول رقمالجد         

 المستوى المعیشي حجم الفئة التكرار النسبة المئویة

 جید 100 45 45

 متوسط 100 46 46

 ضعیف 100 09 09

 المجموع 100 100 100

 

الجید المعیشي نالحظ من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة ینتمون إلى فئتي المستوى 

المستوى أما النسبة األقل فتنتمي إلى  بالتساوي تقریبا أي )٪46(و) ٪45(بنسبة  والمتوسط

 ).٪09(الضعیف بالمعیشی
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 :ویوضحها الجدول التالي :توزیع العینة حسب متغیر نوع السكن.5.1.1

 :نوع السكن متغیر یبین توزیع العینة حسب): 06(الجدول رقم

 السكن نوع حجم الفئة التكرار النسبة المئویة

 حضري 100 37 37

 شبه حضري 100 38 38

 ریفي 100 25 25

 المجموع 100 100 100

 

السكن الحضري وشبه نالحظ من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة ینتمون إلى فئتي 

أي بالتساوي تقریبا أما النسبة األقل فتنتمي إلى فئة السكن ) ٪38(و) ٪37(الحضري بنسبة 

 .)٪25(الریفي بنسبة 

 :توقیت وأنماط استخدام الفیس بوك: عرض نتائج المحور األول-1-2

 :ویمثلها لجدول التالي :العینة حسب استخدام األنترنتأفراد توزیع .1.2.1

 هل تستخدمین االنترنت؟): 01(السؤال رقم-

 :یبین توزیع العینة حسب استخدام االنترنت): 07(الجدول رقم 

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 70 70

 أحیانا 30 30

 أبدا 00 00

 المجموع 100 100

 

 یمثل الجدول أعاله كم استخدام االنترنت لدى عینة البحث، وتشیر النتائج إلى أن 

 )٪30(، یلیهم )٪70(أغلبیة عینة الدراسة تستخدم االنترنت بصفة دائمة، وذلك بنسبة

 .یستخدمونهممن ال ) ٪0(أحیانا ونسبةممن یستخدمونه 
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ویمثلها : مدى الدخول إلى شبكات التواصل االجتماعيتوزیع أفراد العینة حسب .2.2.1

 :الجدول التالي

هل الدخول إلى شبكات التواصل االجتماعي احدى نشاطاتك الیومیة ): 02(السؤال رقم-

 األساسیة؟

 :االجتماعيیبین توزیع العینة حسب الدخول إلى شبكات الواصل ): 08(الجدول رقم

  التكرار  النسبة المئویة

 دائما 68 68

 أحیانا 29 29

 أبدا 03 03

100 
 

 المجموع 100

 

ن أغلبیة العینة تعتبر الدخول إلى شبكات التواصل االجتماعي لجدول أنالحظ من خالل ا

أحیانا، ممن تهتم ألمرها  )٪29(، یلیها نسبة)٪68(أحد نشاطاتها الیومیة، وذلك بنسبة 

 .شبكات التواصل االجتماعي إلىممن ال یهتمون بالفكرة وال یدخلون ) ٪03(ونسبة 
 

 :ویمثلها الجدول التالي :توزیع أفراد العینة حسب استخدام الفیس بوك باستمرار.3.2.1

 هل تستخدمین الفیس بوك باستمرار؟): 03(السؤال رقم-

 :بوك باستمراریبین توزیع العینة حسب استخدام الفیس ): 09(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 80 80

 أحیانا 20 20

 أبدا 00 00

 المجموع 100 100
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یبین الجدول أعاله أن معظم أفراد العینة یستخدمون الفیس بوك باستمرار وذلك بنسبة 

 ممن یستخدمونه أحیانا،) ٪20(ما یعني االهتمام المتزاید بهذا الموقع، یلیهم نسبة) 80٪(

 .ممن ال یستخدمونه) ٪00(ونسبة 
 

ویوضحها  :توزیع أفراد العینة حسب مدى ساعات استخدام المبحوثین للفیس بوك.4.2.1

 :الجدول التالي

 هل یتجاوز استخدامك للفیس بوك أكثر من ثالث ساعات یومیا؟): 04(السؤال رقم

 :یبین مدى ساعات استخدام المبحوثین للفیس بوك): 10(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 63 63

 أحیانا 35 35

 أبدا  02 02

 المجموع 100 100

الجدول أعاله عدد ساعات استخدام الفیس بوك بشكل یومي بالنسبة ألفراد العینة یبین 

أكثر من ثالث ساعات یومیا وذلك بنسبة بونالحظ بأن أغلبهم یقضون في تصفحهم للموقع 

ال ) ٪02(، یلیهم نسبة وقت أقل من خالل اختیار أحیانا) ٪35(في حین یقضي ) 63٪(

 .یتعدون ذلك

ویمثلها الجدول  :توزیع العینة حسب مدة استخدام المبحوثین لموقع الفیس بوك.5.2.1

 :التالي

 ؟......هل تستخدمین الفیس بوك منذ مدة): 05(السؤال رقم-

 :لموقع الفیس بوكیبین مدة استخدام المبحوثین ): 11(رقم  الجدول

  التكرار النسبة المئویة

 تقل عن سنة 05 05

 أربع سنوات-سنتین 30 30

 أكثر من أربع سنوات 65 65

 المجموع 100 100
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العینة لشبكة الفیس بوك، وتشیر النتائج إلى أن أغلبیة یمثل الجدول أعاله مدة استخدام 

، یلیهم )٪65(باستخدام الموقع منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك بنسبة  بدأواعینة الدراسة 

بنسبة ) ٪05(یستخدمونه ما بین سنتین وأربع سنوات، في حین تستخدمه نسبة ) ٪30(نسبة

 .تقل عن سنة

ویمثلها : العینة حسب مدى تصفح حساب الفیس بوك في الیوم الواحد أفراد توزیع.6.2.1

 :الجدول التالي

هل تتصفحین حسابك في الفیس بوك أكثر من ثالث مرات في الیوم ): 06(رقمالسؤال -

 الواحد؟

 :یبین مدى تصفح حساب الفیس بوك في الیوم الواحد ):12(الجدول رقم 

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 60 60

 أحیانا 38 38

 أبدا 02 02

 المجموع 100 100

 

العینة تتصفح حسابها أكثر من ثالث مرات في الجدول أن أغلبیة أفراد نالحظ من خالل 

ال تمیل ) ٪02(،في حین نسبة بتصفح أقل )٪38(، ویلیهم نسبة )٪60(الیوم الواحد بنسبة

 .إلى ذلك

حسب مدى تصفح المواقع االجتماعیة األخرى تزامنا مع  العینة أفراد توزیع.7.2.1

 : ویمثلها الجدول التالي :بدایةاستخدام الفیس بوك

هل ما زلت تتصفحین المواقع االجتماعیة األخرى منذ أن بدأت تتصلین ): 07(السؤال رقم-

 بموقع الفیس بوك؟ 
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یبین مدى تصفح المواقع االجتماعیة األخرى تزامنا مع بدایة استخدام : )13(الجدول رقم

 :الفیس بوك

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 20 20

 أحیانا 30 30

 أبدا 50 50

 المجموع 100 100

 

تنخفض نسبة استخدامهم  بدأتیبین الجدول أعاله أن أغلبیة المتصفحین للمواقع االجتماعیة 

ممن أصبحوا یتصفحون ) ٪50(لها مع بدایة تصفحهم لموقع الفیس بوك حیث بلغت النسبة 

في حین من الذین یقومون بالتصفح أحیانا لكل المواقع، ) ٪30(الفیس بوك فقط، تلیهم نسبة 

 .تماعیةواصلت التصفح لكل المواقع معا ولم تستغني عن المواقع االج) ٪20(نسبة 

 :ویمثلها الجدول التالي:الستخدام الموقعتوزیع أفراد العینة حسب الفترات المفضلة .8.2.1

 ؟......هل تفضلین تصفح الموقع): 08(السؤال رقم-

 :یبین الفترات المفضلة لالستخدام لدى أفراد العینة ):14(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 صباحا 10 10

 مساءا 30 30

 ساعات متأخرة لیال 60 60

 المجموع 100 100

 

نالحظ من خالل الجدول أن أغلبیة أفراد العینة یفضلون استخدام الفیس بوك في ساعات 

 منهم استخدامه مساءا،) ٪30(حین یفضل نسبة في) ٪60(متأخرة من اللیل وذلك بنسبة

 .صباحا) ٪10(ونسبة

 



 الفصل السادس                                     عرض وتحلیل نتائج الدراسة 

82 

ویوضحها : توزیع أفراد العینة حسب علم أفراد االسرة بالشبكات المنضم إلیها.9.2.1

 :الجدول التالي

 یعلم أحد أفراد أسرتك بالشبكات التي تنضمین إلیها؟ هل): 09(السؤال رقم-

 :العینة حسب علم أفراد االسرة بالشبكات المنضم إلیهاأفراد یبین توزیع ): 15(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 10 10

 أحیانا 10 10

 أبدا 80 80

 المجموع 100 100

 

یتضح من خالل الجدول السابق أن أغلبیة أفراد العینة ال یعلم أفراد أسرهم بانضمامهم إلى 

تتساوى نسبة من یعلمون باألمر دائما وأحیانا ، بینما )٪80(الشبكات حیث تقدر نسبتهم ب

 .فقط) ٪10(وتقدر النسبة ب

 :تأثیر الفیس بوك على الطالبة الجامعیة الثاني محورالعرض نتائج -1-3

ویمثلها : توزیع أفراد العینة وفق استخدام الفیس بوك من أجل التسلیة والدردشة .1.3.1

 :الجدول التالي

 تستخدمین الفیس بوك من أجل التسلیة والدردشة؟هل ): 10(السؤال رقم-

العینة وفق استخدام الفیس بوك من أجل التسلیة أفراد یبین توزیع ): 16(الجدول رقم

 :والدردشة

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 40 40

 أحیانا 20 20

 أبدا 40 40

 المجموع 100 100
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من یستخدمون الفیس بوك بغرض التسلیة یبدو من خالل الجدول أن هناك تساو بین نسبة 

فقط ) ٪20(، تلیهم نسبة)٪40(دمونه لذلك حیث تقدر النسبة بوالدردشة دائما ومن ال یستخ

 .التسلیة والدردشة أحیاناممن یستخدمونه من أجل 

: استخدام الفیس بوك من أجل روابط وعالقات جدیةتوزیع أفراد العینة وفق .2.3.1

 :التاليویوضحها الجدول 

 هل تستخدمین الفیس بوك من أجل إقامة روابط وعالقات جدیة؟): 11(السؤال رقم-

العینة وفق استخدام الفیس بوك من أجل روابط وعالقات أفراد یبین توزیع ): 17(الجدول رقم

 :جدیة

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 30 30

 أحیانا 20 20

 أبدا 50 50

 المجموع 100 100

 

من خالل الجدول أن أغلبیة أفراد العینة ال یستخدمونه من أجل إقامة روابط  نالحظ

ممن یستخدمونه ألجل ذلك، ) ٪30(، تلیها نسبة)٪50(وعالقات جدیة، حیث تقدر النسبة ب

 .فتسمهم أحیانا ما یعني عدم الجدیة واالستقرار على موقف معین) ٪20(أما نسبة

ویمثلها  :ومون بمرافقة المستخدم إبان االستخدامتوزیع أفراد العینة حسب من یق.3.3.1

 :الجدول التالي

 ؟......هل تفضلین استخدام الفیس بوك عندما تكونین): 12(السؤال رقم -

 :العینة حسب من یرافقون إبان االستخدام أفراد یبین توزیع): 18(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 وحدك 80 80

 مع أصدقائك 15 15

 مع أفراد أسرتك 05 05

 المجموع 100 100
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یظهر من خالل الجدول أعاله أن معظم أفراد العینة یستخدمون الفیس بوك لوحدهم وذلك 

 .مع أفراد االسرة) ٪05(مع األصدقاء ونسبة) ٪15(تلیها نسبة) ٪80(بنسبة 

 ویوضحها الجدول :توزیع أفراد العینة حسب مدى أهمیة الفیس بوك في حیاتهم.4.3.1

 :التالي

 هل ترین أن الفیس بوك أصبح له أهمیة في حیاتك؟): 13(السؤال رقم-

 :حسب األهمیة في حیاتهایبین توزیع العینة ): 19(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 85 85

 أحیانا 09 09

 أبدا 06 06

 المجموع 100 100

 

العینة أصبح یحتل الفیس بوك أهمیة بالغة بفحصنا لنتائج الجدول تبین لنا أن أغلبیة أفراد 

فال ) ٪06(أحیانا فقط أما نسبة) ٪09(تلیها نسبة) ٪85(في حیاتهم، وذلك بنسبة تقدر ب

 .حیاتهمیعني لهم شیئا في 

توزیع أفراد العینة حسب مدى االستخدام من أجل المساعدة في إقامة النشاطات .5.3.1

 :ویمثلها الجدول التالي:التطوعیة

هل تستخدمین الفیس بوك من أجل المساعدة في إقامة نشاطات ): 14(السؤال رقم-

 تطوعیة؟

 :العینة حسب نوع االستخدامأفراد یبین توزیع ): 20(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 70 70

 أحیانا 20 20

 أبدا 10 10

 المجموع 100 100
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العینة یستخدمون الفیس بوك من أجل المساعدة في یبدو من خالل الجدول أن معظم أفراد 

تسمها أحیانا ما ) ٪20(، تلیها نسبة)٪70(إقامة النشاطات التطوعیة حیث تقدر النسبة ب

فال تستخدمه أبدا في إقامة النشاطات ) ٪10(أما نسبةیدل على االهتمام غیر المبالغ فیه، 

 .التطوعیة

ویوضحها  :یره عن طریق استخدام الفیس بوكتوزیع أفراد العینة حسب ما تم تغی.6.3.1

 :الجدول التالي

 :هل استطاع الفیس بوك أن یغیر من): 15(السؤال رقم-

 :العینة حسب ما تم تغییره عن طریق استخدام الفیس بوكأفراد یبین توزیع ): 21(الجدول رقم

 

  التكرار النسبة المئویة

 طریقة التفكیر 20 20

 وجهة النظر 10 10

 طریقة التعامل مع النفس                             30 30

 السلوك مع األصدقاء 10 10

السلوك والمعاملة مع  30 30

 االسرة

 المجموع 100 100

 

تبین نتائج الجدول أن استخدام الفیس بوك استطاع أن یغیر حسب مبدأ األفضلیة أوال 

تلیها ) ٪30(والمعاملة مع االسرة، وذلك بنسبةوبالتساوي طریقة التعامل مع النفس والسلوك 

وأخیرا تغییر وبالتساوي وجهة النظر والسلوك مع األصدقاء ) ٪20(بقلیل طریقة التفكیر بنسبة

 ).٪10(بنسبة

ویمثلها الجدول : توزیع أفراد العینة حسب مبدأ األفضلیة في ترتیب الخدمات لدیهم.7.3.1

 :التالي

 :كات الموجودة في الفیس بوك حسب مبدا األفضلیة لدیرتب الخدم): 16(السؤال رقم-
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 :العینة حسب األفضلیة في ترتیب الخدمات أفراد یبین توزیع): 22(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 االخبار 10 10

 الفیدیوهات والصور 20 20

 التعارف والصداقة 50 50

 التعلیقات 20 20

 المجموع 100 100

 

نتائج الجدول السابق نجد أن أكثر خدمة یفضلها أفراد العینة هي خدمة التعارف بالنظر إلى 

تلیها خدمتي الفیدیوهات والصور وكذا التعلیقات بالتساوي والمقدرة ) ٪50(والصداقة بنسبة

 ).٪10(، وتبلغ الرتبة األخیرة خدمة االخبار بنسبة تقدر ب)٪20(بنسبتها 

 :ویوضحها الجدول التالي :الفیس بوك لدیهمتوزیع العینة حسب إیجابیة .8.3.1

 هل ترین أن الفیس بوك إیجابي؟): 17(السؤال رقم-

 :یبین توزیع العینة حسب إیجابیة الفیس بوك لدیهم): 23(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 85 85

 أحیانا 10 10

 أبدا 05 05

 المجموع 100 100

 

، )٪85(أغلبیة أفراد العینة یرون أن الفیس بوك إیجابي بنسبةیتبین من خالل الجدول أن 

فال یوافقون هذا الرأي ) ٪05(ممن یرون انه كذلك أحیانا فقط، أما نسبة) ٪10(تلیها نسبة

 .تماما

 :ویوضحها الجدول التالي :توزیع أفراد العینة حسب عدد األصدقاء في الفیس بوك.9.3.1

 أصدقاؤك الخمسون؟هل یفوق عدد ): 18(السؤال رقم-
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 :العینة في الفیس بوكأفراد یبین عدد أصدقاء ): 24(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 60 60

 أحیانا 30 30

 أبدا 10 10

 المجموع 100 100

 

نالحظ من خالل الجدول أن أغلبیة أفراد العینة یفوق عدد أصدقاؤهم الخمسون، وذلك بنسبة 

ممن ال یملكون ) ٪10(اقل من ذلك أحیانا وتلیهم نسبة) ٪30(یملك نسبة، في حین )60٪(

 .ذلك العدد من األصدقاء

ویوضحها  :توزیع أفراد العینة حسب معاییر اختیار االصدقاء في الفیس بوك.10.3.1

 :الجدول التالي

 :هل تختارین اصدقاءك في الفیس بوك وفق المعاییر التالیة): 19(السؤال رقم-

 :یبین معاییر اختیار أفراد العینة ألصدقائهم في الفیس بوك): 25(جدول رقمال           

 

  التكرار النسبة المئویة

 السن 40 40

 المستوى الدراسي                                 01 01

 المستوى الثقافي 30 30

 منطقة السكن 09 09

 طبیعة العمل 20 20

 المجموع 100 100

 

من أفراد العینة یختارون أصدقاءهم بناءا على السن، ) ٪40(یبین الجدول أعاله أن نسبة 

) ٪20(منهم أصدقاءهم حسب المستوى الثقافي مقابل نسبة) ٪30(في حین یختار نسبة

منهم صداقات على ) ٪09(یجمعهم بأصدقائهم معیار العمل وطبیعته، في حین یقیم نسبة
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فیختارون بناء عالقة صداقة على أساس المستوى ) ٪01(أساس منطقة السكن أما نسبة

 .الدراسي

 :العینة ألصدقائهم حسب معیار الجنس اختیار أفرادیبین ): 26(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 أنثى 20 20

 ذكر 80 80

 المجموع 100 100

 

من أفراد العینة یختارون ) ٪80(بفحص نتائج الجدول السابق یتبین أن هناك نسبة

على أساس جنس الذكور وهي النسبة األعلى مقارنة بجنس االناث الذي یختار أصدقاءهم 

 .فقط) ٪20(بنسبة

ویوضحها : توزیع أفراد العینة حسب نوع المشاركة عند تصفح الفیس بوك.11.3.1

 :الجدول التالي

 عندما تتصفحین الفیس بوك؟هل تكتفین بقراءة مشاركة األصدقاء ): 20(السؤال رقم-

 :یبین توزیع أفراد العینة حسب نوع المشاركة عند التصفح: )27(الجدول رقم

  التكرار ة المئویةالنسب

 دائما 20 20

 أحیانا 30 30

 أبدا 50 50

 المجموع 100 100

 

األصدقاء نالحظ من خالل الجدول أن نسبة كبیرة من أفراد العینة ال یكتفون بقراءة مشاركة 

طرح أفكارهم ومشاركتهم عند ما یعني ) ٪50(عند تصفحهم الفیس بوك، ذلك بنسبة 

بقراءة مشاركات ) ٪20(فتمثلها فئة أحیانا، في حین تكتفي نسبة) ٪30(التصفح، أما نسبة 

 .األصدقاء دون تعلیق أو إضافة
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ویوضحها  :التصفحتوزیع أفراد العینة حسب مدى استخدام خدمة التعلیقات عند .12.3.1

 :الجدول التالي

 هل تقومین بتعلیقات عند تصفحك لهذا الموقع؟): 21(السؤال رقم-

 :ینة حسب خدمة التعلیق عند التصفحالعأفراد یبین توزیع : )28(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 80 80

 أحیانا 15 5

 أبدا 05 05

 المجموع 100 100

 

الجدول أن أغلبیة أفراد العینة یقومون بالتعلیق عند تصفحهم موقع الفیس یتبین من خالل 

ممن ) ٪05(تمثلها فئة أحیانا، وفي األخیر نسبة) ٪15(تلیها نسبة) ٪80(بوك، وذلك بنسبة

 .ال یقومون بالتعلیق عند التصفح بل یكتفون بالقراءة فقط

دام الفیس بوك قد ساهمفي توزیع أفراد العینة حسب مدى االعتقاد في أن استخ.13.3.1

 : ویوضحها الجدول التالي: اشباع حاجاتهم

 هل تعتقدین أن الفیس بوك قد ساهم في اشباع حاجاتك؟): 22(السؤال رقم-

 :تینة حسب المساهمة في اشباع الحاجاالعأفراد یبین توزیع ): 29(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 90 90

 أحیانا 10 10

 أبدا 00 00

 المجموع 100 100

 

تعتقد أن موقع ) ٪90(إن نتائج الجدول تؤكد لنا أن أعلى نسبة من أفراد العینة والتي تمثل

تعتقد أنه أحیانا ) ٪10(الفیس بوك قد ساهم في اشباع حاجاتها المختلفة في حین أن نسبة
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ال یشبع  أنهفقط ما یقوم الموقع بإشباع حاجاتها المختلفة، كما تنعدم نسبة من یعتقدون 

 .حاجاتهم

ویوضحها : توزیع أفراد العینة حسب مدى تماشي الموقع وطموحاتهم واهتماماتهم.14.3.1

 :الجدول التالي

 اتك؟هل تعتقدین أن مضامین هذا الموقع تتماشى وطموحاتك واهتمام): 23(السؤال رقم-

 :وقع وطموحاتها واهتماماتهامیبین توزیع العینة حسب مدى تماشي ال): 30(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 40 40

 أحیانا 50 50

 أبدا 10 10

 المجموع 100 100

 

هناكتفاوت ملحوظ نوعا ما بین النسب المتحصل علیها  یتبین أن) 30(بفحص الجدول رقم

تمثلها فئة دائما، أي النسبة التي تعتقد أن مضامین هذا الموقع تتماشى ) ٪40(فنلحظ نسبة

ممن یعتقدون أن مضامینه تتماشى وطموحاتهم ) ٪50(وطموحاتها واهتماماتها، تلیها نسبة

 .وال ترى ذلكفتعارض هذه الفكرة تماما ) ٪10(واهتماماتهم أحیانا فقط، أما نسبة

ویوضحها : دمات المفضلة عند تصفح الموقعتوزیع أفراد العینة حسب الخ.15.3.1

 :الجدول التالي

 :هل تعتقدین أنك تتصفحین هذا الموقع من أجل): 24(السؤال رقم-

 :یبین توزیع العینة حسب الخدمات المفضلة عند تصفح الموقع): 31(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 المصداقیة في نقل االخبار 05 05

 والتثقیفالتعلیم  05 05

 الترفیه عن النفس 40 40

 بناء صداقات وعالقات 50 50

 المجموع 100 100
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بالنظر إلى نتائج الجدول یتبین لنا أن أكثر خدمة یفضلها أفراد العینة هي بناء صداقات 

ما یجعلها تحتل الصدارة یلیها التعلیم والتثقیف الخدمة التي تم ) ٪50(وعالقات وذلك بنسبة

تساوت نسبة خدمتي المصداقیة في نقل وهي نسبة عالیة أیضا، فیما ) ٪40(بنسبةتفضیلها 

 .وهي نسبة ضعیفة جدا بالمقارنة مع النسب السابقة)٪05(االخبار والتعلیم والتثقیف بمقدار

ویوضحها الجدول  :توزیع أفراد العینة حسب مدى الحد من التواصل مع العائلة.16.3.1

 :التالي

 هل تعتقدین أن الفیس بوك یساهم في الحد من تواصلك مع عائلتك؟ ):25(السؤال رقم-

 :العینة حسب الحد من التواصل مع العائلة أفراد یبین توزیع): 32(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 50 50

 أحیانا 30 30

 أبدا 20 20

 المجموع 100 100

 

أغلبیة أفراد العینة یعتقدون أن الفیس بوك یساهم أن نالحظ من خالل الجدول المبین أعاله 

ممن یعتقدون أنه ) ٪30(تلیها نسبة) ٪50(في الحد من تواصلهم مع عائالتهم، وذلك بنسبة

 .فال یعتقدون ذلك) ٪20(یفعل ذلك أحیانا ألن االتصال لدیهم عرف أشكاال أخرى، أما نسبة

 :عات من أجل المحادثة معالزمالءنة حسب االنتماء إلى مجمو توزیع أفراد العی.17.3.1

 :ویوضحها الجدول التالي

 هل تنتمین إلى مجموعات من أجل المحادثة مع الزمالء؟): 26(السؤال رقم-

 :العینة حسب االنتماء إلى مجموعات من أجل المحادثة أفراد یبین توزیع): 33(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 60 60

 أحیانا 10 10

 أبدا 30 30

 المجموع 100 100
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إن نتائج الجدول تؤكد لنا أن أعلى نسبة تنتمي إلى مجموعات من أجل المحادثة مع الزمالء 

الموجودة على الموقع ال ما یدل على االهتمام بموضوع الجماعة ) ٪60(حیث تقدر ب

ء إلى المجموعة ممن ال یؤیدون الفكرة وال یفضلون االنتما) ٪30(الواقعیة، فیما تلیها نسبة

 .فتمثلها فئة أحیانا) ٪10(من أجل المحادثة، أما نسبة

 :عادات استخدام الفیس بوك: نتائج المحور الثالث عرض-1-4

ویوضحها : توزیع أفراد العینة حسب نوع اللغة المستخدمة أثناء تصفح الموقع.1.4.1

 :الجدول التالي

 لهذا الموقع؟أي لغة تستخدمین أثناء تصفحك ): 27(السؤال رقم-

 :العینة حسب اللغة المستخدمة أثناء التصفحأفراد یبین توزیع ): 34(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 عربیة  20 20

 أجنبیة 10 10

 عامیة 70 70

 المجموع 100 100

 

بالنظر إلى نتائج الجدول یتبین لنا أن أغلبیة أفراد العینة یفضلون استخدام اللغة العامیة 

مع وضوح ألفاظها ومعانیها أثناء تصفح الموقع ألنها سهلة االستعمال وكذا متداولة بكثرة 

ممن یستخدمون اللغة العربیة وهي نسبة قلیلة ) ٪20(، تلیها نسبة)٪70(وذلك بنسبة

فتمثل الفئة التي تستخدم اللغة األجنبیة وتعتبر ) ٪10(التي سبقتها أما نسبة بالمقارنة مع

 .النسبة األقل في االستخدام

 :توزیع أفراد العینة حسب مدى مساهمة الفیس بوك في التواصل معاألصدقاء.2.4.1

 :ویوضحها الجدول التالي

 تعتقدین أن الفیس بوك قد ساهم في الحد من تواصلك مع أصدقائك؟ هل): 28(السؤال رقم-
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العینة حسب مدى مساهمة الفیس بوك في التواصل مع  أفراد یبین توزیع): 35(الجدول رقم

 :األصدقاء

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 60 60

 أحیانا 20 20

 أبدا 20 20

 المجموع 100 100

 

أن معظم أفراد العینة یعتقدون أن استخدام الفیس بوك قد ساهم في نالحظ من خالل الجدول 

یلیها تساوي في نسبتي فئتي أحیانا ) ٪60(الحد من التواصل مع أصدقائهم، وذلك بنسبة

 .أنه أحیانا فقط أو ال عالقة له اطالقا بذلكممن یعتقدون ) ٪20(ودائما، والمقدرة ب

العالقات االجتماعیة من خالل استخدام توزیع أفراد العینة حسب مدى تطور .3.4.1

 :ویوضحها الجدول التالي: الموقع

 هل ترین أن عالقاتك االجتماعیة تطورت من خالل الموقع؟): 29(السؤال رقم-

 :العینة حسب تطور العالقات االجتماعیةأفراد یبین توزیع ): 36(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما                             50 50

 أحیانا 30 30

 أبدا 20 20

 المجموع 100 100

عالقاتها االجتماعیة تطورت من خالل إن نتائج الجدول تبین لنا أن أغلبیة العینة ترى أن 

ألنه فضاء مفتوح للتعارف ودون شروط أو قیود معینة، تلیها ) ٪50(هذا الموقع، وذلك بنسبة

فیرون أن هذا ) ٪20(تمثلها فئة أحیانا والتي ترى إمكانیة ذلك وعدمه أما نسبة )٪30(نسبة

 .الموقع لم یطور من عالقاتهم االجتماعیة
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ویوضحها  :توزیع أفراد العینة حسب كیفیة تنمیة الفیس بوك لثقافتها العامة.4.4.1

 :الجدول التالي

 امة؟هل قام الفیس بوك بتنمیة ثقافتك الع): 30(السؤال رقم-

تنمیة الفیس بوك لثقافتها العامة بمعلومات العینة حسب أفراد یبین توزیع ): 37(الجدول رقم

 :عامة جدیدة

  التكرار النسبة المئویة 

 دائما 40 40

 أحیانا 45 45

 أبدا 15 15

 المجموع 100 100

 

بتنمیة الثقافة نالحظ من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة یعتقدون أن الفیس بوك قام 

ممن  )٪40(تلیها نسبة) ٪45(العامة وفق معلومات جدیدة عامة أحیانا فقط، وذلك بنسبة

 .فینفون ذلك تماما وال یرون أیة تنمیة ثقافیة) ٪15(یعتقدون ذلك أما نسبة

العینة حسب تنمیة الفیس بوك لثقافتها العامة بمعلومات أفراد یبین توزیع ): 38(الجدول رقم

 :بالدراسةمتعلقة 

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 50 50

 أحیانا 38 38

 أبدا 12 12

 المجموع 100 100

 

تمخض عن فحص نتائج الجدول أنه أغلبیة أفراد العینة یرون أن الفیس بوك قام بتنمیة 

اما فئة أحیانا فتمثل ) ٪50(الثقافة العامة وفق معلومات متعلقة بالدراسة، وذلك بنسبة

المجموعة التي تنفي أن الفیس بوك قام بتنمیة ) ٪12(في حین تمثل نسبة) ٪38(نسبة

 .ثقافتها العامة وفق معلومات متعلقة بالدراسة
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 :ویوضحها الجدول التالي: توقیت التصفحتوزیع أفراد العینة حسب .5.4.1

 هل تفضلین التصفح في هدوء تام تجنبا لإلزعاج؟): 31(السؤال رقم-

 :العینة حسب نوع التصفحأفراد یبین توزیع ): 39(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما  90 90

 أحیانا 08 08

 أبدا 02 02

 المجموع 100 100

 

یبین الجدول أعاله أن األغلبیة الساحقة من أفراد العینة یفضلون التصفح في هدوء تام تجنبا 

فتمثلها فئة أحیانا أي حسب المتغیرات ) ٪08(نسبة، أما )٪90(لإلزعاج، وذلك بنسبة 

 .ممن یعترضون على ذلك أي عدم تأثرهم بالمؤثرات الخارجیة) ٪02(األخرى تلیها نسبة

: توزیع أفراد العینة حسب مدى تفاعلهم مع أناس جدد دون معرفتهم في الواقع.6.4.1

 :ویوضحها الجدول التالي

 أناس جدد دون معرفتهم في الواقع؟هل تتفاعلین مع ): 32(السؤال رقم-

العینة حسب مدى التفاعل مع أناس جدد دون معرفتهم أفراد یبین توزیع ): 40(الجدول رقم

 :في الواقع

  التكرار النسبة المئویة 

 دائما 80 80

 أحیانا 05 05

 أبدا 15 15

 المجموع 100 100

 

جدد العینة یتفاعلون بسهولة مع أناس  تؤكد هذه النتائج المبینة في الجدول أن أغلبیة أفراد

في الواقع، وذلك النعدام أي شروط أو قواعد أو شكلیات في المعاملة باإلضافة دون معرفتهم 

وتمثل الفئة التي ال تتفاعل ) ٪15(تلیها نسبة) ٪80(إلى حریة الرأي والتعبیر، وذلك بنسبة 
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فتعبر عن الفئة التي تمثل ) ٪05(بسهولة مع أناس جدد دون معرفتهم في الواقع، أما نسبة

 .أحیانا

ویوضحها  :مدى المشاركة بمواضیع خاصة في الموقعتوزیع أفراد العینة حسب .7.4.1

 :الجدول التالي

 تشاركین بمواضیع خاصة أثناء مشاركتك في هذا الموقع؟ هل): 33(السؤال رقم-

 :العینة حسب مشاركتها بمواضیع خاصة في الموقع أفراد یبین توزیع): 41(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 60 60

 أحیانا 25 25

 أبدا 15 15

 المجموع 100 100

 

صة أثناء یبدو من خالل الجدول الموضح أعاله أن أغلبیة أفراد العینة یشاركون بمواضیع خا

ممن یشاركون أحیانا ) ٪25(نسبة ، تلیها)٪60(المشاركة في هذا الموقع، وذلك بنسبة

وهي الفئة التي ال تشارك بأي ) ٪15(بمواضیع خاصة، أما النسبة المنخفضة فتقدر ب

 .موضوع خاص وتنفي ذلك

ویوضحها الجدول :توزیع أفراد العینة حسب المساهمة في التواصل مع المحیط.5.4.1

 :التالي

 لك مع محیطك؟هل ساهم الفیس بوك في تعزیز تواص ):34(السؤال رقم-

 :العینة حسب المساهمة في التواصل مع المحیط افراد یبین توزیع): 42(الجدول رقم

  التكرار النسبة المئویة

 دائما 20 20

 أحیانا 10 10

 أبدا 70 70

 المجموع 100 100

 



 الفصل السادس                                     عرض وتحلیل نتائج الدراسة 

97 

تبین نتائج الجدول أن أغلب أفراد العینة لم یساهم الفیس بوك في تعزیز تواصلها مع 

ممن یعتبرون أن الفیس بوك ساهم في تعزیز ) ٪20(تلیها نسبة) ٪70(وذلك بنسبةمحیطها، 

فتمثل فئة أحیانا أي عدم الثبات ) ٪10(تواصلهم مع محیطهم، أما النسبة المتبقیة والمقدرة ب

 .واالستقرار على الفكرة

 :التاليویوضحها الجدول : توزیع أفراد العینة حسب نوع المواضیع المعلق علیها.6.5.1

 أي من هذه المواضیع تجدین نفسك تعلقین علیها أكثر؟): 35(السؤال رقم-

 :العینة حسب المواضیع المعلق علیها أكثرأفراد یبین توزیع ): 43(الجدول رقم
  دائما  أحیانا  ابدا 

  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 دینیة-م 80 80 15 15 05 05

 سیاسیة-م 10 10 30 30 60 60

 اقتصادیة-م 20 20 10 10 70 70

 اجتماعیة-م 90 90 10 10 00 00

 ثقافیة-م 80 80 15 15 05 05

 ریاضیة 10 10 40 40 50 50

 

نالحظ من خالل الجدول أن أغلبیة أفراد العینة یقومون بالتعلیق على المواضیع الدینیة 

ممن تكون تعلیقاتهم موسمیة أي ) ٪15(تلیها نسبة )٪80(بالدرجة األولى، وذلك بنسبة

فهم لیسوا بحاجة إلى التعلیق على ) ٪05(حسب طبیعة الموضوع المطروح، أما نسبة

 .الموضوع ألن المواضیع الدینیة واضحة الطرح والفكرة بالنسبة إلیهم

ألنها لیست محط ) ٪60(أما المواضیع السیاسیة فتحتل الصدارة بالنفي حیث تقدر النسبة ب

ممن یمیلون أحیانا إلى ) ٪30(الفئة المبحوثة والمتمثلة في الطالبات، تلیها نسبةأنظار 

على التعلیق الدائم )٪10(التعلیق على المواضیع المطروحة ضمنها، في حین تواظب نسبة

 .على المواضیع المطرحة والمشاركة في اثرائها
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القتصادیة مثلما یوضحه الجدول أعاله فكانت مهمة مواضیع اللبالنسبة كما تقاربها النسب 

ذلك  ،غیرمنهم بسبب یتعلق بالتخصص الدراسي أي االستفادة مما یعرض فیها ) ٪20(لدى

 ).٪10(، ونالت اهتمام البعض أحیانا بنسبة)٪70(لدى

ممن یهتمون بالتعلیق ) ٪90(في حین نالت الصدارة المواضیع االجتماعیة بحیازتها نسبة

والمشاركة فیما یطرح فیها من مواضیع مختلفة ومتنوعة ألنها تمثل الحیاة الیومیة للعینة 

خصبا  العلمیة ما یجعلها فضاءالمدروسة كما أنها غیر مقیدة بالمعرفة واالحصائیات 

هتمون ممن ی) ٪10(، تلیها نسبةكما یعتبرها البعض إرضاء فضول ذاتي للمشاركة والتعلیق

أحیانا بالتعلیق علیها في حین تنعدم نسبة من ال یعیرونها اهتماما ما یدل على أهمیتها 

 .البالغة في حیاتهم

وكذا المواضیع الثقافیة المختلفة كما یبدو من خالل الجدول تحتل الرتبة األولى في عملیة 

ممن یهتمون بها وتعرف هذا الهوس  )٪80(التعلیق لدى عینة الدراسة حیث بلغت النسبة

ألنها تمثل مواضیع یومیة متداولة ال تتطلب أیة خبرة أو شروط من أجل الدردشة فیها 

باإلضافة الحتوائها مختلف المواضیع التي تلبي احتیاجات فئة البحث  والتعلیق علیها

الموضوع، أما تمثلها فئة أحیانا وذلك حسب طبیعة ) ٪15(، تلیها نسبة وترضي اهتماماتها

مواضیع عادیة ومألوفة ال تحتاج إلى تعلیق أو ممن یعتبرونها ) ٪05(النسبة األقل فتقدر ب

 .اهتمام متزاید

أما المواضیع الریاضیة فتنال الصدارة في عدم االهتمام بها والتعلیق علیها بنسبة        

یفسر عدم االهتمام  ماوذلك لطبیعة العینة المدروسة المتمثلة في الطالبات ) ٪50(بلغت

ممن یهتمون أحیانا وفي بعض الحاالت مثال متابعة مستجدات ) ٪40(بالریاضة، تلیها نسبة

) ٪10(، في حین تهتم نسبةالفریق الوطني أو وجود ناد معین تقوم بتشجیعه ومتابعة أخباره

حاجة  سواء كان ذلك من أجل اشباعبالتعلیق الدائم على كل المواضیع الریاضیة المطروحة 

 .أو إرضاء فضول

وتبقى هذه النسب واالهتمامات غیر ثابتة ومتغیرة من وقت آلخر ومن فرد آلخر          

أي حسب المواضیع المطروحة وكذلك المتعة التي یشعر بها أفراد العینة زمن استخدامهم 

 .خداموالتعلیقات المختلفة، باإلضافة إلى توقیت االستللموقع ومشاركة أصدقائهم اآلراء 

 :ویوضحها الجدول التالي: الصور المعلق علیهاتوزیع أفراد العینة حسب .7.5.1
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 أي من هذه الصور تجدین نفسك تعلقین علیها أكثر؟): 36(السؤال رقم-

 :الصور المعلق علیها أكثریبین توزیع العینة حسب ): 44(الجدول رقم
  دائما  أحیانا  أبدا 

  التكرار )٪(النسبة التكرار )٪(النسبة التكرار )٪(النسبة

 ص ساخرة 70 70 20 20 10 10

 ص دینیة 90 90 10 10 00 00

 ص رومانسیة 98 98 02 02 00 00

 ص واقعیة     20 20 10 10 70 70

 

تؤكد نتائج الجدول أن أغلبیة أفراد العینة یقومون بالتعلیق على الصور الرومانسیة       

 .بنسبة أكبر تلیها الصور الدینیة ثم الصور الساخرة، وختاما الصور الواقعیة بنسبة أقل

نالحظ من خالل النتائج المتعلقة بنسبة التعلیق على الصور الساخرة أنها تحتل       

بالسخریة أو  ألنها تسمح لهم بالتعبیر بحریة تامة) ٪70(أفراد العینة بنسبة الصدارة لدى

، التغییر أو كما تفتح المجال أمام ابداعاتهم الخاصة في اإلضافة ،أي أنها متنفس الجدیة

ممن یهتمون ألمرها أحیانا ) ٪20(تلیها نسبةألنها معبرة بشكل مباشر وغیر مباشر الحذف 

ألنها ال تحب ) ٪10(عروضة في حین ال تقوم بالتعلیق علیها نسبةأي حسب نوع الصور الم

 .السخریة أي ال تستهویها هذه المواضیع

ما یدل ) ٪90(أما الصور الدینیة فنالت اهتمام أغلبیة أفراد العینة حیث كانت النسبة      

وهي  الروح على أهمیتها في حیاتهم بدعوتها إلى التأمل والتدبر أو ألنها تریح النفس وتطمئن

كما أنها  ، وتبعث السكینة والوقار ما یدفع البعض على العودة والثباتمصدر عز وافتخار

الثناء على مضیفها ممن یقومون بالتعلیق أحیانا بغیة االطراء أو ) ٪10(، تلیها نسبة معبرة

 .من ال یهتمون ألمرها) ٪00(في حین تنعدم نسبة

بال منازع ألنها تستهوي أغلبیة أفراد ) ٪98(نسبة في حین احتلت الصور الرومانسیة      

العینة ألنهن ذات طابع عاطفي حیث تتركهن یعشن لحظات رائعة وجمیلة كما تسمح لهم 

بالدخول إلى عالم وردي مليء باألحالم والمشاعر الدافئة مشتعل بالحیویة والنشاط بعید عن 

ن ویفعلن أي شيء دون خوف أو خجل قلما یتركهن ال یلتزمن أیة حدود بل یالواقعي، العالم 
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منهم التعلیق أحیانا علیها وذلك الكتفائهم بالمشاهدة ) ٪02(في حین اختارت نسبة و حیاءأ

ما یدل على مدى أهمیتها في ) ٪00(فقط ، أما نسبة من ال یهتمون بالعلیق علیها فتقدر ب

 .حیاتهم الفیس بوكیة إلشباع رغباتهم وحاجاتهم الواقعیة

فراد العینة، وذلك بنسبة تي عرفت عدم اهتمام كبیر من قبل أالأخیرا الصور الواقعیة        

ممن ال یعلقون علیها أبدا ألنها كثیرا ما تكون جد مؤلمة ومثیرة لكل مشاعر الرحمة ) 70٪(

ممن یهتمون ألمرها ویقومون ) ٪20(والشفقة أحیانا وكذا خاصة أحیانا أخرى، تلیها نسبة

وذلك لمعرفة أحوال العالم وما یحدث في الواقع الموضوعي ألنها حقیقیة یق علیها دائما بالتعل

ولیست وهمیة مزیفة باإلضافة إلى نوعیة الصور المنشورة التي تظهر أحیانا جمال بعض 

الظواهر الطبیعیة أو األماكن السیاحیة أو المناظر الطبیعیة الخالبة أو صور توضیحیة 

أي حسب طبیعة  فعبرت عن فئة أحیانا) ٪10(في العالم ،اما نسبة وتفسیریة لما یحدث

 .الموضوع المطروح من خالل الصورة

 ماذا ترین أن الفیس بوك قد أضاف لك في حیاتك؟): 37(السؤال رقم-

 : لقد تعددت اإلجابات ألنه سؤال مفتوح لذا یمكن حصر بعض اإلجابات فیما یلي

 .جزء ال یتجزأ من حیاة المشتركین أصبح. 

 .اجتماعیة واسعة ومتنوعة عالقات. 

 .جدیدة ومتنوعة صداقات. 

 .على ثقافات جدیدة التعرف. 

 .أضاف رصیدا ثقافیا هاما وكذا عالقات إنسانیة مختلفة. 

 .طرق جدیدة للتسلیة والترفیه. 

 :مناقشة واقع استخدام الفیس بوك-1-5

سؤاال، ) 37(مفردة ولدینا استمارة البحث التي تتكون من ) 100(منتتكون عینة البحث 

ولمناقشة واقع االستخدام ارتأینا تقسیم العینة إلى ثالث فئات تضم درجات االستخدام وهي 

 :كالتالي

 .درجة منخفضة]: 34-57[-   

 .درجة متوسطة]: 58-80[-                            

 .درجة مرتفعة]: 81-100[-                            
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 :یبین توزیع العینة حسب درجات استخدام الفیس بوك): 45(الجدول رقم. 

  منخفضة-د متوسطة-د مرتفعة-د المجموع

 التكرار 10 25 65 100

 النسبة المئویة 10 25 65 100

 

المرتفعة وذلك نالحظ من خالل الجدول أن أغلبیة أفراد العینة ینتمون إلى درجة االستخدام 

مما یدل على االهتمام البالغ بهذا الموقع، والتزاید المستمر في عدد مستخدمیه  )٪65(بنسبة 

أو الحفاظ على العالقات القدیمة، كذلك االلتقاء  وتوسیعها بغیة تكوین عالقات جدیدة

مه ، في حین یستخدباألصدقاء القدامى باإلضافة إلى كثرة الخدمات، التطبیقات واأللعاب

 .بدرجة منخفضة) ٪10(بدرجة متوسطة و)٪25(نسبة

 :توقیت وأنماط استخدام الفیس بوك: عرض نتائج المحور األول●

كما یعتبرون الدخول إلى ) ٪70(أن أغلب المبحوثین یستخدمون االنترنت بنسبة یتبین .أ

منهم ) ٪80(ویقضي) ٪68(شبكات التواصل االجتماعي أحد نشاطاتها الیومیة وذلك بنسبة

 .وقته في تصفح الفیس بوك باستمرار

یقضون أغلب وقتهم في تصفح الموقع بأكثر من ثالث ) ٪63(الدراسة أن كشفت. ب

 ).٪65(ساعات یومیا منذ أكثر من أربع سنوات بنسبة

النتائج أن أغلب المبحوثین یتصفحون الموقع أكثر من ثالث مرات في الیوم  تشیر . ج

 .من اللیل الستخدامه المتأخرةمنهم الفترة ) ٪60(ویفضل) ٪60(بنسبة

منهم تصفح موقع الفیس بوك فقط دون غیره من المواقع االجتماعیة ) ٪50(یفضل .د

سرة بالشبكات التي ینضم هم عدم معرفة أي أحد من أفراد األمن) ٪80(، كما یفضلاألخرى

 .إلیها

 :الجامعیةتأثیر الفیس بوك على الطالبة : عرض نتائج المحور الثاني●

منهم استخدامه ) ٪50(من المبحوثین خدمة التسلیة والدردشة كما ال یفضل ) ٪40(یفضل. أ

 .من أجل روابط وعالقات جدیة

وأصبح ضرورة ) ٪80(أغلب أفراد العینة الفیس بوك بصفة فردیة بنسبة تقدر ب یستخدم. ب

 .منهم )٪85(بالغة في حیاة
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المبحوثین یستخدمون الموقع من أجل المساعدة في من ) ٪70(الدراسة إلى أن تشیر. ج

إقامة النشاطات التطوعیة كما ستطاع أن یغیر من طرق معاملتهم مع أنفسهم وسلوك 

 ).٪30(المعاملة مع االسرة بنسبة

) ٪80(من المبحوثین خدمة التعارف والصداقة حین التصفح، كما یرى) ٪50(یفضل. د

 .منهم أن الفیس بوك إیجابي دائما

لدیهم أكثر من خمسین صدیقا یتم اختیارهم على أساس السن ) ٪60(الدراسة أن كشفت. ه

 .من أجل بناء صداقات وعالقات) ٪50(، هذا ما یفسره تصفحوالجنس الثقافيوالمستوى 

نما یقومون بالتعلیق وهذا ما تقوم به ) ٪50(یكتفي ال. و                             ٕ                                     منهم بقراءة مشاركة األصدقاء وا 

 .للموقععند تصفحها ) ٪80(نسبة

منهم أن الموقع قد ساهم في اشباع حاجاتها بدلیل انتمائهم إلى مجموعات ) ٪90(یرى. ن

 ).٪60(دائمة بنسبة

 :عادات استخدام الفیس بوك :عرض نتائج المحور الثالث●

 .التصفحمن أفراد العینة یفضلون استخدام اللغة العامیة أثناء ) ٪70(الدراسة أن كشفت. أ

) ٪50(منهم قد حد من تواصلهم مع أصدقائهم، وكذا) ٪60(من خالل الدراسة أن تبین. ب

 .مع عائالتهم ما یعني تعلقهم بالعالم الجدید وتطویر العالقات الجدیدة من خالل الموقع

 .منهم أن الفیس بوك قام بتنمیة الثقافة العامة وفق معلومات متعلقة بالدراسة) ٪50(یرى. ج

 .تاملتصفح في هدوء ا) ٪90(نسبة یفضل. د

 .منهم أن الموقع لم یساهم في تعزیز تواصلهم مع المحیط) ٪70( یرى. ه 

النتائج إلى أن أغلب المبحوثین یقومون بالتعلیق على المواضیع االجتماعیة،  تشیر. و  

 ).٪80(و) ٪90(الثقافیة والدینیة بنسبة

تلیها  على الصور الدینیة) ٪90(منهم بالتعلیق على الصور الرومانسیة و) ٪98(یقوم. م

 ).٪70(الصور الساخرة ب

 :التوافق النفسي االجتماعي ختبارعرض وتحلیل نتائج ا-2

)20(Spss -بعد عملیة التفریغ للمعلومات بنظام المعالجة االحصائیة 

 :تم التوصل إلى النتائج التالیة  
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 :لدرجات التوافق العامیوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ): 46(الجدول رقم

  أفراد العینة المتوسط الحسابي االنحراف المعیاري

 التوافق 100 66,27 11,77

نالحظ من خالل نتائج الجدول أن أغلب أفراد العینة یعرفون توافقا نفسیا واجتماعیا بمتوسط 

 ).11,77(وانحراف معیاري بلغ) 66،27(حسابي قدره 

 

ة لعالقة التوافق النفسي االجتماعي باستخدام موقع عرض نتائج الداللة اإلحصائی-3

 :-الفیس بوك–التواصل االجتماعي 

الخطأ في النتائج المتوصل إلیها نسبة  )0.05(حیث تمثل نسبة ) α=0.05(تم اعتماد-

 (لتعتبر) ٪5 (بما یعني أن نسبة الخطأ في النتائج تمثلها نسبة) 05=100×0.05 (حیث

نظرا إلى ) 0.05(نتائج الدراسة على مستوى ثقة اعتمدنا في كلنتیجة صحیحة، ولقد ) 95٪

أنه المستوى المعتمد في العلوم االجتماعیة عموما وهذا حسب ما أورده أحمد بن مرسلیفي 

 .473واالتصال، صمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم : كتاب

االجتماعي باستخدام موقع یبین الداللة اإلحصائیة لعالقة التوافق النفسي ): 47(الجدول رقم

 :-الفیس بوك–التواصل االجتماعي 

 المتغیرات   العینة المحسوبة" ر" مستوى الداللة

 الفرضیةاإلحصائیة

 

 

0.05 

 

 

0.26        

 

 

100 

هناك عالقة بین استخدام 

الطالبة الجامعیة لموقع 

التواصالالجتماعي وتوافقها 

 .النفسي االجتماعي

 

هي ) 0.26=ر(رتباط برسوناللمعامل االجدول أن القیمة المحصل علیها  نالحظ من خالل

ما یدل على وجود عالقة موجبة ) α=0.05(قیمة موجبة دالة احصائیا عند مستوى الداللة 

دالة احصائیا بین استخدام الطالبة الجامعیة لموقع التواصل االجتماعي وتوافقها النفسي 

 .االجتماعي
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 :الفرضیاتمناقشة نتائج -4

 :الفرضیة األولى-4-1

 ."مرتفعة بدرجة-بوكالفیس -موقع التواصل االجتماعيالجامعیات  مالطالباتتخدتس"

نالحظ من خالل النتائج المتوصل إلیها في الدراسة المیدانیة، ومن خالل عملیة التفریغ 

موقع ن أغلب أفراد العینة یستخدمون لبیانات االستمارة أننا نتوافق ومحتوى هذا الفرض أل

ما توصلت  وهو ما یتوافق مع)٪65(حیث بلغت نسبتها  بنسبة مرتفعةالتواصل االجتماعي 

استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة وتأثیره " حول) 2012(مان نوماردراسة مریم نریإلیهنتائج 

أن نسبة أكبر من المبحوثین تستخدم هذا الموقع  التي أظهرت "عیةفي العالقات االجتما

في استخدام الفیس بوك بدرجة مرتفعة حیث یقضي أغلب المبحوثین أكثر من ثالث ساعات 

مفضلین خدمة التعلیقات والتواصل مع األصدقاء، باإلضافة إلى الحد من تواصل المبحوثین 

 مع عائالتهم وأصدقائهم وجها لوجه،

تؤكد على أهمیة هذا  والتي) 2008(دراسة سامیة یوسف أحمد  جوكما توافقت مع نتائ 

الموقع في حیاة المبحوثین وتأثیره علیهم حیث أصبح یشكل أهمیة قصوى في جمیع مجاالت 

وأصبح یحتل المراكز األولى من حیث االهتمام وذلك عن طریق قضاء  لدیهم،الحیاة 

ودردشة ة ضمنه من تعلیقات ساعات كبیرة في االستخدام وتفضیل الخدمات الموجود

قامةصداقات، حیث أصبح شیئا فشیئا یؤدي إلى عزلة عن المحیط وبناء عالقات   ٕ            وا 

 .االجتماعي حتى العائلة، مستبدلین ذلك بعالقات وصداقات تم بناؤها من خالل الموقع

تستخدم الطالبة الجامعیة موقع التواصل "ما سبق تكون فرضیتنا ومن خالل عرض 

 .تحققت مرتفعة قد بدرجة-بوكالفیس –االجتماعي 

 :الفرضیة الثانیة-4-2

بین استخدام الطالبات الجامعیات لموقع  0.05هناكعالقةإیجابیة دالة احصائیا عند "

 :"وتوافقهم النفسي االجتماعي-الفیس بوك-التواصل االجتماعي 

 :على ما یلي االعتمادهذه الفرضیة تم  لدارسة

تم الحصول على قیمة موجبة دالة احصائیا " ر"االرتباط انطالقا من حساب معامل 

ترابطیة بین استخدام الطالبة الجامعیة لموقع یدل على وجود عالقة  ، مماα=0.05عند

التواصل االجتماعي وتوافقها النفسي االجتماعي، حیث یمكن تفسیر ذلك بكون الطالبات فئة 
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سا في التعلیقات، الدردشة بالدرجة األولى واعیة ویظهر ذلك في أنماط استخدامها الممثلة أسا

 .كما أن هذا الموقع اكتسب طابعا اجتماعیا في األوساط الجامعیة

یومیا وقضاء الحجم الساعي الكبیر  االجتماعيلموقع التواصل  بالرغم من االستخدام الكثیر

وهذا  ي،واالجتماعأمام هذه الوسیلة إال أنه لم یؤثر سلبا على توافق مستخدمیه النفسي 

عكس ما توصلت إلیه بعض الدراسات التي تقول بأن إدمان االنترنت یؤدي إلى العزلة 

واالنعزال واالنطواء عن المجتمع واالسرة كدراسة سلطان عائض مفرح العصیمي 

ادمان االنترنت وعالقته بالتوفق النفسي االجتماعي لدى طالب "تحملعنوان  التي)2010(

إلى أن هناك فروق بین مدمني االنترنت تمالتوصل فیها "المرحلة الثانویة بمدینة الریاض

 .مقیاس التوافق النفسي االجتماعيوغیر ذلك في أبعاد 

االنترنت على اتجاهات  استخدام أثر: "المعنونة ب) 2008( وكذا دراسة بورحلة سلیمان

التي أكدت أن استخدام االنترنت من قبل الطلبة ال یكسبهم "الطلبة الجامعیین وسلوكیاتهم 

بالضرورة السلوكات السلبیة أي انعدام العالقة بین السلوكات المكتسبة وأنماط االستخدام 

 .والمحتویات

" ثارها على الفرد والمجتمعالشبكات االجتماعیة وآ: "بعنوان)2012(وكذا دراسة ساعد هماش

ذاته التي تمحورت حول ابراز السلبیات واالیجابیات لهذه الشبكات على الفرد في حد 

ما الفرد على مستوى توافقه النفسي االجتماعي ومحیطه العام  تأثرأي  بصفة عامة والمجتمع

المتناولة بوجود یؤكد وجود عملیة التأثیر فعال مع اختالف طبیعتها وهذا ما أكدته الدراسة 

بین استخدام موقع التواصل االجتماعي الفیس ) α=0.05(عالقة إیجابیة دالة احصائیا عند 

 .بوك والتوافق االجتماعي للطالبة الجامعیة

 هناك عالقة إیجابیة دالة احصائیا:"ومن خالل عرض ما سبق تكون فرضیتنا

 )α=0.05(عند

وتوافقهمالنفسي -الفیس بوك–واصل االجتماعي استخدام الطالبات الجامعیات لموقع الت بین

 .االجتماعي قد تحققت
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 :ھیدتم
إن أي دراسة علمیة هادفة تنقسم إلى جانبین رئیسیین هما جانب نظري وجانب تطبیقي 

یكمالن بعضهما ویؤكدان مصداقیة الدراسة، ولذا ووراء السعي إلى اكتمال الدراسة یجب أن 

نجمع بین دراسات بحثت في هذا الموضوع وبین إجراء دراسة میدانیة تهدف إلى تأكید 

في معرفة عالقة استخدام الطالبة الجامعیة لموقع الفیس بوك صحة هذا الطرح المتمثل 

على عینة  حیث یتم عرض نتائج الدراسة المیدانیة التي أجریت االجتماعي،بتوافقها النفسي 

 .من الطالبات الجامعیات بشكل مفصل في هذا الفصل
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 :االستطالعیةالدراسة -1

هامة في  تعتبر الدراسة االستطالعیة مرحلة:  هدفهاو تعریفالدراسةاالستطالعیة -1-1

تأكید وجود عینة ذلك الرتباطها بمیدان الدراسة فمن خاللها یتم عملیة البحث العلمي ، و 

الدراسة أي هي دراسة استكشافیة تسمح بالحصول على معلومات أولیة حول موضوع البحث 

و كذلك التعرف على الظروف و اإلمكانیات المتوفرة في المیدان ، و مدى صالحیة الوسائل 

 المستعملة ، كما تهدف إلى تفادي النقائص قدر اإلمكان، و كذا تفادي الوقوع في المشكالت

لتصبح في األخیر جاهزة و مضبوطة أي صادقة و الغموض الذي یعتري أدوات القیاس، 

ا كأدوات للدراسة األساسیة للبحث ،كما أنها تساعد الباحث في مختلف مراحل یمكن اعتماده

 .بحثه

 :                مرت عبر مراحل وهي كالتالي: خطوات الدراسة االستطالعیة-1-2

ینة من المراهقین المستخدمین لألنترنیت عامة ومواقع التواصل اجراء مقابالت مع ع*

 .االجتماعي خاصة وذلك من أجل معرفة آرائهم المختلفة واألسباب الكامنة وراء ذلك

إجراء مقابالت مع بعض مالكي مقاهي األنترنیت وذلك لمعرفة نوع أكثر الفئات *

االستخدام وحجم الساعات التي  العمریة المستخدمة لمواقع التواصل االجتماعي ومواقیت

 .یقضیها المستخدم

مالحظة سلوكیات وطرق االتصال والتواصل بین أفراد هذه الفئة لمعرفة مدى تأثرهم *

 .بها ونوع هذا التأثر

 االستطالعیةأدوات الدراسة -1-3

فإن المالحظة تعتبر من بین أكثر األدوات استخداما في دراسات  Freyحسب:المالحظة-أ

موریس (االتصال لما توفره من میزة جمع عدد كبیر من البیانات والمعلومات 

وهي توجیه الحواس لمراقبة سلوك معین أو ظاهرة معینة مع ) 107،ص2006أنجرس،

ظة تصرفات وتفاعالت وقد تم االعتماد علیها من خالل مالح. تسجیل جوانب ذلك السلوك

افراد المجتمع الفیس بوكي من خالل متابعة مظاهرهم وردود أفعالهم وطرائق تفاعلهم 

 . وطبیعته التي تتجسد في التعلیقات والمعاملة بین المستخدمین والرموز المستخدمة بینهم

هي مقابلة بین المفحوص واالخصائي حیث تكون وجها لوجه بغرض  :المقابلة العیادیة-ب

جمع المعلومات من الحالة والتعرف على مختلف التغیرات االنفعالیة، وآرائها من خالل 
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حیث تم االعتماد على المقابلة النصف موجهة بغیة ) 75،ص2002سامي ملحم،(حدیثها 

جمع أكبر قدر من المعلومات حیث یتم فیها طرح جملة من األسئلة تهدف للتوصل إلى 

 .ار أدوات جمع البیاناتإجابات تخدم البحث وتحصر اختی

 :االستبیان-ج

یعتبر أداة هامة من األدوات المنهجیة التي تستعمل في جمع البیانات والمعلومات 

المتعلقة بموضوع الدراسة وهو األكثر استخداما ألنه وسیلة تسمح بجمع المعلومات من أكبر 

لمصممة بعنایة حیث تتكون االستمارة من مجموعة من األسئلة ا.عدد ممكن من األفراد

، وتم اعتمادها ألنها )220، ص2005أحمد مرسلي ،(الصیاغة ودقة،بحیث تكون واضحة 

تتمیز بسهولة االستخدام والتوزیع في عدة أماكن في نفس الوقت، أي تغطیة عدد كبیر من 

باإلضافة إلى أن الدراسة تستهدف دراسة تأثیر موقع التواصل . أفراد العینة في نفس الوقت

 .على التوافق النفسي االجتماعي-الفیس بوك–ماعياالجت

ولتصمیمها تم المرور على عدة خطوات ومراحل تبدأبتحدیدإطار البیانات المطلوبة 

ونوعها، ثم تحدید نوع االستمارة ونوع األسئلة المطلوبة ثم اعدادها في شكلها االولي ووضع 

یة فالمرحلة األخیرة وهي اعداد األسئلة المختارة ثم اختبار االستمارة في صورتها األول

االستمارة في صورتها النهائیة، وقد اشتملت االستمارة المصممة لهذا الغرض على أربعة 

 :سؤال موزع على ثالث محاور وهي كاآلتي 37أسئلة خاصة بالسمات العامة و

وتتضمن ما یعرف بأسئلة الحقائق وتشمل مجموعة من األسئلة الخاصة :السمات العامة*

السن، المستوى الدراسي،المستوى المعیشي، :(حقائق التكوینیة لمستخدمي الفیس بوك مثل بال

ویعد هذا المحور ضروریا في تصمیم أي استمارة بحث من أجل التعرف على ) نوع السكن

 .السمات الشخصیة للمبحوثین

ویحتوي على مجموعة من األسئلة التي تهدف الى الكشف عن توقیت : المحور األول*

 .أسئلة) 09(أنماط استخدام الطالبة الجامعیة لموقع الفیسبوك،ویتكون من و 

ویعد من أهم المحاور ألنه یركز على معرفة كیفیة تأثیر الفیس بوك على :المحور الثاني*

 .سؤال) 16(الطالبة الجامعیة یتضمن 

یحتوي على مجموعة من األسئلة تهدف إلى معرفة عادات استخدام الفیس  :المحور الثالث*

 .سؤال) 12: (بوك ویتكون من
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بعد االنتهاء من تصمیم استمارة االستبیان في صورتها النهائیة عرضت : تحكیم االستمارة-

جامعة –بعد ذلك على األستاذة المشرفة، ثم على خمس أساتذة من قسم علم النفس 

لمعرفة مدى صالحیة هذه االستمارة إلشكالیة الدراسة المطروحة وبعد وضع  وهذا-مستغانم

التصحیح الذي یشمل اإلضافة أو الحذف أو التصویب أو التوجیه أو اإلعادة، أو غیرها من 

األخطاء أو المعلومات التي یمكن إضافتها أو حذفها من هذه االستمارة،وذلك حسب 

دان وبعد ذلك قمنا بإعادة تصمیم الشكل النهائي توجیهات األساتذة المختصین في المی

 .الستمارة البحث

 :قائمة األساتذة المحكمین-

 :یبین أسماء ومكان عمل األساتذة المحكمین): 01(الجدول رقم           

 مكان العمل اسم ولقب االستاذ الرقم
 قسم علم النفس بن جدیة/د 01
 قسم علم النفس عمار میلود/د 02
 قسم علم النفس عبادیة/ا 03
 قسم علم النفس رماس سمیة/أ 04
 قسم علم النفس كروجة الشارف/د 05

علىعلم أنه قدم إلیهم ملخص من البحث یحتوي إشكالیة البحث وفرضیاته، أهداف البحث 

 :وذلك قصد اإلجابة على األسئلة التالیة

 هل هذا االستبیان واضح؟ . 

 بمحاوره؟هل بنوده لها عالقة . 

 هل یخدم موضوع البحث؟. 

حیث طلب منهم تقدیم اقتراحات للبنود التي یالحظون أنها ال تخدم الموضوع وكل ما هو 

 .موجود من حذف، تعویض أو إعادة صیاغة

هذا النوع من الصدق على فحص البنود التي تشكل محتوى كل  یعتمد :المحتوىصدق *

وضع من أجله، ومالئمته  الهدف الذيأبعاد االستبیان، وذلك في ضوء بعد فرعي من 

على مجموعة من المحكمین لالستمارةلمستوى الطالبات، لذلك عرضت الصورة األولیة 
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وأسفر ذلك عن موافقة السادة المحكمین على معظم بنود المقیاس التي حازت على نسبة 

 .لصدق االستبیان ككل منطقیاوقد اعتبر ذلك مؤشرا ) 100-90(موافقة ما بین 

یعتمد صدق االستمارة على صدق أبعادها، وأي زیادة في صدق : الصدق الداخلي*

االبعاد هي زیادة واضحة في صدق االستبیان، لذلك قام الباحث بحساب معامالت 

االرتباط بین درجات كل بند من بنود االستمارة مع الدرجة الكلیة للبعد الذي من 

 .تمي إلیهالمفترض أن تن

 : نتائج الدراسة االستطالعیة-1-4

من خالل الدراسة االستطالعیة وبعد جمع كل المعلومات والمعطیات تم تغییر جزء من -

وكان ذلك من عالقة استخدام موقع التواصل االجتماعي بالتوافق النفسي  عنوان البحث

عالقة استخدام الطالبة الجامعیة لموقع التواصل : االجتماعي عند المراهق إلى

، وذلك لعدم مالءمته وظروف بتوافقها النفسي االجتماعي -الفیس بوك-االجتماعي

من خالل عملیة البحث حیث تم البحث بناء على المتغیرات التي تم التوصل إلیها 

اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي وذلك لتوفر عدد كبیر من األفراد أي كبر عدد العینة 

ختبار المناسب للدراسة استمارة بحث وكذا اختیار اال المستهدفة ما یسمح باستخدام

 .والمتمثل في اختبار التوافق النفسي االجتماعي
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 :األساسیةالدراسة -2

المنهج هو عبارة عن جملة الخطوات المنظمة التي على الباحث : منهجالدراسة-2-1

إتباعها،وذلك لاللتزام بقواعد الدراسة للوصول الى النتائج المرجوة منها،كما یرتبط اختیاره 

السید (أي هو وسیلة للوصول إلى الحقیقةبناء على اإلشكالیة التي تم تحدیدها

بما أننا نهدف في دراستنا هاته إلى جمع معلومات حول مستخدمي و .)166احمد،دس،ص

موقع الفیس بوك وكیفیة تأثیره على توافقهم النفسي االجتماعي فإن هذه الدراسة تندرج ضمن 

التي تهتم بشرح وتوضیح االحداثوالمواقف )35، ص1992صالح الفوال،(البحوث الوصفیة 

ل الواقع الذي تدور علیه تلك االحداث والوقائع، المتعددة المعبرة عن ظاهرة مهمة مع تحلی

بقصد الوصول إلى االستنتاجات  األحداثمحاولة تحلیل وتفسیر األسباب الظاهریة لتلك 

زالة الغموض الذي یكتنف الدراسة  مصطفى حمید (                         ٕ                                مفیدة تهم في حل المشكالت وا 

الجاریة ویهتم كما یستهدف هذا المنهج توثیق الوقائع والحقائق ) 95،ص2007الطائي،

بدراسة جمهور المتلقین ووصف حجمهم وتركیب هذا الجمهور وتصنیف الدوافع والحاجات و 

ومستویات . المعاییر الثقافیة واالجتماعیة، وكذلك األنماط السلوكیة ودرجاتها أو شدتها 

 ).159محمد عبد الحمید، ص(االهتمام والتفضیل 

سة یعود بالدرجة األولى إلى اعتباره أحد الوصفي التحلیلي في الدرا واعتمادالمنهج

الخاصة بجمع المعلومات عن االفراد وسلوكیاتهم و إدراكهم و مشاعرهم واتجاهاتهم  األشكال

كما یعتبر الشكل الرئیسي والمعیاري لجمع المعلومات عندما تشمل الدراسة المجتمع  الكلي 

ال بمفرد ، وكذا تحلیل ظاهرة أو تكون العینة كبیرة ومنتشرة بالشكل الذي یصعب االتص

الدراسة بدقة وموضوعیة مع تحدید الظروف والعالقات التي توجد بین الظواهر التي تبدوا 

عالقة استخدام الطالبة "أنها في طریق التطور والنمو ،وهو ما نحتاجه في هذه الدراسة 

حیث یسمح لنا " ي الجامعیة لموقع التواصل االجتماعي الفیس بوك بتوافقها النفسي االجتماع

بدراسة عدد كبیر من المتغیرات  في وقت واحد مثل السمات العامة  و االجتماعیة و كذلك 
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أنماط االستخدام وعاداته ودرجة التأثیر وكیفیة التأثیر وحجمه على التوافق النفسي 

 .  االجتماعي

 :مجتمع البحث وعینة الدراسة-2-2

الخطوات المنهجیة حیث تتطلب دقة بالغة  تعتبر مرحلة تحدید مجتمع البحث من أهم

إذ تتوقف علیه كفاءة النتائج وعلیه تم تحدیده في دراستنا على أساس الشریحة المستخدمة 

، حیث أن مجتمع ) 112،ص1999محمد شفیق،(لموقع التواصل االجتماعي الفیس بوك 

بادیس بمستغانم  الدراسة هو مجتمع یتألف من الطالبات الجامعیات بجامعة عبد الحمید بن

مفردة والتي تم تشكیلها بصفة قصدیة حیث 120أما عینة الدراسة األساسیة فیقدر حجمها ب.

استمارة  100استمارة على عینة من الطالبات خالل أسبوع ، واسترجع منها 120تم توزیع 

فقدت أثناء 10استمارة ناقصة من المجموع الكلي منها  20صالحة ومكتملة وهذا بعد إحصاء

استمارات أخرى ألنها كانت غیر صالحة لعدم 10التوزیع أي لم تسترجع في حین تم استبعاد 

 .استكمال اإلجابة على األسئلة 

 : حدود ومجال الدراسة-2-3

تم العمل على اإلطار النظري من بدایة الموسم الدراسي أي من بدایة : اإلطار الزمني-أ

نتهاء من جمع كل المعطیات والمعلومات شهر دیسمبر وحتى نهایة شهر أفریل،وبعد اال

والمراجع الخاصة به تم تغییر جزء من الموضوع لعدم مالءمته مضمون الدراسة ما أدى إلى 

إعادة البحث وتجدید المعطیات فیما یخص هذا التغییر حیث اتضحت الرؤیة حول الجانب 

بعض األساتذة بقسم التطبیقي بتحدید نموذج االستمارة هذه األخیرة التي تم عرضها على 

علم النفس لتحكیمها، وبعد التعدیالت والتصحیحات التي أجریت علیها تم توزیعها على 

 العینة وكذا االختبار
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أفریل إلى أواخر شهر ماي المدة التي تم فیها توزیع 15لقد تمت الدراسة المیدانیة من 

استنتاج النتائج وتحلیلها وذلك وجمع األوراق الخاصة باالختبار واالستمارات وتفریغ البیانات و 

 .على بعض الطالبات الجامعیات المستخدمات لموقع الفیس بوك

اإلقامة الجامعیة -تم إجراء البحث في جامعة عبد الحمید بن بادیس: اإلطار المكاني-ب

 -سریر للبنات 2200

 :أدواتجمعالبیانات-2-4

علومات بشكل معمق تم استخدام مجموعة من األدوات تسمح بجمع المعطیات والم

 .حول موضوع الدراسة، وكذا عینة الدراسة، لذا تم االعتماد على االستبیان واالختبار

الذي تم بناؤه وتحكیمه في الدراسة االستطالعیة، حیث طبق مباشرة علىعینة : االستبیان-أ

 .الدراسة األساسیة

مته وتكییفه على البیئة بترج 1986قام محمود عطیة هنا : النفسیاالجتماعياختبارالتوافق-ب

بندا موزعة  180المصریة، وأعد هذا االختبار لتحدید أهم نواحي شخصیات حیث یتكون من 

بند تتضمن اإلجابة إما بنعم أو ال، كما  15بعدا، حیث یحتوي كل بعد على  12على 

أبعاد، قسم یقیس  06یتشكل االختبار من قسمین أساسیین حیث یحتوي كل قسم على 

 )01الملحق رقم . (الشخصي والقسم اآلخر یقیس التوافق االجتماعي التوافق

حیث یهدف إلى تحدید نواحي شخصیة المتمدرس، والتي تدخل في نطاق التوافق النفسي 

االجتماعي كما یمكنه الكشف عن عدة نواحي من توافق المتمدرس مع نفسه ومع غیره، ومع 

مدى رضاه عن االسرة والبیئة التي یعیش مشكالته والظروف التي تواجهه، كما یكشف عن 

 . فیها، وعلیه فإنه یعتبر أداة مهمة في بحثنا هذا

 : یتكون هذا االختبار حسب محمود عطیة هنا من قسمین

 "التوافق النفسي: "القسم األول*
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جوانب من  06ویقوم هذا القسم على أساس الشعور باألمن الذاتي أو الشخصي ویشمل 

 .سؤاال 15یحتوي كل جانب على الشخصیة، حیث 

 : اعتمادالمراهقعلنفسه-أ-     

ویقصد به میل الفرد إلى القیام بما یراه من عمل دون أن یطلب منه القیام به ودون          

االستعانة بغیره، مع قدرته على توجیه سلوكه دون خضوع في ذلك ألحد غیره وتحمله 

 . المسؤولیة كما یتمیز أیضا بالثبات االنفعالي

 : اإلحساسبالقیمةالذاتیة-ب-   

د اإلحساس بالقیمة الذاتیة عندما یشعر أن اآلخرین یقدرونه، وأن لدیهم توافر لدى الفر       

إیمان بنجاحه في المستقبل، وحینما یعتقد أن لدیه القدرة على القیام بما یراه غیره من الناس 

 .وبأنه محبوب وله جاذبیة وقبوال من اآلخرین

 : الشعوربالحریةالذاتیة-ج-  

حریة، عندما یسمح له بقسط معتدل في تقدیر سلوكه یستمتع الفرد بإحساسه بال       

وتوجیه السیاساتوالخطط العامة التي تحكم حیاته، وتشمل الحریة المرغوب فیها على السماح 

 . بأن یختار أصدقاءه، وأن یكون له مصروف خاص به وله حریة إنفاقه إلى غیر ذلك

 : الشعورباالنتماء-د- 

ینعم بحب والدیه وأسرته وبالتمنیات الطیبة من قبل  یشعر الفرد باالنتماء عندما     

أصدقائه االوفیاء وبالعالقات الودیة مع الناس عامة، ومثل هذا المتمدرس تربطه عالقات 

 .حسنة بمدرسیه

 

 

 : المیإللىاالنفرادمنالتحرر-ه-
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الحیاة أي أن الفرد ال یمیل إلى االنطواء أو االنعزال وال یستبدل النجاح الواقعي في       

بالمتع الخیالیة أو الوهمیة ما یتبعها من تمتع جزئي غیر دائم، والشخص الذي یمیل إلى 

 .االنفراد یكون عادة حساسا وحیدا مستغرقا في نفسه

 : الخلومناألعراضالعصابیة-و- 

بمعنى أن الفرد ال یشكوا من االعراض والمظاهر التي تشیر إلى االنحراف النفسي كعدم     

لى النوم بسبب االحالم المزعجة أو الخوف والشعور بالتعب باستمرار وفقدان القدرة ع

 .الشهیةوغیر ذلك من االعراض العصابیة

 "التوافقاالجتماعي: "القسمالثاني*

جوانب من  06ویقوم هذا القسم على أساس شعور الفرد باألمن االجتماعي ویشمل أیضا 

 . سؤاال 15شخصیة المتمدرس وكل جانب یحتوي على 

 : اعترافالمراهقبالمستویاتاالجتماعیة-أ- 

أي أنه یدرك حقوق اآلخرین وموقفه حیالهم وكذلك یدرك إخضاع بعض رغباته لحاجات 

أنه یعرف ما هو الصواب وما هو الخطأ من وجهة نظر الجماعة،  الجماعة، وبعبارة أخرى

 .كما أنه یتقبل أحكامها برضى

 : االجتماعیةاكتسابالمراهقللمهارات-ب- 

أي أنه یظهر مودته نحو اآلخرین بسهولة كما أنه یبذل من راحته ومن جهدهوتفكیره       

الته مع معارفه ومع الغرباء   لیساعدهمویسرهم، ویتصف مثل هذا الفرد بأنه لبق في معام

 .أنه لیس أنانیا، فهو یراعي اآلخرین ویتعاون معهم
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 :تحررالمراهقمنالمیواللمضادةللمجتمع-ج-

بمعنى أنه ال یمیل إلى الشجار مع اآلخرین أو عیصان األوامر أو تدمیر ممتلكات      

 .الغیر، وهو كذلك ال یرضي رغباته على حساب اآلخرین كما أنه عادل في معاملته لغیره

 : عالقاتالمراهقبأسرته-د-

معاملة  أي أنه یكون على عالقات طیبة مع أسرته، ویشعر بأنها تحبه وتقدره وتعامله    

حسنة كما یشعر باألمن واالحترام بین أفراد أسرته، وهذه العالقات ال تتنافى مع ما للوالدین 

 .من سلطة معتدلة على األبناء وتوجیه سلوكهم

 :عالقات المراهق في المدرسة-ه-

بمعنى أنه متوافق في مدرسته، فهو یشعر أن مدرسیه یحبونه ویستمتع بزمالة أقرانه      

ویجد أن العمل المدرسي یتفق مع مستوى نضجه ومیوله وهذه العالقات تتضمن شعور الفرد 

 .بأهمیته وقیمته في المدرسة التي یتعلم فیها

 : عالقات المراهق في البیئة المحلیة-و-

یقال عنه أنه یتوافق توافقا طیبا مع بیئته المحلیة هو الذي یختلط مع جیرانه الفرد الذي     

اختالطا سعیدا والذي یفخر ویهتم بما یطرأ على البیئة من تحسینات والذي یتسامحفي 

معاملته وتشتمل العالقات البیئیة المرضیة على میله الحترام القوانین والنظم التي تتصل 

 . بالصالح العام

إن صدق االختبار هو قدرته على أن یقیس فعال ما وضع لقیاسه، فهواهم : ختبارصدقاال*

ویعتمد . صفة تمیز االختبار الجید، ألن االختبار غیر الصادق ال یمكن أن یؤدي أي وظیفة

أن مؤلفو " محمد عطیة هنا"الباحثون على عدة طرق لمعرفة مدى صدق االختبار، ویذكر 

من االنتقاء الدقیق لعناصره، وهذا العیار في نظرهم هو أكبر االختبار استدلوا على صدقه 

التي سبق شرحها تمثل مجموعات ) 12(ضمانات لصدقه، ومن الناحیة األخرى فإن االبعاد 

مرتبطة وظیفیا كدالالت للتوافق النفسي االجتماعي، وعالوة على دالالت الصدق التي ذكرها 
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بحساب معامالت صدق االختبار على البیئة " محمد عطیة هنا"مؤلفو االختبار، فقد قام 

 . 0.84:المصریة بین درجات أجزاء االختبار حیث قدرت ب

یقصد بثبات االختبارأن یعطي نفس النتائج إذا ما استخدم االختبار أكثر : ثبات االختبار*

ویقاس احصائیا بحساب معامل االرتباط بین الدرجات التي . من مرة تحت ظروف متماثلة

لیها األفراد في المرة األولى وبین نتائج االختبار في المرة الثانیة، أو بطریقةالتجزئة حصل ع

النصفیة لبنود االختبار، ولقد وجد واضعوه أن معامل الثبات باستخدام طریقة التجزئة 

النصفیة، وفیما یتعلق بثبات االختبار في صورته العربیة وجدوا أن معامالت الثبات بطریقة 

 .0.94و 0.60جاءت مختلفة تتراوح ما بین" شاردسونكودر ریت"

 : طریقة تطبیق وتصحیح االختبار*

من الممكن أن یستخدم االختبار بطریقة فردیة أو بطریقة جماعیة من الضروري على   

القائم بالتطبیق أن یتأكد أن كل مفحوص قد فهم المطلوب منه والتعلیمة الخاصة بطریقة 

ن تطبیق االختبار یتم تصحیحه عن طریق االستعانة بمفتاح اإلجابة، بعد االنتهاء م

لإلجابة التي تتفق مع " واحد"التصحیح الوارد في دفتر التعلیمات وذلك بأن یعطي درجة 

 .لإلجابة التي ال تتفق مع مفتاح التصحیح" صفر"مفتاح التصحیح، ودرجة 

ى درجة یحصل علیها بذلك تكون أقص بندا،15والمالحظأن كل جانب من االختبار على -

درجات البعد  ، تجمع0درجة وأدنها هي  15الفرد في أي جانب من جوانب االختبار هي 

ثم درجات البعد الثاني إلى غایة انتهاء كل االبعاد،وبالتالي " االعتماد على النفس"األول 

درجة 90نحصل على درجة معینة لكل بعد،ویمثل مجموع األبعاد الستة على درجة أقصاها 

في التوافق النفسي ونفس الشيء بالنسبة للتوافق االجتماعي، أما بالنسبة للتوافق العام فهو 

 .عبارة عن مجموع درجات القسم األول والثاني

طریقة التصحیح بالنسبة لالختبار المعدل فتتم وفق مفتاح التصحیح المعدل الموجود مع 

وافق النفسي أو التوافق االجتماعي ،إذ یتم الحصول على درجة الت)04الملحق رقم(المالحق 
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من خالل جمع درجة كل متمدرس في مختلف أجزاء االختبار حیث یحتوي كل قسم على 

في البعد الواحد، وتجمع درجات  09بنود و بذلك تكون أقصى درجة یتحصل علیها هي  09

بار و هاته أقصى درجة لالخت 108القسم الثاني للحصول على درجة التوافق العام و هي 

ككل، بعدها قمنا بتقسیم درجات االختبار بحساب المدى التربیعي الثاني و المتوسط 

الحسابي و االنحراف المعیاري، وللتأكد من التوزیع الطبیعي للدرجات المتحصل علیها في 

 ".kolmogorov-smirnov"اختبار التوافق النفسي االجتماعي قمنا بحساب اختبار

 : الفراد المتوافقین من غیر المتوافقین كما یليمن بعدها قمنا بتحدید ا  

درجة هو متوافق  32بالنسبة للتوافق النفسي اعتبرنا أن كل متمدرس تحصل على أكثر من 

فهو غیر متوافق نفسیا باعتبار أن عدد البنود 32نفسیا،وكل مراهق تحصل على أقل من 

 .بنود 09د یحوي أبعاد، كل بع 6بند مقسمة على  54التي تقیس هذا القسم هي 

درجة فهو متوافق اجتماعیا، 33أما التوافق االجتماعي فكل مراهق تحصل على أكثر من 

درجة فهو غیر متوافق اجتماعیا باعتبار عدد البنود  33وكل مراهق تحصل على أقل من 

 .بنود 09أبعاد یحوي كل بعد  06بند مقسمة على  54التي تقیس هذا القسم 

النفسي االجتماعي اعتبرنا العدد الكلي لبنود االختبار المعدل والبالغ  أما بالنسبة للتوافق

درجة یكون متوافقا نفسیا واجتماعیا  66كل متمدرس تحصل على أكثر من ، فإن108عددها 

 .درجة فهو غیر متوافق نفسیا واجتماعیا 66وكل من تحصل على أقل من 

 :النواحي كما هو موضح في الجدول التاليوبهذا یمكننا تحدید مستویات التوافق في مختلف 
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 یبین لنا مستویات وأبعاد التوافق): 02(الجدول رقم  

 مستویات   التوافق        

 أبعاد التوافق     

 غیر متوافق           متوافق        

 درجة 32أكثر من  درجة 32أكثر من  التوافق النفسي

 درجة  33أكثر من  درجة 33أكثر من  التوافق االجتماعي 

 درجة 66أكثر من  درجة 66أكثر من  )النفسي االجتماعي(التوافق العام 
 

حیث نخلص في األخیر إلى أن النسخة المستخدمة في هذه الدراسة هي نسخة معدلة 

االختبار حسب البیئة الجزائریة وكذا ظروف التعلیم الجزائریة وهذا من خالل تعدیل اسم 

ار التوافق النفسي االجتماعي، وجمع معظم العبارات المتشابهة التي أدت أصبح اختب حیث

إلى طول االختبار كما تم االستغناء عن بعض األسئلة التي ال تخدم دراستنا، فأصبح عدد 

 ).108(،ومنه أصبح عدد بنود االختبار ككل هو)09(بنود كل بعد من أبعاد االختبار هو

 :تم استخدام كل من أسالیب المعالجة اإلحصائیة التالیة: أسالیب المعالجةاإلحصائیة-2-5

یلجأ الیها الستخراج النسبالمئویة نظرا ألهمیتها في العملیات  :النسب المئویة والتكرارات-

 .اإلحصائیة خاصة عند حساب داللة الفروق وكذا معرفة واقع العالقات

ي تحلیل البیانات والوصول تم استخدام الحاسوب ف :(spss20)نظام المعالجة اإلحصائیة -

حیث تطلب ترتیب البیانات ) 100(إلى النتائج وهذا لتعدد متغیرات الدراسة وحجم العینة 

دخال جمیع الدرجات المتحصل علیها  .                                        ٕ                                وتفریغها وفقا لترمیز المتغیرات األساسیة وا 

عالقة بین ویهدف إلى الداللة أوال على قوة ال) r(حیث یرمز له  ":بیرسون"معامل االرتباط -

 .متغیرین وعلى اتجاه هذه العالقة موجبة أو سالبة

للوقوف على أبعاد  :المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لإلحصائیات الوصفیة-

 .االستمارة وأبعاد االختبار لدى عینة البحث
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 :خالصة

دایة لقد تم الطرق في هذا الفصل إلى كل اإلجراءات المنهجیة التي تخص الدراسة، ب

بالدراسة االستطالعیة ثم الدراسة األساسیة وكذلك أدوات جمع البیانات واألسالیب اإلحصائیة 

التي تخدم الموضوع، ما ساعدنا أن نخلص في األخیر إلى اختیار نوع المنهج المستعمل في 

  .باإلضافة إلى مجتمع البحث وعینته.دراستنا والمتمثل في المنهج الوصفي التحلیلي
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 تمهید 

ن ما أدى أل ومواقفها، وهوبالشخصیة في جمیع مراحلها  االرتباطإن التوافق مرتبط كل 

النفسیة فقد أصبحت في عصرنا  النفس، وكذا الصحةفي علم  انتشاراحد أهم المفاهیم أیكون 

منواالستقرار النفسیواالجتماعي، حیث الحاجة إلى األ ازدادتالغة حیث ني ذات أهمیة باآل

 ، ماومحیطه المادیواالجتماعيبذات الفرد  هامین بدءاومحورین بین جانبین رئیسیین  جمع

جعلنا نخصص هذا مطالبه، ماویحقق مختلفجعل الفرد یسعى إلى إشباع حاجاته البیولوجیة 

 .والتوافق االجتماعيهم أبعاد التوافق النفسي الفصل أل

 :التوافق النفسي-1

 :التوافق النفسي عریفت-1-1

من وافق الشيء أي الءمه وقد  مأخوذ :التوافقورد على لسان العرب أن : لغة-1-1-1

 )262، ص1988ابن منظور،(توافقا واتفق معهوافقه موافقة 

 :إصطالحا-1-1-2

 :تعددت التعاریف حول مفهوم التوافق النفسي حیث

بالنسبة للبیئة التي تحقق  ومطالبهعلى أنه الحالة التي تتناول حاجات الفرد ": یزنك اعرفه -

 .له اإلشباع الكامل

إلى  واالجتماعیة،ویشیر داودالشخص مع البیئة المادیة  انسجامأنه عالقة ": جابلن«ویرى -

من  وحل الصراعاتومواجهة مشكالتهنسان النفسي هو السعي لتنظیم حیاة اإلأن التوافق 

حباطات وصوالإشباعات  ).15، ص2008الداهري،( إلى الصحة النفسیة  ٕ            وا 

 والبیئة دینامیة مستمرة تتناول السلوك  عملیة: أنهلى للتوافق النفسي ع" حامد زهران"ویشیر 

هذا التوازن  بیئته، والفرد و  التعدیل حتىیحدث توازنبالتغییر و  االجتماعیةالطبیعیة و 

المستحیل على  بالواقعأو هو الرضا البیئة، ات یتضمن إشباع حاجات الفرد و تحقیق متطلب

توافق تتضمن إما عملیة ال نالح مخیمر أصكما یرى  ،التغییر و تغییر الواقع القابل للتغییر

الفرد بذاته  الخارجي أو تتضمن تشددلم بذاته نزوال على مقتضیات العا تضحیة الفرد

ذاالخارجي فإذا فشل أصبح لم فرضها على العاو  حامد عبد (عبقریانجح أصبح          ٕ   عصبیا، وا 

 ).27،ص1995السالم زهران،

 : روجرز ویعرفه كارل
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قدرة الشخص على تقبل األمور التي یدركها بما فیها ذاته ثم العمل من بعد ذلك على أنه "

 .)110،ص1998القذافي،("على تبنیها في تنظیم شخصیته

ال إشباع دافع  عامة،للشخص اعتدال في اإلشباع هو السوي  كما یرى سمیث أن التوافق

 .)36، ص2001سهیر أحمد،(واحد شدید على حساب دوافع أخرى 

فیها الشخص  التي یهدفعملیة دینامیة مستمرة " :على أنه فهمي فیعرفهما مصطفى أ     

أي القدرة على بناء عالقات  وبین بیئتهإلحداث عالقة أكثر تالؤما بینه  تغییر سلوكهإلى 

 ).23، ص1979فهمي،"(وبیئتهمرضیة بین المرء 

خرین له اآل وتقبل األفرادوتقبله لذاته موحد سلیم لشخصیة الفرد أو هو بناء متماسك  

عدیل سلوكه نحو المثیرات یهدف الفرد إلى ت وشعوره بالرضاواالرتیاح النفسیواالجتماعي إذ

 والمثیرات االجتماعیةالمثیرات البیئیة  وبین تلكعالقات توافق بینه و  وتكوین ارتباطاتالبیئة 

 .المتنوعة

یكون ذلك عن طریق و تغییرات،ا هو تغییر في سلوك الفرد یناسب ما یحدث في البیئة من كم

 ).12، ص2001عطیة،( وبینهاإیجاد حل وسط بینه  والتحكم فیها، أوللبیئة  االمتثال

-54، ص2005(اختصارها حسب صالح الداهري نویمك :النفسيمعاییر التوافق -1-2

 :يیل فیما)55

قوته مع عدم المبالغة في تقدیر یدرك الفرد نقاط ضعفه و ویعني أن :الذاتفهم * - أ

 .ذاته

رفضها سلبیاتها مع عدم ابیاتها و یجوهذا یعني أن یقبل الفرد ذاته با :الذاتتقبل *

 الضعفمحاولة التغلب على القصور و ها و إلى السعي في تطویر  باإلضافة

 .أن یكون الفرد مرنا في تعامله مع إیجاد بدائل للسلوك :المرونة-ب

عامة، الطمأنینة بصفة یجابا الشعور باألمن و من طرف الفرد المتوافق ا :الشعورباألمن-ج

لكنه یواجهها بمواقف  ینتابه القلق أو حاالت الصراع، الهذا ال یعني أن اإلنسان السوي و 

زالة لیة لحل المشكالت اعبفبین البدائل و  االختیار  .مصادر التهدید ٕ      وا 

في السلوك عند الضرورة بناء على الخبرات التي یمر  ویتضمن تعدیال:الخبرةاإلفادة من -د

 .فیها
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 االنفعالي، أيخاصة في المجال بما تقتضیه و  فالمواقعلى الفرد مواجهة  :التناسب-ه

 .البقاء ضمن الحدود المناسبة مع مستوى نموه العام

للواقع فهم  عاألمور مكذا تقدیر إدراك مناسب للحقیقة و  ىوتشیر إل:للحیاةالواقعیة -و

 .في ردود األفعال االتزانو 

والصمود على الفرد أن یتصف بدرجة عالیة من التحمل  :اإلحباطعلى مواجهة  القدرة-ز

 .اإلحباطأو  االنفعالیطغى علیها  اإلحباط، وأالمواجهة عقالنیة لمواقف و 

من عالمات التوافق الحسن قدرة الفرد  إن :المسؤولیةتحمل اتخاذ القرار و القدرة على -ح

 .القرارات السلیمة ألفعاله، واتخاذعلى تحمل المسؤولیة 

من خالل ما سبق ذكره یمكن الجزم بأن معاییر التوافق النفسي هي سلوكات وتصرفات 

 .یسلكها الفرد من أجل االستقرار النفسي

 :یرة لذلكیمكن تحدید بعض المؤشرات المش:النفسيالتوافق مؤشرات -1-3

 .أن تكون نظرة اإلنسان إلى الحیاة نظرة واقعیة ·

 .أن تكون طموحات الشخص بمستوى إمكاناته ·

 .اإلحساس بإشباع الحاجات النفسیة للشخص ·

أهمها الثبات  الشخصیة، منأن تتوافر لدى الشخص مجموعة من السمات  ·

 األفق، والتفكیر العلمیوالمسؤولیة االجتماعیة، والمرونة وأن یكونواتساق االنفعالی

 .األخرون عنه مفهومه عن ذاته متطابقا مع واقعه أو كما یدركه

اإلیجابیة التي تبني  االتجاهاتاالجتماعیةتتوافر لدى الشخص مجموعة من  أن ·

، 2008الداهري،(وتقدیرات التراث الزمن  واحتراموأداء الواجب،العلم  كاحترامالمجتمع 

 .)17-16ص

كل من حسین أحمد  اویذكره:النفسيالتوافق إتمام العوامل التي تعوق -1-4

 :كما یلي) 64-63، ص2006(حشمتومصطفى حسین باهي 

تؤثر الحالة الجسمانیة العامة للفرد على مدى توافقه فالشخص  :الجسمانيالنقص  .1

یجابهها یكون عرضة لمجابهة مشاكل ال و  الذي تنتابه األمراض تقل كفاءته، العلیل

 .السلیمالشخص ةعاد
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حاجاته الفرد حاجاته الجسمانیة و  یرى :الثقافةعدم إشباع الحاجات بالطرق التي تقرها  .2

ذا ما المكتسبة و  االجتماعیة واختل ،حالة توتر اإلنسان فيالحاجة أصبح  استثیرتٕ       ا 

عادة من مشبع إلزالة التوتر، توازنهوالبد للحاجة الطرق التي یتم  وتحدد الثقافةالتوازن   ٕ     وا 

 .الحاجاتبها إشباع هذه 

 :والمواقفاالنفعاالتعدم تناسب  .3

الفرد، ولها أثرها الضار جسمانیا تخل من توازن الحادة المستمرة  االنفعاالتإن 

سرعة الشدید في بعض المواقف باإلضافة إلى خفقان القلب و واجتماعیا، فقد یؤدي الخوف 

إلى فقدان الفرد لسیطرته على الطریقة التي یتم  وتصبب العرقالنبض والشعور باإلحباط، 

 .بها التعبیر عن هذا الغضب

فراد بدراستهم أل االجتماعيوجد علماء النفس  :لمعاییر الجماعةم سلوك مغایر یتعل .4

الزمن أن هناك ما یشیر إلى أن نوعا من  مختلفة ولفترة منالجماعات في مواقف 

هذا ،معظم أفرادهافیه  ویشترك،بهالجماعة یتمیز دا بین أفراد هذه ئنمطا سا السلوك یعتبر

أن األفراد ینحرفون بدرجات  إذ. االجتماعیةالنمط أثر النموذج الناجح في عملیة التنشئة 

 .متفاوتة عن السلوك النمطي للجماعة

عدم التكیف في حالة ما إذا مما یؤدي عادة إلى الصراع و  :الذاتالصراع بین أدوار  .5

 .متعارضین في نفس الوقتمختلفین، و أراد الفرد أن یلعب دورین 

 :االجتماعيالتوافق -2

 :االجتماعيالتوافق  تعریف-2-1

 :نستهدف أهمها يوفیما یلهناك مفاهیم وتعاریف عدیدة للتوافق االجتماعي 

یتفاعل معها سواء االجتماعیة التي یعیش فیها الفرد و هو عملیة تتم في إطار العالقات 

یعني : أيالمدرسة أو الرفاق أو المجتمع الكبیر  ونت هذه العالقات في مجتمع األسرة، أكا

مع بشكل یحقق له سائد في المجت وما هقدرة الفرد على إتباع السلوك الذي یتوافق على 

 ).25،ص1978فهمي،(رضا الجماعة عنهو الرضا عن نفسه 

 ،المحیط العام للفردعكس العالقة المرضیة لإلنسان مع ت أو هو عملیة سلوكیة معقدة

التوافق إلى  وهدفها توفیر التوازن بین الفرد والتغیرات التي تطرأ على المحیط، ویشیر

الحصول على التوازن المقبول  بها، بقصدقوم فرد والنشاطات والعملیات التي یمحاوالت ال
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ح له لیس بالمحافظة على كفاءته واعیة تسم سیطرة إرادیةبین متطلبات المحیطین من خالل 

نما تتعدى ذلك لو  عبد (تدعیمها بخبرات جدیدة توفر فرصا لتطویر هذه الكفاءات و ٕ                ا 

 ).111،ص2002اللطیف،اذار،

نسجام واالتزان في عالقاته وأفراد االبالتالي هو تلك العملیة التي یتحقق بها حالة من و 

 حاجاته مع قبول ما الكبیر یستطیع من خاللها إشباع أسرته وبیئته المحلیة، ومجتمعه

 .قیموما یرضیه له من معاییرو  التزاماتیفرضه المجتمع علیها من مطالب و 

 :وعلیه التوافق االجتماعي هو

شباع اآلخرینمع  والتفاعلسویة، ات فرد على إقامة عالقیعني القدرة لل  حاجاته،    ٕ      ، وا 

لك من خالل استجاباته المختلفة التي إلیها، ویظهر ذالجماعة التي ینتمي إطار ودوافعه في 

، كذا توافقه )127،ص2004میرة، أشرف،(االجتماعي  باألمنتدل على تمتع الفرد وشعوره 

 ).21،ص1989عوض،عباس محمود (مع عناصر البیئة والتنشئة االجتماعیة 

وااللتزام  اآلخرینالتوافق االجتماعي هو السعادة مع  أن"حامد زهران"كما یرى 

واعد الضبط االجتماعي وتقبل ر االجتماعیة واالمتثال لقیمسایرة المعایو  ،المجتمع بأخالقیات

ة مما ر الجماعة والسعادة الزوجییل االجتماعي السلیم، والعمل لتغیالتغییر االجتماعي والتفاع

 .االجتماعیةتحقیق الصحة  إلىیؤدي 

 :االجتماعيعاییر التوافقم –2-2

 :التالیةاألمور بعین االعتبار  ننأخذأیجب  ياالجتماعالتوافق  لتحقیق

 اآلخرینن یضع نفسه في مكان اته وأذكما یتقبل  اآلخرینیتقبل الفرد  أن -1

 .اآلخرینأن یكون الفرد متسامحا مع  -2

كافیة للتفاعل مع كجهاز یتمتع بمرونة الشخصیة المتكاملة المتوافقة تؤدي وظیفتها  -3

 .متطلبات الواقع المتجدد دائما

 .سویة مع األخرین اجتماعیةنجاح الفرد في إقامة عالقات  -4

 .أن تكون أهداف الفرد متماشیة مع أهداف الجماعة -5

 .بین أفراد الجماعة األخرین االجتماعیةشعور الفرد بالمسؤولیة  -6

ایرة الجماعة باإلحسان في میله إلى مس االجتماعيتتضح قدرة الفرد على التوافق  -7

 .المودةباأللفة و 
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االجتماعیة واندماجه هو عملیة تكییف المرء لنفسه مع البیئة  االجتماعيما یعني أن التوافق 

مصطفى  حشمت،حسین (بیة لمتطلباتها أو خضوعه لظروفها تلفیها و 

 ).57-56-55،ص2006باهي،

علیه قدرة الفرد على التوافق االجتماعي تكمن في میله إلى مسایرة الجماعة واالحساس 

 .بالمودة وااللفة

 :االجتماعيمظاهر التوافق -2-3

یمتازالتوافق االجتماعي بمجموعة من المظاهر الواضحة والتي تدل على النضج االجتماعي 

 : المظاهر ما یلي تلكللفرد ومن أهم 

كبیرا بفكرة  ارتباطاأن هذا الوضوح مرتبط  كوال ش: نفسهوضوح فكرة المرء على  .1

االجتماعیة یفسر الطبیعة الجماعة التي تعیش بینها وهذا عن الفرد وسط  اآلخرین

بین الفرد  االجتماعيیؤكد الفكرة التي تقول بأن الذات هي تتابع التفاعل للذات و 

 .األفرادغیره من و 

أن تكون أهداف الفرد متماشیة مع أهداف الجماعة فإذا كانت أهداف الجماعة تقوم  .2

 أن أهداف الفرد الشخصیة یجب أالخرین فمعنى هذا احترام حقوق اآلأساسا على

المع هذا الهدف اإلنساني الكبیر و  تتعارض لحدث التناقض بین أهداف الفرد  ٕ  ا 

ما یجعل عملیة التوافق لفرد والجماعة الصراع بین اأهداف الجماعة فینشأ و 

 .بین الجماعةاالجتماعي تصلح بینه و 

ما یشاهد في تماسك قوى  من أهم النتائج التوافق االجتماعي بین الفرد والجماعة، .3

.                                                                                                                            الجماعة حول أهداف واضحة

ماعة بین أفراد الجور الفرد بالمسؤولیة االجتماعیة شعاالجتماعي من مظاهر التوافق  .4

التشاور معهم عند حل الجماعة و  فرادذلك رغبة الفرد في التعاون مع أیعني و  اآلخرین

تنظیم جماعة و خص أمور التنظیمیة ت اجتماعیةما یواجههم من مشكالت  ةأو مناقش

 .خریناالجتماعیة ضرورة احترام الفرد آلراء اآلكذلك تتضمن المسؤولیة حیاتهم 

ایرة الجماعة واإلحساس في میله إلى مس االجتماعيتتضح قدرة الفرد على التوافق  .5

كذلك في التضحیة التفاني في كل أمر یهم الجماعة و المیل إلى باأللفة والمودة و 

 .ة العامة للجماعةبمصالحه في سبیل المصلح
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توافق الشخصي ذلك أنه للفرد مع الجماعة شعوره بال االجتماعيیترتب من التوافق   .6

مع جماعته كلما شعر بالسعادةوالتوافق الشخصي  متآزراالفرد بأنه موفقا  كلما یشعر

فهمي (مكمالن لبعضهما البعضاالجتماعي والتوافق الشخصي متالزما و أي التوافق 

 .)25-24،ص1980مصطفى،

بین أفراد المجتمع في الوقت الحاضر من أهم الظواهر  االجتماعيمظاهر سوء التوافق -

 :عظم المجتمعات كما أنها متعددة ومتنوعة ومنهاالمعقدة في م االجتماعیة

ü  تناول و  واالستجداءت المنحرفة كالتسكع في الشوارع السلوكاارتكاب بعض األحداث و

 .المخدرات

ü بعض الجرائم الخطیرة ارتكاب. 

ü  اتزان السلوك واضطرابهعدم. 

ü سلوكیة في محیط األسرة ظهور توتر واضطرابات. 

ü  تقالیداحترام وااللتزام بقیود المجتمع وما فیه من عادات و عدم. 

 :االجتماعيالتوافق النفسي -3

 :تعریف-3-1

ال بقدر ما یحققه الفرد إتحدثن ملیة التوافق لن من خصائص نبیلة فعرغم ما یتمیز به اإلنسا

قدره الفرد في : أي یجعلهضوء متطلبات المجتمع ما  للصراعات، فيتجاوز اندماج و من 

ه ثار ت المجتمع من جهة أخرى حیث تظهر آمتطلباالتوفیق بین رغباته وحاجاته من جهة و 

حساسه بقیمته و  لتحرر باالنتماء واشعوره                                       ٕ                في شعور الفرد باألمن الشخصي واالجتماعي وا 

 ).75، ص1981اهللا، خیر(العقلیة والصحة النفسیة و 

 :كما أنه یشترط عناصر أساسیة

ü القوةاته من خالل معرفة جوانب الضعف و وعي الفرد بذ. 

ü زیادة الوعي باآلخرین وبحاجاتهم ورغباته واحترامآرائهم. 

ü  رجاتهادزیادة الوعي بمشاكلهم وأبعادها وأهمیتها و. 

درة على الرد للتكیف بین الذات ومتطلبات البیئة التي یعیش فیها ما یجعلنا نخلص ألنه الق

والقوانین المفروضة من  التقالیداجتماعیة وااللتزام بالعادات و كذا القدرة على بناء عالقات و 
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أي قدرة الفرد التوازن واالستقرار مع ذاته وبین البیئة التي یعیش فیها المجتمع

 ).70، ص1995الشاذلي،(

 :االجتماعيالتوافق النفسي  عملیة-3-2

نتمي إلى المجتمع بطریقة ین تتضمن الفرد الذي یتبر عملیة تكامل ألنه عملیة ذات وجهیع

یفكر لیحدث یشعر و الكامنة، لكي یدرك و ما یقدمه للمجتمع من وسائل لتحقیق الطاقة فعالة و 

تأثیریة لیة المجتمع یرتبطان معا في عالقة تبادغییر في المجتمع بحیث أن الفرد و ت

نما یثبت بتوافقه التوافق ال یتم في إطار منفصل و  هذا هوعلی ).108، ص2009ریاشي،( ٕ                  ا 

و المرض على الصحة أالحصول وبالتالي ساالجتماعي أو العكالنفسي مدى توافقه 

 ).251، ص1996مجدي،(النفسي

 :التوافق النفسي االجتماعي سیكولوجیة-3-3

الذي من شأنه أن یؤدي ، و من أخطر األمور في المجتمعلالعالقات اإلنسانیة  اضطرابإن 

 ثالنفسي، حی االنعزال الوجداني، وفقدانالتوازنإلى الشعور بالفراغ في الجوانب الحیاتیة و 

هنا كانت التنشئة النفسیة داخل األسرة غایة  ضعیف، ومنالفرد أنه مهدد و عاجز و  یشعر

المبكرة حیث یمتد هذا التكوین  راحله العمریةلطفل منذ البدایة في مفي األهمیة لحمایة ا

ة أفراد المجتمع لذا فإنه كلما كانت مستویات صح،النفسي السلیم في مراحله العمریة المتأخرة 

االضطرابات  و القلق و الصراع النفسي كلما تجنب هذا المجتمع أنواع  النفسیة مرتفعة ،

بصورة سویة  االجتماعیةى تسیر الحیاة اإلنسانیة  في غایة األهمیة حت اتثم إن العالق،

ذواتهم أو  واالجتماعي سواء معقدرة على التوافق النفسي  وألنه كلما كان أفراد المجتمع ذو ،

شأن هذا المجتمع أي أن عدم التوافق یجعل الفرد غیر متزن في  ارتفعكلما ،مجتمعاتهم 

غیر سوي  اجتماعیاو من هنا قد یسلك سلوكا  ،و في تفكیره و أرائه و معتقداته   انفعاالته

أهداف المجتمع و قوانینه فعدم القدرة على السیطرة من العوامل التي مبادئ و ال یتفق مع 

باط من المشكالت الحیاتیة الیومیة التي یتعرض لها ي بالفرد إلى الیأس و بالتالي االحتؤد

أیضا أن یؤدي إلى هذا التوتر شأنه و طرق التربیة الخاطئة  من  إلى أن أسالیبباإلضافة 

أیضا یسبب عدم التوافق النفسي  ات المادیةیكما أن الفقر و ضعف اإلمكانالنفسي ، و القلق

باإلضافة إلى أن السمات الشخصیة التي تمیز و أحداث المجتمع  تمع مثیرا  واالجتماعي

ة على تحمل المسؤولیة األفراد بعضهم  عن بعض تختلف و تتنوع فمن األفراد من لدیه القدر 
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مجال األسرة أو سواءكان ذلك في االنفعالي و القدرة على التحكم  ،و األعباء  الحیاتیة 

مع  االجتماعيو علیه هذا النوع من الشخصیة یمكنه التوافق النفسي و ،المدرسة أو العمل 

أثیر و التأثر ته على التو قدر  انفعاليما یتمیز به من نضج  عقلي و ،لمن حوله من األفراد 

المتعددة األبعاد و تجاه القیم السلوكیة المختلفة داخل المجاالت الحیاتیة  باالستجابات

 ).12-11، ص2001عطیة،(االجتماعیةو تنظم العالقات اإلنسانیة  تضبطالمعاییر التي و 

 

 :خالصة

على تتوقف  ،الضغوط النفسیة التي یتعرض إلیها اتجاهالفرد  استجاباتإن طبیعة 

النفسي الذي یتعرض له الفرد و بنائه الشخصي و  طجملة من العوامل منها طبیعة الضغ

بأن التوافق یعني التغلب على  االستنتاجعلیه یمكن االته المزاجیة و صحته الجسمیة ،و ح

خرون و الحاجات بطریقة تتقبلها الذات واآل اإلحباطات و تحقیق األهداف و إشباع الدوافع و

بتعاد عن الصراع التوازن بین الدوافع و الحاجات واالو  االنسجامو تحقیق  یةاالجتماعالقیم 

هذه  باعتبارو ،النفسي فإن تحقق هذا للفرد أصبح متوافقا مع مجتمعه متوافقا مع نفسه 

الزمني فهناك ما یعرف بفترة حرجة غوطات تحدث عند الشاب حسب تسلسل عمره الض

یرات ما تتركه یحتاج إلى الدعم التغیالصراعات و اكل و كثیرا  من المش  یعیشتجعله 

في  سلیم یساعدهم على تحقیق ذواتهم ، هذه المرحلة و الخروج منها بتوافق القتحاماإلرشاد و 

 .و التواصل االتصالظل التطور الهائل و الموجة العارمة لتكنولوجیا 
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 :تمهید

حیاة الناس حیث ارتبطت بجمیع إن وسائل االتصال الحدیثة غیرت أنماطا كثیرة في 

اتاحت العدید من جوانب حیاتهم كما جعلت العالم یبدو كقریة صغیرة خاصة اإلنترنت التي 

الخدمات من خالل وسائله المتنوعة التي یأتي في مقدمتها مواقع الشبكات االجتماعیة 

نهم نفس حیث أصبح األشخاص یقضون وقتا كبیرا مع اخرین یبادلو خاصة موقع الفیس بوك 

الفئات العمریة خاصة فئة الشباب، حیث  االهتمام ویشاركونهم نفس الفضاء ومن مختلف

ن قدم العدید  .أصبحت الشریحة األكثر استهدافا خاصة الطالبات الجامعیات             ٕ              هذا التطور وا 

قابل منها ما في المن التسهیالت واالیجابیات لهذه الفئة، فإنه طرح العدید من القضای

تماعیة والهویة حیث نتطرق في هذا الفصل إلى المفهوم ،العزلة االجالخصوصیةموضوع 

 . والنشأة، والخصائص والیة التواصل، وأبرز االثار السلبیة

 :the internet :األنترنتریف تع-1

عالمیة تربط عدة أالف من الشبكات ومالیین أجهزة الكمبیوتر المختلفة هي شبكة 

في ) the net(تكمن فائدة األنترنت التي تسمى أیضا الشبكة العالم، و في األنواع واألحجام 

 .المعلوماتتبادل وسیلة یتخذ منها األفراد والمؤسسات للتواصل و كونها 

ومعناها  شبكة المعلومات  )network. International(لكلمة إنجلیزیة  وهي اختصار

الشبكات  مع  موعة التي یتم فیها ربط  مج ،)24،ص2004حسین محمد نصر،(العالمیة 

و یكون لها الصناعیة األقمار و عن طریق الهاتف  بعضها البعض في العدید من الدول 

أجهزة   من خالل أجهزة الكمبیوتر المركزیة تسمى باسمالقدرة على تبادل المعلومات بینها 

كة بصورة التحكم بالشب وتخزین  المعلومات األساسیة فیها التي تستطیع  serverالخادم 

أي انها شبكة معلومات  .المستفیدینالتي یتخذها الفرد بأجهزة  عامة كما تسمى األجهزة،

واسعة النطاق غیر خاضعة ألي تحكم مركزي تضم بداخلها مجموعة شبكة حاسبات خاصة 

كما تستند في أساس . )12ص1999شاهین بهاء،( وعامة، منتشرة في جمیع أنحاء العالم

بن نورتون وكاتي (ها على النموذج المرجعي للترابط بین النظم المفتوحةعمل

 ).12،ص1997سمیست،
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 :لتعریف بالموقعا-2

هو ال یمثل منتدى االجتماعیة، و المواقع الشبكة بوك واحد من أهم قع الفیس یعتبر مو 

نما أصبح قاعدة تكنولوجیة سهلة بإمكان فقط و  اجتماعیا أن یفعل بواسطتها ما أي شخص ٕ                                      ا 

كما یسمح للمشترك فیه بإنشاء موقع ).218ص، 2008عباس مصطفى الصادق،( یشاء

، 2003راضي زاهر، (خاص به ومن ثم ربطه مع اخرین لدیهم االهتمامات والهوایات نفسها 

 ).23ص

 communication) dictionary of midiaاالتصالالم و قاموس اإلع هیعرفو  

and(: ویتیح نشر   2004أسس عام  االجتماعيعلى أنه  موقع  خاص بالتواصل

وقد وضع في البدایة  لخدمة طالب الجامعة وهیئة التدریس "  profiles"الصفحات الخاصة 

 .(merceldonesi ,2009 ,p117)لیشمل كل األشخاص  اتسعو الموظفین لكنه 

 :تهونشأ"face book"الفیس بوك موقع مفهوم -3

یمكن الدخول إلیه مجانا  و تدیره شركة فیس بوك  االجتماعيهو موقع ویب للتواصل 

إلى الشبكات التي  االنضماممحدودة المسؤولیة كملكیة خاصة لها  فالمستخدمون بإمكانهم 

التفاعل  مع األخرین  االتصال و تنظم من جهة العمل  أو المدرسة أو اإلقلیم ذلك من أجل 

أو  اكما هو معروف في أوروبا یشیر إلى دفتر  ورقي یحمل صور " فیس بوك "المصطلحو 

من هنا جاءت تسمیة الموقع  و تعتبر  راد في جامعة معینة أو مجموعة  و معلومات  ألف

هذه الطریقة شائعة لتعریف األشخاص  خصوصا في الجامعة األجنبیة ببعضهم حیث 

لمزید عن الطلبة المتواجدین في نفس یتصفح المنتسبون في الجامعة  هذه الدفاتر  لمعرفة ا

 .)www.wikipédia.com.08-03-2015.18h/30الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا،(الكلیة 

في  احیث كان طالب،2004فبرایر  04أطلق الموقع في ، مارك زوكربیرغهو مؤسس الموقع -

كان الموقع في البدایة مخصصا فقط للطلبة في تلك الجامعة  لكن تم و هار فوردجامعة 

في الموقع  و من ثم تم  باالشتراكقا  لیصبح في متناول الطلبة بشكل عام  تطویره الح

و یعتمد الموقع في ذلك على فیه سنة  المشاركة 13یتعدى عمره السماح ألي شخص  

حجم المشاركة فیه حیث یشهد زیادة في عدد األعضاء المسجلین : معطیین أساسیین هما 

ه من الناحیة التكنولوجیة  و التي یرید أن یجعلها فیه بشكل هائل كما یعتمد أیضا على تمیز 

ببرید أصبح مفتوحا للجمیع و  )50،ص 2011، 01مجلة الخلیج،العدد(متاحة للجمیع  
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تخدموه إنشاء ملفاتهم الشخصیة  وعرض  معلومات وصور  یستطیع  مسإلكتروني فعال و 

مركز اهتمام حیث احتل  هما جعل).41،ص2009بخوش مرزوقي،(...األشرطة و الفیدیوو 

محمد السید حالوة، رجاء علي عبد (ة في عدد المستخدمین على مستوى العالمالصدار 

كما یعتبر من أكبر وأشهر المواقع العلمیة المتخصصة في ). 114، ص2011العاطي،

عارف وبناء الصداقات على االطالق، ما سمح له بأن یصبح العالقات االجتماعیة والت

 ).205،ص2011فتحي حسین عامر،(ا ضخما مصدرا إعالمی

 :كیفیة التسجیل واالنضمامللموقع وواجهته وأدواته-4

شخصي أو حساب لمؤسسة في الموقع لكل من یرید فتح حساب مجانا التسجیل متاح 

المراد  وكلمة السر واسم المستخدمالبرید اإللكتروني  بسیطة تسجیلیتم عبر خطوات و 

المتألفة مجموعة من الشبكات الموقعمن  واألدوات فیتكونالواجهة أما  .للموقعبها الدخول 

والمدرسة العمل، الجامعة مكان  األقالیم،على أساس  وتصنف المجموعاتمن أعضاء 

ثم یبدأ بالتصفح  الجدید أن یختار أحد تلك التصنیفات وبإمكان المشتركاالهتمام مكان أو 

 .لالشتراكفیهاواختیار مجموعة

شهرة التي التعلیقات إضافة إلى وجود نتیجة الهناك مساحة للتحاور و  ل المجموعةداخ

في المجموعة بدءا من األحداث القومیة أو بها المشتركون تدون فیها أهم األخبار التي یهتم 

الشراء الخاصة المحلیة حتى أعیاد المیالد لألعضاء، كما یوجد مساحة إعالنات البیع و 

 ).2013على االنترنیت،أشهر المواقع االجتماعیة (بهم

 :بوكموقع الفیس  ممیزات-5

م ومن أهم ممیزات التصمی الزمنط خ"time line"عن تصمیم جدید للموقع باسمن أعل 

 :للموقعالجدید 

 .التاریخمحتویات البیدج الموجودة على الحائط حسب استرجاع سهولة  -1

النجمة  و هي تمیز موضوع معین عن  طریق الضغط على :nighlightsخاصیة  -2

 .الجانبیة  فهذا یجعل هذا  الموضوع یعرض بشكل عرضي على الصفحة  الرئیسیة 

 pin toیمكن تثبیت  موضوع معین بالضغط على  القلم ثم  : pin to topخاصیة   -3

top   لتثبیت المواضیع الممیزة أعلى الصفحة  كما  بالصورة. 
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للمشتركین بالصفحة إرسال رسائل ألصحاب یمكن  :messagesخاصیة الرسائل  -4

 .ویمكن الردعلیهاالصفحة 

  notification–اإلشعارات  –و فیها تظهر الرسائل  :adminpenal:التحكملوحة  -5

 .insightنشاط الصفحة   new likes.للمشتركین الجدد بالصفحة

یعبر عن موضوع  ممیز ویمكن إضافة تصمیم:time line coverالغالف صورة  -6

 .الصفحة

عند وجود تعلیق غیر مرغوب فیه یعتبر السبام لوجوده  :التعلیقاتخاصیة السبام في  -7

 . not spamبإمكان مدیر الصفحة حذفه أو عدم حذفه بالضغط على  الرابط وعلى 

ذلك بعد رفع و  (reposition photo):الحائطضبط الصورة بعد وضعها على   -8

الضغط على القلم أو على المناسب بالصورة على الحائط یمكن عرضها بالشكل 

 .باستخدامالفأرةضبط الصورة و  (reposition photo)الصورة واختیار

الین حیثاختلفت المساحة المقام علیها بالتایم أما بالنسبة للتطبیقات الترحیب تأثرت  -9

للزوار عنطریق نشر تظهر عل صفحة الترحیب أول صفحة من الممكن جالتطبیق و 

 .للزائرلیظهر أول صفحة لترحیب الرابط الثابت ل

قع بالرغم من أن بعض المستخدمین أمر واویعتبر التایم الین الشكل الجدید للفیس بوك 

 .) www.conddabianlkhin.blog spot.com.2013(القدیمیفضلون الشكل 

 :سمات شبكة الفیس بوك-6

هناك ألعاب لسهولة تنفیذها و بیانات أو مسابقات من اكاستتم إنشاء التطبیقات  ·

فة و تتبع لكبرى الشركات المعروفة حالیا هناك عدد كبیر من التطبیقات مختل

فإذا أردت تنفیذ تطبیق معین یتم .منشأة من قبل الشركات و كذا المستخدمین 

فأنت كمشترك لدیك  طلب الدخول على بیاناتك الشخصیة ،تنبیهك بأن تنفیذه یت

ملف یتضمن صورتك و أي معلومات أخرى عنك و لدیك جدار تكتب فیه كما 

تشاء و ألبوم صور و ملفات أخرى و لدیك قائمة باألصدقاء الذین تضیفهم أو 

یضیفونك و بالتالي یستطیعون مشاهدة ملفك و كل ما تعرضه في مساحتك بل 

ت  المتاحة عبر صاحب وقائمة أصدقائك بحسب ما تسمح لهم الخصوصیا

 .الصفحة نفسها
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 )photos:(الصور  خاصیة ·

یستعرض من خاللها ة إعداد ألبوم للصور الخاصة به و تتیح هذه الخاصیة للمشترك إمكانی 

 .صور أصدقائه المضافین إلیه

 )videos:(الفیدیوخاصیة  ·

هذا الموقع  ومشاركتها علىالفیدیوهات الخاصة به توفر للمشترك إمكانیة تحمیل 

رساله كرسالةیل لقطات الفیدیو مباشرة تسج إضافة إلى إمكانیة صوت (مرئیة   ٕ             وا 

 .)14ص، 2007إلیسون نیكول،( )وصورة

 : )marketplace:(اإلعالنخاصیة  ·

أو البحث عن أي لمشترك من اإلعالن عن أي منتج یود اإلعالن عنهتمكن ا

 .همنتج یرغب في شرائ

بكتابة نصوص هي الصفحة الشخصیة التي تسمح و  :عقلكأكتب ما یدور في  ·

ضافة روابط كموقع أخر أو إضافة فیدیو أو إنشاء مجموعة وصفحات  : ٕ                                                           وا 

 ) :groupe(المجموعات  :أوال-

سمیتها وكتابة تعریف عن أن ینشأ مجموعة عبر تیمكن لكل مشترك في الموقع 

كما أسلفنا سابقا یتم إنشاء للمجموعة  لبرید اإللكتروني الخاص بالمدیر،ثم االفكرة 

االهتمامات مشتركة أو أعضاء نادي معین والمجموعات لدیها نفس عناصر 

 .الشخصیةأدوات الصفحة و 

وملفات مساحة للحوار كتابة فیها لجمیع أعضاء المجموعة وألبوم صور و لل صفحة یسمح

 .صالحیاتكل ذلك یتم عبر فیدیو و 

 ):les pages(الصفحات ثانیا -

المجموعة فیما عدا أنها أكثر  استخداماتخصائص الصفحات لها نفس ممیزات و 

غالبا ما یكون هذا لكل المستخدمین و (home)تفاعال عبر ظهورها في الصفحة الرئیسیة 

بحیث تكون الصفحة وسیلة تواصل مع  معجبین لمشاهیر ونجوم المجتمع،التطبیق 

 الشخصیة المعینة 

وصور یظهر بهذه الصفحة كل ما هو جدید تعلیقات  (home)الصفحة الرئیسیة  :ثالثا-

وصور وأصدقاء یظهر لك تعلیقات  وربما قدالذین أضفتهم إلیك  وروابط أصدقائك



-الفیس بوك –مواقع التواصل االجتماعي          الفصل الثالث                           

 

42 

فقط بعد أن یمر المستخدم عبر إعدادات الصالحیة بأن یشاهد  أصدقائكوذلك یحدث

 محتویات صفحته

 )games:(األلعاب *

أن یستخدمها  ویستطیع المستخدمالمغامرات ة، العدید من األلعاب المختلفبالفیس بوك 

هو أنه یمكن  واألكثر أهمیةهذه األلعاب  والمثیر فيمرحلة تلو األخرى  ویختار مراحلها

 للمستخدم أن یدعو عدد من أصدقائه لممارسة لعبة معینة 

 )Events:(المناسبات*

 اجتماعنة لحدث مهم أو عمل جماعي أو من خالل إقامة دعوة ألعضاء مجموعة معی

تكون  الحدث وتاریخ بدایتهونهایته وبعض المناسباتعلى أرض الواقع توضح فیه عنوان 

 ).15، ص2010وائل مبارك فضل اهللا،(مفتوحة ألي عضو في الفیس بوك 

 :بوكفي الفیس  كألیة التشبی-7

وأصدقاء یعرفهم وله المشترك الجدید في الفیس بوك یالحظ أنه یقترح إضافة أسماء 

 .لهمالمستخدم في معرفة الموقع  استغرابمما یثیر معهم تواصل

قائمة معارفك في البرید اإللكتروني و إن  ،قوانین  بامتالكتفسیر ذلك أن الموقع  یقوم 

إن كانوا أعضاء على الفیس بوك  لك  اقتراحو یقوم بعمل  Gmail ,Hotmail كان في 

و هذه الخطوة تتم كخرق واضح من شركات ،إلى الموقع  لالنضمامبدعوتهم  اقتراحأو 

و عبر خاصیة أصدقاء أصدقائك بإمكانك ،البرید اإللكتروني بدون مشورة صاحب البرید 

و  دائیةاالبتفي فترة وجیزة  التعرف و التواصل مع كل معارفك و زمالء الدراسة منذ 

عبر التشبیك مع مختلف الشبكات ثم مرحلة الجامعة و زمالء العمل  و لذلك ،الثانویة 

الشبكة تكون قد تواصلت و كونت شبكة كبیرة كلما مر الوقت تتزاید عضویة  في هذه

 .) guillou benjamin ,2010,p17(المستخدمین
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 :األعضاءألیة التواصل بین -8

 :commentaireالتعلیقات-8-1

لألعضاء المنتسبین لها  والمجموعاتوالصفحاتخاصیة التعلیقات متاحة بین األصدقاء 

 commentعلى زر والضغطفي مساحة التعلیق  بحیث یمكن للمستخدم أن یكتب تعلیق

 .فیدیونفس المساحة یمكنك أن تضیف رابط موقع أو صورة أو  فيإضافة تعلیق و 

 :tagsاإلثارة-8-2  

أصدقائك عبر اإلثارة  انتباهبحیث یمكنك أن تلفت ،الفیدیوو خاصیة اإلثارة متاحة في الصور 

ت بالتالي ترسل لهم تنبیها طع فیدیو المحمل عبر الفیس بوك و لهم في صورتك أو في مق

 .الصورةألي تحدیث جدید في 

 :j’aime :اإلعجاب-8-3

جموعة للممتاحة بین األصدقاء و الاتخاصیة معجب أیضا متاحة بنفس ألیة التعلیق

أن یعبر عن إعجابه بصورة أو رابط أو إذ یمكن للمستخدم المنضمین إلیها  والصفحات

 .نص من خالل الضغط على زر معجب

 :poke:النكز-8-4

ویعمل تحدث فقط بین األصدقاء بحیث یقوم المستخدم بتنفیذ ذلك على أحد أصدقائك 

 .)17مبارك خضر اهللا، مرجع سبق ذكره، صوائل (لصدیقه " نكزه"برد  األخر

 :الجامعیةلبة اسبوك على الطللفیأبرز األثار اإلیجابیة -9

وساحة العالم  ة علىعلبة في الفیس بوك نافذة مطلاوجد مجتمع الشباب بما فیهم الط

بداء الرأي له أقوى األسباب  حیاتهم كانتفاصیل  وفي التواصلومشاركة أصدقائها،        ٕ           للتعبیروا 

 .مستخدمي األنترنت بالفیس بوك بارتباط

v دائما إلقامة عالقات جدیدة باإلضافة للتواصل مع العالقات  تسعىلبة ابما أن الط

 اكتسبالذي  االفتراضيفي العالم  اماموقعا ه اتخذبوك  فإن الفیسالقدیمة 

 .ودورهبالزمن أهمیته 

v یجد نفسه  للنت مستخدمتلقائیا في عملیة النشر اإللكتروني فأي  استخدامها

 .وبالتالي قراءتهمعدل كتاباته  ازدادتللموقع قد  بانضمامه
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v إلى  انضمامهمعبر  والنشاطات الخیریةلهم في دعم الحمالت  المشاركة اإلیجابیة

مقدرة في قیاس قبول الرأي العام لتلك  تمثلها وأصدقاؤها بنسبةمجموعة معینة قد 

 .الفكرة

v  واإلعالمیین العلم واالدباء وطلبه بالدعاة  لالتصالیعتبر الفیس بوك فرصة

وائل مبارك خضر اهللا، مرجع سبق ذكره، ( وسائط المجتمع دونفي  المؤثرینو 

 .)23ص

 :الطالبةلفیس بوك على لاألثار السلبیة أبرز -10

ر خاصة الشباب سالح ذو حدین فكما أثر في حیاة الكثیر من البش االختراعیبقى هذا 

على لدیه  تحقیق األهدافساعدهم على تنفیذ أعمال كثیرة ومفیدة و و بالذات الطالبات و 

 :منهاخاصة فئة الطالبات نذكر  ر من األثار السلبیة على مستخدمیهالجانب األخر الكثی

 :الوقتإضاعة ·

 ومن ملفیبدأ بالتنقل من صفحة إلى أخرى  إلى الموقع حتىبمجرد دخول المستخدم 

عتها في التعلیق على صور أصدقائها دون أي فائدة االساعات التي أض وال تدركإلى أخر 

ساعات في تصفح  10 تجنى فهناك مثال أعداد كبیرة من طالب الجامعات یقضون أكثر من

 .الفیس بوك فقط

ضعاف مهارة التواصل ·  :        ٕ                   اإلدمان وا 

 ةاالجتماعیالشبكة التي قد تشكل خطرا على مستخدمي  تعتبر أبرز األثار السلبیة

األسري و عن مشاركتهم في خصوصا الطالبات بحیث یؤدي إلى عزلهم عن واقعهم 

یؤدي إلى تطویر و بما أن التواصل بین الناس بشكل مباشر ،الفعالیات التي یقدمها المجتمع 

حیث تنمي عندهن الحس  ،اإلنساني  االتصالالمهارات التي تساعدهن في مجال 

فیستطیعون التعامل مع المواقف بذكاء و حنكة و هذا ما تفقده , األخرین  اتجاهبالمسؤولیة 

هارة التواصل المباشر مع ة االجتماعیة وفقدان مذلك یؤدي بهم للعزلو االجتماعیةالمواقع 

 ).23وائل مبارك خضر اهللا، مرجع سبق ذكره،ص(المجتمع
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 :الشخصیات انتحال ·

شخصیات المشاهیر تضرب أطنابها بقوة في الشبكات  انتحالفمازالت عملیات 

تزویر كسب المال و و  االبتزاز،العنكبوتیة ومتخذة منها مكانا خصبا للتشویه و  االجتماعیة

 .الحقائق

 :المزعجةاإلعالنات الدعائیة  ·

لدعایات التي تدعوا لكسب الكثیر من ا 2010ونة األخیرة منذ منتصف ظهرت في اآل

بطریقة مزعجة في المجموعات التي بها ما یزید  وأصبحت تتكرراو زیارة مكان معین المال 

 .عضوعن األلف 

 :انعدامالخصوصیة ·

یر الجدل الذي دار حول حقیقة خصوصیة المستخدمین في الفیس بوك في تابع الكث

و سریة بیاناتهم من صور و معلومات التي أكد الموقع الحفاظ على سریتها و  2009نهایة 

و الصالحیات بحیث تواجه أغلبیة المواقع  اتفاقیةاالستخدامتمكینها لطرف ثالث في عدم 

و النفسیة ،ما یتسبب بالكثیر  من األضرار المعنویة الخصوصیة م انعداممشكلة  االجتماعیة

لتي تستغل بغرض ا،على الطالبة و حتى مادیة إضافة إلى ما یبثه من هموم و مشاكل 

الرقابة   انعدامو التشهیر فهناك من وجده مكانا للتسلیة و العبث و اإلساءة و السخریة 

شخصیات مشهورة أو  انتحالك و كذل،و ال یهتم للعواقب  االستخدامجعلت الشخص یسيء 

 ،و الدخول في خصوصیاتهم االبتزازإنشاء عضویات مزورة بما یوقع البعض في قضایا 

لهذه  االستخدامالخصوصیة الكاملة في الفیس بوك یتطلب الحذر أثناء  فانعداموعلیه 

 .)24وائل مبارك خضر، مرجع سبق ذكره، ص(الشبكة

الشباب، تتمیز هذه اللغة بانها مصطلحات خاصة باإلضافة إلى ظهور لغة جدیدة بین 

ال یعرفها إال من یعاشرهم أو من یتواصل معهم باستمرار ویعرف تلك المصطلحات ویستخدم 

الشباب العربي عامة والجزائري خاصة في محادثتهم عبر الفیس بوك مصطلحات تهدد 

 .مصیر اللغة العربیة حیث تحولت إلى رموز وأرقام
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 :خالصة

تربط الشباب  واألنظمة التياالجتماعیةمن الشبكات  وما یحتویهاالفتراضیإن العالم 

االهتمامات بحیث تصنف ضمن شبكات خاصة الطالبات مع اعضاء أخرین لدیهم نفس و 

بوك الذي یعد أبرز هذه الفیس وباألخص للویب ما تركها تصبح مشهورة  الجیل الثاني

بناء العالقات حیث بفضل والتعارف و  اجتماعیةالمتخصص في بناء عالقات الشبكات و 

تاحتها مكن ألي مستخدم تطویر تطبیقاته و برمجیات مفتوحة المصدر ی ىتمیزه عل ٕ        ا 

للمستخدمین ما جعل عدد مستخدمیه یزداد یوما بعد یوم حتى صار یصطلح على المجتمع 

 .يالفیس بوكبالمجتمع 
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 :خاتمة

تقنیات وخدمات  مثل الكثیر من-بوكالفیس -یعتبر موقع التواصل االجتماعي -

االتصال الحدیثة التي القت رواجا كبیرا من قبل مستعملیها، من خالل ما تتیحه من خدمات 

قامة عالقات كثیرة ومتنوعة مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم  ،وفرص          ٕ                                                         في بناء وا 

ومختلف مستویاتهم االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ،ما ساهم في زیادة تفاعل مستخدمیه 

ویتأثرون بها ،على مختلف مع بعضهم ومع محیطهم االجتماعي حیث یؤثرون فیها 

على توافقهم النفسي لى عطائهم ومردودیتهم بالتأثیر األصعدة الذاتیة والمحیطیة كما تؤثر ع

واء مباشرة أو على المدى تظهر س انعكاساتها التين نتجاهل ، أي أننا ال یمكن أواالجتماعي

البعید ،لذا سعینا من خالل هذه الدراسة إلى تناول موضوع استخدام موقع التواصل 

لدى توافق النفسي االجتماعي قته بالوعال الخصوصعلى وجه  -الفیس بوك-االجتماعي 

الرغم من ضخامة دور هذه الشبكة وشیوع انتشارها إال أنها تحمل كغیرها بف ،الطالبة الجامعیة

في أسرها  حیث إن وقوع الشباب ،منافعهایمكن أن تكون أخطر من  اوئسمن الفوائد كذلك م

ألن  ال یفعل ذلككما یمكن أن  ،ومالزمتها لفترات طویلة یمكن أن یخلق الكثیر من المشاكل

ن في طبیعة الشخص الذي یستعمله، إذ أن العالقة الموجودة لیست كمطبیعة التأثیر ت

بالضرورة عالقة سلبیة أو عالقة تغییر لما كان سائدا من قبل بل یمكن أن تكون عالقة 

سلبیة إال تعزیز وحفاظ على ما كان، وبالرغم من أن الشائع حول آثار الفیس بوك هو آثار 

أنه ساهم كثیرا في توافق مستخدمیه نفسیا واجتماعیا بتوسیع عالقاتهم االجتماعیة والحفاظ 

علیها ألنه سهل التواصل وسریع الخدمات، حیث تختلف العالقة وطریقة التأثیر والتأثر من 

، للعدید من المتغیرات االجتماعیة مجتمع آلخر ، ومن ثقافة ألخرى ومن مستخدم آلخر تبعا

وما هذه الدراسة إال ومضة سریعة تم تسلیط الضوء فیها على نوعیة العالقة الموجودة بین 

استخدام الفیس بوك كموقع للتواصل االجتماعي والتوافق النفسي للطالبة الجامعیة، حیث 

أن العالقة بین استخدام موقع التواصل االجتماعي : أسفرت هذه األخیرة إلى عدة نتائج أهمها

والتوافق النفسي االجتماعي عالقة موجودة وقد تكون لها تأثیرات إیجابیة أو  -بوكالفیس –

 .الختالف المستخدمین تبعا للعدید من المتغیرات االجتماعیة سلبیة وهذا یعود
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مما سبق التطرق إلیھ في الدراسة وما تمخض عنھا من نتائج ارتأینا أن نتقدم ببعض 
 :التوصیات

یجب على االسرة التعرف على كیفیة استخدام أبنائھا الشباب للفیس بوك وعدم النظر إلیھ -1
على أنھ مصدر للترفیھ وتضییع الوقت وكذلك االلمام بخطورة غرف الدردشة المنافیة 

 .لألخالق والعادات والتقالید لتحذیر أبنائھا منھا

 .شباب مستقبال عند استخدامھم ألي وسیلة حدیثةضرورة التنشئة السلیمة حتى ال یتأثر ال-2

ضرورة توعیة الشباب بكیفیة االستخدام السلیم للفیس بوك مع التركیز على سلبیاتھ -3
 .وایجابیاتھ

یفضل تقنین المدة الزمنیة المنقضیة في استخدام فئة الشباب للفیس بوك بما یتناسب مع -4
 .دراستھم أو نشاطاتھم وعالقاتھم االجتماعیة

ضرورة استخدام نشریات إعالمیة داخل مقاھي االنترنت توضح طریقة استخدام االنترنت -5
 .بشكل صحیح بما في ذلك مواقع التواصل االجتماعي خاصة الفیس بوك

ضرورة التنویھ لالستفادة من إیجابیات الفیس بوك لنقل الصور اإلیجابیة عن مختلف -6
 .المواضیع المناقشة

البات على استخدام االنترنت في مجال دراستھم وتحصیلھم التربوي ضرورة توعیة الط-7
 .والعلمي

ضرورة خلق محتوى معلوماتي عربي محض یلبي حاجات الشباب ویغنیھم عن اللجوء -8
 .إلى المواقع الغربیة

تشجیع المكتبات االلكترونیة ونشر البحوث العلمیة في مواقع عامة یستطیع الطلبة -9
 .االطالع علیھا

 


